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شناختی ادراک از فساد اداری و عوامل اجتماعی مرتبط با مطالعۀ جامعه

 آباد(رمگرایی )مورد مطالعه شهر خآن در جوامع با فرهنگ خاص

   3نژاد، الهام مرادی2الدین قادری، صالح1علیرضا کریمی

 00/0/0933تاريخ پذيرش:   02/02/0931تاريخ دريافت: 

 چکیده 
گرایی در جامعه مطرح شناختی، پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای موضوع خاصدر مطالعات جامعه

شود. این موضوع، به طاعونی برای این نظام میگرایی در نظام اداری تبدیل شده است، اما رسوخ خاص

شود، یکی از ابعاد فساد اداری است و سبب ای به خویشاوندگرایی نیز نامیده میکه در جوامع طایفه

شود. برداشت ذهنی شهروندان یا ادراک از میزان فساد اداری تسریع در رشد سایر ابعاد فساد اداری می

دنبال پاسخ به دو  اساس پژوهش حاضر به فساد مهم است. برهمینبیش از میزان عینی این نوع از 

گرا از فساد اداری و ابعاد مثابه یک جامعۀ خاص آباد به سؤال است. وضعیت ادراک شهروندان شهر خرم

ترین عوامل اجتماعی مرتبط با آن چیست؟ برای پاسخ به این دو سؤال  مختلف آن چگونه است؟ مهم

های نظری سازمانی اجتماعی با تأکید بر دیدگاهتق از آن از رویکرد بیاصلی و سؤاالت فرعی مش

نامه و جمعیت  دورکیم، مرتون و پارسونز استفاده شده است. روش پژوهش پیمایش با تکنیک پرسش

دهد که بیش از ها نشان میاند. یافتهای انتخاب شدهگیری خوشهباشد که با نمونهنفر می 044نمونه 

آباد در سطح باالیی قرار دارد و ادراک  خگویان معتقدند که میزان فساد اداری در شهر خرمنیمی از پاس

ها خویشاوندگرایی و سوءاستفاده از  باشد. براساس یافته حدود نیمی دیگر نیز در سطح متوسط می

مایۀ ترین عوامل مرتبط با فساد هستند. میزان پایبندی دینی کارکنان ادارات، سر موقعیت اداری مهم

اجتماعی آنها، نظارت اداری و شفافیت و پاسخگویی با ادراک شهروندان از فساد اداری رابطۀ معناداری 

دارند. دو متغیر نظارت اداری و سرمایۀ اجتماعی کارکنان بیش از سایر متغیرها واریانس ادراک از فساد 

اد اداری، احتمال ارتکاب به این آباد از فسکنند. گسترش ادراک شهروندان شهر خرماداری را تبیین می

تواند دهد. چنین وضعیتی نمیعمل را در صورت فراهم شدن موقعیت برای شهروندان افزایش می

 دورنمای مناسبی از کارایی اداری را فراهم آورد.

 گراییآباد، سرمایۀ اجتماعی، نظارت اداری، خاص : ادراک از فساد اداری، شهر خرمواژگان کلیدی
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 بیان مسئله مقدمه و 

های اولیه حکومت وجود داشته و در زمان ای جهانی است که از دیرباز با پیدایش شکلفساد اداری پدیده

(. این پدیده هر 1321: 2414، 1برن و پوچیوبیش وجود دارد )بلک و معاصر نیز در تمام کشورهای دنیا کم

سازد که برای تحدید  دهد و آنها را متقاعد می ر میتأثیر قرا ها را تحت تری عملکرد دولت روز با ابعاد گسترده

بار فساد و تضاد آن با منافع عمومی از  ای اساسی بیاندیشند. پیامدهای زیان دامنه نفوذ فساد اداری چاره

جمله اتالف منابع، کاهش رشد اقتصادی کشورها و کاهش اثربخشی باعث توجه روزافزون به اهمیت 

ها فساد (. کشورهای اروپایی مدت140: 1334پور و آرایی، شده است )نجف پدیدۀ فساد در جوامع مختلف

نیافته است، ولی امروزه در حال درک خطر  گیر کشورهای توسعهدانستند که صرفاً گریبانرا طاعونی می

های فاسد در نظام اقتصادی، سیاسی و اداری خود هستند گستردۀ فساد و نیاز فوری به کنترل رویه

رو بوده و فساد در آن ریشۀ  (. ایران نیز مانند سایر کشورها با مسئلۀ فساد روبه174: 1311 )آلبرشت،

تواند یک بیماری مزمن در نظام تاریخی دارد. شدت و حدّت فساد در جامعۀ ایران به حدی است که می

 (. 132:1313سیاسی ایران مطرح شود )ابراهیم آبادی،

عی دارای دو بُعد عینی و ذهنی است. بُعد عینی مربوط به فساد اداری مانند هر واقعیت اجتما

ها ها و نگرششود که در قلمرو افکار، ارزش رویدادهای واقعی و مادی است و بُعد ذهنی به چیزی گفته می

دهد. درواقع بُعد ذهنی فساد اداری مربوط به ادراکی است که نسبت به فساد در جامعه وجود دارد؛ رخ می

که بُعد عینی در ارتباط با سنجش  ی که جامعه نسبت به وجود فساد و گسترۀ آن دارد. درحالییعنی باورهای

(. اگرچه هر دو بُعد 40:1330زاده،  هایی برای آن است )حقیقتیان و سیفو ارزیابی فساد و تعیین شاخص

یعنی ادراک شهروندان عینی و ذهنی در ارزیابی میزان فساد اداری اهمیت دارند، اما بُعد ذهنی این پدیده، 

از میزان فساد اداری، نقش مهمی در نگرش آنها نسبت به عملکرد نهادهای اداری دارد. ممکن است به 

های فساد اداری در جامعه پایین باشد، اما مردم به لحاظ لحاظ آمار و ارقام منتشر شده، میزان شاخص

های توسعه را، که مبتنی کنند. همین امر برنامهذهنی میزان فساد اداری جامعه را در سطح باالیی ارزیابی 

های دولتی و غیردولتی کاهش  اعتماد آنها نسبت به دستگاهنماید و  بر مشارکت مردم است، مختل می

شود قبح ارتکاب فساد کاهش یابد، فرهنگ  وضعیت در جامعه باعث می یابد. ازطرفی پیامدهای این می

های ضد  برداری و فعالیت اع فسادهای دیگر مانند سرقت، کالهکاروکسب روزی حالل تضعیف شود و انو

بار باشد و موجب ایجاد نگرش منفی و  تواند فاجعه اخالقی افزایش یابد. میزان باالی ادراک فساد اداری می

 ثباتی روبرو کند. ها را با فقدان مشروعیت و بیطرفی، نظام آمیز در جامعه شود، از اعتراض
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1 .Blackburn & Puccio 
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عه به میزان زیادی به این موضوع نیز بستگی دارد که فرد احساس کند که چه گسترش فساد در جام

تعداد دیگر افراد در یک جامعه فاسد هستند. اگر در یک جامعه فساد رفتاری مثبت تلقی شود، افراد تصمیم 

فساد در تمام سطوح جامعه گسترش ای داشته باشند. در چنین وضعیتی گیرند که رفتارهای فاسدانه می

دانند؛ بنابراین، فساد به شکلی طبیعی در جامعه گسترش و به  یابد و مردم فساد را استاندارد رفتار مییم

ملگار، روسی و ؛ 1،2410شود )پوپووا و پودولیکینا های خاصی برای رفتار مردم تبدیل می کلیشه

های اخیر در سالاهمیت ادراک فساد در میان شهروندان و پیامدهای آن سبب شده که  (.2،2441اسمیت

تر از مقابله با فساد است، لذا بر  بارها از سوی مسئولین کشور این موضوع مطرح شود که ادراک فساد مهم

اهمیت اخبار منتشر شده در زمینۀ فساد با هدف جلوگیری از تخریب اعتماد مردم در ارتباط با سالمت نظام 

 .3و مسئولین جامعه تأکید شده است

برد. مسئلۀ فساد اداری در این  ها، از مسئلۀ فساد اداری رنج می انند سایر استاناستان لرستان، هم

های خاص این استان  گیرد که به ویژگیها زمانی بیشتر مورد توجه قرار می استان به نسبت سایر استان

