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در  یمنابع انسان تیریمد یندهایمجدد فرآ یو مهندس کیدولت الکترون ریتاث یبررس

امور  ی در اداره کل دارایی ونظارت سازمان یانجینقش مبا  یمبارزه با فساد اقتصاد
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 چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر دولت الکترونیک و مهندسی مجدد فرآیندهای مدیریت منابع 

زمانی در اداره کل دارایی و امور انی در مبارزه با فساد اقتصادی با توجه به نقش میانجی نظارت ساانس

الیاتی استان خوزستان بود. جامعه مورد مطالعه این تحقیق شامل تمامی کارکنان اداره کل دارایی و م

جدول مورگان، تعداد نفر بود که از میان آنها براساس  1200امور مالیاتی استان خوزستان به تعداد 

از نظر هدف  ای انتخاب شدند. تحقیق حاضری طبقهنفر به عنوان نمونه آماری به روش تصادف 291

بود. ابزار تحقیق شامل چهار پرسشنامه محقق ساخته؛  همبستگی-توصیفیکاربردی و از لحاظ ماهیت 

ریت منابع انسانی و دولت مبارزه با فساد اقتصادی، نظارت سازمانی، مهندسی مجدد فرآیندهای مدی

مورد تجزیه و  AMOS و SPSS نرم افزار های با استفاده های گردآوری شده بود. دادهالکترونیک 

توان بیان داشت که متغیرهای تجارت الکترونیک و تحلیل قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده می

نظارت سازمانی بر متغیر مبارزه با  مهندسی مجدد فرآیندهای مدیریت منابع انسانی با میانجی گری

دو متغیر تجارت الکترونیک و  و مثبت دارند. در ضمن تمامی ابعادفساد اقتصادی تاثیر مستقیم 

مهندسی مجدد فرآیندهای مدیریت منابع انسانی بر متغیر نظارت سازمانی تاثیر مثبت و مستقیم دارند. 

 رائه گردید. درپایان با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاداتی ا
 

ت سازمانی، یندهای مدیریت منابع انسانی، نظارتجارت الکترونیک، مهندسی مجدد فرآ واژگان کلیدی:

 مبارزه با فساد اقتصادی، فساد
 

 مقدمه  -1
کشورها دریافته اند که فساد و تخلف اداری یکی از مهم ترین تهدیدها در جهت ثبات اقتصادی، زه بسیاری از امرو

قات اجتماعی، افزایش بی اعتمادی باست. از پیامدهای فساد اقتصادی می توان به افزایش شکاف میان ط توسعه و پیشرفت

هروندان به دولت و به یکدیگر اشاره نمود. در سایه این پدیده، این پندار در میان شهروندان گسترش می یابد که کارگزاران ش
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این دیدگاه منفی درباره دولت، می تواند به بحرانهای سیاسی با  دولتی و نخبگان اقتصادی منابع ملی را تاراج می کنند.

ی و حتی در پهنه گسترده تر منطقه ای و بین المللی بیانجامد )صالح نیا و لطیفی، یامدهای خطرناک امنیتی در پهنه ملپ

از مهمترین به عنوان یکی  در حال توسعه، مالی پدیده ای است که در دنیای امروز به ویژه در کشورهای -(. فساد اداری1392

جبران ناپذیری را بر حرکت چرخ توسعه  ده است و این پدیده توانسته صدماتشعوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح 

 (. 1394جامعه ایجاد کند )جعفری و شریف نیا، 

نوشته بود، دانته پیش یکی از مسئولین کشور هندوستان کتابی در زمینه فساد سال  200فساد پدیده جدیدی نیست. 

 با مبارزه روشهای نیز گذشته های سده مقاالت و کتب از بسیاری در اند. هتگف بسیاری مطالب نیز در زمینه فساد 1و شکسپیر

عبارت است  فساد شده، عنوان 2یشین و شیفلر توسط بار نخستین برای 1993 سال در که تعریفی طبق میخورد. چشم به فساد

حضرت  20به نامه شماره  توانیالمال م هشدار از خیانت به بیت دولتی در جهت نفع شخصی. در خصوصاز استفاده از اموال 

به خدا سوگند میخورم،  همانا من، به راستی" :علی )ع( به زیاد بن ابیه جانشین فرماندار بصره اشاره کرد که حضرت فرمودند

ا زیاد، چنان بر تو سخت گیرم که کم بهره شده و در هزینه اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی، کم ی

و عدم سوءاستفاده از امکانات مالی دولتی تحت هر شرایطی بنابراین حفظ بیت المال  ".مانده و خوار و سرگردان شویرعیال د

ماری شدید نیز نام برده (. از فساد غالباً به عنوان یک بی1387در حکومت علی )ع( مورد تأکید فراوان بوده است )محنت فر، 

نهاد به نهاد دیگر سرایت به طور بیرحمانه از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک  میشود. بیماری نظیر سرطان و یا ایدز که

(. 1393میکند، به طوریکه تمام نهادهای موجود را تحلیل می برد تا منجر به فروپاشی سیستم سیاسی حاکم شود )رحیمیان، 

د کردن سرمایه گذاران داخلی و خارجی و ایجاد رهای کسب و کار، دلسیف نهادهای ملی، افزایش در هزینهاند با تضعتوفساد می

مشوق انحرافات، به شدت مانع توسعه کشورها شود. در این ارتباط عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، یک سیستم 

 انبه این عوامل از پیش نیازهای مبارزه جدی با فساد اقتصادی استباشند و شناخت همه جحقوقی و اقتصادی تاثیرگذار می

های های اقتصادی از جمله بیکاری و تورم، ضعف دستگاهضل(. ضعف باورها، وجود مع1393)عبدالهی و توکلی جوشقانی، 

