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مشکل فساد در سازمان های دولتی: شواهدی تجربی از اندونزی1 

نویسندگان: دی وی را تمونو2 ، آرینی چولبیا3 ، نور کاهیونواتی4 ، دارسونو5 
مترجم: افسانه عباسیان6 

         چکیده

نظر  از  دولت  بر  آن  تأثیر  دلیل  به  دولتی  سازمان های  در  فساد 
مهم  موضوع  انسانی  توسعه  کیفیت  کاهش  و  مالی  خسارات 
و مطرحی برای مطالعه است. مطالعه حاضر از این جهت مهم 
است که تحلیل های قبلی هنوز هم در الگوسازی و اندازه گیری 
متغیرهای جامع عدم تمرکز مالی محدود هستند. این پژوهش 
با هدف بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی و کیفیت دولت بر سطح 
است.  شده  انجام  انسانی  توسعه  شاخص  بر  فساد  تأثیر  و  فساد 
در  محلی  دولت   113 شامل  مقاله  این  در  بررسی  مورد  نمونه 
جزیره جاوه، اندونزی، برای دوره 2015-2018 است. آزمون های 
آماری با استفاده از مدل سازی معادالت ساختاری حداقل مربعات 

جزئی7  انجام شد.
ضریب  با  مالی  تمرکززدایی  که  می دهد  نشان  آزمون  نتایج 
همبستگی 0/100 بر فساد تأثیر مثبت دارد و در آلفای 5 درصد 
معنادار است. عالوه بر این، حکمرانی ضعیف (به واسطه ضعف 
کنترل داخلی) با ضریب همبستگی 0/062 بر سطح فساد تأثیر 
آزمون  نتایج  است.  معنادار  درصد   10 آلفای  در  و  دارد  مثبت 
«مربعات جزئی» نیز نشان می دهد که فساد بر شاخص توسعه 

انسانی با ضریب همبستگی 0/206- و در آلفای 1 درصد تأثیر 
منفی دارد.

نکته قابل توجه و کاربردی این مطالعه، اهمیت تاثیر اطمینان بخشی 
سیستم کنترل داخلی به عنوان یک متغیر مکمل در تمرکززدایی 

مالی جهت جلوگیری از فساد است.
امروزه مشکل فساد در سازمان های دولتی به عنوان یک بیماری 
بلکه  اقتصادی  توسعه  تنها  نه  که  است  شده  شناخته  بزرگ 
ارکان جامعه را نیز تهدید می کند. اعتقاد بر این است که سطح 
کاهش  باعث  درازمدت  در  دولتی  سازمان های  در  فساد  باالی 
رفاه عمومی مردم می شود و نه تنها از طریق نابرابری و فقر بر 
ضعیف ترین طبقات جامعه، بلکه بر میزان دسترسی به خدمات 
خدمات  و  درمانی  و  بهداشتی  خدمات  مانند  مختلف  عمومی 
آموزشی نیز تأثیر می گذارد. رسوایی های مختلف فساد دولتی در 
کشورهای گوناگون از جمله اسپانیا، فرانسه، گواتماال، هندوراس 
و غیره رخ داد که توجه محققان و متخصصان- بخش دولتی را به 

خود جلب کرد. (کادرادو بالستروس و همکاران،2020 )  
مشکل فساد در سازمان های دولتِی کشورهای آسیایی از جمله 
اندونزی نیز وجود دارد. سطح فساد در سازمان های دولتی محلی 
در اندونزی نسبتاً باال است. بر اساس داده های کمیسیون کنترل 
و پیشگیری از فساد طی سال های 2014 تا 2019، تعداد 97 مورد 
اعمال مجرمانه فساد توسط سران منطقه در دولت های محلِی 
اندونزی انجام شده است. مشکل فساد مالی موجب خسارت های 

قابل توجهی به دولت شده است.

1 - مقاله »مشکل فساد در سازمان های دولتی؛ شواهدی تجربی از اندونزی« با تمرکز بر مسایلی چون عدم تمرکز مالی، کیفیت حکمرانی، کنترل داخلی، فساد، توسعه 
انسانی، حکومت محلی؛ شواهدی تجربی را در خصوص مناطق متنوعی از جزیره جاوه اندونزی گردآوری و مورد تحلیل قرار می دهند. این مقاله حاصل یک پژوهش است 

که توسط چهار محقق اندونزیایی در مجله »چشم اندازها و مساله ها در مدیریت« با مشخصات زیر منتشر شده است: 
- Problems and Perspectives in Management, 19(4), 29-39. doi:10.21511/ppm.19(4).2021.03
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«دیده بان فساد اندونزی»1 گزارش می دهد که ارزش خسارات مالی 

دولت در سال 2019 به 8.4 تریلیون روپیه رسیده است یعنی 5.6 
تریلیون روپیه بیشتر از خسارت های سال 2018 بوده است. جدیت 
مشکل فساد در اندونزی نیز بر اساس «شاخص ادراک فساد»2 که 
در سال 2020 توسط انجمِن «فرانمایی بین المللی»3  منتشر شده 

است، نشان داده می شود.
سال  در  فساد  مفهوم  شاخص  بین المللی  شفافیت سازی  و  انتشار 
2020 خود نمایان گر جدیت مشکل فساد در کشور اندونزی است. 
یکی از دالیل احتمالی، ایجاد سطح باالی فساد در سازمان های 
دولتی محلی، عدم تمرکز مالی است. از دوران اصالحات، دولت 
است؛  شده  قابل توجهی  تغییرات  دستخوش  اندونزی  در  محلی 

یعنی تغییر از تمرکز به تمرکززدایی.
نقش  بتوانند  باید  محلی  دولت های  مالی،  تمرکززدایی  اجرای  با 
خود را در مدیریت استقالل مالی ایفا کنند، همچنان که این امکان 
وجود دارد تا از طریق برنامه ریزی موثر و کارآمد تمام توانایی های 
بالقوه به حداکثر برسند. با این حال اجرای تمرکززدایی در عمل 
به ویژه در استفاده اصولی از بودجه منطقه ای، مشکالت عدیده ای 
توسعه  بودجه  در  فساد  مجرمانه  اعمال  با  که  داشت  همراه  به  را 
کاری  بازدیدهای  و  طبیعی  اتفاقات  و  بالیا  مدیریت  منطقه ای، 
نشان داده می شوند. از جمله روش های انجام شده سوء استفاده از 
بودجه منطقه ای، تورم در مخارج خرید خدمات و تدارک کاالها و 

