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چکیده:
با توجه به دامنه وسیع سیستم های اطالعات صحیح ترین شیوه کاربرد آن ،قرار دادن سیستم های اطالعات مدیریت  ،به عنوان ابزاری
در خدمت شفافیت و آزادی اطالعات می باشد ،قابلیت های بالقوه آن بدلیل عدم برخورداری از انسجاام و همراسجتایی الزم در اججرا بجا
مشکالت فراوانی روبرو می شود ،که یکی از این مشکالت فساد اداری میباشد .هدف پژوهش بررسجی تجاییر مثبجت سیسجتم اطالعجات
مدیریت برمقابله با فساد اداری با توجه به متغیر میانای توانمندسازی کارکنان شهرداری منطقه 21تهران است و ایر معکجو

درنرجر

گرفته نشده است.روش پژوهش توصیفی -پیمایشی می باشد  ،جامعه آماری این پژوهش کارکنانی که کاربر سیستم های اطالعجاتی در
شهرداری منطقه 21تهران در سال  1396هستند ،تعداد نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان و روش نمونه گیجری تاجادفی 162
نفر برآورد شد .ابزار گردآوری پژوهش از طریق پرسش نامه استاندارد سیستم های اطالعات مدیریت اکبری ( )1390و پرسشنامه فسجاد
اداری افضلی ( )1386و پرسشنامه استاندارد توانمند سازی کارکنان فرهاد رکنی لموکی ( )1392استفاده شد .تازیه و تحلیل داده ها بجا
استفاده از نرم افزار  Spssو  Lisrelاناام شده .نتایج این پژوهش حاکی از آن است که سیستم اطالعات مدیریت بر توانمندسجازی
کارکنان شهرداری منطقه 21تهران تاییر مثبت و معنی داری دارد .همچنین نتایج نشان داد سیستم اطالعات مدیریت برمقابله بجا فسجاد
اداری با توجه به متغیر میانای توانمندسازی کارکنان تاییر مثبت و معنی داری دارد.
واژگان کلیدی :سیستم اطالعات مدیریت  ،فساد اداری  ،توانمندسازی کارکنان  ،شهرداری منطقه 21تهران

تاییر سیستم اطالعات مدیریت برمقابله با فساد اداری
(مورد مطالعه  :شهرداری منطقه )21

فالنامه علمی منابع و سرمایه انسانی دوره  ،1شماره  ،1پاییز 1400

1-1مقدمه
فساد با همه ی انواع آن (اداری ،اقتاادی ،سیاسی و اجتماعی) معضجل بزرگجی در تمجامی کشجورهای جهجان بجه شجمار مجی آیجد  .در
کشورهای در حال توسعه ،به علت اینکه دامنه فعالیت ها و گستره مسئولیت ها و وظایف دولت ها به مراتب گسجترده تجر از کشجورهای
صنعتی است ،فساد رواج بیشتری دارد .در حال حاضر یکی از مسائل اصلی نرام اداری کشور ،موضوع فساد است که این معضل تجدوین
و اجرای هرگونه برنامه استراتژیک را با چالش های جدی مواجه می سازد .آنچه موجبات نگرانی را فراهم می کند ایجن اسجت کجه اگجر
فساد به یک فرهنگ تبدیل شود ،دیگر کسی به قبح و نادرستی کارش نمی اندیشد؛ زیرا از یک سو می بیند که همه این طور رفتار می
کنند و از سوی دیگر از او نیز انترار دارند که چنین رفتار کند  .فساد اداری واژه ای خاص و مرتبط با نرام اداری و یکی از انجواع فسجاد
است که در نرام های دیوان ساالرانه وجود دارد و موج ناکارامدی این نرام می شود ،تا حدی که دیوان ساالری ها بجه ججای خجدمات
شایسته به شهروندان ،مزاحمت ها و هزینه هایی را برای آنان ایااد می کنند( .نیک فرجام ,نسیم و فرید قنواتی  )139۷با توجه به دامنه
وسیع و کارایی فراوان سیستم های اطالعات بهترین و صحیح ترین شیوه کاربرد آن ،قرار دادن سیستم هجای اطالعجات مجدیریت  ،بجه
عنوان ابزاری در خدمت قوی ترین و اصلی ترین دشمنان فساد ،دموکراسی ،شفافیت و آزادی اطالعات است .بدین ترتیب اگر اطالعاتی
که زمینه ساز ارتکاب این گروه از جرایم می باشند در دستر

عموم قرار گیرند ،فرصت ارتکاب بزه عمال منتفی مجی گجردد( .تیمجوری,

سیدروح اهلل و محمود قریشی  )139۷همچنین در حال حاضر ،مزیت رقابتی بسیاری از کشورها در نیروی انسانی توانمنجدی اسجت کجه
رسالت استفادة بهینة سایر منابع را بر عهده دارند .امروزه ،موفقیت سازمانها به تعداد نیجروی انسجانی وابسجته نیسجت ،بلکجه بجه سجطح
توانمندی منابع انسانی مرتبط است .تالش سازمانها برای توسعة منابع انسانی «توانمندسازی» نام دارد و به عنجوان یکجی از ابزارهجای
استراتژیک کسب مزیت رقابتی مطرح است .توانمندسازی کارکنان یکی از ابزارهای مویر افزایش بهره وری هجر سجازمانی اسجت .روش
های موجود توانمندسازی در سازمانهای دولتی علی رغم قابلیتهای بالقوه خود بدلیل عدم برخجورداری از انسجاام و همراسجتایی الزم در
اجرا با مشکالت فراوانی روبرو خواهند بود ،که یکی از این مشکالت فساد اداری میباشد .این پژوهش سعی دارد تاییر سیستم اطالعجات
مدیریت را بر فساد اداری با توجه به متغیر میانای توانمندسازی کارکنان شهرداری منطقه 21تهران بررسی کند .بر این اسا

در فال

اول پس از توضیح مسئله پژوهش و مشکالتی که موجب شد این پژوهش شکل بگیرد  ،ضرورت اناام این پژوهش و بعد از آن اهداف
و فرضیات مورد نرر را ذکر میکنیم.در فال دوم مبانی نرری و ادبیات پژوهش بیان میشود و پجس از آن پجژوهش هجای اناجام شجده
ومرتبط با موضوع آورده میشود تا بتوان با استفاده از نتایج این پژوهش ها به یک نتیاه ی کلی رسید.در فال سوم روش پژوهش بیان
میشود و در فال چهارم آنالیز های آماری اناام میشود.فال پنام هم یک نتیاه گیری کلی از آنالیز های آماری و مقایسه با پژوهش
های اناام شده در این زمینه است.
1-2بیان مسئله
سیستم اطالعاتی در واقع ماموعه ای است از عناصر مرتبط با هم که داده ها و اطالعات را گردآوری ،دستکاری و توزیجع مجی کنجد و
بازخورد دست یابی به یک هدف را ارائه می دهد (.بنائیان )138۷،سیستم های اطالعات موجب افزایش خالقیت و کارایی کارکنان مجی
گردد و با خلق راه های جدیدی جهت ارتباطات داخلی ،کارکنان را در اطالعات که مبنای قدرت شرکتها است سهیم مینمایجد(.دوولف،1
 )2012گونججه ای از سیسججتم هججای اطالعججاتی رایانججه ای ،سیسججتم های اطالعججات مدیریت اسججت کججه می تواند اطالعجات را
از منابع مختلفی در سازمان برای تامیم گیری در رده مجدیریتی جمججع آوری و پجردازش کنجد .در واقجع ایججن نججوع سیسججتم هججای
اطالعجججاتی ،اطالعجججات تولیجججد شجججده توسجججط سیستم های پردازش مبادالت را پججردازش کجرده و آن هجا را در شجکل جدیججد
1 Dewulf

تاییر سیستم اطالعات مدیریت برمقابله با فساد اداری
(مورد مطالعه  :شهرداری منطقه )21

فالنامه علمی منابع و سرمایه انسانی دوره  ،1شماره  ،1پاییز 1400

معنجی داری بجه صورت گزارشات به مدیر ارائه می کنند( .سینق) 2013 ،1مسئله فساد اداری ،یکی از ناهنااری های اساسی و رایج در
دولت تلقی می شود .انحطاط اخالقی ،بی اعتمادی به نهاد حکومت ،ناکارآمدی دولت(تضعیف قوانین و مقررات طراحی شده درراستا ی
کاهش مسئولیت پذیری و پاسخگویی اداری و اجتماعی نهادها و موسسات مختلف) و هزینه های اقتاجادی ایجن پدیجده را بجه عنجوان
تهدید جدی برای توسعه و گاهی امنیت ملی و حیات جوامع مبدل نموده است(توکلی .) 1390 ،بنابراین مقابله با فسجاد در عرصجه اداری
ضرورتی جدی و انکارناپذیر می باشد .فساد پدیده ای است که کمابیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد .اما نجوع ،شجکل ،میجزان و
سطح توسعه یافتگی آن متفاوت می باشد(زاهدی و همکارانش .) 1388 ،توانمند سازی عبجارت اسجت از ارتقجای توانجائی کارکنجان در
استفاده بیشتر از قوه تشخیص و تحلیل ،داشتن بایرت در اناام کارها و مشارکت کامل در تامیماتی که بر زندگی آنها ایجر گجذار مجی
باشد (اللیان پور و همکاران به نقل از روی و شینا .)1390 ،2با عنایت به این نکته که ارزشمند ترین سرمایه سازمان ،سرمایه انسانی آن
است و این سرمایه ی گران مایه بر روند بهبود سازمان ها تاییر دارد ،تالش برای بجاال بجردن توانمنجدی نیجروی انسجانی امجری مهجم و
ضروری به شمار می رود ( الوانی و همکاران .)138۷ ،امروزه در جهان نقش مهم توانمندسازی در جهجت پیشجرفت و نیجل بجه مقاصجد
اقتاادی و سیاسی و اجتماعی کشورها به خوبی روشن گردیده است و دولت ها و شرکت ها سعی میکنند با به کارگیری فنون و روش
های مناسب هر چه بیشتر خود را به این شاخاه ها نزدیک کنند (قابضی .)1392 ،با توجه به دامنه وسیع و کارایی فراوان سیستم های
اطالعات مدیریت بهترین و صحیح ترین شیوه کاربرد آن ،قرار دادن سیستم های اطالعات مدیریت  ،به عنوان ابزاری در خدمت قوی
ترین و اصلی ترین دشمنان فساد ،دموکراسی ،شفافیت و آزادی اطالعات است .بدین ترتیجب اگجر اطالعجاتی کجه زمینجه سجاز ارتکجاب
بنابراین سیستم های اطالعات مدیریت می تواند با تغییرات در توانمندسازی کارکنان ،تقویت طرح هجای اصجالح گجرا ،کجاهش بجالقوه
رفتارهای فاسد ،بهبود روابط بین کارکنان دولت و شهروندان ،افزایش پاسخ گویی مقامات دولتی ،امکان پیگیری شجهروندان نسجبت بجه
فعالیت های دولت و همچنین نرارت و کنترل بهتر رفتار کارکنان ،فساد اداری را کاهش دهد .محققان و متخااان بسیاری در مجورد
اینکه سیستم های اطالعات مدیریت با فساد اداری ارتباط دارد ،اتفاق نرردارند .شهرداری منطقه  21به عنوان یک نهجاد خجدماتی در
معرض انواع فساد اداری و مالی قرار دارد .وجود ارتباطات نامناسب و رانت های اطالعاتی و بده بستان های پشت پرده باعث ایااد یک
فضای آ لوده و فاسد در این سازمان شده است .حال با بروز پدیده انفاار اطالعات و عدم تجامین اطالعجات مناسجب و مجورد نیجاز بجرای
تامیم گیری مدیران و کارمندان در شرایطی قرار گرفته اند که امکان ایااد فساد سیستماتیک بوجود می آید .همچنین عجدم شجفافیت
قراردادها و فعالیتهای شهرداری منطقه  21و عدم آگاهی مردم از قوانین شهری باعث سواسجتفاده کارمنجدان و مجدیران مجی شجود .در
بسیاری از موارد دور زدن قوانین و یا فشار از سمت مدیران باالدستی باعث اتخاذ تامیماتی برخالف ماالح شهروندان و شهر می شود
و منافع فردی و یا حزبی مورد توجه قرار می گیرد .در انعقاد قرارداد با پیمانکاران نیز مشجاهده شجده کجه اطالعجات مناقاجه را در ازای
مبالغی به یکسری از پیمانکاران داده می شود .با توجه به سیستمهای اطالعات مدیریتی که در شهرداری منطقه  21از قبیل اتوماسجیون
اداری  ،سامانه مناقاات  ،سامانه پیمانکاران  ،سامانه بودجه و  . ...وجود دارد  ،کماکان شاهد فساد اداری هستیم که ایجن نشجان دهنجده
عدم کارایی درست این سیستمها می باشد .بر این اسا

