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 چکیده

و هاای نامشاروع ان نمااد اداری اسات فساد ابزاری نامشروع برای برآوردن درخواست

را سوء استفاده ان اختیارات دولتی در راساتای کسام مفاافر فاردی  توان آنطورکلی میبه

هاای اتتااادیا امتعاا یا فرهف ایا تاثرر ان نمادفساد اداری تا حد نیادی متعریف کرد. 

های توساعه را افازای  با پیامدهای مففی خود ضعن ایفکه هزیفهو سیاسی و تضایی است 

کفد. هریا  رفتن ان آن را بسیار مشکل میکفد که برونا دور باطلی را نیز ایجاد میدهدمی

کاملاا  معفااداری باا میازان  های توسعۀ انسانیا امتعا ی و اتتاادیا هعبسات یان شاخص

 شاد پدیرفتههاای یکای ان رو  اساتبودن آن اه ماهیت فساد پفهانیکآنجاان .فساد دارند

ن ادراک فساادا ن ار  ا ادراک فساد ان دید شهروندان اسات. مفماور افساد اداریسفج  

تحقیق  این. است ی  ان نهادهای اداریکارمفدان هر مومود در بینفساد  میزان افراد دربار 

 044ای باا نعوناهو با رو  نعونه گیاری تااادفی سااده به شیو  پیعایشی  ایبا رو  کعّ

های باه انجاد شد و داده کففده به ادارات دولتی شهر یاسوجشهروندان مرامعه نفری در بین
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و با استفاده  محورسانی معادلات ساختاری واریانسدست آمده ان پرسشفامه با تکفی  مدل

ان درصاد  5/55کاه حااکی ان آن باود  هاایافتاه. ندتحلیال شاد SmartPLSافازار ان نرد

های تحایل میان ین سال .ان آنان ان تود لر بودند 3/15 و پاسخ ویان را ننان تشکیل دادند

تومهی  طور درخور( به05/04) میان ین ادراک فساد در بین ا ضای نعونه. سال بود 34/50

ولای میازان  اری نیز ان سطح متوسط بالاتر بودا. میزان دیفدبود ( بیشتر50) ان میان ین طیف

احساس  دالت امتعا یا فردگرایی خودخواهانه و ا تعاد نهادی ان ساطح متوساط طیاف 

دیفداری و فردگرایی خودخواهانه ارری مثبت و معفادار بار ادراک متغیرهای . بودندتر پایین

و  معفاادار یاررا تعاد نهادی  امتعا ی و لتاحساس  دا آنکه متغیرهایداشتفد؛ حالفساد 

بیشاترین  -05/4 با ارر استاندارد برابر با متغیر احساس  دالت امتعا ی. داشتفدآن  بر مففی

 6/55 توانساتفد ایان تحقیاق متغیرهاای مساتقل امجعوعدر. داشت ریر را بر ادراک فسادتث

  کففد. ادراک فساد را تبیینواریانس درصد ان 

احسااس ادراک فسادا فسااد اداریا دیفاداریا ا تعااد نهاادیا فردگرایایا  ها:کلیدواژه

 ا یاسوج.عا یامت دالت 

 مقدمه. 1

های خود به خوبی  عل کفاد کاه تواند به وظایف و مسئولیتی  سیستم در صورتی می

هساتفد و  تراهداف خود موفق های سالم در دستیابی بهدارای نماد اداری سالم باشد. سانمان

های بهتاری بارای دساتیابی باه اهاداف توانفد تااعیمخدمات ارربخ  و کارآمد می با ارائۀ

 مینتاث تابلیات ساانمان یا   وامال هعاۀ که است وضعیتی اداری سلامت اواتردر. ب یرند

 موانار و تاانونی و اداری هفجارهاای ان انحراف توانفدمی ودارند  را سانمان اهدافمطلوب 

 بارای را هف اادباه و لااند تدابیرهعچفین  وکففد  شفاسایی وتت اسرع در را سانمانی اهداف

نبااود یفااین وضااعیتی  (.6 ا ص.5310سااانمان اسااتاندارد ایاارانا )انجاااد دهفااد  هاااآن رفاار

 اداریا سلامت هایشاخص ان هری  نبودن اداری است و ناسالم ومود وضعیت دهفد نشان

 (.553 ا ص.5331شود )کعالیا می تلقی اداری ناسالم وضعیت یهاویژگی ان یکی
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کشاورها وماود  ۀمهانی اسات کاه در هعا ایفساد اداری پدیدهد فدهمطالعات نشان می

. ننادمیآسیم  دی ر کشورهاان بی   کشورهای فقیراین پدیده به داردا اما براساس شواهدا 

 ؛ار اساتمعکاوس برتار ایرابطه میان فساد اداری و توسعه دهفدمطالعات نشان می هعچفین

هاای یا  ان شااخصدهد. هرهای توسعه را افزای  میهزیفه توان گفت فسادمیکه نحویبه

 ا)خادریدارند فساد  معفاداری با میزان انسانیا امتعا ی و اتتاادیا هعبست ی کاملا  ۀتوسع

 یکاه باه معفااسات « فساد» ۀشیان ر« فساد» ۀکلع (.5310ا ماسوله و مؤمفی اتدد محعدناده

 یمتعادد فیتعاار یفسااد ادار ۀدر نمیفا عال درست و سالم است.  دادنان انجاد یریملوگ

 یکفد: فسااد اداریم فیتعر نیرا یف یفساد ادار 5ف تونیهانتایفکه ان معله  ؛ارائه شده است

خاود  یمفاافر خاوصا یشاود کاه بارایم گفته یبه رفتار آن دسته ان کارکفان بخ   عوم

بارآوردن  ینامشاروع بارا یاراباز فسااد ای باارتبه ؛گذارندیپا م ریشده را نضوابط پذیرفته