ساخت پروژه های دروغین در زمره این روش ها هستند.
تاثیر تمرکززدایی مالی بر فساد در کشورهای مختلف به موضوع 
مورد توجه و جالبی برای تحقیق در بخش دولتی تبدیل شده است. 
مالی  تمرکززدایی  حوزه  در  قبلی  مطالعات  تجربی  شواهد  اگرچه 
بر فساد هنوز قطعی و مشخص نیست؛ این عدم قطعیت مستلزم 
ارزیابی بیشتر در مفهوم سازی و سنجش عدم تمرکز مالی است که 

هنوز فراگیر و جامع نیست.
تمرکززدایی مالی یک مفهوم ناشناخته است که آمیخته از چندین 
عنصر و ابعاد مختلف است که وجوه درآمدها و پرداخت های دولتی 
محلی را دربر می گیرد. با تفویض اقتدار و انعطاف دولت های محلی 
از سوی دولت مرکزی درخصوص مدیریت و تنظیم مقررات مالی، 
اجرای نظارت و کنترل برای جلوگیری از بی نظمی و کالهبرداری 
کارکرد  تقویت  راه های  از  یکی  می رسد.  نظر  به  ضروری  کاماًل 
به عنوان  مناسب  داخلی  کنترل  سیستم  یک  استقرار  نظارتی، 
پیش نیاز اداره کردن سازمان های دولتی است. (ماردیازمو4 ،2018).
بنابراین، مدل پژوهشی ای که تأثیر تمرکززدایی مالی بر فساد را 

بررسی می کند باید متغیر کیفیت حکمرانی یعنی کنترل داخلی را 
نیز دربر بگیرد. در مطالعه قبلی، عدم تمرکز مالی و سیستم های 
کنترل داخلی به عنوان شاخص های فساد هر یک جداگانه مورد 
می تواند  متغیر  دو  این  جداسازی  گرفتند.  قرار  تحلیل  و  تجزیه 
با  حکمرانی  زیرا  شود.  پارامترها  در  جهت گیری  و  خطا  به  منجر 
کیفیت ضعیف می تواند موجب اختالل در انگیزه های نظارتی شود. 
بنابراین تمرکززدایی مالی حتی می تواند کمکی برای افزایش فساد 
از  پیشگیری  جهت  مالی  تمرکززدایی  مزایای  بدین ترتیب  باشد. 
فساد تقلیل می یابد. این پژوهش مبین این است که تمرکززدایی 
مالی و کیفیت حکمرانی متغیرهای مکمل تعیین کننده پدیده فساد 
گرفته  نظر  در  بایستی  متغیر  دو  هر  مدل،  طراحی  در  لذا  هستند، 
قبلی  تحقیقات  مبسوط  طرح  که  دلیل  این  به  مطالعه  این  شوند. 
مطالعه  این  که  دلیل  این  به  اواًل  است.  مرتبطی  پژوهش  است، 
در مدل سازی خود از متغیرهای تمرکززدایی و کیفیت حکمرانی 
در  فساد  تعیین کننده  مکمل  عوامل  به عنوان   ( داخلی  کنترل  (با 
سازمان های دولتی محلی استفاده می کند. دوم اینکه جدا از بحث 
مدل سازی ، موجب بسط و تجمیع پژوهش قبلی در مفهوم سازی و 

سنجش تمرکززدایی مالی می شود.
هیر5 و دیگران (2017) تمرکززدایی مالی را به عنوان یک ساختار 
پنهان تعریف می کنند که توسط چندین شاخص تکوینی اندازه گیری 
حکمرانی  کیفیت  متغیر  بر  مشتمل  پژوهش  این  ضمناً  می شود. 
است که نمایان گر اعتبار کنترل داخلی است. نکته سوم اینکه در 
این پژوهش اندازه گیری سطح فساد با مطالعات قبلی که عمدتًا 
این  است. در  استفاده می کردند، متفاوت  فساد  ادراک  از شاخص 
توسط  که  فساد  واقعی  سطح  از  استفاده  با  فساد  میزان  پژوهش 
پدیده  بتوان  تا  می شود  سنجیده  است،  شده  تعیین  عالی  دیوان 
واقعی موارد فساد را بهتر توصیف کرد. چهارم اینکه در این پژوهش 
تاثیر فساد بر شاخص توسعه انسانی دولت های محلی در اندونزی 
مورد  در  تحقیق  به  محدود  هنوز  موضوع  این  می شود.  بررسی 
تعیین کننده  عوامل  بر  بیشتر  قبلی  تحقیقات  زیرا  است؛  اندونزی 
فساد متمرکز بوده اند. موضوع تاثیر فساد بر توسعه انسانی به دلیل 
تاثیر آن بر همه جوانب ضروری است. آکای6 (2006) بیان می کند 
که فساد همه جنبه های توسعه انسانی را با مشکل مواجه و آن را 

مختل می کند.
مروری بر ادبیات

براساس تئوری نمایندگی، ویژگی اصلی رابطه بین مدیر و نماینده 
وجود یک قرارداد تفویض اختیار است. لوپیا و مک کابینز (1994) 
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می گویند چنین قراردادی زمانی به وجود می آید که یک یا چند نفر 
(یا مدیر)؛ شخص یا افراد دیگری را برای کار بر اساس نیازها و 
خواسته های مدیر انتخاب  کنند. زیمرمن1 (1977) توضیح می دهد 
که همه سازمان ها، از جمله سازمان های بخش دولتی و خصوصی، 
نظریه  این  فرِض  کنند.  تجربه  را  نمایندگی  مشکالت  می توانند 
این است که بین نماینده یا دولت محلی که دسترسی مستقیم به 
اطالعات دارد با مدیر (جامعه) عدم تقارن اطالعاتی زیادی وجود 
دارد. وقتی این عدم تقارن اطالعاتی رخ می دهد، امکان تقلب یا 

فساد توسط نماینده فراهم می شود.
برای جلوگیری از مشکالت نمایندگی، مسئولیت پذیری و نظارت 
الزم است. در روابط متقابل نمایندگی، بروز مشکالت مربوط به 
نمایندگی غیرقابل انکار است. مشکالت نمایندگی که می تواند در 
اطالعات  تقارن  عدم  از]  عبارت  دهد، [عمدتاً  رخ  عمومی  بخش 
مربوط به استفاده از منابع مالی منطقه ای است که منجر به فساد 
مدیران (جوامع)  به  و  شده  محلی)  نمایندگان (دولت های  توسط 

