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چکیده
هاي کنترل آن در وزارت پژوهش حاضر به منظور تعیین روایی و پایایی مقیاس عوامل مؤثر بر بروز فساد اداري و روش

است. جامعه آماري این تحلیلی و به صورت میدانی انجام شده-باشد. این پژوهش از نوع توصیفیورزش و جوانان می
باشد. به نفر می900هاي این وزارتخانه تعداد ، که مطابق با گزارشبودرت ورزش و جوانان کارمندان وزاپژوهش شامل

نفر برآورد شد. به منظور 269منظور تعیین نمونۀ آماري از جدول تعیین حجم نمونه مورگان و به روش تصادفی ساده تعداد 
در این پژوهش از پرسش نامه محقق ساخته به پرسش نامه پخش و جمع آوري گردید.320پیشگیري از افت آماري تعداد 

ها با نظرخواهی نامهروایی صوري و محتوایی پرسشهاي کنترل استفاده شد، که نام عوامل مؤثر بر بروز فساد اداري و روش
ر نامه از طریق تحلیل عاملی مقدار عوامل مؤث. براي روایی سازه پرسشنفر از اساتید مدیریت ورزشی بررسی شد12از 

براي 81/0ترتیب ها به روش آلفاي کرونباخ به نامه) محاسبه شد. ضریب پایایی پرسش815/0(هاي کنترل) و روش770/0(
نامه همگی هاي روایی و پایایی پرسشه به این که شاخصبا توج.شدهاي کنترل محاسبهبراي روش83/0و مؤثرعوامل 

به عنوان هاي کنترل فساد اداريعوامل مؤثر و روشنامه برآورد پرسشتوان از نسخه جدیددر حد مطلوبی هستند، می
.استفاده نمودهاي ورزشیفساد در سازمانگیري روا و پایا براي اندازههنامپرسش
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Abstract
The aim of the present research is to determine the validity and reliability of the
effective factors’ scale on the emergence of office corruption and its control
methods in the Ministry of Youth and Sports. The method of this research is
Descriptive-Analytic. Statistical population of this study included personnel of the
Ministry of Youth and Sports which are 900 persons according to the ministry’s
reports. According to Morgan’s Sampling Table, 269 subjects were estimated as
the statistical sample then 320 questionnaires were distributed and collected. In this
research, researcher made questionnaire named effective factors on office
corruption and control methods was used which superficial and content validity of
the questionnaire was approved 12 professors in Sports Management. For construct
validity of the questionnaire the effective factors (0.770) and control methods
(0.815) were calculated using factor analysis. The validity coefficient of the
questionaires were calculated using Cronbakh’s Alfa was (α=0.81) for effective
factors and (α=0.83) for control factors. According to the fact that the validity and
reliability of the questionnaire are all optimal, the new version of questionnaire for
estimating effective factors and control methods of office corruption can be used as
a valid and reliable questionnaire to measure the amount of corruption in sports
organizations.
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مقدمه
بسیاري از دانشمندان و ۀاندیشۀها بوده است و هستها و سازمانیبانگیر دستگاهها گردورانۀاي است که در هملهأفساد مس

الطور کلی، فساد به فرهنگ کشورها ارتباط ندارد و کشوري با شرایط فرهنگی بامتفکران سیاسی را تشکیل داده است. به
هاي فساد، مرزهاي ترین گونهز عمومی). فساد اداري به عنوان یکی ا287، ص. 2013، 1(لیتواند درگیر فساد شودهم می

شود. این پدیده زمان و مکان را درنوردیده است و با این ویژگی نه به زمان خاص تعلق دارد و نه به جامعه خاصی مربوط می
). فساد 168، ص. 1393(اکبرنژاد، پیامدهاي منفی بسیاري به همراه دارد از جمله اینکه بر رشد اقتصادي تأثیرگذار است

اداري مانع جدي در زمینۀ سرمایه گذاري است و از طریق هدایت نادرست استعدادها و منابع بالقوه زمینه رکود استعدادها و 
الوصول یابی به درآمدهاي سهلهاي نادرست و دستگیري حرکت منابع بالقوه و بالفعل انسانی را به سمت فعالیتجهت

اد اداري به معنی استفاده غیرقانونی از اختیارات اداري و دولتی براي نفع ). فس35، ص. 1393(فرخانی، سازدفراهم می
، سازمان غیر دولتی است که در 2). سازمان شفافیت بین الملل139، ص. 1392(ملک محمدي، شخصی تعریف کرده اند

دارد، هدف این سازمان، کشور نمایندگی100صلی آن در برلین آلمان قرار دارد و در حدود تأسیس شده و دفتر ا1993سال 
را براي فساد اداري و اقتصادي منتشر یهایهآن است، این سازمان، هرساله نمرةمبارزه با فساد و افزایش آگاهی دربار

با آمار الًرا دارد. این آمار معمو133ۀرتب28ةاست، ایران با نمر) بسیار خوب(100تا )بسیار بد(صفرکند، که طیفی بین می
هاي دولت را در تضاد با منافع اکثریت فساد موجب انحطاط است، سیاست). 2007جهانی، بانک (جهانی همسو استبانک 

دهد. از این طریق، اعتماد ها در هدایت امور را کاهش میشود و اثربخشی دولترفتن منابع ملی میدهد، باعث هدرقرار می
یابد. فساد، اعتقاد و کفایتی افزایش میتفاوتی، تنبلی و بییافته، بیهاي دولتی و غیردولتی کاهشمردم نسبت به دستگاه

کند. پذیري را دشوار میدهد و رشد رقابتانجام کارها را افزایش میۀکند، هزینی جامعه را متزلزل میالقهاي اخارزش
افراد درستکار را ۀتضعیف روحیۀزمینکند و انگیزگی و بدبینی ایجاد میکند، بیهاي فقرزدایی را ناکام میشالهمچنین، ت
کند. این تأثیر بر اقتصادي را با موانع بسیار مواجه میۀشود و مسیر رشد و توسعگذاري میکند، مانع سرمایهفراهم می

