
      منابع و سرمایه انسانی یعلم  فصلنامه
 ( 61-91) 1400 پاییز(، 1  یاپی، )پ1،  شماره 1دوره 

Quarterly Scientific Journal of Human Resources & 

Capital Studies 

Vol 1, No 1, Sep-Nov 2021, (61-91) 

 

 

 

 چکیده:

 ابزاری عنوان به اطالعات مدیریت ، سیستم های دادن قرار آن، کاربرد شیوه ترین اطالعات صحیح سیستم های وسیع دامنه به توجه با

 بجا اججرا در الزم همراسجتایی و انسجاام از برخورداری عدم بدلیل آن بالقوه می باشد، قابلیت های  اطالعات  آزادی  و  شفافیت  خدمت  در

 اطالعجات مثبجت سیسجتم تجاییر بررسجیهدف پژوهش . میباشد اداری فساد مشکالت این از یکی که  می شود،  روبرو  فراوانی  مشکالت

و ایر معکجو  درنرجر   است  تهران 21هطقمن شهرداری کارکنان توانمندسازی میانای متغیر به توجه با اداری فساد با برمقابله مدیریت

 در اطالعجاتی های سیستم کاربر می باشد ، جامعه آماری این پژوهش کارکنانی که  پیمایشی  -گرفته نشده است.روش پژوهش توصیفی

 162فی هستند، تعداد نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان و روش نمونه گیجری تاجاد 1396در سال   تهران  21منطقه  شهرداری

 فسجاد و پرسشنامه(  1390)  اکبری  مدیریت  اطالعات  های  سیستم  نفر برآورد شد. ابزار گردآوری پژوهش از طریق پرسش نامه استاندارد

استفاده شد. تازیه و تحلیل داده ها بجا   (1392لموکی ) رکنی فرهاد کارکنان سازی  توانمند  استاندارد  پرسشنامه  و  (1386افضلی )اداری  

توانمندسجازی   بر مدیریت اطالعات اناام شده. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که سیستم Lisrel و   Spssز نرم افزاراستفاده ا

 فسجاد بجا برمقابله مدیریت اطالعات سیستم داد نشان نتایجهمچنین  تهران تاییر مثبت و معنی داری دارد. 21منطقه کارکنان شهرداری

 .دارد داری معنی و مثبت تاییر کارکنان توانمندسازی یمیانا متغیر به توجه با اداری

 

   تهران 21منطقه شهرداری  ، کارکنان توانمندسازی ، اداری ، فساد مدیریت اطالعات  سیستم واژگان کلیدی:
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 مقدمه1-1

در .   آیجد  مجی  شجمار  بجه  نجهجا  کشجورهای  تمجامی  در  بزرگجی  معضجل  اجتماعی(  و  سیاسی  اقتاادی،  )اداری،  آن  انواع  ی  همه  با  فساد

 از کشجورهای تجر گسجترده مراتب به وظایف دولت ها  و  ها  مسئولیت  گستره  و  ها  فعالیت  دامنه  اینکه  علت  به  توسعه،  حال  در  کشورهای

 تجدوین معضل این که است فساد موضوع کشور، اداری نرام اصلی مسائل  از  یکی  حاضر  حال  در  .دارد  بیشتری  رواج  فساد  است،  صنعتی

 اگجر کجه اسجت ایجن کند می فراهم را نگرانی موجبات آنچه. سازد می مواجه جدی های  چالش  با  را  برنامه استراتژیک  هرگونه  یرااج  و

 می  رفتار طور این همه که بیند می سو یک از زیرا اندیشد؛ نمی کارش نادرستی و قبح به کسی دیگر شود، یک فرهنگ تبدیل به  فساد

 

 فسجاد انجواع از یکی و اداری نرام با مرتبط و خاص ای  واژه  اداری  فساد  .  کند  رفتار  چنین  که  دارند  انترار  نیز  او  از  دیگر  سوی  از  و  کنند

 خجدمات  ججای  بجه  ها  دیوان ساالری  که  حدی  تا  شود،  می  نرام  این  ناکارامدی  موج  و  دارد  وجود  دیوان ساالرانه  های  نرام  که در  است

 دامنه به توجه ( با139۷نیک فرجام, نسیم و فرید قنواتی ) .کنند می ایااد آنان  برای  را هایی هزینه و ها مزاحمت  شهروندان،  شایسته به

 بجه اطالعجات مجدیریت ، سیستم هجای دادن قرار آن، کاربرد شیوه ترین صحیح و اطالعات بهترین سیستم های فراوان کارایی  و  وسیع

 اطالعاتی اگر ترتیب است. بدین اطالعات آزادی و شفافیت دموکراسی، فساد، ترین دشمنان اصلی و ترین قوی خدمت در  ابزاری  عنوان

تیمجوری, ). گجردد مجی منتفی عمال بزه ارتکاب فرصت گیرند، قرار عموم دستر  در باشند می جرایم از گروه ارتکاب این ساز زمینه  که

کجه  ها در نیروی انسانی توانمنجدی اسجتشوردر حال حاضر، مزیت رقابتی بسیاری از ک  (  همچنین139۷سیدروح اهلل و محمود قریشی  

ها به تعداد نیجروی انسجانی وابسجته نیسجت، بلکجه بجه سجطح فقیت سازمانرسالت استفادة بهینة سایر منابع را بر عهده دارند. امروزه، مو

رد و به عنجوان یکجی از ابزارهجای ها برای توسعة منابع انسانی »توانمندسازی« نام داتوانمندی منابع انسانی مرتبط است. تالش سازمان

 روش. اسجت سجازمانی هجر وری بهره افزایش  مویر  یابزارها  از  یکی  کارکنان  . توانمندسازیاستراتژیک کسب مزیت رقابتی مطرح است

 در زمال همراسجتایی و انسجاام از برخجورداری عدم بدلیل خود بالقوه قابلیتهای رغم علی دولتی سازمانهای  در  توانمندسازی  موجود  های

 اطالعجات سیستم تاییر دارد سعی پژوهش بود، که یکی از این مشکالت فساد اداری میباشد. این خواهند  روبرو  فراوانی  مشکالت  با  اجرا

 فال در اسا  این بر.  کند  بررسی  تهران  21منطقه  شهرداری  کارکنان  توانمندسازی  میانای  متغیر  به  توجه  با  اداری  فساد  بر  مدیریت را

 اهداف آن از بعد و پژوهش این اناام ضرورت ، بگیرد شکل  پژوهش  این  شد  موجب  که  مشکالتی  و  پژوهش  مسئله  توضیح  از  پس  اول

 شجده  اناجام  هجای  پجژوهش  آن  از  پجس  و  میشود  بیان  پژوهش  ادبیات  و  نرری  مبانی  دوم  فال  در.میکنیم  ذکر  را  نرر  مورد  فرضیات  و

 بیان پژوهش روش سوم فال در.رسید کلی ی نتیاه یک به ها پژوهش این نتایج از هفاداست با بتوان تا میشود  آورده  موضوع  با  ومرتبط

 پژوهش  با  مقایسه  و  آماری  های  آنالیز  از  کلی  گیری  نتیاه  یک  هم  پنام  فال.میشود  اناام  آماری  های  آنالیز  چهارم  فال  در  و  میشود

 .است  زمینه این در شده اناام های

 مسئله بیان1-2

کنجد و  یمج عیجو توز یدستکار ،یاست از عناصر مرتبط با هم که داده ها و اطالعات را گردآور  یدر واقع ماموعه ا  یاطالعات  ستمیس

 یکارکنان مج ییو کارا تیخالق شیاطالعات موجب افزا سیستم های (138۷ان،یدهد .)بنائ یهدف را ارائه م  کیبه    یابیبازخورد دست  

، 1)دوولف.دیجنمایم میقدرت شرکتها است سه  یکه مبنا اطالعات  را درکارکنان    ،یت داخلجهت ارتباطا  یدیجد  یها  گردد و با خلق راه

تواند اطالعجات را  یاسججت کججه م مدیریت اتاطالعجج یها سججتمیس ،یا انججهیرا یاطالعججات یهججا سججتمیاز س یگونججه ا (2012

 یهججا سججتمینججوع س جنیجو پجردازش کنجد. در واقجع ا یآور جمججع یتیریدر رده مجد یریگ  میتام  یدر سازمان برا  یاز منابع مختلف

 جدیجپردازش مبادالت را پججردازش کجرده و آن هجا را در شجکل جد  یها  ستمیس  وسجججطشجججده ت  جججدیاطالعجججات تول  ،یاطالعجججات

 
1 Dewulf 
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در   جیو را  یای اساسنااری هاز ناه  یکیمسئله فساد اداری،  (  2013،  1سینقکنند. )  یارائه م  ریبجه صورت گزارشات به مد  یدار  یمعنج

شده درراستا ی   یو مقررات طراح  نیقوان  فیاعتمادی به نهاد حکومت، ناکارآمدی دولت)تضع  یب  ،یاخالق  انحطاط  .شود  یم  یدولت تلق

را بجه عنجوان   دهیجپد  نیجهای اقتاجادی ا  نهینهادها و موسسات مختلف( و هز  یاداری و اجتماع  ییو پاسخگو  رییپذ  تیکاهش مسئول

مقابله با فسجاد در عرصجه اداری  نیبنابرا (. 1390 ،یجوامع مبدل نموده است)توکل اتیو ح یمل تیامن یو گاه توسعه  جدی برای  دیتهد

و  زانیجوجود دارد. اما نجوع، شجکل، م  جهان  شورهایک  هیدر کل  شیای است که کماب  دهیباشد. فساد پد  یم  ریجدی و انکارناپذ  یضرورت

 در کارکنجان توانجائی ارتقجای از اسجت عبجارت سازی توانمند  (. 1388، و همکارانش  باشد)زاهدی یوت مآن متفا یافتگیسطح توسعه 

 مجی گجذار آنها ایجر زندگی بر که تامیماتی در کامل مشارکت و کارها اناام در بایرت داشتن تحلیل، و قوه تشخیص از  بیشتر  استفاده

(. با عنایت به این نکته که ارزشمند ترین سرمایه سازمان، سرمایه انسانی آن 1390، 2باشد )اللیان پور و همکاران به نقل از روی و شینا

امجری مهجم و  انسجانیی گران مایه بر روند بهبود سازمان ها تاییر دارد، تالش برای بجاال بجردن توانمنجدی نیجروی است و این سرمایه

بجه مقاصجد   لیجو ن  شجرفتیدر جهجت پ  یتوانمندسازهان نقش مهم  امروزه در ج  (.138۷ضروری به شمار می رود ) الوانی و همکاران،  

فنون و روش  یریبا به کارگ  کنندیم  یاست و دولت ها و شرکت ها سع  دهیروشن گرد  یکشورها به خوب  یو اجتماع  یاسیو س  یاقتااد

 سیستم های فراوان    ییو کارا  عیس(. با توجه به دامنه و1392  ،یکنند )قابض  کیشاخاه ها نزد  نیخود را به ا  شتریچه ب  مناسب هر  یها

، به عنوان ابزاری در خدمت قوی   تیریاطالعات مد   یها  ستمیکاربرد آن، قرار دادن س  وهیش  نیتر  حیو صح  نیبهترمدیریت    اطالعات

 ابسجاز ارتکج نجهیکجه زم یاگجر اطالعجات بیجترت نیبد  .و آزادی اطالعات است  تیشفاف  ،یدشمنان فساد، دموکراس  نیتر  یو اصل  نیتر

طرح هجای اصجالح گجرا، کجاهش بجالقوه  تیتقو ،تغییرات در توانمندسازی کارکنانتواند با   یم  تیریاطالعات مد   یها  ستمیس  نیبنابرا

شجهروندان نسجبت بجه  رییگیامکان پ ،یمقامات دولت ییگو پاسخ شیکارکنان دولت و شهروندان، افزا نیرفتارهای فاسد، بهبود روابط ب

در مجورد     یاریو متخااان بس  حققانم  .کارکنان، فساد اداری را کاهش دهد  نرارت و کنترل بهتر رفتار  نیچنهای دولت و هم  تیفعال

به عنوان یک نهجاد خجدماتی در   21شهرداری منطقه    دارد، اتفاق نرردارند.  ارتباط  یفساد اداربا    تیریاطالعات مد   یها  ستمیس   نکهیا

وجود ارتباطات نامناسب و رانت های اطالعاتی و بده بستان های پشت پرده باعث ایااد یک معرض انواع فساد اداری و مالی قرار دارد.  

