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هدف تحقیق حاضر تحلیل عوامل موثر بر بروز فساد اداری و 
باشد. این تحقیق از های کنترل آن در وزارت ورزش و جوانان میروش

پیمایشی و به روش میدانی انجام شده است. جامعه آماری  -نوع توصیفی
باشد؛ که مطابق جوانان میکارمندان وزارت ورزش و  این تحقیق شامل

باشد. که بر اساس جدول نفر می 399با گزارشات این وزارتخانه تعداد 
نفر، به عنوان نمونه آماری تحقیق با استفاده از روش  163مورگان 

تصادفی ساده انتخاب شد، در این تحقیق از پرسش نامه محقق ساخته 
 21با نظرخواهی از ها صوری و محتوایی پرسش نامهروایی استفاده شد. 

مه . برای روایی سازه پرسش نانفر از اساتید مدیریت ورزشی بررسی شد
های کنترل ( و روش779/9از طریق تحلیل عاملی مقدار عوامل مؤثر )

ها به روش آلفای ( محاسبه شد. ضریب پایایی پرسش نامه521/9)
 هایبرای روش 59/9و  مؤثربرای عوامل  52/9ترتیب کرونباخ به 

برای تجزیه و تحلیل داده از آمار توصیفی و آمار  .شد کنترل محاسبه
استفاده شد. نتایج  )استنباطی)تحلیل عامل اکتشافی و آزمون فریدمن

بیشترین و عوامل آگاهی  55/1تحقیق نشان داد عوامل سازمانی با مقدار 
 رکمترین تاثیر بر بروز فساد ادری دارد. همچنین د 59/1دهنده با مقدار 

دهد که عوامل اثر بخش کنترل فساد اداری نتایج تحقیق نشان می
اری اد –بیشترین تاثیر و عوامل مدیریتی  69/9بخشی قوانین با مقدار 

های کنترل فساد اداری دارا کمترین تاثیر را بر روش 51/2با مقدار 
 هستند. 
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The aim of this present study is to the effective 

factors on the emergence of office corruption and 

methods of its control in the Ministry of Youth and 

Sports. The method of this research is Descriptive-

Survey. Statistical population of this study includes 

personnel of the Ministry of Youth and Sports which 

are 900 persons based on this ministry’s reports. 

According to the Morgan Sampling Table, 269 

subjects were chosen randomly as the statistical 

sample. Researcher’s questionnaire was used in this 

research. The Superficial and content validity of 

questionnaires was investigated by asking for 

opinions from professors in Sports Management. For 

validation of questionnaire by factor analysis, the 

amount of effective factors (.770) and control 

methods (.815) were calculated. The final factor 

calculated by method of Cronbakh’s Alfa was 

(α=.81) for effective factors and (α=.83) for control 

factors. To analyze data, descriptive and inferential 

statistics (Exploratory factor analysis and Friedman 

test) were used. The results showed that 

organizational factors with the greatest amount of 

88/5 and 40/2 of awareness with the least impact on 

the incidence of corruption is Audrey. The results 

show that the control of corruption Which factors 

most impact the effectiveness of legislation with the 

amount of 3/63 And management factors - with a 

1/42 administrative control of corruption have the 

least impact on the methods. 
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     Office Corruption, Organizational Factors, 
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 مقدمه
برد  یپ توانیمختلف م یکشورها تیوضع یامروزه با بررس

به طور عام و  یاجتماع هایو انحراف شناسیبیکه موضوع آس
به شکل خاص از جمله  یو ادار یمبحث فساد در حوزه سازمان

 یب ی(. نظام ادار5است) یجوامع انسان هایدغدغه نتریمهم
(. فساد 22هر کشور است) ینظام ساس نیمهم تر یدیترد چیه

 یفرهنگ طیبا شرا یبه فرهنگ کشورها ارتباط ندارد و کشور
به عنوان  ی(. فساد ادار15فساد شود ) ریدرگ تواندیباال هم م

انسان نفوذ کرده  یدر تمام ابعاد زندگ یعام و جهان ایدهیپد
-یم لیر ما تحمخود را ب یمتنوع هایاست و هر روز به شکل

 ریغ ایبه عنوان رفتار نادرست  اد(. در فرهنگ وبستر  فس25کند)
(. 12شده است) فیقدرت تعر یافراد دارا یاز سو ژهیبه و یقانون

تفاده الملل ، فساد را سوء اس نیب تیو سازمان شفاف  یبانک جهان
(. فساد 6)داندیم یکسب منافع شخص یبرا یدولت اراتیاز اخت

است و اشکال، عوامل و  یو چند وجه دهیچیپ ایدهیپد
فساد، از  دهیمختلف دارد. پد هاینهیمتنوع در زم ییکردهاکار

 کیعمل کوچک خالف قانون گرفته تا عملکرد نادرست  کی
(. 5)شودیرا شامل م یدر سطح مل یو اقتصاد یاسینظام س

 نییسطح پا ،یاقتصاد هایاستیهمانند س یعوامل یبانک جهان
 فیضع ییو پاسخ گو افتهیتوسعه ن یآموزش، جامعه مدن

(. بانک 7)داندیم یرا عوامل بروز فساد ادار یدولت ینهادها
 یتوسعه اقتصاد یمانع برا نتریبزرگ"فساد را به مثابه  ،یجهان

حقوق  یپا گذاشتن تساو ری. فساد با زکندیقلمداد م "یو اجتماع
 یادکه رشد اقتص یوده نهادشال فیافراد در برابر قانون  و تضع
 یمشکل جد کی. فساد شودیم وسعهوابسته به آن است، مانع ت
(. فساد 7است) گذارریجامعه تاث هایاست که بر تمام بخش

