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  چكيده
عـه تعريـف مـي كننـد كـه نـاظر بـه        را عمل و كرداري مجرمانـه و ضـد جام   عموما فساد

استفاده از اموال دولتي و خصوصي در راستاي انتفاع شخصـي و گروهـي و در شـكل    سوء
فردي يا گروهي تجلي پيدا و مسير توسعه را ناهموار و هزينه هاي آن را چند برابر مي كند. 

عمل از جمله عوامل تاثيرگذار بر بـروز كـنش    به عنوان آمادگي ذهني پنهان پيش از نگرش
 تحقيق، اين فسادانگيز و مسئله مهم پژوهش فعلي مطالعه نقش نگرش بر فساد مي باشد. در

شناسي اين  و روش  استفاده ها دادهپيمايش و ابزار پرسشنامه براي گردآوري  كمي، روش از
سال مناطق شهري  18الي شهروندان با يجامعه آمار و دهوب يو همبستگ توصيفي پژوهش

حجم صورت  نفر به 383با  اي برابراي تصادفي چند مرحلهگيري طبقهاهواز بر اساس نمونه
متناسب با هر منطقه در نظر گرفته شده است.نتايج نشان داد كه نگـرش بـه فسـاد، مقـدار     

گين درصد) و بيشترين اندازه را به خود اختصاص داده است. همچنين از ميـان  46( متوسط
) برخوردار است كه وضعيت مناسبي نمي باشـد و محـرز بـودن مسـاله     12/2نسبتا بااليي(

اجتماعي را بيان مي كند. آزمون تفاوت نيز ارتباط متغير جنسـيت بـا نگـرش بـه فسـاد را      
آمادگي پيش از عمل و نگرش مثبت تري بـه   26/2معنادار و بر اساس آن مردان با ميانگين 

ن دارند. نتايج تحليل هاي دو متغيري حاكي از رابطه نگرش به فساد با فساد در نسبت با زنا
ينـداري و ارزيـابي فايـده داشـتن     متغيرهاي جنسيت، ميزان احساس محروميـت، ميـزان د  

مقـدار ارزيـابي   /. و 37)به دست آمده معادل R سوي پاسخگويان است. ضريب تعيين(  از
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ست كه با توجه به كمتر بـودن آن از معيـار   /.ا05برابر با  SRMRكيفيت مدل مسير پژوهش
  الزم برخوردار است. مي توان نتيجه گرفت كه مدل مسير پژوهش از كيفيت

  جامعه شناختي،اهواز. اقتصادي، نگرش، شهروندان،- فساد، اداري ها: دواژهيكل
  

  لهئمقدمه و بيان مس. 1
د توجـه در ايـن   رنگرش به فساد و رابطه آن با عوامل جامعه شناختي موضـوع اصـلي مـو   

در دنياي امروز، وجود پديده فساد در تمام حوزه ها و ابعاد آن اعـم از اداري و   است.  مقاله
رين موانـع پيشـرفت جوامـع مطـرح     به عنوان يكي از مهمت اجتماعي اقتصادي و در سطوح

تار اجتمـاعي و فرهنگـي جامعـه    ناپذيري را بـر سـاخ  است. اين پديده صدمات جبران  شده
سازد. فساد به عنوان پديده اي عام و جهاني ه و مسير توسعه جامعه را ناهموارتر ميكردوارد

در تمام ابعاد زندگي انسان نفوذ كرده و يكي از مسايل مهم اجتماعي است كه امروزه اكثـر  
كشورهاي جهان كم وبيش با آن دست به گريبان اند. تاثير مخرب فساد تا جايي اسـت كـه   

). فسـاد  122: 2016يكي از موانع توسعه ي اجتماعي مـي دانـد(بونگي،  گونار ميردال آن را 
نوع خاصي از عمل مجرمانه بر ضد منافع، امنيت و حقوق اجتماعي است كه معطـوف بـه   
اموال عمومي، دولتي و خصوصي است كه در شكل فردي يا گروهي(سازمان يافته) تجلـي  

مالكيت هاي خصوصي و دولتي، نمـود و  پيدا مي كند. اين پديده در سازمان ها، بنگاه ها و 
جلوه ايي مانند ارتشا، كم كاري با هدف كسب درآمـد مـالي، اسـتفاده از امـوال عمـومي و      
دولتي در جهت منفعت فردي، حساب سازي، نادرست گويي، كميسـيون گيـري نامجـاز و    

ي در مشابه آن در تمام رده هاي ادارات به خود مي گيرد و رفتاري است كه به طـور اساسـ  
قلمرو نابهنجاري يا آسيب هاي اجتماعي بايد ارزيابي شود. مهمترين مسائلي كه مـي توانـد   

انـد از تنگناهـاي اقتصـادي،     زمينه ساز رفتارهـاي آميختـه بـا فسـاد تلقـي شـود، عبـارت       
شدن ارزش هاي انساني، تشديد قوانين و مقررات غيرضروري و گسـترش روحيـة    رنگ كم

باعث مـي شـود ديگـران را نيـز بـه بـازي داخـل كنـد(طالقاني و          زياده خواهي انسانها كه
). اهميت مبارزه با فساد به صورت مشكلي جهاني سبب شد سازمان 236: 1393همكاران، 

كه در آن دولـت هـاي    ندكنوانسيوني براي مبارزه با فساد تصويب ك 2003اكتبر  31ملل در
وني براي مقابله بـا فسـاد شـدند. تـاكنون     عضو ملزم به استفاده از اقدامات الزم از جمله قان

كشور، ازجمله ايران به عضويت اين كنوانسيون درآمده اند. هدف اين سازمان، مبارزه  180
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با فساد و افزايش آگاهي درباره ي آن است، اين سازمان، هرسـاله نمـره اي را بـراي فسـاد     
(بسـيار خـوب) اسـت.    100(بسيار بد) تـا  0اداري و اقتصادي منتشر مي كند، كه طيفي بين 

ن پروژه عدالت جهاني كه بـر اسـاس   ). همچنيT.I: 2018را دارد( 138رتبه  28ايران با نمره 
 فسـاد  به رتبه بندي كشورها مـي پـردازد، فقـدان   "شاخص دبليو، جي، پي حاكميت قانون 

)Absence of Corruption( ـ ه را يكي از ابعاد مهم حاكميت قانون مطرح مي كند كه با توجه ب
هاي  حوزه با نسبت در اموال ميل و حيف و غيرقانوني نفوذ خواري، رشوه يعني نوع فساد سه

سنجيده مي شود. در اين قسمت نيز رتبه ايران  گذاري قانون و پليس قضايي، اداري،- اجرايي
  ).WJP Rule of Law Index:2018است( 57، 2018در سال 

راهم و سياست هاي دولتي و غيردولتي فساد موجبات انحطاط و فروپاشي اجتماعي را ف
را در تضاد با منافع اكثريت قرار مي دهد كه باعث به هدررفتن منابع ملي مـي شـود و نيـز    

ـ     زرگ اداري را در هـدايت امـور   كارايي و اثربخشي دولت ها، سـازمان هـا و تشـكيالت ب
دولتـي  رمي دهد. از اين طريق، اعتماد مـردم نسـبت بـه دسـتگاه هـاي دولتـي و غي        كاهش
يافته و پيامدهايي چون بي تفاوتي، تنبلي و بي كفايتي افزايش و به دنبـال مـي آورد.    كاهش

هزينـة انجـام كارهـا را     فساد، اعتقاد و ارزش هـاي اخالقـي جامعـه را متزلـزل مـي كنـد،      
دهد و شرايط رقابت پذيري را دشوار مي كند. همچنين، تالش هاي فقرزدايي را  مي  افزايش

ند، بي انگيزگي و بدبيني ايجاد مي كند و زمينة تضعيف روحية افراد درستكار را ناكام مي ك
فراهم مي كند، مانع سرمايه گذاري مي شود و مسير رشد و توسـعة اقتصـادي را بـا موانـع     
بسيار مواجه و هزينه هاي توسعه را بيشتر مي كند. اين تأثير بـر اقتصـادهاي بـاز بيشـتر از     

نقطـه مقابـل فسـاد در تشـكيالت      ).1321: 2105ك و همكـاران، بلاقتصادهاي بسته است(
اداري، موضوع سالمت اداري است. يعني نظام اداري با رعايـت اصـول و مقـررات اداري    
حاكم و با توجه به نظم اداري از قبل طراحي شده، وظايف خود را به درسـتي و خـوبي و   

).  184: 1992چنـگ،  وجهت نيل و حصول به بهره وري سازمان اجـرا مـي كند(تسـويك    
طور كلي، فساد با هدر دادن منابع ملي همراه است. همچنين اهميت مساله مـورد نظـر در    به

آن است كه سازمان ها نقش مهمي در جوامع امروزي بازي مي كنند. از آنجا كه سازمان ها 
محل تجميع سرمايه هاي اقتصادي، انساني و مالي زيـادي هسـتند، پتانسـيل زيـادي بـراي      

ر نظـام اداري و اداره امـور   كارهاي فراوانـي دارنـد. بنـابراين وجـود فسـاد كـه بسـتر آن د       
است، باعث تضعيف روحيه كاركنان ايـن سـازمان هـا و اتـالف انـرژي مـي شـود.          دولتي
چنين اشاره به اين نكته كه منابع انساني سازمان اسـاس ثـروت واقعـي يـك سـازمان را       هم
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نان يكي از ابزارهاي موثر براي افزايش بهره وري كاركنـان  تشكيل مي دهد و توجه به كارك
استفاده بهينه از ظرفيت ها و توانـايي هـاي فـردي و گروهـي آنـان در راسـتاي اهـداف         و

 از مـالي  –سازماني اسـت، حـائز اهميـت اسـت. در نتيجـه، تخلفـات و فسـادهاي اداري        
ـ  بسيار حساسيت ه خـاطر حفـظ مشـروعيت    بااليي برخوردار بوده و دولت ها و سازمان ب

  سياسي و بسط كارايي ناچار به مطالعه علمي و رسيدگي عملي به اين مساله هستند.
با عنايت به آنچه پيش تر گفته شد، وجود فساد را در هيچ كشوري نمي توان كتمان كرد 
و در نتيجه، كشور ما ايران هم از اين قاعده مستثنا نيست. در حال حاضر، مسئلة مبـارزه بـا   

ين پديده براي نظام جمهوري اسالمي از سطح مسئله اي اداري فراتر رفته و بـه مقولـه اي   ا
، در 1380راهبردي در سطح كالن نظام تبديل شده است. به صـورتي كـه در اوايـل سـال     

بر ارتقاي سالمت نظام اداري و  "ابالغي مقام معظم رهبري "سياست هاي كلي نظام اداري 
). 25و  24ارت و كنترل در نظام اداري تاكيد شده است(بندهاي كارآمدسازي شيوه هاي نظ

و همچنين ستادي با مشاركت سران سه قوه به منظور تدوين راهكارهـايي بـراي مقابلـه بـا     
 كشوربه عنوان فرادستي اسناد ). در237: 1393طالقاني و همكاران، (فساد اداري تشكيل شد