آسیب می رساند.
بر اساس نظریه مثلث تقلب، سه علت برای فساد وجود دارد. یکی 
از آنها فرصتی است که به دلیل سوء استفاده از اختیارات به وجود 
آمده است. عدم تمرکز یکی از فرصت هایی است که می تواند به 
فساد منجر شود. تمرکززدایی عبارت از انتقال اختیارات و وظایف از 
دولت مرکزی به دولت های محلی برای اداره و تنظیم دولت است

در  مهمی  نقش  عدم تمرکز،  سیاسِت  نتیجه  در  مالی  عدم تمرکز 
اجرای اختیارات و وظایف دولت محلی ایفا می کند. انتظار می رود 
هیئتی که از سوی دولت مرکزی به دولت های محلی داده می شود، 
بتواند تمامی ظرفیت های مناطق را شناسایی و مورد استفاده قرار 
دهد تا بتوان از آنها به نفع جامعه بزرگ تر استفاده کرد. با این حال، 
در واقعیت، به نظر می رسد اجرای تمرکززدایی مالی در اندونزی، 
وقوع فساد را از دولت مرکزی به دولت های محلی منتقل می کند. 
به همان نسبت که تعداد پرونده های فساد در حکومت های محلی 
بیشتر می شود، تعداد روسای منطقه ای دخیل در این پرونده ها نیز 

افزایش می یابد.
نظریه  بر  عالوه  می توان  را  دولتی  سازمان های  در  فساد  پدیده 
نمایندگی و نظریه مثلث تقلب، با تکیه بر نظریه انتخاب عمومی 
نیز توضیح داد. بوکانان2 (2009) معتقد است که نظریه انتخاب 
عمومی به این دلیل که رفتار عوامل متقابل را در بازارهای سیاسی 

توضیح  می دهد، می تواند بینش های مفیدی ارائه دهد. بر اساس 
سودمند  و  منطقی  خودخواه،  می توانند  سیاستمداران  نظریه،  این 
باشند و سعی کنند به جای منافع عمومی، راه هایی برای به حداکثر 

رساندن رفاه خود بیابند 
برای غلبه بر اقدامات فرصت طلبانه سیاستمداران مانند فساد، الزم 
است تمهیدات نهادی اتخاذ شود. تکنیک های مدیریت عمومی 
به  برای  نهادی  ترتیبات  مستلزم  خوب،  حکمرانی  مانند  جدید 
حداقل رساندن فرصت طلبی سیاسی، از جمله فساد و رانت خواری 

هستند (مباکو3 ، 2008).
به  مرکزی  دولت  از  مالی  امور  تفویض  تمرکززدایی،  از  هدف 
کافی تر  نظارت  امکاِن  ساختن  فراهم  هدِف  با  محلی  دولت های 
توسط مردم محلی است (فاگوت4 ، 2014؛ بانک جهانی، 2001). 
مهم  سازوکار  یک  تمرکززدایی  رای دهندگان،  دقیق تر  نظارت  با 
مانند  بین المللی  سازمان های  اکثر  و  است   5  NPM فساد  ضد 
از  حمایت  به  حسابداران6  بین المللی  فدراسیون  و  جهانی  بانک 
پروژه های تمرکززدایی مالی ادامه می دهند. تمرکززدایی به عنوان 
یک مکانیسم ضد فساد در نظر گرفته می شود، زیرا در دولت های 
این  از  است.  مؤثرتر  احتمااًل  رأی دهندگان  نظارت  کوچک تر، 
گذشته، رای دهندگان محلی اطالعات کامل تری برای نظارت و 

تنبیه سیاستمداران محلی دارند (فان7  و همکاران، 2009).
از سوی دیگر، این استدالل نیز وجود دارد که تمرکززدایی مالی 
می تواند احتمال فساد را افزایش دهد. چنین چیزی به این دلیل 
می تواند روی دهد که سیاستمداران محلی ممکن است با فشار 
تقاضای بیشتری از سوی نخبگان سیاسی گروه های ذینفع محلی 
آمادگی  بنابراین  و  شوند  روبرو  ملی  بوروکرات های  به  نسبت 
بیشتری دارند که فاسدانه عمل کنند (باران8  و موخرجی9 2000؛ 

پراد هوم10 1995؛ رینیکا و ونسون11 ،2004 ).
چندین بررسی نشان  داده  که پدیده عدم تمرکز مالی در اندونزی با 
این استدالل دوم یعنی به دلیل قدرت زیاد نخبگان سیاسی محلی، 
بهتر توضیح داده شده است (ماریا و همکاران، 2021؛ آستوتی12  و 

آدریسون13 ، 2019؛ یانتو و آدریسون14 ، 2020)
نتایج مطالعات قبلی نیز نشان می دهد که شواهد تجربی متناقضی 
درباره رابطه بین تمرکززدایی و فساد وجود دارد. آلفانو15  و همکاران 
کشور   150 در  را  فساد  و  مالی  تمرکززدایی  بین  رابطه   (2019)

تمرکززدایی  که  می دهد  نشان  آنها  مطالعه  نتایج  کردند.  بررسی 
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2. James M. Buchanan
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6. International Federation of Accountants
7. Fan
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2. Audrey S. Paterson
3. Fiorino
4. Yener Altunbaş
5. John Thornton
6. Shon and Cho
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مالی باعث کاهش سطح فساد می شود. داده های این مطالعه، با 
که  پاترسون2 (2019)  و  چانگوونی1  بررسی های  از  حاصل  نتایِج 
128 کشور را بررسی کردند، پژوهش فیورینو3  و دیگران (2015) 
که 24 کشور را مورد بررسی قرار دادند؛ و نیز تحقیِق آلتونباس4  
و ترنران5 (2012) که 46 کشور توسعه یافته و در حال توسعه را 
مورد بررسی قرار دادند، همسو بوده و آنها را تایید می کند. از سوی 
دیگر، شون و چو6 (2020) رابطه بین تمرکززدایی مالی و فساد را در 

دولت های ایالتی و محلی در ایاالت متحده بررسی کردند.
بین  مثبتی  رابطه  که  می دهد  نشان  را  شواهدی  آنها  نتایج 
داده های  از  نتایج،  این  دارد.  وجود  فساد  و  مالی  تمرکززدایی 
حاصل از پژوهِش محققانی چون آلوم7  و همکاران(2019)، آلفادا8 
(2019)، و آلبورنوز9 و کابرالز10 (2013) پشتیبانی می کند. در همین 

بین  رابطه ای  هیچ  که  می دهد  نشان   (2015) چودری11  حال، 
تمرکززدایی مالی و فساد وجود ندارد.