اکنون به دنبال پاسخ این سواالت هستیم که آیا سیسجتم اطالعجات مجدیریت

برمقابله با فساد اداری شهرداری منطقه 21تهران تاییرگذار است؟ آیا توانمندسازی کارکنان برمقابله با فساد اداری شهرداری منطقه21
تهران تاییرگذار است؟ این پژوهش بدنبال بررسی تاییر بکارگیری سیستم اطالعات مدیریت با توجه به متغیر میجانای توانمنجد سجازی
کارکنان بر کاهش فساد اداری است.
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1-3اهمیت و ضرورت پژوهش
برای مبارزه با فساد به عنوان یکی از بزرگترین و پیچیده ترین معضالت عار حاضر ،راهکارهای گوناگونی پیشنهاد و در جوامع مختلف
به کار گرفته شده است که مهمترین آن ها عبارتند از شفافیت ،تعهد سیاسی ،پاسخگویی اداری ،سجادگی شجکلی ،مشجارکت در جامعجه
مدنی و استفاده از فناوری اطالعات که به عنوان یکی از مدرن ترین رهیافت های نرارتی محاجول عاجر ارتباطجات و سیسجتم هجای
اطالعاتی ،در سطح وسیع ،در راستای کاهش و پیشگیری از فساد مورد استفاده قرار می گیرد(محسنی .) 1392 ،نیروهای رقجابتی امجروز
در بازار رقابتی شدید به دنبال ب هبود توانمندسازی و افزایش رقابت هستند .در نتیاه موضوع ارزیجابی و بهبجود توانمندسجازی در صجنایع
مختلف و در کشور های مختلف مورد توجه قرار گرفته است .توانمندسازی یکی از گسترده ترین ابزار برای ارزیابی و نرارت بر عملکجرد
صنعت و اقتااد ملی است  .کاهش در توانمندسازی می تواند منار به کاهش سرعت رشد اقتاادی و تورم باال شود و از طرفی بهبود
توانمندسازی منار به نرخ روند باالتر رشد اقتاادی و استاندار های باالی زندگی یک ملت می شود ،که اینهجا خجود میتوانجد کجاهش
یاافزایش در فساد اداری باشد( .بیتران و چنگ .)1984 ،1کاهش توانمندسازی به معنای افزایش در هزینجه هجا و در نتیاجه وخامجت در
موقعیت رقابتی سازمان است .و از سوی دیگر بهبود توانمندسازی می تواند منار به کاهش هزینه و مدت زمان تولید و بهبود در کیفیت
و در نتیاه رشد در سهم بازار گردد( .اوا

ای و آمو  )2014 ،2سیستم اطالعات مدیریت ،سامانه سازمان یافته و ابزار مناسبی اسجت

که اطالعات به هنگام ،صحیح و خالصه شده را در موقع مناسب به تامیم گیرندگان سازمان ارایه داده و امکان تامیم گیری صجحیح
و دقیق را برای مدیران سازمان فراهم می سازد و در نهایت موجب توانمند سازی کارکنان میشود .با توجه به اهمیجت مسجئله سیسجتم
اطالعات مدیریت در توانمندسازی کارکنان و تاییری که سیستم اطالعات مدیریت در فساد اداری ممکن است داشته باشد و بجا مطالعجه
متون در این زمینه در خواهیم یافت که پژوهش های چندانی در این زمینه و مخاوصا در زمینه روشن نمودن روابط متغیر های دخیل
در این مورد اناام نشده و هنوز ابهاماتی فراوان در این زمینه وجود دارد که مستلزم پژوهش های فراوانی در این زمینه است .بنجابراین
در این پژوهش بررسی تاییرات سیستم اطالعات مدیریت در فساد اداری از اهمیت باالیی برخوردار است.با توجه به نجو بجودن سیسجتم
اطالعات مدیریت درسازمان های امروزی مانند شهرداری منطقه  21تهران  ،امید بر این است که اناام این پژوهش و بررسی تاییرات
توانمندسازی کارکنان برمقابله با فساد اداری تاییر شایانی بر دیدگاه کارگذاران منابع انسانی و میزان نحوه بکارگیری این مدیریت ها در
سازمان داشته باشد.
4 -1اهداف پژوهش
 1-4-1هدف کلی تحقیق:
تبیین تاییر سیستم اطالعات مدیریت برمقابله با فساد اداری با توجه به متغیر میانای توانمندسازی کارکنان
تبیین تاییر سیستم اطالعات مدیریت بر مقابله با فساد اداری.
1-4-2اهداف فرعی تحقیق:
تبیین تاییر مرتبط بودن اطالعات ارائه شده بر مقابله با فساد اداری.
تبیین تاییر دقت اطالعات ارائه شده بر مقابله با فساد اداری.
تبیین تاییر صحت اطالعات ارائه شده بر مقابله با فساد اداری.
تبیین تاییر ایمنی اطالعات ارائه شده بر مقابله با فساد اداری.

1 Bitran and Chang
2 OSA & AMOS

تاییر سیستم اطالعات مدیریت برمقابله با فساد اداری
(مورد مطالعه  :شهرداری منطقه )21

فالنامه علمی منابع و سرمایه انسانی دوره  ،1شماره  ،1پاییز 1400

تبیین تاییر میزان و نوع اطالعات بر مقابله با فساد اداری.
تبیین تاییر مرتبط بودن اطالعات ارائه شده از طریق توانمندسازی کارکنان برمقابله با فساد اداری .
تبیین تاییر دقت اطالعات ارائه شده از طریق توانمندسازی کارکنان برمقابله با فساد اداری.
تبیین تاییر صحت اطالعات ارائه شده از طریق توانمندسازی کارکنان برمقابله با فساد اداری.
تبیین تاییر ایمنی اطالعات ارائه شده از طریق توانمندسازی کارکنان برمقابله با فساد اداری.
تبیین تاییر میزان و نوع اطالعات از طریق توانمندسازی کارکنان برمقابله با فساد اداری.
1-4-3هدف کاربردی:
استفاده از نتایج پژوهش برای شهرداری منطقه  21تهران .
1-5سواالت پژوهش
1-5-1سؤال اصلی :
آیا سیستم اطالعات مدیریت برمقابله با فساد اداری با توجه به متغیر میانای توانمندسازی کارکنان تاییر دارد؟
آیا سیستم اطالعات مدیریت بر مقابله با فساد اداری تاییر دارد؟
1-5-2سؤاالت فرعی:
آیا مرتبط بودن اطالعات ارائه شده بر مقابله با فساد اداری تاییر دارد؟
آیا دقت اطالعات ارائه شده بر مقابله با فساد اداری تاییر دارد؟
آیا صحت اطالعات ارائه شده بر مقابله با فساد اداری تاییر دارد؟
آیا ایمنی اطالعات ارائه شده بر مقابله با فساد اداری تاییر دارد؟
آیا میزان و نوع اطالعات بر مقابله با فساد اداری تاییر دارد؟
آیا مرتبط بودن اطالعات ارائه شده از طریق توانمندسازی کارکنان برمقابله با فساد اداری تاییر دارد؟
آیا دقت اطالعات ارائه شده از طریق توانمندسازی کارکنان برمقابله با فساد اداری تاییر دارد؟
آیا صحت اطالعات ارائه شده از طریق توانمندسازی کارکنان برمقابله با فساد اداری تاییر دارد؟
آیا ایمنی اطالعات ارائه شده از طریق توانمندسازی کارکنان برمقابله با فساد اداری تاییر دارد؟
آیا میزان و نوع اطالعات از طریق توانمندسازی کارکنان برمقابله با فساد اداری تاییر دارد؟
1-6فرضیههای پژوهش
1-6-1فرضیه اصلی:
سیستم اطالعات مدیریت برمقابله با فساد اداری با توجه به متغیر میانای توانمندسازی کارکنان تاییر مثبت و معنی داری دارد .
سیستم اطالعات مدیریت بر مقابله با فساد اداری تاییر مثبت و معنی داری دارد .
1-6-2فرضیات فرعی:
مرتبط بودن اطالعات ارائه شده بر مقابله با فساد اداری تاییر مثبت دارد.
دقت اطالعات ارائه شده بر مقابله با فساد اداری تاییر مثبت دارد.
صحت اطالعات ارائه شده بر مقابله با فساد اداری تاییر مثبت دارد.
ایمنی اطالعات ارائه شده بر مقابله با فساد اداری تاییر مثبت دارد.
میزان و نوع اطالعات بر مقابله با فساد اداری تاییر مثبت دارد.
مرتبط بودن اطالعات ارائه شده از طریق توانمندسازی کارکنان برمقابله با فساداداری تاییر مثبت داری دارد.
دقت اطالعات ارائه شده از طریق توانمندسازی کارکنان برمقابله با فساد اداری تاییر مثبت دارد.
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صحت اطالعات ارائه شده از طریق توانمندسازی کارکنان برمقابله با فساد اداری تاییر مثبت دارد.
ایمنی اطالعات ارائه شده از طریق توانمندسازی کارکنان برمقابله با فساد اداری تاییر مثبت دارد.
میزان و نوع اطالعات از طریق توانمندسازی کارکنان برمقابله با فساد اداری تاییر مثبت دارد.
 1-۷قلمرو تحقیق
قلمرو مکانی :شهرداری منطقه  21تهران .
قلمرو زمانی :قلمرو زمانی این تحقیق از تاریخ  9۷/2/1تا تاریخ 9۷/5/1است.
قلمرو موضوعی :مبانی سازمان مدیریت و مدیریت سیستم های اطالعاتی.
پیشینه پژوهش
 2-3-1پیشینه داخلی
موسوی و خدامرادی در سال ( )1396پژوهشی با عنوان " تاییر فناوری اطالعات بر فساد اداری" ارائه دادنجد .ایجن پجژوهش بجا هجدف
بررسی وشناخت رابطه بین به کارگیری فناوری اطالعات وکاهش فسجاد اداری واولویجت بنجدی راهکارهجای مجویر بجرای ارتقایفنجاوری
اطالعات به منرور کاهش فساد اداری اناام شد.عوامل دیگری مانند آسان سازی وسرعت بخشیدن درارایه خجدمات رسجانی بجه مجردم
(تلفن گویا و  )CRMمکانیزه نمودن تمام فرآیندهای سازمانی ،حذف سالیق ونررات شخای درتامیم گیریهجی سجازمانی ،برگجزاری
دوره های آموزشی وتخاای درخاوص فناوری اطالعات به صورت مسجتمر وپویا،تقویجت فرهنجگ رشجدوبه کجارگیری در اسجتفاده از
فناوری اطالعات بین کارکنان میتواند به کارگیری فناوری اطالعات در کاهش فساداداری تاییر زیادی داشته باشد.
یزدخواستی و اسود در سال ( )1396پژوهشی با عنوان " توانمندسازی مدیران و معلمان در سازمان آموزش و پرورش از طریق آشنایی با
فناوری اطالعات و ارتباطات" ارائه دادند .هدف این تحقیق ،بررسی نقش وایر فناوری اطالعات و آشجنایی بجا آن بجر توانمنجدی شجغلی
مدیران مدار