، هنوز ای با پیشینۀ قوی نظام ایلی است که با وجود مواجهۀ صدساله با توسعهتوجه شود. لرستان جامعه

مداری،  ای و خویشاوندی تا حدود زیادی بر آن غلبه دارد. وضعیت متغیرهای قومای، قبیلهپیوندهای طایفه

گرایی در استان لرستان از میانگین کشوری باالتر است )بهرامی و گرایی و جمعاحساس تعهد قومی، خاص

-مانند استان لرستان، معیارهای رابطه گرایی، های فرهنگ خاص(. در جوامعی با زمینه30: 1331همکاران، 

اند.  کننده گرایی و عشیره محور در رفتارهای اجتماعی تعیین ای و انتسابی همچون خویشاوندساالری، طایفه

دهد، خود را گرایی را مالک قرار میای و خاصمرزبندی با ماهیت سنتی، که هنوز همان معیارهای طایفه

های دهد. فساد اداری و تمام آسیبیریتی ادارات و نهادها بروز میهای مدرنی چون سطوح مد در عرصه

گیرند. در استان لرستان، خویشاوندگرایی در تمام از این پدیده ریشه می در بسیاری موارد ناشی از آن

توان به میزان تسلط  های موجود در ادارات می فامیل  که از طریق اسمنحوی  ادارات دولتی حاکم است به 

شود.  ها در یک مرکز قدرت نشان داده می ها پی برد. شبکۀ مستحکم خویشاوندی با تمرکز خودی هطایف

باشند که نمود عینی آنها اشتراک در نام فامیل است. در این  ها دارای هویت یکسانی می این خودی

ای  ابط چهره به چهرهدر این شهرها، در رو آنجاکه افراد شوند. از ها بازتولید میفضاهای تمرکز قدرت، هویت

توانند خارج از این روابط، زندگی روزمرۀ خود را تنظیم کنند. اهمیت  کنند، نمیاز خویشاوندی سیر می

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Popova & Podolyakina 

2. Melgar & Rossi & Smith 

در « بررسی الزامات مبارزه با فساد»آبادی در نشست  توان به سخنرانی دادستان تهران عباس جعفری دولت. برای مثال می3
ری آنالین منتشر شده در سایت همشه 024310با کد خبری  1337آذرماه  21دانشگاه علوم قضایی اشاره کرد که به تاریخ 

 است.
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تأثیر قرار دهد. در  اش را تحت شود تا فرد کل روابط سیاسی و اجتماعی محوری خویشاوندی باعث می

طایفه به یک موقعیت اجتماعی دست پیدا  ای، وقتی یکی از افراد فضای شهرهای دارای بسترهای عشیره

تواند ها و مشاغلی را به اعضای تیره و طایفۀ خود واگذار کند. همین موضوع می کند نقش یابد، سعی می می

های کشور، و آباد از نظر اقتصادی در بین استان یکی از دالیل اصلی باشد که استان لرستان و شهر خرم

قعیت ضعیفی برخوردار باشد. با وجود اهمیت مسئلۀ ادراک فساد در استان درمجموع، در اقتصاد ملی از مو

باشد، آباد، به معنای خاص، که مرکز نهادهای اداری استان می لرستان، به معنای عام، و شهر خرم

های مرتبط با آن وجود دارد. های علمی در ارتباط با فساد اداری و شاخصمحدودیت پژوهش

آباد، به  دنبال پاسخ به دو سؤال است. وضعیت ادراک شهروندان خرم اضر بهاساس، پژوهش ح برهمین

ترین عوامل اجتماعی مرتبط  عنوان مرکز استان لرستان از فساد اداری و ابعاد مختلف آن چگونه است؟ مهم

 با نگرش شهروندان به  فساد اداری چیست؟

 پیشینۀ تجربی 

های داخلی و خارجی مورد توان در دو بخش پژوهشمیهای پژوهش در زمینۀ فساد اداری را پیشینه 

 شود. ها پرداخته میمطالعه قرار داد که در ادامه به بررسی تعدادی از این پژوهش

به بررسی این مسئله پرداخت که آیا فساد در ایران  سرطان اجتماعی فساد،( در کتاب 1311پور )رفیع 

های مردم دربارۀ رواج فساد در بخش  به این سؤاالت، نگرشوجود دارد و قبح آن چگونه است؟ برای پاسخ 

دولتی، نمایندگان مجلس، پلیس، قوۀ قضاییه و بخش خصوصی را مورد ارزیابی قرار داد. نمونۀ آماری این 

نفر بود. نتایج  410های دولتی شهر تهران، یعنی جمعاً  نفر در سازمان 123نفر از شهروندان و  044پژوهش 

کنند فساد مالی در همۀ سطوح حاکمیت وجود  چهارم پاسخگویان تصور می  ان داد که سهاین تحقیق نش

کند این است که مسئولین سوءاستفاده  هایی که مملکت پیشرفت نمی درصد معتقدند یکی از علت 01دارد. 

 کنند. مالی می

ن با تأکید بر بر آمؤثر و عوامل اجتماعی ی ( نگرش نسبت به فساد ادار1331دوست فرخانی )حسن

روش تحقیق از نوع باهنر کرمان را بررسی کرده است. اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه شهید ۀ سرمای

عدم ی یج نشانمیدهد که متغیرهااست. نتانامه شبه طریق پرسها  آوری داده جمعو تکنیک ش پیمای

های  ارزشبه ی پایبندماعی، ، تعهد اجتماعی، سرمایۀ اجتماعی، تعلق اجتتناسب بین اهداف و وسایل

 ی دارد.مذهبی بیشترین تأثیر را بر نگرش به فساد ادار

های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی را با ( در پژوهشی، رابطۀ مشخصه1330زاده )حقیقتیان و سیف 

-های تحقیق نشان میاند. یافته ادراک از فساد با روش پیمایش در میان جوانان شهر تهران بررسی کرده
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دهد که ادراک از فساد زنان بیشتر از مردان و مجردان بیشتر از متأهلین است و با افزایش سطح تحصیالت 

 شود.  افراد ادراک از فساد آنها نیز بیشتر می

( ارتباط بین احساس عدالت اجتماعی و ادراک از فساد را بررسی کردند. 1334محمدی و همکاران ) 

های تحت  از نوع پیمایش است. بیشترین ادراک فساد در سازمانای مقطعی و پژوهش حاضر مطالعه

ها بود. بین ادراک فساد با احساس عدالت  ها و کمترین آن نیز مربوط به خیریه بررسی، مربوط به شهرداری

های اقتصادی بیشتر است، ادراک  داری وجود داشت و در نهادهایی که فعالیت اجتماعی رابطۀ منفی و معنی

 یشتر بود.فساد نیز ب

( در پژوهشی با تأکید بر وجود فساد در همه کشورهای جهان معتقد است که بر اساس 2410) 1اولمان

اساس باید  های موجود هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که ادعا کند کشور پاکی است. برهمین شاخص

این پژوهش بررسی  گفت که در همۀ کشورها فساد وجود دارد، اما میزان آن متفاوت است. هدف اصلی

های حاصل از گزارش جهانی پذیری ملی با فساد است. روش پژوهش تحلیل ثانویه دادهرابطه بین رقابت

-های پژوهش نشان میبود. یافته 2412و شاخص فساد در سال  2413-2412پذیری ملی در سال رقابت

به مراتب کمتر از کشورهایی است  پذیر هستند میزان فساد آنهادهد کشورهایی که در عرصۀ داخلی رقابت

 شود.صورت انحصارگرایی اداره می که عرصۀ داخلی آنها به

( در پژوهشی در زمینۀ علل ارتکاب به فساد در مالزی معتقدند که 2410) 2عثمان، شفیع و عبدالحمید

مالزی جدی شاخص ادراک فساد در این کشور در وضعیت مناسبی قرار ندارد، لذا باید موضوع فساد را در 

گرفت. در این پژوهش، برای بررسی مسئلۀ فساد از دیدگاه ساختارگرایی اجتماعی استفاده شد و روش 

 12گیری فساد است. برای دستیابی به این هدف پژوهش کیفی با هدف شناخت عوامل مؤثر در شکل

دهد که چندین میهای پژوهش نشان ها صورت گرفت. یافتههای سیاسی  و حرفهمصاحبۀ عمیق از نخبه

 عامل در بروز فساد اثرگذار هستند که شامل قدرت، فرصت و مسائل اخالقی است. 