). فساد ، بخشی از مسایلی است که همه 1321، ص. 2010، 3(بلک برناقتصادهاي باز بیشتر از اقتصادهاي بسته است
اي نیست کنند. فساد در ورزش موضوع تازههاي ورزشی در دوره عمر خود ناگزیر آن را تجربه میا از جمله سازمانهسازمان
ها در سیاست ها و منابع آنهاي اخیر اهمیتی که این سازمانهاي ورزشی کوچک و بزرگ در طی سالگیري سازمانبا شکل

هاي مهم فساد در ورزش و مانعی بزرگ سد راه کارایی و اثر ز شاخهورزشی دارند. فساد اداري در ورزش به عنوان یکی ا
تعریف کرد که  هرگونه حرکت گونهتوان این). فساد در ورزش را می9، ص. 1387(صفري، بخشی این سازمان است

داف مادي خود اخالقی و غیر قانونی،هرگونه فعالیتی که تالش کند عمأل،نتیجه یک رویکرد ورزشی را براي جلو بردن اهغیر
هاي گیري سازمان). با شکل2، ص.2009، 4(گرسیهاي بیشتري را در این گونه فعالیت شرکت دهدتحریف کند یا گروه

هاي ورزشی دارند. فساد اداري به ها در سیاستها و منابع آنهاي اخیر، که این سازمانورزشی کوچک و بزرگ در سال
ها قرار گرفته است مانند تابعی بزرگ و سد راه کارایی و اثربخشی این سازمانورزش،هاي مهم فساد در عنوان یکی از شاخه

). درمان هر بیماري 2، ص. 2006، 5(ماسندارد تا با این معضل مبارزه نمایندها را بر آن میکه این امر مدیران این سازمان
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هاي اخیر نشان دهندة اقبال عمومی در دههمستلزم شناخت دقیق آن است. انجام انبوه از مطالعات مربوط به فساد 
از دست دادن اسارت،فقر،نابرابري،پژوهشگران به این موضوع و اهمیت آن بوده است. فساد منبع مشکالت بسیاري مثل،

گذاري، شود و به دلیل نبود اطمینان در سرمایهگذار از بین دیگر مؤسسات میسسات دموکراتیک و قانونؤاطمینان در م
هاي اقتصادي واجتماعی و همچنین رشوه منجر به بحرانمد کشور کاهش یافته و منافع اجتماعی تنزل پیدا کند.درآ

). 421، ص. 2007و دورگان، 1گردد (ممی سو گلوهاي در حال توسعه میمحرومیت براي افراد ساکن در کشور
عوامل مؤثر بر بروز فساد در تحت عنوانی) در پژوهش1391(کلورينجفیدر زمینۀ فساد اداري چندین پژوهش انجام شده است.

که عوامل فرهنگی عنوان کرد،هاي ورزشی مطالعۀ موردي فساد اداري در فدراسیون فوتبال جمهوري اسالمی ایرانسازمان
عنوان سازي بهیخصوصهاي مختلف کنترل فساد اداري و نیزبیشترین نقش را در بروز و گسترش فساد اداري دارند و در بین روش

) در پژوهشی تحت عنوان مطالعه عوامل مؤثر بر وقوع و رشد 1390گودرزي و همکاران (است.شدهترین روش کنترل شناختهمهم
گانه مختلف، به از بین عوامل پنجبیان کردند که،هاي ورزشی ایرانهاي کنترل آن در سازمانفساد اداري و ادارك شده و روش

هاي سازمانی، کمیت و کیفیت قوانین در وقوع و رشد فساد هاي فرهنگی جامعه، ویژگیتصادي کارکنان، ویژگیترتیب وضیعت اق
هاي کنترل فساد اداري بهبود حقوق کارکنان بیشترین نقش را به خود هاي ورزشی ایران نقش دارند و بین روشاداري در سازمان

آن بیان کرد که چهار دلیل عنوان فساد اداري علل و راهکارهاي مبارزه باپژوهشی تحتدر)1388(الوندياده است.داختصاص 
سازي به روش غیرعادالنه خصوصی- 2سیستم ناکارآمدي اداري جامعه. - 1در ایران مهم و تأثیرگذار است: در بروز فساد  اداري 

ن را هم نام برده، اصالح ساختار اداري، تفاوت در سطح درآمد کارکنان. همچنین راهکارهاي مبارزه با آ- 4ضعف فرهنگی - 3
کشف فساد و مجازات مجرمین، افزایش آگاهی مردم در رابطه با فساد، اصالح سیستم پرداخت حقوق و دستمزد، از بین بردن 

و گیري کرد که امروز کشور ما به فعالیت سالم و ایجاد اشتغال براي جوانان تبعیض در پرداخت حقوق را نام برد. او نتیجه
) در پژوهشی با عنوان فساد اداري در مدارس آموزشی، به عوامل مؤثر بر 1388گذاري مطمئن نیاز دارد. رسولی و همکاران (سرمایه

پیدایش، گسترش و کاهش آن پرداخته و نتایج زیر را اظهار داشتند: شرایط اقتصادي کارکنان بیشترین و قوانین و مقررات کمترین 
سوال 20هاي پیدایش فساد اداري، از میان تک مؤلفهگسترش فساد اداري دارند. همچنین بررسی نتایج تکتأثیر را در پیدایش و 

هایی چون عدم تناسب میان نرخ رشد تورم و نرخ رشد حقوق کارکنان، فقدان مختص به عوامل مؤثر بر پیدایش فساد اداري، مؤلفه
را در بروز شیوع فساد اداري در مدارس آموزش و پرورش داشته و سایر وجدان کاري و درجه خویشاوند ساالري بیشترین تأثیر 

بندي راهکارهاي کنترل و مهار فساد اداري نشان داد که راهکارهاي اداري و اند. نتایج رتبهتري قرار گرفتههاي پایینها در رتبهمؤلفه
هاي کنترل تک مؤلفهار دارند. همچنین بررسی نتایج تکترین سطح قرمدیریتی در صدر قرار گرفته و راهکارهاي اقتصادي در پایین

فساد اداري حاکی از آن بود که قوانین و مقررات کارآمد، اصطالحات ساختاري و افزایش حقوق و مزایاي جنبی کارکنان مؤثرترین 
اند. در یین قرار گرفتههاي پاها در رتبههاي کنترل و کاهش فساد اداري در مدارس آموزش و پرورش هستند و سایر روششیوه