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

با کارایی و ایربخشی باالتری خواهند بود  .روش اناام پژوهش توصیفی – تحلیلی بجوده و بجه منرجورگردآوری داده هجای الزم بجرای
دستیابی به اهداف پژوهش ،متون موجود و مرتب با موضوع پژوهش با استفاده از فرمهای فیش برداری از منجابع گجردآوری و بجا شجیوه
کیفی مورد تحلیل قرار گرفته است .مرور مقاالت و متون مرتب با موضوع نشان می دهد که آشنایی با فنجاوری اطالعجات وتکنولجوژی
های جدید بر روی توانمندی مدیران و معلمان در آموزش و پرورش تاییر مثبت داشته و کاربرد و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات
بر بهبود کیفیت عملکرد ،کارایی و ایربخشی مدیران و معلمان مویر بوده و نقش تعیین کننده ای در توانمندی آنها دارند .و در نتیاهالزم
است که مدیران سازمان آموزش و پرورش به منرور بهره برداری مویر از این فناوری ها و استفاده از قابلیت هجای آنهجا بجرای توانمنجد
نمودن مدیران مدار

و معلمان برنامه های مناسبی تدوین و استراتژی درستی را نسبت به بهره گیری از این امکانات ،تدارک ببینند تا

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.
باغنی و فرجی در سال ( )1395پژوهشی با عنوان " بررسی کارامدی سیستم های اطالعاتی در توانمند سازی شغلی کارکنجان (مطالعجه
موردی :شهرداری منطقه  1تهران)" ارائه دادند .آنها بیان کردند :در چند دهه اخیر ،تکنولوژی مدرن اطالعجات بجر موقعیجت و عملکجرد
بسیاری از جوامع ،سازمانها و افراد ایرات قابل مالحره ای گذاشته و به موازات پیشرفت های شگرفی کجه در ایجن زمینجه بوججود آمجده
است ،سرنوشت جوامع ،سازمانها و افراد هر روز بیش از گذشته به این فناوری مدرن گره می خورد .بدیهی است که در چنین مجوقعیتی،
شناخت تاییرات فناوری اطالعات اهمیت فزاینده ای یافته است .با توجه به این واقعیات باید گفت که فناوری اطالعات یکی از عوامجل
مهم محیطی به شمار می آید که بر موقعیت و عملکرد سازمانها و افراد ایرات جدی می گذارد .از این رو پژوهش حاضر به بررسی نقش
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فناوری اطالعات بر توانمند سازی کارکنان در بین کارکنان شهرداری منطقه  1تهران پرداخته و جهت بررسی این امجر از دو پرسشجنامه
بهره گرفته شده؛ با توجه به نتایج ازمون اسمیرنوف جهت بررسی ارتباط بین متغیرها از ازمون همبستگی پیرسون اسجتفاده گردیجد و در
نهایت با استفاده از مدل تحیلی عاملی تاییدی روابط بین متغیرها بدست آمد .نتایج حاکی از ارتبجاط معنجا دار بجین فنجاوری اطالعجات و
توانمند سازی کارکنان می باشد.
امیرکبیری و خادمی در سال ( )1395پژوهشی با عنوان " بررسی رابطه بین سیستم اطالعات مدیریت و توانمندسازی کارکنان دانشجگاه
خوارزمی" ارائه دادند .هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین سیستم اطالعات مدیریت و توانمندسازی کارکنان در دانشگاه وخوارزمی ما
باشد جامعه آماری این تحقیق کارکنان دانشگاه خوارزمی به تعداد  ۷40نفر می باشد حام نمونه با استفاده از فرمول کجوکران  253نفجر
به دست آمد این پژوهش از نرر هدف کاربردی و از لحاظ روش در زمره تحقیقات توصیفی  -پیمایشی است جهت جمع آوری داده هجا
از پرسشنامه توانمندی (ملهم) و پرسشنامه سیستم اطالعات مدیریت محقق ساخته استفاده شده است پایایی مقیا