 رهبـري،  معظم مقام راحل، ديدگاه امام اناتاساسي، بي هادي(قانون و فراگير خط مشي هاي

 مبارزه موضوع توسعه)، به برنامه هاي بر ناظر كلي سياست هاي بيست ساله، چشم انداز سند

 بـه  از فساد، عاري و سالم اداري نظام داشتن فساد) براي با مقابله و مراقبه (پيشگيري، فساد با

، 110، 90، 77، 76، 55، 49، 43، 8 ،3اصـول   در از جملـه  .است شده اشاره مختلف انحاي
 تبـاهي،  فسـاد،  بـا  مبـارزه  و اجرايـي  دسـتگاه هـاي   بر نظارت و كنترل به 174و  173، 141

 ايـران،  اسالمي جمهوري اساسي است(قانون شده تصريح .. و اختالس انحصارطلبي، رشوه،
 و المتسـ  اساسـي،  قـانون  از منبعـث  آرمـاني  هـدف  به عنوان )، در سند چشم انداز،1368

 توسعه برنامه چهار طي در مي بايد كشور كه شده مطرح يك آرمان به عنوان فساد بردن بيناز

 ويژگـي هـايي   چنـين  چشـم انـداز،   سـند  افـق  در جامعـه ايـران  "يابـد  دسـت  آرمان اين به

 برابر، فرصت هاي اجتماعي، تأمين امنيت غذايي، رفاه، سالمت، از برخوردار :داشت  خواهد

 از بهـره منـدي   و تبعـيض  فسـاد،  به دوراز فقر، خانواده، مستحكم نهاد رآمد،د مناسب توزيع

). 1400 - 1384افق  در اسالمي ايران جمهوري چشم انداز سند (متن"مطلوب محيط زيست
 توسعه پنجم و چهارم و به ويژه برنامه مختلف كلي برنامه هاي سياست هاي در دليل همين به

 فسـاد  بـا  مبارزه موضوع به صريح به طور بند چندين در رهبري، معظم مقام طرف ابالغي از

است. در اين راستا، ايستارها و نگرش شهروندان به فساد سنجيده شده و ارتباط  شده تأكيد
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رد. بـر ايـن اسـاس مطالعـه حاضـر      آن با عوامل جامعه شناختي مورد بررسي قرار مـي گيـ  
ديده فساد را به صورت قائم به دارد ضمن پرهيز از خوانش ذات گرايي و مكانيكي، پ  سعي

 )Attitude( ذات و داراي معنا و مفهوم معين قرائت نكند و با اتكا به عوامل ذهنـي، نگـرش  
شهروندان جامعه به فساد را به عنوان پيش شرط و حالت دروني و آمـادگي روانـي پنهـان    

مواجهـه بـا    رفتار را مورد مطالعه قرار دهد. نگرش، توضيح دهنده تـداوم رفتـار فـردي در   
رفتارهـا هسـتند و ايـن فـرض      مسايل و شرايط مختلف اسـت. نگـرش هـا تعيـين كننـده     

ضمني داللت بر اين امر دارد كه با تغيير دادن نگرش هاي افراد مي تـوان رفتارهـاي     طور به
). بنابراين با توجه به آنچه گفته شد، جنبـه پروبلماتيـك   85: 1399آن ها را تغيير داد(كريمي

دنبال  كار و بر اين مبنا پژوهش حاضر بهساد و نقش نگرش در بروز و ظهور آن آشمطالعه ف
  :گويي به سؤاالت زير است پاسخ
  كم و كيف نگرش شهروندان به فساد چگونه است؟ ـ
  عوامل جامعه شناختي موثر بر نگرش به فساد كدام اند؟ ـ

  
  مالحظات نظري. 2

  نگرش 1.2
ل هايي چون ايستار، طرز تلقـي، گـرايش، بـاور،    اصطالح نگرش غالبا در زبان فارسي معاد

وجهه نظر و وضع رواني دارد و يكي از مفاهيمي است كه در جامعه شناسي و روانشناسـي  
 مينــارد) Allport( ارف چندگانــه برخــوردار اســت. صـاحب نظرانــي ماننــد آلپــورت از تعـ 

)Meynard( گورويچ )Gurvitch(  كـرچ ) Krech(  راكـيچ )Rokeach(  لمبـرت ) Lambert(  و
مـي دانـد    كرچفيلد تعاريفي را براي نگرش ارائه داده اند. مينارد طرز تلقي را آمادگي رواني

كه عبارت از آمادگي دروني و يا به طور رسمي براي انجام عمل به نحـوي خـاص اسـت.    
گورويچ از منظر جامعه شناسي نگرش را به عنـوان هيـات هـايي اجتمـاعي مـي دانـد كـه        

حاكي از تنفر يا توجيه، آمادگي هاي قبلي براي انجام عمل و بروز واكـنش   متضمن اعمالي
). كرچ نگرش را نظامي بادوام از ارزشيابي هاي مثبت يا منفي، 240: 1380(بيرو، ... هستند  و

داند  افق نسبت به يك موضوع اجتماعي مياحساسات عاطفي و تمايل به عمل مخالف يا مو
يري آن دارد. راكيچ نگرش را سازمان با دوامي از باورهـا  كه آگاهي نقش مهمي در شكل گ
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حول يك شي يا موقعيت مي داند كه فرد را آماده مي كند تا به صورت ترجيحي نسبت بـه  
آن واكنش نشان دهد. نگرش ها تعيين كننده رفتارها هسـتند و ايـن فـرض بطـور ضـمني      

مي توان رفتارهاي آنها را تغيير داد.  داللت بر اين امر دارد كه با تغيير دادن نگرش هاي افراد
سه ويژگي نگرش عبارتند از اينكه: هر نگرشي معطوف بـه يـك موضـوع اسـت كـه ايـن       
موضوع مي تواند شخص، رويداد يا موقعيت خاصي باشد. دوم آنكـه نگـرش هـا معمـوال     

ش يـا  يا نامناسب بـودن، بـا ارز   ارزشي اند، يعني در آنها باور به خوب يا بد بودن، مناسب
داراي ثبـات و دوام قابـل    ارزش بودن نهفتـه اسـت و سـوم اينكـه نگـرش هـا معمـوال        بي

 كـردن،  فكر در ثابت نسبتاً روش يك ). لمبرت نگرش را88: 1399 (كريمي، هستند  اي توجه
 قـدري  يـا  اجتمـاعي،  هـاي  موضـوع  و ها افراد، گروه به نسبت كردن رفتار و كردن احساس

). بر اساس نظريه فيش 33: 1388فرد مي داند(غياثوند، محيط در اي حادثه گونه هر تر، وسيع
طوري  ر نگرش هاي افراد تاثير دارد. بهبين و آيزن، ارزيابي فايده از جمله عواملي است كه ب

كه هرگاه افراد باور داشته باشند يك چيز يا موضوع فايده اي براي آنان دارد، نگرشي مثبت 
 داراي ). به لحاظ تحليلي معموال مفهوم نگرش را11: 1388،به آن خواهند داشت(رفيع پور

 شناختي(ميزان آگاهي شخص در قبال موضوعات)، احساس(ارزيابي فرد از خوب و وجوه
آمادگي رفتاري(آمادگي ذهني وعملـي فـرد    وجهبد و مفيد ونامفيد موضوع مورد توجه) و 

 براي انجام عمل) مي دانند.

مشـتمل بـر سـازه اي بودن،اكتسـابي بـودن،       مي توانربه اختصاويژگي هاي نگرش را 
پايداري نسبي، فردي و گروهي، چنـد وجهـي و تعـاملي بـودن وجـوه دانسـت. همچنـين        

 نگـرش،  شناختي يـك  بعد وقتي معموالً .دارند سطح تناسب يكديگر با نگرش هر هاي مؤلفه

 هـم  اش بعد عاطفي نسبت همان به باشد، فرد مهم هاي ارزش به وابسته و دار ريشه و عميق

اسـت.   بيشـتر  مناسب نيـز  رفتار براي فرد رواني آمادگي آن، تبع به و است دار ريشه و محكم
 و انگيزشي، و بعد عاطفي باشد، گرفته شكل شايعه اساس بر اش شناختي بعد وقتي برعكس،
 بـود  خواهـد  و احتمـالي  اسـت  مهـم  خيلـي  نيـز  رفتـار  بـراي  فـرد  روانـي  آمادگي آن به تبع
  ). مدل تحليلي نگرش به صورت زير مي باشد:35: 1388  اثوند،(غي
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  خرده مفاهيم نگرش .1 نمودار

  
  فساد 2.2

معموال بر حسب نظام فرهنگي و ارزشي، هر جامعه اي تعريف متفاوتي از فساد را ارايـه و  
 فرهنگـي  –بر همين اساس تا حدودي داللت و معرف عيني مختص به سـاختار اجتمـاعي   

معناي  كه به "فسد "صطالح فساد از ريشه . در زبان فارسي اكند مي مشخص را خود خاص
صحيح اعمال و رفتار است. در زبان انگليسي كلمه و  ممانعت و جلوگيري از انجام درست

» شكسـتن « ) به معنـاي Rumpere)و از ريشه التين فعل(corrmptionفساد از ريشه فرانسوي(
ي آنچه كه شكسته يا نقض مي شود مي تواند يك شيوه اخذ شده است. يعن» نقض كردن«يا 

ي رفتار اخالقي يا اجتماعي و يا مقررات قانوني و اداري در شكل رسـمي و غيررسـمي و   
) به تعريـف فسـاد   1931( در سازمان هاي دولتي و خصوصي باشد. براي اولين بار سنتوريا

 منـافع  بـراي  دولتـي  قـدرت  از استفاده سوء از است پرداخت كه بر اساس آن: فساد عبارت

توسـط   تعريف اين ). با وجود پذيرش اساس205: 1400محموديان،فيروزجائيان وشخصي(
اما بعدها به علت ناديده گرفتن فساد در بخش خصوصي،  ).TIOسازمان شفافيت بين الملل(

ــاع شخصــي  "فســاد را ــراي انتف ــدرت اعطــا شــده ب ــرده  "ســوء اســتفاده از ق تعريــف ك
). از ديدگاه بانك جهاني فسـاد  7: 1394به نقل از زرندي و همكاران، 1998است(النگست،

نگرش

آمادگي عمل احساس

رفتار

شناخت



  1401اييز پ، 3، شمارة 13سال  ،يفرهنگ يپژوه جامعه   144

 

 گـاهي  البتـه  ي.شخصـ  منـافع  تأمين جهت در دولتي امكانات از استفاده سوء عبارت است از

 گيـرد،  نمـي   صورت خاص فرد يك منافع تامين براي دولتي لزوماً امكانات از استفاده اوقات

 مانند و خانواده آشنايان، و دوستان طبقه، طايفه، حزب، يك منافع تامين جهت در امر اين بلكه

 مـالي  تـامين  جهت در فساد فرآيند كشورها، از بسياري در حقيقت در .گيرد مي انجام ها اين

طـور كلـي فسـاد بـه      ). به29: 1395گيرد(صيادزاده، مي صورت سياسي احزاب فعاليت هاي
ي در هر شكلي يك نوع رفتار و كنش عنوان يك پديده ناهنجار اجتماعي، اقتصادي و سياس

نادرست، ضدهنجار، غيرقانوني، ضد نظم و مغاير با توسعه است كه توسط شخص با انگيزه 
غيرشخصـي، در پـي    غيردولتـي/  فردي و گروهي با استفاده از تصرف در امكانات دولتـي/ 

 بـرداري شخصـي يـا    از جايگاه و قدرت جهت سود و بهـره كسب نامشروع و سوءاستفاده 
گروهي صورت مي گيرد. به واسطه پيامدها و آثار منفي فراگير در جامعه و ربط موضوعي، 

است كه در ادامه به شرح   اهميت و كندوكاو بيشتري برخورداردو نوع اداري و اقتصادي از 
  صدر آنها پرداخته مي شود.