مطالعه حاضر دو پارادایم از ادبیات فساد را با هم ترکیب می کند. 
یکی استدالل هایی که معتقدند تمرکززدایی مالی می تواند فساد 
را کاهش دهد (دی ملو و بارنشتاین12 ، 2001؛ فیسمن و گاتی13، 
مالی  تمرکززدایی  معتقدند  که  استدالل هایی  دیگری  و   (2002

می تواند فساد را افزایش دهد. (فان و همکاران،2009 )
برای روشن شدن بیشتر یافته های مختلف در ادبیات تمرکززدایی، 
مطالعه مدیریت بخش دولتی باید سایر عوامل تعیین کننده فساد را 
در مدل پژوهش در نظر بگیرد (چانگونی و پاترسون14 ، 2019). این 
پژوهش عالوه بر تمرکززدایی مالی، یک شاخص دیگر از فساد، 
کنترل  بیانگر  که  برمی گیرد  در  نیز  را  حکمرانی»  یعنی «کیفیت 
نخبگان  شدید  سلطه  پدیده  بر  تکیه  با  مطالعه  این  است.  داخلی 
سیاسی محلی استدالل می کند که در اندونزی عدم تمرکز مالی 
برای  عامل  یک  مالی  تمرکززدایی  باشد.  فساد  مشوق  می تواند 
ایجاد فرصت فساد در سازمان های دولتی محلی در اندونزی است.
بر  مبنی  می کنند  ارائه  تجربی  شواهد  قبلی  مطالعات  از  بسیاری 
بود.  خواهد  بیشتر  فساد  سطح  باشد  بیشتر  تمرکز  چه  هر  اینکه 
در سال 2020 ، شون و چو رابطه بین تمرکززدایی مالی و فساد 
در دولت و دولت های محلی در ایاالت متحده را بررسی کردند. 
عدم تمرکز  داد  نشان  که  کرد  ارایه  را  شواهدی  آنها  بررِس  نتایج 
بین  دیگر  عبارت  به  می شود.  فساد  وقوع  افزایش  باعث  مالی 

عدم تمرکز مالی و فساد رابطه مثبت وجود دارد. پژوهش های اولوم 
و همکارانش در اندونزی نیز حاکی از تاثیر مثبت عدم تمرکز مالی 

بر سطح فساد است.
منطقه/شهرداری   433 در  همکاران(2019)  و  اولوم  برر سی های 
اندونزی و پژوهش ماریا و همکاران(2019) در 33 استان کشور 
استقالل  که  داد  نشان  همکارانش  و  ماریا  مطالعات  شد.  انجام 
بنابراین  دارد.  فساد  بر  مثبتی  تاثیر  مالی  بخش  در  منطقه ای 
جلوگیری از فساد مستلزم انجام نظارت بر اجرای عدم تمرکز مالی 
است. این نتایج، یافته های آستوتی و آدریسون15 (2019) همچنین 
یانتو16 و آدریسون(2020) را تایید می کنند که نشان می دهد بودجه 
کالنی که تحت کنترل دولت های محلی است، می تواند به افزایش 

فساد منجر شود.
توسط  که  اختیار»17  انحصار  «مسئولیت پذیری  نظریه  اساس  بر 
کلیتگارد (1988) ارائه شد، در اختیار داشتِن آزادی عمل به عالوه 
انحصار قدرت توسط روسا بدون پاسخگویی، نیروی محرکه فساد 
است. در چنین وضعیتی، برای جلوگیری از فساد، کیفیت حکمرانی 
کاله برداری18،   مثلث  نظریه  چارچوب  در  است.  نیاز  مورد  بسنده 
یک سیستم کنترل داخلی الزم است تا بر فرصت هایی که باعث 
فریب و کالهبرداری می شوند، نظارت کرده و آنها را محدود کند. 
نتایج مطالعات قبلی نشان می دهد که کیفیت حکمرانی خوب در 
مدیریت مالی عمومی می تواند از وقوع فساد جلوگیری کرده و آن را 

کاهش دهد  (آندرسن19، 2009، المهایره20  و عبدالقادر21 ،2015).
نشان  که  می دهد  ارائه  تجربی   شواهدی   (2019) تری ویبوو22 
می دهد بین فساد و کیفیت مدیریت مالی ارتباط بلندمدتی وجود 
دارد. بنابراین کیفیت باالی مدیریت مالی می تواند به یک دولت 
در  خوب  حکمرانی  کیفیت  بهبود  شود.  منجر  نیرومند  و  باثبات 
سازمان های دولتی باید با استفاده از سازوکارهای مختلف، به ویژه 
ایجاد و ساخت یک نظام کنترل داخلی نیرومند برای به حداقل 
رساندن احتمال رفتار مفسدانه صاحب منصبان محلی انجام شود. 

کیفیت حکمرانی مورد نیاز برای کاهش فساد، از جمله، در قالب 
یک سیستم کنترل داخلی مناسب است. 

نقش سیستم کنترل داخلی برای مدیریت مالی دولت به گونه ای 
مالی  عدم تمرکز  چه  هر  است.  مهم  بسیار  کارآمد  و  موثر  شفاف، 
باشد،  بیشتر  خوب)  داخلی  کنترل  سیستم  یک  اجرای  با  (همراه 
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فرصت کمتری برای فساد در دولت های محلی ایجاد می شود. 
فرصت  باشد،  بدتر  حکومت  کیفیت  چه  هر  دیگر  سوی  از 
بروز فساد بیشتر می شود. فساد می تواند موجب تضعیف رشد 
اقتصادی شود، بنابراین تاثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی دارد 
که نتیجه اش کاهش استاندارد زندگی خواهد بود. عالوه بر این، 
می شود  سالمت  و  هزینه های بهداشت  شدِن  کم  باعث  فساد 
که خود بر کاهِش امید به زندگی تاثیر می گذارد. فساد همچنین 
باعث کاهش هزینه های آموزش و پرورش می شود که نتیجه 
استاندارد  پایین  سطح  است.  انسانی  سرمایه  کم  انباشت  آن 
زندگی، کم شدن امید به زندگی و اندوخته اندک سرمایه انسانی 
شاخص  می گذارد.  تاثیر  انسانی  توسعه  سطح  بر  نهایت  در 
توسعه انسانی1 (HDI) یک ابزار اندازه گیرِی مقایسه ای از امید 
به زندگی، سواد، تعلیم و تربیت و استانداردهای زندگی است. 
این شاخص توضیح می دهد که چگونه جامعه می تواند به نتایج 
توسعه از جمله درآمد، بهداشت، آموزش و غیره دسترسی پیدا 
کند. آکای (2006) نتیجه می گیرد که بین فساد و توسعه انسانی 
اثر منفی معناداری وجود دارد. شواهد تجربی حاصل از مطالعه او 
نشان می دهد که هر چه میزان فساد در یک کشور بیشتر باشد، 