به کار رفته در این

تحقیق با مقدار آلفای کرونباخ  ۷48/0برای پرسشنامه سیستم اطالعات مدیریت و  ۷82/0برای پرسشنامه توانمندسازی به دست آمد .با
استفاده از نرم افزار  spss22و روشهای توصیفی (میانگین ،میانه ،انحراف معیار) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسجون و رگرسجیون
دو متغیره) مورد تازیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج تحقیق نشان داد که بین مولفه نیروی انسانی سیستم اطالعات مدیریت توانمندسازی
کارکنان رابطه وجود ندارد و بین مولفه های داده ،رویه ،سخت افزار /نرم افزار سیستم اطالعات مدیریت با توانمندسازی کارکنان رابطجه
وجود دارد و همچنین بین سیستم اطالعات مدیریت و توانمندسازی کارکنان نیز رابطه وجود دارد.
آقابزرگی در سال ( )1394پژوهشی با عنوان " توانمندسازی عمومی و پیشگیری اجتماعی از فساد" ارائه داد .او بیان کرد :آیار نجامطلوب
فساد اداری و اقتاادی بر رشد و توسعه جامعه انسانی و حکمرانی خوب ،بشجر معاصجر را بجه چجاره اندیشجی برای مبارزه بجا آن متقاعجد
کرده است .با وجود این که بسیاری از مرجاهر فسجاد ماننجد ارتشجا ،اخجتال  ،خیانجت در امانجت و  ...در نرام های حقجوقی بجه عنجوان
جرم پیشبینی با پاسخ های کیفری مواجه شده اند،گسترش فساد در سطح ملجی حکایجت از ناکارآمجدی ابزارهای کیفری مقابله با فسجاد
دارد .از سوی دیگر ،رقابتهای تااری بینالمللی و عالقه به سرمایه گذاری در کشورهای در حجال توسعه ،کشورهای بزرگ و یروتمنجد را
به این نتیاه رساند که وجود فساد اقتاادی و مجالی ،چجالش بزرگجی بجرای رقابججت و عججدم شجفافیت در هزینجه هجا و فرصجت هجای
سرمایه گذاری است و ابزارهای کیفری موجود برای مبارزه با آن کارسجاز نیسجت .واقعیجت هجای مذکور ،کشورهای عضو سازمان ملجل
را به گفتمان مشترکی برای مبارزه بینالمللجی بجا فسجاد اقتاجادی و اداری رسجاند .تاجویب کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فسجاد
در سال  2003در مریدای مکزیک و استقبال کشورها برای تاجویب آن کجه مناجر بجه الزماالجرا شدن این کنوانسیون در سال 2005
شد ،حکایت از عزم بین المللی و نیاز جهجانی بجه مبجارزه بجا ایجن پدیجده دارد .ایجن کنوانسیون در زمینه مبارزه با فساد اقتاادی و مالی،
راهبردهای جدیدی را در مبارزه با فساد پیش روی کشورهای عضجو گذاشجت ه است .با توجه به الحاق ایران بجه ایجن کنوانسجیون و بجا
عنایت به این که در قوانین فعلی داخلجی ،بجه روش هجای پیشجگیری از فسجاد توجه نشده است ،عملیاتی کردن سیاستها و راهبردهجای
این سند بین المللی ،امری مفید و ضروری می نماید .نگارنده با توجه بجه این کنوانسیون و بجا اشجاره بجه اهمیجت آموزههجای دینجی در
پیشگیری اجتماعی از فساد ،سجعی کجرده برخجی بایسجته هجای پیشجگیری اجتماعی از فساد را مورد بررسی قرار دهجد .در ایجن رابطجه،
مسئولیتپذیری و عدم تحمل فساد از طریق گسترش آموزه هجای دینجی و اخالقی ،تنریم کدهای رفتجاری مطلجوب ،شایسجته سجاالری،
خدمت محوری ،شفافیت ،جریان آزاد اطالعات (رسجانه هجای مسجتقل ،اعالم داراییها و استفاده از فناوری و ابزارهای مدرن) بجه عنجوان
عوامل مهم و تأییرگذار در پیشگیری اجتمجاعی مجورد بحجث قجرار گرفته اند .این عوامل میتوانند از طریق توانمندسازی عمومی و ایااد
حساسیت در جامعه نقش مهمجی در پیشجگیری اجتمججاعی از فسجاد داشجته و از طریجق آمجوزش و نهادینجه سجازی ارزش هجایی چجون
مسئولیت پذیری ،امانت داری ،پاسخگویی و گسترش فضیلت هجای اخالقی به مهار فساد کمک کنند.
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غالمی و آقابزرگی در سال ( )1394پژوهشی با عنوان " بررسی تاییر فناوری اطالعات بر افزایش اعتماد و در ستکاری اداری در راستای
کاهش فساد اداری (مورد مطالعه :شعب بانک صادرات شهر اصفهان)" ارائه دادند .آنها بیان کردند :فناوری اطالعات میتوان بجه عنجوان
عامل توسعه نقش اساسی در کاهش فسادو اصالح ساختار اداری ایفا کند.هدف تحقیق بررسی تاییر فناوری اطالعات بر افزایش اعتمجاد
ودرستکاری اداری در راستای کاهش فساد اداری(مورد مطالعه :شعب بانک صادرات شهر اصفهان)بود روش تحقیجق از نجوع توصجیفی-
پیمایشی از شاخه میدانی بود .جامعه اماری کلیه کارکنان شعب بانک صادرات شهر اصفهان(در مامجوع  900نفجر) بجود کجه بجه شجکل
تاادفی طبقه بندی شده و با استفاده از جدول کهن ،مورگان و کرجسای تعداد نمونه  269نفر از بین شعب مختلف بانک انتخاب گردید.
برای گرداوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی محتوایی انها از نرر صاحبنرران تایید شد وپایایی ان هابا استفاده
از ضریب الفای کرونباخ محاسبه گردید که برابر  8۷/0بدست آمد نتایج با استفاده از نرم افزار  spssمورد تازیه و تحلیل امجاری قجرار
گرفت .نتایج تحقیق نشان می دهد که بین استفاده از فناوری اطالعات با کاهش فساد اداری از دیدگاه کارکنجان بانجک صجادرات شجهر
اصفهان رابطه وجود دارد.
ایمنی در سال ( )1394پژوهشی با عنوان " مروری بر آسیب شناسی عدم استفاده از فنجاوری اطالعجات در پیشجگیری از فسجاد اداری و
مالی" ارائه داد .امروزه معنای «فناوری اطالعات» بسیار گسترده شده است و بسیاری از جنبه های مجالی ،محاسجباتی و اداری را در بجر
می گیرد استفاده مدیران به اطالعات و گزارشهای مالی و اداری به دلیل نقش تامیم گیری آنجان از اولویجت خاصجی برخجوردار اسجت
مدیران در گرفتن اساسی ترین تامیمات خود تا چه حدی از فناوری اطالعات بهره می گیرند .این تحقیق یجک تحقیجق کتابخانجه ای
است که مبتنی بر مطالعات متون و کتابها صورت گرفته و سعی شده است تا میزان استفاده از فناوری اطالعجات در ارائجه گزارشجهای و
پیشگیری و شناسایی عوامل مویر بر جنبه های فساد اداری ج مالی در میان کارکنان بخش دولتی را بررسی نموده تا بتجوان بجا در نرجر
گرفتن علل ریشه ای شکل گیری و تداوم پدیده فساد با استافده از روشهای نوین فنجاوری اطالعجات و شجفاف سجازی آن راهکارهجای
مناسبی برای پیشگیری یا کاهش آن ارائه کرد .مطالعات صورت گرفته وجدان کاری در کاربرد فناوری های جدید اطالعاتی و تغییجرات
سریع آن موجب بروز تحوالت در کلیه جنبه های یادگیری ،آموزش ،شناسایی و کشف ان و ارتباط مستقیمی با پیشگیری از مفاسد مالی
و اداری می تواند داشته باشد.
همتی و قوی پناه در سال ( )1394پژوهشی با عنوان " نقش فناوری اطالعات در کاهش فساد اداری" اناام دادند.آنها بیان کردند :در
دنیای کنونی و عار حاضر که عار فناوری نامیده می شود  ،فساد اداری را می توان ،به عنوان یکجی از مهمتجرین عوامجل ،در سجر راه
پیشرفت جوامع ،خاوصاٌ ،در کشورهایی که اصطالحاً کشورهای در حال توسعه نامیده می شوند ،دانسجت .ایجن مهجم ،تجاکنون توانسجته
است ،با توجه به ابعاد و پیچیدگی های خویش ،صدمات جبران ناپذیری بر ،سرعت و حرکت چرخ توسعه جامعجه ،باورپجذیری و اعتمجاد
مردم به نرام های اداری و سیاسی ،را موجب گردد .میزان این تاییرگذاری به حدی است که باعجث گردیجده ،بسجیاری از برنامجه هجای
طراحی شده توسط دولتها برای مبارزه با فساد به شکست بیاناامد .به نرر ،یکی از مقوله های مهم در این دوره جهجت شجفاف سجازی
اطالعات و مبارزه با فساد ،بکارگیری و بهره مندی از فناوری اطالعات می باشد .در این راستا ،پژوهش حاضر در نرر دارد با بهره گیری
از روشی اسنادی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای ،به بررسی نقش فناوری اطالعات در کاهش فساد اداری بپردازد.
منرری و اسماعیل خانی در سال ( )1394پژوهشی با عنوان " نقش فناوری اطالعجات در کجاهش فسجاد اداری" ارائجه دادنجد .در ایجن
پژوهش به بررسی موضوع فساد اداری و نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در کاهش و یا افزایش آن پرداخته می شجود  .فسجاد اداری
که نقطه مقابل سالمت اداری است گریبان گیر اکثر جوامع اعم از توسعه یافته و درحال توسعه می باشد و کنکاش پیرامجون آن نشجان
می دهد که فساد مانع رشد رقابت و خنثی شدن فعالیت ها در جهت کاهش فقر و تبعیض اجتماعی می شود و با تأییر منفی بر کارایی و
ایربخشی نرام مدیریت اداری سبب به هدر رفتن منابع ملی و در نتیاه کاهش ایربخشی دولت در هدایت امور و سلب اعتماد مجردم بجه
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دستگاههای دولتی و غیر دولتی می شود  .طبق آخرین گزارش موسسه شفافیت بجین المللجی در سجال  ، 2015وضجعیت فسجاد اداری و
اقتاادی در خالل یک سال گذشته در ایران مقداری بهبود یافته است .براین اسا

ایران در رده  130جهانی قرار گرفته است که رتبه

خوبی برای کشور ما نبوده و حاکی از وجود فساد اداری باال می باشد  .دولت الکترونیک یکی از ماادیق بکارگیری فناوری اطالعات در
اناام امور می باشد  .نتایج مطالعه ای نشان می دهدکه با پیاده سازی دولت الکترونیک در  149کشجور  ،فسجاد اداری از  %23بجه %10
کاهش پیدا کرده است  .فن آوری اطالعات و ارتباطات از منرر بسیاری از دولت ها به عنوان ابزاری مقرون به صجرفه و مناسجب بجرای
ترویج شفافیت و کاهش فساد تعبیر می شود  .اما هنوز برخی از دولت ها به این مسئله شک دارند که دولت الکترونیجک باعجث کجاهش
فساد خواهد شد یا نه؟ شاید برخی از این تردید ها ناشی از عدم اجرای صحیح برنامه های فناوری اطالعجات و ارتباطجات باشجد چراکجه
اجرای ناقص آنها ولو اینکه با هدف افزایش شفافیت و کاهش فساد اداری باشد منار به بوجود آمدن مشکالتی دیگجر و بجروز و ظهجور
انواع دیگری از فسادها از جمله فساد الکترونیک می گردد  .لذا بایستی در طراحی و پیاده سازی این گونه برنامه ها نهایت دقت و البتجه
صبر را بکار برد  .نتایج برخی از پژوهش ها نشانمی دهد که فساد معلول عوامل زیادی است و در نتیاه باید با در نرجر گجرفتن عوامجل
متعددی به سوی ریشه کنی فساد رفت و در این میان فناوری اطالعات و ارتباطات می تواند به عنوان یکی از این عوامل مهم کجاهش
فساد در نرر گرفته شود.
پور کیانی و سلطانی نژاد در سال ( )1392پژوهشی با عنوان " نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در کنترل و کاهش فساد اداری" ارائه
دادند .آنها بیان کردند  :فساد اداری همواره یکی از معضالت کشورهای مختلف بوده است .یکی از ابزارهای مجویر بجرای کنتجرل فسجاد
اداری کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات است .فناوری ارتباطات و اطالعات با تکیه بر قابلیت های کنترلی خود ،ضمن شفاف سازی و
مشخص نمودن رویه های سازمانی می تواند موجب کنترل وکاهش فساد در نرام اداری شود .در این مقاله که از نوع توصیفی می باشد
سعی شده است با توجه به منابع کتابخانه ای ضمن بررسی مطالب و دیدگاههای مطرح در خاجوص فنجاوری اطالعجات و ارتباطجات و
همچنین فساد اداری ،راهکارهایی جهت برون رفت از این معضل ارائه گردد.
 2-3-2پیشینه خارجی
اسپا

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

خطوط انتقال برق در فرانسه و نروژ" ارائه دادند .آنها بیان کردند :اهمیت گسترش شبکه در اروپا در دهه گذشته بجه دلیجل یجک شجبکه
سالم و انتقال انرژی به سمت یک بخش الکتریسیته کاهش یافته است .در حالیکه گسترش شبکه به عنوان ضرورت ادعجا شجده اسجت،
مخالفان ذینفع این روند را کاهش داده اند .برای کاهش این تنش ،افزایش مشارکت ذینفعان بجه عنجوان یجک راه حجل بجرای افجزایش
پذیرش در نرر گرفته می شود .مسئله توانمندسازی ذینفعان برای مشجارکت مهجم اسجت و فجرض شجده اسجت کجه سجطح بجاالتری از
توانمندسازی فرایندهای برنامه ریزی را بهبود می بخشد .در این پژوهش ،با تازیه و تحلیل سند ،ارزیابی و مقایسه فراینجدهای برنامجه
ریزی برای خطوط انتقال نیروی بسیار باال در فرانسه و نروژ را توصیف کردیم .ما میزان توانمندسازی را در سه سطح :اطالعات ،مشاوره
و همکاری به کار می گیریم .نتایج نشان می دهد که توانمند سازی ذینفعان کم است که به ندرت باالتر از سطح مشاوره افجزایش مجی
یابد .ارزیابی پروژه های اخیر که مستلزم نوآوری هایی بجرای افجزایش مشجارکت ذینفعجان اسجت ،نشجان دهنجده رونجد افجزایش میجزان
توانمندسازی ،به ویژه در مراحل اولیه برنامه ریزی ،یعنی بحث در مورد نیازهای خطوط جدید و نیازهجای متقاضجیان متجایر از آن اسجت.
نتایج نشان می دهد که مقررات برنامه ریزی فعلی می تواند از سطح باالیی از توانمند سازی ذینفعان ،به ویژه در مراحجل اولیجه برنامجه
ریزی ،بهره مند شود.