  فساد اداري 1.2.2
ي، سود خصوصي به بهاي فساد اداري تالش براي كسب ثروت و قدرت از طريق غيرقانون

استفاده از قدرت دولتي در جهت منافع شخصي مي باشد كه به همـين  سود عمومي و سوء
). علي رغـم وجـود تعـاريف    48: 1387شود(ربيعي،خاطر رفتار ضداجتماعي محسوب مي

متعدد در مورد فساد اداري، در مورد مصاديق اجماع وجود دارد كه مي تـوان بـه مـواردي    
مالي(ارتشاء،اختالس، فساد در خريدهاي دولتي از بخش خصوصـي)، اسـتفاده   چون؛ فساد 

كاري يا صرف وقت در اداره براي انجـام كارهـايي بـه غيـر از     شخصي از اموال دولتي، كم
وظيفه اصلي، سرقت اموال عمومي، ترجيح روابط بر ضوابط، فساد در شناسايي و مبارزه بـا  

فساد. دامنه تخلفـات ايـن حـوزه طيفـي از كـنش و      شكني؛تساهل و تسامح نسبت به قانون
درگيري و بـي نظمـي   "، "استفاده از اموال عمومي در محل كار"رفتارهاي متفاوتي همچون 

ترجيح دادن روابط شخصـي و گروهـي   "، "تغيير متن يا تاريخ نامه اداري"تا "در محيط كار
 از استفاده شامل اداري، . فساد)90: 1396را در بر مي گيرد(ميرزايي، "بر ضوابط قانوني اداره

 را خـود  بتواننـد ماليـات   خـاص  شـركت هـاي   و افـراد  تـا  است فريبندگي و رشوه خواري
دسـت بياورنـد و يـا     بـه  را پـايين  خريد قراردادهاي يا و كنند، فرار مقررات از بياورند،  پايين
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: 1398مي اصـل،  شامل مي شـود(قائ  دولتي فعاليتهاي با رابطه در را متعددي هاي شكني قانون
  .گردد مي بندي دسته اداري سياه،خاكستري و سفيد  فساد نوع سه به اداري ). فساد181

نقطه مقابل فساداداري، موضوع سالمت اداري است. يعني نظام اداري با رعايت اصـول  
و مقررات اداري حاكم و با توجه به نظم اداري از قبل طراحي شـده، وظـايف خـود را بـه     

بـه نقـل از    1999نيل به بهره  وري سازماني اجرا مي كند(تسويك و چنـگ، خوبي و براي 
  ). 141: 1395خدري و همكاران،

فسـاد   يك تقسيم بندي ديگر فساد اداري را در سـه شـكل عمـده بـه صـورت تقـابلي      
فساد كـالن و فسـاد خـرد از    و  فساد سازمان يافته و فساد فردي، تصادفي و فساد نظام مند

  ).  85: 1395است(بخارايي،  ديگر منفك شده هم

  فساد اقتصادي 2.2.2
 مراكـز  ي بهينه عملكرد يا نظم اقتصادي در اختالل موجب كه رفتارهايي سوء و رفتارها كليه

 اقتصـاد  در اخـالل  تـا  كوچـك گرفتـه   واحـدهاي  از مختلـف  هـاي  مقيـاس  در اقتصـادي 

 اجتمـاعي  يا فساد جتماعيا بستان تر بده و گسترده مفهوم يك در مالي گردد. فساد مي  كشور

 گرايي شود. مشتري مي گرايي تلقي مشتري از اساسي عنصر يك عنوان به كه است شده ناميده

 زيـرا  كـرد  محـدود  ايـن حـد   تـا  را آن توان نمي ولي است مادي منافع مبادله معناي به اغلب

 حـد  نايـ  تـا  آن را تـوان  نمـي  ولـي  اسـت  مـادي  منافع مبادله معناي به اغلب گرايي مشتري

 تـري اسـت   گسـترده  اجتمـاع  و فرهنگـي  مفهـوم  داراي گرايـي  مشـتري  زيـرا  كـرد   محدود
 در دولـت  حضور ميزان و دولت نقش اساس بر فساد نوع اين ). سطح114: 1399  (صالحي،

 يعني است؛ بوده مطرح جوامع در حكومت تشكيل با همزاد مالي، فساد .است متفاوت اقتصاد،

 از سوءاستفاده عمومي، نهادهاي و اداري تشكيالت برپايي و تدول حكومت و تشكيل زمان از

 عمـومي  منابع و جامعه براي جدي تهديدي همواره و نيز شكل گرفته مالي فساد و اختيارات

  ).11: 1383هست(دادگر و معصومي نيا،  و بوده
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  مباني نظري 3.2
كه در پرتو نظريه انتخاب نام برده مي شود  رويكرد شش به لحاظ مطالعه ي فساد، معموال از

ابتـدا بـه تشـريح نظريـه      به اختصار عقالني و در سطح خرد به مطالعه فساد پرداخته اند كه
  رويكردها اشاره مي شود. برخي  انتخاب عقالني پرداخته و سپس به

  نظريه انتخاب عقالني 1.3.2
و رفتار فرد را بـا   تبيين هاي انتخاب عقالني اساسا زيرمجموعه اي از تبيين هاي نيت مندند

ي دهنـد، نـه بـا شـرايط ذهنـي و      اشاره به باورها و اولويت هاي ذهني آن فرد توضـيح مـ  
هايي كه آن فرد با آن مواجه شده است. از اين رو ممكن است عمل يا انتخاب فـرد   فرصت

عقالني باشد و او دقيقا بر حسب شناخت و ارزيابي بهترين وسايل الزم بـراي رسـيدن بـه    
 و آرزوهاي خود عمل كرده باشد، اما در عين حال ارزيابي او بر اساس اطالعـات و اهداف 

شناخت نادرست باشد. اين نظريه در مواجهه با خطر كردن فرض مي كند كه افراد قادرنـد  
 ). 277: 1389فايده ي مورد انتظار يا ارزش مورد انتظار را براي هر كنش ارزيابي كنند(برت،

  نسبي رويكرد محروميت 2.3.2
اين رويكرد در سطح خرد به اين موضوع مي پردازد كه هرچه ميزان و وسعت محروميـت  

تيابي بـه فرصـت هـاي زنـدگي جمعـي      افراد وگروه هاي اجتماعي از رفاه مادي و يـا دسـ  
باشد، احتمال بروز رفتارهاي ضدهنجار و اقدام به فساد در جامعه بيشتر خواهد شد. بـه    كم

نسبي به صورت احساس بازيگران بر وجود داشتن اختالف ميان محروميت ")Gurr(نظر گر
). بر طبق 252: 1967(گر،"خود و توانايي ارزشي محيط مشخص مي شود انتظارات ارزشي

 اين رويكرد، بروز و ظهور فساد از سوي افراد و گروه ها در همه نوع آن ناشي از تعقيب و
 ق محـض اقتصـادي اسـت و حـل فسـاد     عاليدنباله روي منافع غيرمادي است كه فراتر از 

تواند صرفا مبتني بر راه حل ها و اصالحات اقتصادي باشد. فساد زماني اهميت و تجلي  نمي
پيدا مي كند كه با افراد يك گروه و يا سازمان رفتاري تبعيض آميز از نظر موقعيت اجتماعي، 

تي داشـته باشـند   رفاه اقتصادي و دستيابي به قدرت سياسي و در مجموع احساس بي عـدال 
 و افـراد  جانـب  از واكنشـي  اقتصـادي  فساد نسبي، محروميت رويكرد منظر اتفاق مي افتد. از

 آنگونـه  ترجيحاتشان، و منافع مي كنند احساس كه است سياسي نظام اجتماعي به گروه هاي
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 فرآيندهاي از كنند مي سعي افراد حالت، اين نمي شود. در پوشش داده است، انتظار مورد كه

 احسـاس  .كننـد  بهـره بـرداري   خـود  نفع به آن نقاط ضعف از و عدول شده پذيرفته سياسي

و  زبـاني  قـومي،  سياسـي،  مالحظـات  بـر  مبتنـي  و غيرمنطقـي  محروميت و نابرابري هرگونه
 جانب از طلبانه فرصت نيز و اخالقي مخاطره آميز رفتارهاي بروز براي توجيهي ايدئولوژيكي،

 بر مبتني استخدامي بود. نظام خواهد مي شوند، ناروا محروميت و برينابرا كه مشمول آنهايي

 تخصيص ارتقاءها، و انتصاب در افراد عملكردهاي و ها توانمندي به شايسته ساالري، توجه

 در صـالحيت  بـه  توجـه  و جامعـه  در برخـورداري  هـاي  كردن فرصـت  برابر براساس منابع

 اجتمـاعي  گـروه هـاي   و افـراد  نسـبي  ميتاحساس محرو كاهش در توانند مي ها، استحقاق

  ).71: 1395به نقل از برجيسيان، 1995 (آالم، باشند  مؤثر

  رويكرد رانت جويي 3.3.2
 ديويد پيرس در لغت نامه اقتصاد مدرن خود، رانت را بدين صورت تعريـف كـرده اسـت:   

كاربرد رانت پرداختي در ازاي يك عامل توليد است كه از ميزان الزم براي حفظ وضعيت «
بدين معنا كه هزينه اي كه بـراي توليـد و حفـظ    ).120: 1983(پيرس، »فعلي آن بيشتر است

رانت صورت مي گيرد به مراتب كمتر از سود حاصل از آن است. بر اساس مفهـوم بنـدي   
نخست تعريف رانت  ؛ببالوي و لوسياني، نظريه دولت رانتير بر پنج پايه اصلي استوار است

 . دوم: ابتنــاء بخشــي مهــمادآورده ي حاصــل از فــروش منــابع طبيعــيبــه مثابــه درآمــد بــ
كل مــنظم و مســتمر. ســوم: درصــد) از درآمــد هــاي دولــت بــر رانــت بــه شــ42  (بــاالي

