






 

 
 

 
 

  

 گزارش پژوهشی

 1931اسفند ، 111سال یازدهم، شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 کویت  وپرورش آموزشدر تأثیر ابعاد نظارت و شفافیت اداری : نام گزارش

 رضا عارفدکتر : مترجم

 933 :شمارگان

 اول: نوبت چاپ

 1931اسفند : تاریخ انتشار

 

ر دیدگاه نویسندگان آن است و لزوماً نمایانگر دیدگاه مطالب مندرج در این گزارش نشانگ

 .سازمان بازرسی کل کشور نیست

کلیه حقوق مربوط به این گزارش به سازمان بازرسی کل کشور تعلق دارد و هرگونه انتشار 

 .مطالب آن بدون کسب اجازه از سازمان، غیرمجاز است

 سالمت اداری و مبارزه با فساد یها پژوهشمرکز مطالعات و 

 





 فهرست مطالب
 7 ..................................................................................................................................... اشاره
 8 ................................................................................................................................... مقدمه
 01 ...................................................... یادار فساد با مبارزه در یادار تیشفاف و نظارت نقش

 00 .................................................................................................................... قیتحق مشکل
 01 .............................................................................................................قیتحق یهاپرسش
 01 ..................................................................................................................... قیتحق اهداف

 01 .................................................................................................................... قیتحق تیاهم
 01 ................................................................................................................... ینظر چارچوب

 07 .................................................................................................................... نظارت تیاهم
 08 ................................................................................................................ نظارت یهاوهیش
 01 ......................................................................................................... یادار تیشفاف فیتعر
 00 ........................................................................................................ یادار تیشفاف تیاهم
 01 .............................................................................................................. یادار فساد فیتعر

 01 ................................................................................................. یادار فساد با مبارزه روش
 02 ...................................................................................................................... قیتحق قلمرو
 02 ........................................................................................................ قیتحق یدیکل میمفاه
 10 ................................................................................................................. نیشیپ قاتیتحق
 10 ................................................................................... نیشیپ قاتیتحق درباره یکل حیتوض
 11 .................................................................................................... یدانیم مطالعه نیا عدقوا
 11 ........................................................................................................................ قیتحق ابزار
 17 ......................................................................................................... ابزارها ییایپا و ییروا

 12 ............................................................................................................ یآمار یهاپردازش
 01 ........................................................................................ آن ریتفس و یدانیم مطالعه جینتا

 10 ...................................................................................................................... جینتا از بحث
 18 ............................................................................................................. قیتحق یهاهیتوص
 71 ................................................................................................................................... منابع

 





 اشاره

تأثیر ابعاد نظارت و شفافیت »، گزارشی است از پژوهش مفصلی با عنوان یرو شیپمتن 

کهه  « کارکنانِ آن نقطه نظر ازموزشی کویت، اداری در مبارزه با فساد اداری در نواحی آ

 در حهوزه المللهی پهژوهش   در نشریه بین ای با زبان عربیمقاله صورت به 0107در سال 

این باور که ارائه سیسهتم نظهارت دائمهی، نقهش      براساسنویسنده، . آموزش منتشر شد

واقع  مؤثرمهمی در مبارزه با فساد دارد و بر رشد حس خاص پاسخگویی و خودنظارتی، 

 وپهرورش  آمهوزش به بررسی ابعاد نظارت و شفافیت اداری در مبارزه با فساد در  شود،می

 . پردازدکویت، از منظر کارکنانِ آن می

در مبارزه با فسهاد،   مؤثراین پژوهش، شناسایی ابعاد نظارت، ابعاد شفافیت، عوامل 

داری، در های آماری معنادار و میزان اثرگذاری ابعاد نظارت و شفافیت بهر فسهاد ا  تفاوت

و بهه رهر     داده اسهت را ههدف قهرار    0101-0100سه ماه نخست از سال تحصهیلی  

 افهزار  کوشد تا با اسهتفاده از ابهزار پرسشهنامه و نهر     پردازد و میها میپرسش درباره آن

روش توصیفی همبستگی، ارتباط میان متغیرهای تحقیق را  یریکارگ بهاس و اسپیاس

ها بررسی کنهد تها بتوانهد بهه     ها یا تالش برای کنترل آنآنبدون تالش برای تأثیر بر 

 .بینی دست یابدکشف و پیش

گیری بهره  منظور بههای سالمت اداری و مبارزه با فساد، مرکز مطالعات و پژوهش

در  فعاالن و محققان عرصه سالمت اداری و مبارزه با فسهاد از تاهارب سهایر کشهورها    

  ه بها فسهاد،   هه ، انتخهاب رویکهرد مناسهر بهرای موا     سادمواضع فشناسایی  هایزمینه

های حهل  های استخراج مسائل از مشکالت مربوط به فساد اداری، ابزارها و روششیوه

کهرده  ، گزارش پژوهشی حاضر را تهیه ها حل راهو ارائه  مسائل برخاسته از آن مشکالت

 .نمایدمیکه تقدیم  است

ی و مبارزه با فسادهای سالمت ادار مرکز مطالعات و پژوهش
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 0مقدمه

 که یهنگاماز فساد  .است مشغول کردهاذهان دانشمندان را  اقسا  فساد، ومشکل فساد 

 ی نیسهت تردیهد  . لوه یافت ،شدمرد ، متخصصین و پژوهشگران  گویوگفتموضوع 

برخهی   حتهی  ؛دارنهد را فسهاد   قهادیری از مکه تما   وامع اعم از  وامع شرقی و غربی 

اند استدالل ایشان در زو  و ود حدّی از فساد در  وامع، دفاع کردهاز ایده لنویسندگان 

غلبهه بهر برخهی    ی کهه بهه   مو ه  لوه دادن این ایده این است که و ود فساد تا حهدّ 

ای تصهمیمات  پارهسازی در شفاف نماید وکمک می های اداریها و محدودیتدشواری

ماهاز و حتهی   رساند، نمیاری آسیر گذتولید و سرمایه سرعت بهو است  مؤثرها و پروژه

ایناا است که اهمیت نظارت و شهفافیت   .(0111 ،عبدالرحمنو   ابر زویل،)الز  است 

و درمان آن در  دیگر اداریهای پیش از گسترش آن به بخش ،اداری در شناسایی فساد

 طهسهل فساد بر منابع انسانی، منابع مادی و منهابع مهالی،    .شودمعلو  می زمان مناسر،

و اقبهال،   نهور ) استدشوار  ،مطلوب فر ا دستیابی به اهداف و نیل به  رو نیازا؛ یابدمی

 .(0117؛ سونسان، 0101

نقهش  کهه کسهی    تها  هایی  دور نیستند؛ آموزشی در کویت از این واقعیت  نواحی

    انتخهاب   و وزارتخانهه  ادارهی کهه  مهدیریت ارشهد  در پیونهد میهان   را  این نواحیحیاتی 

                                                           
تأثير أبعاد الرقابة والشفافية اإلداریة في مكافحة الفساد اإلداری فيي  »از پژوهش  ایگزارش ترجمهاین .  

در اثر سلطان غالب الدیحاني، است کيه بيه ري رق مهاليه     « االمناطق التعليمية من وجهة نظر العاملين فيه

شماره   ،(International Journal for Research in Education) المللي پژوهش درح زه آم زشبين نشریه

رسياني زیير قابي     و از پایگياه اطي     رسييده به چاپ به زبان عربي    71 -67 ، ص 2 71سال ، 10

 :بارگيری است
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/ijre/vol41/iss2/5 
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ایهن   .نیستمنکر  ،کنندانتخاب می مدارس هایمدیریتکه  ا راییمدیریت  باکنند می

  [:است ستهینگر موضوعمنابع زیر به ] پژوهشگر از خالل -نگارنده

 ؛حسابرسیهای دیوان گزارش (0

 ؛انامن شفافیتهای گزارش (0

 ؛و ماله معلم هاها؛ مانند روزنامهبرخی رسانه (1

فسهاد   اشهکال از  کهه بسهیاری   -ا تماعی هایشبکههای برخی برنامه (1

 از ملهه ، پهرورش [ آمهوزش و ] وزارت ههای اداری در بسیاری از بخش

 ؛ندرا نشان داد بخش آموزشی

در  قصهور از  اشهکالی و ود  بارهها درپیمایش برخی کارکنان این بخش (0

 مهوارد که به پیدایش بعضی  قصورهایی، از آن نظارت و شفافیت اداری

  ؛منار شد زیر فساد اداری

  شدتبدیل آموزشی  نواحیدر  حقوقی مسائل بهفسادی که.  

 دتواننمی با تو ه به فرهنگ سازمانی پیچیده، ،پژوهشگر که فسادی 

 .بردارد و از آن پرده یابد به آن دست

 بدون و هود یهک تو یهه قهانونی      -هاآنبرداری از که پرده فسادی

 محسهوب  درامانهت  انتیخو  سوءاستفاده -پوشی شدیدبرای این پرده

 .شودمی

 گذاری و توسهعه سرمایه برای ماالیمشکالت این سازی محقق، فاش دیدگاهاز 

 ویردربهاره ایهن موضهوع     مطالعهبه  علمی روشیبه تا  دشبر آن پژوهشگر  و لذا است

 یادشده مشکلسازی فاشدر  یدار امانتررفی و بیضامن که  است ایشیوهاین ؛ آورد

 .باشدیم
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 در مبارزه با فساد اداری  نقش نظارت و شفافیت اداری

ناظر  فقدانهرگاه آدمی . یدآ شمار به یفساد ادارمبارزه با  یسنگ بنانظارت و شفافیت 

 اناا  ههر آنچهه بخواههد بهی    اش را احساس کند، نظا  حاکم بر اناا  وظیفهفقدان یا 

و ، شهود نظارت ضهعیف   که یهنگام .شودای برای وی آسان میترس یا بازدارنده[ هیچ]

ههای  های سنتی و پیگیهری شیوه بر ، با تکیهبدون نظارت واقعی -ینظارت هایدستگاه

آنگاه نظارت  عمل کنند،  ،نیستها مشخص بر ارالعاتی که منابع آنبا تکیه یا اداری 

بهرای  آن د از نه توانمیها منصرصاحرکه گردد ایااد می یو شکافخواهد شد فایده بی

 ؛(12 :0100الحایلهی،  ) کننداستفاده  شغلیبه زیان وظایف  ،شخصی به منافع دستیابی

          بههه شههیوه  مههدیریت »بههر ، (18 :0112سههال ) هو حوامههد هرشهه مطالعههه رو نیههازا

کارکنان و  نیازمندهای پیگیریاز راه  [نوع مدیریت] این و کند،تأکید می «گردیمحیط

ظارت ماهالی بهرای ارزیهابی    ن .استها با آنرهبران ارشد  میدانیِ موا ههشهروندان و 

   شهغلی فهراهم    یهها عملکرد و میزان پایبندی کارکنان به اناها  وظهایف و مسهیولیت   

و پهاداش کارکنهان    ،کندخود را کسر میشایسته   ایگاه یهرکس ریترت نیا به ؛کندمی

 خلفاتشهان تبها تو هه بهه میهزان      تخلفانمعمال ماازات مناسر برای و اِ کوشسخت

 . (0111الزعابی، ) خواهد بود

اشهاره  چنهین  نظارت بر مبارزه بها فسهاد    کارکرد رخصوصد( 0100) مطالعه عواد

ارزیابی عملکهرد  در حین لغزش و کشف تقلر و  در خالل[ نوع نظارت]این  که کندمی

دهد قوانین و مقررات را افزایش می و میزان پایبندی کارکنان به افتدتفاق میاکارکنان 

  .کندممکن میخطرپذیری را میزان  مطالعهو 

                                                           
1. Management by Wandering Around (MBWA) 
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مبتنی بهر   ک نظا یاز راه ارائه  ،محقق بر این باور است که نظارت و شفافیت اداری

 را نقش مهمی ،شودی که در محیط کار سازمانی اناا  مینظارت دائمی بر تما  اقدامات

و  0پاسهخگویی  حسهاس ا رشهد کنهد و بهر   مهی  ایفها در مبارزه با فرایندهای فساد اداری 

بهه  کنهد تها   کمک میشخص  به که یا گونه به ؛شودواقع می مؤثر، خودنظارتیحساس ا

پهس بهر ایهن اسهاس      ،پایبند بمانهد تما  وظایفی که محیط کار برایش در نظر گرفته، 

هرگونه عهد  پایبنهدی بهه مقهررات     یا  ماموعه های عملکردِهرگونه انحراف از مالک

 .رلبدرا میکه مداخله و مبارزه فوری  است فسادخیز یا مسیله، سازمانی

 

 تحقیق سئلهم

کهه   ستا یتحقق اهدافعد  کارها و نرسیدن  اناا رای به بی مؤثرفساد اداری عامل 

بها صهرف کمتهرین کوشهش،     [ هم آن]، هاآن به ستیابیدبرای ارمینان از هر سازمانی 

بسهیاری از مطالعهات بهر     نکهه یانظر به  .کندمیتالش  کمترین زمان و کمترین هزینه،

ا از ت کنندتأکید می علمی یابزارهای یریکارگ به قیازرردرباره این موضوع  لزو  تحقیق

              آن دسههتاوردها هنگهها   بههر هیههتکو  آن ابزارهههاارمینههان بههه دسههتاوردهای  رریههق آن،

و پهس از ر هوع    رو نیه ازا ؛باشهد خواهانه ممکن ترقیو  گرایانههای توسعهگیریتصمیم

 :بهپژوهشگر 

 سهازمانیِ فساد در بخهش   هورظدرباره  ،حسابرسی کویتهای دیوان برخی گزارش 

  ؛پرورش[ و آموزش]وزارت 

                                                           
 المساءلة.  
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  نظهارت پیشهین و    اعمهال  قیازررهای پیشنهادی مبارزه روش[ به ر وعپس از ]و

  ؛(0100دیوان حسابرسی ، ) یا بود هپسین بر کارهای اداری و 

  یت کویهت انامن شهفاف توسط  منتشرشدههای بعضی گزارش[ ر وع بهپس از ]و، 

، هها کهالس و  هها بخهش پرورش در تما   [آموزش و] درباره ارزیابی عملکرد وزارت

  ؛های عمومیآموزشی و مدارس آموزش نواحی از مله

  لزو  یافتن ابزارهایی بهرای نظهارت و پاسهخگویی     درباره آنچه[ ر وع بهپس از ]و

شهد  شهاره  کویهت ا  در تربیتهی  مؤسسهات  کارهها درون  حسن اناا  تضمین باهدف

 ؛(0101انامن شفافیت، )

  ا را کرد،  را ییتمرکززداپرورش، پروژه مدیریت [ آموزش و]وزارت [ کهنیا از پس]و

 دادههای عمهومی  که ری آن برخی اختیارات به منارق آموزشی و مدارس آموزش

 نهواحی نظهارت و پیگیهری کارههای درون ادارات وابسهته بهه      [ اختیار] از ملهشد، 

 ؛آموزشی

  اهمهال در  [ تهالش بهرای کهاهش   ]فسهاد اداری و   کهاهش تالش برای [ س ازپ]و

مسهتمر ارالعهات و    انتشاراصول آن، شفافیت در  نیتر مهمیکی از  که، محیط کار

 ؛(0101ارت پرورش، زو)بود ها داده

 حهل  راهو تهاکنون ههیچ    و هود دارد مظاهر فساد اداری همچنان  شد کهوشن ر

 رو؛ از ایهن اسهت  نشهده  یافت، این مشکل کمک کند مظاهرعینی که بتواند به کاهش 

 نهواحی درباره نقش نظهارت و شهفافیت اداری در مبهارزه بها فسهاد اداری در      وهشگر پژ

 محورههای اصهلی و فرعهیِ    شناختبه  آنچهدرباره برخی کارکنان و  دیدگاهاز آموزشی 

ای دقیق و روشن کمهک  گونههمشکل این مطالعه ب شناختبرخی فقرات و  ،اسازوکاره

کهه بهر تهأثیر     -مطالعه حاضر اصلیسیله م .اناا  دادیک نظرسنای مقدماتی ، کردمی
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کارکنهان  دیهدگاه  آموزشی از  نواحیاداری بر مبارزه با فساد اداری در  یتنظارت و شفاف

  .شودمی اهرظاز ایناا  -کندتمرکز می نواحیاین 

 

 های تحقیقپرسش

 ؟چیستنواحی کارکنان این دیدگاه آموزشی کویت از  نواحینظارت در ابعاد  (0

نهواحی  شهفافیت اداری در ایهن    ابعهاد ، کویهت  آموزشهی  نهواحی کارکنان  دیدگاهاز  (0

 ست؟یچ

در در مبارزه بها فسهاد اداری    مؤثرعوامل  ،آموزشی کویتنواحی کارکنان  دیدگاهاز  (1

 ؟است کدا نواحی این 

در  0[تحقیهق ] آماری معناداری در پاسه  نمونهه   هایتفاوت، 0با تو ه به متغیرهاآیا  (1

 شود؟یافت می1محورهای مطالعه

میزان اثرگذاری ابعاد نظارت و شفافیت اداری بر عوامل مبارزه با فساد اداری تا چه  (0

 حد است؟

 

 

                                                           
 ناحيه آم زشي، سن اق خدمت، ر حيت علمي و بخش اداری: از اندعبارقمتغيرها .  