سازمان جمله از هاسازمان یاست که همه یاز مسائل یبخش
. فساد در کنندیتجربه م زیدر دوره عمر خود ناگر یورزش های

موارد ثبت شده فساد در  نی. اولستین یا ورزش موضوع تازه
فساد  ی(. مرور زمان23)رسدیم کیالمپ هایدوره نیورزش به اول

نکته را در مورد فساد در  1در ورزش  دهیانجام شده و ثبت رس
با  ،یرقابت هایدر ورزش نکهی: ابتدا ادهدیورزش نشان م

به صورت مکرر در  یگذشت زمان داوران و مسئوالن ورزش
 نیا ردرگی هاو ورزشکاران کمتر از آن شوندیم ریاد درگفس

و  یبه فساد ادار بیعج لیتما نکهیمسائل هستند. دوم ا
 نیدر ب توانیرا م ریاخ هایورزش، خصوصا در سال یسازمان

مشاهده  یورزش هایونفدراسی و هاو کارکنان سازمان رانیمد
 در توان می بیش و کم را اداری فساد از هایی(. نمونه21نمود )

نیز جزء همین  ورزشی هایسازمان. کرد مشاهده سازمانی هر
 در هک مهمی مسئولیت و نقش به توجه با که هستند هاسازمان

 یناش زیان و ضرر دارند، مردم سالمت تأمین و ورزش توسعة امر
 ادفس. باشد داشته آنها بر تریأثیر عمیقت تواند می اداری فساد از

مهم فساد در  هایاز شاخه یکیدر ورزش به عنوان  اداری
سازمان  یو اثر بخش ییبزرگ سد راه کارا یورزش و مانع

کشور علل  یزریو برنامه تیری(. سازمان مد21است ) یورزش
 نیعدم تدو ن،یو مبهم بودن قوان یرا، کل رانیدر ا یفساد ادار

مبهم بودن  مندرج در قانون در موعد مقرر، ییاجرا هاینامهنییآ
 عدم ضمانت ،یدولت مهیو ن دولتی موسسات و هاشرکت تیوضع
الزم در اداره مبارزه  یمبارزه با فساد، عدم هماهنگ یبرا ییاجرا

در  ساالریستهیشا تیبا فساد در انجام اصالحات، عدم رعا
نظارت و  طهیح یو گستردگ یتمرکز ادار ران،یانتصاب مد

 یدخالت دولت و ضعف در نظارت بر عملکرد دولت توسط قوا
و روش یستانداردهاو مشخص نبودن ا یمدن یو نهادها گرید

(. درمان هر 29به مردم دانسته است) یارائه خدمات دولت های
 هایآن است. انجام پژوهش قیمستلزم شناخت دق یماریب

دهنده اقبال  نشان ریاخ یفساد در دهه ها نهیمتعدد در زم
آن بوده است.  تیموضوع و اهم نیپژوهشگران به ا یعموم

، از فقر، اسارت ،یبرابرمثل، نا یاریفساد منبع مشکالت بس
و قانون گذار از  کیدر موسسات دموکرات نانیدست دادن اطم

هیدر سرما نانینبود اطم لیو به دل شودیموسسات م گرید نیب
 دایتنزل پ یو منافع اجتماع افتهیدرآمد کشور کاهش  ،گذاری

 یو اجتماع یاقتصاد هایرشوه منجر به بحران نیکند. همچن
یدر حال توسعه م هایساکن در کشور فرادا یبرا تیو محروم

از طرف مقام  یفرمان مهم 29/1/2959 خی(. در تار96)گردد
ور کش یو اقتصاد یدر جهت مبارزه با فساد در نظام ادار یرهبر

فساد  شهیر دنیشده که خشکان دیفرمان تأک نیصادر شد. در ا
باره مستلزم اقدام همه  نای در گشاو اقدام گره یو اقتصاد یمال

 و هیسه گانه به خصوص دو قوه مجر یقوا لهیجانبه به وس
فساد  وعیمهار ش یروش برا نیبهتر دی(. شا26است) هییقضا
 یعوامل بروز آن و در نظر گرفتن راهکارها ییشناسا ،یادار

با هم  توأم ستیبا-یم یاقدام نیاست. اما چن ینظارت ،یکنترل
شود. به عبارت  مانجا ییاجرا تیو قاطع یجامع نگر ،یشیاند
ز عوامل برو ریاز سا زیعامل فساد آور و پره کیتوجه به  گر،ید

ساد ف دهیبا پد دینخواهد برد، بلکه با ییفساد، عمالً ره به جا
رخورد ب یستمیالوجه دارد، به صورت س ریکث یتیکه ماه یادار

 ییرا شناسا زنندیآن دامن م وعیکه بر ش یعوامل ینمود و تمام
 (. 5در صدد رفع آنها برآمد ) فاصلهکرده و بال

 یکه از گسترش فساد در جامعه ادار یاست در صورت یهیبد
به وجود  ینشود، مشکالت یریجلوگ یورزش هایو سازمان
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در ورزش، نقص  یدار هیبه سلطه سرما نتوایخواهد آمد که م
رقابت سالم و جوانمردانه، لطمه به شهرت  یعنی یفلسفه ورزش

 زهیو کاهش انگ یساالر ستهینقص شا ،یورزش هایسازمان
و ورزشکاران نوپا، از دست رفتن  یورزش هایکارکنان سازمان

 انیااز دست رفتن حم جه،یو در نت یونیتلوز نندگانیهواداران و ب
 (. 23) اشاره کرد یو مقامات شهر یمال

انجام شده است.  قیتحق نیچند یفساد ادار ی نهیزم در
در  ی( اظهار داشت که گسترش فرهنگ اسالم2931)یزرند