سطح توسعه انسانی پایین تر است. 
بِچریریر2 و تاتین3 (2017) با بررسِی رابطه بین فساد و توسعه 
داده هایی  با  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  کشورهای  در  انسانی 
و  فساد  بین  که  کردند  مشخص  تا 2012،  سال های 1996  از 
توسعه انسانی رابطه منفی وجود دارد. آنها نشان دادند که هر 
چه سطح فساد باالتر باشد، کیفیت توسعه انسانی پایین تر است. 
و  فساد  منفی  تاثیر  بر  مبنی  تجربی  شواهدی   (2020) امارا4 
کرد.  ارائه  بلندمدت  در  چه  و  کوتاه مدت  در  چه  انسانی  توسعه 
رودریگیوز و اووربینا5 (2021) نیز شواهدی به دست آوردند که 

مبین تاثیر منفی فساد بر توسعه انسانی بود.
اهداف و فرضیه ها

هدف این پژوهش، فراهم کردِن شواهد تجربی و تحلیل تاثیِر 
تمرکززدایی مالی و کیفیت حکمرانی دولت های محلی بر سطح 
فساد و بررسِی تاثیر فساد بر توسعه انسانی است. با مروری بر 

ادبیات تحقیق، فرضیه های ذیل مطرح می شوند:
1. عدم تمرکز مالی تاثیر مثبتی بر سطح فساد دارد.
2. حکمرانی ضعیف تاثیر مثبتی بر سطح فساد دارد.

3. فساد بر توسعه انسانی اثر منفی دارد.
روش ها

(منطقه/ محلی  دولت های  کلیه  پژوهش  این  آماری  جامعه 
شهرداری) جزیره جاوه است که 113 سازمان هستند. در این 
پژوهش از روش سرشماری استفاده شده است تا اعضای جامعه 
به عنوان نمونه انتخاب شوند. علت انتخاِب دولت محلی جاوه 
این است که این جزیره، در مقایسه با سایر جزایر اندونزی از 
«کمیسیون  آمار  طبِق  است.  برخوردار  فساد  موارد  بیشترین 
پیشگیری و کنترل فساد»6 ، از سال 2014 تا 2019، تعداد 230 
پرونده فساد در جاوه وجود داشت که 35 درصد فساد در اندونزی 
میزان  به  توجه  با  فساد  متغیر  سطح  پژوهش،  این  در  است. 
مالی  خسارت های  که  می شود  اندازه گیری  روپیه ای  روپیه7، 
دولت را نشان می دهد و مربوط به آن دسته از پرونده های فساد 
است که عامالِن آن قباًل در مصدر امور بوده و از قدرت قانونی 

برخوردار بودند و فساد آنها با رای دادگاه مشخص شده اند.
عدم تمرکز مالی، متغیری پنهان و نامحسوس است که به وسیله 
چندین میانجی اندازه گیری می شود، یعنی از بعد درآمد با توجه 
به  توجه  با  هزینه ها  جنبه  از  و  منطقه ای»8  «درآمد  میزان  به 
«تخصیص بودجه عمومی»9 ، «تخصیِص بودجه اختصاصی» 
کیفیت  می شود.  گرفته  نظر  در  درآمد11  تقسیم  صندوق  و   10

اندازه گیری  داخلی  کنترل  سیستم  عامل  طریق  از  حکمرانی 
کنترل  ضعف  نقاط  یافته های  تعداد  با  میانجی  این  می شود. 
داخلی مطابق با نتایج ممیزی توسط سازمان بازرسی کل کشور 
ضعِف  داخلی  کنترل  در  چه  هر  بنابراین،  می شود.  سنجیده 
بیشتری وجود داشته باشد، حاکمیت بدتر خواهد بود. شاخص 
برای  شده  انجام  تالش های  موفقیِت  میزان  انسانی  توسعه 
رسیدن به کیفیت باالی زندگی (چه در سطح یک اجتماع معین 
و چه در سطِح کل جامعه) را ارزیابی می کند. این شاخص سطح 
توسعه مناطق/ کشورها را نیز ارزیابی می کند. سه شاخص اصلی 
سطح  سالمت،  شاخص های  از:  است  عبارت  که  دارد  وجود 
آموزش و شاخص های اقتصادی. این سنجه اندازه گیری، سه بعد 
اساسی یعنی طول عمر، دانش و استانداردی مناسب از زندگی 
را مورد استفاده قرار می دهد. داده های شاخص توسعه انسانی از 
اداره مرکزی آمار اندونزی به دست آمد. متغیرهای کنترل کننده 
مورد استفاده، عبارت از تولید ناخالص داخلی منطقه ای12، جمعیت 

1. Human Development Index
2. Amrane Becherair
3. Mourad Tahtane
4. Emara
5. Urbina and Rodriguez
6 . The Corruption Eradication Commission
IDR . واحد پول اندونزی .7
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11. Revenue Sharing Fund (RSF)
12. Gross Regional Domestic Product (GRDP)
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1. Structural Equation Model (SEM)
2 . Warp PLS 7.0.
3. RSH
4. RPO
5. Sukoharja
6. Bojonegoro
7 . General allocation fund (GAF)
8. Banjar 
9. Bogor

10. Special Allocation Fund (SAF)
11. Yogyakarta
12. Bandung
13. Regional Income(RI)
14. Pangandaran 
15. Surabaya
16. Internal Control System

17. اصطالح kab یک بخش اداری اندونزی است که مستقیمًا تحت نظر یک استان است. اصطالح اندونزیایی 
kabupaten گاه به عنوان “شهرداری” ترجمه می شود. استان ها و شهرها به بخش ها تقسیم می شوند

هستند.  منطقه ای)  یا  شهری  (حکومت  محلی  حکومت  نوع  و 
به منظوِر تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از رویکرد الگوی 
معادالت ساختاری1  با روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده 
شد. نرم افزار مورد استفاده عبارت از وارپ پی. ال.اس2  نسخه 7 بود. 
روش حداقل مربعات جزئی یکی از روش های پیاده سازی الگوهای 
معادالت ساختاری است. دلیل به کار گرفتن روش حداقل مربعات 
جزئی این است که اندازه گیری متغیرهای عدم تمرکز مالی از چهار 
همکاران،2017؛  و  .(هیر  می کند  استفاده  شکل دهنده  شاخص 
می توان  جزئی  مربعات  حداقل  روش  از  استفاده  با  کوک،2020) 

 نتایج آزمون فرضیه ها را به طور همزمان به دست آورد.
نتایج و یافته ها

قبل از آزمون فرضیه یک تحلیل توصیفی برای وصف داده های 
تحقیق انجام شد که در جدول شماره یک نمایش داده شده است. 
آر.اس.اچ3  یک صندوق سود مشترک است که یکی از شاخص های 
روپیه4   حداقلی  ارزش  می آید.  به شمار  مالی  تمرکززدایی  متغیر 
متعلق به منطقه ساکورجا 5 در سال 2016 و ارزش حداکثری آن 
بوجونه  منطقه  به  متعلق  روپیه  میزاِن  2,532,807,898,432  به 

گورو6در سال 2018 بود.