در  یحاالت یفسااد ادار  راید یفیتعربراساس است.  ینامشروع ان نماد ادار یهادرخواست

و آن را ان  دیاآیاست که در ارر تخلفات مکرر و مساتعر کارکفاان باه وماود ما ینماد ادار

ان   اارید یکاا(. ی55 ا ص.5333)نجاااریا  کفااددور میانتمااار مااورد  یو ارربخشاا ییکااارا

دادن آن رفتاارا با انجاادکه  شودمی گفته یبه رفتار یکه فساد ادار تنمران معتقد اسصاحم

بهتارا خاارج ان  تیاباا موتع شاتریبه رفاه ب یابیخود و دست یتحقق مفافر خاوص یفرد برا

 در 3تاانزی. (5130ا 0اساکات) کفادی عال ما ینقا  دولتا  ی فییهاریوب رسعی وظا

 اداری فسااد مرتکم هف امی دولتی یتمسئول دارای کارمفد ی  که است معتقد دی ر تعریفی

 و خانوادگی  لایق و روابط اشخای مفافر تثریرتحت اداری هایگیریتاعیم در که شودمی

 -0 امستقیم شخای نفر -5 شامل ان یزه سه تعریف این در. گیرد ترار امتعا ی هایدوستی

 خویشااوندان و دوساتان باه کعا  -3 و رالا  شخص ان غیرنقدی یا نقدی رشو  تدریاف

 اتاداماتی ان گروها اآن  عاومی مفاافر برحسام اداری فسااد بفاابراین ؛اساتلحاظ شده 
                                                           
1. Huntington 

2. Scott 

3. Tanzi 
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 آن ان هادف هعچفاین و بزناد لطعاه  عاومی مفاافر به که است دولت نمسئولا و کارمفدان

 کارده امیار را  امال که است رال  شخص به یا کففده(اتداد کارمفد)  امل به فایده رساندن

 برای دولت تدرت ان غیرتانونی استفاد  یمعف به اداری فساد. (53 ا ص.5335حبیبیا ) است

 در دی ار رفتاار هرگوناه یاا خاواریرشاوه ان اسات  بارت اداری فساد. است شخای نفر

 ایان ظاایفو نقا  مومام که خاوصی بخ  یا دولتی بخ  در مسئول افراد با برخورد

 ناوع هار ان ناشایسات امتیاانات کسام تاد به نوع این ان دی ر رابطۀ هرگونه یا شود افراد

 توأد تدرت کردنانحااری نتیجۀ اداری فساد که گفت توانمی رواناین ؛دی ران یا خود برای

 5310بشاارتا ) اسات آن دادنانجااددر تبال  لیتمسئو داشتن بدون گیریتاعیم به اتداد با

 یناشا هایمیو برون آس یفساد ادار جیترو هاتوسعدرحال یان مشکلات کشورها یکی (.55:

تاوان یما کفد.یرو مهبا مشکل روب یریطور یشع کشورها را به ۀان آن است که روند توسع

صاادتانه و ریبه شکل ناتص و غ یتوسط مثموران دولت یا عال ادار دادنانجاد ی رافساد ادار

تعریاف کارد.  یدر مهات مفاافر شخاا یو  عاوم یدولت یروهایتدرت و ن استفاده انسوء

محققاان  ی. برخااسات یرتاانونیغ و یاخلااتریغ یبردن استانداردهاکارستفاده شامل بهاسوء

دولتی بارای نفار شخاای و دی اران  و غیرتانونی ان اختیارات اداری  استفادرا  یفساد ادار

باار  در ینمرسفج نیتربزرگ جینتا (.6 ا ص.5310نا سانمان استاندارد ایرا) کففدیم فیتعر

 یمهاان در کشاورها تینفر ان معع اردیلیم ش ان   یدهد در حال حاضر بیفساد نشان م

 ییهارد مردد مهان به مقاماات دولتا یان   یو ب ففدکیم یفساد نندگ یمشکل مد دارای

فد که سطح فساد در هست عتقدان مردد مهان م یعیان ن  یب نیهعچف .اندرشوه پرداخت کرده

فسااد در  یاتتااد یهافهیکه هزاست  نیا ان ریاست. برآوردها ب افتهی  یافزا ریاخ یهاسال

 ی( اسات و حتایناخاالص مهاان دیتول ندرصد ا پفجان   یدلار )ب ونیلیتر 046حد برابر با 

(. 53 ا ص.5315 ای)محعد باشد بیشترتواند یطور بالقوه مآن به یامتعا -یاسیس یهافهیهز

نفار در مهاان رشاوه یهاار نفار ان هار   یاگذشاتها  یهاسال یدهد که طیآمارها نشان م

)ساانمان  دلاار باوده اسات ونیالیتر  یاسال   ی یط یپرداخت  . رشوکرده استپرداخته 
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 (0451) تیشفاف یالعللنیفساد سانمان ب یگزار  شاخص مهان (.0453ا 5العللشفافیت بین

 یابیااسااس شااخص ارندهاد کاه برینشان م یلادیم 0453و  0453 یهاا سالب سهیدر مقا

 نیا. اداشته اسات کم اریکاه  بس ای است افتهیکشورها کاه  ن بیشترفساد در  زانیفسادا م

 نیاو بار ا دیاگویان کشورها در مبارنه با فساد ساخن ما یاریبس دگزار  ان شکست مداو

در سراسار مهاان  یبحران دموکراسا دیدر تشد با فساد در مبارنه یدارد که ناکام دینکته تثک