1 Späth & Scolobig
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وینای کومار 1در سال ( )2016پژوهشی با عنوان" فساد اداری در واحدهای انکولوژیک کشورهای در حال توسجعه :بررسجی ،تجاییر آن و
روش های ممکن برای جلوگیری از آن" ارائه دادند .فساد اداری زندگی روزمره مردم را در دنیای در حال توسعه فرا گرفته است .سجوی
مدیریت مالی در بخش سالمت ،تأییر مستقیم بر زندگی همه ذینفعان دارد .تمام طرفین بجه طجور مسجتقیم یجا غیرمسجتقیم در تحویجل
مراقبت های بهداشتی می توانند برای سود شخای سوی استفاده کنند .ادبیات پژوهش به طور جامع در مورد اقدامات فاسجد مربجوط بجه
متخااان مراقبت های بهداشتی ارائه شده است .فساد افراد نمی تواند در غیاب رئیس های فاسد وجود داشته باشد .با این وجود ،فساد
در سطوح مختلف بوروکراتیک در اغلب فیلم های منتشر شده به ندرت مورد بحث قرار می گیرد .سیاست ها ،تامیم هجا و سجوی رفتجار
مدیران ارشد در پزشکی به شدت بر سیستم مراقبت بهداشتی جامعه تأییر می گذارد .از ایجن رو،پجژوهش در مجورد توسجعه فسجاد اداری
مقامات ارشد ضروری است .در این پژوهش ،فساد موجود در مراکز انکولوژی بخش عمومی در هند را مورد بررسی قرار گرفتجه اسجت و
اقدامات احتمالی اصالح شده برای جلوگیری از سوی مدیریت از مقامات باالتر موسسه سرطان کشورهای در حال توسجعه بررسجی شجده
است.
فوک 2و همکارانش در سال ( )2016پژوهشی با عنوان " رابطه بین توانمندسازی روانشناختی با انگیزه کاری و هجدف ازدواج در میجان
مدرسان مدار

متوسطه در مالزی" ارائه دادند .این مطالعه با هدف بررسی عوامل مویر بر توانمند سازی روانشناختی با انگیزه کجاری و

قاد ازدواج کارکنان مدرسه در مالزی اناام شده است .جمعیت نمونه شامل مدرسان مدرسه بود .در ماموع  101پرسشجنامه خودمجدار
مورد تازیه و تحلیل قرار گرفت .ضرایب همبستگی لحره ای پیرسون یا ضریب دوبعدی نقطه ( )rpbبین نمجرات کجل توانمندسجازی
روانشناختی و متغیرهای مستقل (یا زیرماموعه ها) محاسبه شد .ماموع نمرات از چهار ابعاد توانمنجد سجازی روانشجناختی بجه صجورت
جداگانه با نمرات از متغیر مستقل انگیزه کار و هدف ازدواج کنار گذاشته شد .نتایج نشان داد که هر پنج جنبه توانمندسازی روانشجناختی
به طور مثبت و معناداری با دامنه انگیزه کاری درونی رابطه دارد .این مطالعه همچنین یابت می کند که وقتی اهداف عقب نماند افزایش
یابد ،سطح اجزای ابعاد توانمندی روانشناختی به ترتیب کاهش می یابد.
اشرف 3در سال ( )2015پژوهشی با عنوان " توانمندسازی مردم از طریجق سیسجتم اطالعجات :مطالعجه مجوردی الیحجه حجق دریافجت
اطالعات در هند" ارائه داد .او بیان کرد :آغاز قرن  21شاهد توسعه گسجتردهای در اطالعجات و تکنولجوژی بجوده اسجت .نقجش اساسجی
اطالعات ،تاهیز شهروندان به گزینشهای آگاهانه بوده است .اطالعجات رگجه ای حیجاتی اسجت کجه تاجمیمات اجتمجاعی ،سیاسجی و
اقتاادی را امکانپذیر میسازد .اطالعات مرتبط با کمیت ،کیفیت و استانداردها و قیمتهجای کاالهجا و خجدمات اسجت کجه مناجر بجه
تامیمات آگاهانه میشود .این مسئله در کشوری که در آن دولت و آژانسهای اجرایی به شکل سردرگم کننده رشد کردهانجد ،اهمیجت
اساسی دارد .الیحه حق دریافت اطالعات توسط پارلمان هند در سال  2٫005بهوجودآمد ،شاخای بجرای کنتجرل صجحیح و کمجک بجه
مردم ،بخاوص افراد فقیر در جهت دریافت حق خود از دولت میباشجد .ایجن الیحجه بجه عنجوان مهمتجرین ابجزار بجرای توانمندسجازی
شهروندان معمولی در جهت مقابله با فساد دولتی عمل میکند .این قانون که توسط خود جامعه مجدنی بهوجودآمجده اسجت از ایجن نرجر
منحاربهفرد است که نتیاه سالها کشمکش میان جامعه مدنی ،رسانهها و  NGOها بوده است.
ریالی 4در سال ( )2012پژوهشی با عنوان " بررسی یک مدل از پاسخگویی :یک مطالعه مقطعی-ملی تاییر دسترسی به اطالعجات بجر
روی کنترل از فساد اداری" ارائه داد .او بیان کرد :این مطالعه مقطعی-ملی استفاده از یک مدل پاسخگویی عمودی استفاده کرده تا بجه
بررسی این بپردازد که تا چه حد چهارشاخص اجتماعی و چهار شاخص سیاسی  ،فساد دولتی در  150کشور را تحت تاییر قجرار میدهجد.
1 VinayKumar
2 Fook
3 Ashraf
4 Relly

تاییر سیستم اطالعات مدیریت برمقابله با فساد اداری
(مورد مطالعه  :شهرداری منطقه )21

مدل ظاهر قوی ،با توجه به رابطه معکو

فالنامه علمی منابع و سرمایه انسانی دوره  ،1شماره  ،1پاییز 1400

قابل توجهی از فساد با دسترسی به اطالعات قانون ،حقوق رسانه ها ،استفاده از تلفن همراه،