لوده و فاسد در این سازمان شده است. حال با بروز پدیده انفاار اطالعات و عدم تجامین اطالعجات مناسجب و مجورد نیجاز بجرای آ  فضای

مکان ایااد فساد سیستماتیک بوجود می آید. همچنین عجدم شجفافیت تامیم گیری مدیران و کارمندان در شرایطی قرار گرفته اند که ا

و عدم آگاهی مردم از قوانین شهری باعث سواسجتفاده کارمنجدان و مجدیران مجی شجود. در    21منطقه    قراردادها و فعالیتهای شهرداری

ی برخالف ماالح شهروندان و شهر می شود بسیاری از موارد دور زدن قوانین و یا فشار از سمت مدیران باالدستی باعث اتخاذ تامیمات

انعقاد قرارداد با پیمانکاران نیز مشجاهده شجده کجه اطالعجات مناقاجه را در ازای و منافع فردی و یا حزبی مورد توجه قرار می گیرد. در  

از قبیل اتوماسجیون  21قه مبالغی به یکسری از پیمانکاران داده می شود. با توجه به سیستمهای اطالعات مدیریتی که در شهرداری منط

. وجود دارد ، کماکان شاهد فساد اداری هستیم که ایجن نشجان دهنجده اداری ، سامانه مناقاات ، سامانه پیمانکاران ، سامانه بودجه و ...

 تیریداطالعجات مج  سجتمیسعدم کارایی درست این سیستمها می باشد. بر این اسا  اکنون به دنبال پاسخ این سواالت هستیم که آیا  

 21منطقه یشهردار یفساد ادار با توانمندسازی کارکنان برمقابله ایآ تاییرگذار است؟تهران   21منطقه یشهردار ی فساد ادار با برمقابله

این پژوهش بدنبال بررسی تاییر بکارگیری سیستم اطالعات مدیریت با توجه به متغیر میجانای توانمنجد سجازی   است؟  رگذاریتهران  تای

 بر کاهش فساد اداری است.  کارکنان
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 پژوهش ضرورت و اهمیت1-3

مختلف  جوامع و در  شنهادیپ  یمعضالت عار حاضر، راهکارهای گوناگون  نیتر  دهیچیو پ  نیاز بزرگتر  یکینوان  برای مبارزه با فساد به ع

مشجارکت در جامعجه   ،یشجکلی  سجادگاداری،    ییپاسخگو  ،یاسیتعهد س  ت،یشفاف  آن ها عبارتند از  نیبه کار گرفته شده است که مهمتر

 سیسجتم هجایعاجر ارتباطجات و  محاجولی های نرارت  افتیره  نیاز مدرن تر  یکیو استفاده از فناوری اطالعات که به عنوان    یمدن

 نیروهای رقجابتی امجروز(.  1392 ،ی)محسنردیگی از فساد مورد استفاده قرار م رییشگیدر راستای کاهش و پ ع،ی، در سطح وسیاطالعات

هبود توانمندسازی و افزایش رقابت هستند. در نتیاه موضوع ارزیجابی و بهبجود توانمندسجازی در صجنایع د به دنبال بدر بازار رقابتی شدی

مختلف و در کشور های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. توانمندسازی یکی از گسترده ترین ابزار برای ارزیابی و نرارت بر عملکجرد 

 بهبود طرفی از و شود باال تورم و اقتاادی رشد سرعت کاهش به منار تواند یم توانمندسازی در ملی است . کاهش صنعت و اقتااد

 

 کجاهش  میتوانجد  خجود  اینهجا  که  شود،  می  ملت  یک  زندگی  باالی  های  استاندار  و  اقتاادی  رشد  باالتر  روند  نرخ  به  منار  توانمندسازی 

توانمندسازی به معنای افزایش در هزینجه هجا و در نتیاجه وخامجت در (. کاهش  1984،  1و چنگ  اداری باشد. )بیتران  فساد  در  یاافزایش

موقعیت رقابتی سازمان است. و از سوی دیگر بهبود توانمندسازی می تواند منار به کاهش هزینه و مدت زمان تولید و بهبود در کیفیت 

اسجت   یو ابزار مناسب  افتهیسامانه سازمان    ت،یریاطالعات مد  ستمیس(  2014،  2و در نتیاه رشد در سهم بازار گردد. )اوا  ای و آمو 

 حیصجح یریگ میداده و امکان تام هیسازمان ارا رندگانیگ میو خالصه شده را در موقع مناسب به تام حیکه اطالعات به هنگام، صح

 سجتمیمسجئله س  تیجه اهمبا توجه ب   ان میشود.و در نهایت موجب توانمند سازی کارکن  سازد  یسازمان فراهم م  رانیمد  یرا برا  قیو دق

و بجا مطالعجه  در فساد اداری ممکن است داشته باشد تیریاطالعات مد ستمیکه س تاییریو  توانمندسازی کارکناندر    تیریاطالعات مد

 لیدخ یها ریتغبط مروشن نمودن روا  نهیو مخاوصا در زم  نهیزم  نیدر ا  یچندان  های  که پژوهش   افتی  میدر خواه  نهیزم  نیمتون در ا

 نیاست. بنجابرا  نهیزم  نیدر ا   یفراوانهای    وجود دارد که مستلزم پژوهش  نهیزم  نیفراوان در ا  یمورد اناام نشده و هنوز ابهامات  نیدر ا

 سجتمینجو بجودن س هبرخوردار است.با توجه ب  ییباال  تیاز اهم  در فساد اداری    تیریاطالعات مد  ستمیس  تاییرات  یپژوهش بررس  نیدر ا

 تاییرات یپژوهش  و بررس  نیاست که اناام ا  نیبر ا  دی، ام  تهران  21شهرداری منطقه  مانند    یامروز  یدرسازمان ها  تیریاطالعات مد

ها در  تیریمد نیا  یریوه بکارگنح زانیو م یکارگذاران منابع انسان  دگاهیبر د  یانیشا  ریتای  فساد اداری  با  توانمندسازی کارکنان برمقابله

 .باشدن  داشته سازما

 پژوهش اهداف4 -1

 هدف کلی تحقیق:  1-4-1

  توانمندسازی کارکنان  یانایم ریبا توجه به متغ یفساد ادار با برمقابله تیریاطالعات مد ستمیستبیین تاییر 

 تبیین تاییر سیستم اطالعات مدیریت بر مقابله با فساد اداری.

 اهداف فرعی تحقیق:1-4-2

 اداری. فساد با بر مقابله ارائه شده ن اطالعاتمرتبط بودتبیین تاییر 

 اداری. فساد با بر مقابله دقت اطالعات ارائه شده تبیین تاییر

 اداری. فساد با بر مقابله صحت اطالعات ارائه شدهتبیین تاییر 

 اداری. فساد با بر مقابله اطالعات ارائه شده یمنیاتبیین تاییر 

 
1 Bitran and Chang 
2 OSA & AMOS 
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 اداری. فساد با بر مقابله و نوع اطالعات زانیمتبیین تاییر 

 فساد اداری . با از طریق توانمندسازی کارکنان برمقابله مرتبط بودن اطالعات ارائه شدهتبیین تاییر 

 فساد اداری. با برمقابله از طریق توانمندسازی کارکنان دقت اطالعات ارائه شدهتبیین تاییر 

 فساد اداری. با هزی کارکنان برمقابلاز طریق توانمندسا صحت اطالعات ارائه شدهتبیین تاییر 

 فساد اداری. با از طریق توانمندسازی کارکنان برمقابله اطالعات ارائه شده یمنیاتبیین تاییر 

 فساد اداری.  با از طریق توانمندسازی کارکنان برمقابله و نوع اطالعات زانیمتبیین تاییر 

 :  کاربردی هدف1-4-3

 .  تهران 21 منطقه رداریه ش برای پژوهش نتایج از استفاده

 پژوهش سواالت1-5

 : سؤال اصلی1-5-1

 تاییر دارد؟ کارکنان یتوانمندساز یانایم ریبا توجه به متغ یفساد ادار با برمقابله تیریاطالعات مد  ستمیسآیا 

 دارد؟ اداری تاییر فساد با مقابله بر مدیریت اطالعات  آیا سیستم

 :سؤاالت فرعی1-5-2

 تاییر دارد؟ اداری فساد با مقابله بر ئه شدهاطالعات ارامرتبط بودن آیا 

 تاییر دارد؟ اداری فساد با مقابله بر دقت اطالعات ارائه شده آیا

 تاییر دارد؟ اداری فساد با مقابله بر صحت اطالعات ارائه شده آیا

 تاییر دارد؟ اداری فساد با مقابله بر اطالعات ارائه شده یمنیاآیا 

 تاییر دارد؟ اداری فساد با مقابله بر عاتع اطالو نو زانیمآیا 

 تاییر دارد؟ فساد اداری با از طریق توانمندسازی کارکنان برمقابله مرتبط بودن اطالعات ارائه شدهآیا 

 تاییر دارد؟ فساد اداری با از طریق توانمندسازی کارکنان برمقابله دقت اطالعات ارائه شدهآیا 

 تاییر دارد؟ فساد اداری با از طریق توانمندسازی کارکنان برمقابله صحت اطالعات ارائه شدهآیا 

 تاییر دارد؟ فساد اداری با از طریق توانمندسازی کارکنان برمقابله اطالعات ارائه شده یمنیاآیا 

 تاییر دارد؟ فساد اداری با از طریق توانمندسازی کارکنان برمقابله و نوع اطالعات زانیمآیا 

 وهشژپ  هایفرضیه1-6

 :فرضیه اصلی1-6-1

 دارد . یدار یمثبت و معن ریکارکنان تای یتوانمندساز یانایم ریبا توجه به متغ یفساد ادار با برمقابله تیریاطالعات مد ستمیس

 دارد . یدار یمثبت و معن ریتایاداری  فساد با مقابله بر مدیریت اطالعات سیستم

 فرضیات فرعی:1-6-2

 تاییر مثبت دارد. اداری فساد با مقابله بر ه شدهمرتبط بودن اطالعات ارائ

 تاییر مثبت دارد. اداری فساد با مقابله بر اطالعات ارائه شدهدقت 

 تاییر مثبت دارد. اداری فساد با مقابله بر صحت اطالعات ارائه شده

 تاییر مثبت دارد. اداری فساد با مقابله بر اطالعات ارائه شده یمنیا

 تاییر مثبت دارد. اداری فساد با مقابله بر تو نوع اطالعا زانیم

 تاییر مثبت داری دارد. فساداداری با از طریق توانمندسازی کارکنان برمقابله مرتبط بودن اطالعات ارائه شده

 تاییر مثبت دارد. فساد اداری با از طریق توانمندسازی کارکنان برمقابله دقت اطالعات ارائه شده
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 تاییر مثبت دارد. د اداریفسا با از طریق توانمندسازی کارکنان برمقابله صحت اطالعات ارائه شده

 تاییر مثبت  دارد. فساد اداری با از طریق توانمندسازی کارکنان برمقابله اطالعات ارائه شده یمنیا

 تاییر مثبت دارد. فساد اداری با از طریق توانمندسازی کارکنان برمقابله و نوع اطالعات زانیم

 تحقیق لمروق 1-۷ 

 .  تهران 21 منطقه شهرداری: مکانی قلمرو

 .است 1/5/9۷تا تاریخ 1/2/9۷ قلمرو زمانی این تحقیق از تاریخ: زمانی قلمرو

 .مبانی سازمان مدیریت و مدیریت سیستم های اطالعاتی:  موضوعی قلمرو

 پیشینه پژوهش

 پیشینه داخلی  2-3-1

 

ایجن پجژوهش بجا هجدف ارائه دادنجد.    "اداری  فساد  بر  اطالعات  فناوری  تاییر  "با عنوان  ( پژوهشی  1396موسوی و خدامرادی در سال )

بررسی وشناخت رابطه بین به کارگیری فناوری اطالعات وکاهش فسجاد اداری واولویجت بنجدی راهکارهجای مجویر بجرای ارتقایفنجاوری 

خجدمات رسجانی بجه مجردم زی وسرعت بخشیدن درارایه اطالعات به منرور کاهش فساد اداری اناام شد.عوامل دیگری مانند آسان سا

مکانیزه نمودن تمام فرآیندهای سازمانی ،حذف سالیق ونررات شخای درتامیم گیریهجی سجازمانی ،برگجزاری ( CRM)تلفن گویا و

از دوره های آموزشی وتخاای درخاوص فناوری اطالعات به صورت مسجتمر وپویا،تقویجت فرهنجگ رشجدوبه کجارگیری در اسجتفاده 

 .رکنان میتواند به کارگیری فناوری اطالعات در کاهش فساداداری تاییر زیادی داشته باشدفناوری اطالعات بین کا