ی، حتی با وجود تعالیم اجرایی در اجرای قوانین از جمله عوامل ایجاد کننده فساد در اکثر کشورها از جمله کشورهای اسالم

رد، تالش هر چه بیشتر در آوساد، عواقب جبران ناپذیری را برای یک ملت به بار میفباشد، با توجه به این که مقوله دینی می

نماید. تالش برای فرهنگ سازی، تعمیق باورها، تصویب قوانین مناسب، نظارت همگانی، تالش دولت جهت رفع آن ضروری می

فع معضل فساد در کشورهای درگیر با ردم، افزایش شفاف سازی اطالعات از جمله راهکارهای موجود در جهت برای رفاه مر

 (.1392و همکاران،  فساد است )متفکرآزاد

ها و حرکت آنها به سمت تعالی و پیشرفت از از همین رو نظارت و بازرسی در شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان

ینه بسیار مناسبی را مو اگر به درستی و بر مبنای تحقق سعادت واقعی بشر صورت پذیرد ز اهمیت بسیاری برخوردار است

(. امر مهم نظارت و بازرسی از دیرباز 1398ها فراهم خواهد ساخت )کبودخانی و فرهادی، جهت بهبود و اصالح عملکرد سازمان

دارد و اگر به درستی و بر مبنای تحقق سعادت واقعی بشر در جوامع بشری مورد اهتمام بوده است و مورد تاکید اسالم نیز قرار 

ها به ویژه در ساختار اقتصادی کشور و در نظام زماند، زمینه بسیار مناسبی را جهت بهبود و اصالح عملکرد سارصورت پذی

و به سازمان کمک گردد نظارت و کنترل یکی از اجزای اصلی مدیریت محسوب میدارایی و مالیاتی ایران فراهم خواهد ساخت. 

ادامه دهد عملیاتی، بتواند به صورت یک جمع هماهنگ به فعالیت خود  هایبخشکند که با متعادل نگاه داشتن تمامی می

( که از دو قسمت تشکیل شده است: قسمت اول کسب اطالعات از طریق مشاهده و بررسی وضع 1395)یوسفیان و همکاران، 
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نی کنترل به منظور عشود، و قسمت دوم یمقایسه با وضع مطلوب است که نظارت نامیده میموجود و تعیین پیشرفت کارها در 

باشد که یک فرایند اجرایی رست و مطلوب آن از طریق انجام کارهای اصالح کننده میباز گردانیدن سیستم اجرایی به شکل د

باشد و اگر در ای و تحقیقی میظارت یک امر مشاهدهباشد زیرا نو عملیاتی باشد. در واقع نظارت، مهمتر و مقدم بر کنترل می

 (.1392ل نخواهد بود )رحمتی و حاجی آقا جانی، ت جریان عملیاتی سازمان موردی دیده نشود نیازی به کنترایافتن انحراف

ا افزایش تواند باعث افزایش شفافیت شود و مشکالت مربوط به اطالعات نامتقارن را بدر این راستا دولت الکترونیک می

از صالح دید نمایندگان، مانع فرصت طلبی آنان با استفاده  شتواند با کاهدسترسی به اطالعات کاهش دهد و همچنین می

دهد )خسروانی، کند و شانس افشا را افزایش میاعمال اختیاری آنها شود، زیرا به عنوان یک مانع برای ادارات مفسد، عمل می

طریق فراهم کردن شرایط  های جدید اطالعاتی و ارتباطاتی و ازونیک با استفاده از فناوری(. در حقیقت دولت الکتر1397

گوتر شدن دولت، اهدافی نظیر تسریع بهبود فرایندهای ارائه خدمات به مشتریان، پاسخ یکسان برای دسترسی به خدمات، به

، شفاف های دولتشکاف بین انتظارات مردم و توانایی ی خدمات به روز، کاهشهای دولت، به علت ارائهکاهش روز افزون هزینه

و گسترش عدالت اجتماعی، دست خواهد یافت های عمومی رکت مردم در تصمیم گیریو از همه مهمتر مشا تسازی اطالعا

لت ( این مطلب را به اثبات رسانده است که بهبود شاخص دو1392(. نتایج تحقیق متفکر آزاد و همکاران )1393)کسائیان، 

بود رد. این اثر کاهشی ناشی از افزایش شفافیت اطالعات و بهاالکترونیکی اثر مثبت و معناداری بر روی کاهش فساد اقتصادی د

 باشد.روند اداری کارها در یک دولت الکترنیک می

عنوان یک  عالوه بر مطالب بیان شده، ذکر این مورد ضروری است که نظریه پردازان علم مدیریت با شناخت انسان به

زافزونی به دانند و توجه روها میبرای حفظ موجودیت و بقای سازمان عنصر پیچیده در سازمان، عامل انسانی را مهمترین عنصر

اند. لذا شناخت فرآیندهای مدیریت منابع انسانی و منابع انسانی، به عنوان یک ابزار نیرومند در تغییر و تحوالت سازمانی کرده

برنامه جامع توسعه  29نین برابر ماده چای برخوردار خواهد بود. همسی مجدد این فرآیندها از اهمیت ویژهبازنگری و مهند

های دولتی عرضه کننده خدمات به های اجرایی و شرکتهیأت وزیران، کلیه دستگاه 5/5/84کشور مصوب  تجارت الکترونیکی

اخلی دآیندهای اداری و تجاری و ساختارهای داخلی خود، عملیات بازبینی ها و فرها مکلفند برای بهینه سازی رویهافراد و بنگاه

های مبتنی بر معماری فناوری اطالعات و ارتباطات حلبا محوریت راهو بهینه سازی )مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار( 

وی ایی به سمان را از حالت وظیفه. مهندسی مجدد، ساز"آغاز کنند 1384را با توجه به سند دولت الکترونیکی تا پایان سال 