 الدراسة عينة. 7

 مبارزه با فساد اداری مؤثرابعاد نظارق، ابعاد شفافت اداری و ع ام  : ازاند عبارقمح رهای مطالعه .  
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 اهداف تحقیق

 دیهدگاه ی کویهت از  آموزشه  نهواحی در ( ها و وظهایف رونهد )نظهارت   ابعادشناسایی  (0

 ؛نواحیکارکنان این 

ههای آموزشهی   در بخهش ( ارتبهاط عوامل سازمانی و )شفافیت اداری  ابعادشناسایی  (0

 ؛کارکنان آندیدگاه کویت از 

در  (عوامل سازمانی و عوامل ارزشی)در مبارزه با فساد اداری  مؤثرشناسایی عوامل  (1

 ؛اهکارکنان این بخشدیدگاه های آموزشی کویت از بخش

بها تو هه بهه    0در محورهای مطالعهه  های آماری معنادار در پاس  نمونهیافتن تفاوت (1

0متغیرها
 

 شهفافیت اداری ابعهاد  و ( ها و وظهایف رونهد )شناسایی میزان اثرگذاری ابعاد نظارت  (0

فسهاد اداریِ  سهازمانی و   بر عوامل مبارزه با فسهاد اداریِ  (عوامل سازمانی و ارتباط)

 .ارزشی

 

 اهمیت تحقیق

 :است زیراهمیت این مطالعه به شر  

 :یابدزیر نمود می اقداماتدر این اهمیت  ؛ظریناهمیت 

                                                           

 ابعاد نظارق، ابعاد شفافت اداری و ع ام  م ثر مبارزه با فساد اداری: د ازانعبارقمح رهای مطالعه .  

 ناحيه آم زشي، سن اق خدمت، ر حيت علمي و بخش اداری: اند ازعبارقمتغيرها . 7
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   و ابعهاد شهفافیت اداری   ( ها و وظهایف رونهد )در تالش برای شناسایی ابعاد نظهارت

کارکنان ایهن  دیدگاه کشور کویت از  در منارق آموزشی( عوامل سازمانی و ارتباط)

 ؛هابخش

 [در تالش برای ]عوامل سازمانی و )شده مبارزه با فساد اداری فتن عوامل شناختهیا

 ؛نواحیکارکنان این دیدگاه آموزشی کشور کویت از  نواحیدر  (عوامل ارزشی

 [ تالش برایدر ]  زدودن  بها کهه کشهور کویهت     اییافتن اصلی بنیهادین در توسهعه

در پهی  های حکهومتی خهود   دستگاه توسطهای کاری دولتی در محیط مظاهر فساد

  ؛آن است

 :شودنمایان می در فرایندهای زیر دارد سهمی کهدر  این اهمیت ؛اهمیت کاربردی

 سازان و مسیولین نظارت اداری در منهارق آموزشهی کویهت    در کمک به تصمیم

شهناخت عوامهل سهازمانی و     قیه ازرر پذیریرقابت فساد اداری وا مبارزه ببرای 

     قهادر  ، بهه ایهن مبهارزه   مطلهوب  دسهتیابی  که آنهان را بهر    ؛ عواملیعوامل ارزشی

  ؛سازدمی

  ههای مربهوط بهه    هها و دانهش  وهشغنابخشی به کتابخانه ملّی و عربی با پهژ در

 (توأمان) یکاربرددارای اهمیت علمی و موضوعات  دید و 

  ابعهاد نظهارت   رصهد   قیه ازرر آموزشی نواحیکار نظارتی در این  تکاملی سیردر

دیهدگاه  از ( عوامهل سهازمانی و ارتبهاط   )و ابعاد شفافیت اداری  (ها و وظایفروند)

 ؛نواحی اینکارکنان 
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 چارچوب نظری

ای نگهاه از بهاال یها    گونهه »کهه  شود شکل تعریف میبه این « نظارت» :تعریف نظارت

عملکهرد مطلهوب    مهالک عملکهرد واقعهی بها     که یرور به؛ استبازرسی در امور معین 

 کهه  یهنگهام ایهن تعریهف،    .(011 :0100، ونهاس یریگ و سیالکه )، «گهردد مقایسه می

 :تر ارائه شده بود، سازگاری داردپیش آنچهبا  شود،تعریف می یرزصور به « نظارت»

 «است مدنظر وضعسیستم در دستیابی به معیارهای مطلوب یا  اییتواننظارت »

بها  ، بالفعل محقق شهده صورت بهمبتنی بر مقایسه میان آنچه  ی استروند نظارت»

  (0 :0100، و مولر اکواه) «گرددکه محقق  بود رارقنچه آ

هها، اقهدامات و   هها، رویهه  ماموع سیاستکه شود نیز تعریف می گونه نیا« نظارت»

، اههداف  سهیر مر دبرای ارمینان از حرکت تما  فرایندها که  است ساختارهای سازمانی

 شهرکت ) شهوند یها اصهال    ذف میفرایندهای ناخواسته، یا حدر این راستا ؛ شده یرراح

 .(0 :0112، پاکارد ولتیه توسعه

اداری  واژگهان فنهی   نیتهر  مههم یکهی از  « نظهارت »پژوهشگر بر این باور است که 

در راستای  امورهمه   ریان، برای ارمینان از های سازمانیکه در محیط آیدمی شمار به

    در راسهتای   [یهان امهور  ارمینهان از  ر ] و همچنهین  ،ها و اههداف ترسهیم شهده   برنامه

ههای   نبهه شناسهایی   باههدف سهازمان  صادره از سوی ی هادستورالعملها و نامهشیوه

بهرای اصهال     الز روندهای  اتخاذو  ؛شودمی کار گرفته بهکاستی در عملکرد سازمانی، 

 .رو استاز همین[ نیز]آن 
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 اهمیت نظارت

سن زیرا حُ ؛دارد کارهای اداری [میان]ت را در که بیشترین اهمی ستا، کاری «نظارت»

 کهه رصهورتی د ،الز ، برای اناا  وظایف مختلفمنابع و امکانات  تدارکریزی و برنامه

 :تبعیت نکند، اهمیتی ندارداز امور زیر  ،[وظایفآن ] درست اناا 

 ؛هابرنامه 
 ؛مقرراتو  قوانین، هاپایبندی به دستورالعمل  
  ؛یفش را برای نیل به آن اهداف اناا  خواهد دادوظا یهرکس نکهیاارمینان از  

سیستم نظارتی خوبی و ود داشته باشد که  که یهنگامشود مگر حاصل نمیاین تبعیت، 

شود که ارالق می روندهاییای از پس نظارت، به ماموعه .را تضمین کند تعهداتاین 

 :کندبا اهداف زیر ایااد می سازمان

 ؛هفتتحقق یا اهداف ارزیابی اول 

  ؛تصمیماتآن نظر از ورد م اهداف ، باا رای تصمیمات سیرم سازگاری تضمین دو  

  ؛(0111حربی، ) ها و اهدافکارکنان، با آن برنامه رفتار مطابقتارمینان از  سو  

  ی رفتارهها و  هها عملکردهها و کیفرههای مناسهر بهرای     تعیین میزان پاداش چهار

 ؛افرادای حرفه

    ؛مهؤثر  :ههای زیهر اسهت   بها ویژگهی  یک سیستم نظارتی  مستلز  و ود اهداف فوق

 علیهه ههای افهراد   ورزیغهر  عاری از  ؛از مالحظات شخصی عاری ؛ررفبی ؛گراواقع

 .یکدیگر
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 نظارت هایشیوه

بهه   شهیوه و این دو گیرد قرار می موردبحث شیوهدو  ناایا ،های نظارتشیوهماموع از 

 :آیدشرحی است که می

است کهه سهازمان ایهن شهیوه را      خودفرمانظارتی  ،درونینظارت  :نظارت درونی

است که با آن شیوه ابزاری این  ،کند، بر خود اعمال مینمایندگان رؤسا یا رؤسا قیازرر

 ارمینهان حاصهل نمایهد    ،ظایفوسن ا رای نیل به اهدافش و از حُتواند از سازمان می

  .(00 :0111حربی، )

 :سه چیزمکملی برای  ،وع از نظارتاین ن :نظارت بیرونی

 ؛نظارت درونی  

 در پی تقویت آن است نظارت درونی آنچه  

 ِگیرنهد تها  پهیش مهی   که مهدیران  است یهای گوناگونمشیبر خط باال از نگریستن 

 .(01 :0100ملل متحد، )یابد افزایش  عملکردو بهبود سالمت اداری سطو  

متفاوت  ،بیرونییا های نظارت خواه درونی شیوه هرچنداست که  نآپژوهشگر بر 

تهراز  به تراز عملکهرد و   دائم، نگریستنِ باال از، احدوهدف و آن  ؛هدف یکی است ،باشد

دستیابی  باهدفارتقاء عملکرد و  قصد بهکه در درون سازمان  است یمختلف هایفعالیت

  .کندمییاری اهدافش بخشی به عینیتدر  را که سازمانشود اناا  می متمایزی ترازبه 

   نیتهر  مههم کوشهد، کهه   نظارت در راستای وصول به اهداف زیادی مهی  :اهداف نظارت

 : آیدبه شرحی است میها آن

 ارمینهان  در پهی  خطاها نیست، بلکه  صید دنبال بهنظارت  :ارزیابی عملکرد کارکنان

ههدف  ، یرورکل بهبنابراین  .است هااز آن یا به تعبیری پیشگیری هاندادن آن از رخ

ههای  آگهاهی از سهازگاری عملکهرد کارکنهان در ا هرای برنامهه       ،اصلی از نظهارت 
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 اسهت بهرای آن عملکردهها    سهاز، ههای بهینهه  آن، تنظیم برنامه تبع به و شده میترس

 .(0100عتیبی، )

 و  تقلر دستبُرد،از را ها اموال و داراییکوشد تا مینظارت  :و وه عمومی حفاظت از

دسهتکاری منهافع عها  در مقابهل     ه هدر رفتن اموال عمومی یا بمنار که  اقداماتی

 .(0111کالب، ) حفظ کند شود،می منافع خاص

 مهدنظر   کیفیهت کارایی و نظارت در راستای ارمینان از  :ارمینان از کارایی عملکرد

 .(0100غنیمات و صیا ، ) کند، عمل میمدونهای برنامهدر 

 عمهل   هها مخارج و کاهش آن سابرسیحی نظارت برا :و ارزیابی مخارج سابرسیح

رونهدهای مهالی و     ریهان از راه نظهارت بهرای ارمینهان از     کرداین عمل و ،کندمی

بر ربق مقررات و قوانین حهاکم بهر آن    ،روندهای مالیسازمانی مرتبط با روندهای 

 .(0101، هرحاحل)است فرایندها

ابی تراز عملکرد خاص پژوهشگر بر این باور است که غر  اصلی از نظارت، ارزی

های سهازمانی از  محیط صیانتفساد و  کشف اهدفبکارکنان در درون بخش آموزشی 

 ناحیهه های کلهی  سیاست به تواندمی از ررق مختلفکه  فساد اداری است اشکالتما  

توان ، به دیگر سخن، میرساندب آسیر ،از نظارت اننفعذییا به منافع مختص آموزشی 

ی بخشی به منفعت عمهو  از راه اناها  کارهها   هدف کلی از نظارت، همان عینیت گفت

 .آموزشی کویت است نواحیدر  یادشده،
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 تعریف شفافیت اداری

  :شودتعریف می گونه نیاشفافیت 

 تها آناها   هاپیچیدگیو  ابها سازی، مشهودسازی و دور ساختن امور از روشن»

   وقهوانین   ایضها  و همچنهین   باشهند  اشهته نددههد   انبه کسی که شرحشه  یکه نیاز

هها بها   و سهازگاری آن  قوانین آن اقامهسازی سادهسازی فهم و و آسانها گذاریقانون

با  قوانین آن هایو دگرگونیِشان و انعطاف ها، روشنی واژگانررفی آنبیو  دیگریک

 «نهه تناسهر دارد  و اداری که با رو  زماسیاسی  ،تغییرات اقتصادی، ا تماعی تو ه به

 .(081 :0101 عامری، رالر و)

 :کندتعریف می گونه نیاشفافیت اداری را  (0101)وی عیس و

 کهه در  امهور عمهومی   مهدیریت کهردن شههروندان در   سازمان به سهیم التزا »

گرفتن تمها  رونهدهای    با تعهد به درپیش[ همراه]دهد، راستای منافع مرد  اناا  می

هها،  پهروژه  ،هها درخصوص برنامه قیقی و درستحوردن ارالعات فراهم آ برای قانونی

 کهه  یرهور  به ،هاها و دالیل ا رای این پروژهو نتایج این پروژه شانیها بود هکارها و 

ادارات دربهاره   یههای پاسهخگوی  د و شهر  روش لغهو نشهو   هاروع، صحت آنشبعد از 

 .(017 :0101عیسوی، ) «کارهایشان

  :کنند کهتعریف می نهگو نیا، شفافیت اداری را هو حوامد هرش

دهنهده وضهو    نشهان  سهازوکارهای و  عملکردها، از رفتارها است ایماموعه»

 یهها  مؤلفهه  شامل شود وبر کارکنان و شهروندان اعمال میمدیریت با آن  کهاداری 

 :زیر است

 بهودن  روشهن  ؛قهوانین و مقهررات   و هها گهذاری ارمینان از وضو  کامل قانون 

سهازی  فهاش  ؛هاگسترش ارالعات و داده ؛ارزیابی بودن عادالنه ؛عملکردها و ارزیابی

 ؛هاوضو  آن؛ کاری سازوکارهایسازی روندها و ساده؛ هاآسانی دسترسی به آن ؛هاآن

داشهتن سیسهتم   ؛ و ررفی تصهمیمات مهأخوذه  بی ؛هاسهولت نیل به تما  دستورالعمل
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شهده  نداردهای تهدارک دیهده  و این با اسهتا  ؛روشنی برای پاسخگویی و مبارزه با فساد

 (00 :0112، هو حوامد هرش) «سازگار استبرای این منظور 

 

 اهمیت شفافیت اداری

مهدیریت اسهاس اسهتحکا  سیسهتم      نکهیاو  ت در  وامعبا تو ه به اهمیت زیاد مدیری

 یریه گیپ لذا ؛آن است[ سایه]در خالقیت و 0یبازدهدهد و امنیت، ا تماعی را نشان می

است نتایج  0هامتضمن آن شفافیتدر که مفاهیمی [ یریگیپ]و مدیریت توسط شفافیت 

  :و  تبعاتی به شر  ذیل خواهد داشت

 ؛در تحقق اهداف افزایش قدرت مدیریت و توان مدیر 

 ؛...یا، خویشاوندگرایی ،گراییسلیقه ،رشوهاز  اعمبا فساد موا هه  افزایش توان 

 نزد کارکنهان و  هم ی و وفاداری حس وابستگافزایش و  بخشرضایتفضای  ایااد

  ؛(0101حمادات، )شهروندان هم نزد 

را اههدافی چنهد    ،شهفافیت  ارنهد کهه  دعامری اشهاره   و رالر ،در همین چارچوب

  سهازی  را یکپارچهه هها  تهالش  وهای ناصواب مهدیریت مقابلهه   با شیوه ،سازدمحقق می

ههای  و تهدوین برنامهه   هماهنگی مناسر مبتنی بررهبران ارشد و کار  مایت، حازدسمی

 همگها  ههای اداری را در  های دستگاهظرفیت و بیندتدارک میرا  مبارزه با فساد اداری

 اسهت  چیهزی [ یهن ا] ؛دهدافزایش می انشپیرامون تازههای ها و پدیدهبا دگرگونی بودن

  :مایدنفرایندهای زیر کمک می که به

 

                                                           
 العطاء. 0
 ...از قبیل آزادی، برابری و پاسخگویی و  یمفاهیم. 0
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 کار اداری؛ سازیآسان 