بار فساد در سطوح مختلف و اثر عوامل ( در پژوهشی با تأکید بر پیامدهای زیان2411) 3هومینگسی

انسجام اجتماعی دنبال سنجش ادراک جوانان اندونزی از فساد و  اجتماعی در ادراک شهروندان از فساد به

های پژوهش نشان داد که نامۀ باز و مصاحبۀ عمیق انجام گرفت. یافته بود. این پژوهش از طریق پرسش

جوانان اندونزی درک درستی از انسجام اجتماعی ندارند. بیش از نیمی از پاسخگویان نتوانستند انسجام 

ترین مؤلفۀ آن را اعی را تعریف کنند مهماجتماعی را تعریف کنند. پاسخگویانی که توانستند انسجام اجتم

دانستند. ادراک آنها از فساد از بین بردن حقوق دیگران بود. گرفتن پول غیرقانونی از اعتماد اجتماعی می

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Ulman 
2. Othman & Shafie & Abdul Hamid 
3. Sihombing 



 

 

 

 

 

 1331و تابستان  ، بهار1، شماره 14بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره   202 

  

 

 

های این تحقیق راهنمایی است که برای دیگران )رشوه( را مثال مشخصی از فساد مطرح نمودند. یافته

 نسجام اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت.سنجش مقیاسی در زمینۀ فساد و ا

گذاری در ( با استفاده از روش تحلیل ثانویه، به بررسی رابطۀ بین فساد و سرمایه2413) 1زاخاروف

باشد. ترین آن رشوه میهای مختلفی سنجیده شد که مهمپردازد. فساد در این پژوهش با شاخصروسیه می

براین،  گذاری وجود دارد. عالوهۀ منفی بین فساد و سرمایهدهد که رابطهای پژوهش نشان مییافته

شود، اثرگذاری نگاران همراه میهنگامی که فساد در درون کشور با نقض آزادی مطبوعات و حقوق روزنامه

 گردد.منفی آن تشدید می

انجام هایی که در زمینۀ فساد اداری پژوهشها به اختصار باید گفت بندی و نقد این پژوهشدر جمع

ها، چون  ای آن و همچنین غلبۀ برخی از حوزه رشته شده نشانگر گستردگی موضوع مورد نظر، خصلت میان  

های مرتبط با فساد اداری  براین، بیشتر پژوهش مدیریت و اقتصاد، در زمینۀ بررسی فساد اداری است. عالوه

اند و تعداد ساد اداری پرداختههای کمی فدر حوزۀ مدیریت و اقتصاد به بررسی ابعاد عینی و شاخص

های داخلی نیز عمدتاً کانون پژوهش باشد.های مرتبط با ادراک شهروندان از فساد اداری محدود میپژوهش

که فساد اداری و ادراک از آن در یک  اند. درحالیخصوص شهر تهران، قرار داده شهرها، بهتوجه خود را بر کالن

ها و سطوح شهری رسوخ نموده و در شهرهای کوچکتر، با ا نیست و در همۀ الیهکشور تنها مربوط به کالن شهره

 تر باشد.  تر و حتی عمیقتواند متفاوت های خاص آنها، این پدیده می توجه به ویژگی

 چارچوب نظری

های مختلف مکانیسم  ها، قسمت سازمانی اجتماعی بر این باورند که چنانچه در سازمان پردازان بی نظریه

خورند. بنابراین کاهش وحدت و  ابط و انسجام خود را از دست بدهند، در کارکردهایشان به شکست میرو

سازمانی اجتماعی )کارکردگرایی  های بی سازمانی اجتماعی است. نظریه هماهنگی از شرایط اولیۀ بی

ش مقررات های بزهکار( مسائل اجتماعی را با آزمای فرهنگ شناسی اجتماعی و خرده  ساختاری، بوم

(. در همین رابطه دیدگاه دورکیم، پارسونز و 01: 1333کنند )رابینگتن و واینبرگ، اجتماعی مطالعه می

 تواند به تبیین بیشتر مسئلۀ پژوهش، یعنی فساد اداری، کمک کند.مرتون می

رسش اندیشۀ مرکزی دورکیم نحوۀ مناسبات افراد با اجتماع است. دورکیم برای پاسخ دادن به این پ

کند.  بنیادی، دو شکل همبستگی، یعنی همبستگی مکانیکی و همبستگی ارگانیکی را از هم تفکیک می

هاست. هنگامی که این شکل همبستگی بر جامعه مسلط همبستگی مکانیکی همبستگی از راه همانندی

د هستند و باشد، افراد جامعه چندان تفاوتی باهم ندارند. اعضای یک اجتماع واحد با یکدیگر همانن

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Zakharov 
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رو منسجم است که افراد آن  اند. جامعه از آن های واحدی وابسته احساسات واحدی دارند، زیرا به ارزش

اند. نوع دیگر همبستگی همبستگی ارگانیکی است که وحدت  هنوز تمایز اجتماعی پیدا نکرده

ای  گونه تماعی یک جامعه بهساختار اجیافتۀ اجتماع در آن، نتیجۀ تمایز اجتماعی افراد باهم است.  انسجام

که ساختارهای گوناگون در سازگاری  کند. هنگامی خودکار اندیشه و رفتار مناسب را در افراد تولید می

دهد که ساختارها منظم  طبیعی باشند، سالمتی و بهنجار بودن متداول است. آسیب هنگامی رخ می

گیری انواع ارگانیکی زمینۀ شکل انسجام به مکانیکی انسجام حالت از اجتماعی ساخت تغییر. نباشند

تواند فراهم آورد. موضوع اصلی مورد توجه دورکیم در ارتباط با مسئلۀ کج رفتاری، ها را می رفتاری کج

تقسیم  ایجامعه اگر دارد. قرار تقسیم کار با ارتباط در ساخت جامعه و تأثیر آن بر فرد است. کج رفتاری

ین معنا که همۀ افراد در شرایط مساوی بتوانند استعداد خود را پرورش داده و نرمال داشته باشد، به ا کار

رفتاری کاهش خواهد یافت. در تقسیم کار، بحث بر سر شغلی متناسب با آن را به دست آورند، کج

شود، دلیلش آن است ها منجر نمیهاست. اگر تقسیم کار به همبستگی و برقراری نظم مابین نقشنقش

 کرده جلب را دورکیم توجه ت تنظیم شده تابع قاعده و مقررات نیستند. آنچه بیش از حدکه مناسبا

 جامعه به را فرد که است پیوندهایی و ضعف اجتماعی از هم پاشیدگی همان که است جدید جامعۀ بحران

از این  شناسی مانی که دورکیم از منظر جامعه(. ز43: 1311؛ ممتاز، 140: 1312دهد )دورکیم، می ارتباط

گوید، طیفی از حاالت درونی نظیر حس بریدن از اجتماع، ناامیدی، جدا افتادگی،  مقوله سخن می

 گیرد. قدرتی را در نظر می بیگانگی از نهادهای اجتماعی و احساس بی

( در ارتباط با فساد را باید در این سؤال جستجو نمود که ساختارهای اجتماعی 1331دیدگاه مرتون )

شوند.  نوا می نوایی، ناهمجای هم کنند که این افراد به ر معینی را بر بعضی از افراد جامعه وارد میچگونه فشا

ها و  های فرهنگی با راه شود که تعادل میان اهداف و ارزش در نظریه مرتون، جامعه وقتی دچار آنومی می

طریق هنجارهای مورد پذیرش جامعه  که افراد جامعه قادر نباشند از طوری هم بریزد، به امکانات اجتماعی به

های فرهنگی جامعه دست یابند و درنتیجه این عدم تعادل  و امکانات و وسایل مجاز به اهداف و مطلوب

کند و در صورت  ساختاری زمینۀ اجتماعی برای بروز رفتارهای نابهنجار و انحرافات اجتماعی را فراهم می

نوایی و رفتارکجروی های مجاز فرهنگی، ناهمن اهداف و راهاصالح ساختاری در پر کردن شکاف میا عدم 

دهد که جامعه دستیابی به برخی اهداف را یابد. درواقع، انحراف به این جهت رخ می در جامعه گسترش می

ها را در اختیار همۀ اعضای جامعه قرار کند، ولی وسایل ضروری برای رسیدن به این هدفتشویق می

-جامعه های خاصی برگزینند و/یا برای رسیدن به اهدافی که فرهنگافراد یا باید هدفدهد. درنتیجه، نمی

های مؤکد و ساختار ناعادالنه کار گیرند. ترکیبی از پذیرفته شان تجویز کرده، باید وسایل مشروعی به

صورت کند، فشاری که آنان را در های جمعی ایجاد میاجتماعی فشار شدیدی را جهت انحراف از ارزش
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دهد. واکنش افراد در برابر ساختار نامناسب پذیری به سوی مسیرهای غیرقانونی و انحراف سوق میآسیب

گیری و  گرایی، کناره نوایی، نوآوری، مناسکهایی مانند سازش یا همتواند واکنشمتفاوت است و می

 شورش یا انقالب را موجب شود. 