ها و در کار و کاهش هزینهدهد و همین امر موجب سرعت بخشیدن به روند کسب و وق میسفرایند گرایی و فرایند محوری 

به منظور افزایش سرعت و صحت (. در این راستا و 1398شود )هادی نژاد و بیداله خانی، تر شدن سازمان مینتیجه رقابتی

یفیت، فرایندها و سیستم های اطالعاتی منابع کابع انسانی به موقع و با رتبط با افراد و فراهم آوردن خدمات منتصمیمات م

اری از شرکت ها نیاز به یک بازنگری اساسی دارند. در حقیقت فرآیند مهندسی مجدد، وظایف منابع انسانی را انسانی بسی

 (. 4200، 1یک مزیت رقابتی قدرتمند برای سازمان فراهم می آورد )یانگهمراستا، اتوماتیک و یکپارچه می کند، در نتیجه 

کترونیک با همیاری نظارت و کنترل و توجه به فرآیندهای مدیریت با توجه به آنچه بیان شد، به نظر می رسد، دولت ال

ر مورد ارتباط این عوامل انجام ای دباشند ولی متاسفانه تاکنون مطالعهمنابع انسانی عوامل مهمی در کاهش فساد اقتصادی می

ای داخلی در تاکنون مطالعهوص ارتباط دولت الکترونیک و فساد انجام شده است. اما صنگرفته است، گر چه مطالعاتی درخ

خصوص بررسی تاثیر دولت الکترونیک و مهندسی مجدد فرآیندهای مدیریت منابع انسانی در مبارزه با فساد اقتصادی با توجه 

های کاهش ه بیشتر در خصوص فساد و راهعیانجی نظارت سازمانی صورت نگرفته است که همین امر بررسی و مطالبه نقش م

 تر نمود.قش میانجی نظارت سازمانی به ویژه در کشورهای اسالمی را ضروریآن با توجه به ن
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 مبانی نظری تحقیق  -2
 دولت الکترونیک -1-2

ل در حاشود. با توجه به همین موضوع ناخته میز عناصر جامعه اطالعاتی شالکترونیک به عنوان یکی اامروزه دولت 

های مبتنی بر وب برای شبکهها در حال استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات، به خصوص اینترنت یا حاضر بسیاری از دولت

ها ر واقع، دولتها هستند. دسایر سازمان های کاری، کارمندان وگاههای حکومتی، بنبهبود ارائه خدمات به شهروندان، آژانس

(. دولت الکترونیک عبارت است از ارائه خدمات و اطالعات دولتی از 1398اند )کرمی کالوس، شده یادیندچار تغییر و تحول بن

نت بر و اطالعات مبتنی بر اینترریق اینترنت یا سایر رسانه های الکترونیکی که در این صورت سیستم های ارائه خدمات ط

ی غیرسلسله مراتبی، غیرخطی و دو طرفه به خود حالت ی که سلسله مراتبی، خطی و یک طرفه اندخالف ساختارهای سنت

(. کمیسیون اروپا 2004هفته به ارایه خدمات بر خط می پردازد )وست،  گرفته و به صورت بیست و چهار ساعته و هفت روز در

دید به های جدر مدیریت دولتی که با تغییر سازمانی و مهارت  ICTکاربرد "ند: را بدین گونه توصیف می ک دولت الکترونیک

)اکسون و "و حمایت قوی جهت خط مشی های عمومی، ترکیب شده است منظور بهبود خدمات دولتی و فرآیند دموکراتیک،

رجی در زمینه متغیر دولت (. در این مطالعه، پس از مطالعات متعدد در خصوص نظریات محققین داخلی و خا2008، 1اسکالن

( و سایر نظریه پردازان در ارتباط با متغیر دولت 1393به نظریات کسائیان )توجه الکترونیک، در پژوهش حاضر با بررسی و 

رل رفتارهای درک شده، سهولت استفاده درک شده، کارایی سیستم، های نوآوری، هنجارهای ذهنی، کنتالکترونیک، ویژگی

 قرار گرفت.ررسی ضایت کاربر به عنوان ابعاد متغیر دولت الکترونیک مورد توجه و بکیفیت سیستم، و ر

 مهندسی مجدد فرآیندهای مدیریت منابع انسانی -2-2

ها، شناخت و درک در سازمانها که بر پایه بررسی های عملیاتی و اطالعاتی منسجم و مرتبطبکارگیری فرآیندها و نظام

ها وری و اصالح نظامهیش بهرازباشند. بهسازی، افشوند، ضامن پایداری و رشد و توسعه میده مینیازهای سازمان طراحی و پیا

ره الزم است، توجه به از جمله مواردی هستند که باید همواره مد نظر باشند. در این راستا گاهی اصالح بنیادی یا مهندسی دوبا

 ییشکالت و گام نهادن در راه بهبود مستمر، به زندگی سازمانی معنامعماری سازمان و بازنگری در ساختار با هدف رهایی از م

(، 1993در پژوهش حاضر و براساس نظریه ویلیام همر و جیمز چمبی )(. 1398نژاد و بیداله خانی، ه می بخشد )هادیدوبار

نوآوری و ساخت مجدد، و  ایند مدیریت منابع انسانی شامل چهار بعد کشف مساله، تجزیه و تحلیل اطالعات،مهندسی مجدد فر

 این ابعاد پرداخته خواهد شد.ضر به احباشد، که در پژوهش سازماندهی مجدد می

 نظارت سازمانی -3-2

بع موازین و مقرراتی است که محقق یابد، و رفتار افراد شاغل در آن تار سازمانی جهت تحقق اهدافی موجودیت میه