 از فساد در جامعه رانهیشگیاقدام پ نیسازمان ها و جامعه، مهمتر
اقدامات بوده و  نیتر نهیو کم هز نیاقدام موثرتر نیاست، ا

است و  هسازمان ها به هماه داشت یرا برا یشتریب تیموفق
 و یدر مقابله با فساد ادار یعوامل اصل نیاز مهم تر نیهمچن
 یاسالم یفرهنگ سازمان یایرشد و اح ،یسالمت ادار یارتقا

و کرامت  یمعنو ،ینید ،یارزش ،یاخالق یاست که بر باورها
 دارد. دیتاک یانسان

 یادار تیاظهار داشت که شفاف( در مقاله خود 2931)شیدرو
فساد  بر کنترل یباشد ول یگذار م ریو اعتماد تاث یبر فساد ادار

 گذارد. ینم ریتاث
اطالعات با  یبرد که فناور ی( در مقاله خود پ2935)یهادو

توان گفت  یم نیدارد و همچن یرابطه منف یکاهش فساد ادار
عوامل  ،یدر کاهش فساد ادار نیعوامل نقش آفر نیمهم تر
 باشد. یم یو اجتماع یفرهنگ

هچون  یبرد که عوامل یخود پ قی( در تحق2939)یطالقان
 ینباطار یو سبک ها یتیشخص یها یژگی،ویاعتقاد یبندیپا

 یرابطه معنادار یباشد با فساد ادار یم یکه جز عوامل فرد
مثل نظام کنترل و نظارت و  یعوامل سازمان نیدارند و همچن

 .دارند یرابطه معنادار ینظام حقوق و دستمزد با فساد ادار
خود اظهار داشت که بروز فساد  قی( در تحق1926) هاوانگ

عوامل  ،یبه صورت عوامل فرد یورزش یدر سازمان ها یادار
 باشد. یم یو عوامل گروه یسازمان

م نمودند خود اعال قی( در تحق1929و همکاران )  بروکس
 نیوجود دارند. آنها همچن ایکه فساد در ورزش در سراسر دن

مختلف از جمله فوتبال،  هایدر رشته یاعالم نمودند فساد ادار
 شود. -یم دهید شتریو ... ب یاسب سوار کت،یکر

و  ی( اظهار داشت که قانون گذار1921) یتروسیو نس باهر
کننده در کاهش فساد  نییدولت را عامل مهم و تع یقانون مند

 مطرح کرد. یادار
د کر انیبا عنوان فساد در ورزش ب ی( در پژوهش1993)  بلوم
 مسابقات یاز فساد در انتخاب مکان برا یریجلوگ یکه برا

صداقت و  هاینامه مانیپ یستیبا یورزش یدادهایو رو کیالمپ
. در انزبیم یانتخاب شهرها و کشورها یبکار برد که برا یراست

 نیکار رود. همچن به تواندیم 1925 کیالمپ یزمستان هاییزبا
 یریگ یاز فساد در رأ یریشگیجهت پ 1926 وروی زبانیکشور م

 یدولت هایهینظارت بر سرما یانتخاب شود. و اقدامات الزم برا
ساخت  هایبه کار رفته، در ارتباط با پروژه هایهیاز جمله سرما
 .ردیانجام گ هیسرما انیو جر یریگ میتصم یو ساز، روندها

 اداری، فساد بروز هایحاضر، برای شناسایی ریشه پژوهش
 پی در و گیرد می انجام جوانان و ورزش وزارت کارکنان دید از

 رد ادارای فساد بر مؤثر عوامل که است پرسش این به پاسخ
از دیدگاه کارکنان وزارت ورزش و  ست؟یچ ورزشی سازمان

 ست؟یچ ننترل فساد اداری در این سازماک هایجوانان، روش
 هایاولویت بندی هر یک ازعوامل مؤثر بر بروز فساد و روش

اسالمی ایران،  یکنترل فساد در وزارت ورز ش و جوانان جمهور
 از نظر کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور چگونه است؟  

  

 قیتحق روش
 یشیمایکه به صورت پ یلیتحل -یفیاز نوع توص ق،یتحق نیا

 کارکنان وزارت هیکل قیتحق نیا یانجام شده است. جامعه آمار
که مطابق با گزارشات  رانیا یاسالم یورزش و جوانان جمهور

باشد. که بر اساس جدول -ینفر م 399وزرارت خانه تعداد  نیا
با استفاده از  قیقتح ینفر، به عنوان نمونه آمار 163مورگان 

از افت  یریشگیساده انتخاب شد، اما به منظور پ یروش تصادف
 یو جمع آور عیپرسش نامه توز 919تعداد  یتعداد نمونه آمار

 ساخته محقق نامه پرسش از هاداده یگردآور ی. برادییگرد
ه در بخش استفاده شد. ک قیتحق نهیشیو پ ینظر یبر مبان مبتنی

تاهل،  تی)سن، جنست، وضع یرداول، شامل مشخصات ف
ابقه خدمت و....( و بخش دوم آن را پرسش نامه عوامل مؤثر س

سوال  15قسمت از  نیداد. سواالت ا لیتشک یبر بروز فساد ادار
عوامل  ،یعوامل سازمان اسیخرده مق 7شده بود. و در  لیتشک
 ،یعوامل اجتماع ،یقانون یعوامل حقوق ،یاقتصاد –یادار

 یو عوامل آگاه یکارکنان، عوامل نظارت یتیعوامل شخص
 هایشد و بخش سوم آن روش یدهنده کارکنان دسته بند

داد. سواالت بخش کنترل فساد  لیتشک یکنترل فساد ادار
 اسیخرد مق 5شده است که در  لیسوال تشک 25از  یادار