بودن اقتصادهاي رانتي و كسب درآمد از طريق فروش منابع طبيعي در بازارهـاي   غيرتوليدي
يد رانت توسط اقليت جامعـه و  خارجي و نه از طريق فعاليت هاي مولد داخلي. چهارم: تول

مصرف رانت توسط اكثريت جامعه. پنجم: انحصار دريافـت و هزينـه هـاي رانـت توسـط      
 كـه  اسـت  ايـده  ايـن  بـر  مبتنـي  رانت جويي رويكرد ).12: 1987ببلوي و لوسياني،( دولت

 وضـع  طريـق  از دولـت،  توسـط  ساختگي هاي ايجاد كميابي و منابع تخصيص شدن سياسي

 مردم و مجريان سياستمداران، براي رانت را استخراج هاي فرصت موردي، راتمقر و قوانين

 توسط اقتصاد تنظيم ت.اين رانت هاس به دستيابي براي روشي اقتصادي فساد و مي كند فراهم

 تنظـيم  متـولي  كـه قاعـدتاً   كارمندان به رشوه پرداخت و مي كند ايجاد را رانت هايي دولت،

 هرگونـه  اين اساس، بر. مي باشد رانت ها اين به دسترسي هاي شيوه از يكي هستند، اقتصاد

 و مقـررات  قـوانين  اصالح و تعديل مانند مواردي چنانچه اقتصادي فساد كاهش براي تالش
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اداري  مناسـبات  كـه  گونه اي به عمومي، بخش در خدمات و كاالها عرضه خصوص در زايد
 بـه  را كارمنـدان  توسـط  مقـررات  و نقواني شخصي تفسير امكان نيز و اقتصادي فعاليت هاي

 برنگيـرد،  در را عمـومي  منـابع  مديريت و تخصيص رويه هاي شدن و شفاف برساند حداقل

  ).69: 1395بود(برجيسيان، خواهد بيهوده

  پيرو - رويكرد حامي 4.3.2
 عدم نهادينگي با همراه ضعيف ولت هايو د حكومت در فساد شكل مهمترين حامي پروري،

 و براي حامي پروري محيط مساعدترين رانت، هتأمين كنند طبيعي منابع وجود كنار در احزاب
). بر اسـاس ايـن رويكـرد    32: 1381مي آورد(هيوود، بوجود را حامي پيرو شبكه هاي رشد

ا را در پسـت هـا و مناصـب    آدم هـ وفـادارترين  دولت هـا نزديكـان، قابـل اعتمـادترين و     
ي در اداره امور هيچ اهميتي ندارد. اتخاذ ايـن  گمارند و تخصص و شايسته ساالر مي  دولتي

ي خـاص از رانـت درآمـدهاي    راهبردها منجـر بـه برخـورداري بيشـتر افـراد وگـروه هـا       
 شبكه در اقتصادي فساد رويكرد، شود و زمينه براي فساد فراهم مي گردد. در اين مي  دولتي

 در ذينفـوذ  روه هـاي و گـ  سياست مداران آن در كه مي شود سازماندهي پيرو - حامي روابط

. نقـش دارنـد   خصوصـي  بخش در همسو گروه هاي و افراد عمومي، بخش كارمندان قدرت،
 سياسـي  قـدرت  در نفوذ ذي گروه هاي و سياست مداران حمايت تحت كه كارمنداني طبعاً،

 بـراي  خـود  اختيارات و امكانات از جامعه، كل به خدمت جاي به مجبورند كنند، فعاليت مي

 بنـابراين،  .كنند بهره برداري قدرت در نفوذ ذي هاي جناح يا به سياستمداران خدمتي خوش

 خـاص  مالحظات و سياسي روابط براساس دولتي خدمات كاالها و عرضه و منابع تخصيص

 سـعي  نفـوذ  ذي هاي گروه و سياستمداران پيرو،-حامي قدرت ساختار مي گيرد. در صورت

 را آنها هاي سياست و برنامه ها تا كنند سازماندهي ار هايي گروه پيرامون خود تا كرد خواهند
 و عمومي منابع تخصيص قدرتي، ساختار چنين قرار دهند. در مدنظر بيشتر عمومي بخش در

 گروه هاي و گرفت. افراد خواهد صورت پيرو–روابط حامي براساس دولتي مساعدت هاي

دولتـي   هـاي  مساعدت از ندخواه سرمايه داران كه مي مثال عنوان به  -خصوصي بخش ويژه
 گـروه هـاي   و نظر سياستمداران بايد كنند، آن استفاده مانند و يارانه بهره، كم وام مجوز، مانند

 به كمك است مستلزم ممكن نيز كار كنند. اين جلب خود كردن شرايط واجد براي را نفوذ ذي

 نفوذ گروه هاي ذي و سياست مداران به ها مساعدت ساير و پول پرداخت انتخاباتي، مبارزات

 گروه هاي و سياستمداران به مستقيم طور به ها رشوه رويكرد، اين در باشد. بنابراين قدرت در
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 در كارمنـدان  به مستقيم، بسا چه و غيرمستقيم طور به نيز، آنها از بخشي و در قدرت نفوذ ذي

  ).70به نقل از همان:  47: 1990رسيد(تئوبالد، عمومي خواهند بخش
 به دولـت،  وابسته نهادهاي در اشتغال واسطه به نيز جديد و كرده تحصيل متوسط طبقات

 و حمايت قدرت مختلف باندهاي از پيروي با رو، اين مي آورند. از بوجود را وابسته طبقه اي

 آنها نيز اين طريق از و هستند دولتي مناصب و مشاغل كسب دنبال به قدرت، كسب در آنها از

 بـر  عـالوه  فسـاد  و رانتجويي رانتي هاي دولت مي شوند. در پيرو –حامي شبكه هاي جذب

 محـدود  و بسـته  شبكه هاي شكل در )Patrimonialism (پاتريمونياليزم و پيرو - يحام روابط

 با كه هستند اجتماعي هاي گروه ي ازقانون شبكه هاي ظاهر به فساد، دهد. شبكه هاي مي  رخ

 دولتمـردان،  بـا  فعـاالن  ارتباط شخصي كردن و يقانون چارچوب هاي به افراد اتكاي كاهش

  ).114: 1381كنند(فيليپ، مي فراهم فساد انجام مساعدي براي محيط

  فايده –رويكرد هزينه  5.3.2
كـنش و رفتارهـاي انسـاني     اقتصادي خرد بـه  رويكرد از ديگري جنبه فايده،- رويكرد هزينه

كردن  وسنگين ت سنجش و سبكافراد جه وسيله به چهارچوب عملي يك عنوان به است كه
رفتار خود به كار گرفته بر اساس آن فرد به محاسبه وسرمايه گذاري منافع حاصل از رفتـار  
خود در مقابل هزينه هاي قبل از فساد مي پردازد. فرد با تعليق منافع كوتاه مدت و آني، بـه  

ني شـخص  دنبال ريسك كردن و تحليل سرمايه گذاري در سرنوشت آتيه خويش است؛ يع
شاغل در سازمان با ارتكاب فساد و انجام رفتارهاي منفعت طلبانه و ارزيـابي فوايـد كـنش    
خود، در پي كسب و تخصيص منافع بيشتر و درآمدهاي هنگفت و اقدام خود را بر هزينـه  

  مي كند. ءتر، سود ببيشتر پايه گذاري و ابتنا كم
 آن بـه  كـه  اسـت  افـرادي  بـراي  ه هـايي دربردارنده هزين غيرقانوني، اقدامي مثابه به فساد

 افتـادن  مخـاطره  به و جريمه نقدي خدمت، از انفصال يا تعليق ورزند. بازداشت، مي مبادرت

 ايـن  شـدت  و كيفيت .هستند آنها جمله از شود، مي اداري فساد مرتكب كه كارمندي حيثيت

 فسـدين، كـارايي  م بـا  برخـورد  در قضايي نظام قاطعيت جمله از مختلفي عوامل به هزينه ها

افكـار   و رسانه هـا  حساسيت اداري، فساد موارد شناسايي در بازرسي و نظارتي سازوكارهاي
 عمومي فضاي در اداري فساد زشتي و قبح و آزاد بازار در شغلي هاي فرصت كيفيت عمومي،

نـد،  ك مـي  تعيين را فساد براي تقاضا ميزان آنچه رويكرد، اين در بنابراين، .دارد جامعه بستگي
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 را آن ارتكـاب  احتمـال  فسـاد،  بـودن  هزينـه  كـم  ديگـر،  بيـان  اسـت. بـه   آن نسـبي  قيمـت 
 مالحظه و جانبدارانه برخورد عمومي، بخش در پايين دستمزدهاي و دهد. حقوق مي  افزايش

 عمـومي،  بخش در اقتصادي فساد به حيثيتي و ارزشي نگرش و با مفسدان قضايي نظام محور

 شـود  مـي  آن گسـترش  نتيجه در و شدن ارزان باعث و داده كاهش را فساد ستاده نسبي قيمت
  ).70: 1395 (برجيسيان،

  
  پژوهش ةپيشين 4.2

با توجه به منابع در حوزه موضوع مورد مطالعه جدول ذيل در جهت غناي علمي موضـوع  
  مورد بحث، به اجمال به تشريح يافته هاي پژوهشي منتشر يافته مي پردازد.

  بي و پيشينه تحقيقادبيات تجر .1جدول 

نوع   نام پژوهش  محققين
  نتايج  پژوهش

پور
يع 

ز رف
رامر

ف
 

)
138

8
(  

 اي  سرطان اجتماعي فساد
خانه

كتاب
 - 

 و 
في

وصي
ت گي
بست

هم
  

فساد همچون بيماري سرطان تمام سطوح و تاروپود نظام 
اجتماعي را درگير مي كند.عوامل موثر بر فساد نيازها و 

كنترل هاي دروني، احساس محروميت،كنترل هاي بيروني،
پايبندي مذهبي،فرهنگ فساد، فردگرايي و تغيير ارزشها مي 

باشد.در مجموع عوامل واردشده در مدل رگرسيوني 
  /. از متغير وابسته را تببين كردند.265چندمتغيره

ك. 
 و 
گر
بيل

ل (
گوئ

200
9

(  

  عوامل تعيين كننده فساد

 و 
في

وصي
ت

گي
بست

هم
  

كه فساد بيشتر دارند، نتايج نشان داده كه در كشورهايي 
ممكن است كه اندازه بزرگتر دولت و آزادي اقتصادي فساد 

را كاهش ندهد اما به نظر مي رسد دموكراسي بيشتر مي 
  تواند فساد را كاهش دهد.

ي و
ظيم

ع
 

ران
مكا

ه
 

)
139

0
(  

 و مستقيم تأثيرات
 عوامل غيرمستقيم

بر  سازماني و مديريتي
 سازمان فساد اداري مالي(

 هاي استان يدولت هاي
يلي  زنجان) و اصفهان

تحل
 و 
في

وصي
ت

  

 و مديريتي عوامل زيرمجموعه متغير11بين در داد نشان نتايج
ضعف سيستم و  - 1عامل به ترتيب شامل:  6سازماني،

ضعف مديران در  - 3ضعف ارتباطات. - 2نظارت وكنترل.
 - 5ضعف مديران در بسيج وامكانات. - 4رهبري و هدايت.