مطلوب و رفتار  هاباشد . لذا اجرای صحیح برنامهها میر راستای اجرای برنامهشدن اهداف نیز در گرو رفتار درست افراد د

کارکنان وظیفه سنگین و کلیدی است که بایستی از طریق نظارت و مراقبت دقیق و مستمر فرآیند کار، مقایسه وضع موجود با 

ش حاضر جهت بررسی ابعاد نظارت (. در پژوه1398ضعیت مطلوب و اصالح و بهبود حاصل گردد )کبودخانی و فرهادی، و

(، 1398وص مبحث نظارت سازمانی، براساس نظریات کبودخانی و فرهادی )ه در خصدشسازمانی، براساس مطالعات انجام 

 نظارت عمومی مورد توجه و بررسی قرار گرفت.نظارت سازمانی در سه بعد نظارت درونی، نظارت مدیریتی، و 

 مبارزه با فساد اقتصادی -4-2

گی، اقتصادی، ملی و اجتماعی را ارهای فرهنجنسازد و ثبات سیاسی و هدار میاعتماد مردم به دولت را خدشه ادفس

شود. لذا مبارزه با فساد صادی میازار کار و تخصیص ناکارآمد منابع مانع رشد اقتمتزلزل نموده، و با تخریب رقابت منصفانه در ب

 
1 Akesson & Skalen 
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ک ی دموکراتیاههای اجتماعی ایجاد و حفظ نموده و ارزشت که وحدت را در سیستمهای اجتماعی اساقتصادی یکی از سرمایه

دهد. مبارزه با فساد اقتصادی به عنوان یکی از ارکان حاکمیت هر نظام سیاسی و مبنای مقبولیت آن، اتکال را پرورش می

ه با فساد اقتصادی و افزایش میزان آن بخشد، حال آن که وظیفه دولت مدیریت صحیح مبارزدولت و ملت را تحکیم می متقابل

جهت سنجش متغیر مبارزه با فساد اقتصادی از نظریات متفکر آزاد و همکاران  پژوهش حاضر ر(. د1383است )فرخ سرشت، 

 فاده شد.( در خصوص متغیر مبارزه با فساد اقتصادی است1392)

 

 پیشینه پژوهش -3
ونیک در پیش بررسی تاثیر استفاده از خدمات دولت الکتر"نوان ( در پایان نامه ارشد خود با ع1398کرمی کالوس )

چنین بیان داشته است که، یکی از مفاهیمی که  "اداری در اداره کل امور مالیاتی استان کهگیلویه و بویراحمداز فساد  یرگی

ت استفاده از تمامی جوامع به خصوص در کشورهای پیشرفته مورد توجه قرار گرفته اس در ردهستامروزه به طور گ

معنا داری بین استفاده  و وهش ایشان نشان داد که رابطه مثبتژپ از حاصل جباشد. نتایهای اداری مینظام در الکترونیک دولت

نتیجه دست یافت که استفاده از دولت الکترونیک در اداره  از دولت الکترونیک و کاهش فساد اداری وجود دارد. بنابراین این

 شود.ی از میزان فساد اداری کارکنان میباعث پیشگیر امور مالیاتی کل

مهندسی مجدد فرآیندهای مدیریت منابع انسانی آجا در "با عنوان  ( در پژوهشی1398انی )خ و بیداله نژادهادی

لیل برای دستیابی به اهداف تحقیق، ضمن بررسی ادبیات و مبانی نظری به تح "میراستای تحقق بیانیه گام دوم انقالب اسال

الغی به آجا در حوزه نیروی انسانی، قانون اساسی، چشم فرامین اب ،اسناد باالدستی از قبیل: بیانات و منویات مقام معظم رهبری

ه مطالعات مشابه تالش گردید تا مدل جدید ساله آجا پرداخته شد و با کمک مطالعات تطبیقی و بررسی پیشین 20انداز 

رنامه ریزی، فرآیند ب (فآجا طراحی و ارائه گردد. مدل مذکور شامل چهار فرآیند اصلی: الفرآیندهای مدیریت منابع انسانی 

ی و د( فرآیند تامین و بکارگیری منابع انسانی؛ ب( فرایند آموزش و توسعه منابع انسانی؛ ج( فرایند ارزیابی عملکرد منابع انسان

 باشد.جبران خدمت و نگهداشت منابع انسانی می

ب اسالمی مبتنی بر قالانگام دوم  نقش نظارت در پیشبرد بیانیه"در پژوهشی با عنوان  (1398رهادی )کبودخانی و ف

ترین ی مال و مقام و ریاست، حتی در علویاند که، وسوسهچنین بیان کرده "قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری

( کسانی را لغزاند، پس خطر بروز این تهدید در جمهوری حکومت تاریخ یعنی حکومت خود حضرت امیرالمؤمنین )علیه السالم

دادند، هرگز بعید نبوده و نیست. جامعه مورد ران و مسئوالنش مسابقه زهد انقالبی و ساده زیستی میدیم که روزی ماسالمی ه

های تحقیق و یافته مطالعه، فرمایشات مقام معظم رهبری و قانون اساسی است که به روش تمام شمار مورد بررسی قرار گرفته

ای داشته و یکی از الزامات هبری بازرسی و نظارت جایگاه ویژهر ظممقام مع هحاکی از آن است که در قانون اساسی و اندیش

ها و باالخص نیروی هوایی الهی، استقرار سیستم مدیریت عملکرد و پیاده سازی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی در سازمان

توسعه کشور خواهد و ت ز پیشرفاسباشد که هم موجب تحقق عدالت خواهد شد و همه زمینه درجه می 540ارزیابی عملکرد 

 بود.