و  یعوامل فرهنگ ،یشتیعوامل مع ن،یقوان یعوامل اثر بخش
. پرسش دیردگ لیشد، تشک یدسته بند یادار –یتیریعوامل مد

 و شامل دهیگرد میتنظ کرتیل یارزش 1 اسینامه بر اساس مق
 ی. براباشدی( مادیز یلیخ اد،یکم، کم، متوسط، ز یلی)خ فیط 1

 نیسواالت، از نظرات چند ییو محتوا یصور ییاز روا نانیاطم
خصص ت یفساد ادار نهیکه در زم-یورزش تیریمد دینفر از اسات

 زیاعتبار سازه پرسش نامه مذکور ن نیاستفاده شد. همچن شتنددا
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 -توسط آزمون بارتلت و آزمون آزمون کفایت نمونه برداری کیزر
رسش نامه پ ییایپا تایقرار گرفت و نها دییالکین مورد تا -می یر

 یعوامل موثر و برا ی= برا52/9aکرونباخ ) یبا استفاده از آلفا
سطح  انگریآمد که نشان ب ست=( بد59/9aکنترل  هایروش

 هیزتج یابزار پژوهش است. برا یدرون یاز هماهنگ یقابل قبول
 یها-)شاخصیفیتوص یاز روش آمار هاافتهی یآمار لیو تحل
 لیتحل) ی( و در بخش آمار استباطاریانحرا مع ن،یانگیم ،یفراوان

 .دی(استفاده گرددمنیو آزمون فر یعامل اکتشاف

 قیتحق یها افتهی
 انیدرصد پاسخگو16توجه به آمار توصیفی، این پژوهش  با

 51حدود  التیدرصد مرد بوده اند. و در بخش تحص 55زن و 
در بخش  نیبوده . همچن سانسیها با مدرک ل یدرصد آزمودن

درصد مجرد بوده.  91درصد افراد متاهل و 65 انیتاهل پاسخگو
 ریاس التیدرصد افراد تحص3/76حدود  یلیدر بخش رشته تحص

 لیتحص تیریدرصد افراد مد1/5  یبدن تیدرصد ترب6/25و 
-22در بخش سابقه خدمت؛ سابقه خدمت  نیکرده اند. همچن

 19باالتر از  یدارا یها یو آزمودن نیشتری( ب%56سال ) 19
حجم نمونه را به خود اختصاص  نی( کمتر%11سال خدمت )

 دادند.
برای بررسی اینکه آیا حجم نمونة انتخاب شده برای   

تحلیل عاملی کافی است یا نه؟ آزمون کفایت نمونه برداری 
( انجام شد. همچنین برای این KMOالکین ) -می یر -کیزر

که مشخص شود که همبستگی بین مواد آزمون در جامعه برابر 
جدول  ردصفر نیست، از آزمون کرویت بارتلت استفاده شد. نتایج 

 .گزارش شده است 2
 
 
 

 

 فایت حجم نمونه گیری برای انجام تحلیل عاملیک هاینتایج آزمون .2 جدول

 
 

باشد. در پژوهش حاضر  6/9باید بیشتر از  KMOاندازة 
های کنترل و برای روش 779/9اندازة آن برای عوامل مؤثر 

آزمون بارتلت نشان است که میزان قابل قبولی است،  521/9
تر دهد نتایج سطح معنا داری این آزمون هر چقدر کوچکمی

ها توان تشکیل عامل را باشد نشان دهنده این است که داده
د در این پژوهش نتیجه این آزمون در سطح معنا داری دارن

(92/9P< معنا دار است . بنابراین با این توضیح مشخص شد )

-های این پژوهش مناسب میکه انجام تحلیل عاملی برای داده

 باشد. 
ساد بر بروز ف مؤثرواریانس تبین شده کلی عوامل  1جدول 

دهد آزمون نشان میرا در این  2اداری با ارزش ویژه باالتر از 
های ویژه پس از چرخش به ترتیب عبارت اند از که ارزش

193/9 ،219/9 ،162/1 ،911/1 ،193/1 ،657/2 ،126/2 
درصد کل  956/79درصد از واریانس آزمون و در مجموع 

 کند.های آزمون را تبیین میواریانس

 یعوامل مؤثر بر بروز فساد ادار یشده برا حیتشر هایانسیوار جینتا .1 جدول

مقادیر ویژه عوامل استخراجی با 
 چرخش

مقادیر ویژه عوامل استخراجی 
 بدون چرخش

ها مولفه مقادیر ویژه  

درصد 
 تجمعی

درصدی از 
 واریانس

ارزش 
 ویژه

درصد 
 تجمعی

درصدی از 
 واریانس

ارزش 
 ویژه

درصد 
 تجمعی

درصدی از 
 واریانس

ارزش 
 ویژه

 

 -عوامل حقوقی 59/6  192/15  192/15 559/6  192/15  192/15  193/9 612/25 612/25
 قانونی

-عوامل اداری  399/1 193/21 729/59 399/1 193/21 729/59  219/9  921/29 699/17 
 اقتصادی

 عوامل سازمانی 133/1 173/3 153/19 133/1 173/3 153/19 562/1 111/29 555/97

 های کنترل فساد اداریروش عوامل موثر بر بروز فساد اداری

 KMO                                       518/7شاخص  KMO                                   777/7شاخص 

 771/7سطح معناداری= آزمون بارتلت 771/7سطح معناداری= آزمون بار تلت

 11درجه آزادی= 778/0777تقریبی از آماره کای دو=  677درجه آزادی=  778/0777تقریبی از آماره کای دو= 
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های ویژگی 915/2 195/1 519/11 915/2 195/1 519/11 911/1 653/3 177/57
شخصیتی 