ها ) در پژوهش خود اعالم نمودند که فساد در ورزش در سراسر دنیا وجود دارد. آن2013و همکاران (2خارج از کشور نیز بروکس
جنینگز در شود.... بیشتر دیده میهاي مختلف از جمله فوتبال، کریکت، اسب سواري وهمچنین اعالم نمودند فساد اداري در رشته

لی المپیک دو سازمان بزرگ لالمانجام داده است، اعالم نموده فدارسیون جهانی فوتبال و کمیته بین2011وهش خود که در سال پژ
ها نیز به علل مختلف فساد اداري موجود و در حال باشند که متأسفانه در این سازمانو قدرتمند ورزشی در سطح جهان می

1. Memisoglu
2. Brooks
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پژوهشی با عنوان فساد در ورزش بیان کرد که براي جلوگیري از فساد در انتخاب مکان براي ) در2009(1باشد. بلومگیري میشکل
کار برد که براي انتخاب شهرها و کشورهاي هاي صداقت و راستی بهنامهمسابقات المپیک و رویدادهاي ورزشی بایستی پیمان

جهت پیشگیري از فساد، بر 2016چنین کشور میزبان یورو تواند به کار رود. هممی2018هاي زمستانی المپیک میزبان در بازي
کار رفته، در ارتباط هاي بههاي دولتی از جمله سرمایهگیري انتخاب شود و بایستی اقدامات الزم براي نظارت بر سرمایهاساس رأي

مبارزه با فساد اداري و کنترل آن را یرد. شواهد یاد شده،گگیري و جریان سرمایه انجامهاي ساخت و ساز، روندهاي تصمیمبا پروژه
ها است تا از تشدید آسیبهاي ورزشی به ضرورت اساسی و اجتناب ناپذیر تبدیل کردههاي ورزشی از جمله سازماندر کلیه سازمان

داري مبارزه جدي ها با علل و عوامل بروز فساد ادر آینده پیشگیري کند. بدین ترتیب ضرورت دارد با تمامی توان و در تمامی زمینه
). در این راستا 1383(عباس زادگان،و مستمر صورت پذیرد و البته قبل از آن شناسایی عوامل مؤثر در بروز این پدیده حیاتی است

گیري عوامل مؤثر رو و با توجه به اهمیت اندازهپردازد. از اینهاي ورزشی میپژوهش حاضر به انجام این ضرورت در حیطه سازمان
هاي گیري این مفهوم در کارکنان و تعیین روشهاي کنترل آن، و نیاز به ابزاري روا به منظور اندازهروز فساد اداري و روشبر ب

.هاي کنترل آن پرداختیمنامۀ عوامل مؤثر بر بروز فساد اداري و روشسازي پرسشهاي مقطعی به استانداردر مطالعهدکنترل،

روش پژوهش
هاي کنترل آن در وزارت ورزش و جوانان ر تعیین روایی و پایایی مقیاس عوامل مؤثر بر بروز فساد اداري و روشاین بررسی به منظو

900باشد که مطابق با گزارشات این وزارتخانه تعداد باشد. جامعۀ آماري این پژوهش شامل کارمندان وزارت ورزش و جوانان میمی
نفر برآورد شد. به 269جدول تعیین حجم نمونه مورگان و به روش تصادفی ساده تعداد نفر است. به منظور تعیین نمونۀ آماري از

نامه مخدوش بود که پرسش26که از این تعداد آوري گردیدنامه پخش و جمعپرسش320منظور پیشگیري از اُفت آماري تعداد 
ادنامه فرهادي نژاد و خداداین پژوهش از پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در پرسش294سازي تعدادپس از جدا

آوري اطالعات ) که پس از تعدیل و تطبیق آن با محیط و شرایط فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، براي جمع1380(حسینی
نامه ..) و بخش دوم آن را پرسشسابقه خدمت و .وضعیت تاهل،استفاده شد که بخش اول، شامل مشخصات فردي (سن، جنست،

خرده مقیاس عوامل سازمانی، 7سؤال تشکیل شده بود و در 24عوامل مؤثر بر بروز فساد اداري تشکیل داد. سؤاالت این قسمت از 
اقتصادي، عوامل حقوقی قانونی، عوامل اجتماعی، عوامل شخصیتی کارکنان، عوامل نظارتی و عوامل آگاهی دهندة - عوامل اداري

14سؤاالت بخش کنترل فساد اداري از هاي کنترل فساد اداري را تشکیل داد.م آن روشبندي شد و بخش سوکارکنان دسته
ري ااد- خرده مقیاس عوامل اثر بخشی قوانین، عوامل معیشتی، عوامل فرهنگی و عوامل مدیریتی4سؤال تشکیل شده است که در 

طیف (خیلی کم، کم، متوسط، 5یم گردیده و شامل ارزشی لیکرت تنظ5نامه براساس مقیاس بندي شد، تشکیل گردید. پرسشدسته
براي رواسازي را  به ترتیب از خیلی کم تا خیلی زیاد به خود اختصاص دادند.5، 4، 3، 2، 1باشد که نمراتزیاد، خیلی زیاد) می

هاي محتوایی، سؤالهاي روایی محتوا (صوري) و روایی سازه استفاده شد. به منظور بررسی روایی صوري و نامه از روشپرسش
ارسال شد و از آنان تقاضا شد در مدیریت ورزشیارزیابی براي دوازده نفر از استادان ةها و شیونامه همراه با مستندات سؤالپرسش

یان سنجد، بمیهاي کنترل آن راعوامل مؤثر بر بروز فساد و روشها تا چه میزان اینکه سؤالةقالب مقیاس لیکرت نظر خود را دربار
که دهاي مقیاس از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شکنند. به منظور تعیین روایی سازه و شناسایی عوامل موجود در گویه

ها براي انجام تحلیل عاملی مناسب بوده و رضایت بخش و معنادار بود. بنابراین، دادهمحاسبه شده از نظر آماريKMO2ضریب 