توان استخراج کرد که ای از کنش انسانی می که الگوی پایهپارسونز نیز در همین راستا، معتقد است  

شود که کنشگر  این الگو نخست از کنشگر انسانی و سپس یک سلسله هدف و وسایل مختلفی تشکیل می

گیرد. محیط از شماری عوامل مادی و  ها درخأل صورت نمی باید از میان آنها انتخاب کند، اما این انتخاب

ها و  کند. محیط شامل هنجارها و ارزش ها را محدود می ست که دامنۀ این انتخابشده ا اجتماعی ساخته 

گذارند؛ بنابراین کنش  ها و وسایل تأثیر می ای است که بر انتخاب هدف شده سایر افکار عموماً پذیرفته

شود که شامل موضوعات مادی و اجتماعی و  بنیادی از یک کنشگر، وسایل، اهداف و محیطی ساخته می

ویژه فرهنگ  (. از میان عوامل محیطی، عامل اجتماعی، به41: 1334هاست )کرایپ،  نجارها و ارزشه

های سیاسی و اقتصادی عنوان یک نظام فراگیر، بر نظام جامعه، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و به

رۀ امور دولتی و توسعه یک تواند به بهبود اداکه فرهنگ یک جامعه می و اداری تاثیر بسزایی دارد. همچنان

الگوهای  های دولتی نیز باشد.تواند مانعی برای بهبود و توسعۀ عملکرد سازمانکشور کمک کند، می

کنند که انتخاب کند،  دهند. این الگوها، بنا به طبیعت خود، کنشگر را ترغیب می نظام به کنش ساخت می فرهنگی 

واحد یک   ها هستند، ناگزیر در آن . کنشی که راهنمایش ارزشگیری کند داوری کند، حکم صادر کند و موضع

گرایی، آمیختگی در  گرایی در برابر عامخاصاند از انتخاب و یک امتناع است. متغیرهای الگویی پارسونز عبارت

ترین متغیر الگویی  طرفی عاطفی. مهم برابر تمایز، انتساب در برابر اکتساب و عاطفی بودن در برابر بی

های ممکن  گرایی، یکی از انتخاب گرایی، در برابر خاص گرایی است. عام گرایی در برابر خاص سونز عامپار

فرا روی کنشگران در نحوۀ سوگیری نسبت به اعیان مختلف اجتماعی، فرهنگی و فیزیکی است. به عقیدۀ 

شود و پایگاه اجتماعی  میبندی افراد  پارسونز، در جوامعی که موقعیت خانوادگی موجب نفوذ و درنهایت رده

های اجتماعی جدای از  اغلب بسته به روابط بیولوژیکی است، آزادی انتخاب افراد الیق و تخصیص موقعیت

سنتی، بسته به نوع فرهنگ و محیط،  (. در جوامع31: 1333اشخاص در نظام وجود ندارد )رضا دوست، 

اوندی استوار و یک اجتماع کلی با اجزای متفاوت ساختارهای متفاوتی وجود دارد که بر پیوند خونی و خویش

 است. در سطح فردی، پیوند خونی میان افراد و در سطح باالتر، پیوند قومی و سیاسی برقرار است.

 و اجتماعی اقتصادی عوامل دو دسته به توان می طورکلی به اداری فساد ادراک بر مؤثر در زمینۀ عوامل

 به متغیرهای را خود جای به مرور فساد، بروز اقتصادی متغیرهای هرسد کمی نظربه اما کرد؛ اشاره

 فساد ادراک و گسترش بروز در را نقش اجتماعی بیشترین و فرهنگی عوامل و اندداده اجتماعی_فرهنگی

(. در زمینۀ عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر ادراک 02: 1334نژاد و لگزیان، اند )فرهادیکرده ایفا اداری
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ای از عوامل را نام برد. اهداف پژوهش، جامعۀ مورد توان طیف گستردهندان از فساد اداری، میشهرو

اساس، در این پژوهش ادراک  تواند این عوامل را محدود نماید. برهمینمطالعه و چارچوب نظری می

ظارت در ادارات، شهروندان از سرمایۀ اجتماعی کارکنان ادارات مورد مطالعه، پایبندی دینی آنها، میزان ن

شفافیت سازمانی و میزان پاسخگویی عوامل مرتبط با ادراک از فساد اداری محسوب شده و مورد مطالعه 

 قرار گرفته است. 

سرمایۀ اجتماعی، به دلیل ماهیت و محتوایی که دارد، تقریباً با تمامی موضوعات و مسائل مطرح در حوزۀ 

تری از سرمایۀ فیزیکی و انسانی در نوع از سرمایه نقش بسیار مهمکند. این اجتماعی ارتباط پیدا می علوم

شود افراد باشد. سرمایۀ اجتماعی موجب میها میها دارد و انسجام بخش میان سازمان و غیرسازمانیسازمان

( سرمایه 1334روی و سایر موارد منفی سازمانی پرهیز کنند. پاتنام )طلبانه، تکاز انجام رفتارهای فرصت

داند که منجر به ای از مفاهیم مانند اعتماد، هنجارها، مشارکت و مواردی از این قبیل میاجتماعی را مجموعه

کند. در ایجاد ارتباط و مشارکت بهینۀ اعضای یک اجتماع شده و درنهایت منافع متقابل آنان را تأمین می

شود که ین پندار در مردم تقویت میصورت فقدان یا ضعف سرمایۀ اجتماعی سازمان در میان شهروندان، ا

کنند. همین وضعیت نیز در ارتباط با ادراک برند و حیف و میل میمقامات اداری منابع مالی را به یغما می

داری در متون شهروندان از پایبندی دینی کارکنان وجود دارد. از آنچه که در ارتباط با پیامدهای اجتماعی دین

تواند سبب تضعیف نگرش د باید گفت که ادراک از پایبندی دینی کارکنان میتوان استخراج کرعلمی می

داری مرتبط با پژوهش  ترین پیامدهای اجتماعی که در ارتباط با دینمردم از فساد اداری کارکنان شود. از مهم

ت توان به این موارد اشاره نمود: تقویت هماهنگی و تعامل اجتماعی، تقویت هویحاضر مطرح شده می

 (.140: 1314اجتماعی، افزایش انسجام اجتماعی و کاهش انحراف اجتماعی )توسلی و مرشدی، 

باشد باید به شفافیت و پاسخگویی سازمانی از عوامل دیگری که مرتبط با ادراک از فساد اداری می

را مفیدتر  اشاره نمود. اهمیت شفافیت و پاسخگویی سازمانی تا آنجاست که برخی از نویسندگان، این عامل

(. شفافیت سازمانی را باید 101: 2443، 1کنند )نیلسن و مادسنگیرانه معرفی میاز قوانین شدید و سخت

ها و قوانین سازمان در ابعاد مختلف آن تعریف نمود. شفافیت ادراک ذهنی افراد از مطلع بودن دربارۀ فعالیت

-های غیرشفاف و مبهم، امکان کجدر محیط االجرای نظارت مردمی هستند. های الزمو پاسخگویی پایه

یابد. به رسمیت شناختن حق دسترسی به اطالعات از آن جهت اهمیت دارد که های اداری افزایش میروی

داند. شهروندان حق دارند بدانند که جامعه همواره دسترسی به اطالعات را حق مشروع و قانونی خود می