 کارکنان

 عوامل نظارتی 113/2 156/1 963/62 113/2 156/1 963/62 193/1 195/3 391/16

 عوامل اجتماعی 291/2 727/5 756/61 291/2 727/5 756/61 657/2 565/6 763/69

عوامل آگاهی  991/2 999/5 956/5 991/2 999/5 956/79 126/2 925/6 956/79
 دهنده کارکنان

 

 مانده با چرخش یباق هایدر عامل هاهیاز گو کیهر یعامل یبارها .9جدول

 عوامل                                                                هاگویه
ل 

وام
ع

2 

مل
عوا

1 

مل
عوا

9 

مل
عوا

5 

ل 
عام 1

  

ل 
عام

6 

ل 
عام

7 

       512/9 پیچیدگی قوانین و مقررات

       716/9 عدم آشنایی ارباب رجوع با قوانین و مقررات

       156/9 فقدان نظام پاداش کارآمد  

       153/9 عدم آشنایی کارکنان با قوانین و مقررات 

      735/9  عدم تناسب نرخ رشد تورم و نرخ رشد حقوق کارکنان  

احساس نابرابری اقتصادی کارکنان دولت در رابطه با سایر اقشار  
 جامعه

 799/9      

      616/9  درجه خویشاوند ساالری 

      135/9  فقدان مزایای جانبی برای کارکنان 

      159/9  فقدان امنیت شغلی برای کارکنان 

     591/9   در نظر نگرفتن تشویق برای کارکنان متعهد از سوی مدیران 

     799/9   فقدان مدیران متخصص و کارآمد 

    595/9    فقدان وجدان کاری در بین کارکنان 

    667/9    برخوداری کارکنان از روحیات مبتنی بر فرد گرایی 

    119/9    های شخصیتی کارکنانویژگی 

    532/9    حرص و طمع کارکنان 

   557/9     های غیر رسمیوجود شبکه 

   511/9     های انظباطی در سازمانعدم کارآیی سیستم 

   791/9     های کنترلی و نظارتی مناسبعدم وجود مکانیسم

  733/9      فقدان پایبندی کارکنان سازمان به رعایت موازین شرعی 

  695/9      روحیات مبتنی بر مصرف گرایی و رفاه زدگی کارکنان 

  155/9      توزیع ناعادالنه ثروت در جامعه

 629/9       پایین بودن سطح اگاهی عمومی و دانش اجتماعی کارکنان 

 177/9       میزان ریسک پذیری باالی کارکنان 

 573/9       قانون گریزی در فرهنگ جامعه کارکنان
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جهت بررسی رتبه بندی، عوامل موثر بر بروز فساد اداری در 
وزارت ورزش و جوانان از آزمو فریدمن استفاده گردید. همانگونه 

مالحظه می شود و با توجه به میانگین رتبه ای  5که در جدول 
وزارت  مولفه های درونی عوامل موثر بر بروز فساد اداری در

، با عامل سازمانیورزش و جوانان  از دیدگاه پاسخ دهندگان، 
مهمترین و عامل آگاهی دهنده کارکنان با  55/1میانگین 
 کم اهمیت ترین عامل می باشد. 59/1میانگین 

 عوامل یرتبه بند .6جدول 
میانگین  عوامل اولویت

 رتبه ای

Chi-
square 

Df sig 

  55/1 عوامل سازمانی 2
556/571 

 
6 

 
 19/1 اقتصادی –عوامل اداری 1 999/9

 91/1 قانونی -عوامل حقوقی 9

 19/9 عوامل اجتماعی 6

 99/9 عوامل شخصیتی کارکنان 1

 31/1 عوامل نظارتی 4

 59/1 عوامل آگاهی دهنده 4

 
نتایج تحلیل عاملی اکتشافی در فسمت روش های کنترل 

درصد از کل  519/72عامل  5فساد نشان داد که در کل 
این تحقیق به همراه  6ها را شامل شدند. جدول شماره واریانس

 بار عاملی مربوط به هر گویه را نشان داده است.

  

 های تشریح شدهنتایج واریانس .1جدول 

مقادیر ویژه عوامل استخراجی با 

 چرخش

مقادیر ویژه عوامل استخراجی 

 بدون چرخش

 هامولفه مقادیر ویژه

درصد 

 تجمعی

درصدی از 
 واریانس

ارزش 
 ویژه

درصد 
 تجمعی

درصدی از 
 واریانس

ارزش 
 ویژه

درصد 
 تجمعی

درصدی از 
 واریانس

ارزش 
 ویژه

عوامل اثر  972/6 197/51  197/51 972/6 197/51 197/51 151/9 992/11 952/11
 بخشی قوانین

 عوامل معیشتی 195/2 772/29 175/16 195/2 772/29 175/16 771/1 733/23 255/61

 عوامل فرهنگی 991/2 367/7 151/65 221/2 367/7 151/65 199/1 573/27 343/41

-عوامل اداری 991/2 275/7 519/72 991/2 275/7 519/72 251/2 555/5 619/42
 مدیریتی

 
 

 مانده با چرخش یباق هایدر عامل هاهیاز گو کیهر یعامل یبارها .4جدول 
 عوامل هاگویه

ل 
عام

2 

ل 
عام

1 

ل 
عام

9 

ل 
وام

ع
5 

    735/9 های کنترل مالی کارآمدبرقراری سیستم

    772/9 تدوین قوانین و مقررات کارآمد

    612/9 سیاست زدایی از نظام اداری

    657/9 کنترل اداری اثر بخش

    131/9 جلوگیری از فساد در فرآیند استخدام

    159/9 ایجاد نهادی مستقل برای مبارزه با فساد اداری
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   576/9  ارائه تسهیالت به کارمندان