  عوامهل   نیتهر  مههم  از ملهه  ایهن روال  که ،های در  ریانوالربا  موا ههسهولت

 است؛ فساد اداری سهیل کننده وقوعت

 ؛مدیریت یارتقا  

 ؛تدارک وسایل نظارت کارآمد 

شمار هب ییراهبردها نیتر مهماز  ییتنها بهکند که شفافیت مدیریتی، تأکید می 0داهبِ

سطح شفافیت در  ارتقاء .ممکن است فساد اداری اقسا  آن مبارزه با قیازررکه  آیدمی

تعهامالت  پرهیهز از   باههدف شهده و   رهی ادارات به معنای روشنی و دقت در روندهای 

 .اداری است هایمحیطمعمول در 

در ، اداری موفقیهت [ فراینهد ]فراینهد تغییهر و    کمک بهه  عالوه بر ،شفافیت اداری

هها  به حمایت از سیاست ،ی دارد، نقش زیادمؤسساتخاص  توسعهتقویت سطح رشد و 

سطو  اسهتقالل کارکنهان در   و فرایند نظارت داخلی  کند،های آینده کمک میو برنامه

یکهی  شهفافیت   عالوه به، (0101آلشاراه، ) کندمی را تقویتهای مختلف سازمانی محیط

ههای حقیقهی بهرای رقابهت میهان      فرصتایااد امکان که با آن  است نیازهاییپیش از

 .(0101کامرون، ) شودمیفراهم  و بهبود اعتبار خاص محیط سازمانی، ساتمؤس

 ابهزار دیهدگاه  اهمیهت شهفافیت اداری از   اساسها   پژوهشگر بر این باور اسهت کهه   

 شهفافیت . اسهت مختلهف  اداری ههای  سازمانای برای رشد وسیله چراکهاست؛  بودنش

اداری، پیگرد مار ، و فائق  که در هت مبارزه با فساد است یمکانیسم نکهیاعالوه بر 

اناها   شهفافیت و سهالمت در    میهزان  ،کنهد می عمل های معمول سنتیآمدن بر روش

 .بخشدبهبود می[ نیز] را کارها

                                                           
1. Badah 
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 تعریف فساد اداری

 : شودتعریف می گونه نیافساد اداری 

و بخصوص معیارههای   هیچ مالک و معیار معینبه  رفتاری است که ملیع»

قهدرت  [ یریکهارگ  به]با  ی است کههرگونه انحرافیا دهد تن در نمی نهساالرادیوان

 قهدرت ]آن بهرای  [ آن اهداف]قانونا   ی کهاز اهدافبه کارکنان،  شده عمومی محول

یها  ] گیرد و تالش فرد برای تر یح منهافع شخصهی  ، صورت میشده نییتع [عمومی

برای هایی که بر آرمانای ممنوع یا غیرقانونی بر منافع عمومی یا به شیوه [گروهی

  .(10 :0118صیرفی، ) «همراه داردرا  ،ها تعهد دادهخدمت به آن

 : کندتعریف می گونه نیامطر فساد اداری را 
توسط کارمند دولتی یا توسهط ههر   که ایاابی یا سلبی  عملهر رفتار یا هر »

 سانی عمهومی رآنچه در حکم خدمتی یا رسانی عمومشخصی که موظف به خدمت

، خهواه بهرای   ا تمهاعی معنوی یا منافع  ،منافع شخصی مادی نیل به ، با هدفاست

انتفهاع از  کشهی یها   و بهرای بههره   بر ضد منافع عمومی افراد دیگر،خودش یا برای 

و  شهود اناها  مهی  ، گرفتهه  عههده اش یا قدرتی که به این منظهور بهه   قدرت واقعی

چنهین  کهه  [ و آن کسهی اسهت  ]ی ههم دارد  دیگهر  ویرو اقهدامات  کارها  گونه نیا

یها   و تما  کسانی که در ایهن کهار مشهارکت    کندیا پیشکش می پیشنهادرا  مزایایی

 (10 :0100مطر، ) «کنندگری میاسطهو
دانهد  میعلل زیادی و معلول  یچندو ه ،پیچیده مفاهیماو فساد اداری را یکی از 

آمدن سطح شرایط اقتصادی پایین  از نظر وی. آورد یم باربه  ارمنفی  یتبعات که عموما 

، ظههور رشهوه  و  کهه بهه گسهترش ایهن پدیهده      استفساد اداری یکی از عوامل اصلی 

 .گرددمنار می... و فساد مالی  ،اختالس
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از قدرت  سوءاستفادههای یکی از گونه عنوانفساد اداری به در حالی است کهین ا

، متحهده  االتیه االمللهی  آژانس توسعه بهین )شود تعریف می ،شخصتوسط  تأثیر ویژهیا 

0111) 

 

 روش مبارزه با فساد اداری

 :یابدهای مبارزه با فساد اداری اهمیت مینکات زیر ضرورت و روش گرفتن نظربا در 

 و  که فرایند رشهد اقتصهادی   استترین موانعی از بر سته یفساد اداری یک نکهیا

 توسهعه  درحالرهای در کشو ژهیو بههای سازمانی و که در محیطرا  تحولیفرایند 

، و همکهاران  ؛ صهادقی 0100 ،و همکهاران  تقوی) اندازدبه تأخیر میدهد، رخ می

0101) 

 اسماعیلی و همکارانش  0101پژوهش سال  تایجن 

   منابع  به مختص بازدهیو ود نسبت همبستگی منفی میان فساد اداری با سطو

  انسانی

  بر سطو  رضایتمندی فساد اداریاثرات منفی 

  امنیت شغلیاثرات منفی فساد اداری بر 

  ریزبینی خاص در اناا  وظایف گوناگوناثرات منفی فساد اداری بر 

  سطح عملکرد مختص کارکناناثرات منفی فساد اداری بر 

  سطح دانش شغلی اثرات منفی فساد اداری بر 

  یفیت زندگی کاریکاثرات منفی فساد اداری بر 
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در رویهارویی   مؤسساتولیت این ؤآموزشی و مس مؤسساتزعابی بر اهمیت نقش 

ههای اخالقهی   با تو ه به  نبه -اتخاذ سیاست شفافیت [اهمیت]همچنین بر و  با فساد

 .(0111زعابی، )کند تأکید می -مؤسساتکار این 

رایش مهیها  به  محیطهی مناسهر   کهه  یهنگام،  ز خود اقسا فساد با تما  انواع و 

ی دارد که برخهی  هایمشخصهبرای رشد فساد اداری  مناسر محیط .کندباشد، رشد نمی

  :ها عبارت است ازآن از 

  فروپاشی اخالقی 

 ها و مبانی دینیدوری از ارزش 

 کاریبی 

 فقر 

 سوادیبی 

 رخورد ازرریق قوانینببرای قانونی  هایناتوانی سیستم 

شهود کهه   می زه با فساد اداری با محورهایی چند آغازمبار، با تو ه به سخن فوق

سهوادی  بهی  این محورها در ساختار دینی اخالقی شخص، مبهارزه بها فقهر و     نیتر مهم

در  ازآن پهس های فساد و چگونگی رویارویی بها آن،  سپس در ارتقاء آگاهی درباره شیوه

این نکات  نیتر مهمتوان مییابد و چارچوب قانونی برای مبارزه با فساد، نمود می ایااد

 :کرد بررسی و نقد آیدبه شرحی که میرا 

 آموزش دینی و اخالقی افراد .0

فسهاد   اقسها  ، در مبارزه با تما  ها استمصرانه خواستار آنهای اخالقی که دین ارزش

 نهد کایااد مهی درون شخص ای اخالقی و روانی بازدارنده ،دین یراز ؛نقش بزرگی دارند

برخی مطالعات به نسهبت   .دارد یبازمگر فساد است که او را از ارتکاب اعمالی که نمایان
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 درههای اخالقهی را   اند؛ آناا که دین نظها  ارزش ، اشاره کردهعکس میان دین و فساد

از سوی ارانه گهای واال و اخالق پرهیز، مو ر مباهات به آرمانبخشدارتقا میشخص 

نسبت بهه  بازدارنده اخالقی و احترامی یک در فرد  که یا؛ اخالق پرهیزگارانهشودمیاو 

 هها ارزشاز ایهن قبیهل   داری و ، شهرافت، امانهت  یدامن پاکهای عدالت، حقیقت، ارزش

مطالعه  که یدرحال .(10، 0100عیسوی، ) .دهدمیو دان انسان را رشد  وکند، ایااد می

بهه مصهون   و  ،ر فرد و  امعهب -اقامه نماز ژهیو به -عبادت آثار روحی عظیمشهرانی به 

 ها  عایت شهرایط قبهل از بهه   ر که چنان ؛نمایداشاره می از  ر  و ا تماع فرد داشتننگه

اشهته  دباز  هرایم ارتکهاب   از اته دهد می توانیفرد به ، (رهارت و پاکدامنی) نماز آوردن

 .کنددرمان می را او سمی روحی و  هاییماریبو  شود

 آگاهی از فساد و چگونگی مبارزه با آن یارتقا .0

است کهه فسهاد در    رو ازآناین  ؛بارزه با تما  انواع فساد، نقش بزرگی دارددر م شهروند

 بهه همهین دلیهل    شهروند اسهت؛  نافعممقابل نقطه فساد  .دهدرخ میبا شهروند  رتباطا

 ملگهی   هااینو  شود،رشوه، خویشاوندگرایی و فساد اخالقی نمایان می صورت بهفساد 

؛ دهدرخ می -گرفتن حق خود را ندارد که به خارر فساد، توان -شهروند عادی به ضرر

شهروندان درباره اثرات فسهاد   های مبارزه با فساد، ارتقاء آگاهیراه نیتر مهم از مله لذا

ارتقهاء  کنهد کهه   اشهاره مهی   معموری در این چارچوب .و چگونگی رویارویی با آن است

 ههای روشهها و  راه امعه درباره آگاهی درباره خطرات فساد و آثار منفی آن و آموزش 

 در مبارزه و رویارویی با فساد اسهت  مؤثرهای شیوه نیتر مهم از ملهفساد، با  رویارویی

اداری  بر لزو  باالبردن میزان شهفافیت  هو حوامده مطالعه رش .(01 :0100المعموری، )

ابزارههایی   بها کهار  ، و ایهن  است کردهکشور کویت تأکید [ و پرورش]در وزارت آموزش 

  شهواهد،   در ضهمن اهمیهت شهفافیت در مبهارزه بها فسهاد را      این ابزارها  .شوداناا  می
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، بهه  دنه کای شهروندان و کارکنان روشن میها، برهای آموزشی، سمینارها و رسانهدوره

 ازیه موردنارالعات خهاص   تأمینهای ارالعاتی برای همین ترتیر ایااد شبکه سیستم

کردن شههروندان و  ریتی در وزارتخانه و سهیمکارکنان و شهروندان، درباره اقدامات مدی

  .(17 :0112، هو حوامد هرش) ها، ضروری استسازیتصمیمکارکنان در 

 سوادیمبارزه با فقر و بی .1

گیهرد کهه   می خود به های گوناگونیشکلبا در نظر گرفتن این واقعیت که فساد اداری 

  دههد دریافهت   که اناها  مهی  ای است که شهروند در مقابل خدماتی ها رشوهآن از مله

بهه گسهترش   از دو راه توان گفت که فقهر  ؛ پس می(0101زوبک و همکاران، ) کندمی

 :کندهای فساد کمک می لوه

و فراهم کنهد   برایشانتواند درآمد باال را کسانی که شغلشان نمی قیازرر: نخست

های غیراخالقی وهبه درآمد باال به شی دارای بیماری روحی که برای دستیابی افرادِ

 ؛(0112عیسی، )شوند متوسل می

بهه ضهعف و کنهرنش فهرد در     که این دو ویژگی سوادی و بی ادارین قیازرر: دو 

 .شوندهای فساد منار میمقابل  لوه

 ساالریسازی روندها و مبارزه با دیوانآسان .1

ر آن این به خهار  ؛دهدفساد را گسترش می ،دولتیساالری و پیچیدگی روندهای دیوان

 ههای کارکنهان  وا دین شرایط را به تسلیم در مقابل خواسته نکهیابرای است که برخی 

   توانههد کارمنههد مههییههک فههرد زیههرا  ؛کننههدمههی سوءاسههتفادهاز آن قههوانین  ،کننههد وادار

 کهه   رهور  همهان  را بیابهد، و مقررات مربوط به قهوانین   های بسیاری از قوانینپیچیدگی

ه رشهو ] درخواست نفع بهید، و این به پاسخی که ذیها فائق آتواند بر این پیچیدگیمی
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اناها   خواسهت  یها در  ولپ بسا چهدرخواستی که  ؛بستگی دارد دهدمیکارمند [ از سوی

 .باشد ک کاری

و کهار  مختل را  فهیوظ اناا ساالری و تنظیم حدود و مقرراتی که دیوان رنتیاه،د

 که برخهی کارکنهان  پی خواهد داشت را در  اقتدارگرایی وعین، کندرا انباشت میاداری 

نقطه آغهازین  این امر . نمایندمیخود تحمیل  یها ر وع اربابهمه بر  را آن اقتدارگرایی

گهاه   ورشهوه  [ صهورت  بهه ]گاه که شود میپدید آمدن فسادی سبر و سازد را میفساد 

ههای امهور   در سیسهتم  داو مه تغییهر   .اسهت  اناا  کار مشخصی برای کارمند صورت به

بهرای   هها رخنهه از آن  ،کارکنهان  نیبدکردارترکه کند ایااد می هاییرخنه، نیز کارکنان

 .(0110حایلی، ) کرد خواهند سوءاستفادهدستیابی به منافع شخصی خود 

 هز  گفتهه،  های پیشراهدستیابی به بر این باور است که تحقیق حاضر پژوهشگر 

خطها تشهخیص   را از  خص صهواب شه  ،آن سایهدر  آنچهو  دینی و داندر سایه و ود 

اسهت بها   هها مسهتلز  و هود مهدیریتی     دستیابی به آن راه .، ممکن نخواهد بوددهدمی

 :های زیرویژگی

 بودن پذیرای مسیولیت 

 بودن دارای و دان دینی  

 اصول سالمت اداری و شفافیت کامل در محیط سازمانی ایااد  و قدرتثربخشی ا

  کارکنانمیان 

 ی ایااد فرهنگ سازمانی مبتنی بر خودحسابرس درتق 

 های حسابرسی و نظارتی بیرونیسیستم به تکاا  

 ساالرانه های دیوانسیستم حذف 

 سازیهای دموکراتیک در فرایندهای تصمیمسیستمبه  تکاا 
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 تحقیق قلمرو

 :تحقیق حاضر به شر  زیر استقلمروهای 

  تأثیر نظارت و شفافیت اداری در مبارزه با فساد :موضوعیقلمرو 

 علمهی، اداره   اداره امهور )هها  آموزشی در بخش نواحیکارکنان : قلمرو انسانی

 (اداره امور مهندسی و هافعالیتاداره  ،امور اداری و فنی

 حهولی، احمهدی،   هفروانيي پایتخهت،  )آموزشهی کویهت    نواحی: قلمرو مکانی ،

 ( هراء، کبیرالمبارک

 0101-0100 سه ماه نخست از سال تحصیلی: قلمرو زمانی 

 

 تحقیق کلیدیمفاهیم 

  رغهم  هبه  مؤسسهات کهه  ی داخلهی و خهار ی   ارزیابی و اصال  فراینهدها  روند: نظارت

 و مشهکالتی کهه   برررف کردن موانع باهدف هت وظایفشان دارند، هایی که از تفاوت

آرمش، سهاالرزهی و  ) دهنداناا  می کند،را دشوار می مؤسساتدستیابی به اهداف آن 

  .(0101کنرد، 

ی از رونهدها و  نظهام شامل  کند کهپژوهشگر نظارت را امری فرایندی تعریف می

 نهواحی ایهن   آموزشی کشور کویت در مبارزه با فسهاد اداری در  نواحیکه  وظایفی است

 .دنگیرپیش می

  :است کردهمطالعه محمود آن را چنین تعریف : شفافیت اداری

کهه سهازمان در    است یگذار قانونروشن بودن ارالعات، قوانین و [ نظارت]

برداری از ارالعاتی که سازمان ه تعادل در پردهعالوهب کندها تکیه میکارش بر آن
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ههای  سهایر دسهتگاه  که دهد قرار میسطحی  بانزد سازمان  قبول قابلسطح  بینرا 

 .(0118 محمود) هستند[ سطح]آن  واهانخسازمان مرتبط با  گوناگون

در معمول  راهبردهای از ملهکند که ای تعریف میمحقق شفافیت اداری را رویه

 :گیردبا اهداف زیر صورت میاست و ی آموزشنواحی 

 اناها   [ ناحیهه ]فراینهدهایی کهه در داخهل آن    تمها    ضو وو  یارمینان از روشن  

 شود؛می

  منظهور  بهه هها  گهردش آن  هایی کهه کامل ارالعات و داده سازیفاشارمینان از 

 ؛گیردصورت میررفی کامل بیدستیابی به 

 اشکالش؛تمامی  مبارزه با فساد در منظور بههای پاسخگویی سازی سیستمفعال 

 : کنندتعریف می گونه نیاغالبی و عامری فساد اداری را : فساد اداری

بهر   منهافع خهود   ر یح بخشهیدن بهه  ته  قصد بههایی که کارکنان تما  تالش

  کهه بها ایهن     یا گونهه  بهه دهنهد  اناها  مهی  ، برنهد می عمو  مرد  از کار ی کهمنافع

      ارج نههادن، کهه   گذارنهد زیهر پها مهی   را  ههایی نظها  هها و  تمها  ارزش  [هها تالش]

غهالبی و عهامری،   ) بودند شدهها را متعهد سازی آنرسانی و اقدا  برای پیادهخدمت

0101). 