 با آشنایی طریق از پرورش و آموزش سازمان در معلمان و مدیران توانمندسازی "( پژوهشی با عنوان 1396یزدخواستی و اسود در سال )

بررسی نقش وایر فناوری اطالعات و آشجنایی بجا آن بجر توانمنجدی شجغلی هدف این تحقیق، ه دادند.  ارائ  "ارتباطات  و  اطالعات  فناوری

مدیران مدار  و معلمان می باشد. مدیران و معلمان با دسترسی به فناوری های اطالعاتی و ارتباطی مناسب قادر به اناام وظایف خود 

 بجرای الزم هجای داده  منرجورگردآوری  بجه  و  ودهبج  تحلیلی  –پژوهش توصیفی    با کارایی و ایربخشی باالتری خواهند بود . روش اناام

 شجیوه بجا و گجردآوری منجابع از برداری فیش فرمهای از استفاده با پژوهش  موضوع  با  مرتب  و  موجود  متون  پژوهش،  اهداف  به  دستیابی

یی با فنجاوری اطالعجات وتکنولجوژی آشنا  که  دده  می  نشان  موضوع  با  مرتب  متون  و  مقاالت  مرور.  است  گرفته  قرار  تحلیل  مورد  کیفی

های جدید بر روی توانمندی مدیران و معلمان در آموزش و پرورش تاییر مثبت داشته و کاربرد و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات 

ا دارند. و در نتیاهالزم نمندی آنه بر بهبود کیفیت عملکرد، کارایی و ایربخشی مدیران و معلمان مویر بوده و نقش تعیین کننده ای در توا

است که مدیران سازمان آموزش و پرورش به منرور بهره برداری مویر از این فناوری ها و استفاده از قابلیت هجای آنهجا بجرای توانمنجد 

ببینند تا ت، تدارک  نمودن مدیران مدار  و معلمان برنامه های مناسبی تدوین و استراتژی درستی را نسبت به بهره گیری از این امکانا

با توانمند نمودنمدیران و معلمان در سازمان آموزش و پرورش بتوانند به ارتقای سطح آموزش و تسهیل فرایند یاددهی و یجادگیری بجرای 

 .دانش آموزان یاری رسانده و در نهایت برای کل جامعه مفید واقع شوند

 مطالعجه) کارکنجان شغلی سازی توانمند  در  اطالعاتی  های  یستمس  کارامدی  بررسی  "( پژوهشی با عنوان  1395باغنی و فرجی در سال )

 عملکجرد و  موقعیجت  بجر  اطالعجات  مدرن  تکنولوژی  اخیر،  دهه  چند  ارائه دادند. آنها بیان کردند: در  "(تهران  1  منطقه  شهرداری:  موردی

 آمجده بوججود زمینجه ایجن در کجه شگرفی های پیشرفت موازات به  و  گذاشته  مالحره ای  قابل  ایرات  افراد  و  سازمانها  جوامع،  از  بسیاری

 مجوقعیتی، چنین در  که  است  بدیهی.  خورد  می  گره  مدرن  فناوری  این  به  گذشته  از  بیش  روز  هر  افراد  و  سازمانها  جوامع،  سرنوشت  است،

 عوامجل  از  یکی  اطالعات  اورینف  که  گفت  باید  واقعیات  این  به  توجه  با.  است  یافته  ای  فزاینده  اهمیت  اطالعات  فناوری  تاییرات  شناخت

 نقش بررسی به حاضر پژوهش رو این از. گذارد می جدی ایرات  افراد  و  سازمانها  عملکرد  و  موقعیت  بر  که  آید  می  شمار  به  محیطی  مهم
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 سشجنامهرپ دو از امجر این بررسی جهت و پرداخته تهران 1 منطقه شهرداری کارکنان بین در کارکنان سازی توانمند بر اطالعات  فناوری

 در  و  گردیجد  اسجتفاده  پیرسون  همبستگی  ازمون  از  متغیرها  بین  ارتباط  بررسی  جهت  اسمیرنوف  ازمون  نتایج  به  توجه  با  شده؛  گرفته  بهره

 و اطالعجات فنجاوری بجین دار معنجا ارتبجاط از حاکی نتایج. آمد بدست متغیرها بین روابط تاییدی عاملی تحیلی مدل  از  استفاده  با  نهایت

 .باشد می کارکنان سازی دتوانمن

 کارکنان دانشجگاه یو توانمندساز تیریاطالعات مد ستمیس نیرابطه ب یبررس "( پژوهشی با عنوان 1395امیرکبیری و خادمی در سال )

ما  یمکارکنان در دانشگاه وخوارز یو توانمندساز تیریاطالعات مد ستمیس نیرابطه ب یبررس قیتحقاین  هدف از  ارائه دادند.    "یخوارزم

نفجر  253باشد حام نمونه با استفاده از فرمول کجوکران  ینفر م ۷40به تعداد  یکارکنان دانشگاه خوارزم قیتحق  نیا  یباشد جامعه آمار

داده هجا  یاست جهت جمع آور یشیمایپ - یفیتوص قاتیو از لحاظ روش در زمره تحق  یبردپژوهش از نرر هدف کار  نیبه دست آمد ا

 نیبه کار رفته در ا  ا یمق  ییایمحقق ساخته استفاده شده است پا  تیریاطالعات مد  ستمی)ملهم( و پرسشنامه س  ینداز پرسشنامه توانم

آمد. با به دست  یپرسشنامه توانمندساز یبرا 0/۷82و   تیریمد  اتاطالع  ستمیپرسشنامه س  یبرا  0/۷48کرونباخ    یبا مقدار آلفا  قیتحق

 ونیو رگرسج رسجونیپ یهمبستگ بی)ضر ی( و استنباطاریانحراف مع انه،یم ن،یانگی)م  یفیتوص  یو روشها  spss22استفاده از نرم افزار  

 یتوانمندساز تیریاطالعات مد ستمیس یانسان یرویمولفه ن نینشان داد که ب قیتحق جیقرار گرفت. نتا  لیو تحل  هی( مورد تازرهیدو متغ

کارکنان رابطجه  یبا توانمندساز تیریاطالعات مد ستمیسخت افزار/ نرم افزار س ه،یداده، رو یمولفه ها  نیکارکنان رابطه وجود ندارد و ب

 رابطه وجود دارد. زیکارکنان ن یو توانمندساز تیریاطالعات مد ستمیس نیب نیوجود دارد و همچن

 نجامطلوب و بیان کرد: آیارارائه داد. ا "فساد از اجتماعی پیشگیری و عمومی توانمندسازی  "( پژوهشی با عنوان  1394آقابزرگی در سال )

 متقاعجد آن بجا مبارزه اندیشجی برای چجاره بجه را معاصجر بشجر خوب، حکمرانی و انسانی جامعه توسعه و رشد بر اقتاادی  و  اداری  فساد

 عنجوان بجه یوقحقج در نرام های...  و امانجت در خیانجت اخجتال ، ارتشجا، ماننجد فسجاد مرجاهر از بسیاری که این  وجود  با.  است  کرده

 فسجاد با  مقابله  کیفری  ناکارآمجدی ابزارهای  از  حکایجت  ملجی  سطح  در  فساد  شده اند،گسترش  مواجه  کیفری  پاسخ های  با  پیشبینی  جرم

 را  یروتمنجد  و  بزرگ  کشورهای  حجال توسعه،  در  کشورهای  در  سرمایه گذاری  به  عالقه  و  بینالمللی  تااری  رقابتهای  دیگر،  سوی  از.  دارد

 فرصجت هجای و هزینجه هجا در عججدم شجفافیت و رقابججت بجرای بزرگجی چجالش مجالی، و اقتاادی فساد وجود که رساند  نتیاه  نای  به

 ملجل  سازمان  عضو  کشورهای  هجای مذکور،  واقعیجت.  نیسجت  کارسجاز  آن  با  مبارزه  برای  موجود  کیفری  ابزارهای  و  است  سرمایه گذاری

 فسجاد  با  مبارزه  برای  متحد  ملل  تاجویب کنوانسیون.  رسجاند  اداری  و  اقتاجادی  فسجاد  بجا  نالمللجییب  مبارزه  برای  مشترکی  گفتمان  به  را

 2005  سال  در  کنوانسیون  این  شدن  الزماالجرابجه    مناجر  کجه  آن  تاجویب  برای  استقبال کشورها  و  مکزیک  مریدای  در  2003  سال  در

 مالی، و اقتاادی فساد با مبارزه زمینه در ایجن کنوانسیون. دارد پدیجده ایجن بجا رزهمبجا بجه جهجانی نیاز و بین المللی عزم از حکایت  شد،

 بجا و کنوانسجیون ایجن بجه ایران الحاق به توجه با. ه است گذاشجت عضجو کشورهای روی پیش فساد با مبارزه در را  جدیدی  راهبردهای

 راهبردهجای و سیاستها کردن عملیاتی است، نشده فسجاد توجه  از  ریپیشجگی  هجای  روش  بجه  داخلجی،  فعلی  قوانین  در  که  این  به  عنایت

 در دینجی آموزههجای اهمیجت بجه اشجاره بجا و  کنوانسیون  بجه این  توجه  با  نگارنده.  می نماید  ضروری  و  مفید  امری  المللی،  بین  سند  این

 رابطجه،  ایجن  در.  دهجد  قرار  بررسی  مورد  را  ادفس  از  پیشجگیری اجتماعی  هجای  برخجی بایسجته  کجرده  سجعی  فساد،  از  اجتماعی  پیشگیری

 سجاالری، شایسجته مطلجوب، رفتجاری کدهای تنریم اخالقی، دینجی و آموزه هجای  گسترش  طریق  از  فساد  تحمل  عدم  و  مسئولیتپذیری

 عنجوان بجه( مدرن یابزارها و فناوری از استفاده و داراییها مسجتقل، اعالم هجای رسجانه) اطالعات  آزاد  جریان  شفافیت،  محوری،  خدمت

 ایااد و عمومی توانمندسازی طریق  از  میتوانند  عوامل  این.  قجرار گرفته اند  بحجث  مجورد  اجتمجاعی  پیشگیری  در  تأییرگذار  و  مهم  عوامل

 چجون ارزش هجایی نهادینجه سجازی و آمجوزش طریجق از و داشجته از فسجاد اجتمججاعی پیشجگیری در مهمجی نقش جامعه  در  حساسیت

 .کنند کمک فساد مهار به فضیلت هجای اخالقی گسترش و پاسخگویی امانت داری، یری،مسئولیت پذ
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 یدر راستا یادار یاعتماد و در ستکار شیاطالعات بر افزا یفناور ریتای یبررس "( پژوهشی با عنوان 1394غالمی و آقابزرگی در سال )

بجه عنجوان   توانیاطالعات م  یفناورارائه دادند. آنها بیان کردند:    ")مورد مطالعه: شعب بانک صادرات شهر اصفهان(  یکاهش فساد ادار

اعتمجاد  شیاطالعات بر افزا یفناور ریتای یبررس قیکند.هدف تحق فایا یدر کاهش فسادو اصالح ساختار ادار یاساسعامل توسعه نقش  

-یفیاز نجوع توصج  قیجصفهان(بود روش تحق)مورد مطالعه: شعب بانک صادرات شهر ایکاهش فساد ادار  یدر راستا  یادار  یودرستکار

نفجر( بجود کجه بجه شجکل  900کارکنان شعب بانک صادرات شهر اصفهان)در مامجوع    هیکل  یبود. جامعه امار  یدانیاز شاخه م  یشیمایپ

. دیب گردشعب مختلف بانک انتخا نینفر از ب 269تعداد نمونه    یشده و با استفاده از جدول کهن، مورگان و کرجسا یطبقه بند یتاادف

ان هابا استفاده   ییایشد وپا  دییانها از نرر صاحبنرران تا  ییمحتوا  ییه شد که روامحقق ساخته استفاد  سشنامهداده ها پر  یگرداور  یبرا

قجرار   یامجار  لیو تحل  هیمورد تاز  spssبا استفاده از نرم افزار    جیبدست آمد نتا  0/8۷که برابر    دیکرونباخ محاسبه گرد  یالفا  بیاز ضر

کارکنجان بانجک صجادرات شجهر  دگاهیاز د یاطالعات با کاهش فساد ادار یاستفاده از فناور نیدهد که ب  ینشان م  قیتحق  جینتاگرفت.  