   599/9  کارمندانافزایش حقوق 

   657/9  بکارگیری کارکنان متخصص

  516/9   اموزش کارکنان در رابطه با فساد اداری

  756/9   اشنایی ارباب رجوع با قوانین و مقررات

  165/9   های اخالقیتوجه به اموزش ارزش

 571/9    خصوصی سازی)تصدی گری دولت(

 619/9    هاتشدید و افزایش مجازات

در  یکنترل فساد ادار هایروش ،یرتبه بند یجهت بررس
 . همانگونهدیاستفاده گرد دمنیوزارت ورزش و جوانان از آزمو فر

 یرتبه ا نیانگیشود و با توجه به م یمالحظه م 5که در جدول 
در وزارت  یکنترل فساد ادار هایروش یدرون یمولفه ها

 یپاسخ دهندگان، عامل اثر بخش دگاهیجوانان از دورزش و 
با  یادار -یتیریو عامل مد نیمهمتر 69/9 نیانگیبا م ن،یقوان

  .باشد یعامل م نیتر تیکم اهم 51/2 نیانگیم

 عوامل یرتبه بند .4جدول 

 میانگین رتبه عوامل اولویت
 ای

Chi-

square 

Df sig 

  69/9 اثر بخشی قوانین عوامل 2
675/922 

 

9 
 

 51/1 عوامل معیشتی 1 999/9

 29/1 عوامل فرهنگی 9

 51/2 عوامل مدیریتی اداری 5

 

 

 یریگ جهیو نت بحث
 فساد بروز بر موثر عوامل مطالعه حاضر، تحقیق از هدف

 ورزش ورزارت کارکنان دیدگاه از های کنترل آناداری و روش
عامل اصلی از عوامل  7ها بر اساس یافته. است بوده جوانان و

قانونی، عوامل اداری  -حقوقی "موثر بر فساد اداری که شامل: 
اقتصادی، عوامل سازمانی، عوامل شخصیتی کارکنان، عوامل 

نقش قابل  "دهندهنظارتی، عوامل اجتماعی و عوامل آگاهی
مالحظه ای بر بروز فساد در وزارت ورزش و جوانان داشته 

های کنترل فساد اداری عامل اصلی از عوامل روش 5است و 
عوامل اثر بخشی قوانین، عوامل معیشتی، عوامل "که شامل: 

ای بر نقش قابل مالحظه "فرهنگی، عوامل مدیریتی اداری
 ان داشته است.کنترل فساد در وزارت ورزش و جوان

عامل شماره یک برای عوامل موثر بر بروز فساد اداری 
در نظر نگرفتن تشویق برای عامل سازمانی نام دارد. که شامل: 

فقدان ان مهمترین گویه و کارکنان متعهد از سوی مدیر
ترین گویه مشخص کم اهمیت مدیران متخصص و کارآمد

ن محرکها یک از مهمتری محیطی - سازمانی گردید. عوامل

اداری است. یکی از راهکارهای که مدیران  فساد ارتکاب در
توانند به آن سازمانهای ورزشی برای جلوگیری از فساد می

متوسل گردند، ایجاد مکانیزمها مشوق مالی برای کارکنان و 
مسئوالن است. با برقراری این سیستم در هر سازمان ورزشی 

ن سئولین ورزشی آن سازماتواند تعهد و انگیزه کارکنان و ممی
را نه تنها در عدم تخلف و انحراف بلکه در مبارزه با آنها، 

(، 2951) افزایش دهد. این یافته با نتایج پژوهش یوسف نژاد
( و خداداد حسینی و 2335(، تانزی )1996) دانیل ماسن

( همسو است. عامل شماره دو برای عوامل 2959) نژادفرهادی
اقتصادی نام دارد. که  –داری عامل اداری موثر بر بروز فساد ا

شامل ابعاد: عدم تناسب بین نرخ رشد تورم و نرخ رشد حقوق 
کارکنان مهمترین گویه، احساس نابرابری اقتصادی کارکنان 

 ساالری،دولت در رابطه با سایر اقشار جامعه، درجه خویشاوند
 فقدان مزایای جانبی برای کارکنان و فقدان امنیت شغلی کم

ترین گویه مشخص گردید. مسئوالن وزارت ورزش اهمیت
جوانان باید توجه بیشتری به امور رفاهی کارکنان کند و در 
تامین حداقل مایحتاج زندگی کارکنان فکر اساسی گردد تا در 
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 های موثری بردارد. درپیشگیری و مبارزه با فساد اداری گام
 رقرارب تناسب کارکنان حقوق و تورم بین باید خصوص این

. ودش وضع جامعه اقشار بین در ترعادالنه ثروت توزیع و گردد
 و دولتی بخش کارکنان درآمد و اقتصادی وضعیت همچنین
-نتایج این یافته با تحقیق ولفگانگ .گردد متعادل خصوصی

(، 1991) (، ماینینگ1995) ، ملدروم(1995) ، تونویان(1991)
( همخوانی دارد. عامل 2955) و الوندی (2959) فرخ سرشت

 –سوم برای عامل موثر بر بروز فساد اداری عوامل حقوقی 
قانونی نام دارد. که شامل ابعاد: پیچیدگی قوانین و مقررات 
مهمترین عامل و عاملهای بعدی عدم آشنایی ارباب رجوع با 
قوانین و مقررات، فقدان نظام پاداش کارآمد و عدم آشنایی 

ترین گویه مشخص و مقررات کم اهمیتکارکنان با قوانین 
گردید. بایستی برای مبارزه با فساد ورزشی از شکاف در قانون 

های قانونی کم کرد و ضعف کیفی قوانین را از نیز یا پیچیدگی
در  سازی در قوانین و بازنگریبین برد. بنابراین، با شفافیت
ورزش توان از عامل فسادآور در تدوین قوانین و مقررات می