به این نتایج دست  "پیشگیرى از فساد سازمانى با تاکید بر دولت الکترونیک"( در پژوهشی با عنوان 1397خسروانی )

ت کشورها در ارائه و استفاده از خدمات الکترونیکى است و یافت که، دولت الکترونیک یکى از مهمترین عوامل توسعه و پیشرف

شود. این مقاله نشان صیب خود دولت، بلکه شامل حال شهروندان، بخش خصوصى و کارکنان دولت نیز مین هاآن نه تن منافع

سب و کار محسوب وار میان دولت، شهروندان و کاجتماعى بوده و حلقه زنجیره -داد که دولت الکترونیک یک سیستم اقتصادى

سى، بر پیشگیرى از فساد ادارى قابل توجه خواهد بود و تردست و حق اعشود و معتقد است که تأثیر قانون آزادى اطالمی

 شود.ها و اقدامات دولت میتوسعه دولت الکترونیک در کشورها موجب افزایش شفافیت و کاهش فساد در فعالیت
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و ی اد ادارسفنیک و تاثیر آن بر کنترل دولت الکترو "سی ارشد خویش با عنوان ( در پایان نامه کارشنا1393کسائیان )

به این نتیجه دست یافت که دولت الکترونیک در کاهش فساد اداری و مالی در ادارات  "مالی در ادارات دولتی شهرستان دامغان

 نیز مالی و هر یک از مصادیق فساد اداری بر الکترونیک دولت معنی دار  دارد و میزان تاثیر تاثیر دولتی شهرستان دامغان

 مشخص گردید.

تاثیر دولت الکترونیکی بر کاهش فساد اقتصادی در گروه "در پژوهشی با عنوان ( 1392ران )اد و همکازآمتفکر 

-میاند که تقویت دولت الکترونیکی، فساد اقتصادی موجود در کشورها را کاهش چنین بیان کرده "کشورهای منتخب اسالمی

 طلبد.ی را میت الکترونیکهای دولصخادهد که این امر سرمایه گذاری بیشتر بر روی ایجاد و بهبود ش

 

 های تحقیقفرضیه -4
 دولت الکترونیک بر مبارزه با فساد اقتصادی  در اداره کل دارایی و امور مالیاتی استان خوزستان تاثیر دارد. -1

 ر دارد.ل دارایی و امور مالیاتی استان خوزستان تاثیدولت الکترونیک بر نظارت سازمانی در اداره ک -2

ابع انسانی بر مبارزه با فساد اقتصادی در اداره کل دارایی و امور مالیاتی استان ی مدیریت منفرآیندها ددمهندسی مج -3

 خوزستان تاثیر دارد.

و امور مالیاتی استان خوزستان مهندسی مجدد فرآیندهای مدیریت منابع انسانی بر نظارت سازمانی در اداره کل دارایی  -4

 تاثیر دارد.

 در اداره کل دارایی و امور مالیاتی استان خوزستان تاثیر دارد.اد اقتصادی رزه با فسابنظارت سازمانی بر م -5

مهندسی مجدد فرآیندهای مدیریت منابع انسانی با نقش میانجی نظارت سازمانی بر مبارزه با فساد اقتصادی در اداره کل  -6

 و امور مالیاتی استان خوزستان تاثیر دارد.دارایی 

نی بر مبارزه با فساد اقتصادی در اداره کل دارایی و امور مالیاتی استان نظارت سازماش میانجی قندولت الکترونیک با  -7

 خوزستان تاثیر دارد.

 
 مدل مفهومی پژوهش -1شکل
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 جامعه آماری -5

باشد، که تان خوزستان میاداره دارایی و امور مالیاتی اس حاضر شامل تمامی پرسنل و کارکنانجامعه آماری پژوهش 

نفر به روش تصادفی  291( تعداد 1971نفر بود. بر این اساس، مطابق با جدول مورگان و گرجسکی ) 1200ا کل آنه داتعد

 ای به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شده است.طبقه

 

 ریگیروش نمونه -6
مطلب به این معنا است که پس از حضور در اداره کل  باشد. اینای میگیری، تصادفی طبقهدر این پژوهش روش نمونه

شناسان است که به روش ر از کارکنان و کارنف 291امور مالیاتی استان خوزستان و هماهنگی با مسئوالن مربوطه، تعداد 

 ها مورد استفاده قرار گرفتند.ان طبق جدول زیر برای تکمیل پرسشنامهرستای به نسبت محاسبه شده در هر شهتصادفی طبقه

 
 های استان خوزستانجامعه و نمونه آماری به تفکیک شهرستان -1جدول 

 نمونه جامعه شهرستان ردیف نمونه جامعه شهرستان ردیف

 5 18 رامشیر 13 20 84 آبادان 1

 7 28 رامهرمز 14 2 8 آغاجاری 2

 5 20 شادگان 15 5 22 امیدیه 3

 4 18 شوش 16 8 33 اندیمشک 4

 17 69 شوشتر 17 71 294 اهواز 5

 3 12 گتوند 18 8 35 ایذه 6

 6 25 اللی 19 10 42 باغملک 7

 23 97 ماهشهر 20 16 67 بندرامام خمینی 8

 5 18 مسجدسلیمان 21 22 92 بهبهان 9

 4 16 هفتگل 22 14 58 خرمشهر 10

 3 11 ندیجانه 23 28 115 دزفول 11

 291 1200 تعداد کل کارکنان 5 18 دشت آزادگان 12

 

 تجزیه و تحلیل داده ها -7
متغیرها تمرکز دارد، به همین دلیل این تحقیق، توصیفی از نوع تحقیقات میدانی است. از آنجا که تحقیق حاضر بر روابط بین 

های جمع آوری شده از نرم افزار یه و تحلیل دادهزدر این تحقیق پس از توزیع پرسشنامه میان نمونه آماری، جهت تج

 =0.05ژوهش نیز سطح معنی داری های پاستفاده شد. برای کلیه فرضیه 23نسخه  AMOSو  24نسخه  SPSSکامپیوتری 

 در نظر گرفته شد.