 .اصفهان رابطه وجود دارد

 

و  یاز فسجاد ادار یریشجگیاطالعجات در پ یعدم استفاده از فنجاور  یشناس  بیبر آس  یمرور  "( پژوهشی با عنوان  1394ایمنی در سال )

را در بجر  یو ادار یمحاسجبات ،یمجال یاز جنبه ها  یاریگسترده شده است و بس  اریاطالعات« بس  ی»فناور  یامروزه معناارائه داد.    "یمال

برخجوردار اسجت   یخاصج  تیجآنجان از اولو  یریگ  مینقش تام  لیبه دل  یو ادار  یمال  یبه اطالعات و گزارشها  رانیاستفاده مد  ردیگ  یم

 یکتابخانجه ا  قیجتحق  کیج  قیتحق  نی. ارندیگ  یاطالعات بهره م  یاز فناور  یخود تا چه حد  ماتیتام  نیتر  یدر گرفتن اساس  رانیمد

و  یاطالعجات در ارائجه گزارشجها یاستفاده از فناور زانیشده است تا م  یبر مطالعات متون و کتابها صورت گرفته و سع  یاست که مبتن

نموده تا بتجوان بجا در نرجر   یرا بررس  یکارکنان بخش دولت  انیدر م  یج مال  یادارفساد    یعوامل مویر بر جنبه ها  ییو شناسا  یریشگیپ

 یآن راهکارهجا یاطالعجات و شجفاف سجاز  یفنجاور  نینو  یفساد با استافده از روشها  دهیو تداوم پد  یریشکل گ  یا  شهیگرفتن علل ر

 راتییجو تغ یاطالعات  دیجد  یها  یدر کاربرد فناور  یمطالعات صورت گرفته وجدان کارکاهش آن ارائه کرد.    ای  یریشگیپ  یبرا  یمناسب

 یاز مفاسد مال یریشگیبا پ یمیو کشف ان و ارتباط مستق ییآموزش، شناسا ،یریادگی یجنبه ها هیآن موجب بروز تحوالت در کل  عیسر

 تواند داشته باشد. یم یو ادار

در اناام دادند.آنها بیان کردند:  "یکاهش فساد ادارات در  اطالع  ینقش فناور  "( پژوهشی با عنوان  1394همتی و قوی پناه در سال )

عوامجل، در سجر راه  نیاز مهمتجر یکجیتوان، به عنوان  یرا م یشود ، فساد ادار یم دهینام یو عار حاضر که عار فناور  یکنون  یایدن

مهجم، تجاکنون توانسجته  نیجانسجت. اشوند، د یم دهیدر حال توسعه نام یکه اصطالحاً کشورها  ییجوامع، خاوصاٌ، در کشورها  شرفتیپ

و اعتمجاد   یریبر، سرعت و حرکت چرخ توسعه جامعجه، باورپجذ  یریصدمات جبران ناپذ  ش،یخو  یها  یدگیچیپ  واست، با توجه به ابعاد  

 یااز برنامجه هج  یاریبسج  ده،یجاست که باعجث گرد  یبه حد  یرگذاریتای  نیا  زانیموجب گردد. م  را  ،یاسیو س  یادار  یمردم به نرام ها

 یدوره جهجت شجفاف سجاز  نیمهم در ا  یاز مقوله ها  یکی. به نرر،  اناامدیمبارزه با فساد به شکست ب  یشده توسط دولتها برا  یطراح

 یریگ راستا، پژوهش حاضر در نرر دارد با بهره نیباشد. در ا یاطالعات م یاز فناور یو بهره مند یریاطالعات و مبارزه با فساد، بکارگ

 بپردازد. یدر کاهش فساد ادار اطالعات ینقش فناور یبه بررس ،یبر مطالعات کتابخانه ا یو مبتن یاسناد یاز روش

 نیجدر اارائجه دادنجد.  "یاطالعجات در کجاهش فسجاد ادار ینقش فناور  "( پژوهشی با عنوان 1394منرری و اسماعیل خانی در سال )

 یشجود . فسجاد ادار  یآن پرداخته م  شیافزا  ایدر کاهش و  ارتباطات    اطالعات و  یو نقش فناور  یموضوع فساد ادار  یبه بررس  پژوهش

آن نشجان   رامجونیو کنکاش پ  باشد  یو درحال توسعه م  افتهیاکثر جوامع اعم از توسعه    ریگ  بانیاست گر  یکه نقطه مقابل سالمت ادار

و  ییبر کارا یمنف ریشود و با تأی یم یماعاجت ضیها در جهت کاهش فقر و تبع تیشدن فعال یرشد رقابت و خنث  عدهد که فساد مان  یم

امور و سلب اعتماد مجردم بجه  تیدولت در هدا یکاهش ایربخش اهیو در نت یسبب به هدر رفتن منابع مل  یادار  تیرینرام مد  یایربخش



 ی ساد اداربرمقابله با ف تیریاطالعات مد ستمیس ریتای
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و  یارد ادفسجا تی، وضجع 2015در سجال  یالمللج نیبج تیگزارش موسسه شفاف نیآخرشود . طبق  یم  یدولت  ریو غ  یدولت  یدستگاهها

قرار گرفته است که رتبه   یجهان  130در رده    رانیاسا  ا  نیاست. برا  افتهیبهبود    یمقدار  رانیسال گذشته در ا  کیدر خالل    یاقتااد

اطالعات در  یفناور یریبکارگ قیاز مااد یکی کیباشد . دولت الکترون یباال م یاز وجود فساد ادار یکشور ما نبوده و حاک  یبرا  یخوب

% 10% بجه 23از  یکشجور ، فسجاد ادار 149در  کیدولت الکترون  یساز  ادهیدهدکه با پ  ینشان م  یمطالعه ا  جیباشد . نتا  یامور ماناام  

 یمقرون به صجرفه و مناسجب بجرا یزاراز دولت ها به عنوان اب یاریاطالعات و ارتباطات از منرر بس یکرده است . فن آور  دایکاهش پ

باعجث کجاهش  کیجمسئله شک دارند که دولت الکترون نیاز دولت ها به ا یشود . اما هنوز برخ یم ریعبو کاهش فساد ت  تیشفاف  جیترو

چراکجه  داطالعجات و ارتباطجات باشج یفناور یها برنامه حیصح یاز عدم اجرا یها ناش دیترد نیاز ا یبرخ دینه؟ شا  ایفساد خواهد شد  

و بجروز و ظهجور  گجرید یتباشد منار به بوجود آمدن مشکال یش فساد ادارکاهو   تیشفاف  شیبا هدف افزا  نکهیناقص آنها ولو ا  یاجرا

دقت و البتجه  تیبرنامه ها نها گونه  نیا  یساز  ادهیو پ  یدر طراح  یستیگردد . لذا با  یم  کیاز فسادها از جمله فساد الکترون  یگریانواع د

با در نرجر گجرفتن عوامجل  دیبا اهیاست و در نت یادیل عوامل زدهد که فساد معلو یاز پژوهش ها نشانم  یبرخ  جیبرد . نتا  کارصبر را ب

عوامل مهم کجاهش  نیاز ا یکیتواند به عنوان    یاطالعات و ارتباطات م  یفناور  انیم  نیفساد رفت و در ا  یکن  شهیر  یبه سو  یمتعدد

 .فساد در نرر گرفته شود

ارائه  "یل و کاهش فساد اداراطالعات و ارتباطات در کنتر یفناورنقش   "( پژوهشی با عنوان 1392پور کیانی و سلطانی نژاد در سال )

کنتجرل فسجاد   یمجویر بجرا  یاز ابزارها  یکیمختلف بوده است.    یاز معضالت کشورها  یکیهمواره    یفساد اداردادند. آنها بیان کردند :  

و  یخود، ضمن شفاف ساز یکنترل یها تیبر قابل هیارتباطات و اطالعات با تک  یاطالعات و ارتباطات است. فناور  یکاربرد فناور  یادار

باشد  یم یفیمقاله که از نوع توص نیشود. در ا یوکاهش فساد در نرام ادار نترلتواند موجب ک  یم  یسازمان  یها  هیمشخص نمودن رو

و ارتباطجات  اطالعجات و یمطرح در خاجوص فنجاور یدگاههایمطالب و د  یضمن بررس  یشده است با توجه به منابع کتابخانه ا  یسع

 معضل ارائه گردد. نیجهت برون رفت از ا ییراهکارها ،یساد ادارف نیهمچن

 خارجی پیشینه  2-3-2

 مجورد:  مشجارکتی  ریجزی  برنامجه  اقجدامات  طریق  از  ذینفعان  سازی  توانمند  "( پژوهشی با عنوان  201۷در سال )  1اسپا  و اسکولوبیگ

 شجبکه یجک دلیجل بجه گذشته دهه در اروپا در شبکه گسترش کردند: اهمیتد. آنها بیان  ارائه دادن  "نروژ  و  فرانسه  در  برق  انتقال  خطوط

 اسجت، شجده ادعجا ضرورت عنوان به شبکه گسترش حالیکه در. است یافته کاهش الکتریسیته بخش  یک  سمت  به  انرژی  انتقال  و  سالم

 افجزایش  بجرای  حجل  راه  یجک  عنجوان  بجه  ذینفعان  رکتمشا  افزایش  تنش،  این  کاهش  برای.  اند  داده  کاهش  را  روند  این  ذینفع  مخالفان

 از بجاالتری سجطح  کجه  اسجت  شجده  فجرض  و  اسجت  مهجم  مشجارکت  برای  ذینفعان  توانمندسازی  مسئله.  شود  می  گرفته  نرر  در  پذیرش

 برنامجه  هایینجدفرا  مقایسه  و  ارزیابی  سند،  تحلیل  و  تازیه  با  پژوهش،  این  در.  بخشد  می  بهبود  را  ریزی  برنامه  فرایندهای  توانمندسازی

 مشاوره اطالعات،: سطح سه در را توانمندسازی میزان ما. کردیم توصیف را نروژ و فرانسه در باال بسیار نیروی  انتقال  خطوط  برای  ریزی

 مجی افجزایش مشاوره سطح از باالتر ندرت به که  است  کم  ذینفعان  سازی  توانمند  که  دهد  می  نشان  نتایج.  گیریم  می  کار  به  همکاری  و

 میجزان افجزایش رونجد دهنجده نشجان  اسجت،  ذینفعجان  مشجارکت  افجزایش  بجرای  هایی  نوآوری  مستلزم  که  اخیر  های  پروژه  ارزیابی.  بدیا

. اسجت آن از متجایر متقاضجیان نیازهجای و جدید خطوط نیازهای مورد در بحث یعنی ریزی، برنامه اولیه مراحل در ویژه  به  توانمندسازی،

 برنامجه  اولیجه  مراحجل  در  ویژه  به  ذینفعان،  سازی  توانمند  از  باالیی  سطح  از  تواند  می  فعلی  ریزی  برنامه  تمقررا  که  دهد  می  نشان  نتایج

 .شود مند بهره ریزی،

 

 
1 Späth  & Scolobig 
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آن و  ریتجای ،یدر حال توسجعه: بررسج یکشورها کیانکولوژ یدر واحدها یفساد ادار "( پژوهشی با عنوان2016در سال )  1وینای کومار

سجوی   در حال توسعه فرا گرفته است.  یایدر دنرا    روزمره مردم    یزندگ  یفساد ادارارائه دادند.    "از آن  یریگجلو  یممکن برا  یروش ها

 لیجدر تحو  میرمسجتقیغ  ایج  میبجه طجور مسجتق  نیدارد. تمام طرف  نفعانیهمه ذ  یبر زندگ  میمستق  ریتأی  ،در بخش سالمت  یمال  تیریمد

به طور جامع در مورد اقدامات فاسجد مربجوط بجه پژوهش  اتیادب استفاده کنند. ویس یسود شخا یتوانند برا یم یبهداشت  یمراقبت ها

وجود، فساد  نیبا ا .فاسد وجود داشته باشد یها سیرئ ابیتواند در غ  ی. فساد افراد نمارائه شده است  یبهداشت  یمتخااان مراقبت ها

هجا و سجوی رفتجار  میها، تام استی. سردیگ یبحث قرار م  منتشر شده به ندرت مورد  فیلم هایدر اغلب    کیراتدر سطوح مختلف بوروک

 یتوسجعه فسجاد ادار پجژوهش در مجوردرو،  نیجگذارد. از ا  یم  ریجامعه تأی  یمراقبت بهداشت  ستمیبه شدت بر س  یارشد در پزشک  رانیمد

و  گرفتجه اسجتقرار  یبررسدر هند را مورد   یبخش عموم  یموجود در مراکز انکولوژ، فساد  پژوهش  نیاست. در ا  یمقامات ارشد ضرور

بررسجی شجده   در حال توسجعه  یاز مقامات باالتر موسسه سرطان کشورها  تیریاز سوی مد  یریجلوگ  یاصالح شده برا  یاقدامات احتمال

 است.