(، 1993های گریکو)جلوگیری کرد. این یافته با پژوهش
( همخوانی دارد. عامل شماره 1991( و ماینینگ )1993بلوم)

چهارم برای عوامل موثر بر بروز فساد اداری عامل اجتماعی 
فقدان پایبندی کارکنان سازمان به رعایت نام دارد. شامل: 

رایی گمصرف روحیات مبتنی برمهمترین گویه،  موازین شرعی
کم  توزیع ناعادالنه ثروت در جامعهو  زدگی کارکنانو رفاه
رسد که مدیران ادارات باشد. به نظر میترین گویه میاهمیت

توانند با افزایش تعهد سازمانی در نزد کارکنان و پایبندی می
در  زدگیگرایی و رفاهبه موازین شرعی و جلوگیری از مصرف

ن تر نمایند. ایمل در بروز فساد را کمرنگادارات، تاثیر این عوا
( و 2957(، صفری)1993(، گریکو)1995یافته با تحقیقات لیو)

( همخوانی دارد. عامل شماره پنجم برای عوامل 2955الوندی)
موثر بر بروز فساد اداری عوامل شخصیتی کارکنان نام دارد. 

، یهمهمترین گو فقدان وجدان کاری در بین کارکنانکه شامل: 
های یویژگ، برخوداری کارکنان از روحیات مبتنی بر فرد گرایی

ن تریکم اهمیت حرص و طمع کارکنان، شخصیتی کارکنان
باشد. باید توجه داشت سطح اخالقی کارکنان و بطور گویه می

روانی کارکنان بر فساد اداری تاثیر  –کلی باورهای اخالقی 
تی یک کارمند گذارد، هر قدر معیارهای اخالقی و شخصیمی

یابد و موجب های اجتماعی افزایش میباالتر باشد، هزینه
کاهش تقاضا و عرضه فساد خواهد شد و لذا با آموزشهای 

توان سطح اخالق و شخصیت کارکنان در محیط مناسب می
کار ارتقا بخشید تا خطر کشف فساد نیز افزایش یابد. این یافته 

( و 2956خانی) (، خلف1997های ممی سوگلو)با پژوهش

( همخوانی دارد. عامل ششم برای عوامل موثر 2957تقوی )
-بر بروز فساد اداری عامل نظارتی که شامل ابعاد: وجود شبکه

ای هترین گویه، عدم کارآیی سیستمهای غیر رسمی با اهمیت
های کنترلی و عدم وجود مکانیسمانظباطی در سازمان و 

ساد باشد. اگر بین فه میترین گویکم اهمیت نظارتی مناسب
در کشور و عملکردهای سیستم قضایی و نظارتی ارتباط وجود 

تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم در مساله داشته باشد می
اصالحات سازمانی و رفع فساد نقش بسزایی را ایفا کند. اما 

شود که نبود جدیت الزم در نهادهای چنانچه مشاهده می
ین باشد. اامل تاثیرگذار بر فساد اداری مینظارتی ایران از عو

( و خلف خانی 1995(، رویی)1995یافته با تحقیق تونیان )
( همسو است. عامل شماره هفت برای عوامل موثر بر 2956)

بروز فساد اداری عوامل آگاهی دهنده نام دارد. که شامل ابعاد: 
ا ب پایین بودن سطح اگاهی عمومی و دانش اجتماعی کارکنان

 و میزان ریسک پذیری باالی کارکنان، ترین گویهاهمیت
یه ترین گون کم اهمیتگریزی در فرهنگ جامعه کارکناقانون

باشد. افزایش آگاهی کارکنان در رابطه بافساد اداری در می
ش توانند با افزایایران نقش موثری دارد. لذا مدیران ورزشی می

خواهی در مسئولیتسطح سواد و آگاهی مردم و پرورش حس 
بین آنان و همچنین آگاهی مردم در مورد قوانین و مقررات 
اداری کشور در کاهش و نابودی فساد اداری نقش بسیار 

همسو  (2955) موثری داشته باشند. این یافته با تحقیق الوندی
است. در بین روشهای کنترل فساد ارداری عامل شماره یک 

ترل های کنرقراری سیستمعوامل اثر بخشی قوانین شامل: ب
ترین گویه، تدوین قوانین و مقررات مالی کارآمد با اهمیت

کارآمد، سیاست زدایی از نظام اداری، کنترل اداری اثر بخش، 
جلوگیری از فساد در فرآیند استخدام و ایجاد نهادی مستقل 

. باشدترین گویه میبرای مبارزه با فساد اداری کم اهمیت
در بحث روشهای کنترل فساد اداری اثر مهمترین فاکتور 
باشد. موضوع مبارزه با فساد در دولتهای بخشی قوانین می

مدرن امروزی، یک بخش بسیار مهم و تاثیر گذار بوده و سهل 
انگاری و بی توجهی و تسامح در این امر موجب ضعف، سقوط 

ردد. گانحطاط، تبعیض، بی عدالتی و عدم اعتماد بین افرد می
بایست با وضع قوانین و مقررات شفاف در جلوگیری از لذا می

سوء استفاده از این نهاد گامی اساسی برداشت و با شفاف 
سازی قوانین برای ارباب رجوع عالوه بر ایجاد سیستم 
بوروکراتیک قوی در سازمانها موجب ایجاد اعتماد بین ارباب 

 ساسیگردد. این مساله باید مورد توجه ارجوع و کارمندان می
سیاستگذاران ورزات ورزش قرار گیرد. این یافته با نتایج 