 نیاو به هرکداد ان ااست کشور انجاد شده  534 انیدر مسانمان شفافیت  یبررس. ردنق  دا

)ساانمان  فسااد( داده اسات بادونحد فساد( تاا صاد ) یشترینصفر )ب نیب یانیکشورها امت

برای فسااد در العلل شفافیت بین نسانما یابیحاصل ان ارن جینتا (.0453العللی شفافیتا بین

کاه در کفاار  باود 34 ادد  رانیافسااد ا یابیاشااخص ارن 0453در سال که داد ایران نشان 

 نیا. ااشاتکشور تارار د 534 انیدر م 534 ۀدر رتب نیکراوو ا لانیبرمها س اایگامب یکشورها

 ۀدر رتبا یشاترب با فسااد زین  یو مکز هیسال روس نیشود در هع هاما توم ااست نییرتبه پا

 05در ساطح  یابیشاخص ارن 5310حدود سال  0453در سال  رانیا ی. براشتفدترار دا 535

در ساال و  01 و 03ا 03به ارتاد  میترتبه یبعد یهادر سال یجیبوده است که با بهبود تدر

(. در آخرین گزار  مفتشرشده ان سوی 5313 نایاست )اتتااد آنلا دهیرس 34 به نعر  0453

بادتر شاده  0453با ساال  سهیبه لحاظ فساد در مقا رانیاوضاع ا االعللی شفافیتانمان بینس

 یکشورها نیدر ب رانیا ۀخاطر رتب نیبه هع ؛است افتهیتفزل  03به  34ان  رانیا  است و نعر

اسااس (. بر0453ی شافافیتا العللا)ساانمان باین اسات افتاهی ارتقاا 533به  534ان  زین ایدن

؛ شاده اسات نیازیاه بساا وضاعیت بادتر  0451در ساال  اود در این پای ااهاطلا ات موم

شور نیاز ک 534تفزل پیدا کرده است و در بین  544ان  06فساد به  که شاخص ادراکنحویبه

 (.0451 العللی شفافیتا)سانمان بین کسم کفد 506ای بهتر ان ایران نتوانسته است رتبه

 یهااکاه در ساال ییهاو اختلاس یمفسدان اتتااد ان ومود ادین هایتومه به گزار  با

ساانمان ا لااد  ایناست که  یزیان آن ی  یب اریبس رانیدر ا یاستا فساد اتتاادشده  ریاخ

                                                           
1. Transparency International Organization 
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توان برشعرد که در یفد سال گذشته های فساد را می؛ برای مثال برخی ان گزار استکرده 

شاهراد  پروند  ا5330ادرات در سال در بان  ص یتومان اردیلیم 503 اختلاس :ای شدندرسانه

کشاور  یو اتتااد یاخلال در نماد بانک جادیرشوها ارتشا و ا  پروند ا5334در سال  یریمزا

مساکن آماون  و  یبان  سپها اختلااس در تعااون ۀشعب  یاختلاس معاون  ا5335در سال 

و  فیاحاختلاس و  ا5330تهران و اختلاس در مجتعر مس سریشعه در سال  استانپرور  

 واماال  یریدساات ا 5334در سااال  نیدر سااانمان مسااکن تاازو الیاار اردیاالیم 504 لیاام

 1اختلااس ا 5330شاهر رشات در ساال  یتوماان بانا  ملا اردیلیم 30 کففده اناستفادهسوء

سسه به اتهاد ؤشرکت و م 55مسئولان  شدنمیتعقکرج و  یرباخواران در دادگستر یاردیلیم

گاروه موساود توسط در کشور  یفساد بزرگ مالا 5330در سال  یرتومان کلاهبردا اردهایلیم

و  یبانا  دولتا نیگساترده در یفاد یبر کشف فساد ماال یمبف یو گستر  اخبار «ایآر»به 

فسااد  داباو 5314تاا ساال  رانیا خیدر کل تار اختلاس نیتربزرگها که در رسانه یخاوص

 اردیالیم 5044و ملت به مبلا   ین  ملو اختلاس در دو با انیفرهف   ریدر صفدوق ذخ یمال

در « آرماان»و  «یفردوسا» ا«عااریول» ا«انیرانیالبرن ا» یمؤسسات مال  پروند ا5316در سال 

صادور امارای احکااد ا اداد سالاطین ساکها دلاارا خاودرو و... در عچفین ه و 5313سال 

 زیان اساوجیشاهر  در .فدهای مثال ندنی ان برون فساد در کشور هستکه نعونههای اخیر سال

ان  یکاه باه برخاشود شفیده می ریبر رشوه و اختلاس و ارتشا در یفد سال اخ یمبف یاخبار

در  راحعادیو بو هیالویبدون ضاابطه در ادارات که  یهاومود استخداد: میکفیاشاره م هاآن

 لیادلهبا راحعادیو بو هیالویکه  رانیسه نفر ان مد شدنمیپرونده و تعق لیتشک ا5316سال 

دار معاروف هیا بانداشات سارما5313بدون ضابطه در ساال  یاسیو س یافهیطا یهااستخداد

 یرد پاا اتیامزئ ا5313در ساال  یمعل سفد و فساد اتتاااد لیدلبه راحعدیو بو هیلویکه 

ا 5313در ساال  نیاختلاس در اساتان تازو  یدر  راحعدیو بو هیلویکل که  رانیان مد یکی

شادن یتطعا ا5313در اساتان در ساال  یراحعادیو بو هیلویکه  نرایاختلاس یفد تن ان مد

افاراد مسائول در  یان معله شهردار سابق گچسااران و برخا یاستان رانیان مد یحکم تعداد
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اماور  سیشدن حکم رئایتطع ا5313در سال  یرشوه و مسائل مال افتیبه مرد در یشهردار