(. در صورت عدم 414: 2414، 2کنند )سیمپوئرو و سیمپوئرومی ها منابع عمومی را ادارهچگونه دولت

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Nielsen & Madsen 

2. Cimpoeru & Cimpoeru 
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 های دولتی و اجرایی با چالشها، جامعه در امر نظارت بر عملکرد دستگاهپذیرش این حق از سوی دولت

داند و جامعه نیز مستمسک قانونی برای شود چراکه نظام دولتی خود را موظف به پاسخگویی نمیمواجه می

یابد و زمینۀ پیشگیری از یابد. لذا پتانسیل ارتکاب فساد افزایش میفعالیت نظام دولتی نمی اطالع از نحوۀ

 شود.آن نیز تضعیف می

سازمانی بندی بخش نظری پژوهش، باید گفت که رویکرد نظری پژوهش مبتنی بر بیدر جمع

های نظری مطرح کرد و دیدگاهباشد. در این رویاجتماعی با تأکید بر دیدگاه دورکیم، پارسونز و مرتون می

کند. ساختار  ای خودکار اندیشه و رفتار را در افراد تولید می گونه شده، ساختار اجتماعی یک جامعه به

معنای عام و ساختار  یافتگی یک جامعه بهتواند سبب بهبود وضعیت توسعهاجتماعی و فرهنگ جامعه می

های ترین شاخص از این موضوع در جامعه، یکی از مهممعنای خاص شود. فساد اداری و ادراک  اداری به

شناخت عملکرد نظام اداری است. ادراک از این موضوع، مطابق با رویکرد نظری پژوهش، متأثر از عوامل 

-می ایفا اداری فساد ادراک و گسترش بروز در را نقش باشد و این عوامل بیشترینفرهنگی و اجتماعی می

شود که در این پژوهش با ای از عوامل متعدد را شامل میتماعی طیف گستردهکنند. عوامل فرهنگی و اج

توجه به رویکرد نظری، جامعه مورد مطالعه و اهداف پژوهش به بررسی ادراک شهروندان از سرمایۀ 

اجتماعی کارکنان ادارات، پایبندی دینی آنها، میزان نظارت در ادارات، شفافیت سازمانی و میزان پاسخگویی 

 ( ترسیم نمود.1صورت شکل شمارۀ ) توان مدل پژوهش را به اساس می شود. برهمینداخته میپر

 

 
 : مدل پژوهش1شکل شمارۀ 
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. بین ادراک از پایبندی دینی کارکنان و 1اند از:  براساس مدل پژوهش چهار فرضیه اصلی عبارت

ظارت اداری و ادراک از فساد اداری . بین ادراک از ن2ادراک از فساد اداری رابطۀ معناداری وجود دارد. 

. بین ادراک از سرمایۀ اجتماعی کارکنان و ادراک از فساد اداری رابطۀ 3رابطۀ معناداری وجود دارد. 

. بین ادراک از شفافیت و پاسخگویی و ادراک از فساد اداری رابطۀ معناداری 0معناداری وجود دارد. 

 وجود دارد.

 تحقیق روش 

ها کمّی و از نوع تحقیقات نامه انجام شده است. ماهیت داده پیمایش و تکنیک پرسش این پژوهش با روش

آباد تشکیل  سال شهر خرم 11باشد. جمعیت آماری پژوهش را کلیۀ شهروندان باالی توصیفی و تبیینی می

 1337سال دهند. براساس آمار رسمی از مرکز آمار ایران، تعداد این افراد در زمان انجام پژوهش یعنی  می

نفر به دست آمد. با توجه به اینکه احتمال  310نفر است. مطابق با فرمول حجم نمونه  332442برابر با 

درصد به حجم نمونه  4ها و همچنین مخدوش بودن آنها وجود داشت لذا حدود  نامهعدم بازگشت پرسش

 نفر ارتقا داده شد. 044افزوده شد و حجم نمونه به 

آباد به سه منطقۀ شمال، مرکز و  ای بود. ابتدا شهر خرم گیری خوشه بتنی بر نمونهگیری م شیوۀ نمونه

های شیرخوارگاه،  های هریک از مناطق اصلی شناسایی شد. زیرمنطقهجنوب تقسیم شد. سپس زیرمنطقه

مطهری، ناصرخسرو، کیو، دره گرم، شهدا غربی و شهدا شرقی، کوی ارتش، شصت متری و میدان تیر 

آباد، خیرآباد، علوی، کوی فلسطین مناطق  های قاضی شوند. زیرمنطقه مالی شهر محسوب میمناطق ش

آباد، ماسور، گلدشت غربی و گلدشت شرقی، پشته جزایری، اسدآبادی،  های پشته حسین مرکزی و زیرمنطقه

قه شد. این شمشیرآباد مناطق جنوبی شهر هستند. در مرحلۀ بعد، از هر منطقه اقدام به انتخاب سه زیرمنط

های اجتماعی و اقتصادی آنها، معرف منطقه ای انتخاب شدند که با توجه به ویژگیگونه سه زیرمنطقه به

های مطهری، ناصرخسرو و دره گرم؛ از منطقۀ مرکزی  مورد مطالعه باشند. از منطقۀ شمالی شهر زیرمنطقه

های ماسور، گلدشت  بی شهر نیز زیرمنطقهآباد، علوی و خیرآباد و از منطقۀ جنو های قاضی شهر زیرمنطقه

ها، با توجه به  آباد به عنوان نمونه انتخاب شدند. بعد از انتخاب زیرمنطقه غربی و شرقی و پشته حسین

نامه شد. نحوۀ انتخاب افراد جمعیت تقریبی آنها و میزان پاسخگویی پاسخگویان، اقدام به توزیع پرسش

هر خانوار یک نفر با در نظر گرفتن توزیع سنی و جنسی پاسخگویان  صورت تصادفی از برای پاسخگویی به

( نشان 1های تکمیل شده از هر زیرمنطقه و جنسیت پاسخگویان در جدول شمارۀ )نامهبود. تعداد پرسش

 داده شده است.
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آباد : حجم نمونه اختصاص داده شده به هر زیرمنطقه شهر خرم1جدول شمارۀ   

 جنسیت
 نام منطقه یرمنطقهنام ز حجم نمونه

 زن مرد

 مطهری 44 22 33

 ناصرخسرو )انقالب( 04 17 23 شمال

 گرم دره 23 14 13

 آباد قاضی 34 17 11
 

 مرکز
 

 علوی 00 21 23

 خیرآباد 31 17 10

 ماسور 44 23 22

 گلدشت 14 02 30 جنوب

 آباد پشته حسین 37 17 24

 جمع کل 044 132 240

باشد که متغیر وابسته پژوهش، یعنی ادراک از نامۀ محقق ساخته میژوهش از نوع پرسشنامۀ پپرسش

فساد اداری، در پنج بُعد ادراک از رشوه، اختالس، خویشاوندگرایی، تخلف اداری و سوءاستفاده از موقعیت 

یۀ اجتماعی گویه بررسی شد. ادراک از سرما 2تا  0شغلی مورد سنجش قرار گرفت. هریک از این ابعاد با 

عنوان متغیر مستقل در پنج بُعد ادراک از اعتماد به کارکنان ادارات، اعتماد کارکنان به یکدیگر،  کارکنان به

مقبولیت کارکنان، کارایی کارکنان و نظم و انضباط کارکنان سنجش شد. برای سنجش هر یک از این ابعاد 

مین متغیر مستقل در دو بُعد شفافیت و پاسخگویی گویه استفاده گردید. شفافیت و پاسخگویی دو 7تا  0از 

گویه( مورد بررسی قرار گرفت. سومین متغیر مستقل،  0های اداری )گویه( و ادراک از صحت گزارش 7)

ادراک از نظارت در سازمان بود. این متغیر نیز شامل دو بُعد ادراک از عملکرد نهادهای نظارتی و وجود 

اشد که هر یک از آنها با شش گویه سنجش شد. ادراک از پایبندی دینی بقوانین و مقررات مناسب می

عنوان یکی دیگر از متغیرهای مستقل با شش گویه مورد ارزیابی قرار گرفت. مقدار آلفای  کارکنان نیز به

متغیر بود که نشان  17/4تا  71/4کرونباخ هریک از ابعاد مورد بررسی در متغیرهای مستقل و وابسته بین 