اشتراک اینترنت ،کثرت گرایی انتخاباتی ،مشارکت سیاسی ،فرهنگ سیاسی ،و طول زمان رژیم سیاسی است .این مطالعه نشان داد کجه
اخبار حقوق کم رسانه ها ،اینترنت کم و استفاده از تلفن همراه ،مدت سیاست و فرهنگ سیاسی ضعیف شاخص هجای توضجیحی قابجل
توجهی برای فساد بودند .با این حال ،حضور قانون دسترسی به اطالعات ،و یا یک پیش نویس از قانون ،درفساد مویر نیست.
بوسکاگلیا 1و همکارانش در سال ( )2010پژوهشی با عنوان “توانمندسازی قربانیان فساد از طریق مکانیسمهای کنترل اجتماعی" ارائجه
دادند .آنها بیان کردند :برای افراد فقیر در سطح روستا ،رشوهخواری که میتواند حتی شجامل پرداخجت  10دالر بجرای دریافجت خجدمات
پزشکی باشد ،ایر مخربی روی زندگی آنها دارد .چیزی که این شرایط را بدتر میکند ،مواجهه مردم بجا خجدمات نامناسجب و مسجئولین
فاسد است که دسترسی به عدالت و خدمات عمومی را برای آنها محدود میکنند .رشوهخواری در یک حوزه قضایی کیفری کجه بجرای
ایااد و اعمال قانون بهوجودآمده است ،برای جامعه بسیار خطرآفرین و هشداردهنده است .حقیقت دشجوار آن اسجت کجه در بسجیاری از
کشورها ،دقیقاً همین حوزههای قضایی هستند که فاصله به نرر میرسند .ایرات اجتماعی تاورات حقیقت-محور فساد تحریجک کننجده
مشروعیت دولت و خود دموکراسی است .مقالة حاضر روی اهمیت بازرسی ها و ایااد تعادل از طریق موارد زیر تأکید میکند :یک روش
یکپارچه که میتواند جامع ،و مبتنی بر شواهد و نتایج باشد؛ توانمندسازی قربانیان فساد از طریجق بهسجازی دسترسجی بجه مکانیزمهجای
کنترل اجتماعی معتبر؛ ایااد مشارکتهای استراتژیک جدید در جامعه مدنی و در میجان دولجت و جامعجة مجدنی؛ مونیتورینجگ شجفاف و
سیستماتیک سطح ،انواع ،علل ،بودجه و هزینههای فساد.
دانیل )2008( 2پژوهشی با عنوان" رابطه بین توانمندسازی معلمان و کاربرد انواع قدرت نزد مدیران" اناام داده است  .در این پژوهش
انواع منابع قدرت ،سطح توانمندسازی معلمان و موانع و تسهیالت توانمندسازی مورد مطالعه و جست وججو قجرار گرفتجه اسجت  .شجش
ویژگی توانمندسازی معلمان عبارت اند از :تامیم گیری ،رشد حرفه ای ،مقام و منزلت ،خودایربخشی ،استقالل و تأییرگذاری معلم  .پنج
منبع قدرت مدیران نیز عبارت اند از  :قدرت پاداش ،اجبار ،قانونی ،مرجعیت و تخاص  .برای سناش منبع قدرت از پرسشجنامة قجدرت
رهبری رحیم و برای سناش توانمندسازی از پرسشنامة توانمندسازی استفاده شده است  .نتجایج نشجان داده اسجت کجه کجاربرد قجدرت
تخاص و قدرت مرجعیت نزد مدیران بیشترین رابطه و اجبار و پاداش کمترین تأییر را در توانمندسازی معلمان داشته است.
کورپال 3و همکارانش در سال ( )2002پژوهشی با عنوان " توسعه ی سیستم های اطالعاتی به عنوان یک فعالیت"ارائه دادنجد .توسجعه
ی سیستم های اطالعات ( )ISDدر این مقاله به عنوان یک فعالیت سیسجتمیک و بجا اسجتفاده از تازیجه و تحلیجل فعالیجت و توسجعه
( )ActADبه عنوان چارچوب نرری آنالیز شده است ISD .در ایناا به عنوان فرایندی در نرر گرفته می شود کجه در آن برخجی از
فعالیت های جمعی با استفاده از اطالعات جدید فن آوری از طریق تازیه و تحلیل ،طراحی ،پیاده سجازی ،معرفجی و حمایجت پایجدار ،و
همچنین مدیریت فرآیند تسهیل می شود ISD . .به عنوان بخشی از شبکه ی فعالیتی نیز در حیطه ی توسعه ی نرم افزار و پشجتیبانی
فعالیت کامپیوتری تازیه و تحلیل می شود .یک چارچوب نرری و یک چک لیست عملگرا برای مطالعه ی فعالیجت هجای  ISDارائجه
شده است .استدالل این است که چارچوب فعالیت نرری یک روش نرری اما دقیق و عملجی را بجرای مطالعجه  ISDبجه عنجوان یجک
فعالیت دراین زمینه فراهم می کند.
2-3 .1روش تحقیق
این تحقیق بر مبنای اهداف تحقیق از نوع کاربردی و بر مبنای گرداوری داده ها به صورت توصیفی – پیمایشی می باشد .علت تقسیم
بندی این تحقیق در زمره ی توصیفی این است که تحقیقات توصیفی به مطالعه و بررسی وضع موجود می پردازد و هیچ گونه امکان
1 Buscaglia
2 Daniel
3 Korpela
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دست کاری روی متغیرهای مستقل برای محقق وجود ندارد ،ولی می تواند از دستاوردهای تحقیق برای پیشنهاد یا طراحی مدل استفاده
کرد .تحقیق حاضر از لحاظ شیوه ی جمع آوری داده ها از نوع پیمایشی می باشد  .جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنانی است که کاربر
سیستم های اطالعاتی در شهرداری منطقه 21تهران می باشند که تعداد 280نفر را شامل می شد نمونه گیری از میجان کارکنجانی کجه
کاربر سیستم های اطالعاتی در شهرداری منطقه 21تهران هستند صورت گرفت .در این تحقیق بجرای بجرآورد حاجم نمونجه از ججدول
مورگان استفاده شده است .اگر واریانس جامعه و احتمال موفقیت متغیر مورد بررسی معلوم نباشد ،نمی توان از فرمول های آماری بجرای
برآورد حام نمونه استفاده کرد ،در این گونه موارد از جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان استفاده می شود .این جدول حداکثر تعداد
نمونه را نشان می دهد .روش نمونه گیری به صورت تاادفی ساده بود و تعداد نمونه با توججه بجه ججدول کرجسجی مورگجان  162نفجر
انتخاب شدند.جمعآوری دادهها در این تحقیق ترکیبی از روشهای کتابخانهای و میدانی بود که به شرح زیر توضیح داده می شوند:
برای بررسی ادبیات موضوعی تحقیق به طور عمده از کتب ،مقاالت ،منابع و بانک ها اطالعاتی کتابخانه استفاده خواهد شجد و نیجز بجه
بررسی گزارشات ،مستندات موجود پروژه های عمرانی ،صورت می پذیرد .به منرور جمع آوری اطالعات مورد نرر از طریق مااحبه بجا
مدیران و مستندات مکتوب سازمان استفاده خواهد شد .همچنین جهت تکمیل اطالعات الزم ،از ابزار مااحبه و پرسشنامه با
صاحبنرران فعال و عوامل درگیر در پروژه های مورد بررسی استفاده شدابزار گردآوری داده ها در این پجژوهش توسجط سجه پرسشجنامه
الف) از پرسشنامه استاندارد سیستم های اطالعات مدیریت اکبری ( )1390که شامل مولفه های مرتبط بودن اطالعات ارائه شده ،دقجت
اطالعات ارائه شده ،صحت اطالعات ارائه شده ،ایمنی اطالعات ارائه شده ،میزان و نجوع اطالعجات اسجت ،ب) پرسشجنامه فسجاد اداری
افضلی ( )1386که ابعاد این متغیر ،نیاز و شخایت کارکنان ،قوانین ،ارزیابی ،بهسازی کارکنان ،انضباط ،حقوق و مزایا ،تعهد سازمانی،
روابط عمومی ،جو سازمانی ،فرهنگ سازمان ،شرایط محیط کار و مشارکت با کارکنان است و ج) پرسشجنامه اسجتاندارد توانمنجد سجازی
کارکنان فرهاد رکنی لموکی  1392که شامل مولفه های شایستگی ،خودمختاری ،تاییرگذاری و معنی دار ربودن اسجت ،اناجام خواهجد
شد .همچنین روایی و پایایی این سه پرسشنامه قبل از استفاده مورد سناش قرار گرفت.
روایی
روایی محتوا روایی است که معموالً برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می شود.روایی محتوایی یجک
ابزار اندازه گیری به سوال های تشکیل دهنده آن بستگی دارد.اگر سوال های ابزار معرف ویژگی ها و مهارت های ویجژه ای باشجد کجه
محقق قاد اندازه گیری آنها را داشته باشد آزمون دارای روایی محتوا است(.خاکی)1390،
پایایی یا اعتبار
پایایی یا اعتبار یکی از ویژگی های فنی ابراز اندازه گیری است .مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد کجه ابجزار انجداره گیجری در
شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد .مقاود از پایایی آن است که اگر ابزار انجدازه گیجری را در یجک فاصجله
زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد.برای اندازه گیری پایایی از شاخای به نجام
"ضریب پایایی "استفاده می کنیم و اندازه آن معموالً بین صفر تا یک تغییر می کند.ضریب پایایی"صفر"معرف عدم پایایی و ضریب
پایایی"یک"معرف پایایی است .شیوه های مختلفی برای تعیین پایایی ابجزار انجدازه گیجری وججود دارد ،ماننجد :روش بازآزمجایی،روش
تانیف،روش کودر -ریچاردسون و آلفای کرونباخ( .حافظ نیا)1383 ،
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متغیر فساد اداری
متغیر فساد اداری با استفاده از  10گویه که در جدول  10-4ارئه شده ،مورد سناش قجرار گرفتجه اسجت..نتایج تحلیجل عجاملی تائیجدی
فساداداری نشان میدهد هم بارهای عاملی بیش از  0/4میباشند (شکل )2-4و هم شاخصهای برازش مدل در سطح قابل قبولی قرار
گرفتند (جدول.)11-4
 .2جدول :11-4شاخص های برازش مدل متغیر فساد اداری
شاخصهای برازش

NFI

AGFI

GFI

RMSEA

حدمااز

مالک بیش از90

مالک بیش از90

مالک بیش از90

مججالک کمتججر یججا مالک کمتر از3

مالک بججیش از

مساوی0.08

صفر

مقادیربدست آمده

0/92

0/95

0/94

0/068

X2/DF

1/86

DF

235

X2

439/11

تاییر سیستم اطالعات مدیریت برمقابله با فساد اداری
(مورد مطالعه  :شهرداری منطقه )21

فالنامه علمی منابع و سرمایه انسانی دوره  ،1شماره  ،1پاییز 1400

شکل:2-4نتیاه تحلیل عاملی تائیدی مدل اندازه گیری فساداداری
توانمند سازی کارکنان
متغیر توانمندسازی کارکنان با استفاده از 4عامل مازا مورد اندازهگیری قرار گرفت که عبارتند از :شایستگی ،خودمختاری ،تأییرگجذاری،
معنی دار بودن.هریک از این عاملها با تعدادی گویه مورد سناش قرار گرفته است .در ماموع  22گویه بجرای انجدازه گیجری  4عامجل
مذکور (سازه توانمندسازی کارکنان) مورد استفاده قرار گرفته است .همانگونه که در جدول  12-4مشاهده میشود عامل شایستگی با 5
گویه ( q 29تا  ،)q33عامل خودمختاری با 5گویه ( q34تا  ،)q38تأییرگذاری ارائه شده با ۷گویه ) q39تا  ،)q45عامل معنجی دار
بودن با 5گویه (q46تا  )q50مورد سناش قرار گرفتهاند.نتایج تحلیل عاملی تائیدی توانمندسازی کارکنان نشان میدهد هجم بارهجای
عاملی بیش از  0/4میباشند (شکل )3-4و هم شاخصهای برازش مدل در سطح قابل قبولی قرار گرفتند
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با توجه به شکل 4-4و  5-4در ادامه به بررسی فرضیه اصلی پژوهش پرداخته میشود
فرضیه اصلی اول  :سیستم اطالعات مدیریت بر فساد اداری با توجه به متغیر میانای توانمندسازی کارکنان تجاییر مثبجت و معنجی داری
دارد.
به منرور آزمون فرضیه اصلی دارای متغیر میانای با توجه به ضریب مسیر بدست آمده ،از آزمون سوبل استفاده شد .در آزمون سجوبل ،
یک مقدار  Z-valueاز طریق فرمول زیر بدست می آید که در صورت بیشتر شدن این مقدار از  1/96می تجوان در سجطح  95درصجد
معنادار بودن تاییر میانای یک متغیر را تایید نمود.

 : aمقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانای
 : bمقدار ضریب مسیر میان متغیر میانای و وابسته
: saخطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانای
 sbخطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر میانای و وابسته
نتایج حاصل از آزمون این فرضیه به شرح زیر است.

با عنایت به میزان

بدست آمده باالتر از  1/96است .از این رو فرضیه سیستم اطالعات مدیریت بر فساد اداری با توججه

به متغیر میانای توانمندسازی کارکنان تاییر مثبت و معنی داری دارد ،تایید مجیشجود .همچنجین میجزان ضجریب مسجیر متغیجر سیسجتم
اطالعات مدیریت بر فساد اداری با حضور متغیر میانای توانمندسازی کارکنان برابر با ( )0/۷4*0/۷۷مثبت  0/56اسجت از ایجن رو مجی
توان عنوان نمود که سیستم اطالعات مدیریت بر فساد اداری با توجه به متغیر میانای توانمندسازی کارکنان تاییر مثبت و معنجی داری
دارد.
فرضیه اصلی دوم  :سیستم اطالعات مدیریت بر مقابله با فساد اداری تاییر مثبت و معنی داری دارد .
مقدار آماره  Tبدست آمده برابر با  2/94که بزرگتر از  1.96است و فرضیه پژوهش مورد تایید قرار میگیرد و می تجوان چنجین اسجتنباط
نمود سیستم اطالعات مدیریت تاییر معنی داری بر مقابله با فساد اداری دارد.همچنین با توجه به شکل  6-4ضریب مسیر بدسجت آمجده
مثبت است .این رابطه به صورت مستقیم است()β=0/45یعنی سیستم اطالعات مدیریت منار به افزایش فساد اداری میشود.از این رو
میتوان عنوان نمود سیستم اطالعات مدیریت بر مقابله با فساد اداری تاییر مثبت و معنی داری دارد.
6-3-4آزمون فرضیه های فرعی پژوهش
پس از بررسی فرضیه ی اصلی پژوهش نوبت به سناش فرضیههای فرعی پژوهش میرسد که برای این کار مجدلی متشجکل از متغیجر
ابعاد سیستم اطالعات مدیریت به عنوان متغیر مستقل و فساد اداری

تاییر سیستم اطالعات مدیریت برمقابله با فساد اداری
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به عنوان متغیر وابس ته تعریف و اقدام به اجرا در محیط نرم افزار لیزرل گردید که در ادامه شکل های اجرا شده به همراه ضرایب مسیر و
معناداری ارائه شده است.