به مارد تاارف  راحعدیو بو هیلویاستان که  یمهاد کشاورن نمانسا سیاستان و رئ یاراض

  .5313در سال  یاموال دولتدر  یتانونریغ

عاات تب اافتااده اساتان برخی فسادهای اتفااق ایهایی که تفها نعونهومود یفین پرونده

تحقیقاات  صورت خاص دارد.صورت  اد و برای شهر یاسوج بهبسیار فراوانی برای ایران به

های توساعۀ انساانی شدت بر شااخصتواند بهای میر مفطقها ومود فساد در هاندنشان داده

دهادا میگذاری در آمون  و پرور  و بهداشت را کااه  ا سرمایهبرای مثال تثریر ب ذارد؛

کشاد و ضاعن میبسیار محدود باه نیار خاط فقار  سیار نیادی ان مردد را به نفر  د ب  د 

امتعاا ی را گساتر   مساائلو  هاآسایمهعراه خود بسیاری ان کردن فرهفگ فقرا بهنهادیفه

هاای امتعاا ی نابرابریباا گساتر   بخشدامیا مشرو یت و ا تعاد سیاسی را تفزل دهدمی

کردن ا تعااد و و ضعن ضعیف شودمیرفتن احساس  دالت و امفیت امتعا ی مومم انبین

؛ 5313ا 0آکرمنرن؛ 0453ا 5سامه) نندهای اضعحلال مامعه را رتم مینمیفهانسجاد امتعا ی 

شاهر  آن در باین ماردد تبعات مففی رغم ومود فساد اداری و نیز تجربۀبه (.5333پورا رفیر

هعچاون شاعار   ییهاارو  رایان ؛وماود نادارد آن قیادت زانیامباار  در یآمار ااسوجی

کاار و  انیامر یریا یاتتااد کلانا پ یفسادا سفج  فساد بر مبفا ۀتجرب  یعایپ اهاتیشکا

در  یکااربه پفهاان لیم لیدلهب ااندفساد ذکر شده یریگاندانه ی... که براو یفاد مالاس یبررس

 یهاارو  نبای ان ابا تومه به این مشاکلاتکف  فسادا سفج  فساد را دشوار کرده است. 

بارای سافج  میازان  نویسفدگان این تحقیاق اومود دارد فساد یریگاندانه یبرا ی کهمختلف

های نمریاهگرفتن برخی و با درنمر اندکردهاستفاده فساد راک فج  ادان رو  س فساد اداری

 .اندساد در شهر یاسوج را بررسی کردهفسادا یرایی شیوع و گستر  ف کففد تبیین

 

                                                           
1. Sumah 

2. Rose-Ackerman 
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 مبانی نظری تحقیق .2

 تحقیق پیشینة. 1. 2

هات دلایال شفاسی نمااد اداری ان مآسیم»( در تحقیقی با  فوان 5316معفری کشتیان )

ساالاری شایستهنبود به این نتیجه رسید که « با آنراهکارهای مقابله  ۀفساد اداری و ارائ برون

ین  وامال سیاسای فشاار پایبفدی باه مباانی ارنشای و دیفایا ان با نبودا هانامدر  زل و 

اااادیا ومااود  واماال اتت بااین ذ در داخاال و خااارج ان سااانمان و اننفااودارای  هااایگروه

  اند.ا در برون فساد اداری داشتهدولتی بیشترین نق  رانحاارات دولتی و غیر

برون  ی لل بوم ییشفاسا» با  فوان با رو  ترکیبی ( در پژوهشی5316ی )ناده واتف باس

ساه  نیبا مشخص شداین تحقیق در  .انجاد دادند« تهران ی: مورد مطالعه شهرداریفساد ادار

اولا  وامال  تیاولو ی وامل فرد ایادارمؤرر در برون فساد  یطیو مح یفرد ای امل سانمان

 بودند. سود  تیاولو یطیدود و  وامل مح تیاولو یسانمان

بین در وضعیت ادراک ان فساد  پیعایشی به بررسی با شیو  (5311) محعدیخانبهشتی و 

در ده سال اخیارا اساس ادراک مردد برنتایج نشان داد پرداختفد.  ذهابشهروندان شهر سرپل

اس در سطح مامعه افزای  یافته است؛ این در حالی است کاه در میازان ارتشاا و روند اختل

طور  لاوها میزان ادراک ان فسااد ماردان باهبانی تغییر یفدانی صورت ن رفته است. بهپارتی

های سیاسی نیز در وضعیت شااخص ادراک ان فسااد معفاداری بی  ان ننان بود. بین گرای 

. شاخص ادراک ان فسادا با متغیرهای آگاهی سیاسیا ماارف تفاوت معفاداری ومود داشت

 -گیری ارنشای مادرنا ارتبااث مثبات و معفاادار و باا پای ااه اتتااادی ای و مهاترسانه

  .امتعا یا ارتباطی غیرمعفادار داشت

  ادالت احسااس نقا  بررسی»تحقیقی با  فوان  (5316) ناده و سلطانی فسقفدیستقی

 و تاونیعی  ادالت داد نشان . نتایجدادندانجاد « سانمان در فساد به دافرا گرای  در سانمانی

  .باشد داشته نق  سانمان در فساد به افراد گرای  در تواندمی مستقیم طوربه ایرویه  دالت
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در  یمؤرر بر فسااد ادار ی وامل امتعا »( در تحقیقی با  فوان 5310)خدری و هعکاران 

در ساطح  یفسااد ادار نیان یم که به این نتیجه رسیدند« فدجشهرستان سف یدولت یهاسانمان