(، مک 1995(، ملدورم)1995(، تونریان )2932تحقیق نجفی)
( همسو است. عامل شماره دوم 2955( و رسولی )1997کلوی )
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های کنترل فساد اداری عوامل معیشتی شامل: ارائه برای روش
 افزایش حقوقترین گویه، تسهیالت به کارمندان با اهمیت

ن تریکارمندان و بکارگیری کارکنان متخصص کم اهمیت
باشد. کارکنای یک سازمان زمانی توان انژری و وقت گویه می

کنند که دغدغه معیشت، امور خود را صرف امور سازمان می
های زندگی نداشته باشند. بنابراین باید در وزرات اولیه و هزینه

دان خود توجه خاص شود. ورزش و جوانان به معیشت کارمن
(، 2953(، قنبری)2959این یافته با تحقیق خداداد حسینی)

( همسو است. عامل سوم برای 2336( و نادیم)2957صفری )
های کنترل فساد اداری عوامل فرهنگی شامل ابعاد: روش

ه، ترین گویآموزش کارکنان در رابطه با فساد اداری با اهمیت
ین و مقررات و توجه به آموزش آشنایی ارباب رجوع با قوان

باشد. ها میترین گویههای اخالقی کمترین اهمیتارزش
ه بر گذاری قوی کبنابراین عوامل فرهنگی به دلیل ماهیت اثر

رفتار و عملکرد اعضای ادارات دارد، نقش مهمی در کنترل 
درونی رفتارهای کارکنان و پیشگری از بروز فساد اداری دارد. 

توانند بر اساس خط د که مدیران سازمانها میرسبه نظر می
های سازمان و همچنین آموزش کارکنان خود در رابطه مشی

با برخورد صحیح با ارباب رجوع فساد را در سازمان خود را کم 
 ،(1996)این یافته با تحقیق ماسن .رنگتر نمایند

(، گورسی 2939(، گودرزی)1995، لیو)(1991)مانینگ
باشد. ( همسو می2953( و قنبری)2955(، محمودی)1993)

های کنترل فساد اداری عوامل عامل چهارم برای روش
ا گری دولت( ب)تصدی سازیاداری شامل: خصوصی-مدیریتی
ها کمترین ترین گویه و تشدید و افزایش مجازاتاهمیت
ازی به سباشد. با توجه به اینکه خصوصیترین گویه میاهمیت

عی شود سکنترل ذکر شده، پیشنهاد میعنوان بهترین روش 
در واگذاری قسمتهای از فعالیتهای ورزارت ورزش به بخش 
خصوصی مانند بخش تبلیغات که البته با نظارت غیر مستقیم 

قانون اساسی باشد. خصوصی سازی در  55و بر طبق اصل 
صورتی که با کنترل دقیق روشهای استاندارد شده همراه باشد 

ش عرضه و تقاضای فساد اداری بسیار مفید تواند در کاهمی
واقع شود و گرنه خود عاملی جهت گسترش فساد اداری خواهد 

، (1991)شد. این یافته با نتایج تحقیق ماینیگ

( همخوانی 2955نادریان) ( و2957)نجفی ،(2939)گودرزی
 هایپاسخ از آمده بدست نتایج به توجه دارد. در مجموع با

 فساد بر موثر عوامل بین در که شودمی مشخص هاآزمودنی
 موثرترین از یکی تحقیق این در سازمانی عوامل اداری

باشد. می تقلب و فساد ارتکاب در موثر عوامل یا محرکها
 تمرکز نظارت، فقدان موجود، داخلی هایکنترل ناکارآمدی

 اعتقاد و تعهد عدم قوانین، ناکارآمدی و نارسایی قدرت،
 اختارس تقلب، و فساد با مقابله به اجرایی دستگاه مدیریت
 و ویقتش عدم کارکنان، با بدرفتاری گیرانه،سخت مدیریتی

لذا  است. محیطی – سازمانی عوامل جزو را مناسب تنبیه
 توجه باید جوانان و ورزش وزارت مسوالن و ورزش مدیران
 تدوین مبارزه، در مستقل نهاد یک ایجاد که باشند داشته
 مناسب خدمات جبران همچنین و آمد کار مقررات و قوانین

 و ادرات در فساد کاهش در مهم عوامل از دولتی کارکنان
 شهایرو بحث در نیز فاکتور مهمترین. است دولتی سازمانهای

 وانینق بحث در. باشدمی قوانین بخشی اثر اداری فساد کنترل
 کاهش در کنترل عامل مهمترین عنوان به کارآمد مقرارت و

 قوانین مقررات و باید جوانان و ورزش ورزارت در اداری فساد
 و شفاف گردد و روشن آن با مبارزه نحوه و فساد به مربوط

 و نظر تجدید به نسبت باید جوانان و ورزش وزارت مسوالن
 در الاصو. بردارند گام آن کامل اجرای و قوانین نوع این تغییر

 وانینق و دارد نقش اشخاص اجتهاد و ای سلیقه قوانین تدوین
 عیفض فساد کنترل در آن اجرای و کارشناسی نظر از مقررات و

 هزمین در قوانین تدوین در که دیگری موارد در. کندمی عمل
 هب توجه عدم قوانین، بودن قوانین،کهنه در تناقض فساد،

 شود جهتو باید نیز مقررات و قوانین تدوین در محیطی نیازهای
 .گرددن تنظیم کشور کل برای واحد نسخه یک یا عنوان یک و

 قدردانی و تشکر

در پاایاان جاا دارد محققین از مادیریات مرکز مطالعات و 
هاای راهبردی و مادیریت حراسااات وزارت ورزش و پژوهش

/د همکاری الزم در 27951/23جوانان که طبق نامه با شماره 
جهت پخش و جمع آوری پرساااش نامه و همچنین اتمام این 
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