 نایجو هجدف ازدواج در م  یکار  زهیبا انگ  یروانشناخت  یتوانمندساز  نیرابطه ب  "( پژوهشی با عنوان  2016و همکارانش در سال )  2فوک

و  یکجار زهیبا انگ یروانشناخت یعوامل مویر بر توانمند ساز  یمطالعه با هدف بررس  نیاارائه دادند.    "یمدرسان مدار  متوسطه در مالز

پرسشجنامه خودمجدار   101نمونه شامل مدرسان مدرسه بود. در ماموع    تیاناام شده است. جمع  یرسه در مالزقاد ازدواج کارکنان مد

 ینمجرات کجل توانمندسجاز  نی( بrpbنقطه )  یدوبعد  بیضر  ای  رسونیپ  یلحره ا  یهمبستگ  بیقرار گرفت. ضرا  لیو تحل  هیمورد تاز

بجه صجورت   یروانشجناخت  یها( محاسبه شد. ماموع نمرات از چهار ابعاد توانمنجد سجاز  رماموعهیز  ایمستقل )  یرهایو متغ  یروانشناخت

  یروانشجناخت ینشان داد که هر پنج جنبه توانمندساز جیشد. نتا شتهگذا ازدواج کنارکار و هدف    زهیمستقل انگ  ریجداگانه با نمرات از متغ

 شیاهداف عقب نماند افزا یکند که وقت ییابت م نیمطالعه همچن نیدارد. ارابطه  یدرون یکار زهیبا دامنه انگ یبه طور مثبت و معنادار

 .ابدی یمکاهش  بیبه ترت یروانشناخت یابعاد توانمند یسطح اجزا ابد،ی

 افجتیحجق در  حجهیال  یاطالعجات: مطالعجه مجورد  سجتمیس  قیجمردم از طر  یتوانمندساز  "( پژوهشی با عنوان  2015در سال )  3اشرف

 یبجوده اسجت. نقجش اساسج یدر اطالعجات و تکنولجوژ یاشاهد توسعه گسجترده 21آغاز قرن  ارائه داد. او بیان کرد:    "اطالعات در هند

و  یاسجیس ،یاجتمجاع ماتیاسجت کجه تاجم یاتیجح یآگاهانه بوده است. اطالعجات رگجه ا  یهانشیشهروندان به گز  زیاطالعات، تاه 

کاالهجا و خجدمات اسجت کجه مناجر بجه   یهجامتیو استانداردها و ق  تیفیک  ت،ی. اطالعات مرتبط با کمسازدیم  ریپذرا امکان  یاقتااد

 تیجانجد، اهمبه شکل سردرگم کننده رشد کرده  ییاجرا  یهار آن دولت و آژانسکه د  یمسئله در کشور  نی. اشودیآگاهانه م  ماتیتام

ح و کمجک بجه یکنتجرل صجح  یبجرا  شاخای  وجودآمد،به  2٫005ند در سال  اطالعات توسط پارلمان ه  افتیحق در  حهیدارد. ال  یاساس

 یتوانمندسجاز یابجزار بجرا  نیتجرن مهمبجه عنجوا  حجهیال  نیج. اباشجدیحق خود از دولت م  افتیدر جهت در  ریمردم، بخاوص افراد فق

نرجر  نیجوجودآمجده اسجت از ابه یقانون که توسط خود جامعه مجدن نی. اکندیعمل م یدر جهت مقابله با فساد دولت  یشهروندان معمول

 ها بوده است. NGOها و رسانه ،یجامعه مدن انیها کشمکش مسال اهینت هفرد است کمنحاربه

به اطالعجات بجر  یدسترس ریتای یمل-یمطالعه مقطع کی: ییمدل از پاسخگو کی یبررس "وهشی با عنوان ( پژ2012در سال )  4ریالی

بجه   ی استفاده کرده تاعمود  ییمدل پاسخگو  کیاستفاده از    یمل-یمطالعه مقطع  نیاارائه داد. او بیان کرد:    "اداری  کنترل از فساد  یرو

. میدهجد  قجرار  ریکشور را تحت تای  150در    یفساد دولت  ،  یاسیو چهار شاخص س  یاجتماع  شاخصکه تا چه حد چهار  ی این بپردازدبررس

 
1 VinayKumar 
2 Fook 
3 Ashraf 
4 Relly 
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به اطالعات قانون، حقوق رسانه ها، استفاده از تلفن همراه،   یاز فساد با دسترس  یبا توجه به رابطه معکو  قابل توجه   ،یمدل ظاهر قو

مطالعه نشان داد کجه این  است.    یاسیس  میو طول زمان رژ  ،یاسیفرهنگ س  ،یاسیمشارکت س  ،یانتخابات  ییکثرت گرا  نترنت،یاشتراک ا

قابجل   یحیتوضجهجای  شاخص    فیضع  یاسیو فرهنگ س  استیکم و استفاده از تلفن همراه، مدت س  نترنتیاخبار حقوق کم رسانه ها، ا

 .ستین مویرساد فدراز قانون،  سینو شیپ کی ایبه اطالعات، و  یحال، حضور قانون دسترس نیبا ا .فساد بودند یبرا یتوجه 

ارائجه  "یکنترل اجتماع یهاسمیمکان قیفساد از طر انیقربان ( پژوهشی با عنوان “توانمندسازی2010و همکارانش در سال )  1بوسکاگلیا

خجدمات  افجتیدر یدالر بجرا  10شجامل پرداخجت    یحت  تواندیکه م  یخواردر سطح روستا، رشوه  ریافراد فق  یبرادادند. آنها بیان کردند:  

 نیمواجهه مردم بجا خجدمات نامناسجب و مسجئول  کند،یرا بدتر م  طیشرا  نیکه ا  یزیها دارد. چآن  یزندگ  یرو  یباشد، ایر مخرب  یشکپز

 یکجه بجرا  یفریک  ییحوزه قضا  کیدر    یخوار. رشوهکنندیها محدود مآن  یرا برا  یبه عدالت و خدمات عموم  یفاسد است که دسترس

از   یاریدشجوار آن اسجت کجه در بسج  قتیو هشداردهنده است. حق  نیخطرآفر  اریجامعه بس  یاست، برا  مدهوجودآو اعمال قانون به  اادیا

کننجده  کیجمحور فساد تحر-قتیتاورات حق ی. ایرات اجتماعرسندیهستند که فاصله به نرر م  ییقضا  یهاحوزه  نیهم  قاًیکشورها، دق

روش  کی: کندیم دیتأک ریموارد ز قیتعادل از طر اادیها و ا یبازرس تیاهم یاست. مقالة حاضر رو  یدولت و خود دموکراس  تیمشروع

 یهجازمیبجه مکان یدسترسج یزبهسجا قیجفساد از طر انیقربان یباشد؛ توانمندساز جیبر شواهد و نتا یجامع، و مبتن تواندیکه م  کپارچهی

شجفاف و  نجگیتوریمون ؛یدولجت و جامعجة مجدن انیجمو در  یدر جامعه مدن دیجد کیاستراتژ یهامشارکت اادیمعتبر؛ ا  یکنترل اجتماع

 فساد. یهانهیسطح، انواع، علل، بودجه و هز کیستماتیس

اناام داده است . در این پژوهش   "قدرت نزد مدیران  رابطه بین توانمندسازی معلمان و کاربرد انواع  "پژوهشی با عنوان(  2008)  2دانیل

گرفتجه اسجت . شجش  و موانع و تسهیالت توانمندسازی مورد مطالعه و جست وججو قجرار توانمندسازی معلمان منابع قدرت، سطح   انواع

حرفه ای، مقام و منزلت، خودایربخشی، استقالل و تأییرگذاری معلم . پنج  ویژگی توانمندسازی معلمان عبارت اند از: تامیم گیری، رشد

سناش منبع قدرت از پرسشجنامة قجدرت  ، مرجعیت و تخاص . برایعبارت اند از : قدرت پاداش، اجبار، قانونیمدیران نیز    منبع قدرت

 پرسشنامة توانمندسازی استفاده شده است . نتجایج نشجان داده اسجت کجه کجاربرد قجدرت  رهبری رحیم و برای سناش توانمندسازی از

 ی معلمان داشته است.در توانمندساز ار و پاداش کمترین تأییر راتخاص و قدرت مرجعیت نزد مدیران بیشترین رابطه و اجب

توسجعه  ارائه دادنجد."تیفعال کیبه عنوان  یاطالعات یها ستمیس یتوسعه  "( پژوهشی با عنوان 2002و همکارانش در سال )  3کورپال

و توسجعه   تیجفعال  لیجو تحل  هیجو بجا اسجتفاده از تاز  کیسجتمیس  تیفعال  کیمقاله به عنوان    نی( در اISDاطالعات )  یها  ستمیس  ی

(ActADب )شده است.      زیآنال  یه عنوان چارچوب نررISD  از  یشود کجه در آن برخج یدر نرر گرفته م  یندیبه عنوان فرا  ناایدر ا

و   دار،یجپا  تیجو حما  یمعرفج  ،یسجاز  ادهیپ  ،یطراح  ل،یو تحل  هیتاز  قیاز طر  یفن آور  دیاز اطالعات جد  هبا استفاد  یجمع  یها  تیفعال

 یبانینرم افزار و پشجت یتوسعه  ی طهیدر ح زین  یتیفعال  یاز شبکه    یبه عنوان بخش  ISD.    شود.  یم  لیتسه   ندیفرآ  تیریمد  نیهمچن

ارائجه  ISD یهجا تیجفعال یمطالعه  یعملگرا برا  ستیچک ل  کیو    یچارچوب نرر  کیشود.    یم  لیو تحل  هیتاز  یوتریکامپ  تیفعال

 کیجبجه عنجوان  ISDمطالعجه   یرا بجرا  یو عملج  قیاما دق  یروش نرر  کی  ینرر  تیاست که چارچوب فعال  نیشده است. استدالل ا

 کند. یفراهم م نهیزم نیدرا  تیفعال

 تحقیق روش3-2 .1

باشد. علت تقسیم  یمپیمایشی  –ی توصیفکاربردی و بر مبنای گرداوری داده ها به صورت  این تحقیق بر مبنای اهداف تحقیق از نوع 

 پردازد و هیچ گونه امکان  یوضع موجود م یبه مطالعه و بررس یتوصیفاین است که تحقیقات  یبندی این تحقیق در زمره ی توصیف

 
1 Buscaglia 
2 Daniel 
3 Korpela 
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مدل استفاده  یتحقیق برای پیشنهاد یا طراح ردهایاز دستاوتواند  یم یدست کاری روی متغیرهای مستقل برای محقق وجود ندارد، ول

کارکنانی است که کاربر  حاضر پژوهش آماری معهجا باشد . یم یتحقیق حاضر از لحاظ شیوه ی جمع آوری داده ها از نوع پیمایش  کرد.