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

تاییر سیستم اطالعات مدیریت برمقابله با فساد اداری
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شکل:۷-4نتیاه بدست آمده برای فرضیه های فرعی پژوهش در حالت معناداری
قبل از بررسی فرضیه های فرعی پژوهش شاخصهای برازش شکل اجرا شده به منرور آزمون فرضیه های فرعجی پجژوهش بجه شجرح
جدول  15-4است.
جدول  :15-4شاخص های برازش شکل مربوط به فرضیه های فرعی پژوهش
GFI

RMSEA

X2/DF

شاخصهای برازش

NFI

AGFI

حدمااز

مالک بیش از90

مالک بیش از 90مالک بیش از 90مالک کمتجر یجا مالک کمتر از3

مقادیربدست آمده

0/92

مساوی0.08
0/93

0/95

0/0۷3

DF

X2

مالک بیش از
صفر

1/89

546

با توجه به جدول  ، 15-4مقادیر بدست آمده شاخص های برازش شکل آزمون فرضیه های فرعی پجژوهش در محجدوده مجورد پجذیرش
واقع شدند .پس از تائید برازش مدل میتوان به بررسی نتایج آزمون فرضیات تحقیق پرداخت .در ادامه به بررسی فرضجیه هجای فرعجی
پژوهش با توجه به شکلهای  6-4و  ۷-4پرداخته میشود.
فرضیه فرعی اول :مرتبط بودن اطالعات ارائه شده بر مقابله با فساد اداری تاییر مثبت و معنی داری دارد
با توجه به شکل  ۷-4مقدار آماره  Tبدست آمده برابر با  2/84که بزرگتر از  1.96است و فرضیه پژوهش مورد تایید قرار میگیرد و می
توان چنین استنباط نمود مرتبط بودن اطالعات ارائه شده تاییر معنی داری بر مقابله با فساد اداری دارد.همچنین با توجه به شکل 6-4

103۷/18
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ضریب مسیر بدست آمده مثبت است .این رابطه به صورت مستقیم است()β=0/45یعنی مرتبط بجودن اطالعجات ارائجه شجده مناجر بجه
افزایش فساد اداری میشود.از این رو میتوان عنوان نمود مرتبط بودن اطالعات ارائه شده بر مقابله با فساد اداری تاییر مثبجت و معنجی
داری دارد.
فرضیه فرعی دوم :دقت اطالعات ارائه شده بر مقابله با فساد اداری تاییر مثبت و معنی داری دارد
با توجه به شکل  ۷-4مقدار آماره  Tبدست آمده برابر با  2/05که بزرگتر از  1.96است و فرضیه پژوهش مورد تایید قرار میگیرد و می
توان چنین استنباط نمود دقت اطالعات ارائه شده تاییر معنی داری بر مقابله با فساد اداری دارد.همچنین با توجه به شکل  6-4ضجریب
مسیر بدست آمده مثبت است .این رابطه به صورت مستقیم است()β=0/54یعنی دقت اطالعات ارائه شده منار به افزایش فسجاد اداری
میشود.از این رو میتوان عنوان نمود دقت اطالعات ارائه شده بر مقابله با فساد اداری تاییر مثبت و معنی داری دارد.
فرضیه فرعی سوم :صحت اطالعات ارائه شده بر مقابله با فساد اداری تاییر مثبت و معنی داری دارد.
با توجه به شکل  ۷-4مقدار آماره  Tبدست آمده برابر با  3/56که بزرگتر از  1.96است و فرضیه پژوهش مورد تایید قرار میگیرد و می
توان چنین استنباط نمود دقت صحت اطالعات ارائه شده تاییر معنی داری بر مقابله با فساد اداری دارد.همچنین با توجه به شجکل 6-4
ضریب مسیر بدست آمده مثبت است .این رابطه به صورت مستقیم است()β=0/29یعنی صحت اطالعات ارائه شده مناجر بجه افجزایش
فساد اداری میشود.از این رو میتوان عنوان نمود صحت اطالعات ارائه شده بر مقابله با فساد اداری تاییر مثبت و معنی داری دارد.
فرضیه فرعی چهارم :ایمنی اطالعات ارائه شده بر مقابله با فساد اداری تاییر مثبت و معنی داری دارد.
با توجه به شکل  ۷-4مقدار آماره  Tبدست آمده برابر با  4/۷8که بزرگتر از  1.96است و فرضیه پژوهش مورد تایید قرار میگیرد و می
توان چنین استنباط نمود ایمنی اطالعات ارائه شده تاییر معنی داری بر مقابله با فساد اداری دارد.همچنین با توجه به شکل  6-4ضریب
مسیر بدست آمده مثبت است .این رابطه به صورت مستقیم است()β=0/23یعنی ایمنی اطالعات ارائه شده منار به افزایش فساد اداری
میشود.از این رو میتوان عنوان نمود ایمنی اطالعات ارائه شده بر مقابله با فساد اداری تاییر مثبت و معنی داری دارد.
فرضیه فرعی پنام :میزان و نوع اطالعات بر مقابله با فساد اداری تاییر مثبت و معنی داری دارد.
با توجه به شکل  ۷-4مقدار آماره  Tبدست آمده برابر با  4/23که بزرگتر از  1.96است و فرضیه پژوهش مورد تایید قرار میگیرد و می
توان چنین استنباط نمود میزان و نوع اطالعات تاییر معنی داری بر مقابله با فساد اداری دارد.همچنین با توجه بجه شجکل  6-4ضجریب
مسیر بدست آمده مثبت است .این رابطه به صورت مستقیم است()β=0/48یعنی میزان و نوع اطالعات باعث افزایش فساد اداری مجی-
شود.از این رو میتوان بیان نمود میزان و نوع اطالعات بر مقابله با فساد اداری تاییر مثبت و معنی داری دارد.
۷-3-4آزمون فرضیه های فرعی دارای متغیر میانای
به منرور آزمون فرضیه های فرعی دارای متغیر میانای پژوهش از آزمون سوبل استفاده شد در ادامه بجه بررسجی فرضجیههجای فرعجی
پژوهش پرداخته میشود .به منرور آزمون فرضیه فرعی ششم پژوهش شکل  8-4اجرا شد.

تاییر سیستم اطالعات مدیریت برمقابله با فساد اداری
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شکل :8-4نتیاه بدست آمده برای فرضیهی فرعی ششم پژوهش در حالت ضرایب استاندارد
قبل از بررسی فرضیهی فرعی ششم پژوهش شاخص های برازش شکل اجرا شده به منرور آزمون فرضیه ی فرعی ششم پجژوهش بجه
شرح جدول  16-4است.
جدول  :16-4شاخص های برازش شکل مربوط به فرضیه ی فرعی ششم پژوهش
GFI

RMSEA

X2/DF

شاخصهای برازش

NFI

AGFI

حدمااز

مالک بیش از90

مالک بیش از 90مالک بیش از 90مالک کمتجر یجا مالک کمتر از3

مقادیربدست آمده

0/99

مساوی0.08
0/91

0/93

0/055

DF
مالک بیش از
صفر

2/19

56

با توجه به جدول  ،16-4مقادیر بدست آمده شاخص های برازش شکل آزمون فرضیهی فرعی ششم پژوهش در محدوده مورد پجذیرش
واقع شدند .پس از تائید برازش مدل میت وان به بررسی نتیاه آزمون فرضیه فرعی ششم پرداخت .در ادامه به بررسی فرضجیهی فرعجی
ششم پژوهش با توجه به شکل 8-4پرداخته میشود.
فرضیه فرعی ششم :مرتبط بودن اطالعات ارائه شده از طریق توانمندسازی کارکنان بر فساد مالی تاییر مثبت و معنی داری دارد
به منرور آزمون فر ضیه فرعی ششم دارای متغیر میانای با توجه به ضریب مسیر بدست آمده ،از آزمون سوبل اسجتفاده شجد .در آزمجون
سوبل  ،یک مقدار  Z-valueاز طریق فرمول زیر بدست می آید که در صورت بیشتر شدن این مقدار از  1/96می توان در سجطح 95
درصد معنادار بودن تاییر میانای یک متغیر را تایید نمود.

 : aمقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانای

X2

123/11
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 : bمقدار ضریب مسیر میان متغیر میانای و وابسته
: saخطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانای
 sbخطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر میانای و وابسته
نتایج حاصل از آزمون این فرضیه به شرح زیر است.

با عنایت به میزان

بدست آمده باالتر از  1/96است .از ایجن رو فرضجیه مجرتبط بجودن اطالعجات ارائجه شجده از طریجق

توانمندسازی کارکنان بر فساد مالی تاییر معنی داری دارد ،تایید میشود .همچنین میزان ضریب مسیر متغیر مرتبط بودن اطالعات ارائه
شده بر فساد اداری با حضور متغیر میانای توانمندسازی کارکنان برابر با ( )0/45*0/56مثبت  0/25است از ایجن رو مجی تجوان عنجوان
نمود که مرتبط بودن اطالعات ارائه شده از طریق توانمندسازی کارکنان بر فساد مالی تاییر مثبت و معنی داری دارد.
فرضیه فرعی هفتم پژوهش :دقت اطالعات ارائه شده از طریق توانمندسازی کارکنان بر فساد مالی تاییر مثبت و معنی داری دارد.
به منرور آزمون فرضیه مورد نرر شکل  9-4در محیط نرم افزار لیزرل اجرا شد.

شکل :9-4نتیاه بدست آمده برای فرضیهی فرعی هفتم پژوهش در حالت ضرایب استاندارد

تاییر سیستم اطالعات مدیریت برمقابله با فساد اداری
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قبل از بررسی فرضیهی فرعی هفتم پژوهش شاخصهای برازش شکل اجرا شده به منرور آزمون فرضیه ی فرعی هفجتم پجژوهش بجه
شرح جدول  1۷-4است.
جدول  :1۷-4شاخص های برازش شکل مربوط به فرضیه ی فرعی هفتم پژوهش
GFI

RMSEA

X2/DF

شاخصهای برازش

NFI

AGFI

حدمااز

مالک بیش از90

مالک بیش از 90مالک بیش از 90مالک کمتجر یجا مالک کمتر از3

مقادیربدست آمده

0/92

مساوی0.08
0/93

0/9۷

0/034

DF
مالک بیش از
صفر

1/69

35

با توجه به جدول  ،1۷-4مقادیر بدست آمده شاخص های برازش شکل آزمون فرضیهی فرعی هفتم پژوهش در محدوده مورد پجذیرش
واقع شدند .پس از تائید برازش مدل می توان به بررسی نتیاه آزمون فرضیه فرعی هفتم پرداخت .در ادامه به بررسی فرضجیهی فرعجی
هفتم پژوهش با توجه به شکل  9-4پرداخته میشود.
فرضیه فرعی هفتم :دقت اطالعات ارائه شده از طریق توانمندسازی کارکنان بر فساد مالی تاییر مثبت و معنی داری دارد.
به من رور آزمون فرضیه فرعی هفتم دارای متغیر میانای با توجه به ضریب مسیر بدست آمده ،از آزمون سوبل استفاده شد .نتایج حاصل
از آزمون این فرضیه به شرح زیر است.