 

 یافته های پژوهش -8
نمونه آماری   ها درتوزیع پاسخ نبایست به بررسی نرمال بودجهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، ابتدا می

اسمیرنوف استفاده شده  –ها از آزمون کولموگورف پرداخته شود. از آنجا که در پژوهش حاضر برای سنجش نرمال بودن پاسخ

 .ها در نمونه آماری مورد تایید قرار گرفته استاست، براساس نتایج قابل مشاهده در جدول زیر، نرمال بودن توزیع پاسخ
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هانتایج آزمون نرمال بودن داده -2لجدو  

اسمیرنوف-کولمو گروف متغیر  

اسمیرنوف-کولموگروف  سطح معناداری 

177/0 متغیر دولت الکترونیک  057/0  

278/0 متغیر مهندسی مجدد فرایندهای مدیریت انسانی  078/0  

218/0 متغیر نظارت سازمانی  067/0  

212/0 متغیر مبارزه با فساد اقتصادی  054/0  

 

از آن، دومین مرحله، آزمون معناداری ضرایب مسیر فرض شده در مدل است. بنابراین قبل از ضرایب مسیر، ضریب پس 

 همبستگی بین متغیرها، محاسبه می گردد که نتایج آن در جدول زیر بیان شده است. 

 
 مقادیر ضریب همبستگی پیرسون برای متغیرها ی پژوهش  -3جدول

 

توان چنین بیان داشت که بین متغیر دولت الکترونیک و متغیر با توجه به نتایج به دست آمده از جداول فوق، می

( و بین متغیر دولت الکترونیک و متغیر r ≥ 0 ≤ 1/0( در سطح معناداری )  =757/0rنظارت سازمانی با توجه به مقدار )

( و بین متغیر متغیر مهندسی مجدد فرایندهای مدیریت انسانی و متغیر   =847/0rبا توجه به مقدار )قتصادی امبارزه با فساد 

ر مبارزه با ( و و بین متغیر متغیر مهندسی مجدد فرایندهای مدیریت انسانی و متغی  =67/0rنظارت سازمانی با توجه به مقدار )

 معنادار وجود دارد.  همبستگی (  =653/0rفساد اقتصادی با توجه به مقدار )

توانایی بررسی معادالت ساختاری و قدرت پیش بینی را ندارد، به همین جهت در ادامه  spssبا توجه به اینکه نرم افزار 

استفاده شده است. قبل  Amosاستفاده از نرم افزار برای بررسی فرضیه اصلی پژوهش با استفاده از روش معادالت ساختاری با 

نمونه آماری   ها دربایست به بررسی نرمال بودن توزیع پاسخفرضیه اصلی پژوهش با معادالت ساختاری، ابتدا می م آزمونااز انج

قرار گرفته است، در نتیجه، ها در نمونه آماری مورد تایید ، نرمال بودن توزیع پاسخ1پرداخته شود. با توجه به اینکه در جدول 

 اشد.بار میرپیش فرض معادالت ساختاری برق

های پیش از بررسی ضرایب ساختاری، برازندگی الگوی اصلی مورد بررسی قرار گرفت. برازش الگو براساس شاخص

 است. دهد، الگو از برازش خوبی برخوردارنشان می 4برازندگی معرفی شده ارزیابی شدند و همانگونه که جدول

 
های برازندگیشاخصراساس ب هابرازش الگوی پیشنهادی و نهایی با داده  -4جدول  

هایشاخص  

 برازش
2χ Df /df GFI AGFI NFI CFI IFI TLI RMSEA 

04/100 برازش الگو  50 02/2  88/0  85/0  95/0  96/0  96/0  94/0  085/0  

دولت متغیر  ردیف

ترونیککال  

متغیر مهندسی مجدد 

 فرایندهای مدیریت انسانی

متغیر مبارزه با فساد  متغیر نظارت سازمانی

 اقتصادی

r=1 715/0 متغیر دولت الکترونیک ** 757/0 ** 847/0 ** 

متغیر مهندسی مجدد 

 فرایندهای مدیریت انسانی

 r=1 678/0 ** 653/0 ** 

r=1 845/0   متغیر نظارت سازمانی ** 

ا فساد اقتصادیارزه ببمتغیر م     r=1 
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 زاتعریف شده در مدل مفهومی تحقیق، آیا روابط   مشخص می شود که  در این مرحله با کمک تحلیل عاملی تاییدی

یا نسبت بحرانی  CR شاخص تحلیل عاملی تاییدی در نرم افزار ایموس، شاخص ساختاری نیز مورد تایید است یا خیر؟ حیث 

 +( غیرقابل96/1تا  – 96/1کوچکتر باشد قابل قبول بوده و در داخل این بازه ) از  -96/1بزرگتر یا از  96/1از   است که اگر

نشان دهنده تایید  -96/1هنده تایید رابطه به صورت مستقیم، و اعداد کوچکتر از ان دشن 96/1قبول است. اعداد بزرگتر از 

 آمده است. 5رابطه به صورت معکوس است. نتایج تحلیل عاملی تاییدی برای پژوهش حاضر در جدول

 
 عامل تحلیل تاییدی برای پژوهش حاضرنتایج  -5جدول 

 مسیر
 (βضریب )

 عدد معناداری

(T_value) 

سطح 

 ریادانعم

 نتیجه

 معنادار 00/0 218/8 847/0 اقتصادی فساد با مبارزه ←دولت الکترونیک 

 معنادار 00/0 218/8 757/0 سازمانی نظارت ←دولت الکترونیک 

 معنادار 00/0 327/8 653/0 مبارزه با فساد اقتصادی ←مهندسی مجدد فرایندهای مدیریت انسانی 