ضعف عوامل ساختاري  - 6اندهي و ضعف مديران در سازم
  مالي قرار دارند.–در اولويت تاثيرگذاري بر فساد اداري 

 و 
اريا

تاچ
بها دلر(
ه

201
2

(  

تأثيرپذيري فساد از منابع 
طبيعي و چگونگي 
وابستگي اين اثر به 
كيفيت نهادهاي 
  دموكراتيك

 و 
في

وصي
ت

گي
بست

هم
  

اين اثر  نتايج تحقيق رابطه بين رانت منابع و فساد و وابستگي
به كيفيت نهادهاي دموكراتيك را تأييد نمود.نتايج حاكي از 
آن است كشورهاي غني از منابع طبيعي، گرايش به فساد 

دارند چون ثروت بادآورده حاصل از منابع دولت هايشان را 
  تشويق مي كند تا در فعاليت هاي رانت جويي شركت كنند.
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ن( 
كارا

 هم
ن و

قتيا
حقي

ور 
نص
م

139
1

  (  

بررسي برخي عوامل 
اجتماعي موثر بر 
فساد(مورد مطالعه 
  )سازمان هاي شهر يزد

گي
بست

 هم
ي و

صيف
تو

  

يافته هاي تحقيق نشان داد كه ميانگين ميزان فساد در سازمان 
) باالتر است. ميزان 27)از ميانگين نظري(78/33هاي اداري(

فساد در بين نوع اداره ها و سابقه شغلي تفاوت نداشت، اما 
ان فساد بر حسب تحصيالت و جنسيت تفاوت ميز

داشت.مدل رگرسيوني نشان داد كه متغيرهاي تعهد سازماني 
و تمكن مالي بر ميزان فساد تاثير گذار است. رضايت شغلي 

با ميزان فساد رابطه معكوس داشت. در مجموع ضريب 
  به دست آمد. 57/0تعيين مدل 

ي و
القان

ط
 

ران
مكا

ه
 

)
139

3
(  

 و يفرد عوامل بررسي
 فساد بر مؤثر سازماني
بانك  شعب در اداري

  سپه استان قم
گي

بست
 هم

ي و
صيف

تو
  

 شخصيتي، ويژگي اعتقادي، بندي پاي بين داد كه نشان نتايج
كاري به عنوان  زندگي كيفيت و رهبري سبك ارتباطي، سبك

 طرف از .دارد وجود معنادار رابطة اداري فساد عوامل فردي و
 دستمزد و حقوق نظارت، نظام و رلكنت هاي نظام بين ديگر،

 كاري، به عنوان عوامل سازماني و هاي شيوه  و و فرآيندها
  .دارد وجود معناداري رابطة اداري فساد

ي 
تياد

هاس
 و 
انيه

ق
)

201
7

(  

 ،ياسيعوامل مختلف س
بر  يو اقتصاد ياجتماع

 و   سطح فساد
في

وصي
ت

گي
بست

هم
  

كه از  بررسي عوامل مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي،
طريق شاخص هاي توسعه و شاخص هاي مختلف بر سطح 

  فساد

 و 
ادو
كور ي (
وست

ر
201

8
  

عوامل مؤثر بر فساد 
اداري با استفاده از يك 
مجموعه داده پانلي در 

 و   ايتاليا
في

وصي
ت

گي
بست

هم
  

نتايج تحقيق آنها نشان مي دهد كه اندازه و تركيب هزينه 
است. همچنين هاي عمومي از جمله عوامل مؤثر بر فساد 

براساس نتايج تحقيق مناطقي كه سرمايه اجتماعي باالتري 
  دارند احتمال فساد در آن مناطق كاهش مي يابد.

ران
مكا

 وه
ري

جعف
ي 
ابد
ع

 )
139

8
  

 بر مؤثر فردي عوامل
اداري در  فساد به تمايل

  شهرداري تهران

گي
بست

 هم
ي و

صيف
تو

  

 يخط رگرسيون و اكتشافي عاملي تحليل روش از استفاده
 نشان عاملي تحليل از حاصل نتايج .گرفت قرار آزمون مورد
فردي نياز مادي،عدم پايبندي شرعي، عدم پاي  سطح در داد:

بندي به ارزش هاي اخالقي، احساس بي عدالتي، جامعه 
پذيري نامناسب، ميزان ارتباط با ارباب رجوع و فرصت فساد 

 در فردي سطح در اداري فساد به تمايل اصلي عوامل
 از درصد81تهران هستند. كه در مجموع شهرداري
 را تهران شهرداري در اداري فساد به تمايل بر تغييرپذيري

  نمودند.  تبيين
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ان(
مار

و ه
صل 

ي ا
ايم
ق

139
9

(  

 بر اداري فساد تأثير
 نظام در مالي سالمت

  ايران بانكي

يلي
تحل

 و 
في
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ت

  

 استفاده شده  GMMديتاي نامتوازن و روش حل  پانل مدل از
نگرش و  برخالف كه مي دهد نشان پژوهش است. نتايج

 مشوقي به عنوان را اداري فساد نظريه گريس چرخ ها، كه
 مي نمايد، قلمداد وظايفشان انجام براي دولت كارمندان براي
 هر ازاي به خالص درآمد افزايش به منجر اداري نه تنها، فساد

 سودآوري كاهش بلكه نمي شود، بانكي سرمايه واحد
 دارد؛ دنبال به نيز را)دارايي به كل خالص سود بانكي(نسبت
بانكي نقش شن و ماسه در  نظام در اداري فساد بنابراين،

  چرخ ها را ايفا مي كند.

وضعيت متغيرهاي نگرش بـه  مطالعه تحقيقات انجام شده حاكي از آن است كه مطالعه 
وضعيت مشابه ايي بـين متغيرهـاي    فساد در بين موارد مطالعه در حد ناكافي و پايين بوده و

مورد مطالعه در تمام تحقيقات يافت مي گردد. تاكنون پژوهش هاي انجـام شـده بيشـتر از    
پيرامـون موضـوع تحقيـق صـورت      منظر تحليلي و پسارويدادي(منابع داخلي و خـارجي) 

است؛ وچارچوب نظري مدوني از منظر جامعه شناسي و پيشارويدادي براي مطالعـه    گرفته
قش نگرش در بروز و ظهور فساد با نگاه تحليلي و تبييني صورت نگرفته است. همچنـين  ن

عمده ي مطالعات يا نگاه اقتصادي به موضوع فساد داشته و يا اگر غيراقتصادي بوده اسـت،  
انـواع فسـاد نـاتوان بـوده انـد.       صرفا به نگاه كلي در مطالعه فساد اكتفا كرده و در تفكيـك 

ه نقش نگرش در آمادگي ذهني و عيني جهت مطالعه پديده فساد و انواع حقيقت التفاتي بدر
  آن نداشته اند.

بر مبناي مباحث مطرح شده در قسمت مباني نظري(به عنوان برآينـدي از رويكردهـاي   
  ارايه شده است. 1نظري و منابع تجربي)، مدل نظري تحقيق در شكل شماره 
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  مدل مفهومي تحقيق .1 مدل

  
  لياص ةفرضي 5.2

  پژوهش رابطه دارد. اين در توجه مورد فردي و اجتماعي عوامل با فساد به نگرش

  فرضيه هاي فرعي 1.5.2
  به نظر مي رسد كه افراد با احساس محروميت بيشتر نگرش مثبت به فساد دارند. ـ
 به نظر مي رسد كه افراد با پايبندي مذهبي بيشتر نگرش منفي به فساد دارند. ـ

 فراد با ارزيابي فايده بيشتر فساد نگرش مثبت به فساد دارند.به نظر مي رسد كه ا ـ

 به نظر مي رسد كه افراد با پيوند اجتماعي بيشتر نگرش منفي به فساد دارند. ـ

نگــرش بــه  
 فساد

احساس 
 محروميت

 ارزيابي فايده
 فساد مندي

 كنترل بيروني

 پيوند اجتماعي

 ميزان دينداري

دولتي بودن 
 فساد
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لتـي بـودن فسـاد نگـرش مثبـت بـه       به نظر مي رسد كه افراد با داشـتن ارزيـابي دو   ـ
 دارند.  فساد

 .گرش منفي به فساد دارندبه نظر مي رسد كه افراد با كنترل بيروني بيشتر ن ـ

 

  شناسي روش. 3
  اعتبار و پايايي 1.3

در مطالعه حاضرجهت افزايش دردقت پرسشـنامه از ابـزار اعتبـار صـوري كـه طـي آن از       
رت گرفتـه، بـه عنـوان مبنـا     كارشناسان مطّلع و تحقيقات پيشـين پيرامـون موضـوع  صـو    

پرسشـنامه در بـين    30تعـداد   اشده و نيز جهت حصول به ضريب پايايي معتبر ابتـد  استفاده
جامعه آماري توزيع و درصد آلفاي كرونباخ محاسبه مورد تاييد هركدام از متغيرها(مستقل و 

  وابسته) در ادامه ذكر شده است.
 

  سازي تعريف مفاهيم و مقياس 2.3
  نگرش به فساد 1.2.3

امكـان   براي سنجش نگرش به فساد سعي شد كه سازه نگرش را بـه  تجربـه و واقعيـت و   
عملياتي كردن آن نزديك كرده و مفهوم اصلي اين پژوهش را به سه بعد شناختي، احساسي 
و آمادگي عمل تقسيم كرده و هر يك از سطوح متشكل از متغيرهاي متعدد مي باشند. براي 
شاخص سازي از طيف ليكرت و پرسش ها به سه صورت نگرش مثبت، متوسـط و منفـي   

ظر بر هر دو وجه اداري و اقتصادي تنظيم شد. براي هر كدام از محتواي سواالت ناو تنظيم 
گويـه طراحـي كـه در سـطح ترتيبـي و در قالـب        12گويه و در مجموع  4سه بعد نگرش 

فـاي كرونبـاخ) قابـل قبـول     جدول زير همراه بـا ميـزان ضـريب همبسـتگي گويـه هـا( آل      
  شوند: مي  آورده

  رش به فسادابعاد، متغيرها و آلفاي كرونباخ نگ .2جدول 

  آلفاي كرونباخ  گويه و متغييرها  ابعاد

  /.77  شناخت فساد و انواع آن  بعد شناختي
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  اطالع از ميزان ارتكاب فساد در كشور و شهر
  اطالع از ميزان ارتكاب فساد در بين خانواده و خويشاوندان

  علل بروز و ظهور فساد در جامعه

  بعد احساسي

اد در بين افراد و احساس نسبت به ارتكاب فس
  خويشاوندان

  ارزيابي مالي، اخالقي و اجتماعي نسبت به مرتكبين فساد  /.71
  ميزان پذيرش دوستي يا فاميلي فرد مرتكب فساد

  تمايزگذاري با فرد مرتكب فساد

بعد آمادگي براي 
  عمل

  آمادگي رفتاري و تجربه فساد

  تكاب فسادراحت بودن يا سخت بودن دسترسي به ار  /.79
  همنشيني با فرد مرتكب در جامعه

  همنشيني با فرد مرتكب  جزو خانواده يا خويشاوندان

  پيوند اجتماعي 2.2.3
نظريه هيرشي بر اين فرض استوار است كه اگر مردم پيوندهاي قوي بـا خـانواده، مدرسـه،    

جامعه مانند فساد به همتايان، مذهب و ساير نهادهاي اجتماعي داشته باشند، رفتارهاي ضد 
حداقل ممكن تنزل خواهد يافت. به نظر وي، پيوند اجتماعي شامل:دلبستگي به هنجارهاي 

 )، تعهد بـه همنـوايي   Attachment to conventional people and institutions ( افراد و نهادها
)Commitment to conformity     درگير شـدن در فعاليـت هـاي مرسـوم ،( ) Involvement in 

conventional activities     )واعتقاد بـه اعتبـار اخالقـي هنجارهـا جامعـه(Belief in the moral 

validity of social rules،است. براي سنجش اين متغير، با در نظر گرفتن 304: 1392)(كندال(
ابعاد چهارگانه از نظر مشاركت اجتماعي، تعهد به هنجارها، ارتباط با دوسـتان و مشـاركت   

ماعي از گويه هاي متناسب و مبني بر طيف ليكرت استفاده شـد.ميزان آلفـاي كرونبـاخ    اجت
/. 77بوده است. پايايي مقياس هاي مربوط به ساير متغيرها نيز در حد باال و بـيش از   /.887

  بوده است.