با عنایت به میزان

بدست آمده باالتر از  1/96است .از این رو فرضیه دقت اطالعات ارائه شده از طریجق توانمندسجازی

کارکنان بر فساد مالی تاییر مثبت و معنی داری دارد ،.تایید میشود .همچنین میزان ضریب مسیر متغیر دقت اطالعجات ارائجه شجده بجر
فساد اداری با حضور متغیر میانای توانمندسازی کارکنان برابر با ( )0/31*0/49مثبت  0/15است از این رو می توان عنجوان نمجود کجه
دقت اطالعات ارائه شده از طریق توانمندسازی کارکنان بر فساد مالی تاییر مثبت و معنی داری دارد.
فرضیه فرعی هشتم پژوهش :صحت اطالعات ارائه شده از طریق توانمندسازی کارکنان بر فساد مالی تاییر مثبت و معنی داری دارد
به منرور آزمون فرضیه مورد نرر شکل  10-4در محیط نرم افزار لیزرل اجرا شد.

X2

59/34
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شکل :10-4نتیاه بدست آمده برای فرضیهی فرعی هشتم پژوهش در حالت ضرایب استاندارد
قبل از بررسی فرضیهی فرعی هشتم پژوهش شاخصهای برازش شکل اجرا شده به منرور آزمون فرضیه ی فرعی هشتم پژوهش بجه
شرح جدول  18-4است.
جدول  :18-4شاخص های برازش شکل مربوط به فرضیه ی فرعی هشتم پژوهش
GFI

RMSEA

X2/DF

شاخصهای برازش

NFI

AGFI

حدمااز

مالک بیش از90

مالک بیش از 90مالک بیش از 90مالک کمتجر یجا مالک کمتر از3

مقادیربدست آمده

0/96

مساوی0.08
0/94

0/95

0/056

DF
مالک بیش از
صفر

1/46

46

با توجه به جدول  ،18-4مقادیر بدست آمده شاخص های برازش شکل آزمون فرضیهی فرعی هشتم پژوهش در محدوده مورد پذیرش
واقع شدند .پس از تائید برازش مدل می توان به بررسی نتیاه آزمون فرضیه فرعی هشتم پرداخت .در ادامه به بررسی فرضیهی فرعجی
هشتم پژوهش با توجه به شکل  10-4پرداخته میشود.
فرضیه فرعی هشتم :صحت اطالعات ارائه شده از طریق توانمندسازی کارکنان بر فساد مالی تاییر مثبت و معنی داری دارد
به منرور آزمون فرضیه فرعی هشتم دارای متغیر میانای با توجه به ضریب مسیر بدست آمجده ،از آزمجون سجوبل اسجتفاده شجد .نتجایج
حاصل از آزمون این فرضیه به شرح زیر است.

X2
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بدست آمده باالتر از  1/96است .از این رو فرضیه صحت اطالعات ارائه شده از طریق توانمندسازی

کارکنان بر فساد مالی تاییر مثبت و معنی داری دارد ،تایید میشود .همچنین میزان ضریب مسیر متغیر صحت اطالعات ارائه شجده بجر
فساد اداری با حضور متغیر میانای توانمندسازی کارکنان برابر با ( )0/56*0/6۷مثبت  0/3۷است از این رو می توان عنوان نمود صحت
اطالعات ارائه شده از طریق توانمندسازی کارکنان بر فساد مالی تاییر مثبت و معنی داری دارد.
فرضیه فرعی نهم پژوهش:ایمنی اطالعات ارائه شده از طریق توانمندسازی کارکنان بر فساد مالی تاییر مثبت و معنیداری دارد.
به منرور آزمون فرضیه مورد نرر شکل  11-4در محیط نرم افزار لیزرل اجرا شد.

شکل :11-4نتیاه بدست آمده برای فرضیهی فرعی نهم پژوهش در حالت ضرایب استاندارد
قبل از بررسی فرضیهی فرعی نهم پژوهش شاخصهای برازش شکل اجرا شده به منرور آزمون فرضیه ی فرعی نهم پژوهش به شرح
جدول  19-4است.
جدول  :19-4شاخص های برازش شکل مربوط به فرضیه ی فرعی نهم پژوهش
GFI

RMSEA

شاخصهای برازش

NFI

AGFI

حدمااز

مالک بیش از90

مالک بیش از 90مالک بیش از 90مالک کمتجر یجا مالک کمتر از3
مساوی0.08

X2/DF

DF
مالک بیش از
صفر

X2
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0/96
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0/95

0/069

1/۷1
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با توجه به جدول  ،19-4مقادیر بدست آمده شاخص های برازش شکل آزمون فرضیهی فرعی نهم پژوهش در محدوده مجورد پجذیرش
واقع شدند .پس از تائید برازش مدل میتوان به بررسی نتیاه آزمون فرضیه فرعی نهم پرداخت .در ادامه به بررسی فرضیهی فرعی نهم
پژوهش با توجه به شکل  11-4پرداخته میشود.
فرضیه فرعی نهم :ایمنی اطالعات ارائه شده از طریق توانمندسازی کارکنان بر فساد مالی تاییر مثبت و معنیداری دارد.
به منرور آزمون فرضیه فرعی نهم د ارای متغیر میانای با توجه به ضریب مسیر بدست آمده ،از آزمون سوبل استفاده شد .نتایج حاصجل
از آزمون این فرضیه به شرح زیر است.

با عنایت به میزان

بدست آمده باالتر از  1/96است .از این رو فرضیه ایمنی اطالعات ارائه شده از طریق توانمندسجازی

کارکنان بر فساد مالی تاییر مثبت و معنیداری دارد ،.تایید میشود .همچنین میزان ضریب مسیر متغیر ایمنی اطالعجات ارائجه شجده بجر
فساد اداری با حضور متغیر میانای توانمندسازی کارکنان برابر با ( )0/6۷*0/81مثبت  0/54است از این رو می توان عنوان نمود ایمنی
اطالعات ارائه شده از طریق توانمندسازی کارکنان بر فساد مالی تاییر مثبت و معنیداری دارد.
فرضیه فرعی دهم پژوهش :میزان و نوع اطالعات از طریق توانمندسازی کارکنان بر فساد مالی تاییر مثبت و معنی داری دارد
به منرور آزمون فرضیه مورد نرر شکل  12-4در محیط نرم افزار لیزرل اجرا شد.

8۷/44

تاییر سیستم اطالعات مدیریت برمقابله با فساد اداری
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شکل :12-4نتیاه بدست آمده برای فرضیهی فرعی دهم پژوهش در حالت ضرایب استاندارد
قبل از بررسی فرضیهی فرعی دهم پژوهش شاخصهای برازش شکل اجرا شده به منرور آزمون فرضیه ی فرعجی دهجم پجژوهش بجه
شرح جدول  20-4است.
جدول  :20-4شاخص های برازش شکل مربوط به فرضیه ی فرعی دهم پژوهش
GFI

RMSEA

X2/DF

شاخصهای برازش

NFI

AGFI

حدمااز

مالک بیش از90

مالک بیش از 90مالک بیش از 90مالک کمتجر یجا مالک کمتر از3

مقادیربدست آمده

0/91

مساوی0.08
0/95

0/93

0/0۷6

X2

DF
مالک بیش از
صفر

2/06

312/31
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با توجه به جدول  ،20-4مقادیر بدست آمده شاخص های برازش شکل آزمون فرضیهی فرعی دهم پژوهش در محدوده مجورد پجذیرش
واقع شدند .پس از تائید برازش مدل می توان به بررسی نتیاه آزمون فرضیه فرعی دهم پرداخت .در ادامه به بررسجی فرضجیهی فرعجی
دهم پژوهش با توجه به شکل  12-4پرداخته میشود.
فرضیه فرعی دهم :میزان و نوع اطالعات از طریق توانمندسازی کارکنان بر فساد مالی تاییر مثبت و معنی داری دارد
به منرور آزمون فرضیه فرعی ذهم نهم دارای متغیر میانای با توجه به ضریب مسیر بدست آمده ،از آزمون سوبل اسجتفاده شجد .نتجایج
حاصل از آزمون این فرضیه به شرح زیر است.

با عنایت به میزان

بدست آمده باالتر از  1/96است .از این رو فرضیه میجزان و نجوع اطالعجات از طریجق توانمندسجازی

کارکنان بر فساد مالی تاییر مثبت و معنی داری دارد ،.تایید میشود .همچنین میزان ضریب مسیر متغیر میزان و نوع اطالعات بر فسجاد
اداری با حضور متغیر میانای توانمندسازی کارکنان برابر با ( )0/45*0/59مثبت  0/26است از این رو می توان عنوان نمود میزان و نوع
اطالعات از طریق توانمندسازی کارکنان بر فساد مالی تاییر مثبت و معنی داری دارد.

با توجه به نتایج فرضیه های اصلی که نشان داد سیستم اطالعات مدیریت بر فسجاد اداری بجا توججه بجه متغیجر میجانای توانمندسجازی
کارکنان تاییر مثبت و معنی داری دارد  ،پیشنهاد میشود:
•

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

در امان

باشد.
•

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

•

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

•

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

تاییر سیستم اطالعات مدیریت برمقابله با فساد اداری
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شهرداری  ،شایسته ساالری را در سازمان گسترش دهد و افرادی که آشنایی بیشتری با سیستم های اطالعاتی دارند را مورد
استفاده قرار دهد.

•

شهرداری  ،سیستم های اطالعاتی پیشرفته را وارد سازمان کند و سیستم خود را به روز رسانی کند و آموزش هجای الزم را
به کارکنان خود بدهد و به آنها آزادی عمل برای استفاده از این سیستم ها بدهد.

•

شهرداری با ایااد اپلیکیشن یا نرم افزار هایی برای پیمانکاران و شهروندان  ،ارتباط فیزیکی و چهره به چهره با کارمنجدان و
مدیران را کاهش دهد که این امر موجب کاهش فساد و رد و بدل شدن پولهای زیرمیزی می گردد.

•

شهرداری با تاویب قوانین جدید مدیرا ن و شهرداران را ملزم به استفاده هر چه بیشجتر از سیسجتمهای اطالعجاتی و فنجاوری
اطالعات به جهت کاهش فساد اداری نماید.

•

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.

•

شهرداری با ایااد یک سامانه یکپارچه (که در ارتباط با ماموعه های مختلفی که با آن در ارتباط است)  ،می تواند نسجبت
به کاهش فساد اداری و افزایش خدمات دهی مناسب و بهتر به شهروندان و پیمانکاران اقدام نماید.

•

با توجه به وجود رانت های پشت پرده و بده بستان های حزب ی و جناحی که موجب به وجود آمدن خسارات فراوانی به بدنجه
شهرداری شده  ،انتخاب شهرداران و مدیران باید از یک وحدت رویه و یکسری قوانین بخاوصی پیروی نمایجد تجا از ایاجاد
رانت و فساد های سیستمی جلوگیری شود.
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