پایبندی  عد  شکالاَیکی از  کند کهداری را فرایندی تعریف میفساد ا ،وهشگرپژ

که عامهدا  و بهه   های شغلی است آموزشی به  نبه سازمانی کار و ارزش نواحیکارکنان 

 .شوند، آن را مرتکر مییررسمیغپشتوانه نوعی حمایت غیرقانونی یا حمایت 
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 تحقیقات پیشین

 کوشهید تها  المللهی  ای، عربی و بهین های منطقههای دادهاز راه مرا عه به پایگاهمحقق 

نظهارت،  )و نسهبت میهان متغیرههای آن    که به موضوع تحقیق حاضر را بیابد مطالعاتی 

ههایی  وهشپژ ، کمبودمشاهدات از مله .باشند پرداخته( اداری و مبارزه با فساد شفافیت

با  مطالعات مرتبطمیان پیوند این خود و  پرداخته باشندحاضر  به موضوع تحقیق بود که

مطالعات مرتبط به دو بخش  .کردتبدیل میچالشی برای پژوهشگر به  را تحقیق حاضر

 .تریبه قدیم تراز  دید غیرعربیو عربی : ندتقسیم شد

 

 های عربیپژوهش

  اهداف زیر را مدنظر قرار داده استاین پژوهش  :0101حسنات سال پژوهش: 

  از  ههای  امعهه مهدنی   در سهازمان  شناسایی میزان فراهم بودن امکان پاسهخگویی

 نمونه تحقیقمنظر 

  های  امعه مدنیشفافیت در سازمان و ودباط و الگوی ارتمیان  پیوندآشکارسازی  

  ههای  سازمانشفافیت در  و ودمیان سطح فرهنگ پاسخگویی و  پیوندآشکارسازی

  امعه مدنی 

را  0تحلیلهی  -روش توصهیفی  پژوهشهگر  .نفر اسهت  10مشتمل بر  نمونه تحقیق

قیهق یهاری   ابهزار تح  عنهوان  بهه 0هو از پرسشنام هگرفت کار بهروش این تحقیق  عنوان به

  :از اند عبارتها آن ترینکه مهم است افتهی دست سته و به نتایای چند 

 های  امعه مدنیبا فراهم بودن امکان پاسخگویی سازمان 0تحقیقنمونه  طابقت 

                                                           

 التحليلي ال رفي المنهج.  

 اإلستبانة. 7
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 ههای  امعهه   شهفافیت در سهازمان   بهاو ود میان الگوی ارتباط 0پیوند معنادار آماری

 .مدنی

  اههداف زیهر   را اناها  داد کهه در آن    یتحقیق  روانی: 0100پژوهش  روانی سال

 :مدنظر قرار گرفت

 سازی یکی از متغیرهای پیاده عنوان به  دسترسی به ارالعات شناسایی میزان

 نمونه تحقیق ز دیدگاهاشفافیت 

  سهازی  یکی از متغیرهای پیهاده  مثابه بهشناسایی میزان دسترسی به ارتبارات

 نمونه تحقیق ز دیدگاهاشفافیت 

  یکهی از متغیرههای    مثابهه  بهه پایبندی به پاسهخگویی    رایاشناسایی میزان

  نمونه تحقیق ز دیدگاهاشفافیت  سازیپیاده

و  وپهرورش  آمهوزش از مدیران ادارات مرکزی دفهاتر وزارت  نفر  71 نمونه تحقیق

هها در  استان قاهره و مقامهات بخهش   وپرورش آموزشمدیران و سرپرستان ادارات کل 

را  0پژوهشهگر روش پیمهایش  هامعی    .شهد مل میرا شا1یآموزش کمکاداره تسهیالت 

ابهزار تحقیهق    عنوان به، 1ترکیبیو از پرسشنامه  گرفته کار به روش این تحقیق عنوان به

 :است زیرها به شر  آن نیتر مهمکه  افتی دستو به نتایج چندی  است گرفتهکمک 

                                                                                                                          

 الدراسة عينة.  

 إحصائية داللة ذاق ع قة. 7

 المعل ماق إتاحة.  

 التعليمية نارر منشأ  دار اإل . 

 االجتماعي المسح منهج.  

 المك نة االستبانة. 6
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  سهازی  یکی از متغیرهای پیاده عنوان بهباالبودن میزان دسترسی به ارالعات

 ؛نمونه تحقیق ز دیدگاهاشفافیت 

  سهازی  یکهی از متغیرههای پیهاده    عنهوان  بهباالبودن سطح دستیابی به ارتباط

  ؛نمونه تحقیق ز دیدگاهاشفافیت 

  یکهی از متغیرههای    عنهوان  بهه باالبودن میزان ا رای پایبندی به پاسخگویی 

 .نمونه تحقیق ز دیدگاهاسازی شفافیت پیاده

  مهدنظر اههداف زیهر را   داد که  هشی اناا پژو  اداهلل: 0100 سال ، اداهللپژوهش 

 :داشت

 ؛سازی شفافیتبه پیاده  یردولتیغهای شناسایی میزان پایبندی سازمان 

  ؛های غیردولتیشایع در سازمان یادار فسادشناسایی میزان انواع 

  لهوگیری   یردولتیغهای سازی شفافیت در سازمانموانعی که از پیادهتعیین 

  .کنندمی

 عنهوان  بهه  -نههاد مهرد  ههای  از کارکنهان سهازمان  نفر  000 شامل قیقنمونه تح

 .بهود  0شهرقی  وابسته به اداره همبسهتگی ا تمهاعی در اسهتان    -های غیردولتیسازمان

 مقیهاس و از  گرفهت  کهار  بهه روش تحقیق  عنوان بهپژوهشگر روش توصیفی تحلیلی را 

ابهزار   عنهوان  بهه  یته ردولیغههای  شفافیت در کاهش فساد اداری در سهازمان مشارکت 

 از اسهت  عبهارت هها  آن نیتهر  مهمکه  افتی دستتحقیق یاری  ست و به نتایای چند 

 فسهاد اداریِ  ههای سهبک  ،سازی شفافیتبه پیاده یردولتیغهای اینکه پایبندی سازمان

                                                           

 الحك مية غير المنظماق.  

 های کش ر مصریكي از استاننام . 7
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 سهازی شهفافیت در   مهوانعی کهه در مسهیر پیهاده    و  یردولته یغههای  فراگیر در سهازمان 

 .اندهبه حد بسیار قوی رسیدگیرد قرار می یردولتیغهای سازمان

 داشت مدنظرزیر را ف اهدااین پژوهش : 0101سال  ،پژوهش رراونه و عضایله: 

  ؛نمونه تحقیق ز دیدگاهامیزان ا رای شفافیت  ادراکشناسایی  

 دراکادر  نمونهه تحقیهق  میانگین نمهرات   بینهای آماری معنادار تفاوت یافتن 

 .متغیرهای تحقیق متناسر بااعمال شفافیت میزان 

پژوهشگر  .شدرا شامل می وزارتخانه 1تقسیم شده در  کارمندِ 110 نمونه تحقیق

بست و از پرسشنامه  کار بهروشی برای این تحقیق  عنوان بهتحلیلی را  -روش توصیفی

 نیتهر  مههم  که افتی دستکمک گرفت و به نتایای چند ابزاری برای تحقیق  عنوان به

 : ها عبارت است ازآن

 ی میهانگین مثبته   حهد ، به نمونه تحقیق ز دیدگاهامیزان اعمال شفافیت  دراکا

 ؛رسید

 دراکادر  نمونهه تحقیهق  های آماری معنادار بین میانگین نمهرات  و ود تفاوت 

 ؛ نسیتی به نفع مردان است میزان اعمال شفافیت متناسر با متغیر

 دراکادر  نمونهه تحقیهق  ماری معنادار بین میانگین نمهرات  های آو ود تفاوت 

متناسر با متغیر سطح اداری، میان سطو  بهاالتر اداری  میزان اعمال شفافیت 

 تر اداری، به نفع سطو  باالتر اداری استو سطو  پایین

 با اهداف زیر ا را شداین پژوهش : 0101 ،پژوهش سبیعی سال: 

  های دولتی کشور پادشاهی عربستان سهعودی بهه   بخش سطح پایبندیبررسی

 ؛یرورکل به اعمال شفافیت
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 های دولتهی  های نظارتی به پاسخگویی بخششناسایی میزان پایبندی دستگاه

 ؛(اگر فسادی یافت شود)فسادشان  درمورد

 های دولتیشناسایی سطح فراگیری انواع فساد اداری در بخش. 

دیهوان نظهارت    ،کمیتهه نظهارت و تحقیهق    نفهر از کارکنهان   011 نمونه تحقیهق 

اداره  ،1کل مبارزه با مواد مخدردر اداره 1بخش مبارزه با پولشویی ،0آمبودزمان ،0همگانی

را شهامل   ا یه ر منطقهه  سیپله  یقاتیتحق گروه و 0گذرنامه کل ادارهدر   علمبارزه با 

گرفهت و   ارک بهروش این تحقیق  عنوان بهتحلیلی را  -پژوهشگر روش توصیفی .شدمی

کهه   افهت ی دسهت ابزار تحقیق یهاری  سهت و بهه نتهایای چنهد       عنوان بهاز پرسشنامه 

  :ها عبارت است ازآن نیتر مهم

 بهه  سطح پایبندی بخش دولتی کشور پادشاهی عربستان سهعودی   بودن نییپا

 ؛یرورکل بهاعمال شفافیت 

 دولتهی   ههای های نظارتی به پاسخگویی بخشسطح التزا  دستگاه بودن نییپا

  ؛شودفسادی یافت می که یهنگامدرباره فسادشان 

 های دولتیفراگیری بسیار زیاد انواع فساد اداری در بخش 

 

 

                                                           

 العامة قبةاالمر دی ان.  

 المظالم دی ان. 7

 الاألم  غسي  مكافحة.  

 قاالمخدر لمكافحة العامة اإلدار .  

 قازاللج  العامة بالمدیریة التزویر مكافحة ادار .  
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 غیرعربی هایپژوهش

  بررسهی سهاختار و    باههدف ایهن پهژوهش   : 0101سال  ، تیکسیرا و بیرونپژوهش

الی خصوصیِ آموزش عه  مؤسساتهای نظارتی در ارزیابی عملکرد در روش کار سیستم

  .اناا  شد

در عملهی  و اقهدامات  راهبردی  یهانفر از مدیرمسیوالن برنامه 18 نمونه تحقیق

 ایهن دو پژوهشهگر بهر    .شهد در  نوب برزیل را شامل مهی  وکار کسردانشکده مدیریت 

و  1الکترونیکهی  پرسشهنامه  قیازررمبتنی بر کسر ارالع  0نظرسنایِ -روش توصیفی

 :نتایج نشان داد که .کردند هیتکتحقیق  ابزارهای عنوان به 1هامصاحبه

 مهوزش عهالی نقهش مههم و     آ مؤسسهات های نظارت، در ارزیابی عملکرد سیستم

 ی دارند؛مؤثر

 ایاهاد همهاهنگی بهتهر    توان و هماهنگی  بردن باالتوان آموزش عالی  مؤسسات

های ارزیهابی عملکهرد و نظهارت را    تااری و سیستم وکار کسرمیان راهبردهای 

 ؛دارند

 عهد  ایاهاد ارتبهاط    و برای عد  دستیابی به اهداف  یی کههاتما  تعیین ماازات

نقهاط ضهعفی    نیتهر  مههم از ، گیهرد صورت مهی  های راهبردیرسمی حول برنامه

 .شودسیستم نظارت آشکار می یریکارگ بهآید که در می شمار به

                                                           
1. Beuren & Teixeira 

 المسحي ال رفي المنهج. 7

 إلكتروني استبيان.  

 المهاب ق.  
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 این  اناا  دادند که ایمطالعه رکدا هنور و اقبال : 0101سال  ،پژوهش نور و اقبال

روزرسانی راهبردههای  به و نظارت در مدارس یریکارگ بهتعیین توان مدیران در مطالعه 

مهدیرانی   یریکهارگ  به قیازرر آن راهبردهاکه استفاده از  ودب دادهرا هدف قرار خاصی 

  .گیردنظارت اداری در مدارس صورت می برای

 نهواحی در سهطح  ناحیهه   8تخهر از  منآموزشی  کارکناننفر از  01 نمونه تحقیق

نفر از معهاونین نهواحی    10نواحی آموزشی،  کارکناننفر از  01و  رعاملیمد 8 ،آموزشی

[ ایالهت ]در  های دولتی از زنان و مهردان نفر از مدیران و رؤسای دبیرستان 81آموزشی،

 -ایهن دو پژوهشهگر بهر روش توصهیفی     .اسهت دربرگرفتهه را  پاکستان 0خیبر پختونخوا

 نهد ادادهاند و نتهایج نشهان   ابزار تحقیق تکیه کرده عنوان بهلیلی مبتنی بر پرسشنامه تح

 :که

 آموزش مناسر، عد  هماهنگی کافی میان مهدیران مهدارس بها کارکنهان      بودن

    تیههکفا عههد  -راهنمههایی کههافی مههدیران قههدانف و ناحیهههآمههوزش در سههطح 

آنهان را در تعیهین    -رد گهذا ها اثهر مهی  سازیکه بر روند تصمیم ییهاراهنمایی

 ؛سازدناتوان می ،های آموزشیسیستم نظارت در مدیریت صحیح سازمان

  به مشهکالت رسهمی    خود نواحی، در  لسات ماهانه وپرورش آموزشمسیوالن

ههای  سیسهتم  یریکهارگ  بهه  ههایی کهه  میان مدیران مدارس با معلمان و چالش

 ؛کنندتو ه نمی است، ها روبروآموزشی و مدارس با آن مؤسساتنظارت در 

                                                           
 .است پيشاورشهر ن آمرکز  که پاکستانهای کش ر  یكي از ایالت.   