 کجه کارکنجانی میجان از گیری نمونه شدنفر را شامل می 280می باشند که تعداد    تهران  21منطقه  شهرداریسیستم های اطالعاتی در  

 ججدول از ونجهنم  حاجم  بجرآورد  بجرای  تحقیق  این  در.  گرفت  صورت  هستند  تهران  21منطقه  شهرداری  در  اطالعاتی  های  سیستم  کاربر

 بجرای آماری های فرمول از توان نمی نباشد، معلوم بررسی مورد متغیر موفقیت احتمال و جامعه واریانس اگر. است  شده  استفاده  مورگان

 تعداد حداکثر جدول این.  شود  می  استفاده   مورگان  و   کرجسی  گیری  نمونه  جدول  از  موارد  گونه  این  در  کرد،  استفاده  نمونه  حام  برآورد

 نفجر 162 مورگجان کرجسجی ججدول بجه توججه با نمونه تعداد و بود تاادفی ساده  صورت  به  گیری  نمونه  روش.  دهد  می  نشان  را  مونهن

 ای و میدانی بود که به شرح زیر توضیح داده می شوند:های کتابخانهها در این تحقیق ترکیبی از روشآوری دادهجمع.شدند انتخاب

بجه  زیجکتابخانه استفاده خواهد شجد و ن یبه طور عمده از کتب، مقاالت، منابع و بانک ها اطالعات  قیحقت  یموضوع  اتیادب  بررسی  برای

مااحبه بجا   قیبه منرور جمع آوری اطالعات مورد نرر از طر.ردی پذیصورت م  ،عمرانی  های  ندات موجود پروژهگزارشات، مست  یبررس

 اطالعات الزم، از ابزار مااحبه و پرسشنامه با  لیجهت تکم نیمچنو مستندات مکتوب سازمان استفاده خواهد شد. ه رانیمد

 

توسجط سجه پرسشجنامه  در این پجژوهش  ها  داده  شدابزار گردآوریاستفاده    بررسی  مورد  های  در پروژه  ریصاحبنرران فعال و عوامل درگ

 دقجت شده، ارائه العاتاط بودن مرتبط های مولفه شامل که( 1390) اکبری مدیریت  اطالعات  های  سیستم  استاندارد  پرسشنامهاز  الف(  

 اداری فسجاد پرسشجنامه اسجت، ب( اطالعجات نجوع و میزان  شده،  ارائه  اطالعات  ایمنی  شده،  ارائه  اطالعات  صحت  شده،  ارائه  اطالعات

  سازمانی،  تعهد   مزایا،  و  حقوق  انضباط،   کارکنان،  بهسازی  ارزیابی،  قوانین،  کارکنان،  شخایت  و  نیاز  متغیر،  این  ابعاد  ( که1386افضلی )

 سجازی توانمنجد اسجتاندارد پرسشجنامه  و ج(  است  کارکنان  با  مشارکت  و  کار  محیط  شرایط  سازمان،  فرهنگ  سازمانی،  جو  عمومی،  روابط

، اناجام خواهجد اسجت  ربودن  دار  معنی   و  تاییرگذاری  خودمختاری،  شایستگی،  های  مولفه  شامل  که  1392  لموکی  رکنی  فرهاد  کارکنان

 روایی و پایایی این سه پرسشنامه قبل از استفاده مورد سناش قرار گرفت.همچنین   شد.

  ییروا

 یجک ییمحتوا یی.رواشود یبه کار برده م یریابزار اندازه گ یکدهنده  یلتشک یاجزا یبررس یاست که معموالً برا ییمحتوا روا روایی

باشجد کجه  یا یجژهو یها و مهارت ها یژگیو معرف ابزار ی.اگر سوال هاددار یدهنده آن بستگ یلتشک یبه سوال ها یریابزار اندازه گ

 (1390)خاکی،است. محتوا ییروا یآنها را داشته باشد آزمون دارا یریمحقق قاد اندازه گ

 اعتبار یا پایایی

 در گیجری ابجزار انجداره کجه اردد کار و سر امر این با شده یاد مفهوم .است گیری اندازه ابراز فنی های ویژگی از یکی اعتبار یا پایایی

 فاصجله یجک در را گیجری انجدازه ابزار اگر که است آن پایایی از مقاود دهد.  می دست به یکسانی نتایج اندازه چه تا یکسان شرایط

 نجام به ایشاخ از پایایی گیری اندازه برای.باشد هم به نزدیک حاصل نتایج بدهیم افراد از واحدی گروه به و بار چندین کوتاه زمانی

 ضریب و پایایی عدم معرف"صفر"پایایی ضریب.کند می تغییر یک تا صفر بین معموالً آن اندازه و کنیم می استفاده "پایایی ضریب"

 بازآزمجایی،روش دارد، ماننجد :روش وججود گیجری انجدازه ابجزار پایایی تعیین برای مختلفی های شیوه است. پایایی معرف"یک"پایایی

 (1383)حافظ نیا،  .کرونباخ آلفای و ریچاردسون -کودر تانیف،روش
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 یفساد ادارمتغیر 

مورد سناش قجرار گرفتجه اسجت..نتایج تحلیجل عجاملی تائیجدی   ارئه شده، 10-4که در جدول   گویه  10با استفاده از    یفساد ادارمتغیر  

های برازش مدل در سطح قابل قبولی قرار ( و هم شاخص2-4باشند )شکلمی  4/0دهد هم بارهای عاملی بیش از  نشان می  یفسادادار

 (.  11-4گرفتند )جدول

 

 یفساد اداری برازش مدل متغیر ها شاخص: 11-4جدول .2

 NFI AGFI GFI RMSEA /DF2X DF 2X های برازششاخص

مججالک کمتججر یججا  90مالک بیش از 90مالک بیش از 90مالک بیش از حدمااز

 0.08مساوی

مالک بججیش از  3کمتر ازمالک 

 صفر

 

 11/439 235 86/1 068/0 94/0 95/0 92/0 مقادیربدست آمده
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 یفسادادار :نتیاه تحلیل عاملی تائیدی مدل اندازه گیری2-4شکل

 کارکنان سازی توانمند

، اریتأییرگجذ  ،خودمختاری،  عبارتند از: شایستگیگیری قرار گرفت که  عامل مازا مورد اندازه  4متغیر توانمندسازی کارکنان با استفاده از

عامجل  4گویه بجرای انجدازه گیجری  22ها با تعدادی گویه مورد سناش قرار گرفته است. در ماموع هریک از این عامل.معنی دار بودن

 5عامل شایستگی با  شودیممشاهده  12-4که در جدول  گونههمان ت.مذکور )سازه توانمندسازی کارکنان( مورد استفاده قرار گرفته اس

معنجی دار  (، عاملq45تا  (q39 گویه۷با  ارائه شده (، تأییرگذاری q38تاq34 گویه )5 با خودمختاری (، عامل q33تا q 29گویه )

بارهجای دهد هجم اند.نتایج تحلیل عاملی تائیدی توانمندسازی کارکنان نشان میمورد سناش قرار گرفته(  q50تا  q46گویه )5با    بودن

 های برازش مدل در سطح قابل قبولی قرار گرفتندهم شاخص( و 3-4باشند )شکلمی 4/0عاملی بیش از 
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 شوددر ادامه به بررسی فرضیه اصلی پژوهش پرداخته می 5-4و  4-4با توجه به شکل 

 یدار یمثبجت و معنج یرکارکنان تجای یتوانمندساز یانایم یربا توجه به متغ یبر فساد ادار یریتاطالعات مد فرضیه اصلی اول : سیستم

 .ددار

در آزمون سجوبل ، به منرور آزمون فرضیه اصلی دارای متغیر میانای با توجه به ضریب مسیر بدست آمده، از آزمون سوبل استفاده شد. 

درصجد  95تجوان در سجطح  یم 96/1از طریق فرمول زیر بدست می آید که در صورت بیشتر شدن این مقدار از  Z-value یک مقدار

 .یک متغیر را تایید نمود معنادار بودن تاییر میانای

 
a   :مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانای 

b   :مقدار ضریب مسیر میان متغیر میانای و وابسته 

sa  :خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانای 

sb  استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر میانای و وابسته خطای 

 

 آزمون این فرضیه به شرح زیر است. نتایج حاصل از

 

 
 

با توججه  یبر فساد ادار  یریتاطالعات مد  از این رو فرضیه سیستماست.    96/1بدست آمده  باالتر از    با عنایت به میزان  

 مسجیر متغیجر سیسجتمشجود. همچنجین میجزان ضجریب ، تایید مجیدارد  یدار  یمثبت و معن  یرکارکنان تای  یتوانمندساز  یانایم  یربه متغ

اسجت از ایجن رو مجی  56/0( مثبت ۷4/0*۷۷/0)برابر با کارکنان    یتوانمندسازبا حضور متغیر میانای    یفساد اداریریت بر  اطالعات مد

 یدار  یمثبت و معنج  یرکارکنان تای  یتوانمندساز  یانایم  یربا توجه به متغ  یبر فساد ادار  یریتاطالعات مد  توان عنوان نمود که سیستم

 .دارد

 

 . دارد یدار یمثبت و معن ریتایاداری  فساد با مقابله بر مدیریت اطالعات سیستم : دوم اصلی فرضیه

گیرد و می تجوان چنجین اسجتنباط است و فرضیه پژوهش مورد تایید قرار می 1.96که بزرگتر از  94/2بدست آمده برابر با   Tمقدار آماره  

ضریب مسیر بدسجت آمجده  6-4دارد.همچنین با توجه به شکل  اداری فساد با داری بر مقابله تاییر معنی مدیریت  اطالعات  نمود سیستم

شود.از این رو می  منار به افزایش فساد اداری  مدیریت  اطالعات  یعنی سیستم(β=45/0این رابطه به صورت مستقیم است)مثبت است.  

 تاییر مثبت و معنی داری دارد. اریاد فساد با مدیریت بر مقابله اطالعات توان عنوان نمود سیستممی

 

 آزمون فرضیه های فرعی پژوهش4-3-6

رسد که برای این کار مجدلی متشجکل از متغیجر های فرعی پژوهش میپژوهش نوبت به سناش فرضیهپس از بررسی فرضیه ی اصلی 

 ابعاد سیستم اطالعات مدیریت به عنوان متغیر مستقل و فساد اداری
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ضرایب مسیر و ته تعریف و اقدام به اجرا در محیط نرم افزار لیزرل گردید که در ادامه شکل های اجرا شده به همراه به عنوان متغیر وابس

 معناداری ارائه شده است.

 
 :نتیاه بدست آمده برای فرضیه های فرعی پژوهش در حالت ضرایب استاندارد 6-4شکل 
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 در حالت معناداری :نتیاه بدست آمده برای فرضیه های فرعی پژوهش۷-4شکل

آزمون فرضیه های فرعجی پجژوهش بجه شجرح های برازش شکل اجرا شده به منرور قبل از بررسی فرضیه های فرعی پژوهش شاخص

 است. 15-4جدول 

 ش: شاخص های برازش شکل مربوط به فرضیه های فرعی پژوه15-4جدول 

 NFI AGFI GFI RMSEA X2/DF DF X2 های برازششاخص

یجا  90مالک بیش از 90مالک بیش از 90بیش از مالک حدمااز کمتجر  مالک 

 0.08مساوی

مالک بیش از  3مالک کمتر از

 صفر

 

 18/103۷ 546 89/1 0۷3/0 95/0 93/0 92/0 مقادیربدست آمده

 

، مقادیر بدست آمده شاخص های برازش شکل آزمون فرضیه های فرعی پجژوهش در محجدوده مجورد پجذیرش 15-4با توجه به جدول 

پرداخت. در ادامه به بررسی فرضجیه هجای فرعجی توان به بررسی نتایج آزمون فرضیات تحقیق اقع شدند. پس از تائید برازش مدل میو

 شود.پرداخته می ۷-4و  6-4های پژوهش با توجه به شکل

 ری داردبر مقابله با فساد اداری تاییر مثبت و معنی دا مرتبط بودن اطالعات ارائه شدهفرضیه فرعی اول:  

گیرد و می است و فرضیه پژوهش مورد تایید قرار می  1.96از    که بزرگتر  84/2بدست آمده برابر با    Tمقدار آماره    ۷-4با توجه به شکل  

  6-4دارد.همچنین با توجه به شکل  اداری فساد با تاییر معنی داری بر مقابله مرتبط بودن اطالعات ارائه شدهتوان چنین استنباط نمود 
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مناجر بجه  بجودن اطالعجات ارائجه شجده مرتبطیعنی (β=45/0ریب مسیر بدست آمده مثبت است. این رابطه به صورت مستقیم است)ض

تاییر مثبجت و معنجی  اداری فساد  با  بر مقابله  مرتبط بودن اطالعات ارائه شدهتوان عنوان نمود  شود.از این رو میمی  افزایش فساد اداری

 داری دارد.