 ایضاعف فرهفاگ ساانمان ایفاید یهاباورها و ارن  لاتایتحا نیب . هعچفیناست یفییپا

  لاوهادارد. به ومود  میمستق ۀرابط یبا فساد ادار یکار ینندگ تیفیکو  یشاوندیروابط خو

  .عکوس داردم ۀرابط یبا فساد ادار ینمارت و کفترل امتعا 

 و ساانمانی تعهاد باین رابطاۀ»( در تحقیقی با  فوان 5315) پورطعیعه ا دوله وحقیقتیان

 تعهاد تهران به این نتیجه رسیدند کاه باین شهرداری در بین کارکفان« اداری فساد به گرای 

 رابطاۀ اداری فساد به گرای  با مستعر تعهد و هفجاری تعهد  اطفیا کارکفانا تعهد سانمانی

بر سافج   ایمقدمه» فوان  با( در پژوهشی 5333) فاضلی دارد. ومود معفاداری و معکوس

بین  معفاداری هعبست ی مثبت ومختلف به این نتیجه رسید که  هایپژوه با بررسی  «فساد

 دراک؛ یعفای اادراک ان فساد و احتعال ارتکاب رفتارهاای فساادآمیز در مامعاه وماود دارد

 سیاسیبه شرث ایفکه ملاحمات فرهف یا امتعا ی و ؛داری ان فساد باشدارد معفآوتواند برمی

تواناد می که و تاور افراد ان فساد است تیبر ذهفیمبتفشاخص  نیدر آن لحاظ شده باشد. ا

 سارطان  فاوانباا  خاود کتابدر  (5333) پوررفیر. فساد تفاوت داشته باشد یواتع زانیبا م
ی به این نتیجاه رساید و گیری فساد در ایران را بررسی کرد.شکل هاینمیفه افساد امتعا ی

تبیال که ان دید پاسخ ویان در ایران فساد در ابعاد مختلف وماود دارد و مااادیق فسااد ان 

. وی هعچفاین برخای یشاع یری دارنادفراوانی  بانیا خویشاوندگراییا اختلاس و...پارتی

 فساد در ایران را تحلیل کرده است. هایپرونده

انجااد  یفساد ادار یامدهای لل و پ شفاخت با هدف ی( پژوهش0453) 5و توساتو عفتید

مشاارکت  ایو ادار یاسایو سااختار س یبوروکراس که این نتایج دست یافتفد به هادادند. آن

تار نییبه سطوح پا یبه ا تقادات مذهب یبفدیمذهم )سطوح بالاتر پا ایارسانه یو آناد یمدن

  گاذار هساتفد.ها بر برون فسااد اررسطح دستعزدمیزان شفافیت و (اشودیم مفجر یفساد ادار

                                                           
1. Dimant & Tosato 
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 لال فسااد را در  نیرتریا شا«آن یامدهایفسادا  لل و پ»با  فوان  یقی( در تحق0453سامه )

و اخلاق و البته  ااداتا آداب و رساودا سافت و  یاهاخلاق حرف ایو اتتااد یاسیس طیمح

  یو العپ یمهان یتورها» فوان  با یا( در مقاله0456) 5نمرد  است.دانسته  یشفاستیمعع

و بایاد باا  انادینوانهعاانیم نینقا  تاوانناو ی ایان ناوع فساادها باهبیان کرد  «یتابستان

ا ماانر بارون یفاین هاهدیاهماالی تورهاای مهاانی و  تاثمین گذاری مفاسم در نمیفاۀتانون

 در فساد بر مؤرر  وامل»  فوان با حقیقیت در( 0450) 0ایواساکی و سونوکی شد. هاییمفسده

 شاامل سااختاری پیشارفته اصالاحات باه ایان نتیجاه رسایدند کاه «گاذردرحال کشورهای

ایان  در فسااد کفتارل میازان رب اساسی تثریر اسانیدموکراتی  و تانون حاکعیت بانارسانیا

 جاهینت نیاابه  کارشفاس 5600ان  یبراساس نمرسفج (0450) 3و یفگ سانگکشورها دارد. 

ۀ و ساطح توساع نییا یهاشهرستان نیشده در بفساد درک نیبم یمستق یکه ارتباط دندیرس

  ها ومود دارد.آن یاتتااد

در « شادهمهانی دنیای در فساد به ن ر  و دیفداری»  فوان با یتحقیق (0454) 0مارگوته

 وفااداری کاه فارادیادارد. نتاایج نشاان داد نیجریه انجاد  و هفدوستان ان لستانا کشورهای

 نقا  هعچفاین. روی آورناد فسااد به دارد احتعال کعتر دارندا مذهبی دستورات به بیشتری

و  3ا ارکاال3ا یاادحوری6ا کاامرون 5العطااس .شاد تثییاد کاملا  نمیفه این در مذهبی رهبران

ی ان هایمفسیتا فرهفگ و فسادا بیف »با  فوان  العللیبین ( در تحقیقی0441) 1گان ادهاران

میاان  یتفاوت معفادار شدهبه این نتیجه رسیدند که در کشورهای مطالعه« تجربی ۀی  مطالع

                                                           
1. Jordan 

2 .Iwasaki & Suzuki 

3. Song & Cheng 

4. Marquette 

5. Alatas 

6 Cameron 

7 Chaudhuri 

8 Erkal 

9. Gangadharan 
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 دولتای دهایشاکل برای یالشی اداری فساد» فساد ومود ندارد. دربار ن ر  ننان و مردان 

 هاایکفترلها نشان داد است. یافته داده ( انجاد0440) 5پیلی که است تحقیقی  فوان «مطلوب

 سالاریدیوان کارآفرینا مدارانسیاست تقاضاا فزونی شدهامتروک توانین امتعا یا بنامطلو

بارون سان نمیفه توانفدمیناکافی  هایکفترل و ناتص اداری ترتیبات حدا ان بی  احتیاث حادا

 فساد در کشورها باشفد.