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1
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   در سههایه نبههود   ،هههای نامتناسههر بهها اهههداف   ا ههرای قههوانین و سیاسههت

موانعی اسهت   نیتر مهم از مله، سیستم پاداش و کیفرنبود و  منظم0یِازباالنگر

 گیردسیستم نظارت قرار می یریکارگ به دربرابرکه 

 بها   هشایهن پهژو  : 0100سهال   ، أوبهرین  و1مکلوغلین ، ، شیری پژوهش کارکاری

 :اهداف زیر اناا  شد

  باالبردن شفافیت در دستاوردهای پژوهشی نزد فعاالن و متخصصان عرصه فناوری

 ؛ارالعات و ارتبارات

 فعهاالن عرصهه  دیهدگاه  ههای یهادگیری از   و شفافیت در دوره پذیریبتارق افزایش 

 ؛فناوری ارالعات و ارتبارات

  رشهد اههداف   بها هها  تخهاب دوره ارمینان از سازگاری میان تصمیمات مربوط بهه ان 

  عملکرد

متخصصان و فعاالن فناوری ارالعهات و ارتبارهات را   از نفر  111، نمونه تحقیق

 .بودنهد ههای آمهوزش و آمهادگی در اروپها     در دورهکننهدگان  شهرکت شد کهه  شامل می

 نیه ای که ههر دو  7تاربیو روش  1نظرسنای های توصیفیپژوهشگران بر تما  روش

                                                           

 شرا اإل.  
2. Carcary 

3. Sherry 
4. McLaughlin 

5. O’Brien 

 المسحي. 6
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ههای  و گهروه  0ها، مصاحبههاتحلیل آن ،هاداده گردآوریو  0هادادهمایش پیبر  ،ها روش

 :که است دادهنتایج نشان  .بود، تکیه کردند مبتنی 1نفعانمتمرکز بر ذی

  در  هها آنو پاسداشهت   اعتمادشفافیت و ایااد  ،برای تضمین کیفیت مؤثربررسی

خصهص در عرصهه   صهالحیت و مت ارای دافهراد  توانهد  ، مهی ریزیبرنامه اتابتکار

 ؛و استخدا  کند گمارده کار بهفناوری یادگیری را 

     ای کننهده تمرکز بر ایااد سطح باالیی از شهفافیت و همهاهنگی، هماننهد تسهریع

[ در ههت ]و  ههای آموزشهی  دورهو  یمههارت  هایشکافمیان  ییافزا هم در هت

 .آیدمی شمار به فناوری ارالعات و ارتبارات حرفة یارتقا

 توصیف و ارزیهابی مقتضهیات قهانونی    این پژوهش،  :0117سون، سال پژوهش سون

را هدف آموزش عالی در سوئد  مؤسساتدر  هاترفیعشفافیت در انتصابات و  یریکارگ به

آمهوزش عهالی و    مؤسسهات مدیران ارشد ا رایی در نفر از  728 نمونه تحقیق .قرار داد

تاربهی  هر دو روش توصیفی و  پژوهشگر .شدرا شامل میهای اداری در سوئد سازمان

گردآوری  باهدفیافته را های نسبتا  سازمانتاوی اسناد حقوقی و مصاحبهمبتنی بر  س

و تحلیهل ارالعهات    ثبهت فراینهدهای  سهازی و  ارالعات مربوط به فرایندهای تصمیم

نتایج نشان داد کهه   .گرفت کار بهابزارهای تحقیق  عنوان به ،هیأت تادیدنظر مربوط به

  هها و  سهازی در انتصهاب  مستندسهازی و تصهمیم  فراینهدهای  فیت در تمها  مراحهل   شفا

 حقهوقی ایهن بها مقتضهیات     .درون بخش آموزش عالی سوئد مشههود اسهت   هایترفیع

در بخهش   ،های بیشترها و ترفیعانتصاب مربوط بهاین مقتضیات قانونی سازگار است و 

                                                           
 البياناق استط   . 

 المهاب ق. 7

 المصلحة أرحاب.  
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و بررسهی رونهدها   و  تقویت کهرده  را شفافیتاز رضایتمندی سطو  آموزش عالی سوئد 

و نگهاران  روزنامهه از افراد متقاضهی،   اعمسازی توسط ناظران بیرونی فرایندهای تصمیم

  .است ساختهرا ممکن  مندعالقه ورنان هم

 گرفتاهداف زیر را پیاین تحقیق : 0117، سال  پژوهش هابارد: 

 ؛ها در کاهش فساد در بخش آموزشایضا  نقش رسانه 

 که بهه شهکل    ش کمپین شفافیت که در کاهش مخاررات بزرگ دولتیایضا  نق

 ؛یابدمشکالت مالی نمود می

؛ گرفهت  کهار  بهرا بررسی برخی ادبیات پیشین مبتنی بر  0پژوهشگر روش اسنادی

 :پردازدامور زیر میکه به ادبیاتی 

 ؛نقش شفافیت در از بین بردن فساد پنهان در بخش آموزش کشور اوگاندا  

  ؛شودکه آموزش در اوگاندا با آن موا ه می با مشکالت مالیمقابله  

 ؛اصالحات مربوط به ابعاد مالی، آموزشی و ارالعاتی در اوگاندا  

 فساد سطح کاهش  اییتوان 

 :که است دادهنتایج نشان 

 بخهش آموزشهی در اوگانهدا بها آن     که  خطراتیدر کاستن از فساد و  رسانه

 ؛کنندایفا میی مؤثرنقش مهم و شود، رو میهروب

  در نبهود بود هه   دولتهی کهه    اتنقش توسل به شفافیت در کاستن از خطهر

متو ه مهدارس و بخهش   شود و نمایان می ،کار رودهکافی که در آموزش ب

 ؛آموزشی است

                                                           
1. Hubbard 

 ال ثائهي المنهج. 7
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  کنددولت بر اناا  اصالحات بیشتر در آموزش را تقویت می شهامترسانه. 

 

 درباره تحقیقات پیشین کلی توضیح

تحقیقات عربی و  ، برخی ازاین موضوع بارهدر های پیشیناه عرضه پژوهشاز ر محقق

و تفاوت میان  ستار کنونی بها   ، و وه شباهتهاآنرا بررسی کرد و با تحلیل  یرعربیغ

کهه تهأثیری بهر     سهابق گیری  ستار کنهونی از مطالعهات   مطالعات پیشین و و وه بهره

 .را شناسایی کردساختار مطالعه حاضر داشتند 

 :و وه شباهت میان  ُستار کنونی با مطالعات پیشین: اول

   در  ،(0101)وهش حسهنات   ستار کنونی با بسیاری از مطالعات پیشین؛ مثهل پهژ

 پهژوهش سونسهون  بها  و ( 0100)  هاداهلل دارد همچنین با پژوهش  شباهتهدف 

به نقش نظارت و شفافیت اداری در مبارزه بها فسهاد اداری،    پرداختن، در (0117)

 .است مشابه کندکه به نیل به اهداف پژوهش حاضر کمک می

 بها روش  ( روش توصهیفی ) گرفتهه  کهار  بهه روی از  هت روشی کهه  تحقیق پیش

و  (0101) حسهنات  پهژوهش ؛ مثهل  مشابهت داردهای پیشین بسیاری از پژوهش

خهوبی  ایهن روش، روش   .(0101)اقبال  و نور تحقیقو  ،(0100)  اداهلل پژوهش

 .تناسر دارد 0یآموزش تیریمد حوزههای تحقیقات ویژگیاست که با 

  بها  اسهت،  « پرسشهنامه »کهه همهان   تحقیهق   ابزار یریکارگ بهپژوهش حاضر در

حسهنات  ؛ مثال  بها پهژوهش   دارد شباهتهای پیشین ابزارهای بسیاری از پژوهش

 پهژوهش  ،(0101) هعضایلو  رراونه ، پژوهش (0100)  روانی ، پژوهش(0101)

                                                           
 الترب یة اإلداریة البح ث.  
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بها  ( پرسشنامه)این ابزار  و (0101)و اقبال  نور پژوهشو  (ق . هه 0110) سبیعی

 .است سازگار است کردههشگر بر آن تکیه ی که پژوروش کمّ

 بها   (های دولتهی کارکنان در سازمان)اش های مورد مطالعهتحقیق حاضر در نمونه

حسهنات  دارد؛ مهثال  بها پهژوهش     مشابهتهای پیشین های بیشتر پژوهشنمونه

و بهها  (0101)و اقبههال  نههور پهژوهش ، (ق .هههه 0110)سههبیعی  پهژوهش  ،(0101)

 ی اسهت کهه  تحقیقه  همهان نمونهه   ،نمونه تحقیقاین  .(0117) سونسونپژوهش 

  .دهدرا نشان میمشکل تحقیق در آن که  ای امعه

 :و وه تفاوت میان  ُستار کنونی با مطالعات پیشین: دو 
  ق بر موضهوع نظهارت و شهفافیت اداری و    با تو ه به تمرکز محقپژوهش حاضر

؛ همچهون  پیامدهای آن بر مبارزه با فساد اداری، بها بعضهی از تحقیقهات پیشهین    

؛ آناا کهه ایهن تحقیهق    دارد های  زئی در اهدافتفاوت ،(0100)  روانیتحقیق 

سازی یکی از متغیرهای پیاده عنوان به -شناسایی میزان دسترسی به ارالعات را 

آناها کهه    و ،اسهت  دادهههدف قهرار    -پژوهش حاضر نمونه تحقیقشفافیت نزد 

ارتقههاء شههفافیت در  (0100)، أوبههرین و مکلههوغلینتحقیههق کارکههاری، شههیری، 

   دسههتاوردهای پژوهشههی نههزد فعههاالن عرصههه فنههاوری ارالعههات و ارتبارههات و 

 .دادهای این حوزه را هدف قرار حرفه

    بینهی  پهیش  باههدف  گیروش پژوهش حاضر که همهان روش توصهیفی همبسهت

نظارت و شفافیت اداری بر مبارزه بها فسهاد اداری اسهت بها      یها مؤلفهپیامدهای 

های پیشین تفاوت دارد؛ مثال  با پژوهش کارکهاری، شهیری،   روش برخی پژوهش

که ایهن دو پهژوهش   ( 0117) سونسونو با پژوهش  (0100)، أوبرین و مکلوغلین
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پهژوهش  دو روش تحقیق تکیه کردنهد و   عنوان بهتوصیفی و تاربی بر دو روش 

 .است گرفته کارهبروش تحقیق  عنوان بهکه روش اسنادی را  (0117)هابارد 

 ههای پیشهین   محتوای پژوهش حاضر با محتوا و سن  ابزارهای بعضی از پژوهش

شفافیت در کهاهش   سهمکه مقیاس  (0100)  اداهلل پژوهشتفاوت دارد؛ مثال  با 

کهه  ( 0117) سونسونپژوهش با و  برد کار بهابزار تحقیق  وانعن بهفساد اداری را 

  .تکیه کرده یافتهای نسبتا  سازمانها و مصاحبهمصاحبه ،بررسی اسناد حقوقی هب

 پژوهشهی از   تحقیهق ههای  بها نمونهه   خهود  تحقیهق ههای  تحقیق حاضر در نمونه      

شهامل   شنمونه تحقهیق که  -(0100)  اداهللهای پیشین؛ یعنی پژوهش پژوهش

 .تفاوت دارد -است یردولتیغهای برخی از کارکنان سازمان

 :مطالعات پیشین گیری ازو وه بهره: سو 
ها عبهارت  آن نیتر مهمبهره  ست که  ها نهیزمهای پیشین در برخی وهشمحقق از پژ

 :است از

  ؛کاررفته بهارائه چارچوب نظری و منابع 

 قیقهات پیرامهون نقهش نظهارت و     چارچوب نظری با نتایج مطالعهات و تح  تقویت

کارکنان ایهن  دیدگاه آموزشی از  نواحیشفافیت اداری در مبارزه با فساد اداری در 

 ؛هابخش

   آگهاهی محقهق از بسهیاری از     از راه ،مطمهین  یا گونهه  بهه رر  مشکل تحقیهق

 .مناسر صورت بهمطالعات پیشین و تحقیقات مرتبط با مشکل 
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 حاضر میدانی مطالعه قواعد

 ناسی این مطالعهشروش

کنهد کهه ارتبهاط میهان متغیرههای      بر روش توصیفی همبستگی تکیه می حاضر مطالعه

کند و ها بررسی میها یا تالش برای کنترل آنتحقیق را بدون تالش برای تأثیر بر آن

 باههدف ایهن روش   (0101مراد و ههادی،  ) .بینی استهدفش از این کار کشف و پیش

وضع نظهارت و شهفافیت    باتأثیر فساد اداری  نسبتاسایی پژوهش حاضر که در پی شن

ابزار تحقیق در این روش  چراکهسازگاری دارد؛  ،است وپرورش آموزشاداری در وزارت 

 باههدف شهوند، سهپس   آوری مهی هها  مهع  شود و پرسشنامهاعمال می نمونه تحقیقبر 

  .وندشتحلیل و تفسیر می ،برای  امعه موردقبولهای دستیابی به تعمیم

 

 نمونه تحقیقو  تحقیقجامعه 

در کشهور کویهت   آموزشهی  گانهه  شهش از کارکنهان نهواحی   پژوهش این  تحقیق امعه 

ههای  کارکنهان بخهش   عالوه به ( هراء، کبیرالمبارکاحمدی، ، حولی، فروانیهپایتخت، )

 (ندسیها و اداره امور مهاداره امور علمی، اداره امور مدیریتی و فنی، اداره فعالیت) کاری

ریزی از سوی اداره برنامه منتشرهبنابر آخرین آمار  و شودتشکیل می در نواحی آموزشی

 (0101، ةالتربي  وزار) .رسدنفر می 0010ها به آن تعدادکویت،  وپرورش آموزشوزارت 

پرسشهنامه بهرای ههر     00 پژوهشگرشد و بندی ربقه پژوهشاین  نمونه تحقیق

نفر  111 نمونه تحقیق ؛ بنابراینکرد  دا ، امعه تحقیقهای یادشده در بخش از بخش

مورد معتبر و هود   071تنها  آنکه حالآورد  دست بهرا  02محقق عدد  .از کارکنان بودند

 .توضیح داده شده است( 0)ه در  دول شماره چنانک .داشت
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 یشناخت تی مع یرهایمتغ  هت از نمونه تحقیق(: 0) دول 

 درصد تعداد نوع متغیّر

  نسیت
 1.1 07 مرد

 21.7 001 زن

 

 کاریابقه س

 11.8 21 سال 0کمتر از 

 10.2 81 سال 01زیر  سال تا 0از 

 01.7 10 سال 00تا کمتر زیر  سال 01 از

 01.7 10 سال و بیشتر00

 

 مدرک تحصیلی
 70.2 021 دیپلم

 08.0 71 لیسانس

 

 بخش اداری

 01.8 17 اداره امور علمی

 18.0 011 ه امور مدیریتی و فنیادار

 00.1 10 هااداره فعالیت

 1.1 00 اداره امور مهندسی

 

 آموزشی ناحیه

 1.1 07 پایتخت

 08.0 77 فروانیه

 01.1 10 حولی

 01.1 11 أحمدی

 8.0 00 مبارک الکبیر

 07.8 18 الاهراء

 

 011 071  جمع کل
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مهردان و  تعهداد  میهان  را  اختالفهی ، ه تحقیهق نمونتعداد نظر  از( 0) دول شماره 

ماهیهت   لیدل بهچون واقعی است و افزون بر آن این اختالف  .دهدزنان نشان میتعداد 

معموال  زنهان بهیش از مهردان مایهل      چراکه مو ه است؛ های آموزشیحوزهاین کار در 

در پهژوهش را  نمونهه  درصد از افهراد   1/1مردان  که  ایی .ها هستنددر آن حوزه کار به

دهند و اختالفی نیز در متغیر صهالحیت  درصد را نمایش می 7/21 زناند، ندهنشان می

بهه مشهارکت در ایهن     دارندگان مهدرک تحصهیلی لیسهانس    که یرور بهعلمی هست؛ 

 .نشان دادندپژوهش کمتر تمایل 

 

 ابزار تحقیق

یهن تحقیهق در   های مشابه پیشین درباره موضهوع ا پرسشنامه پس از آگاهی از پژوهش

از آن تحقیقی کهه   ؛رراحی شد اناا  تحقیقی اکتشافیو پس از  وپرورش آموزشحوزه 

آنچه در رراحهی ایهن    .شداستفاده ابزار تحقیق  یهادر رراحی برخی از محورها و آیتم

پژوهشهگر  . بود سؤاالتپرسشنامه مدنظر قرار داشت توان پاسخگویی نمونه تحقیق، به 

و این ابزار از دو  کردها تکیه ابزاری ضروری برای گردآوری داده نعنوا بهبر پرسشنامه 

نمونهه  شناختی مربهوط بهه   ارالعات  معیتحاوی ؛  زء نخست است شده لیتشک زء 

امها  هزء    (آموزشی ناحیه، مدرک تحصیلی، بخش اداری و سنوات خدمت) است تحقیق

 :ستادربرگرفتهآید به شرحی که میسه محور را  ،دو  پرسشنامه

  آموزشی کویت نواحیابعاد نظارت در 

  آموزشی کویت نواحیابعاد شفافیت اداری در 

  آموزشی کویت نواحیعوامل مبارزه با فساد اداری در 
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 سناش میهزان  باهدف0مقیاس لیکرت پنج بعدی براساس این تحقیق، رسشنامهپ

: ین شر  اسهت ا این بندها به .رراحی شده است ،پرسشنامه بندهایتمامی  سازگاری با

تحقیق حاضر پهس از آگهاهی از مطالعهات     .(کم اریبس، متوسط، کم، عالی، عالی بسیار)

، بهر  نمونهه ههای  پاسه   [در شهده  مطر ] هایارزیابی شناساییتحلیل و  باهدفپیشین، 

و این امتداد رده بین سهطو    ./81 مساوی است با 1تقسیم بر  0 :تکیه کرد زیر معادله

 :استبه شر  زیر  موافقت میزانحسابی میانگین ارزش ، اهیدرنت ؛است گانه پنج

 به معنای مقدار بسیارکم 8/0تا  0 از
 به معنای مقدار کم 11/0تا  80/0از 
 به معنای مقدار متوسط 11/1تا  10/0از 
 عالیمقدار به معنای  01/1تا  10/1 از
 بسیار عالیمقدار به معنای  0تا  00/1از 

 

 ایی ابزارهاروایی و پای

با ارائهه پرسشهنامه بهه    ی، پیش از اناا  مطالعه میدان ،اعتبار، روایی و پایایی پرسشنامه
 به همین ترتیر،؛ شناسایی روایی ظاهری ابزار، صورت گرفت باهدفگروهی از داوران 

ی ایونباخ برای دستیابی بر میزان پایه کر یآلفا همعادل قیازررضریر همبستگی داخلی 
 موردمطالعهه ههای  پرسشهنامه بهرای نمونهه    .مقیاس، استخراج شهد  گانه پنجمحورهای 

تعهداد   -بهود این تحقیق ن موردمطالعههای که شامل نمونه –شد  گرفته کار به یپیمایش
ی چنهان اسهت کهه در  هدول     ایضرایر پایه  .استکارمند نواحی آموزشی نفر  00ها آن

  :است آمده( 0)شماره 

                                                           
 الخماسي ليكرق مهياس.  
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 ابزار یها نهیزمکرونباخ برای ابعاد و  یی آلفاایضریر پای(: 0) دول 

 آلفا مقدار عدد بندها های ابزارزمینه ابعاد ابزار

 روندهای نظارتی  ابعاد نظارت در ناحیه آموزشی
 وظایف نظارت

01 271/. 