 داردتاییر مثبت و معنی داری  اداری فساد با بر مقابله دقت اطالعات ارائه شده م:فرضیه فرعی دو

گیرد و می است و فرضیه پژوهش مورد تایید قرار می  1.96که بزرگتر از    05/2بدست آمده برابر با    Tمقدار آماره    ۷-4با توجه به شکل  

ضجریب  6-4اداری دارد.همچنین با توجه به شکل   فساد  با  اری بر مقابلهتاییر معنی د  دقت اطالعات ارائه شدهتوان چنین استنباط نمود  

 منار به افزایش فسجاد اداری دقت اطالعات ارائه شدهیعنی (β=54/0ت آمده مثبت است. این رابطه به صورت مستقیم است)مسیر بدس

 تاییر مثبت و معنی داری دارد. اریاد فساد با بر مقابله دقت اطالعات ارائه شده توان عنوان نمودشود.از این رو میمی

 تاییر مثبت و معنی داری دارد. اداری فساد با ر مقابلهب صحت اطالعات ارائه شده فرضیه فرعی سوم:

گیرد و می است و فرضیه پژوهش مورد تایید قرار می  1.96که بزرگتر از    56/3بدست آمده برابر با    Tمقدار آماره    ۷-4با توجه به شکل  

 6-4دارد.همچنین با توجه به شجکل   اداری  فساد  با  تاییر معنی داری بر مقابله  دقت صحت اطالعات ارائه شدهاستنباط نمود  توان چنین  

مناجر بجه افجزایش   صحت اطالعات ارائه شدهیعنی  (β=29/0ضریب مسیر بدست آمده مثبت است. این رابطه به صورت مستقیم است)

 معنی داری دارد.تاییر مثبت و  اداری فساد با بر مقابله صحت اطالعات ارائه شده وان نمودتوان عنشود.از این رو میمی فساد اداری

 تاییر مثبت و معنی داری دارد. اداری فساد با بر مقابله اطالعات ارائه شده یمنیا فرضیه فرعی چهارم:

گیرد و می ت و فرضیه پژوهش مورد تایید قرار میاس  1.96که بزرگتر از    ۷8/4بدست آمده برابر با    Tمقدار آماره    ۷-4با توجه به شکل  

ضریب  6-4دارد.همچنین با توجه به شکل   اداری  فساد  با  تاییر معنی داری بر مقابله  اطالعات ارائه شده  یمنیاتوان چنین استنباط نمود  

 منار به افزایش فساد اداری هاطالعات ارائه شد یمنیایعنی (β=23/0مسیر بدست آمده مثبت است. این رابطه به صورت مستقیم است)

 تاییر مثبت و معنی داری دارد. اداری فساد با بر مقابله اطالعات ارائه شده یمنیا توان عنوان نمودشود.از این رو میمی

 تاییر مثبت و معنی داری دارد. اداری فساد با بر مقابله و نوع اطالعات زانیم فرضیه فرعی پنام:

گیرد و می است و فرضیه پژوهش مورد تایید قرار می  1.96که بزرگتر از    23/4بدست آمده برابر با    Tآماره  مقدار    ۷-4با توجه به شکل  

ضجریب   6-4اداری دارد.همچنین با توجه بجه شجکل    فساد  با  تاییر معنی داری بر مقابله  و نوع اطالعات  زانیمتوان چنین استنباط نمود  

-مجی باعث افزایش فساد اداری و نوع اطالعات زانیمیعنی (β=48/0یم است)رت مستقمسیر بدست آمده مثبت است. این رابطه به صو

 تاییر مثبت و معنی داری دارد. اداری فساد با بر مقابله و نوع اطالعات زانیم توان بیان نمودشود.از این رو می

 آزمون فرضیه های فرعی دارای متغیر میانای4-3-۷

هجای فرعجی میانای پژوهش از آزمون سوبل استفاده شد در ادامه بجه بررسجی فرضجیه  ی متغیربه منرور آزمون فرضیه های فرعی دارا

 اجرا شد. 8-4شود. به منرور آزمون فرضیه فرعی ششم پژوهش شکل پژوهش پرداخته می
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 ی فرعی ششم پژوهش در حالت ضرایب استاندارد :نتیاه بدست آمده برای فرضیه8-4شکل 

های برازش شکل اجرا شده به منرور آزمون فرضیه ی فرعی ششم پجژوهش بجه ششم پژوهش شاخصی  ی فرعقبل از بررسی فرضیه

 است. 16-4شرح جدول 

 ش: شاخص های برازش شکل مربوط به فرضیه ی فرعی ششم پژوه16-4جدول 

 NFI AGFI GFI RMSEA X2/DF DF X2 های برازششاخص

یجا  90ازمالک بیش   90مالک بیش از 90مالک بیش از حدمااز کمتجر  مالک 

 0.08مساوی

مالک بیش از  3مالک کمتر از

 صفر

 

 11/123 56 19/2 055/0 93/0 91/0 99/0 مقادیربدست آمده

 

ی فرعی ششم پژوهش در محدوده مورد پجذیرش ، مقادیر بدست آمده شاخص های برازش شکل آزمون فرضیه16-4با توجه به جدول  

ی فرعجی وان به بررسی نتیاه آزمون فرضیه فرعی ششم پرداخت. در ادامه به بررسی فرضجیهتمدل میواقع شدند. پس از تائید برازش  

 شود.پرداخته می8-4 ششم پژوهش با توجه به شکل

 از طریق توانمندسازی کارکنان بر  فساد مالی تاییر مثبت و معنی داری دارد مرتبط بودن اطالعات ارائه شدهفرضیه فرعی ششم: 

در آزمجون ضیه فرعی ششم دارای متغیر میانای با توجه به ضریب مسیر بدست آمده، از آزمون سوبل اسجتفاده شجد. آزمون فربه منرور  

 95توان در سجطح  می 96/1از طریق فرمول زیر بدست می آید که در صورت بیشتر شدن این مقدار از  Z-value سوبل ، یک مقدار

 .ید نموددرصد معنادار بودن تاییر میانای یک متغیر را تای

 
a   :مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانای 
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b   :مقدار ضریب مسیر میان متغیر میانای و وابسته 

sa  :رد مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانایخطای استاندا 

sb  خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر میانای و وابسته 

 

 به شرح زیر است. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه

 

 
 

از طریجق  مجرتبط بجودن اطالعجات ارائجه شجدهاست. از ایجن رو فرضجیه   96/1بدست آمده  باالتر از    ت به میزان  با عنای

رائه مرتبط بودن اطالعات اشود. همچنین میزان ضریب مسیر متغیر توانمندسازی کارکنان بر  فساد مالی تاییر معنی داری دارد، تایید می

است از ایجن رو مجی تجوان عنجوان   25/0( مثبت  45/0*56/0برابر با )کارکنان    یتوانمندسازغیر میانای  با حضور مت  یفساد اداربر    شده

 از طریق توانمندسازی کارکنان بر  فساد مالی تاییر مثبت و معنی داری دارد. مرتبط بودن اطالعات ارائه شدهنمود که 

 

 از طریق توانمندسازی کارکنان بر  فساد مالی تاییر مثبت و معنی داری دارد. قت اطالعات ارائه شدهدفرضیه فرعی هفتم پژوهش: 

 شد.در محیط نرم افزار لیزرل اجرا  9-4به منرور آزمون فرضیه مورد نرر شکل 

 
 ی فرعی هفتم پژوهش در حالت ضرایب استاندارد :نتیاه بدست آمده برای فرضیه9-4شکل 



 ی ساد اداربرمقابله با ف تیریاطالعات مد ستمیس ریتای
             1400 زیی، پا1، شماره  1دوره   یانسان  هیسرما منابع و  یفالنامه علم                                              (21منطقه   ی)مورد مطالعه : شهردار

 

های برازش شکل اجرا شده به منرور آزمون فرضیه ی فرعی هفجتم پجژوهش بجه ی فرعی هفتم پژوهش شاخصرضیهقبل از بررسی ف

 است. 1۷-4شرح جدول 

 

 شفرضیه ی فرعی هفتم پژوه: شاخص های برازش شکل مربوط به 1۷-4جدول 

 NFI AGFI GFI RMSEA X2/DF DF X2 های برازششاخص

یجا  90مالک بیش از 90مالک بیش از 90مالک بیش از حدمااز کمتجر  مالک 

 0.08مساوی

مالک بیش از  3مالک کمتر از

 صفر

 

 34/59 35 69/1 034/0 9۷/0 93/0 92/0 مقادیربدست آمده

 

ی فرعی هفتم پژوهش در محدوده مورد پجذیرش مقادیر بدست آمده شاخص های برازش شکل آزمون فرضیه،  1۷-4با توجه به جدول  

ی فرعجی توان به بررسی نتیاه آزمون فرضیه فرعی هفتم پرداخت. در ادامه به بررسی فرضجیهبرازش مدل میواقع شدند. پس از تائید  

 شود.پرداخته می 9-4 هفتم پژوهش با توجه به شکل

 از طریق توانمندسازی کارکنان بر  فساد مالی تاییر مثبت و معنی داری دارد. دقت اطالعات ارائه شدهفرضیه فرعی هفتم: 

رور آزمون فرضیه فرعی هفتم دارای متغیر میانای با توجه به ضریب مسیر بدست آمده، از آزمون سوبل استفاده شد. نتایج حاصل به من

 ون این فرضیه به شرح زیر است.از آزم

 

 
 

طریجق توانمندسجازی   از  دقت اطالعات ارائه شدهاست. از این رو فرضیه    96/1بدست آمده  باالتر از    با عنایت به میزان  

بجر  دقت اطالعجات ارائجه شجدهشود. همچنین میزان ضریب مسیر متغیر فساد مالی تاییر مثبت و معنی داری دارد.، تایید میکارکنان بر   

 است از این رو می توان عنجوان نمجود کجه  15/0( مثبت  31/0*49/0برابر با )کارکنان    یتوانمندسازبا حضور متغیر میانای    یفساد ادار

 توانمندسازی کارکنان بر  فساد مالی تاییر مثبت و معنی داری دارد. از طریق دقت اطالعات ارائه شده

 از طریق توانمندسازی کارکنان بر  فساد مالی تاییر مثبت و معنی داری دارد صحت اطالعات ارائه شدهفرضیه فرعی هشتم پژوهش: 

 نرم افزار لیزرل اجرا شد.در محیط  10-4به منرور آزمون فرضیه مورد نرر شکل 



 ی ساد اداربرمقابله با ف تیریاطالعات مد ستمیس ریتای
             1400 زیی، پا1، شماره  1دوره   یانسان  هیمنابع و سرما یفالنامه علم                                              (21منطقه   ی)مورد مطالعه : شهردار

 
 ی فرعی هشتم  پژوهش در حالت ضرایب استاندارد :نتیاه بدست آمده برای فرضیه10-4 شکل

های برازش شکل اجرا شده به منرور آزمون فرضیه ی فرعی هشتم پژوهش بجه ی فرعی هشتم پژوهش شاخصقبل از بررسی فرضیه

 است. 18-4شرح جدول 

 

 شفرعی هشتم پژوهزش شکل مربوط به فرضیه ی : شاخص های برا18-4جدول 

 NFI AGFI GFI RMSEA X2/DF DF X2 های برازششاخص

یجا  90مالک بیش از 90مالک بیش از 90مالک بیش از حدمااز کمتجر  مالک 

 0.08مساوی

مالک بیش از  3مالک کمتر از

 صفر

 

 34/6۷ 46 46/1 056/0 95/0 94/0 96/0 مقادیربدست آمده

 

ی فرعی هشتم پژوهش در محدوده مورد پذیرش بدست آمده شاخص های برازش شکل آزمون فرضیه، مقادیر  18-4دول  با توجه به ج

ی فرعجی توان به بررسی نتیاه آزمون فرضیه فرعی هشتم پرداخت. در ادامه به بررسی فرضیهواقع شدند. پس از تائید برازش مدل می

 شود.پرداخته می 10-4 هشتم پژوهش با توجه به شکل

 از طریق توانمندسازی کارکنان بر  فساد مالی تاییر مثبت و معنی داری دارد صحت اطالعات ارائه شدههشتم: فرضیه فرعی 

به منرور آزمون فرضیه فرعی هشتم دارای متغیر میانای با توجه به ضریب مسیر بدست آمجده، از آزمجون سجوبل اسجتفاده شجد. نتجایج 

 شرح زیر است.حاصل از آزمون این فرضیه به 

 



 ی ساد اداربرمقابله با ف تیریاطالعات مد ستمیس ریتای
             1400 زیی، پا1، شماره  1دوره   یانسان  هیسرما منابع و  یفالنامه علم                                              (21منطقه   ی)مورد مطالعه : شهردار

 

 
 

از طریق توانمندسازی   صحت اطالعات ارائه شدهاست. از این رو فرضیه    96/1بدست آمده  باالتر از    با عنایت به میزان  

 بجر  صحت اطالعات ارائه شجدهشود. همچنین میزان ضریب مسیر متغیر  کارکنان بر  فساد مالی تاییر مثبت و معنی داری دارد، تایید می

صحت است از این رو می توان عنوان نمود  3۷/0( مثبت 56/0*6۷/0برابر با )کارکنان    یتوانمندسازبا حضور متغیر میانای  یفساد ادار

 از طریق توانمندسازی کارکنان بر  فساد مالی تاییر مثبت و معنی داری دارد. اطالعات ارائه شده

 دارد. یداریمثبت و معن یرتای یکارکنان بر فساد مال یتوانمندساز یقز طراطالعات ارائه شده ا یمنیافرضیه فرعی نهم پژوهش:

 رم افزار لیزرل اجرا شد.در محیط ن 11-4به منرور آزمون فرضیه مورد نرر شکل 

 
 ی فرعی نهم  پژوهش در حالت ضرایب استاندارد :نتیاه بدست آمده برای فرضیه11-4شکل 

های برازش شکل اجرا شده به منرور آزمون فرضیه ی فرعی نهم پژوهش به شرح شاخص  ی فرعی نهم پژوهشقبل از بررسی فرضیه