متغیر  شاخص های  از  دیگر  یکی  عمومی»7   تخصیص  «صندوق 

تمرکززدایی مالی است. حداقل ارزش به میزان 352,697,608,000 
روپیه متعلق به منطقه بنجار8  در سال 2015، و حداکثر آن به مبلغ 
همین  در  بوگور9  بخش  به  متعلق  روپیه   2,163,439,062,000
معیار  از  انحراف  و   986,066,388,283,26 میانگین  بود.  سال 
ویژه»10   تخصیصی  بود. «صندوق  روپیه   337,349,753,200,32
نیز یکی از شاخص های متغیر عدم تمرکز مالی است. حداقل ارزش 
2,342,700,000 روپیه متعلق به شهر یوگیاکارتا 11 در سال 2015، 
و حداکثر ارزش 737,019,669,306 متعلق به ناحیه باندونگ12 در 

سال 2018 است.
عدم  یک  وجوِد  بیانگر   241,144,120,264,73 ارزش  میانگین 

قابل  داده های  مجموع  به  توجه  با  که  است  زیاد  مالی  تمرکز 
ویژه»  تخصیصی  «صندوق  که  ناحیه ای   227 تعداد  به  دسترس 
 145،102،493،701,4 استاندارد  انحراف  و  میانگین  از  بیش  را 
درآمد  یک  منطقه ای13،  درآمد  شد.  مشاهده  بودند،  کرده  دریافت 
مالی  تمرکز  عدم  متغیر  شاخص های  از  یکی  که  است  محلی 
متعلق   64,506,109,613 ارزش  حداقل  می شود.  محسوب 
مقدار  آن  حداکثر  است،   2015 سال  در  پانگانداران14  ناحیه  به 
5,161,844,571,171,67 متعلق به شهر سورابایا15  در سال 2017 
است. ارزش میانگین 517,396,630,828,98 با انحراف استاندارد   
متغیری  داخلی»16   کنترل  بود. «سیستم   608,180,291,067,97
است که دارای حداقل ارزش دو یافته است که متعلق به «کاب»17  

متغیرحداقلحداکثرمیانهانحراف استاندارد
صندوق تقسیم درآمد152.045.795.175.83101.823.905.231.052.532.807.898.432.000.00
صندوق تخصیص عمومی333.042.738.667.12986.066.388.283.262.163.439.062.000.00352.697.608.000.00
تخصیص بودجه اختصاصی145.102.493.701.44241.144.120.264.17737.019.669.306.002.342.700.000.00
درآمد منطقه ای608.180.291.067.97517.396.630.828.985.161.844.571.171.6764.506.109.613.00

سیستم کنترل داخلی4.4910.3126.001.00
فساد965.122.313.50371.121.220.9111.247.513.120.000.00

تولید ناخالص داخلی منطقه ای44.416.263.1938.783.223.45449.235.000.0036.000.00

شاخص توسعه انسانی5.2870.6786.1158.18
جمعیت846.500.081.213.488.085.840.907.00120.792.00

جدول شماره 1: آمار توصیفی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

sr
.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 14

https://jasr.smtc.ac.ir/article-1-169-fa.html


فصلنامه تخصصی مطالعات و پژوهش های اداری  |  شماره دوازده -  زمستان 1400 124

است. حداکثر ارزش منطقه سیلگون 1 در سال 2018، از 26 یافته 
متعلق به «کاب» بود. میانگین ارزش منطقه بانتول در سال 2015 
از 452 منطقه/ خارج  معیار4,49 است.  معادل 10,31 با انحراف 
شهر، میزان 53% ضعف ارتباط2ا سایر مجموعه ها در بیش از 10 
از  میزان  صفر  حداقل  دارای  فساد  متغیر  شد.  پیدا  یافته ها  مورد 

روپیه اندونزی است.
حداکثر ارزش 11,247,513,120 متعلق به منطقه تگال3 در سال 
2016 است. ارزش میانگین 371,121,220,91 و انحراف از معیار 
معادل 965,122,313,50 است. شاخص توسعه انسانی باحداقل 
است.  سال 2015  در  سمپانگ4   منطقه  به  متعلق  ارزش 58,18 
حداکثر ارزش 86,11 متعلق به شهر یوگیاکارتا5  در سال 2018 
است.   5,28 معیار  انحراف  و   70,67 آن  ارزش  میانگین  است. 
به  متعلق  که  است  نفر   120792 ارزش  حداقل  دارای  جمعیت 
شهر ماگالنگ6  در سال 2015 است، حداکثر ارزش 5840907 

ارزش  میانگین  با   2018 سال  در  بوگور7   منطقه  به  متعلق  نفر 
1213488,08 و انحراف معیار 846500,08 است.

سنجش  هدف  با  اندازه گیری  الگوِی  ارزیابی  مطالعه،  این  در 
امکان  به کار بستِن مدل اندازه گیری تکوینی در خصوص متغیر 
عدم تمرکز مالی انجام شد. مدل اندازه گیری تکوینی در صورتی 

امکان پذیر اعالم می شود که وزِن شاخص، قابل توجه بوده.
 (VIF < 3.3) .و چندخطی وجود نداشته باشد (p-values < 0.01) 

تمرکززدایی  شاخص   (2020، کوک9  2017؛  همکاران،  و  (هیر8  

اندازه گیری  شاخص  چهار  شامل  مطالعه  این  در  موجود  مالی 
تکوینی، یعنی RSF، GAF، SAF، و RI است. از نتایج مدل خروجی 
(جدول 2)، می توان دریافت که مدل اندازه گیری متغیر عدم تمرکز 

مالی، با وزن قابل توجهی برای هر یک از چهار نشان گر یاد شده، 
مقدار p کمتر از 0,01 و عامل تورم واریانس بر هر شاخص کمتر 

از 3,3 قابل قبول است.