  دينداري 3.2.3
از:اعتقـاد  هايي كلي هستند كه عبارتند گالرك و استارك معتقدند كه همه اديان داراي حوزه

و باورهاي ديني، تجربه يا عواطف ديني، مناسك و اعمال ديني مشخص و پيامـد نـاظر بـر    
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: به نقل از سراج زاده). تعريف 1965اثرات باورها، اعمال و تجارب ديني(گالرك و استارك،
عملياتي دينداري اين پژوهش بر اساس مدل گالك و استارك است كه با توجه بـه مزيـت   

هاي مربوط به دينداري در نظران و انجام بعضي پژوهشأييد برخي از صاحبنسبي مدل و ت
ايران، در پژوهش حاضر نيز براي سنجش دينداري مدل ياد شده مورد استفاده قرار گرفته و 

ميزان ضريب آلفاي كرونبـاخ  .بدين منظور ابعاد اين مدل با دين اسالم تطبيق داده شده است
  بوده است. /.88
  

  جمعيت نمونه قيق، جامعه ونوع تح 3.3
تحقيق حاضر يك مطالعه پيمايشي كه بـا اسـتفاده از ابـزار پرسشـنامه انجـام شـده اسـت.        

انتخـاب  سـال سـاكن در شـهر اهـواز كـه       54- 18اين پژوهش شهروندان  در آماري  جامعه
ده اي صورت گرفته و با استفااي تصادفي چند مرحلهگيري طبقهها با استفاده از نمونه نمونه

نفر كه از حداقل خواندن و نوشتن برخوردار بوده اند به عنوان  383از فرمول كوكران تعداد 
ده هـا در سـطح توصـيفي از جـداول     حجم نمونه انتخـاب شـدند.در تجزيـه و تحليـل دا    

بعدي و شاخص هاي مركزي مانند ميانگين، ميانه و مد،و در سطح استنباطي يا تبيينـي    يك
ـ   از جداول دو بعدي و آ راي تحليـل چنـدمتغيري از جـداول    زمون هاي كـاي اسـكوئر و ب

  بعدي، تحليل رگرسيون و معادالت ساختاري استفاده شده است.  سه
  
  ها توصيف و تحليل داده .4

  گويان هاي دموگرافيك پاسخ ويژگي 1.4
مورد مطالعه در قالـب جـدول    جمعيت دموگرافيك هاي ويژگي بررسي از حاصل هاي داده

  ي شود:زير آورده م

  ويژگي هاي دموگرافيك پاسخگويان .4 دولج

  توزيع فراواني ها  متغيرهاي زمينه اي

نفر،جمع پاسخگويان  185درصد زن برابر با  3/48نفر، 198درصد مردان برابر با 7/51  جنس
  نفر383
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  وضعيت تحصيلي
درصد،  1/14نفر) برابر با  54ديپلم( درصد، فوق 02/24نفر) برابر با92ديپلم و پايين تر(

نفر) برابر با  70و باالتر(ليسانس  درصد، فوق 6/43نفر) برابر با  167ليسانس(
  درصد.  28/18

  درصد.6/66نفر) برابر با 255درصد،متأهل( 4/33نفر) برابر با 128مجرد(  وضعيت تأهل

  گروه سني
،بين درصد) 2/16نفر( 62سال برابر با  30تا 20درصد)،بين  5نفر( 19سال برابر با  20زير

نفر 93سال برابر با  50تا  41درصد)،بين  8/48نفر( 187سال برابر با  40تا  31
  درصد) 7/5نفر( 22سال به باالتر برابر با  51درصد) و   3/24(

طور كل در جامعه مورد مطالعه شهروندان زن و مـرد از نظـر    ها به با توجه به نتايج يافته
اند. با توجه به سطح تحصيالت جامعه مورد مطالعه جنسيت در اين تحقيق تقريباً برابر بوده 

در مقطع ليسانس، بـه نسـبت ديگـر گـروه هـاي تحصـيلي بيشـتر بـوده انـد. نزديـك بـه            
تـا  20خگويان بين گروه سـني بـين   پاس اند، بيش از  گويان اين پژوهش متأهل بوده پاسخ  

  اند. سال قرار داشته  40

  ي پاسخگويان برحسب متغيرها و مولفه هاي تحقيقتوزيع درصد فراوان. 5جدول 

 زياد متوسط كم مقادير  ومولفه ها *متغيرها

گين
ميان

عيار 
ف م

حرا
ان

 

يانه
م

 

  نما

  پيوند اجتماعي
 59 233 91  فراواني

سط /.621 92/1
متو

سط  
متو

 4/15 8/60 8/23  درصد معتبر  

 احساس محروميت
 237 127 19 فراواني

57/2 58 ياد /.8 يا  ز  8/61 2/33 5  درصد معتبر  دز

 ميزان دينداري
 185 132 66 فراواني

سط /.749 31/2
متو

  
ياد  3/48 5/34 2/17  درصد معتبر  ز

 كنترل بيروني
سط /.771 84/1 88 146 149 فراواني

متو
 

م  23 1/38 9/38  درصد معتبر  ك

 ارزيابي دولتي بودن
 171 167 45 فراواني

33/2 676./ 
وس

مت
  ط
ياد  7/44 6/43 7/11 درصد معتبر  ز

 ارزيابي فايده داشتن
 130 158 95 فراواني

سط /.762 09/2
متو

سط  
متو

 9/33 3/41 8/24 درصد معتبر  
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 مثبت متوسط منفي مقادير متغيرها و مولفه

سط  /.727  12/2
متو

سط  
متو

  نگرش به فساد  
 126 176 81 فراواني

 9/32 46 1/21 درصد معتبر

در بخش جدول، يافته هاي مربوط به متغيرهاي مستقل به صورت سه وضعيت(كم، متوسط، زياد)  *
تنظيم و ابعاد سه گانه نگرش به فساد(شناختي، احساسي و آمادگي براي عمل) ادغام شده است كه 

  شامل هر دو بعد اداري و اقتصادي مي باشد.

ويان برحسب متغيرهاي مسـتقل و مسـاله   بيانگر توزيع فراواني نگرش پاسخگ 5جدول 
)، ميزان احسـاس  8/60اصلي تحقيق است كه طي آن ميزان پيوند اجتماعي در حد متوسط(

 )، كنترل بيروني در حد كم3/48)، ميزان دينداري در حد زياد(8/61محروميت در حد زياد(
 ر حـد متوسـط  ) و ارزيابي فايـده داشـتن د  7/44)، ارزيابي دولتي بودن در حد زياد(9/38(
) بوده است. باالترين مقدار ميانگين در بين متغيرهاي مستقل تحقيق مربوط به متغيـر  3/41(

) است. در ارتباط با مساله تحقيق يعني نگـرش بـه فسـاد، مقـدار     57/2احساس محروميت(
)، نما و بيشترين اندازه را به خود اختصـاص داده اسـت. همچنـين از ميـانگين     46( متوسط
) برخوردار است كه وضعيت مناسبي نمـي باشـد و محـرز بـودن مسـاله      12/2يي(نسبتا باال

  اجتماعي را مشخص مي كند.

  آزمون تفاوت شاخص نگرش به فساد  .6جدول 

متغيرها و 
  فراواني  ها اندازه

 ميانگين
نگرش به 
  فساد

انحراف 
  F  معيار

درجه 
 معناداري  Tميزان   آزادي

  /.070  /.735  10/2  255  متاهل  تاهل
381  

  /.711  15/2  128  مجرد  /. 792  /.590

  جنسيت
  /.801  26/2  198  مرد

  /.621  98/1  185  زن  /.000  - 907/3  452/54

مسـتقل در جـدول بـاال، مشـخص گرديـد كـه بـين        Tبراساس نتايج حاصل از آزمون 
وضعيت تاهل و نگرش به فساد رابطه وجود ندارد. اما جنسيت با نگـرش بـه فسـاد رابطـه     

آمادگي پيش از عمـل   26/2معنادار داشته و تاثيرگذار است و بر اساس آن مردان با ميانگين 
  و نگرش مثبت تري به فساد در نسبت با زنان دارند.
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  تحليل دو متغيري نگرش به فساد با متغيرهاي مستقل 2.4
آمـده انـد،   6كـه در جـدول شـماره     اساس نتايج خالصه شده تحليـل هـاي دو متغيـري   بر
گفت كه نگرش به فساد با متغيرهاي جنسيت، ميـزان احسـاس محروميـت، ميـزان       وانت مي

ابطـه دارد. نگـرش مثبـت بـه فسـاد      دينداري و ارزيابي فايده داشتن از سوي پاسخگويان ر
سوي مردان بيش از زنان است. با افزايش در ميـزان احسـاس محروميـت پاسـخگويان،       از

ر مثبت نسبت به فساد هستيم. ميـزان دينـداري   شاهد آمادگي پيش از عمل و نگرش بيش ت
نيز بر نگرش به فساد تاثير دارد. به طوريكه با افزايش در تعلقات مذهبي افراد، نگرش منفي 
به فساد از وزن بيشتري برخوردار مي شود. همچنين پاسخگوياني كه ارزيابي سـودمندي و  

  تري به فساد دارند.فايده داشتن ازارتكاب به فساد داشته باشند، نگرش مثبت 
نشان مي دهنـد كـه متغيرهـاي وضـعيت تاهـل، پيونـد        6چنين نتايج جدول شماره  هم