1. Bloom
2. Kaiser- Meyer- Olkin Measure
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.ها از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده استنامهبراي سنجش سازگاري درونی پرسشفاده کرد.توان از تحلیل عاملی استمی
ه به نوع متغیرها و اطالعات مورد نیاز جهت هاي توصیفی و استنباطی با توجآوري، براي انجام تحلیلهاي پژوهش پس از جمعداده

اس پی افزار تجزیه و تحلیل آماريی، و ضریب آلفاي کرونباخ از نرمهاي تحلیل عاملی اکتشافهاي تحقیق از آزمونآزمون فرضیه
شد.استفاده2آموسو 18ۀنسخ1اس اس

هایافته
- برداري کیزرشده براي تحلیل عاملی کافی است یا نه؟ آزمون کفایت نمونهانتخابۀابتدا براي بررسی اینکه آیا حجم نمون

براي این که مشخص شود که همبستگی بین مواد آزمون در جامعه برابر انجام شد. همچنین (KMO)الکین-می یر
.ستاگزارش شده1نتایج در جدول .صفر نیست، از آزمون کرویت بارتلت استفاده شد

گیري براي انجام تحلیل عاملیهاي کفایت حجم نمونهنتایج آزمون. 1جدول
داريهاي کنترل فساد اروشعوامل مؤثر بر بروز فساد اداري

KMO815/0شاخص KMO770/0شاخص 
001/0=يمعنادارسطح آزمون بارتلت001/0=يمعنادارسطح آزمون بارتلت
91درجه آزادي=681/2540تقریبی از آماره کاي دو =276درجه آزادي=775/3670تقریبی از آماره کاي دو =

815/0هاي کنترل و براي روش770/0براي عوامل مؤثر آنةباشد. در پژوهش حاضر انداز6/0باید بیشتر از KMOاندازة
تر باشد ي این آزمون هر چقدر کوچکمعناداردهد نتایج سطح آزمون بارتلت نشان میاست که میزان قابل قبولی است، 

) >01/0P(ي معنادارها توان تشکیل عامل را دارند. در این پژوهش نتیجه این آزمون در سطح دادهدهنده این است که نشان
باشد.هاي این پژوهش مناسب میاست. بنابراین با این توضیح مشخص شد که انجام تحلیل عاملی براي دادهمعنادار

این 2ها را شامل شدند. جدول کل واریانسدرصد از086/70عامل 7نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که در کل 
است.پژوهش به همراه بار عاملی مربوط به هر گویه را نشان داده

قانونی، پیچیدگی قوانین و مقررات با بار عاملی -دهد در بین عوامل حقوقینشان می2طور که در جدول شماره همان
ترین گویه مشخص کم اهمیت549/0و مقررات با بار عاملی ترین عامل و عدم آشنایی کارکنان با قوانینمهم821/0

798/0اقتصادي، عدم تناسب بین نرخ رشد تورم و نرخ رشد حقوق کارکنان با بار عاملی -گردید. در بین عوامل اداري
نی، در نظر ترین گویه مشخص گردید. بین عوامل سازماکم اهمیت540/0ترین گویه و فقدان امنیت شغلی با بار عاملی مهم

کارآمد داراي بار و فقدان مدیران متخصص و802/0نگرفتن تشویق براي کارکنان متعهد از سوي مدیران داراي بار عاملی 
834/0همچنین نتایج نشان داد که فقدان وجدان کاري در بین کارکنان با بار عاملی باشد.ترین گویه میکم733/0عاملی 

کم 491/0باشد در این دسته حرص و طمع کارکنان با بار عاملی شخصیتی کارکنان میترین مؤلفه در بین عواملمهم
ترین با اهمیت847/0هاي غیررسمی با بار عاملی ترین مؤلفه مشخص گردید. در بین عوامل نظارتی، وجود شبکهاهمیت

1. SPSS
2. Amos
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باشد. در بین عوامل اجتماعی، میترین گویه کم اهمیت735/0هاي کنترلی و نظارتی مناسبعدم وجود مکانیسمگویه و 
توزیع ناعادالنه ثروت در ترین گویه وبا اهمیت799/0با بار عاملی فقدان پایبندي کارکنان سازمان به رعایت موازین شرعی

گاهی آپایین بودن سطح دهنده کارکنان باشد. در بین عوامل آگاهیترین گویه میکم اهمیت544/0با بار عاملی جامعه
با بار قانون گریزي در فرهنگ جامعه کارکنانترین گویه وبا اهمیت610/0با بار عاملی ی و دانش اجتماعی کارکنانعموم

باشد.ترین گویه میکم اهمیت479/0عاملی 

نامه عوامل مؤثر بر بروز فساد اداريپرسش-الف

(عوامل مؤثر)هاي پژوهش و بار عاملی هر گویهگویه.2جدول 

آلفاي بار عاملیهاي تشکیل دهنده هر عاملمؤلفهعوامل
کرونباخ

- عوامل حقوقی
قانونی

821/0پیچیدگی قوانین و مقررات

81/0 726/0عدم آشنایی ارباب رجوع با قوانین و مقررات
586/0فقدان نظام پاداش کارآمد

549/0عدم آشنایی کارکنان با قوانین و مقررات

- عوامل اداري 
قتصاديا

798/0عدم تناسب نرخ رشد تورم و نرخ رشد حقوق کارکنان

76/0
730/0احساس نابرابري اقتصادي کارکنان دولت در رابطه با سایر اقشار جامعه

656/0درجه خویشاوند ساالري
598/0فقدان مزایاي جانبی براي کارکنان
540/0فقدان امنیت شغلی براي کارکنان

802/070/0در نظر نگرفتن تشویق براي کارکنان متعهد از سوي مدیرانازمانیعوامل س 733/0فقدان مدیران متخصص و کارآمد

هاي عوامل ویژگی
شخصیتی 

کارکنان

834/0فقدان وجدان کاري در بین کارکنان

77/0 667/0برخوداري کارکنان از روحیات مبتنی بر فرد گرایی
553/0کارکنانهاي شخصیتیویژگی

491/0حرص و طمع کارکنان

عوامل نظارتی
847/0هاي غیر رسمیوجود شبکه

80/0 825/0هاي انظباطی در سازمانعدم کارآیی سیستم
835/0هاي کنترلی و نظارتی مناسبعدم وجود مکانیسم