در این مطالعه، ارزیابی مدل ساختاری با مشاهده درصد واریانس 
با توجه به ضریب تعیین، متناسب بودن مدل و پیش بینی ضریب 
تاثیر، اثر اندازه، و همسویی کامل عامل تورم واریانس با تحلیل 
مسیر تبیین  شده است. از نتایج حاصل از شایستگی مدل خروجی 
(جدول 3)، می توان دریافت که این مدل کاماًل تناسب دارد و با 

همه شاخص های مطابق با معیارهای قاعده کلی نیز نشان داده 
و  اندازه گیری  مدل  ارزیابی  از  پس   .(2020 (کوک،  است  شده 
مدل شایستگی، تحلیلی از نتایج آزمون فرضیه ها بر اساس نتایج 
تخمین مدل سازی معادالت ساختاری حداقل مربعات جزئی انجام 

شد. 

1. Cilegon
2. SPI
3 . Tegal
4 . Sampang
5 . Yogyakarta
6 . Magelang
7 . Bogor
8 . Hair
9 . Kock

جدول شماره 2: نتایج ارزشیابی مدل سنجش

نشانگرشاخصنتیجهتخمین کلی و سرانگشتیتوضیح

رضایت بخش
مقدار احتمال کمتر از0.01 )تراز= %1)

عامل تورم واریانس کمتر از 5 یا کمتر از 3.3
مقدار احتمال کمتر از 0.01

1.136
وزن معنا دار

عامل تورم واریانس
حساب تقسیم 

درآمد

رضایت بخش
مقدار احتمال کمتر از0.01 )تراز= %1)

عامل تورم واریانس کمتر از 5 یا کمتر از 3.3
مقدار احتمال کمتر از 0.01

2.004
وزن معنا دار

عامل تورم واریانس

صندوق 
تخصیص 

عمومی

رضایت بخش
مقدار احتمال کمتر از0.01 )تراز= %1)

عامل تورم واریانس کمتر از 5 یا کمتر از 3.3
مقدار احتمال کمتر از 0.01

1.807
وزن معنا دار وزن

عامل تورم واریانس
تخصیص بودجه 

اختصاصی

مقدار احتمال کمتر از0.01 )تراز= 1%)رضایت بخش
مقدار احتمال کمتر از 0.01

1.257
وزن معنا دار

عامل تورم واریانس
درآمد منطقه ای
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بر این اساس، می توان نتایج آزمون فرضیه را به طوری که در جدول 
4 ارائه شده است، خالصه کرد. نتایج آزمون فرضیه در جدول 4 نشان 
می دهد که تمرکززدایی مالی با ضریب تحلیل مسیر 0/100 و آلفای 
5 % معنی دار تاثیر مثبتی برسطح فساد دارد. بنابراین H1 یا همان 
فرضیه صفر که مبین تاثیر مثبت تمرکز زدایی مالی بر فساد است، 
ثابت می شود. نتایج همچنین نشان می دهند که ضعف سیستم کنترل 

داخلی بر میزان فساد، تأثیر مثبت دارد. نتایج این آزمون، فرضیه دوم 
تحقیق را نیز تایید می کند. نتایج جدول 4 نیز نشان می دهد که فساد 
در سازمان های دولتی تأثیر منفی بر شاخص توسعه انسانی دارد. نتایج 
آزمون مدل سازی معادالت ساختاری، ضریب تحلیل مسیر منفی 
0,206 و آلفای 0,01 معنادار را نشان می دهد. نتایج این آزمون، فرضیه 

سوم را تایید می کند.

1 . Discretionary
2 . Setaningrum
3 . Incident Command System
 4. Triwibowo

         بحث

نتایج مدل سازی معادالت ساختاری نشان می دهد که عدم تمرکز 
مالی تاثیر مثبتی بر سطح فساد دارد. هر چه عدم تمرکز بیشتر باشد 
سطح فساد باالتر خواهد بود و بر عکس؛ هرچه تمرکززدایی مالی 
کمتر باشد، فساد کمتری اتفاق می افتد. در این پژوهش، نتایج 
دارد.  مطابقت  نمایندگی  نظریه  با  اول  فرضیه  آزمون  از  حاصل 
تفویض  قرارداد  وجود  نماینده،  و  مدیر  بین  رابطه  اصلی  ویژگی 
است. لوپیا و مک کابینز (1994) بیان می کنند که چنین قراردادی 
شخص  اصلی)  مدیر  نفر (یا  چند  یا  یک  که  می آید  پدید  زمانی 

دیگری را که با توجه به نیازها و خواسته های مدیر کار می کنند 
دولت های  به  زیادی  اختیارات  مالی  عدم تمرکز  کنند.  انتخاب 
مسئولیت های  و  اختیارات  قدرت،  بنابراین،  است.  داده  محلی 
این  در  عظیم  اقتدار  می شوند.  قانونی  شهری،  ناحیه/دولت های 
دوره از تمرکززدایی مالی منجر به ظهور سطوح باالی انحصار 
قدرت شده است. از این رو، فعالیت های انجام شده توسط نماینده 
(مرکز)  جامعه  توسط  نمی توانند  همیشه  محلی)  (حکومت های 

مشاهده شوند، بنابراین عدم تقارن اطالعاتی وجود دارد. عالوه 
بر این، از دیدگاه نظریه مثلث کاله برداری، تمرکززدایی مالی به 
دولت های محلی اجازه می دهد تا در فرآیند تصمیم گیری مربوط 

مسیرعالمت مورد انتظارضریب مسیرنتیجه گیری
عدم تمرکز مالی---فساد) +(0.100اثبات شده
ضعف کنترل داخلی---فساد) +(0.062اثبات شده
فساد---توسعه انسانی)-(206. 0اثبات شده

جدول شماره 4

جدول شماره 3: مدل شاخص تناسب

معیارنتیجهمعناداریتخمین کلی و سرانگشتی
میانگین ضریب مسیر0.0030.119معناداری کمتر از 0.05
میانگین تفاوت ضریب تعیین0.0620.054معناداری کمتر از 0.05
میانگین دقیق ضریب تغییر0.0770.048معناداری کمتر از 0.05

میانگین عامل تورم واریانس2.036کمتر یا مساوی با 3.3 اگرچه کمتر و مساوی با 5 هم قابل قبول است
میانگین تحلیل واریانس2.109کمتر یا مساوی با 3.3 اگرچه کمتر و مساوی با 5 هم قابل قبول است