اد بـه فسـاد داراي رابطـه    كنترل بيروني و ارزيـابي دولتـي بـودن بـا نگـرش افـر       اجتماعي،
بـر نگـرش افـراد بـه      نيستند. اين بدان معناست كـه ايـن عوامـل تـاثير چنـداني       معناداري

  ندارند.  فساد

  سنجش رابطه متغيرهاي مستقل با نگرش به فساد. 7دول ج
ف
ردي

  
  آزمون هاي آماري

 
  سطح رتبه اي سطح اسمي

كاي   متغيرها
  اسكوئر

درجه 
  آزادي

معني 
كندال   Vكرامر  داري

  Cو تا
دي 
 سامرز

معني   گاما
  داري

  ----   - --   ----   ----   /.358  000/0  2  04/49  جنسيت  1
  ----   -- -   ----   ----   /.042  /.714  2  /.673  وضعيت تاهل  2
  /.573  /.038  /.029  /.026  ----   ----   ---   ----   پيوند اجتماعي  3

احساس   4
  /.002  /.171  /.098  /.084  ----   ----   - --   ----   محروميت

  /.001  /.209  /.140  /.132  ----   ----   -- -   ----   ميزان دينداري  5
  /.862  ./013  /.009  /.008  ----   ----   ---   ----   كنترل بيروني  6

ارزيابي دولتي   7
  /.483  /.055  /.034  /.032  ----   ----   - --   ----   بودن

ارزيابي فايده   8
  /.002  /.144  /.094  /.091  ----   ----   ---   ----   داشتن
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 بررسي و آزمون مدل ساختاري 3.4

)رگرسيون يك Betaدر مدل زير به بررسي آزمون الگوي ساختاري و بررسي ضرايب مسير(
گري است. همچنين در قالب ماتريس همبستگي اثـرات مسـتقيم، غيرمسـتقيم و    متغير بر دي

  اثرات كل در جدول آورده مي شود.

  
  پژوهش PLS. الگوي مدل ساختاري2مدل 

  مدل مسير  : وضعيت ضريب تعيين و ضريب تعيين تعديل يافته8جدول 

  ضريب تعيين  متغيرها

  /.31  احساس محروميت
  /.87  نگرش به فساد
  /.42  پيوند اجتماعي
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/. و متغير 87/.، نگرش به فساد برابر با 31ضريب تعيين متغير احساس محروميت برابر با
/. درصد است. با توجه به مقدار مورد نظر مي توان گفت، ضريب 42پيوند اجتماعي برابر با 

  در حد سطح قوي ارزيابي مي شود. تعيين عمده ي متغيرهاي تحقيق

 مدل ساختاري  گزارش اندازه اثر. وضعيت 9جدول 

  پيوند اجتماعي  احساس محروميت  نگرش به فساد  متغيرها
  /.26    20/3  احساس محروميت

      24/3  دولتي بودن
  /.72  /.000  01/0  دينداري
      03/0  فايده مندي

      /.53  پيوند اجتماعي
      /.39  كنترل بيروني

زا بررسي شده كه طي آن براي متغير احسـاس  در جدول زير اندازه اثر متغيرهاي برون 
/.، پيونـد  03/.،ارزيـابي فايـده منـدي    01، ميزان دينـداري 24/3، دولتي بودن20/3محروميت
/. بوده است و مي توان گفت كه ميزان دينداري و ارزيابي 39/. و كنترل بيروني 53 اجتماعي

تغير پنهان برون زاي مورد نظـر  فايده مندي از ميزان تاثيرضعيف و مابقي متغيرها در تبيين م
  تاثير قوي داشته اند.

  .گزارش ضرايب استاندارد مسير10جدول 

  نگرش به فساد  متغيرها

  اثرات كل  اثرات غيرمستقيم  ضريب استاندارد
  /.85    /.85  احساس محروميت

  /.79    /.79  دولتي بودن
  /.10  /.04  /.05  دينداري

  /.09    /.09  فايده مندي

  /.07  /.47  /.55  عيپيوند اجتما

  /.29    /.29  كنترل بيروني
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نتايج جدول باال نشان مي دهد كه متغير احساس محروميت بيشترين اثر كل(مسـتقيم و  
سـته)را بـه   غيرمستقيم) و متغير پيوند اجتماعي نيز كمترين اثر بر نگرش بـه فسـاد(متغير واب  

  خود اختصاص داده اند.

  گزارش فرضيه ها .11جدول 

 مقدار آزمون  مقدار ضريب  يرهارابطه متغ
T 

  نتيجه  سطح معناداري

  تاييد  /.000  51/5  /.77  نگرش به فساد>- احساس محروميت
  تاييد  /.000  35/4  /.18  نگرش به فساد>- ارزيابي دولتي بودن
  رد  /.341  /.95  /.12  نگرش به فساد>- ميزان دينداري

  ييدتا  /.000  32/3  /.04  نگرش به فساد>- ارزيابي فايده مندي
  رد  /.498  /.67  /.08  نگرش به فساد>- پيوند اجتماعي
  رد  /.226  21/1  /.18  نگرش به فساد>- كنترل بيروني

با بررسي مقدار ضرايب حاصل از رابطه بين متغيرهاي مستقل با متغير وابسته در جدول 
مشخص شد كه افرادي كه از ميزان احساس محروميت بيشتري برخـوردار بـوده و    12ش 
زيابي پاسخگويان از دولتي بودن فساد و همچنين پاسخگوياني كه ارزيابي سـودمندانه  نيز ار

و فايده نگرانه از ارتكاب فساد به لحاظ ذهني داشته اند، نگرش مثبت تري به فساد داشته و 
  فرضيات مربوط به آنها تاييد شده است.

معرف هـاي  از طريق معياركه براي سنجش ميزان تناسب وضعيت  گزارش برازش مدل
يك متغير و نيز وضعيت روابط بين متغيرهاي مختلف استفاده مي شود.اين معيار بين صـفر  

در نظر گرفته و مقـدار آن هرچـه كمتـر باشـد،     08/0و يك در نوسان است. نقطه برش آن 
مقـدار ارزيـابي كيفيـت مـدل مسـير       ).170: 1397(غياثوند،تناسب مدل مطلوب تـر اسـت  

ت كه با توجه به كمتر بودن آن از معيار مي توان نتيجـه گرفـت كـه    س/.ا05پژوهش برابر با 
  الزم برخوردار است. مدل مسير پژوهش از كيفيت

  گزارش تناسب كل مدل مسير .12جدول 
 SRMR=0/05  ريشه دوم ميانگين مربعات باقيمانده استاندارد شده
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  گيري بحث و نتيجه. 5
هم افزا با رفتار فرد داشـته و بـه عنـوان الگـوي     ايستارها و باورهاي ذهني رابطه توليدي و 

مرجع نقش تسهيل گري در جهت دهي به تمايالت و جهت گيري مثبت يا منفـي رفتـار و   
كنش فرد ايفا مي كند. يافته هاي پژوهش فعلي مويد اين است كه نگرش به فسـاد در بـين   

اسـبي نيسـت،   كه وضـعيت من  2/2ين درصد و ميانگ 46جمعيت مورد مطالعه با اختصاص 
عنوان آمادگي ذهني پيش از عمل و تفسيري ذهنـي آدميـان از اعيـان اجتمـاعي متـاثر از       به

 عوامل چندگانه(سطح خرد و كالن) مي باشد. به طوريكه احساس محروميت در ارتباط بـا 
شـرايط   رفاه اقتصادي و دستيابي به قـدرت سياسـي و در مجمـوع احسـاس بـي عـدالتي      

در  "گـر "فكري مثبت نسبت به فساد فراهم مي نمايد و به تعبيرگيري و جهت گيري  شكل
چنين شرايطي كنشگران و افراد جامعه ميان انتظارات ارزشي خود و توانايي ارزشي محـيط  
اختالف و شكاف مي بينند. در حقيقت كنشگران معتقدند كه مكانيزم انجام فساد به عنـوان  

دالت، كــاهش تبعــيض و كــاهش عــعامــل مقاومــت و ابــزار احقــاق حــق و در راســتاي 
مي باشد. همزمان ارزيابي و تلقي دولتي بودن از فساد داشـته كـه بـر اسـاس آن       محروميت

گروه هايي به واسطه برخورداري از رانت هايي در بخش دولتي و رسـمي امكـان فسـاد و    
د و سوءاستفاده از منابع(مادي/غيرمادي) جامعه دارند. در پرتو مباحث نظري كه پيش تر آمـ 

با عنايت به نتايج، براساس نظريات كرچ و راكيچ در مورد رابطه نگرش با تعلق گروهـي و  
عضويت گروهي مانند جنسيت، نگرش به فساد را تحت تاثير قرار دهد. در حقيقت نگرش 

هـاي   موقعيت از ناشي ما نسبت به فساد نگرش مواقع از بسياري است و در گروهي يا فردي
گرش به فساد با ارزيابي فايده مندي يكـي از مهمتـرين رابطـه هـا و     گروهي است. رابطه ن

افـراد   وسـيله  بـه  چهارچوب عملـي  يك عنوان فرضيه ها است كه بيانگر نقش سودمندي به
جهت سنجش و سبك وسنگين كردن رفتار خود به كار گرفته مي شود و بر اساس آن فـرد  

ل از رفتار خود در مقابل هزينه هـاي  با تاويل گري به محاسبه و سرمايه گذاري منافع حاص
 جمله از مختلفي عوامل قبل از فساد مي پردازد. در چنين وضعيتي هزينه ها(كمي و كيفي)به

 در بازرسـي  و نظـارتي  سـازوكارهاي  مفسـدين، كـارايي   با برخورد در قضايي نظام قاطعيت

 بازار در شغلي يها فرصت كيفيت افكار عمومي، و رسانه ها حساسيت فساد، موارد شناسايي

دارد و بايـد اقـداماتي در    جامعـه بسـتگي   عمـومي  فضاي در اداري فساد زشتي و قبح و آزاد
 را فسـاد  بـراي  تقاضـا  ميـزان  راستاي افزايش هزينه هاي ارتكاب فساد اتخاذ گـردد. آنچـه  
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 ار آن ارتكاب فساد،احتمال بودن هزينه كم ديگر، بيان است. به آن نسبي كند، قيمت مي  تعيين
فسـاد موجبـات   مي دهد. در مجموع و با تعميم نتايج نظري مـي تـوان گفـت كـه      افزايش

هاي دولتـي و غيردولتـي را در تضـاد بـا      انحطاط و فروپاشي اجتماعي را فراهم و سياست
منافع اكثريت قرار مي دهد كه باعث به هـدررفتن منـابع ملـي مـي شـود و نيـز كـارايي و        

تشكيالت بزرگ اداري را در هدايت امور كاهش مي دهد.  اثربخشي دولت ها، سازمان ها و
از اين طريق،اعتماد مردم نسبت به دستگاه هاي دولتي و غيردولتي كاهش يافته و پيامدهايي 