 اانددهشاهعراه بسیاری دی ر ان تحقیقات کاه در ایان نمیفاه انجااد شده بهرتحقیقات ذک

 ا اماا آنچاه ان آن غفلات شاده اساتافساد اداری را تبیاین کففاد بخشی ان پدید  اندتوانسته

فرهف ای و اداری خااص اسات؛  هاایویژگییفین تحقیقی در شاهر یاساوج باا  شدنانجاد

کفون تحقیقی با این  فوان در این مفطقه انجاد نشده است. ان ساوی دی ار در ایان یفانکه تا

اساتفاده شاده  هاادادهمحور در تحلیل سانی معادلۀ ساختاری واریانس  مدلتحقیق ان تکفی

به هعراه  هایافتهدر تحلیل دارد و دتت بیشتری است که در مقایسه با تحقیقات پیشین تانگی 

 دارد.

 تحقیقچارچوب نظری . 2. 2

ر  شعا ؛ نمیرمختلفی برای سفج  آن ذکر شده است هایراهدر ادبیات مربوث به فساد 

 اکاار انیامر یریا یاتتااد کلاانا پ یفسادا سفج  فساد بر مبفا ۀتجرب  یعایپ اهاتیشکا

سفج  فساد را دشاوار  در کف  فساد یکاربه پفهان لیم کهغیره. انآنجاو  یاسفاد مال یبررس

 .شوداستفاده می« شاخص ادراک فساد»ا ان راه دی ری با  فوان کرده است

آن در مامعاه  قافراد مامعه ان وضاعیت فسااد و مااادی اورت مفمور ان ادراک ان فسادا

آن در  فوضعیت فساد در ابعااد مختلا  ا در ادراک ان فسادا ن ر  مردد دربارردروات .است

سافج  افکاار مبفاای ایان ناوعا (. 55ص. ا 5336 پاوراررفی) شودح مامعه سفجیده میطس

رنیاابی مشارو یت نمااد ایی بارای امبفا تواندمی عومی است و با تومه به اهعیتی که دارد 

و هفجارهای  هاارن یادآوری این نکته نیز ضروری است که با تومه به تغییر سیاسی باشد. 
                                                           
1. Pillay 
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 هاایموتعیت تاثریرادراک ان فساد نیاز تحاتامتعا ی در طول نمانا باید در نمر داشت که 

 .کفدمینمانی و مکانی تغییر 

متفو ی را در سطوح مختلف کلانا میانه و  هاییهنمر توانمییرایی پیدای  فساد  دربار 

شاده های مطرحا بسیاری ان نمریهن آن بررسی شودمطرح کرد. اگر فساد در سطح  املا خرد

ای  فوان مسائلهبه کار روند. اگر فساد به توانفدمیامتعا ی  هایآسیمدر تبیین انحرافات و 

ننایا ساانمانی امتعاا یا اناگون بایمختلفای یا هاینمریاه اامتعا ی در نمر گرفته شود

 توانفد استفاده شوند.انتقادی و غیره می هایدیدگاهبرساخت گرایی امتعا یا تضادا 

 اباشفد مؤررادراک فساد  کففد تبیین توانفدمیمومود برخی  وامل که  هاینمریهمطابق با 

 شوند.میبه شرح نیر بیان 

هاا ان ست کاه هام بار درک آنیکی ان مواردی ا افراد یفیباورها و ا تقادات د: دینداری

 رومفادیتواناد  امال نیما غالباا  نیادسات. ار اذگبه فساد ارر شدنهفساد و هم بر میزان آلود

تعاملاات شکل بدهاد و  ی امتعا ینهادهاها و پدیدهبه های افراد باشد و ن ر   کففدنییتع

 اارشفاساان کاارکردگیکای ان روانا 5رابرتسون اساعیت امتعا ی و فردی را ساماندهی کفد.

بلکاه بایاد آن را  ؛رای تکریم و نجات ارواح تلقای کاردای بمعتقد است دین را نباید وسیله

 علکردهاای دیان  ا. آنچه برای او مهام اساتکردر صیانت و رفاه مامعه تلعداد ای دطریقه

 عاده دارد: یکای  دیان دو کاارکرد اکلی به اد ای رابرتسونطورها. بهاست و نه باورداشت

یا به سخن رفتار فردی برای خیر هع ان   کففدتفمیمدینا  ه.کففده و دی ری بران یزانفدتفمیم

اسات وحدت امتعا ی  مفموربهبران یزانفده احساس مشترک دینا و است دی ر برای گروه 

تااوان ان می (.534 ا ص.5333 ا0شااود )هعیلتااونکااه ان طریااق مفاساا  مااذهبی انجاااد می

 هساتفد ماؤررهایی استخراج کارد کاه بار ادراک افاراد ان فسااد در مامعاه گزاره 3تاٌدینمرا

                                                           
1. Robertson Smith 

2. Hamilton 

3. Odea 



 292...                                 مؤثر بر يعوامل اجتماع يشناختجامعه نييتب                              دومشمارة 

 

انساانا وی  کردن وضعیت مطلوب نندگیا دین با ارائهواتردر .(043 ا ص.5331 هعیلتونا)

 دهد.ناکارآمد ترار می د ان هرگونه نابهفجاری و ال وهای امتعا یرا در مقاد انتقا

اصال کید بار اصاولی مانفاد است. دین اسلاد با تثدت تقبیح شده شدر دین اسلاد فساد به

پذیریا خداگرایی و خدامحوری در کارهاا ولیتئمس تقوا و معفویتا تعهد و اسالاریشایسته

نمارت مردمیا (ا هاانسانکفترل درونی ) العالالفاس و اهعیت بیتبر حق تثکید نمارت الهیا