بیشتر و یا برابر با 0.10)کم(،بیشترو یا مساوی با 0.25)میانگین(، کمتر و یا 
مساوی با 0.36 )ضعیف(

برازش کلی مدل0.224

نسبت تناقض سمپسون0.833بیشتر یا برابر با0.70
نسبت همخوانی ضریب تغییر0.967بیشتریا برابر با 0.90
نسبت نارسایی آماری1.000بیشتر یا برابر با 0.90
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به امور مالی منطقه ای اختیار یا استقالل بیشتری داشته باشند و 
در نتیجه فرصت های بیشتری برای فساد ایجاد می کنند. وقتی 
اختیارات کوچکتر می شود، فرصت های فساد نیز کمتر می شود. 
نتایج این مطالعه با چندین مطالعه قبلی، یعنی (رهایونینگتیاس1  و 
ستانینگروم2 ، 2017 ؛ شون و چو،2020، آلوم وهمکاران،2019، 
و  یانتو   ،2019 آدریسون،  و  آستوتی   ،2021 همکاران،  و  ماریا 
آدریسون، 2020) که شواهدی تجربی مبنی بر وجود رابطه مثبت 
بین تمرکززدایی مالی و فساد ارائه می دهند، سازگار هستند. نتایج 
مدل معادالت ساختاری نشان می دهد که ضعف سیستم کنترل 
داخلی تأثیر مثبتی بر سطح فساد دارد. هر چه کیفیت حکمرانی بدتر 
باشد که به دلیل ضعف بیشتر در سیستم کنترل داخلی است- سطح 
فساد در سازمان های دولتی بیشتر می شود. این شواهد تجربی، 
نظریه مثلث کالهبرداری را تایید می کند که ضعف کنترل داخلی 
حکایت از نظارت ضعیف دارد و فرصت های تقلب و جرم بیشتری 
را فراهم می کند. وجود اقتدار و انعطاف و یا آزادی حکومت محلی 
دولت ها در مدیریت، اداره و تنظیم امور مالی منطقه - که توسط 
دولت مرکزی ارائه می شود - باید با نظارت و کنترل قوی دنبال 
شوند تا انحراف و تخلفی اتفاق نیفتد. تقویت عملکرد کنترل با 
اگرچه،  می شود.  انجام  داخلی  کنترل  سیستم  یک  پیاده سازی 
در این مطالعه، وقتی به آمار توصیفی مربوط به متغیر مدیریت 
بحران 3 نگریسته می شود، متوجه می شویم که در 238 منطقه و 
بخش(52,65% ) ضعف مدیریت بحران بیش از حد متوسط 10,3 
مناطق  داخلی  کنترل  نظام  که  می دهد  نشان  این  داشت.  وجود 
کارآمد نبوده است. این شواهد تجربی یافته های تری ویبوو 4 در 
سال 2019 مبنی بر اینکه سوء استفاده ازحکمرانی موجب ظهور و 
بروز ناسازگاری و تناقض در مقامات محلی و شاخصی برای فساد 
تلقی می شود، را ثابت کرد. نتایج این مطالعه شواهد تجربی را ارائه 
می کند که نشان می دهد فساد در سازمان های دولتی تأثیر منفی 
بر شاخص توسعه انسانی دارد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که 
فساد یک مشکل جدی در سازمان های دولتی است؛ زیرا باعث 
کاهش شاخص توسعه انسانی می شود. شواهد تجربی ارائه شده 
توسط این مطالعه، استدالل آکای را تایید می کند. آکای نشان داد 
که فساد می تواند منجر به استانداردهای پایین زندگی، کاهش 

امید به زندگی و کم شدِن انباشت سرمایه انسانی شود که به نوبه 
خود بر پایین بودن سطح توسعه انسانی تأثیر می گذارد. همچنین 
نتایج این مطالعه از یافته های بچریریر و تاتانه،2017؛ امارا،2020؛ 
آربینو و رودریگوز،2021) که نشان می دهند فساد تأثیر منفی بر 

توسعه انسانی دارد، حمایت می کند.

         نتیجه گیری

کیفیت  و  مالی  تمرکززدایی  تاثیر  بررسی  پژوهش  این  هدف 
این  همچنین  بود.  دولتی  سازمان های  در  فساد  بر  حکمرانی 
بود.  انسانی  توسعه  سطح  بر  فساد  تاثیر  تحلیل  درصدد  بررسی 
بر اساس نتایج تحقیق و نتایج آزمون فرضیه ها می توان نتیجه 
گرفت که تمرکززدایی مالی تاثیری مثبت بر سطح فساد دارد. این 
شواهد موید این است که هر چه مقام منطقه ای برای مدیریت 
می شود.  فساد بیشتر  احتمال  مالی باالتر باشد،  امور  یا تنظیم  و 
حکمرانی ضعیف با کاستی های بسیاری در کنترل داخلی همراه 
است که آژانس حسابرسی هم سویی آنها با افزایش فساد را کشف 
کرده است. نتایج این تحقیق، شواهدی را ارائه می کند که حاکی 
از جدی بودن مشکل فساد است. بدین ترتیب که موجب کاهش 
بر  منفی  تاثیر  فساد  که  آنجا  از  می شود.  انسانی  توسعه  کیفیت 
توسعه انسانی دارد، تمرکززدایی مالی باید با کنترل های داخلی 
قوی به خوبی مدیریت شود. این تحقیق دارای چندین محدودیت 
مناطق/  فقط  به  محدود  تحلیل  دامنه  که  این  نخست  است. 
شهرداری ها در جزیره جاوه است، بنابراین وضعیت کلی مناطق/ 
دومین  نمی کند.  منعکس  را  اندونزی  اطراف  شهرداری های 
محدودیت این که استفاده از مقیاس های سیستم کنترل داخلی 
شامل پنج عنصر نمی شوند. ضروری است تا سایر عواملی را که 
بر سطح فساد در اندونزی تاثیر می گذارند از طریق استفاده همه 
جانبه مثلث کاله برداری اضافه کرد. سوم، ضروری است تا چنین 
تحقیقی بسط و توسعه پیدا کند و عالوه بر محدوده جاوه، همه 
اینکه  آخر  نکته  دربرگیرد.  را  اندونزی  شهرداری های  و  مناطق 
توسعه  اندازه  به  فساد  سطح  سنجش  و  اندازه گیری  معیارهای 
سیستم کنترل داخلی از طریق تعیین هر عنصر به عنوان یک 

شاخص، گسترش داده شود.
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