 است. 19-4جدول 

 

 شکل مربوط به فرضیه ی فرعی نهم پژوه: شاخص های برازش ش19-4جدول 

 NFI AGFI GFI RMSEA X2/DF DF X2 های برازششاخص

کمتج 90مالک بیش از 90مالک بیش از 90مالک بیش از حدمااز یجا مالک  ر 

 0.08مساوی

مالک بیش از  3مالک کمتر از

 صفر

 



 ی ساد اداربرمقابله با ف تیریاطالعات مد ستمیس ریتای
             1400 زیی، پا1، شماره  1دوره   یانسان  هیمنابع و سرما یفالنامه علم                                              (21منطقه   ی)مورد مطالعه : شهردار

 44/8۷ 51 ۷1/1 069/0 95/0 93/0 96/0 مقادیربدست آمده

 

ی فرعی نهم پژوهش در محدوده مجورد پجذیرش ، مقادیر بدست آمده شاخص های برازش شکل آزمون فرضیه19-4جدول  با توجه به  

ی فرعی نهم ی نتیاه آزمون فرضیه فرعی نهم پرداخت. در ادامه به بررسی فرضیهتوان به بررسواقع شدند. پس از تائید برازش مدل می

 ود.شپرداخته می 11-4 پژوهش با توجه به شکل

 دارد. یداریمثبت و معن یرتای یکارکنان بر فساد مال یتوانمندساز یقاطالعات ارائه شده از طر یمنیا فرضیه فرعی نهم:

ارای متغیر میانای با توجه به ضریب مسیر بدست آمده، از آزمون سوبل استفاده شد. نتایج حاصجل به منرور آزمون فرضیه فرعی نهم د

 ح زیر است.از آزمون این فرضیه به شر

 

 
 

 یتوانمندسجاز  یقاطالعات ارائه شده از طر  یمنیااست. از این رو فرضیه    96/1بدست آمده  باالتر از    با عنایت به میزان  

بجر اطالعجات ارائجه شجده    یمنیاشود. همچنین میزان ضریب مسیر متغیر  ، تایید میدارد.  یداریمثبت و معن  یرتای  یبر فساد مال  کارکنان

 یمنیااست از این رو می توان عنوان نمود    54/0( مثبت  6۷/0*81/0برابر با )کارکنان    یتوانمندسازبا حضور متغیر میانای    یفساد ادار

 دارد. یداریمثبت و معن یرتای یکارکنان بر فساد مال یتوانمندساز یقطر ه شده ازاطالعات ارائ

 از طریق توانمندسازی کارکنان بر  فساد مالی تاییر مثبت و معنی داری دارد و نوع اطالعات زانیم فرضیه فرعی دهم پژوهش:

 اجرا شد.در محیط نرم افزار لیزرل  12-4به منرور آزمون فرضیه مورد نرر شکل 

 



 ی ساد اداربرمقابله با ف تیریاطالعات مد ستمیس ریتای
             1400 زیی، پا1، شماره  1دوره   یانسان  هیسرما منابع و  یفالنامه علم                                              (21منطقه   ی)مورد مطالعه : شهردار

 

 ی فرعی دهم  پژوهش در حالت ضرایب استاندارد :نتیاه بدست آمده برای فرضیه12-4ل شک

های برازش شکل اجرا شده به منرور آزمون فرضیه ی فرعجی دهجم پجژوهش بجه ی فرعی دهم پژوهش شاخصقبل از بررسی فرضیه

 است. 20-4شرح جدول 

 

 شپژوه یه ی فرعی دهم: شاخص های برازش شکل مربوط به فرض20-4جدول 

 NFI AGFI GFI RMSEA X2/DF DF X2 های برازششاخص

یجا  90مالک بیش از 90مالک بیش از 90مالک بیش از حدمااز کمتجر  مالک 

 0.08مساوی

مالک بیش از  3مالک کمتر از

 صفر

 

 31/312 151 06/2 0۷6/0 93/0 95/0 91/0 مقادیربدست آمده

 

ی فرعی دهم پژوهش در محدوده مجورد پجذیرش های برازش شکل آزمون فرضیه مقادیر بدست آمده شاخص، 20-4با توجه به جدول  

ی فرعجی توان به بررسی نتیاه آزمون فرضیه فرعی دهم پرداخت. در ادامه به بررسجی فرضجیهواقع شدند. پس از تائید برازش مدل می

 شود.پرداخته می 12-4 دهم پژوهش با توجه به شکل

 از طریق توانمندسازی کارکنان بر  فساد مالی تاییر مثبت و معنی داری دارد اطالعاتو نوع  زانیم رعی دهم:فرضیه ف

به منرور آزمون فرضیه فرعی ذهم نهم دارای متغیر میانای با توجه به ضریب مسیر بدست آمده، از آزمون سوبل اسجتفاده شجد. نتجایج 

 است.حاصل از آزمون این فرضیه به شرح زیر 

 

 
 

از طریجق توانمندسجازی  و نجوع اطالعجات زانیجماست. از این رو فرضیه  96/1بدست آمده  باالتر از     با عنایت به میزان

فسجاد بر  و نوع اطالعات زانیمشود. همچنین میزان ضریب مسیر متغیر ، تایید می.ی داری داردکارکنان بر  فساد مالی تاییر مثبت و معن

و نوع  زانیماست از این رو می توان عنوان نمود  26/0( مثبت 45/0*59/0برابر با )کارکنان  یمندسازتوانبا حضور متغیر میانای   یادار

 ی تاییر مثبت و معنی داری دارد.از طریق توانمندسازی کارکنان بر  فساد مال اطالعات

 

 

 توانمندسجازی میجانای متغیجر بجه وججهت بجا اداری فسجاد بر مدیریت اطالعات سیستم  به نتایج فرضیه های اصلی که نشان داد  توجه  با

 ، پیشنهاد میشود:دارد  داری معنی و مثبت تاییر  کارکنان

 امان در ویرو  از ناشی های آسیب از رساند، می  کارکنان    دست  به  الکترونیکی  مسیرهای  طریق  شهرداری اطالعاتی که از •

 باشد.

 کند. میسر اطالعاتی سیستم از استفاده با نررش را تحت واحدهای عملکرد بر موقع به و مؤیر کنترل و نرارت شهرداری •

استفاده کمتری از اطالعات را دارنجد را اسجتخدام دارند  و امکان سوی    دینی  های  آموزه  از  بیشتری  بهره  که  افرادی  شهرداری •

 کند.

 مشارکتی را در خود پیاده سازی کند. رهبری ، سبک شهرداری •



 ی ساد اداربرمقابله با ف تیریاطالعات مد ستمیس ریتای
             1400 زیی، پا1، شماره  1دوره   یانسان  هیمنابع و سرما یفالنامه علم                                              (21منطقه   ی)مورد مطالعه : شهردار

گسترش دهد و افرادی که آشنایی بیشتری با سیستم های اطالعاتی دارند را مورد سازمان    را در  ساالری  ، شایسته  شهرداری •

 استفاده قرار دهد.

 

، سیستم های اطالعاتی پیشرفته را وارد سازمان کند و سیستم خود را به روز رسانی کند و آموزش  هجای الزم را     شهرداری •

 این سیستم ها بدهد. به کارکنان خود بدهد و به آنها آزادی عمل برای استفاده از

 

ط فیزیکی و چهره به چهره با کارمنجدان و شهرداری با ایااد اپلیکیشن یا نرم افزار هایی برای پیمانکاران و شهروندان ، ارتبا •

 مدیران را کاهش دهد که این امر موجب کاهش فساد و رد و بدل شدن پولهای زیرمیزی می گردد.

 

ن و شهرداران را ملزم به استفاده هر چه بیشجتر از سیسجتمهای اطالعجاتی و فنجاوری شهرداری با تاویب قوانین جدید مدیرا •

 اداری نماید.اطالعات به جهت کاهش فساد 

 

ادارات حراست و بازرسی شهرداری از نرر مالی به صورت مستقل عمل نمایند تا هر چه بهتجر بتواننجد نرجارت بیشجتری بجر  •

 عملکرد شهرداران و مدیران داشته باشند.

 

می تواند نسجبت شهرداری با ایااد یک سامانه یکپارچه )که در ارتباط با ماموعه های  مختلفی  که با آن در ارتباط است( ،  •

 به کاهش فساد اداری و افزایش خدمات دهی مناسب و بهتر به شهروندان و پیمانکاران اقدام نماید.

 

ی و جناحی که موجب به وجود آمدن خسارات فراوانی به بدنجه با توجه به وجود رانت های پشت پرده و بده بستان های حزب •

ز یک وحدت رویه و یکسری قوانین بخاوصی پیروی نمایجد تجا از ایاجاد شهرداری شده ، انتخاب شهرداران و مدیران باید ا

 رانت و فساد های سیستمی جلوگیری شود.
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 :منابع

 

ه بین سیستم های اطالعجاتی نجوین و ایربخشجی سجازمانی دربانجک هجای دولتجی بررسی رابط" (1395  )ابراهیم زاده, یحیی ✓

 کشور ترکیه -علوم و مهندسی، استانبولسومین کنفرانس بین المللی  ،"شهرستان ارومیه

 بجا  انسجانی  منجابع  هایاسجتراتژی  الگویهمراسجتائی  طراحجی(.  1395)  رضجا  سید  نیاکی،  حسنی  ابراهیمی  سیدحسین؛  ابطحی، ✓

 .5۷-۷5 ،(8) 3 انسانی، منابع توسعه و آموزش فالنامه(. تعاون توسعه بانک موردی مطالعه: )بانک النک استراتژی

های ی موردی: یکی از سازمانهای منابع انسانی )مطالعه(. تدوین استراتژی1388سیدحسین؛ موسوی، سید محمد )ابطحی،   ✓

 .1-23(، 3) 1اه جامع امام حسین )ع(، های مدیریت منابع انسانی دانشگمعنوی کشور(. فالنامه پژوهش

. "ت خودرو )مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو(طراحی مدل کیفیت جامع زنایره تأمین صنع"(. 138۷احمدی کهن علیرضا. ) ✓

 رساله دکتری مدیریت گرایش تولید و عملیات، تهران: دانشگاه تربیت مدر .

 فرمانجدهان  و  مدیران  گیری  تامیم  در  مدیریت  اطالعاتی  های  سیستم  (. تأییر1391)  اهلل  ماتبی و باقری، حات  اسکندری، ✓

 .29-11: 43 پلیس، سازمانی توسعه ، فالنامه(نرامی های دانشگاه از یکی پژوهی نمونه)

تاییر مدیریت دانش و سیسجتم هجای اطالعجاتی بجر "  (1393)اسماعیل زاده, مرضیه؛ محسن دری و فرخنده مرتاض هاری، ✓

 .،کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تهران"ینعملکرد زنایره تام

 بین حقوقی ماله "رفت برون راهکارهای و پیامدها علل، :توسعه بر آن تأییر و اداری فساد "( 1390عبدالرحمن،) ,افضلی ✓

 .45شماره ، هشتم، و بیست سال جمهوری، ریاست المللی بین حقوقی امور مرکز المللی،نشریه

وهشجتم، سال بیسجت    "علل، پیامدها و راهکارهای برونرفت  :فساد اداری و تأییر آن بر توسعه  "(  1391)افضلی، عبدالرحمان ✓

 .264ج235،ص  1390، 45شماره 

 نامجه  پایجان.  تهجران  شجهر  مرکجزی  هجای  کتابخانجه  مجدیریت  اطالعجات  های  سیستم  وضعیت  بررسی(.  1390.)علی  اکبری، ✓

 ۷8-68اصفهان،ص  دانشگاه. رسانی اطالع و کتابداری علوم ارشد کارشناسی

، بررسجی رابطجه بجین سیسجتم اطالعجات مجدیریت و توانمندسجازی کارکنجان 1395امیرکبیری, علیرضا و معاومه خجادمی،   ✓

 .رم-، ایتالیا21سومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن  دانشگاهخوارزمی،

  33و  28تهران، چاپ اول، صفحه  ی،زرگانمطالعات با  "بر توانمندسازی  ینگرش " (1381اورعی یزدانی،حمید ) ✓

، مججروری بججر آسججیب شناسججی عججدم اسججتفاده از فنججاوری اطالعججات در پیشججگیری از فسججاد اداری و 1394ایمنججی, علیرضججا،  ✓

 .چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، تهران مالی،
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