 معنادار 00/0 327/8 678/0 سازمانی نظارت ←نی اسمهندسی مجدد فرایندهای مدیریت ان

 معنادار 00/0 203/8 845/0 مبارزه با فساد اقتصادی ←نظارت سازمانی 

 معنادار 00/0 715/11 975/0 مبارزه با فساد اقتصادی ←مانی نظارت ساز ←دولت الکترونیک 

 ←نظارت سازمانی  ←مهندسی مجدد فرایندهای مدیریت انسانی 

 اد اقتصادیفس ابمبارزه 
887/0 

417/11 
00/0 

 معنادار

 

 
 ضرایب نهایی مستقیم و غیرمستقیم برای معادالت ساختاری در پژوهش حاضرمدل معادالت ساختاری پژوهش حاضر در حالت  -2شکل

http://jparnt.iauk.ac.ir/
http://jparnt.iauk.ac.ir/
http://jparnt.iauk.ac.ir/


 های نوین مدیریت دولتیلنامه تحقیقات و نظریهفص                  

  18-31 ، مقاله پژوهشی، صفحات1401 تابستان، 2شماره  ،1دوره                    
    http://jparnt.iauk.ac.ir/                     

10 

 

 

 توان چنین استنباط کرد که دولت الکترونیک و مهندسیمی 5نتایج قابل مشاهده در جداول همچنین با توجه به 

دد فرآیندهای مدیریت منابع انسانی با تاثیر مثبت بر روی نظارت سازمانی، موجبات ارتقای مبارزه با فساد اقتصادی را در جم

تقیم زمینه ارتقای مبارزه با فساد اقتصادی در سازمان را سازمان فراهم خواهد آورد. این ارتقا در نظارت سازمانی به طور مس

توان چنین بیان کرد که دولت الکترونیک و مهندسی مجدد فرآیندهای مدیریت منابع یگر میدی فراهم خواهد نمود. به عبارت

تصادی در سازمان را داشته گری نظارت سازمانی به طور غیرمستقیم تاثیر بیشتری بر ارتقای مبارزه با فساد اقانسانی با میانجی

 است.
 

 گیریبحث و نتیجه  -9

های پژوهش، فرضیات پژوهش، می توان چنین استنباط کرد که با توجه به یافته نوزمبا توجه به نتایج بدست آمده از آ

بع ، و متغیر مهندسی مجدد فرآیندهای مدیریت مناr=975/0، متغیر دولت الکترونیک با مقدار 4براساس اطالعات جدول 

عنادار دارد )باعث افزایش مقدار رابطه م و بر متغیر مبارزه با فساد اقتصادی تاثیر غیرمستقیم مثبت r=887/0انسانی با مقدار 

توان چنین بیان داشت که دولت الکترونیک و مهندسی مجدد فرآیندهای مدیریت منابع انسانی با توجه شده است(، بنابراین می

اثیر مثبت ت انانی بر روی مبارزه با فساد اقتصادی در اداره کل دارایی و امور مالیاتی استان خوزستبه نقش میانجی نظارت سازم

و معنادار دارد، و در نتیجه فرضیه اصلی پژوهش مورد تایید قرار گرفته است. به عبارت دیگر، دولت الکترونیک و مهندسی 

با تاثیر مثبت بر نظارت سازمانی، عاملی برای ارتقای بیشتر مبارزه  مجدد فرآیندهای مدیریت منابع انسانی به طور غیرمستقیم و

(، 1398نژاد و بیداله خانی )(، هادی1398های کرمی کالوس )گردد. این یافته پژوهش با یافتهفی میرعم با فساد اقتصادی

(، کسائیان 1393ان )(، عبدالهی و همکار1396(، رستمى و همکاران )1397(، خسروانی )1398کبودخانی و فرهادی )

 ( همخوانی دارد.1383)ت (، و فرخ سرش1390(، احمدی )1392(، متفکر آزاد و همکاران )1393)

از سوی دیگر اثبات شد که دولت الکترونیک و مهندسی مجدد فرآیندهای مدیریت منابع انسانی بر روی نظارت سازمانی 

است که متغیر مهندسی مجدد فرآیندهای مدیریت منابع انسانی به طور تاثیر مثبت و مستقیم دارد. این مطلب بیان کننده این 

رای مبارزه با فساد اقتصادی با توجه به نقش میانجی نظارت سازمانی در اداره کل دارایی و امور مالیاتی ب راغیرمستقیم شرایطی 

لت الکترونیک و مهندسی مجدد توان چنین بیان داشت که متغیرهای دونماید. در حقیقت میاستان خوزستان فراهم می

های مرتبط و مطلوب نظارت سازمانی را ارتقا سازمانی ویژگی ترظافرآیندهای مدیریت منابع انسانی با تاثیر مثبت بر روی ن

ا داده، و این ارتقا موجبات تغییرات مثبت بر روی مبارزه با فساد اقتصادی در اداره کل دارایی و امور مالیاتی استان خوزستان ر

که، شناسایی و کشف مشکالت  دموتوان چنین بیان نبه طور غیرمستقیم فراهم کرده است. در تبیین این یافته پژوهش می

-موجود در سیستم، تجزیه و تحلیل درست اطالعات موجود، در کنار نوآوری و ساخت مجدد نقاطی که نیاز به تقویت دارند می

ای مدیریت منابع انسانی بر ارتقای مبارزه با فساد اقتصادی در اداره کل دارایی و تواند عاملی باشد تا مهندسی مجدد فرآینده

الیاتی استان خوزستان تاثیر مثبت و مطلوبی از خود بر جای گذارد. بر همین اساس، این فرضیه پژوهش مورد تایید قرار م ورام

( 1383( و فرخ سرشت )1396(، رستمى و همکاران )1398نژاد و بیداله خانی )گرفته است. این یافته پژوهش با نتایج هادی

 همخوانی دارد.