 پایایی طیف لیکرت در بررسی متغیرهای پژوهش در سطح مناسبی قرار دارد. داد

 هایافته

های توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار داد. در بخش توان در دو بخش یافتههای پژوهش را مییافته

ز ای نمونۀ آماری، به بررسی توصیفی هریک اهای زمینهبر معرفی ویژگی های توصیفی، عالوهیافته
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شود. در بخش استنباطی نیز رابطۀ هریک از متغیرهای مستقل با متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته می

های حاصل از گیرد و در پایان نیز یافتهمتغیر وابسته یعنی ادراک از فساد اداری مورد آزمون قرار می

 شود.رگرسیون خطی و تحلیل مسیر ارائه می

 های توصیفییافته

 ایینهمتغیرهای زم

 41نفر ) 240درصد( زن و  03نفر ) 132آباد  نفر از شهروندان مورد مطالعه در شهر خرم 044از مجموع 

میلیون  3/2نیم میلیون تومان با انحراف معیار  و درصد( مرد بودند. میانگین درآمد پاسخگویان در حدود سه

نفر  4درصد( متأهل و تنها  3/42)نفر  224درصد( از پاسخگویان مجرد و  4/02نفر ) 174تومان است. 

 2/10نفر ) 47دار، درصد( خانه 14نفر ) 24درصد( شاغل،  1/41نفر ) 247باشند. درصد( مطلقه می 2/1)

 7/1نفر ) 7درصد( بیکار و  4/12نفر ) 44درصد( بازنشسته،  1/0نفر ) 13آموز/ دانشجو، درصد( دانش

گرفتند. اکثریت مطلق پاسخگویان یعنی ها قرار مییتدرصد( به لحاظ وضعیت شغلی در گروه سایر وضع

لحاظ وضعیت تحصیلی  درصد( به لحاظ قومیت لر و مابقی پاسخگویان لک بودند. به 4/31نفر ) 322

 1/14نفر ) 03تر، درصد( میزان تحصیالت آنها دیپلم و پایین 31نفر ) 140پاسخگویان نیز باید گفت 

 لیسانس و باالتر بودند. درصد( فوق 11نفر ) 00درصد( لیسانس و  2/04نفر ) 121دیپلم،  درصد( فوق

 وضعیت توصیفی متغیرهای مستقل و وابسته

های هریک از ابعاد مورد برای بررسی وضعیت توصیفی متغیرهای مستقل و وابسته و ابعاد آنها ابتدا گویه

تقسیم شد. با این هدف که  جهت شد، سپس نمرات آنها جمع و به سه دسته با فواصل برابر مطالعه هم

بتوان بررسی نمود که وضعیت هریک از ابعاد مورد بررسی در چه سطحی قرار دارد. با تجمیع نمرات 

هریک از ابعاد و تقسیم آن به سه دسته با فواصل برابر نیز به بررسی متغیر اصلی پرداخته شد. نتایج حاصل 

 ( ارائه شده است.2از این بخش در جدول شمارۀ )

: بررسی وضعیت توصیفی ادراک پاسخگویان از میزان وجود هریک از متغیرهای 2دول شمارۀ ج

 آباد پژوهش و ابعاد آن در ادارات شهر خرم

 نام متغیر و ابعاد مورد بررسی
 کم متوسط زیاد

 درصد معتبر فراوانی درصد معتبر فراوانی درصد معتبر فراوانی

 1/3 12 0/04 172 4/41 244 رشوه

 0/3 13 0/33 142 3/47 221 الساخت

 2 1 2/30 132 7/23 202 خویشاوندگرایی
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: بررسی وضعیت توصیفی ادراک پاسخگویان از میزان وجود هریک از متغیرهای 2دول شمارۀ ادامه ج

 آباد پژوهش و ابعاد آن در ادارات شهر خرم

 نام متغیر و ابعاد مورد بررسی
 کم متوسط زیاد

 درصد معتبر فراوانی درصد معتبر فراوانی ردرصد معتب فراوانی

 3/2 11 1/42 211 0/04 144 تخلف اداری

 3/2 3 1/31 127 3/24 223 سوء استفاده از موقعیت شغلی

 2/4 2 2/01 171 3/41 112 ادراک از فساد اداری

 2/30 131 3/24 231 4/4 21 پایبندی دینی کارکنان

 3/03 127 1/40 243 2/2 14 عملکرد نهادهای نظارتی

 01 113 1/01 112 1/3 12 کارایی قوانین و مقررات اداری

 3/03 112 3/03 110 1/4 3 نظارت اداری

 3/77 234 7/22 14 4 4 شفافیت و پاسخگویی

 1/33 143 1/42 211 0/3 13 اعتماد به کارکنان

 0/14 04 3/77 344 7/11 04 اعتماد کارکنان به یکدیگر

 3/20 31 21 221 1/7 21 مقبولیت کارکنان

 22 14 0/73 210 7/0 11 کارایی کارکنان

 3/10 43 3/73 310 1/4 23 نظم و انضباط اداری کارکنان

 3/22 33 2/72 244 0/1 4 سرمایۀ اجتماعی کارکنان

و ابعاد هریک به شکل معمولی ارائه شده است.  (، متغیرهای اصلی پژوهش پُررنگ2در جدول شمارۀ )

دهد که بیش از نیمی از پاسخگویان معتقدند که میزان فساد اداری ی حاصل از این جدول نشان میهایافته

آباد در سطح باالیی قرار دارد و حدود نیمی دیگر نیز ادراک آنها از وضعیت فساد اداری در این  در شهر خرم

آباد  ی اداری شهر خرمعنوان زنگ خطری برای نهادها باشد. این وضعیت باید بهشهر در سطح متوسط می

قلمداد شود. همۀ ابعاد فساد اداری نیز در وضعیت مناسبی قرار ندارند، اما سوءاستفاده از موقعیت اداری و 

باشد. ارزیابی پاسخگویان از تر میخویشاوندگرایی به مراتب وضعیت آنها از سایر ابعاد فساد اداری نامناسب

ندی دینی کارکنان، نظارت اداری، شفافیت و پاسخگویی و وضعیت متغیرهای مستقل پژوهش یعنی پایب

سرمایۀ اجتماعی کارکنان نیز در سطح پایینی قرار دارد. در میان این متغیرها بیشترین میزان نارضایتی 

آباد است که بیش از دو سوم  مربوط به وضعیت شفافیت و پاسخگویی در نهادهای اداری شهر خرم

 باشد.شفافیت و پاسخگویی در ادارات شهر در سطح پایینی می پاسخگویان معتقدند که میزان

 های استنباطییافته

در این بخش به بررسی رابطۀ بین هریک از متغیرهای مستقل با متغیر وابسته یعنی ادراک از فساد 

شود. با توجه به سطح سنجش متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده اداری پرداخته می
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( نشان داده شده است. در این جدول ابتدا رابطۀ 3های این بخش در جدول شمارۀ ) . یافتهشودمی

شود هریک از ابعاد متغیر مستقل )در صورت دارا بودن ابعاد مختلف( با ادراک از فساد اداری سنجیده می

غیر مستقل مت 0و سپس با تجمیع نمرات پاسخگویان از ابعاد مختلف، به تفکیک اقدام به سنجش رابطۀ 

 شود.با متغیر وابسته می

: نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل و ابعاد آن با ادراک از فساد اداری3جدول شمارۀ   

 متغیرهای مستقل و ابعاد آنها
 متغیر وابسته )ادراک از فساد اداری(

 وجود/ عدم وجود رابطه
 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون

 وجود رابطه 444/4 -04/4 ارکنانپایبندی دینی ک

 وجود رابطه 444/4 -44/4 عملکرد نهادهای نظارتی

 وجود رابطه 444/4 -22/4 کارایی قوانین و مقررات اداری

 وجود رابطه 444/4 -24/4 نظارت اداری

 وجود رابطه 444/4 -01/4 شفافیت و پاسخگویی

 وجود رابطه 444/4 -04/4 اعتماد به کارکنان

 وجود رابطه 444/4 -33/4 کارکنان به یکدیگر اعتماد

 وجود رابطه 444/4 -37/4 مقبولیت کارکنان

 وجود رابطه 444/4 -33/4 کارایی کارکنان

 وجود رابطه 444/4 -02/4 نظم و انضباط اداری کارکنان

 وجود رابطه 444/4 -41/4 سرمایه اجتماعی کارکنان

صورت  مستقل و اصلی پژوهش با ادراک از فساد اداری به(، رابطۀ چهار متغیر 3در جدول شمارۀ )