عوامل اجتماعی
799/0فقدان پایبندي کارکنان سازمان به رعایت موازین شرعی

73/0 638/0روحیات مبتنی بر مصرف گرایی و رفاه زدگی کارکنان
544/0توزیع ناعادالنه ثروت در جامعه

عوامل آگاهی 
دهنده

610/0پایین بودن سطح اگاهی عمومی و دانش اجتماعی کارکنان
87/0 577/0میزان ریسک پذیري باالي کارکنان

479/0ارکنانقانون گریزي در فرهنگ جامعه ک
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دهد را در این آزمون نشان می1ین شده کلی عوامل مؤثر بر بروز فساد اداري با ارزش ویژه باالتر از یواریانس تب3جدول 
درصد 516/1، 647/1، 239/2، 325/2، 261/2، 123/3، 509/3هاي ویژه پس از چرخش به ترتیب عبارت اند از که ارزش

کند.هاي آزمون را تبیین میدرصد کل واریانس086/70ع از واریانس آزمون و در مجمو
هاي تشریح شده براي عوامل مؤثر بر بروز فساد ادارينتایج واریانس. 3جدول 

مقادیر ویژه عوامل استخراجی با 
چرخش

مقادیر ویژه عوامل استخراجی 
بدون چرخش مقادیر ویژه

درصد 
تجمعی

درصدي از 
واریانس

ارزش 
ویژه

درصد 
عیتجم

درصدي از 
واریانس

ارزش 
ویژه

درصد 
تجمعی

درصدي از 
واریانس

ارزش 
ویژه هامؤلفه

621/14 621/14 509/3 501/28 501/28 840/6 01/28 501/28 840/6 - عوامل حقوقی
قانونی

633/27 012/13 123/3 710/40 209/12 930/2 710/40 209/12 930/2 - عوامل اداري
اقتصادي

888/37 255/10 461/2 289/50 579/9 299/2 289/50 579/9 299/2 عوامل سازمانی

577/47 689/9 325/2 823/55 534/5 328/1 823/55 534/5 328/1 هاي ویژگی
شخصیتی کارکنان

905/56 238/9 239/2 069/61 246/5 259/1 069/61 246/5 259/1 عوامل نظارتی
769/63 864/6 647/1 786/65 717/4 132/1 786/65 717/4 132/1 عوامل اجتماعی

086/70 314/6 516/1 086/70 300/4 032/1 086/4 300/4 032/1 عوامل آگاهی 
دهنده کارکنان

یرها بر عوامل مؤثر بر بروز فساد اداريمتغاثرات . 4جدول 
اثر کلیاثر غیرمستقیماثر مستقیميمعنادارسطح متغیرها

532/0ندارد001/0532/0عوامل سازمانی
505/0ندارد001/0505/0اقتصادي- عوامل اداري

435/0ندارد001/0435/0قانونی- عوامل حقوقی
380/0ندارد001/0380/0عوامل اجتماعی

234/0ندارد003/0234/0عوامل شخصیتی کارکنان
118/0ندارد003/0118/0عوامل نظارتی

092/0ندارد005/0092/0عوامل آگاهی دهنده

طور که همان. سی میزان اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر بروز فساد اداري از روش تحلیل مسیر استفاده گردیدربه منظور بر
باشد. ترین عامل در بروز فساد اداري در وزارت ورزش و جوانان میمهم532/0دهد عوامل سازمانی با تأثیر نشان می4جدول 

ترین عامل در بروز فساد اداري در وزارت ورزش و جوانان وامل آگاهی دهنده کارکنان کم اهمیتنتایج همچنین نشان داد که ع
باشد.مدل مناسبی می) نیز مشخص گردید که مدل پژوهش1شکل و 5(جدول هاي برازندگیباشد. براساس شاخصمی
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هاي برازش مدلشاخص.5جدول
Chi-

square(X2)
DfX2/dfRSMEACFIGFIAGFINFL

854/21584569/2042/0921/0925/0928/0929/0میزان 

کوچک تر از ........................مالك 
بیشتر از 05/0کمتر از 3کمتر از صفر نباشد

90/0
بیشتر از 

90/0
بیشتر از 

90/0
بیشتر از 

90/0

برازش برازش مطلوبتفسیر
مطلوب

برازش 
برازش برازش مطلوبمطلوب

وبمطل
برازش 
مطلوب

برازش 
مطلوب

برازش 
مطلوب

مدل تحقیق. 1شکل 

هاي کنترل فساد ادارينامه روشپرسش- ب
. نظارتی استگرفتن راهکارهاي کنترلی،نظربروز آن و درشناسایی عوامل اداري،بهترین روش براي مهار شیوع فساد

قاطعیت اجرایی همراه باشد. بنابراین، در این بخش به شناسایی نگري و جامعاندیشی،بایست توأم با همچنین اقدامی می
است.نامه پرداخته شدههاي کنترل فساد اداري در پرسشهاي مربوط به روشگویه

ها را هاي مربوط به هر عامل در روش بدون چرخش ساده نیست. بدین منظور از روش واریماکس عاملشناسایی گویه
ها بیشتر شود.ر آنچرخانیم تا قابلیت تفسیمی

هاي کنترل مالی کارآمد با دهد در بین عوامل اثر بخشی قوانین برقراري سیستمنشان می6طور که در جدول شماره همان
ترین کم اهمیت580/0ترین عامل و ایجاد نهادي مستقل براي مبارزه با فساد اداري با بار عاملی مهم794/0بار عاملی 

کارگیري ترین گویه و بهمهم876/0بین عوامل معیشتی، ارائه تسهیالت به کارمندان با بار عاملی گویه مشخص گردید. در 
موزش کارکنان در آترین گویه مشخص گردید. بین عوامل فرهنگی، کم اهمیت687/0کارکنان متخصص با بار عاملی 
باشد.کمترین گویه می564/0ی با بار عاملی هاي اخالقو توجه به آموزش ارزش826/0رابطه با فساد اداري بار عاملی 