ساانیا تثکیاد بار فضاساانی فرهفگ گراییا تثکید برمعر هاا تثکید برتثکید بر کرامت انسان

مفاسم و سالما مراتبه و محاسبه در کارهاا ایعان به تیامت و آرار و نتایج ا عاالا تثکیاد بار 

 مبارنه با مفاسد اخلاتیا تربیتی و روحای و تثکیاد الهیا تثکید بر هایان یزهتقویت باورها و 

ا هعاواره باا ال وهاای کارآمادا ماؤرر و رعاربخ  ۀارائ بر االعالالفاس و اهعیت بیتبر حق

 .گذاشته است تثریربه فساد ن ر  افراد بر و  است های گوناگون فساد مبارنه کردهمفشث

موضوع نمارت و کفتارل درونای  ا بهدین و دیفداری و ارر آن بر فساد طور عده دربار به

دیفای  هاایارن د دیان و پایبفادی باه فهسات گان این نمریه معتقدکففدارائهشود. اشاره می

اری ان دیفاد ورود افراد به مااادیق فسااد باشادا اماا در ایان پاژوه  مانعی برای تواندمی

تارین ؛ به این صاورت کاه باا توماه باه ایفکاه یکای ان مهامشودمیموضعی دی ر بررسی 

 هاییتحساساست و دیفداری ان ی  ساو نماد سیاسی ایران دیفدارکردن مردد ا هایدغدغه

 باردمیمامعه ان بین  الفاس را درکه حق ان یزدبرمی ایمقوله فوان به فساد بهخاص خود را 

این فرضیه  توانمیکفدا مامعه ایجاد می و ان سوی دی ر احساس مسئولیت بیشتری در مقابل

 ابالااتری دارنادساطح  دیفای هااین ر هساتفد و  را در نمر گرفت که افرادی که دیفدارتر

 .کففدمیادراک فساد بیشتری را نیز تجربه  ترشانافزونحساسیت  واسطۀهب

 گوناه سه نندگی امتعا ی است. گیدنز هایمؤلفه ترینمهما تعاد یکی ان  اعتماد نهادی:

 هااینمااد گیدنز نهادی. ا تعاد و شخاى بین ا تعاد بفیادینا ا تعاد: کفدمی مطرح را ا تعاد

 ان وسایعی هاایحونه که داندمی مهارت تخاای یا ففی کار دادندانجا هاینماد را انتزا ی

 مععاری نماد پزشکیا نماد مثل ؛دفدهمی را تشکیل ما کفونی نندگی امتعا ی و مادی محیط
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 ماوتعیتی در انتزا ای هااینمااد و مادرن به نهادهای ا تعاد ان ناگزیر ما وی نمر به. غیره و

(. باه نمار 30ا ص. 5330باشد )گیادنزا  مهانی شده یتمدرن هایمفبه ان بسیاری کههستیم 

یه دولت و نهادهای حکومتی با صداتت و شفافیت بیشتری با شهروندان برخورد رسد هرمی

 شود.نهادهای حکومتی بیشتر توان انتمار داشت که هعدلی شهروندان با کففدا می

و  نهادهاا ؛هاستسانمان و هانهاد به ا تعاد انتزا ی حالت نهادیا ا تعاد 5ان نمر نتومکا 

 ا تعاادیمیزان . آن مانفد و انتمامی نیروی دادگاها دانش اها ارت ا مدرسها مانفد هاییسانمان

 دساتخو  طی نمان در و است متفاوت موامر میان در دارندا گوناگون نهادهای به مردد که

؛ شودمی نامیده «اید رویها تعا» که دارد ومود نهادها به ا تعاد نو ی هعچفین. شودمی تغییر

 ان اگار که دارد ا تقاد ومود این مبفای بر شدهنهادی هایرویه یا ا عال در که ا تعادی یعفی

 هاایشیوه به ا تعاد شد؛ مانفد خواهد حاصل نتایج بهترین شودا پیروی ا عال و هارویه این

 تاثمین بارای شایوه وان بهتارین فبه (غیره و ا صفدوق آرانعایفدگی انتخاباتا)سالارانه مردد

 یاامتعاار   مفافر میان در هاترین توافقمستدل کسم و مععیت ان بخ  ترینبزرگ مفافر

 البتاه ؛ ادلاناه و مومه داوری به نیل بهترین ابزار  فوانبه تانونی یفدهایفرا درستیبه ا تعاد

 دولتای امتیانات اگذاریو مانفد ؛شود هایییفین رویه به معطوف است معکن نیز ا تعادیبی

کفاد مای تساهیل را ماالی فسااد برون نیرا است؛ ا تعادیمتضعن بی که صفعتی مؤسسات به

 (.33 ا ص.5336نتومکاا )

 هااآن فسااد را تبیاین کفاد. دید بخشی ان پ تواندمی ا تعادهای نهادگرایان دربار  نمریه

ا تعااد و مشاارکت ماردد در  مفدانیخود ن یحفظ و بقا یبرا یاسیس یهانمادفد هست معتقد

 یهاا و نهادهااباشادا ساانمان شاتریب یاسییه ا تعاد مردد به نماد سمامعه هستفد. هر  ادار

  یپا نیتاران مهام یکای طور طبارابهخود را امرا کففد.  یهاتوانفد برنامهیبهتر م یامتعا 

ان  یکفاان نمااد اداراحساس سالامت کاارگزاران و کار ایاسیا تعاد مردد به نماد س یانهاین