های  پُررنگ نشان داده شده و ابعاد هریک از متغیرهای مستقل به شکل معمولی ارائه شده است. یافته

دهد که متغیرهای مستقل پژوهش با ادراک از فساد در سطح اطمینان ( نشان می3حاصل از جدول شمارۀ )

باشد؛ به این معنا که با ارند. مقدار ضریب همبستگی همۀ متغیرها نیز منفی میدرصد رابطۀ معناداری د 33

یابد. در ارتباط با میزان پایبندی دینی باید افزایش میزان متغیر مستقل میزان ادراک از فساد کاهش می

آنها از  گفت هرچه شهروندان میزان پایبندی دینی کارکنان را در سطح باالتری ارزیابی کنند میزان ادراک

یابد و بالعکس یعنی شهروندانی که معتقدند کارکنان اداری تنها های اداری کاهش میفساد در سازمان

که اعتقادات دینی  گیرند در حالیخوانند و روزه میبرای ظاهرسازی و کسب امتیاز و ترفیع شغلی نماز می

و ادارات در سطح باالیی قرار دارد. چنین ها ضعیفی دارند بر این باورند که میزان فساد اداری در سازمان

دیگر، هرچه شهروندان  عبارت ای بین میزان نظارت اداری و ادراک از فساد اداری نیز وجود دارد. بهرابطه

کنند که های نظارت اداری را در ادارت دولتی بیشتر ببینند و ادراک کنند به این سمت میل میشاخص

تواند شامل پاسخگویی به شکایات های نظارت اداری میت. شاخصمیزان فساد اداری نیز پایین اس



 

 

 

 

 

 1331و تابستان  ، بهار1، شماره 14بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره   242 

  

 

 

تخلفات اداری کارکنان، مشخص بودن قوانین نظارت در ادارات و سازوکار اجرای آنها، به ثمر نشستن 

های متخلفین اداری و مشخص شدن حکم آنها و اجرای آن، بازرسی و کنترل مقامات بلندپایۀ دادگاه

خویشاوندان در بخش نظارت و کنترل ادارات، برخورد سریع و شدید نهادهای  اداری، عدم استفاده از

تواند سبب کاهش های در ادارات مینظارتی با متخلفین و مواردی از این قبیل. تقویت چنین شاخص

 ادراک از فساد شود. 

دارد. شدت بین ادراک از شفافیت و پاسخگویی با میزان ادراک از فساد اداری رابطه معناداری وجود 

اساس، باید گفت شهروندان معتقدند که اگر  رابطه در سطح متوسط و جهت رابطه معکوس است. برهمین

کارکنان و ادارات نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند، نسبت به انتقادات و پیشنهادات ارباب رجوع 

مشخص باشد، گزارشات  ها اداریکاری نداشته باشند، وظایف و مسئولیتمغرضانه عمل نکنند، پنهان

صورت شفاف و جزئی و مطمئن بیان نمایند و مواردی از این قبیل را رعایت نمایند،  عملکرد خود را به

 میزان فساد اداری آنها در سطح پایینی قرار دارد. 

بین سرمایۀ اجتماعی کارکنان و ادراک از فساد اداری رابطۀ معنادار، معکوس و با شدت متوسط وجود  

هرچه شهروندان به کارکنان اداری بیشتر اعتماد داشته باشند و میزان اعتماد کارکنان به یکدیگر را در  دارد.

سطح باالتری ارزیابی کنند، مقبولیت کارکنان و کارایی آنها را در سطح باالیی بدانند و کارکنان را افرادی 

 طح پایینی قرار دارد و بالعکس.منظم قلمداد کنند، بر این باورند که فساد اداری در ادارات در س

 نتایج تحلیل چندگانه

بینی تغییرات متغیر ادراک از به منظور تعیین سهم هریک از چهار متغیر مستقل پژوهش در تبیین و پیش

های حاصل از تحلیل استفاده شده است. یافته 1آباد از رگرسیون به شیوۀ همزمان فساد اداری در شهر خرم

 ( نشان داده شده است.0ارۀ )رگرسیون در جدول شم

 های حاصل از تحلیل رگرسیون: یافته4جدول شمارۀ 

 متغیرها
ضریب رگرسیونی استاندارد 

 (Bنشده )

ضریب رگرسیونی استاندارد شده 

(Beta) 
 معناداری

مقدار ثابت 

(Constant) 
1/112 - 444/4 

 11/4 -43/4 -24/4 پایبندی دینی کارکنان

 444/4 -07/4 -72/4 نظارت اداری

ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
1 . Enter method 
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 های حاصل از تحلیل رگرسیون: یافته4دول شمارۀ ادامه ج

 متغیرها
ضریب رگرسیونی استاندارد 

 (Bنشده )

ضریب رگرسیونی استاندارد شده 

(Beta) 
 معناداری

 31/4 -42/4 -43/4 شفافیت و پاسخگویی

سرمایۀ اجتماعی 

 کارکنان
10/4- 14/4- 412/4 

 27/4 (Rضریب همبستگی چندگانه )

 04/4 (R squareضریب تعیین )

 00/4 (Ad. R squareضریب تعیین اصالح شده )

 F 42مقدار 

 444/4 معناداری

آزمون رگرسیون، که برابر  Fدهد که با توجه به مقدار ( نشان می0های حاصل از جدول شمارۀ )یافته

یون معنادار است. مطابق با این باشد، باید گفت که آزمون رگرس( می=Sig 444/4و سطح معناداری ) 42با 

آزمون از چهار متغیر مستقل وارد شده به آزمون تنها دو متغیر نظارت اداری و سرمایۀ اجتماعی کارکنان 

بینی معناداری برای متغیر ادراک از فساد اداری هستند. این دو متغیر و ابعاد آن در حدود دارای قدرت پیش

کنند. مدل تحلیل مسیر پژوهش همراه با بینی میاداری را پیش درصد از واریانس ادراک از فساد 00

 باشد. ( می2صورت شکل شمارۀ ) ضرایب تأثیر هریک از متغیرهای مستقل بر ادراک از فساد اداری نیز به

 
 

 : مدل تحلیل مسیر2شکل شمارۀ 

و اثر کل هریک از متغیرهای مستقل در جدول  براساس مدل تحلیل مسیر، اثرات مستقیم، غیرمستقیم

 ( ارائه شده است.4شمارۀ )

 فساد اداری ادراک از

 شفافیت و پاسخگویی

 نظارت اداری پایبندی دینی

 سرمایۀ اجتماعی

07/4- 

14/4- 

22/4 

11/4 

03/4 

27/4 

03/4 

23/4 
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 : اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثر کل متغیرهای مستقل بر ادراک از فساد اداری5جدول شمارۀ 

 اثر کل اثرغیرمستقیم اثر مستقیم متغیر مستقل

 -07/4 4 -07/4 نظارت اداری

 -23/4 -10/4 -14/4 سرمایه اجتماعی

 -27/4 -27/4 4 شفافیت و پاسخگویی

 -3/4 -3/4 4 پایبندی دینی

توان گفت که بیشترین تأثیر بر متغیر ( می4آمده در جدول شمارۀ ) دست با مقایسۀ ضرایب تأثیر به

باشد. درواقع اگر شهروندان احساس کنند که نظارت ادراک از فساد اداری مربوط به متغیر نظارت اداری می

درستی عمل  ها وجود دارد و نهادهای مسئول در این زمینه به وظایف خود بههای اداری در سازمانو کنترل

یابد. اهمیت این متغیر برای کنترل ادراک از فساد اداری به کنند، ادراک آنها از فساد اداری کاهش میمی

مردمی، جریمه کارکنان باشد و این امر منوط به رسیدگی به شکایات تر از سایر عوامل می مراتب مهم

رسانی به شهروندان دربارۀ عملکرد نهادهای نظارتی و  متخلف با شدت متفاوت و در سطوح مختلف، اطالع