ترین مؤلفه در بین عوامل مهم834/0با بار عاملی گري دولت)(تصديسازيهمچنین نتایج نشان داد که خصوصی
باشد.اداري می-مدیریتی
دهد که ون نشان میرا در این آزم1هاي کنترل فساد با ارزش ویژه باالتر از ین شده کلی براي روشیواریانس تب7جدول 
درصد از واریانس آزمون و در مجموع 182/1و 772/2،503/2، 542/3هاي ویژه پس از چرخش به ترتیب عبارتند از ارزش
کند.هاي آزمون را تبیین میدرصد کل واریانس423/71
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هاي کنترل)هاي پژوهش و بار عاملی هر گویه (روشگویه.6جدول 
آلفاي کرونباخبار عاملیهنده هر عاملهاي تشکیل دمؤلفهعوامل

عوامل اثربخشی قوانین

794/0هاي کنترل مالی کارآمدبرقراري سیستم

80/0

771/0تدوین قوانین و مقررات کارآمد
651/0سیاست زدایی از نظام اداري

647/0کنترل اداري اثر بخش
595/0جلوگیري از فساد در فرآیند استخدام  

580/0ایجاد نهادي مستقل براي مبارزه با فساد اداري

عوامل معیشتی
876/0ارائه تسهیالت به کارمندان

82/0 833/0افزایش حقوق کارمندان
687/0بکارگیري کارکنان متخصص

عوامل فرهنگی
826/0اموزش کارکنان در رابطه با فساد اداري

79/0 746/0با قوانین و مقرراتاشنایی ارباب رجوع
564/0هاي اخالقیتوجه به اموزش ارزش

872/071/0گري دولت)خصوصی سازي(تصدياداري–عوامل مدیریتی 650/0هاتشدید و افزایش مجازات

هاي تشریح شدهنتایج واریانس.7جدول 
مقادیر ویژه عوامل استخراجی با 

چرخش
اجی بدون مقادیر ویژه عوامل استخر

چرخش
مقادیر ویژه

 ها
فه

مؤل

درصد 
تجمعی

درصدي از 
واریانس

ارزش 
ویژه

درصد 
تجمعی

درصدي از 
واریانس

ارزش 
ویژه

درصد 
تجمعی

درصدي از 
واریانس

ارزش 
ویژه

301/25 301/25 542/3 507/45 507/45 371/6 507/45 507/45 371/6 اثربخشی عوامل 
قوانین

100/45 799/19 772/2 278/56 771/10 508/1 278/56 771/10 508/1 عوامل معیشتی
979/62 879/17 503/2 245/64 967/7 115/1 245/64 967/7 005/1 عوامل فرهنگی
423/71 444/8 182/1 423/71 178/7 005/1 423/71 178/7 005/1 -اداريعوامل 

مدیریتی

رها بر عوامل کنترل فساد اداريمتغیاثرات . 8جدول 
اثر کلیاثر غیرمستقیماثر مستقیميمعنادارسطح هامتغیر

325/0ندارد001/0325/0عوامل اثر بخشی قوانین
287/0ندارد001/0287/0عوامل معیشتی
152/0ندارد003/0152/0عوامل فرهنگی

091/0ندارد003/0091/0عوامل مدیریتی اداري
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نتایج این وامل  مؤثر بر کنترل فساد اداري از روش تحلیل مسیر استفاده گردید.سی میزان اهمیت هر یک از عربه منظور بر
532/0عوامل سازمانی با تأثیر ،دهدنشان می8همان طور که جدول نمایش داده شده است.8آزمون در جدول شماره 

شان داد که عوامل آگاهی دهنده باشد. نتایج همچنین نترین عامل در بروز فساد اداري در وزارت ورزش و جوانان میمهم
هاي برازندگیباشد. بر اساس شاخصترین عامل در بروز فساد اداري در وزارت ورزش و جوانان میکارکنان کم اهمیت

باشد.) نیز مشخص گردید که مدل پژوهش مدل مناسبی می2شکلو 9(جدول 

هاي برازش مدلشاخص.9جدول 
Chi-

square(X2)
DfX2/dfRSMEACFIGFIAGFINFL

458/20573569/2038/0962/0978/0985/0982/0میزان

کوچک تر از ...................مالك
بیشتر از 05/0کمتر از 3کمتر از صفر نباشد

90/0
بیشتر از 

90/0
بیشتر از 

90/0
بیشتر از 

90/0

برازش برازش مطلوبتفسیر
مطلوب

برازش 
زش برابرازش مطلوبمطلوب

مطلوب
برازش 
مطلوب

برازش 
مطلوب

برازش 
مطلوب

مدل تحقیق.2شکل 
گیريو نتیجهبحث

هاي کنترل آن در وزارت ورزش و تعیین روایی وپایایی مقیاس عوامل مؤثر بر بروز فساد اداري و روشهدف پژوهش حاضر
12نامه در اختیار پرسششد. در مرحله اول،استفادهروایی سازه روایی صوري وهاي نامه از روشوایی پرسشر. باشدجوانان می

ها با اهداف پژوهش قضاوت و داوري کنند.تن از اساتید مدیریت ورزشی قرار گرفت تا درباره محتوي سؤاالت و تناسب آن
ه از دو روش نامه اطمینان حاصل نمود. سپس براي بررسی روایی سازتوان از روایی محتوایی این پرسشخوبی میبنابراین به

براي عوامل مؤثر عامل7هایی چون شناسایی ییدي استفاده شد. در این مرحله با دستیابی به شاخصأتحلیل عاملی اکتشافی و ت
dfصبراي تحلیل عاملی اکتشافی و همچنین شاخ770/0KMO% و شاخص 70با واریانس تجمعی بر بروز فساد اداري

)84=dfعامل براي 4براي عوامل مؤثر بر بروز فساد و همچنین ییديأي تحلیل عاملی ت) عنوان شاخص مناسب مدل برا
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براي تحلیل عامل اکتشافی و همچنین KMO% 815و شاخص %66هاي کنترل فساد اداري با واریانس تجمعی روش
ساختار از رواییهاي کنترل فساد اداريعنوان شاخص مدل براي تحلیل عاملی تأییدي براي روش) df=72(شاخص
نامه نیز یید قرار داد. در زمینه پایایی این پرسشأنامه را مورد تتوان روایی پرسشمی،بنابرایند. نامه نیز اطمینان حاصل شپرسش