  7 210/. 
  7 210/. 

ابعاد شفافیت اداری در ناحیه 
 آموزشی

 ./270 00 عوامل سازمانی
 ./217 01 عوامل ارتباری

  00 207/. 
عوامل مبارزه با فساد اداری 

 در ناحیه آموزشی

فساد به شیوه  مبارزه با
 ارزشی

01 212/. 

فساد به شیوه  مبارزه با
 سازمانی

7 210/. 

  2 212 
 ./281 00  ابزار ماموعه

 
که از روایی و پایایی پرسشنامه، اعتبار، کیفیت ساختار  است نتایج این تحقیق این

 .شودهای تحقیق روشن میبه پرسش در پاس آن   یریکارگ بهن و امکا
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 های آماریپردازش

 مورداسهتفاده های آماری پردازش داده باهدف ،01 نسخه( SPSS)تحلیل آماری برنامه 

کرونباخ بهرای تأییهد سهازگاری داخلهی مقیهاس و       یضریر پایای آلفا( 0) .گرفت قرار

 ،ههای درصهدی  نسهبت  ،هها تناوبدهنده توصیفی نشانآمار ( 0) .رفت کار بهابزار  یپایای

 نمونه تحقیق هایمشخصهتوصیف  باهدف از معیار هایهای حسابی و انحرافمیانگین

و میهزان موافقهت    شهود  دادههای این مطالعه پاس  شد تا برخی از پرسش گرفته کارهب

بهرای   ،Tآزمهون   ازمهأخوذ   اسهتنباریِ آمار ( 1) .با بندهای پرسشنامه معلو  شود هاآن

ههای  تفاوتیافتن  باهدف0ررفهیک های تحلیل واریانسو روش غیروابستههای نمونه

هها و  ههای آمهاری میهان گهروه    نیهل بهه معنهاداری    ،های حسابی متغیرهها میانگینبین 

آزمهون  از سهپس   .رفهت  کهار  بهه تحقیهق   سهؤاالت پاس  بهه برخهی   [ باهدف تیدرنها]

 آمهار  (1) .اسهتفاده شهد   [هها آن] ها و شناخت نقاط تفهاوت وهابعاد گر برای مقایسه1شِفه

 0(سازی معادالت سهاختاری  مدل)که به معادله ساختاری  مأخوذ از تحلیل مسیر یلیتحل

و  توان تأثیر متغیرهای مسهتقل بهر متغیهر وابسهته را شهناخت،     با آن میموسو  است و 

لی کهه رابطهه   ااز توزیع اعتهد ( 0)و  .واقع شد مورداستفاده ،بینی کردمیزان تأثیر را پیش

کند، بهره را روشن می« هانسبی آن هایتناوب»و « استانداردی نمرات» میان دو متغیرِ

 .شد برده

 

 

                                                           
1. Independent Samples T-test 

2. One Way Analysis of Variance (ANOVA)  
3. Scheffe Test 

4. Path analysis 

5. Structural Equation Modeling (SEM) 
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 آن میدانی و تفسیر مطالعهنتایج 

ابعاد نظارت در نواحی آموزشی کشور : پرسدپاس  به پرسش نخست این تحقیق که می

 حی چیست؟ کارکنان آن نوادیدگاه کویت از 

در هه  و  0یاسهتاندارد ههای  ها و انحهراف پاس  به این پرسش، میانگین منظور به

 .آمد دست بهبیان شده، ( 1)در  دول شماره  که چنان، 0اهمیت

، نمونه تحقیق، براساس نظر در ه اهمیتهای استاندارد و انحراف های حسابی ومیانگین(: 1) دول 

 زشیدرباره ابعاد نظارت در نواحی آمو

 عدبُ

ی
ساب

ن ح
میانگی

ستاندارد 
ف ا

حرا
ان

 

ت
درجه اهمی

 

 عالی 20101/1 0021/1 ابعاد نظارت در ناحیه آموزشی

 عالی 21017/1 1211/1 روندهای نظارتی در ناحیه آموزشی

 عالی 01021/0 1182/1 وظایف نظارتی ناحیه آموزشی

به ابعهاد نظهارت در    های استاندارد مربوطهای حسابی و انحرافمیانگین( 1) دول 

 بهر  بهال   سهاده و انحهراف اسهتاندارد    0021/1 بهر  بهال  میانگین حسابی نواحی آموزشی، 

که دال بر سازگاری نمونه و موافقت  دهدرا نشان می« عالی»و در ه اهمیت  ./20101

 دهیرسه ابعاد نظارت در نواحی آموزشی، بهه حهدّ عهالی    » :است که[ قضیه]نمونه با این 

تهوان  ، این را میپرسشنامه سؤالکننده در پاس  به این بر نظر نمونه شرکتو بنا «است

ههای کهاری در نهواحی آموزشهی کشهور      های نظارتی در محیطبه خارر حضور دستگاه

                                                           

 المعياریة االنحرافاق.  

 التهدیر درجة. 7
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کیفیهت نظهارت و   و هود آشهکار و واقعهی نظهارت،      رغهم  به، این نتیاه .کویت دانست

ر محیط کار در نواحی آموزشهی  زیرا د؛ کندنظارت را تو یه نمیدرست ا رای  چگونگی

بیهورن  )این نتیاه با پژوهش حسنات شود و اعمال نمی یخوب به« عالی»کویت نظارت 

 اسهت  کهرده نظارت عهالی در محهیط کهار اشهاره      و ودکه به ( 0101؛ 0101و تکشرا، 

کهرده  که به ضعف نظهارت اشهاره    -نور و اقبال 0101سال و با پژوهش سازگاری دارد 

 .اردتفاوت د -است

ابعاد شفافیت اداری در نواحی آموزشی کویهت،   :این تحقیق دو پاس  به پرسش 

 کارکنان این نواحی چیست؟ ازنظر

های اسهتاندارد و در هه اهمیهت،    ها و انحرافبرای پاس  به این پرسش، میانگین

 .آورده شد دست به، دهدنشان می( 1)  دول شماره که چنان

های از استاندارد و در ه اهمیت، مربوط به ابعاد شفافیت های حسابی و انحرافمیانگین(: 1) دول 

  نمونه تحقیقاداری در نواحی آموزشی، بنابر نظر 

 بُعد
میانگین 

 حسابی

انحراف 

 استاندارد
 درجه اهمیت

 متوسط 10117/0 1080/1 شفافیت اداری در ناحیه آموزشی ابعاد

 متوسط 20280/1 1201/1 وزشیناحیه آم در شفافیت سازمانی ابعاد

 متوسط 21028/1 0102/1 شفافیت در ناحیه آموزشی باهدف ،ابعاد رابطه

های استانداردی ابعهاد شهفافیت   های حسابی و انحرافمیانگین( 1) دول شماره 

و انحهراف اسهتاندارد سهاده     1080/1 بهر  بال ؛ میانگین حسابی اداری در نواحی آموزشی

تهوان  ایهن نتیاهه را مهی    .دههد را نشان می« متوسط»در ه اهمیت و  10117/0 بر بال 

، گسهترش مفههو    مفهو  شفافیت در محیط کاری نواحی آموزشی بودن دی دناشی از 

 بسها  چهو  .دانستهای روشن برای تحقق شفافیت اداری شفافیت اداری و یافتن مالک

 :امور زیر دانست ربوط بهم تو ه قابلهای ثمربخش و تالش ناشی ازبتوان این نتیاه را 
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 در محهیط   ،مندنظا  رور به که کارهاییاناا   هنگا  به ارالعات کافی دسترسی

  ؛شودکار در نواحی آموزشی اناا  می

 ؛های فعال در نواحی آموزشیبرقراری ارتباط خوب میان بخش  

 لتی مبارزه با فساد از راه نشر آشکار و مستمر ارالعات و توانمندسازی مقامات دو

 و ارزیابی و نقد آن ارالعاتدر دستیابی آسان به ارالعات  ،و غیردولتی و افراد

سال  با پژوهش، این نتیاه از  هت دسترسی متوسط به شفافیت و ابعاد شفافیت

پژوهش   روانی، 0100با نتیاه مطالعات سال  و دارد مشابهترراونه و عضایله  0101

، که 1أوبرین و1الکلینمک، 0، شیری0کارکاری 0100 مطالعه سال  اداهلل و 0100 سال

 .، تفاوت داردندبه و ود شفافیت اداری در سطح عالی اشاره داشت

عوامل مبهارزه بها فسهاد اداری در     :پرسدپاس  به پرسش سو  این تحقیق که می

 کارکنان این نواحی چیست؟دیدگاه نواحی آموزشی کویت از 

ههای اسهتاندارد و در هه اهمیهت     انحهراف ها و میانگین سؤالبرای پاس  به این 

 .آمد دست بهدهد نشان می( 0) دول شماره  که چنان

های حسابی و انحراف استاندارد و در ه اهمیت عوامل مبارزه با فساد اداری در میانگین(: 0) دول 

 نمونه تحقیقآموزشی، بنابر نظر  نواحی

 بُعد
میانگین 

 حسابی

انحراف 

 استاندارد
 درجه اهمیت

 عالی 00001/0 1171/1 وامل مبارزه با فساد اداریع

 متوسط 10078/0 2683/2 مبارزه با فساد اداری به شیوه ارزشی

 متوسط 2807/1 1771/1 مبارزه با فساد اداری به شیوه سازمانی

                                                           
1. Carcary 
2. Sherry 

3. McLaughlin 

4. O’Brien 
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محهور عوامهل   های اسهتانداردی ابعهاد   های حسابی و انحرافمیانگین (0) دول 

و انحهراف   1171/1 بهر  بهال  میهانگین حسهابی    ،احی آموزشیدر نوفساد اداری  مبارزه با

ایهن   بسها  چهه  .دهدرا نشان می« عالی»و در ه اهمیت  00001/0 بر بال استاندارد ساده 

که  منتسر شودهایی های دیوان حسابرسی و رسانهواکنشی در مقابل گزارشنتیاه به 

[ از ]دولهت و خصوصها     از ههر بخشهی از  انهدازی  یا دسهت  یشکن قانون معموال  هر خبر

ایهن   .کننهد را منتشهر مهی   و نواحی آموزشی تابع آن و مهدارس  وپرورش آموزشوزارت 

« عالی»مبارزه با فساد اداری را در حد  [میزان]که  0هابارد 0117سال نتیاه با پژوهش 

 0100سهبیعی و   0111ههای سهال   از پهژوهش  هر یهک و با  سازگار درآمد ،دانستمی

های کاری که این های فساد در محیطشیوه فراوان شیوعاز  چراکهدارد؛  تفاوت اداهلل، 

هها  سطح مبارزه با فساد در آن محیط بودن نییپاتوان میه، ا را شد دو پژوهش در آن

 .نتیاه گرفترا 

 ی) غیرهها بها تو هه بهه مت   آیها  : پرسهد پاس  به پرسش چهار  این تحقیق که می

 تحقیهق در پاس  نمونه  (اداری و سنوات خدمت مدرک تحصیلی، ناحیه آموزشی، بخش

 (عوامل مبارزه با فسهاد اداری  -ابعاد شفافیت اداری -ابعاد نظارت) به محورهای تحقیق

 شود؟یافت میهای معنادار آماری تفاوت

 

 

 

 

 

                                                           
1. Hubbard 



 زارش پژوهشیگ 11  

 

 مدرک تحصیلی .0

 های مستقلنمونه« مدرک تحصیلیِ»برای سناش معنای متغیر  Tنتایج آزمون : (1) دول 
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 روندهای نظارت در ناحیه آموزشی
    0021/1 021 دیپلم

 171/1 018 781/0 1100/1 71 آموزش عالی

 وظایف نظارتی در ناحیه آموزشی
    1120/1 021 دیپلم

 171/1 018 708/1 1108/1 71 آموزش عالی

 ابعاد نظارت در ناحیه آموزشی
    0700/1 021 دیپلم

 002/1 018 017/0 1000/1 71 آموزش عالی
ابعاد شفافیت اداری در ناحیه 

 آموزشی
    1111/1 021 دیپلم

 111/1 018 277/0 1011/1 71 آموزش عالی
های شفافیت اداری در ناحیه سیستم

 آموزشی
    0801/1 021 دیپلم

 112/1 018 118/0 8017/0 71 آموزش عالی
شفافیت اداری در  منظور بهارتباط 

 ناحیه آمورشی
    0111/1 021 دیپلم

 170/1 018 800/0 2180/0 71 آموزش عالی
عوامل مبارزه با فساد اداری در 

 ناحیه آموزشی
    1111/1 021 دیپلم

 127/1 018 817 1008/1 71 آموزش عالی
ارزشی  مبارزه با فساد اداری با شیوه
 در ناحیه آموزشی

    1070/1 021 دیپلم
 392/0 018 112/0 0801/1 71 آموزش عالی

مبارزه با فساد اداری با شیوه 
 در ناحیه آموزشی سازمانی

    1017/1 021 دیپلم
 108/1 018 2281/1 0800/1 71 آموزش عالی

 نکهه یا های حسابی وبین میانگین 10/1های معنادار آماری در سطح و ود تفاوت

بهه نفهع   ههای شهفافیت اداری،   سیسهتم و حور ابعاد شهفافیت اداری  م در هتها تفاوت

بهاالبودن  بهه خهارر   ایهن   .شودروشن می ،(1) دول  بااست، مدرک دیپلم  [دارندگان]

بیشهتر کارکنهان    چراکهه  ؛اسهت تحقیق [ آماری]تعداد دارندگان مدرک دیپلم در  امعه 

ابر تقسهیمات دیهوان خهدمات    بنزیرا هستند؛  هاهدیپلم ،های تابعه نواحی آموزشیبخش
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[ تحصهیلی ]کند که در هه  کارکنانی را  ذب می ،کارهااین ماهیت ، کشور کویت مدنیِ

 هورانی، و پهژوهش سهال     0100سهال  این نتیاه با پهژوهش   .اند کرده افتیدردیپلم را 

 .ها نتایج به نفع مدارک آموزشی دیگر است، تفاوت داردکه در آن ایلهضرراونه و ع 0101

 یه آموزشیناح .0

 های متغیر ناحیه آموزشیهای بین میانگین، برای تفاوت0ررفهنتایج تحلیل واریانس یک: (7) دول 
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روندهای نظارتی در ناحیه 
 آموزشی

 118/1 121/0 110/0 0 008/01 هابین گروه
   818/1 011 818/001 هاون گروهدر

    012 221/011 ماموع

 وظایف نظارتی در ناحیه آموزشی
 110/1 221/1 110/1 0 118/01 هابین گروه

   000/0 011 011/111 هادرون گروه
    012 010/107 ماموع

 ابعاد نظارت در ناحیه آموزشی
 110/1 111/1 720/0 0 277/01 هابین گروه

   800/1 011 781/001 هاگروهدرون 
    012 711/011 ماموع

ابعاد شفافیت اداری در ناحیه 
 آموزشی

 117/1 101/0 111/0 0 102/00 هابین گروه
   100/0 011 778/012 هادرون گروه

    012 017/080 ماموع

های شفافیت اداری در سیستم
 ناحیه آموزشی

 100/1 110/1 000/0 0 101/00 هابین گروه
   811/1 011 217/002 هادرون گروه

    012 010/010 ماموع
شفافیت  منظور بهعوامل ارتباری 

 اداری در ناحیه آموزشی

 111/1 012/1 210/0 0 801/01 هابین گروه
   810/1 011 100/002 هادرون گروه

    012 012/011 ماموع

                                                           
1. One Way Analysis of Variance (ANOVA)  
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عوامل مبارزه با فساد اداری در 
 شیناحیه آموز