بايد نظام سياسي همزمـان  چون بي تفاوتي، تنبلي و بي كفايتي افزايش و به دنبال مي آورد. 
حوريت عدالت در دستور كار قـرار داده و  سعي در گسترش و بسط برنامه هاي توسعه با م

در توزيع منابع و فرصت ها به صورت عادالنه،اهتمام در مشاركت تمام گروه هاي اجتماعي 
مـردم و گروههـا رفتـار نكنـد.      و نهادهاي مدني غيردولتي داشته باشـد و تبعـيض اميـز بـا    

د. چرا كه مـي تـوان   حقيقت زمينه را براي رقابت عادالنه و مشاركت گروهها فراهم نمايدر
ادعا كرد بسط عدالت، رقابت عادالنه و مشاركت گروهها به ميزان زيادي در كاهش و بروز 
و ظهور فسادو در نتيجه ايجاد نگرش منفي و قبح به فساد تـاثير دارد و از سـوي ديگـر بـا     

و به  استفاده از رسانه هاي جمعي، به معرفي بيشتر قبح و پيامدهاي فساد در جامعه پرداخته
نهادينه كردن فرهنگ وارزش هاي ضد فساد و هم آهنگ با توسعه اقدام كند.البتـه همزمـان   
نيز نهادهاي امنيتي، قضايي و نظارتي هزينه ها(كمي و كيفي) و سودمندي ارتكاب به فسـاد  
را گسترش و افزايش دهند. نتايج تحقيق با نظريه كـرچ(نقش نگـرش در شـكل دهـي بـه      

بين و آيزن(نگرش سودمندي و ارزيابي فايده)، لمبرت(وابستگي نگرش رفتار)، نظريه فيش 
به تعلقات گروهي)، و رويكردهاي محروميت نسبي، رويكرد رانت جويي و رويكرد هزينه 

 ) و عابدي و همكاران1388)، رفيع پور(1396فايده و نيز با نتايج پژوهش هاي حقيقتيان( –
  ) همخواني دارد. 1398(

  
  پيشنهادي راهبردهاي  1.5

، "فسـاد "و  "نگـرش "تقليلـي بـه    - با امعان نظر در نتايج و بـا امتنـاع از رويكـرد تحـويلي    
  پيشنهادات زير ارايه مي شود:

برنامه ريزي هاي فرهنگي بايد متناسب و همسو با ارزش هاي كار، تالش و فعاليت  ـ
 بـه مفيد در جامعه و مقوم سبك زندگي مبتني بـر هنجارهـاي سـالم و پـاك باشـد.      
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صورتي كه سياستگذاري فرهنگي بايد ارزش هايي را ترويج و تعميم دهد كه فسـاد  
يــي زشــت و منفــي در جامعــه و اقــدام كننــدگان بــه فســاد در جامعــه از جلــوه ا 

 بوده و عرصه بر شكل گيري چنين فعاليت هايي تنگ شود.  برخوردار

هاي مترتـب  رسانه هاي جمعي و گروهي ضمن بازنمايي وجوه منفي فساد و ارزش  ـ
بر آن، با استفاده از كاركرد واقعي خويش و در فضاي نسبتا آزادانـه بـه افشـاگري و    
گزارش دهي در ارتباط با فساد پرداخته و با نشر و توزيع اطالعـات و تحليـل هـاي    

 ضد فساد، به آگاهي عمومي و جمعي در راستاي مبارزه با فساد كمك كنند.

ش، ارزش، هنجارها و باورهاي اخالقـي و دينـي   بسط و اهتمام بيشتر و گسترده نگر ـ
يت قبح اخالقـي ارتكـاب بـه فسـاد     مرتبط با زندگي سالم(كاري و غيركاري) و تقو

 جامعه.  در

توجه به توسعه همه جانبه، متوازن و عادالنه در بـين تمـام بخـش هـا، گـروه هـا و        ـ
راد ممناطق جغرافياي جامعه كه طي آن حس بـي عـدالتي و محروميـت در بـين افـ     

جامعه شكل گيرد و همزمان به مديريت رابطه بـين امكانـات و توانـايي محيطـي و     
 انتظارات ارزشي جامعه اهتمام جدي شود واز شعارگرايي محض پرهيز شود.

با اتخاذ راهكارها واقدامات قضايي و نظارتي قوي در محيط هاي دولتـي/ رسـمي و    ـ
كاب به فساد چند برابـر كـرده و   غيردولتي و اجتماعي، هزينه هاي(كمي و كيفي) ارت

افزايش دهند. با توجه به نتيجه تحقيق بخش مهمي از اين اقدامات بايـد در سـاحت   
رسمي و دولتي باشد كه به دنبال آن ايـن حـس و گمـان كـه فسـاد ريشـه و بسـتر        

بودن دارد روند كاهشي پيدا كند. چرا كه وجود تلقي از اينكه فساد پديده ايـي   دولتي
هم به بازتوليد فساد كمك مي كنـد و هـم مـرتكبين چنـدان بـه نتـايج        دولتي است

  اقدامات و هزينه هاي ارتكاب به فساد تامل نمي كنند. 
  

  نامه كتاب
 شناسي انحرافات اجتماعي در ايران، نشر جامعه شناسان، تهران. ). جامعه1395بخارايي،احمد(

غيررانتي،  و رانتي اقتصادهاي در اقتصادي شدر بر فساد تاثيرگذاري هاي ) كانال1395برجيسيان،عادل(
، گــروه آموزشــي اقتصاد،رســاله دانشــگاه بــوعلي سينا،دانشــكده علــوم اقتصــادي و اجتمــاعي

 دكتري.  مقطع
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 ).فرهنگ علوم اجتماعي، ترجمه باقر ساروخاني، تهران، نشر كيهان.1380بيرو،آلن(

اني، نشـر رخ داد نـو، تهـران،    خـ ) نظريه هاي جامعـه شناسـي،ترجمه محمـد    1389پاتريك، برت(
 اول.  چاپ

 مؤثر اجتماعي فرهنگي عوامل") مقاله1396حقيقتيان، منصور، بلوردي، مصطفي زهير، بلوردي، طيبه(

، 2، مجله مسائل اجتماعي ايران، سال هشتم شماره"فساددر ميان شهروندان كرماني به نگرش بر
 .75 - 55پاييز و زمستان؛صص 

). عوامل اجتماعي مـوثر بـر   1395(.ريدهماسوله، ف . و مؤمنيبداهللامقدم، ع . محمدزادههزادخدري، ب
 ،60 ، شـماره 16نامه رفـاه اجتماعي،سـال   فساد اداري در سازمان هاي دولتي شهر سنندج،فصـل 

 .172- 137صص 

 ).فساد مالي، تهران، نشر كانون انديشه جوان.1383دادگر،حسن، معصومي نيا، غالمعلي(

م)،تهـران، نشـر جامعـه شناسـان،     امعـه شناسـي معاصـر، فريـده همتي(مترج    ).ج1392ديانا،كندال(
  اول.  چاپ

ــاد فســاد.تهران، نشــر ســازمان چــاپ 1387ربيعي،علــي( و انتشــارات وزارت فرهنــگ و  )زنــده ب
 اسالمي.  ارشاد

  ).سرطان اجتماعي فساد،نشر سهامي انتشار،تهران،چاپ دوم.1388رفيع پور،فرامرز(
، "ايـران  در اداري فسـاد  بـا  مبـارزه  بـومي  مـدل  طراحـي "مقاله )،1394(، سعيد، معدني،جوادزرندي

 .5- 24،صص 24دانش ارزيابي،سال هفتم، شماره  مجله

يار،  قانون حقوقي  - علمي اسالم، فصلنامه ديدگاه از اداري فساد بروز ). عوامل1399صالحي،مصطفي(
 .110- 131دوره چهارم، شماره چهاردهم،تابستان، صص 

 بـين  مطالعـه  يـك  :الگوهـاي رشـد   در اجتمـاعي  سـرمايه  و فسـاد  ).بررسـي 1395صـيادزاده،علي( 

 كشوري،دانشگاه مازندران،دانشكده علوم اقتصادي و اداري، رساله مقطع دكتري.

 فساد بر مؤثر سازماني و فردي عوامل ). بررسي1393طالقاني، غالمرضا،طباطبايي، زهرا،غفاري،علي(

، تابسـتان،  2،شـماره 12ماني، دورهديريت فرهنـگ سـاز  بانك سپه اسـتان قم،مـ   شعب در اداري
 .235- 253  صص

 مقايسه ادراكات، تجربيات و نگرش هاي كاركنان زن و ").مقاله1389عابدي، حسن،جعفري، احمد(
- 119،صص 3مرد نسبت به فساد و سالمت اداري،فصلنامه مديريت راهبردي،سال سوم، شماره

101.  
، نشـر دانشـگاه عالمـه طباطبـايي،     Smart PLSدالت سـاختاري ). مدل يابي معا1397احمد( غياثوند،

 تهران. چاپ اول.
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 ،"بررسي نگرش جوانان نسبت به عملكرد ايثارگران")، مقاله1388غياثوند، احمد، دهكرديان، پريسا(
 .1، سال دهم، ش 37فصلنامه مطالعات ملي، دوره 

منـد مطالعـات علمـي     ر نظـام مـرو "مقالـه   )،1400فيروزجائيان، علي اصغر، محموديان،معصـومه( 
 دوازدهـم،  سـال  ايـران،  اجتمـاعي  مسائل ٔەدوفصلنام "ايران در اداري فساد ٔەشده در حوز انجام
 .201- 220زمستان،صص  و پاييز ،2 ٔەشمار

 هاشـمي،تهران،  بني ميرقاسم و طاهري محمد ترجمه ي سياسي، فساد ). تعريف1381مارك( فيليپ،

 اهبردي.ر مطالعات پژوهشكده انتشارات

بـانكي   نظـام  در مـالي  سـالمت  بر اداري فساد تأثير ). بررسي1398،مهدي،والئي، فيروز(قائمي اصل
فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي(رشد و توسعه پايدار)،سال بيستم،شـماره دوم، تابسـتان،    ايران،

 .177 - 212صص 

 ). روان شناسي اجتماعي، تهران، نشر ارسباران.1399كريمي، يوسف(

عوامـل  ")، مقالـه  1396، ابـراهيم، احمـدي، يعقـوب، بخـارايي، احمـد، نـايبي، هوشـنگ(       يميرزاي
اداري و مــالي(مورد  شــناختي مــوثر بــر قــانون گريــزي بــا تاكيــد بــر ابعــاد         جامعــه

 ،پــژوهش نامــه نظــم وامنيــت انتظــامي، ســال دهم،شــماره ســوم "خوزســتان)  مطالعه:اســتان
 پاييز. ونهم) سي  (پياپي

ساد سياسي، ترجمه محمد طاهري و ميرقاسم بني هاشمي، تهـران، انتشـارات   )، ف1381هيوود، پل(
  پژوهشكده مطالعات راهبردي.

  ايران. اسالمي جمهوري اساسي قانون
  .1400 - 1384افق  در اسالمي ايران جمهوري چشم انداز سند متن
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