ها با این یافتهبراي روش هاي کنترل). α= 83/0براي عوامل مؤثر وα= 81/0(شاخص پایایی در حد مطلوبی مشاهده شد
87/0) که اعتبار مقیاس را1391(نتایج نجفیبود و همچنین با بیان کرده87/0که اعتبار مقیاس را )1390(گودرزيتحقیقات 

بود، نزدیک است.بیان کرده71/0) که اعتبار مقیاس را1380(خداد حسینیبیان کرده بود، همچنین با نتایج 
عوامل اداري قانونی،- حقوقی«:ؤثر بر فساد اداري که شاملعامل اصلی از عوامل م7هايباتوجه به تحلیل عاملی بر اساس یافته

نقش قابل"عوامل سازمانی، عوامل شخصیتی کارکنان، عوامل نظارتی، عوامل  اجتماعی و عوامل  آگاهی دهندهاقتصادي،
م از عوامل مشخص مسیر اولویت هر کدااز تحلیل . اي بر بروز فساد در وزارت ورزش و جوانان داشته، شناسایی گردیدمالحظه

ازنگرفتن تشویق براي کارکنان متعهدنظردرهایی چون:است که شامل زیربخشردید که عوامل سازمانی اولین عامل بودهگ
نژادپرسشنامه خداداد حسینی و فرهاديکه با مطالعه عوامل فساد دراستکارآمد بودهسوي مدیران، فقدان مدیران متخصص و

محیطی محرك را در ارتکاب فساد و - عوامل سازمانی)1385(نژادیوسف. مطابقت دارد)1390() و گودرزي1391نجفی (،)1380(
وتعهدعدمقوانین،ناکارآمديونارساییقدرت،تمرکزنظارت،فقدانموجود،داخلیهايکنترلکارآمديویناوداندتقلب مؤثر می

تنبیهوتشویقعدمکارکنان،بابدرفتاريسختگیرانه،مدیریتیساختارتقلب،وسادفباهلقابمبهاجراییدستگاهمدیریتاعتقاد
اینباهمسو) 2006(دانیلماسنتوسطشدهانجامتحقیقاتدرهمچنین. کندمیمعرفیمحیطی- سازمانیعواملجزورامناسب

رشدنرختناسبعدمهاي چون:زیربخشملشااقتصادي–اداريعواملدوشمارهعاملپژوهشدراین. باشدمیپژوهشیافتۀ
درجه خویشاوندساالري، احساس نابرابري اقتصادي کارکنان دولت در رابطه با سایر اقشار جامعه،کارکنان،حقوقرشدنرخوتورم

نژاد ی و فرهاديحسینهاي خدادادنامهباشد که با پرسشفقدان مزایاي جانبی براي کارکنان و فقدان امنیت شغلی براي کارکنان می
نشان داد بین عوامل اثرگذار اقتصادي و دوپینگ در بروز ) 2002(ولفگانگ. مطابقت دارد)1390(و گودرزي ) 1391(نجفی،)1380(

، ماینینگ)2004()، ملدروم2004(همچنین نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش تونویان . اي موازي و همسو وجود داردفساد رابطه
باشد که شامل قانونی می- دست آمده از این پژوهش عوامل حقوقیسومین مؤلفۀ به. داردهمخوانی) 1383(سرشترخ، ف)2005(

سؤاالت: پیچیدگی قوانین و مقررات، عدم آشنایی ارباب رجوع با قوانین و مقررات، فقدان نظام پاداش کارآمد و عدم آشنایی کارکنان 
مطابقت ) 1390(و گودرزي)1391(نجفی،)1380(نژادحسینی و فرهاديخدادادهاي نامهسشپرشود که بابا قوانین و مقررات می

عامل . داردنیز همخوانی) 1388(الونديو) 1387(صفري،)2009(، گریکو)2004(، لیو)2009(این یافته تحقیقات بلومدارد که با
گرایی و به رعایت موازین شرعی، روحیات مبتنی بر مصرففقدان پایبندي کارکنان سازمان : چهارم، عوامل اجتماعی شامل

، )1380(نژادحسینی و فرهاديهاي خدادادنامهاین عامل نیز با پرسش. باشدزدگی کارکنان و توزیع ناعادالنه ثروت در جامعه میرفاه
د با تبلیغ افزایش تعهد سازمانی در تواننرسد که مدیران ادارات میبه نظر می. داردمطابقت) 1390(و گودرزي) 1391(نجفی

این عوامل در بروز فساد در ادارات زدگی در ادارات، تأثیرگرایی و رفاهکارکنان و پایبندي به موازین شرعی و جلوگیري از  مصرف
ته، با نتایج که معضل تأمین اجتماعی را عامل بروز فساد ورزشی در کشور فرانسه دانس) 2009(گریکو. تر نمایندخود را کمرنگ

هایی چون: فقدان عامل پنجم عوامل شخصیتی کارکنان که شامل زیربخش.همخوانی دارد) 1388(الونديو) 1387(صفري
هاي شخصیتی کارکنان و حرص و طمع ویژگیوجدان کاري بین کارکنان، برخوداري کارکنان از روحیات مبتنی بر فردگرایی،

در ) 1387(صفري. باشدمی) 1387(، تقوي)1386(خلفخانی،)2007(با نتایج ممی سوگلواین یافته همسو . باشدکارکنان می
بدنی را داراست هاي فردي کارکنان آخرین رتبه در بروز و گسترش فساد اداري در سازمان تربیتپژوهش خود نشان داد که ویژگی
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هایی چون: وجود که شامل زیربخشاستشدهییعامل ششم عامل نظارتی شناسا. نتایج این پژوهش همخوانی نداردکه با
هاي کنترلی و نظارتی مناسب، فقدان هاي انظباطی در سازمان، عدم حضور مکانیسمهاي غیررسمی، عدم کارآیی سیستمشبکه