 118/1 011/1 811/1 0 228/08 هابین گروه
   081/0 011 087/101 هادرون گروه

    012 080/110 ماموع
 های مبارزه با فساد اداریارزش

 در نواحی آموزشی

 110/1 210/1 207/1 0 111/02 هابین گروه
   220/1 011 708/010 هادرون گروه

    012 121/080 ماموع
بارزه با فساد اداری های مسیستم

 در ناحیه آموزشی

 111/1 100/1 078/1 0 820/00 هابین گروه
   201/1 011 118/000 هادرون گروه

    012 011/018 ماموع

 

بهین میهانگین حسهابی تمها       10/1ههای معنهادار آمهاری در سهطح     و ود تفاوت

 منظهور  بهه  .شودمیروشن ، (7) دول [ مشاهده] با ،محورهای تحقیق با نواحی آموزشی

 :امور زیر شناسایی شوداستفاده شد، تا  0ها، از آزمون شِفهشناسایی تفاوت

 های بُعدی تفاوت 

 اقهدامات   بها  ،«حهولی »آموزشهی  به متغیر ناحیهه   منتسر آماریِ های معنادارتفاوت

 ؛نظارتی

 نقطهه تمرکهز   بها آموزشی فروانیه و أحمدی  نواحیمعنادار آماری متغیر  یها تفاوت 

 ؛وظایف نظارتی

 ؛ابعاد نظارتیبا نقطه تمرکز های معنادار آماری متغیر ناحیه آموزشی أحمدی تفاوت 

                                                           
1. Scheffe Test 
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 بها نقطهه تمرکهز     های معنادار آماری متغیر ناحیه آموزشی فروانیه و پایتخهت تفاوت

 شفافیت اداری

 ههای  طه تمرکز سیستمهای معنادار آماری متغیر ناحیه آموزشی أحمدی با نقتفاوت

 یت اداری؛شفاف

 ؛های معنادار آماری عوامل ارتباط با ناحیه آموزشی أحمدیتفاوت 

 اد اداری بها ناحیهه آموزشهی    های معنادار آماری محور عوامل مبهارزه بها فسه   تفاوت

  هراء؛

 های مبارزه با فساد اداری با ناحیهه آموزشهی   های معنادار آماری محور ارزشتفاوت

 ؛أحمدی

 سهاد اداری بها ناحیهه    های مبارزه با فسیستم قطه تمرکزنهای معنادار آماری تفاوت

 آموزشی أحمدی

است که نواحی آموزشهی در چگهونگی مهدیریت کارهها     این نتیاه به خارر آن 

پیرامهون   ههای دیدگاهتفاوت [ خارر به]توان گفت می عالوه بهاستقالل نسبی دارند، 

ماهیت فرایندهای اداری  وشی فرایندهای نظارت و شفافیت اداری در یک ناحیه آموز

 .کند داگانه اتخاذ می رور بههر منطقه  رهبری که [است] در آن و فرهنگ سازمانی

برند نواحی آموزشی از آن بهره میکه است  استقاللی خارر به[ این نتیاه]همچنین 

گیری در ساخت سیسهتمی بهرای نظهارت و    در تصمیماست که آزادی خارر و نیز به 

این استقالل همواره  هرچند دارند مبارزه با فساد در آن نواحی باهدفری شفافیت ادا

در محهیط کهارِ    ،دربرابر تغییهر  مقاومتواقعا  چراکه ؛ گیرده خود میبصوری  ایهرهچ

با تو ه به ارالع محقق مبنی بر عد  و ود  .بیشتر نواحی آموزشی کویت آشکار است

و این  مربوره ندارد هایپژوهشه ب ی، این نتیاه، ارتبار[بارهدر این] هرگونه پژوهش
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بها  ( نظارت، شفافیت اداری، مبهارزه بها فسهاد   ی )ارتباط میان متغیرها است که  یدرحال

 .گرفت قرار یموردبررستوسط خود محقق متغیر ناحیه آموزشی 

 بخش اداری .1

 «داریبخش ا»های متغیر های بین میانگینبرای تفاوت ررفهنتایج تحلیل واریانس یک(: (: 8) دول 
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روندهای نظارتی در ناحیه 
 آموزشی

 9/1    /  5  /91     / 22 هابین گروه

   567/1 766 779/ 77 هادرون گروه

    769   996/7 ماموع

وظایف نظارتی در ناحیه 
 آموزشی

 1/  9 7/1   1/ 2    235/0 هابین گروه

    /775 766 76 /5 2 هادرون گروه

    769 72 /7 7 ماموع

ابعاد نظارت در ناحیه 
 آموزشی

 1/  7  / 1   / 75    /9 5 هابین گروه

   1/  5 766 776/  9 هادرون گروه

    769 1 7/ 26 ماموع

ابعاد شفافیت اداری در 
 ناحیه آموزشی

 1/ 16 7/    79/7    52/2  اهبین گروه

    /7 1 766  71/72  هادرون گروه

    769 12/757  ماموع

های شفافیت سیستم
 اداری در ناحیه آموزشی

 1/1    / 71  /6 1    /19  هابین گروه

   1/ 56 766 779/    هادرون گروه

    769 7 67/7  ماموع

 2/1 7  /     / 2     /77  هابین گروه منظور بهعوامل ارتباری 



 19/ کویت در آموزش و پرورش تأثیر ابعاد نظارت و شفافیت اداری  
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ری در ناحیه شفافیت ادا
 آموزشی

   562/1 766 1 672/7 هادرون گروه

    769   9/7   ماموع

عوامههل مبههارزه بهها فسههاد  
 اداری در ناحیه آموزشی

 1/  5 1/ 72 7/1      / 17 هابین گروه

    /  7 766    /61  هادرون گروه

    769 7  / 5  ماموع

های مبارزه با فساد ارزش
 در نواحی آموزشی اداری

 1/ 9   /57   /  6    /  9 هابین گروه

    /9 1 766 6/726   هادرون گروه

    769  75/ 9  ماموع

های مبارزه با فساد سیستم
 اداری در ناحیه آموزشی

 1/ 5   /175  / 17    / 12 هابین گروه

   992/1 766  6/76   هادرون گروه

    769 1/765 7 ماموع

ههای حسهابی   بهین میهانگین   10/1ههای معنهادار آمهاری در سهطح     تفهاوت  بودن

  آشهکار   (8) هدول شهماره   [ مشهاهده ] بها  ،متغیر تما  بخش اداری ومحورهای تحقیق 

ههای مختلهف   به خارر تشابه ماهوی کارهایی است کهه در بخهش   این نتیاه .شودمی

 0101بها پهژوهش سهال    ین نتیاهه  همه اما  .شودموزشی اناا  میسرتاسر یک ناحیه آ

 کهرده هایی به نفع مدیریت عهالی اشهاره   که در آن نتیاه به تفاوت -رراونه و عضایله

 :اختالف دارد دو  ادر  -است
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  بهه یهک   ایهن بهاور را   روال عادی و التهزا  بهه فرهنهگ اداری واحهد،     آناا که

تهر خواههد   تهر و راحهت  پیروی، آسان دهد که فرایند نظارت ومی منصر صاحر

 ؛ شد

  کویهت را  وپرورش آموزشطو  میانی مدیریت در وزارت س ،نواحیاین آناا که 

خواهد کهه در خهود سهاختار    دهند و از آن اناا  همان کارهایی را مینشان می

 هستاش سازمانی

 سنوات خدمت .1
 «سنوات خدمت»های متغیر ن میانگینهای بیبرای تفاوت ررفهنتایج تحلیل واریانس یک(: 2) دول 
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روندهای نظارتی در ناحیه 
 آموزشی

 1/ 79  /6 7  / 15    /7 7 هابین گروه

   562/1 766 1 7/  2 هادرون گروه

    769   996/7 ماموع

در ناحیه وظایف نظارتی 
 آموزشی

 1/ 6   / 12  / 1     /  9 هابین گروه

    /6 7 766  7 /79  هادرون گروه

    769 72 /7 7 ماموع

ابعاد نظارت در ناحیه 
 آموزشی

 1/ 75  / 72  /152    / 76 هابین گروه

   1/  5 766 17/772  هادرون گروه

    769 1 7/ 26 ماموع

در  ابعاد شفافیت اداری
 ناحیه آموزشی

 1/ 7   /  9 7/  1   6/  1 هابین گروه

    /5 1 766 726/ 16 هادرون گروه

    769 12/757  ماموع



 10/ کویت در آموزش و پرورش تأثیر ابعاد نظارت و شفافیت اداری  

 

 
 

 محور

سه
قای

ه م
گا

ست
خا

 

ن
وا

ع ت
جم

دو
 ها

جه
در

 
ی

اد
آز

 

ن
وا

ن ت
گی

یان
م

ها
دو

 

ار 
قد

م
F

 

ی
دار

عنا
م

 

های شفافیت اداری سیستم
 در ناحیه آموزشی

 1/  1 671/7 7/ 77   6/ 62 هابین گروه

   9/1 5 766  552/77 هادرون گروه

    769 7 67/7  ماموع

 منظور بهارتباری عوامل 
شفافیت اداری در ناحیه 

 آموزشی

 11/1  7/ 1   /515    / 7  هابین گروه

   561/1 766 775/ 27 هادرون گروه

    769   9/7   ماموع

عوامل مبارزه با فساد اداری 
 در ناحیه آموزشی

 156/1 2/7 7 7/ 21   5/ 1  هابین گروه

    /5 7 766  7 /157 هادرون گروه

    769 7  / 5  ماموع

های مبارزه با فساد ارزش
 در نواحی آموزشی اداری

 1/ 12 66/7  5/7     2/    هابین گروه

    /1 1 766  129/72 هادرون گروه

    769  75/ 9  ماموع

های مبارزه با فساد سیستم
 اداری در ناحیه آموزشی

 2/1    / 95  /  9    /566 هابین گروه

   956/1 766 767/ 6  هادرون گروه

    769 1/765 7 ماموع

ههای  سیتسهم  نقطه تمرکهز برای  10/1های معنادار آماری در سطح و ود تفاوت

شناسهایی   منظهور  به0آزمون شِفه .شودآشکار می( 2) دول [ مشاهده]از  ،شفافیت اداری

 سنوات ی به نفع گروه دارایو معناداری آمار قرار گرفت مورداستفاده ،های بُعدیتفاوت

                                                           
1. Scheffe Test 
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تاربهه   یازمندناین نتیاه به خارر شفافیت اداری است که  .سال به باال بود 00خدمت 

کهه سهروکار بها آن و اسهتفاده از آن در     ؛ تاربهه و ممارسهتی   و ممارست روالنی است

 0101این نتیاه با پژوهش سال  .، ممکن استنواحی آموزشی فنیفرایندهای اداری و 

ترهها   روانی که به و ود معناداری آماری برای ماهرب  0100ژوهش سال حسنات و پ

  .موافقت دارد اشاره داشت

میزان تأثیر ابعاد نظهارت و ابعهاد   : پرسدپاس  به پرسش پنام این تحقیق که می

 شفافیت اداری بر عوامل مبارزه با فساد اداری چقدر است؟

ه در یکهی از معهادالت تحلیهل    ارائه شهد آمار تحلیلی  ،باال برای پاس  به پرسش

تهوان تهأثیر   که با آن می شد کارگرفتههب 0«سازی معادالت ساختاری مدل»با نا  0مسیر

در شهکل   که چنان، را متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته را شناسایی و میزان تأثیر

 .بینی کردآمده، پیش( 0)شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Path Analysis 

2. Structural Equation Modeling (SEM) 



 11/ کویت در آموزش و پرورش تأثیر ابعاد نظارت و شفافیت اداری  

 

 
 

افیت اداری بر عوامل مبهارزه بها فسهاد اداری در نهواحی     میزان تأثیر ابعاد نظارت و ابعاد شف(: 0)شکل 
 آموزشی

 

 
 .دهدعوامل خار ی تأثیرگذار بر عوامل و ابعاد را نشان می( e: )تو ه* 

مهدل  [ مشاهده]از  ،اشبر ابعاد داخلیمیزان تأثیر ابعاد نظارت در نواحی آموزشی 

 71/1 میهزان بر رونهدها بهه   [ این تأثیر] :شودروشن میآید، به شرحی که می( 0)شکل 

میهزان ارتبهاط دو متغیهر مسهتقل بها      بهر  امها  ، 81/1رسید، بر وظایف نظارتی به در ه 

 «ابعاد شفافیت اداری در نواحی آموزشی»و  «ابعاد نظارت در نواحی آموزشی» ؛یکدیگر

رسیده است و تأثیر ابعاد شفافیت اداری در نواحی آموزشی بر ابعاد  70/1به در ه باالی 

عوامل 

 سازمانی

روندهای 

 نظارتی

شفافیت  نظارت

 اداری

وظایف 

 نظارتی

عوامل 

 ارتباطی

مبارزه با 

 فساد اداری

 بُعد سازمانی بُعد ارزشی
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و این مقدار باالیی است کهه دال   است دهیرس27/1اش، به در ه ازمانی داخلیسعوامل 

  .بر انطباق مدل نظری با ارالعات میدانی است

 ./27ی بهه بهاالی   میزان تأثیر شفافیت اداری در نواحی آموزشی بر عوامل ارتبار

، در فوقالگوی  که بر توان رسید10/1 ینِیرسید و ارزش متغیر بیرونی به در ه بسیار پا

 عنهوان  بهاما میزان تأثیر ابعاد مدل  .سناش رابطه و نشان دادن همبستگی داللت دارد

 رت در نواحی آموزشهی، بهر مبهارزه بها    نظا ؛آیدکه می چنان شدیکی از عوامل مستقل 

اش تهأثیری  ارزشهی فساد سازمانی و فساد فساد اداری در نواحی آموزشی به دو صورت 

به دو صهورت سهازمانی و    اما شفافیت اداری در نواحی آموزشی، .ذاردگمی 00/1در حد 

بهه ارزش   با تو هه  .گذاردتأثیر می 11/1اش بر مبارزه با فساد به میزان عوامل ارتباری

بر  ،28/1 به مقدار ،دده، نشان میکه مبارزه با فساد در نواحی آموزشی ایمتغیر وابسته

کهه   و ایهن آن چیهزی اسهت    21/1 به میزان عد ارزشیبُبر و اثرگذار است عد سازمانی بُ

  را آن  1/1  هز  بهه کهه  [ متغیهر بیرونهی  ]گهذارد؛  باقی نمیبرای متغیر بیرونی  ایعرصه

الگهو   درستی دیمؤو واقعا  باال است که  تابع یک ارزش ،این آنکه حال؛ بسنادتواند نمی

 .است رهای اثرگذادرست تابع در سناشِاین الگو توان [ دیمؤ]و 

را نشهان   71/1از متغیرهای مستقل، مقدار متغیر وابسته  یریاثرپذبه میزان  تو ه

را  تعاملشهان تا آناا که اثهر   ؛است یک از آن دودهد و این باالتر از میزان تأثیر هر می

تأثیر مدل کنونی و توان این مدل در پیوند میهان ارالعهات   » هماهنگیِ .دهدنشان می

تهوان  بهر  ، بهر خهوبی و   باالهای نسبتا  ارزشبا نشان دادن  «یوریکمدل ت»با  «میدانی

متغیرهایی کهه   یریاثرپذ[ میزان]پذیری و میزان دسترس بینیِدر پیش این مدلباالی 

  .کندتأکید میدر آن و ود دارد، 

 



 11/ کویت در آموزش و پرورش تأثیر ابعاد نظارت و شفافیت اداری  

 

 
 

 نتایج بحث از

 ابعاد نظهارت در نهواحی آموزشهی بهه در هه      درمورد تحقیق، نمونه طابقتهماهنگی و 

ناشهی از آن اسهت کهه نمونهه تحقیهق، و هود        ،هادر پاس  طابقترسید و این « عالی»

  را یهدک  « دسهتگاه نظهارتی  »نهادهایی کهه عنهوان    عنوان به -های نظارتی را دستگاه