 باشد.مواردی از این قبیل می

 گیریبحث و نتیجه

نگرش به  فساد بیانگر تفکر و احساس مردم در ارتباط با فساد است. این جنبه از فساد به این دلیل دارای 

های اداری و  ادراک افراد از فساد باال باشد و تصور کنند که فساد در سازمانه ـچنانچهمیت است که ا

تدریج به امری عادی و بخشی از  رود بلکه بهمیتنها قبح فساد از بین  یافته است، نه   سطح جامعه گسترش

خود تولید و بازتولید فساد اداری  خودی شود. این امر به  زندگی روزمره و به یک هنجار در جامعه تبدیل می

ای که درک افراد از فساد آغازگر آن در زندگی اجتماعی است. در مقابل، هرچه افراد  را به همراه دارد چرخه

دیدگاه منفی به فساد اداری داشته باشند، احتمال بیشتری وجود دارد که در صورت قرار گرفتن در موقعیت 

-از انجام آن امتناع کنند. در دیدگاه نظری دورکیم، آنچه منجر به جریحهو دسترسی به فرصت انجام فساد 

شود. براساس این دیدگاه بین میزان رایج شدن هر عمل در دار کردن وجدان جمعی شود جرم محسوب می

که هرچه میزان یک جرم در جامعه گسترش یابد، میزان  طوری جامعه و ناپسند بودن آن رابطه وجود دارد به

کند. در ارتباط با جامعه آماری یابد، لذا احتمال ارتکاب آن گسترش پیدا میناپسندی آن کاهش می قبح و

مورد مطالعه باید گفت که ادراک شهروندان از ابعاد مختلف فساد اداری در جامعه، در حال گسترش است و 

رای شهروندان افزایش تواند احتمال ارتکاب فساد اداری در صورت فراهم شدن موقعیت را باین امر می

تواند دورنمای مناسبی از افزایش کارایی اداری را فراهم آورد. اگر از دیدگاه مرتون دهد. چنین وضعیتی نمی
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گیری و  به این مسئله نگاه شود، باید گفت که ساختارهایی در نظام اداری جامعه مورد مطالعه در حال شکل

کند که کنندگان به نظام اداری وارد میاز کارکنان و مراجعه فشاری را بر افراد جامعه اعمتقویت است که 

گرایی، شوند و متغیرهای الگویی موجود به تعبیر پارسونز به سمت خاصنوا  نوایی، ناهمجای هم این افراد به

 کند.آمیختگی، انتساب و عاطفی بودن حرکت می

تبط با نگاه آنها به کارکنان اداری ادارک از فساد اداری شهروندان در جامعه به میزان زیادی مر

های اجتماعی مثبت کارکنان اداری را بیشتر درک عبارت دیگر، هرچه شهروندان ویژگی جامعه است. به

یابد. فساد اداری ابعاد مختلفی دارد که برایند آنها کنند میزان ادراک آنها از فساد اداری کاهش می

دهد. ابعاد مورد بررسی برای فساد اداری در این پژوهش میادراک شهروندان از فساد اداری را تشکیل 

باشد که تمامی شامل رشوه، اختالس، خویشاوندگرایی، تخلف اداری و سوءاستفاده از موقعیت شغلی می

این ابعاد از دیدگاه شهروندان در جامعه مورد مطالعه در سطح باالیی قرار دارد. اگرچه بعضی از ابعاد 

اما درمجموع همۀ آنها در وضعیت مناسبی قرار نداشتند. فارغ از ابعاد مورد بررسی  شدت بیشتری دارند،

(، باید گفت که از جهت باال 1311پور )های پیشین، مانند رفیعبرای سنجش فساد اداری در پژوهش

های پیشین وجود گرایی بین این پژوهش با پژوهشبودن ادراک شهروندان از فساد اداری نوعی هم

ارتباط عواملی مانند سرمایۀ اجتماعی، پایبندی دینی، کارایی قوانین نظارتی و عوامل اجتماعی  دارد.

عثمان، شفیع ؛ 1331های داخلی و خارجی )دوست فرخانی، دیگر با ادراک از فساد اداری، که در پژوهش

دهد که می( نیز به آن اشاره شده، نشان 2413؛ زاخاروف، 2411هومینگ، ؛ سی2410و عبدالحمید، 

دیدگاه شهروندان از میزان فساد اداری در جامعه به متغیرهای اجتماعی وابسته است؛ لذا نباید فساد 

اداری را تنها معطوف به متغیرهای اقتصادی نمود. تقویت متغیرهایی مانند پایبندی دینی کارکنان، 

تواند پاسخگویی در ادارات میسرمایۀ اجتماعی آنها، ارتقای نظارت اداری و افزایش میزان شفافیت و 

 ادراک شهروندان از میزان فساد اداری را کاهش دهد. 

گرایی و  گرایی به دلیل ویژگی خویشاوندسرمایۀ اجتماعی در جوامعی با میزان باالی خاص

باشد. در  شده می گروهی تقویت ساالری حاکم بر ساختار اجتماعی درواقع نوعی سرمایۀ اجتماعی درون طایفه

ای در آمده است که ارتباط آن با جزایر ایی دیگر باید گفت سرمایۀ اجتماعی هر طایفه به مانند جزیرهنم

های افراد در هر نظام اداری مبتنی بر طایفه و شود که هویتدیگر محدود است و همین امر سبب می

عنوان  طایفه یا عشیره بهشود که افراد بیرون از گردد. این امر موجب میعشیرۀ آنها بازتولید و تقویت 

« دیگری»تعریف شوند که اگرچه مراودات و تعامالت اجتماعی با آنها برقرار است، اما اعتماد به « دیگری»

عنوان  گرایی بهباشد و لذا در نظام اداری انتظار دارند که خویشاوندی و طایفههمانند افراد طایفۀ خودی نمی

گرایی مطرح شده توسط پارسونز اید و این موضوع مرتبط با خاصکنندۀ فرایندهای اداری عمل نم تسهیل



 

 

 

 

 

 1331و تابستان  ، بهار1، شماره 14بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره   224 

  

 

 

اساس، بررسی مسئلۀ ادراک از فساد اداری و کنترل این پدیده نیازمند توجه به تقویت  همین باشد. برمی

گرایی در این جوامع سرمایۀ اجتماعی برون گروهی و ارتباط بین جزایر سرمایۀ اجتماعی مبتنی بر طایفه

عنوان  سفیدان بهتواند با تعامل بیشتر طوایف در رأس طایفه از طریق بزرگان و ریشدیده میاست. این پ

های سازی از طریق رسانهرهبران اجتماعی جامعه، که از اقتدار باالیی برخوردارند، و همچنین فرهنگ

سئلۀ نظارت های پژوهش مبراین براساس یافته محلی، مانند صدا و سیمای استانی، صورت گیرد. عالوه

ترین و کاراترین باشد. یکی از مناسبکنندۀ ادراک شهروندان از فساد اداری می اداری به میزان زیادی تبیین

های مردمی در زمینۀ تخلفات های اداری مربوط به نظارت توسط شهروندان است. گزارشنوع نظارت

گیرد و داری مورد توجه الزم قرار نمیهای شغلی هنگامی که از سوی دستگاه نظارت ااداری و سوءاستفاده

ها از سرنوشت آنها اطالعی نیست و به اعتقاد شهروندان همانند صندوق انتقادات و پیشنهادات در سازمان

گردد که این ادراک در شهروندان تقویت گردد که شکایت از جنبۀ نمایشی و ظاهری دارد سبب می

شود. د، بلکه سبب تأخیر در امور اداری شخص شاکی میرستخلفات سازمانی نه تنها به سرانجام نمی

صورت  اساس، باید گفت مسئلۀ نظارت شهروندان و توجه به شکایات آنها در نظام اداری باید به برهمین

دقیق و تا حد امکان بدون ذکر نام شاکی مورد بررسی قرار گیرد و در کمترین زمان ممکن نسبت به نتیجۀ 

امشخص بودن و طوالنی شدن روند رسیدگی به شکایات اداری و فسادهای کشف رسانی شود. نآن اطالع

کنندۀ ادراک از گردد و همین مسئله تقویتشده موجب دلسردی شهروندان از نهادهای نظارت اداری می

 شود.فساد اداری می
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