  

 پیشنهادات تحقیق -10
به نتایج بدست آمده و در راستای تاثیر مثبت و معنادار دولت الکترونیک بر نظارت سازمانی در مبارزه با فساد  هجتوبا 

 ای طراحی شود که:سیستم دولت الکترونیک به گونهکه  شوداقتصادی پیشنهاد می

 رم افزاری انجام شود.و ن میامور مربوط به مشتریان )از قبیل ارائه خدمات، تسهیالت و ...( کامال به صورت سیست -
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تفویض اختیار توسط مدیران ارشد به مدیران میانی و تصمیم گیری در سطوح میانی سازمان در سطح مطلوبی وجود داشته  -

 باشد.

های سخت افزاری و نرم افزاری در باالترین سطح قرار های به روز و مناسب استفاده گردد که از نظر قابلیتاز تکنولوژی -

 های امنیتی، پایداری و کارایی سیستم را در باالترین سطح ممکن تضمین نماید. ای که ویژگیونهگه داشته، ب

اده از یک سیستم موقت و پشتیبان تمامی خدمات ارائه شده را در در صورت بروز مشکالت و قطعی سیستم اصلی، با استف -

 ترین زمان ممکن ارائه گردد.باالترین سطح ممکن و در سریع

ی خدمات ارائه شده به سهولت قابل فهم و استفاده باشد، به نحوی که کاربران آن با کمترین دانش در خصوص جزاای تمام -

 از راهنماهای قرار داده شده در سامانه، از خدمات آن استفاده نمایند.خدمات ارائه شده بتوانند با استفاده 

 ها گردد.ی در هزینهجوی فهباعث شفافیت باال در ارائه خدمات، کاهش کاغذ بازی و صر -

 

و در راستای تاثیر مثبت و معنادار مهندسی مجدد فرآیندهای مدیریت منابع انسانی بر نظارت سازمانی در مبارزه با فساد 

 مدیران با بررسی وضع موجود در سازمان:که  شودقتصادی پیشنهاد میا

 را بهینه نمایند. خدمات ارائه نیاز ردای موهندفرآی دوباره کاری، و زاید و تکراری هایفعالیت حذف طریق از -

 تالش کنند. محوری فرآیند فرهنگ به وظیفه محوری فرهنگ تحول برای مناسب بستر ایجاد و آموزش روی تمرکز با -

 با طراحی مجدد منابع انسانی به ایجاد ارتباط روشن بین استراتژی ها و ارزش های سازمان بپردازند. -

 های مورد نظر سازمان را قبول کنند.ت الزم داده شود تا مسئولیت نتایج کارهای خود و هدفتیاراخا به مدیران و کارمندان -

 اطالعات حمایت کنند.جدید  هاییتکنولوژ ریو بکارگی سازماندهی نوین شیوه های از گسترش -

غلی جلوگیری عیت شقموها و بخشنامه های موجود در سازمان از سوءاستفاده کارکنان از با بررسی مجدد دستورالعمل -

 نمایند.

 را بهینه کنند. خدمات ارائه نیاز فرآیندهای مورد دوباره کاری، و زاید و تکراری هایفعالیت حذف طریق از -

 

مدیران با بررسی که  شودهمچنین در راستای تاثیر مثبت و معنادار نظارت سازمانی در مبارزه با فساد اقتصادی پیشنهاد می

 کنند:، نالش نماوضع موجود در ساز

 با آموزش فرهنگ خودکنترلی و عقاید دینی و مذهبی گام مهمی در نظارت درونی افراد در سازمان بردارند. -

 ریزی دقیق در خصوص نظام پاداش و جزا در سازمان در راستای کاهش فساد اقتصادی در سازمان گام  بردارند.یک برنامهبا  -

ای براساس اهداف سازمان، یک نظارت مدیریتی ان، به همراه نظارت دورهدر سازم اتبا ایجاد سلسله مراتب وظایف و اختیار -

 مطلوب در سازمان ایجاد کنند.

های انجام شده در خصوص مبارزه با فساد در ههای ارتباطی و سامانه ای، امکان پیگیری و رصد گزارشات و تالشبا ایجاد را -

 تی عمومی موجود و تمامی افراد جامعه را  فراهم نمایند.ای نظارهنسازمان توسط مودیان مالیاتی، نهادها و سازما

 کسان فراهم نمایند. شرایط ارتقاء شغلی برای همه افراد سازمان را به طور ی -

امکان آزادی عمل برای کارمندان به میزانی که بتوانند فعالیتهای مربوط به شغل خود را به درستی به انجام برسانند را  -

 . فراهم نمایند
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the impact of e-government and 

re-engineering of human resource management processes in the fight against 

economic corruption with respect to the mediating role of organizational 

supervision (Case study: General Department of Finance and Taxation of 

Khuzestan Province). The present study was applied in terms of purpose and 

descriptive-correlational in nature. The study population of this study 

included all employees of the General Department of Finance and Taxation 

of Khuzestan Province in the number of 1200 people, of which 291 people 

were selected as a statistical sample by stratified random sampling 

according to Morgan table. Research tools include four researcher-made 

questionnaires; Anti-corruption, organizational oversight, re-engineering of 

human resource management processes and e-government. The collected 

data were analyzed using Pearson coefficient and structural equations. 

Based on the obtained results, it can be stated that the variables of e-

commerce and re-engineering of human resource management processes 

with the mediation of organizational supervision have a direct and positive 

effect on the variable of fighting corruption. In addition, all two dimensions 

of e-commerce and re-engineering of human resource management 

processes and all their dimensions have a positive and direct effect on 

organizational monitoring. 
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