  :دارنداهمیت زیادی به دالیل زیر ها در عمل، این دستگاه چراکه؛ تأیید کرد -کشندمی

  ناسایی هرگونه کاستی است کهه در حهین اناها     مسیولین به ش حمایتبه خارر

  ؛شودتوسط کارکنان، شناسایی می ،کار

  ایهن موانهع از ا هرای مسهتمر      کهه  یابزارهای مناسر بهرای رفهع مهوانع   تدارک  

  ؛کننداز مراحل کار  لوگیری می ایمرحله

 ممکن اسهت شکالی که اصال  هر اِ قیازرر شغلیمادد وظایف  یده سازمان در 

  ؛نقش دارند رای برنامه عملیاتی بروز کندا در حین 

  نقش دارند؛تر اتخاذ شده تصمیماتی که پیش یریکارگ بهایضا  میزان امکان در 

  در عهالم   اتخاذشهده تر تصمیماتی که پیش یریکارگ بهمیزان اثربخشی ایضا  در

 نقش دارندواقع، 

سهطو  عملکهرد   های نظارتی، ارزیابی هدف اصلی دستگاه با تو ه به مطلر باال،

ههای  کار در زمینه کشف فساد و حفاظت از محهیط  منظور بهکارکنان در ناحیه آموزشی 

 ههای سیاسهت  به نحویبه  بسا چهکه  فساد اداری است اَشکال در مقابل تما سازمانی 

هها  آن کهار افرادی که آن ناحیه آموزشهی بهر    خاصعمومی ناحیه آموزشی یا به منافع 

نیهل بهه منهافع     ههدف کلهی از نظهارت   : ؛ به دیگر سخنندآسیر برسا ،کندنظارت می

: بهر ایهن اسهاس    .عمومی از راه اناا  کارهایی در نواحی آموزشی کشور کویهت اسهت  
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 براسهاس و نهه   بهود  مؤسساتخود این  درمورد، تحقیق های نمونهمیان پاس  نظر اتفاق

 .مؤسساتمیزان اثربخشی واقعی این 

ابعاد شفافیت اداری در نواحی [ ای مربوط بههپرسش]به  نمونه تحقیقهای پاس 

ای، در هه  رویکهردی  دیهد در زمینهه مهدیریت آموزشهی و مدرسهه       عنوان بهآموزشی، 

کهه امهری ضهروری بهرای توسهعه       ،که شهفافیت اداری  آناا؛ دهدرا نشان میمتوسط 

ه رویکرد  هانی به  ماحصل عنوان به، با تو ه به  نبه اخالقیهای اداری است، سازمان

ند با تغییرات نتواب[ اداری هایسازمان] که یرور به ؛شودمی ظاهرمدیریت منابع انسانی 

امور [ هایی که برایش ذکر شدبا ویژگی]شفافیت اداری  و این روبرو شوندسریع  هانی 

 :شودزیر را شامل می

اسههت کههه وضههو  کامههل  ازوکارهاییسههای از رفتارههها، عملکردههها و ماموعههه

ارزیابی،  بودن عادالنهارزیابی و  ،عملکرد بودن روشن، قوانین، مقررات و ها یگذار قانون

سهازی رونهدها و   ساده ،هاالوصول بودن آنها و سهلافشای آنها، نشر ارالعات و داده

 ها و داشهتن سیسهتمی بهرای   سازیررفی در تصمیمبی ،هاوضو  آن ،کار سازوکارهای

 .شودل میرا شامپاسخگویی و مبارزه با فساد 

 :گیردامور زیر را هدف می، [شفافیت]که بنابر تعریف باال است 

 ها یگذار قانون بودن روشن 

 ِپرورشیآموزشی و  مؤسساتشده در کارهای اناا  دقت 

 ها و تدابیر روشنپیروی از دستورالعمل 

 عالی مهارت و های مبتنی بر دقت سازیسهولت دستیابی به تصمیم 

برای است نیازی آید که پیشمی شمار بههای مهم اداری یشفافیت یکی از ورود

هها در میهان کشهورهای  ههان و     توسعه  وامع و بهبود  ایگهاه آن ا رای دموکراسی، 
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ههای سهالمت اداری، شهفافیت و پاسهخگویی در     مبر  برای تعمیهق ارزش  ی استنیاز

مبتنی بهر   نیسازمااین آن چیزی است که به بهبود کار اداری  .مدارس آموزش عمومی

پرورشی آموزشی و  مؤسساتسطح عملکرد  بهبودبه تدابیر سالمت اداری و شفافیت و 

 .کنددر زمینه اداری کمک می

شفافیت بهه فلسهفه و تهدبیری مهدیریتی      توان نتیاه گرفت کهمی فوق سخناز 

 ریان دائمی و دقیق ارالعات در سهطو  مختلهف    آشکارگی و، بودن روشنمبتنی بر 

       سههالمت اداری واقعههی و   و اثربخشههی پاسههخگویی و حسابرسههی  ،در مههدارساداری 

 باب مهمهی بهرای شناسهایی    [شفافیت] که است یدرحال و این کنداشاره میررفانه بی

تقویهت  [ باب مهمهی بهرای  ]و  ییشاوندگرایخو و ییگراواسطهمواضع فساد و مبارزه با 

اداری در مهدارس   تغییهر صهال  و  رکهن اصهلی ا   و پاسخگویی ا تمهاعی و  خودنظارتی

 مؤلفهه سهازی دو  سازی شفافیت اداری مستلز  پیادهپیاده .است مختلف آموزش عمومی

 :از اند عبارتمهم است که 

 و بهر   گا  نخسهت در راه نظهارت اسهت    [ارالعات] آشکارگی :[ارالعات]آشکارگی

هها و  رانسهها، سهمینارها، کنفه   رسهانه  با ؛های ممکنمدیریت وا ر است که از راه

ههای نظهارتی   و دستگاه معمولیبرای کارمندان را  [ارالعات] آشکارگی کهانند آنم

 .را ایااد نماید آشکارگیاین کند، تسهیل می صال ذیدولتی و 

 از  ثابت و قهوی اسهت کهه    متن قانونی و ود یک قانونمندی به معنای: قانونمندی

کنهد و از سهوی دیگهر    را تضمین مهی  [ارالعات] پذیری آشکارگیدسترس سو کی

گریزناپذیری و الهزا   بنابراین وقتی قانون به  نمایدضمانت می را نظارت یریکارگ به

  هها ههای  امعهه مهدنی و رسهانه    سازمانکند، به شفافیت تصریح میاداری  مقامات
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نظهارت و  آن ها را بیابنهد؛  توانند فضای باز خود برای نظارت و شناسایی کاستیمی

 .کندو سریع محدود می مؤثرحو شناسایی که فساد اداری را به ن

 

 های تحقیقیهتوص

اقهدامات زیهر را   ، اسهت  افتهه یپژوهشگر براساس نتایای که این مطالعه به آن دسهت  

 :کندتوصیه می

وضع معیارهای روشنی که با ماهیهت   قیازررتقویت ابعاد نظارت و شفافیت اداری  (0

تناسهر   ،تمرکزنهام تما  نواحی آموزشی برای تحقق بخشیدن به اصهول مهدیریت   

 ؛داشته باشد

تقویت عوامل مبارزه با فساد اداری در نواحی آموزشی از راه ایااد واحدهای ثهابتی   (0

 ؛کنندبرای نظارت که مطابق با اصول شفافیت اداری کار می

   کهه   -در نهواحی آموزشهی   ههای فسهاد اداری   لهوه مقابلهه بها   اندیشهی بهرای   چاره (1

تنظهیم   قیه ازرر -اسهت  هکهرد  های دیوان حسابرسی کویت بهه آن اشهاره  گزارش

ضهعف در ایهن    نقهاط برای مبارزه با فساد اداری و درمهان   سازوکارهاییها و برنامه

 ؛هازمینه

تقویت خودنظارتی و شفافیت در محیط کار در نواحی آموزشی و تشویق کارکنان به  (1

 رااناا  کارهایی که باالترین مراتهر مبهارزه بها فسهاد اداری در نهواحی آموزشهی       

 ؛کندمحقق می

ت اداری و مبارزه بها تمها    یو کارکنان در زمینه ابعاد نظارت و شفاف رهبرانآموزش  (0

 ؛های تخصصی در این زمینهو کارگاه هااز رریق تدارک دوره ،فسادانواع 
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ورد مه  کشهور نواحی آموزشهی   رهبران ظراتنها ا رای مطالعات مشابهی که در آن (1

 ؛گیردقرار می تو ه

شفافیت اداری و مبارزه با فساد اداری  ،نظارت موضوع ا رای مطالعات مشابهی که (7

 .دهنددر مدارس آموزش عمومی کویت را هدف قرار می
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 نابعم

  ( 2 ط) والترب یية  النفسيية  العلي م  في البحث مناهج (  71) محم د رجاء، ع م أب

 .النشر للجامعاق دار :الهاهر 

 تنظييم  طریهية  منظي ر  من ترحمه تص ر( 7 71)ال احد  عبد عرفاق محمد، جاداهلل 

 غيير  بالمنظمياق  اإلداری الفسياد  مين  الحيد  فيي  لتعزیز الشيفافية  کمتغير المجتمع

 بجامعية  االجتماعيية  لكليية الخدمية   والعشرون الخامس الدولي المؤتمر الحك مية،

 .الحدیثة المدنية الدولة ظ  في االجتماعية الخدمة مستهب  ، حل ان

 في الشفافية تطبيق لتفعي  مهترح تخطيطي تص ر( 7 71)د الج ا عبد نادیة، الجرواني 

   اإلنسيانية،   والعلي م  االجتماعيية  الخدمة في ساقادر التعليمية، مجلة المؤسساق

( .) 

 والسياسي واإلداری المالي الفساد لمكافحة السن ی التهریر( 7 71)الشفافية  جمعية. 

 :من   1/71 /7  بتاریخ الك یتية، استرجع الهبس جرید 

http://www.kuwaitnews.com/kuwait/locals/57896-2014-01-29-11-56-26 
 بالجمارك، اإلداری الفساد في المؤثر  الع ام  بعض(  711)مناور  ر ح، الحجيلي 

 للعلي م  العربيية  نيای   جامعية  العليا، ساقاالدر معهد غير منش ر ، ماجستير رسالة

 .األمنية

 األداء، بكفياء   وع قتهيا  الرقابية  ( 711) الحربي  هلي بن رالح بن أحمد، الحربي 

 للعلي م  العربيية  نيای   جامعية  العلييا،  ساقاالدر منش ر ، کلية غير ماجستير رسالة

 .األمنية
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 ،المجتميع  منظمياق  لدى اإلداریة الشفافية متطلباق واقع(   71) یسرى الحسناق 

 المجتمعية، التنمية معهد ،مهني دبل م تعزیزها، في ذاق الع قة الجهاق دور و المدني

 .غز -اإلس مية الجامعة

 و اإلداریية  قاالهيرار  فيي  الشيفافية  ممارسية  درجة (  71) حسن محمد، حماداق 

 نظير  وجهية  من األردن في مساعدیهم و یالتربية لدى مدیر ت اجهها التي الصع باق

  .(19 )، 75، الك یت – الترب یة المجلة .الترب یين المشرفين

 جعية امر و بفحي   الخياص  والختيامي  السين ی  التهریير  (7 71) محاسبةال دی ان 

 الماليية  للسينة  والمخالفياق  المسبهة والرقابة التربية ر اوز شؤون وسج ق حساباق

71  /71 7. 

 ،مين  األردنيية  قاال زار في الداخلية الرقابة وحداق تهييم (1 71)محمد  رحاحلة 

 .( ) 6  لمنار ،ا مجلة األساسية لها، المه ماق ت فر خ ل

 ،بتطبييق  الرسيمية  الثان یية  الميدارس  مدیری ماالتز درجة ( 711)سليمان  الزعابي 

 جامعة والنفسية، الترب یة العل م مجلة ميدانية، سةادر نظر المعلمين وجهة من الشفافية

 .( )   البحرین 

  حميد  م اهلل، عبيد  الرحمن عبد و محمد، سامية، وجابر ،.محمد هيماإبر حسين، زوی

بعد  ما فتر  المصری المجتمع في االجتماعي بالتغير اإلداری وع قته الفساد (7116)

 .اإلسكندریة، 921 

 مين  الحيد  في والمساءلة الشفافية دور (1 71) بادی بن عل ش بن فارس، السبيعي 

 ساقاالدر کلية منش ر ، غير هادکت ر رسالة الهطاعاق الحك مية، في اإلداری الفساد

 .األمنية للعل م العربية نای  جامعة العليا،
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 الجریمية،  من لل قایة الص   عباد  أثر ( 711) السرحاني نصير بن یحيى، نياالشهر 

 .األمنية للعل م العربية نای  جامعة الجنائية، العدالة قسم ماجستير غيرمنش ر ، رسالة

 ،مؤسسة: ندریةاإلسك، اإلداری والتط یر اإلر ح بين الفساد (7115)محمد  الصيرفي 

 .للنشر والت زیع الدولية ح رس

 محاربية  تيجيةاإستر (  71) حميدی الحسين علي، العامری و فرحان، ع ء، طالب 

 .والت زیع للنشر األیام دار: األردن ،تكاملي والمالي مدخ  اإلداری الفساد

 ةالشيفافي  تطبييق  أثير ( 1 71) عمر محمد علي، العضایلة حامد، نای  رشا، ونةاالطر 

 إدار  فيي  األردنيية  المجلية  األردنيية،  قاالي زار  في اإلداریة المساءلة مست ى على

 .( ) 6األعمال، 

 في اإلداریة بالشفافية االلتزام درجة (7119) علي باسم، ح امد  حم د، غنيم، الطشة 

الك یت، – الترب یة المجلة ،فيها العاملين نظر وجهة من الك یت دولة في التربية ر اوز

7  (9 ). 

 األداء مست ى رفع في الداخلية الرقابة دور (  71) الرویس عبيد بن شار ، العتيبي 

 غيير  ماجسيتير  رسيالة  الریيا،،  بمنطهة الشباب لرعایة الرئاسة العامة في اإلداری

 .األمنية للعل م نای  العربية جامعة اإلداریة، العل م کلية منش ر ،

 نظيم  ظي   فيي  الداخليية  الرقابية  نظيام  فعاليية  مدى (7 71) طعمة ناریمان، ع اد 

 الجامعة التجار ، کلية منش ر ، غير ماجستير اإللكترونية، رسالة المحاسبية المعل ماق

 .غز  اإلس مية،

 والشيفافية  واألخي    الفسياد  سييك ل جية  (  71)محميد   الرحمن، عبد العيس ی 

 .الجامعي الفكر دار :اإلسكندریة
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 للنشير  الكنيدی  دار والبطالية،  اإلداری الفسياد  (7119) سليمان أدیب لؤی، العيسى 

 .األردن إربد، والت زیع،

 ،العمي   وأخ قيياق  االجتماعيية  المسيو لية  (1 71) رالح العامری، طاهر، الغالبي ،

 .الت زیع و للنشر وائ  دار: األردن

 ةأنظم فاعلية على المؤثر  الع ام (   71) زکریا وليد، وريام عهلة، عبداهلل، غنيماق 

 (. ) 2 األعمال إدار  في األردنية المجلة األردنية، قاال زار الداخلية في الرقابة

 رسالة الحك مي، الهطا  في الداخلية الرقابة واقع ( 711) حسن ی س  سعيد، ک ب 

 .غز  اإلس مية، الجامعة التجار ، کلية منش ر ، غير ماجستير

 الفسياد  بمكافحية  وع قتهيا  یية اإلدار الشفافية أسس (7115)هادی  أسي ، محم د 

 .56 -21،  2اإلدار  و االقتصاد،  مجلة، اإلداری

 تصيميماتها  العلميي  البحيث  ئيق ا، طر(  71)ف زیية   هيادی،  أحميد،  ر ح، مراد 

 .الحدیث الكتاب دار: الهاهر  ،(7. ط) ءاتهااواجر

 مظياهره  و أسيبابه  و ماهيتيه  اإلداری، ، الفسياد (  71)الفتياح   عبيد  عصيام،  مطر، 

 .الجدید  الجامعة دار: اإلسكندریة

 الفسياد  لمكافحة ال طنية تيجيةااإلستر تنفيذ آلياق ،(  71)خضير خالد، المعم ری: 

 -( الفسياد  لمكافحية  وطنية تيجيةاإستر نح ) العام ، المؤتمر السن ی  71 -1 71

 .مصر – اإلداریة للتنمية العربية المنظمة

 التربيية،  وزار  التعليميية،  للمناطق ال مرکزیة ر اإلدا ، مشرو (  71)التربية  ر اوز 

 .والتنمية التط یر مرکز: الك یت
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