یک کشور و در نتایج خود نشان داد که میان فساد در ) 2004(تونریان. استپایبندي کارکنان سازمان به رعایت موازین شرعی بوده
طی پژوهشی در ) 2008(عملکردهاي سیستم قضایی و نظارتی در بخش مکانیزم کنترل مناسب ارتباط وجود دارد. همچنین رویی

طورمستقیم و غیرمستقیم در مسأله اصالحات سازمانی است. نتایج ترین عامل در بروز فساد اداري بهکشور چین نشان داد که مهم
پایین بودن سطح دارد که شامل:نامدهنده عامل هفتم عوامل آگاهی. نتایج این پژوهش همخوانی داردبا) 1386(پژوهش خلفخانی

باشد.گریزي در فرهنگ جامعۀ کارکنان میپذیري باالي کارکنان و قانونآگاهی عمومی و دانش اجتماعی کارکنان، میزان ریسک
است که با نتایج فوق ی کارکنان در رابطه با فساد اداري در ایران مؤثردر پژوهش خود نشان داد که افزایش آگاه) 1388(الوندي

خواهی بین آنان و همچنین آگاهی مردم در ولیتآگاهی مردم و پرورش حس مسئبنابراین، باافزایش سطح سواد و. همخوانی دارد
ریزي کشور،برنامهسازمان مدیریت و(دارد مورد قوانین و مقررات اداري کشور در  کاهش و نابودي فساد اداري نقش بسیار مؤثري 

1384،102( .
عوامل فرهنگی،عوامل معیشتی،عوامل اثربخشی قوانین،«:هاي کنترل فساد اداري که شاملعامل اصلی از روش4همچنین
ل مسیر اولویت از تحلی. اي بر کنترل فساد در وزارت  ورزش و جوانان، شناسایی گردیدمالحظهنقش قابل»اداري- مدیریتی

هاي کنترل ترین فاکتور در بحث روشمهم. باشدکه عامل اثربخشی قوانین اولین عامل میهرکدام ازعوامل مشخص گردید
مهم و تأثیرگذار یک بخش بسیارهاي مدرن امروزي،موضوع مبارزه با فساد در دولت. باشدفساد اداري اثربخشی قوانین می

عدالتی و عدم اعتماد خواهدهی و تسامح در این امر موجب ضعف، سقوط و انحطاط، تبعیض، بیتوجانگاري و بیبوده و سهل
صورت خصوصی شود که بهمینشان داد که کمترین میزان تمایل به فساد در گروهی دیده) 2004(تونریان). 1391نجفی،(شد

و )2004(نتایج تحقیقات ملدروم. ین پژوهش همخوانی دارداز توان مالی مناسبی برخوردار بودند که با نتایج اشوند واداره می
حسینیخداداد. باشدعامل دوم عوامل معیشتی می. نتایج این پژوهش همخوانی داردباره نیز بادر این)2007(مک کلوي

در قرار) 1389(که با نتایج قنبريدانددر پژوهش خود بهترین روش کنترل فساد ترمیم حقوق و مزایاي کارکنان می) 1380(
در پژوهش خود ) 1387(است. صفريهاي کنترل فساد اداري، همسو بودهدادن مسائل معیشتی کارکنان در رتبه دوم روش

عامل سوم عوامل . باشداین تحقیق همسو نمینشان داد که مؤلفه افزایش حقوق کارکنان سازمان رتبه اول را دارد که با
دلیل ماهیت اثرگذاري قوي که بر رفتار و عملکرد اعضاي ادارات دارد، نقش مهمی در ی بهعوامل فرهنگ.باشدفرهنگی می

ها رسد که مدیران سازمانمینظر. به)2006ماسن،(کنترل درونی رفتارهاي کارکنان و پیشگري از بروز فساد اداري دارد
رابطه با برخورد صحیح با چنین عوامل فرهنگی وهاي سازمان و همچنین آموزش کارکنان خود درمشیاساس خطتوانند برمی

است. عامل همخوان بوده)1390(گودرزي) 2004(تر نمایند. این نتیجه با تحقیق لیورنگخود کماجتماعی فساد را در سازمان
ترین روش در پژوهش خود نشان داد که افزایش و تشدید مجازات مهم) 2002(ماینیگ.اداري است- مدیریتیچهارم عوامل

باشد که با تحقیق فوق همخوانی ندارد و با نتایج تحقیق هاي جهان است و تدوین قوانین کارآمد میکنترل فساد در ورزش
.باشدهمسو می) 1384(نادریان،)1381(سلطانی،)1391(نجفی

شده در مطالعۀ عوامل مؤثر بر فادهنامه فساد اداري استتوان به این نتیجه رسید که پرسشباتوجه به نتایج این مطالعه می
اي مناسبی برخوردار است و روایی سازهاز پایایی وهاي کنترل آن در وزارت ورزش و جوانان،بروز فساد اداري و روش

. کردهاي کنترل آن استفادههاي بعدي  براي سنجش فساد اداري و روشنامه در تحقیقات و پیمایشتوان از این پرسشمی
هاي مناسب آن و همچنین روایی و پایایی باالي آن، االت کم و حیطهؤنامه از جمله تعداد سه به مزایاي این پرسشتوجبا
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هاي عوامل مؤثر بر بروز فساد اداري و روشگیرياي مناسب در اندازهنامهعنوان پرسشتوان استفاده از این ابزار را بهمی
هاي ورزشی، در بین مدیران ارشد ورزشی، داوران ورزشی، مربیان ورزشی، ورزشکاران هاي ورزشی، باشگاهکنترل در سازمان

توصیه نمود. حجم نمونه هاي دولتی و خصوصی با کارکردهاي مختلف ها و همچنین در تمامی سازماندر تمامی رشته
شود.محسوب میمطالعه نامه از نقاط قوت این هاي روایی و پایایی روي پرسشمناسب و بررسی انواع مختلف شاخص

قدردانیوتشکر
هاي راهبردي و مدیریت حراست وزارت ورزش و جوانان که طبق نامه شماره در پایان از مدیریت مرکز مطالعات و پژوهش

.نمائیممینامه را داشتند، تشکر /د همکاري الزم در جهت پخش و جمع آوري پرسش17345/19

منابع
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