 یفسااد در نمااد ادار زانیابارآورد م یهااان رو  یکای لیادل نیبه هعا ؛مردد است یسو

                                                           
1. Zetomka 



 292...                                 مؤثر بر يعوامل اجتماع يشناختجامعه نييتب                              دومشمارة 

 

قادر در یهر رایااسات؛ ن یفسااد ادار زانیابه ن ر  و ادراک ماردد ان م یابیدست اکشورها

و مقاررات  نیآنان به تاوان زادالت زانیکشور باشدا م یدر نماد ادار یشتریآنان فساد ب برآورد

 رسادمیتوان این فرضیه را در این تحقیق آنمود که به نمار این اساس می بر ؛یابدمیکاه  

 میزان ادراک فساد در بین شهروندان شهر یاسوج ارر دارد. برا تعاد نهادی 

 یکلطاورباه ی اسات.متعادد اریابعااد بسا یمادرن و دارا یمفهومفردگرایی  یی:فردگرا

 نیاا دیاتارون مد دردارد.  دیاتثک یفرد و مفاافر فارد تیاست که بر اهع یادهیا ییفردگرا

اسااس به ومود آماده اسات و بر «سمیاومان» ای« اصالت انسان»یون  ایمبانیمفهود ان خلال 

در . بشار اسات یتعاد مقاصد  اال ینمر براهدف مد  انهیخدمت به انسانا  ایمفهوم نییف

  ارید یاناد و برخاتومه داشته آن یبه بعد مفف سیمانفد تون یبرخ یمطالعات امتعا   حون

 محعودیا نادهحسین) اندکردهتومه با هما آن  یابعاد مثبت و مففبه  لیتوکو و میمانفد دورک

 یتلقا یافت یتوسعه یهاشاخص ترینمهمان  یکی مععولا مثبت  یی(. فردگرا5310 امعبیفیو 

اسات کاه معطاوف  یفارداساتقلال  ونفس ا تعادبه اییخودشکوفا ایو به خودباور شودیم

کسام ساود  تایمف ایبه خودمدار یمفف ییکه فردگرایحالدر دارند؛مثبت  یبار ارنش یهع 

گرا تتادارا تیبه خود و داشاتن شخاا یافراط یاتکا  رانایشدن دمتضرر عتیت بهی شخا

 (.10 ا ص.5331 ایو صبور دفری)مع استمعطوف 

 در پیوناد و تعلاق امتعاا ی اسات.رفاتن احسااس ا انبینیکی ان تبعات فردگرایی مففی

 یمقدد بر مففعات فارد یمفافر معع اومود دارد یو انسجاد امتعا  یوندیپکه هم یامامعه

  ارانیباا د یوندیپمشارکت و هم ایان گذر تعاملا هعکار کففدیو افراد احساس م دنشویم

و  کففادیما یبفادیپابه مامعه احساس  نیخود را برطرف کففد؛ بفابرا یانهاین توانفدیبهتر م

 زیاهاا نآن یمساائل فارد قیو ان آن طر کففدیم تیسفن آن مامعه را ر ا ایمقررات  نایتوان

مشارکتا تعاملات و ارتباث باه حاداتل برساد و   حون یادر مامعه یوتت یول اشودیحل م

 سار یفرد یانهاین در علنداشته باشفدا  شانیدر آن مامعه و نهادها تیافراد احساس  ضو

 تیر ا قیان طر توانفدینع وضعیتی نیدر یف کففدی. افراد احساس ممانفدباتی میخود  یما
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ها به فسااد و بفابراین ن ر  آن ؛خود برسفد یانهایسفنا  رف و آداب و رسود به ن نایتوان

 این پدیده نیز دگرگون خواهد شد. ادراک آنان ان

 فوان ررگذار باشد: اول ایفکه فردگرایی بهبر فساد ا تواندمیفردگرایی حداتل ان دو طریق 

های آسایمگران کفد و افراد صرفا  نمارهون میتفاوتی امتعا ی بریکی ان نعودهای اصلی بی

 نباود احساس انساجاد و ایان خودمحور با تومه به نبوددود ایفکه فردگر شوند؛میامتعا ی 

افاراد  در ایان حالات د هساتفد.خاو یفارد یانهاین به دنبال ارضای در عل اتعلق امتعا ی

 یانهاایسفنا  رف و آداب و رسود به ن نایتوان تیر ا قیان طر توانفدینع کففدیاحساس م

ن پدیاده نیاز دگرگاون خواهاد ها به فساد و ادراک آنان ان ایبفابراین ن ر  آن ؛خود برسفد

هام احتعاال ورود  ایی بیشتر شاودایه میزان فردگرهر هاکه براساس این نمریهطوریشد؛ به

 .شودمیان شیوع فساد در بین شهروندان بیشتر  شخص به ا عال فسادآمیز و هم ادراک وی

ان  یاریدر کاانون توماه بسا ی دالت امتعا  یان لحاظ نمر: اجتماعی احساس عدالت

 کردیبار رو نینخست یبرا لیان اواسط ترن نوندهم مان استوارت ماست.  پردانان بودههینمر

 هیانمربا انتشاار کتااب  ستمیو در ترن ب را مطرح کردآنر  یامرون یبه معفا یامتعا  دالت 

 جاادیا یاسایس ۀ دالت در فلسف ۀدر ن ر  به مسئل ی( انقلاب5154) 5راولز متعلق به دالت 

 یامتعاا  یاسات کاه نهادهاا یریاو خ لتیفضا نیتاری دالت  االشد. راولز معتقد است 

 یشخا چیطور خلاصها راولز معتقد است ه(. به50 ا ص.5333ا راغفر) کففد جادیتوانفد ایم

 یو وتتا به دست آورد اکفدمیکسم  یاساس یکعتر ان آنچه در نماد تونیر برابر کالاها دینبا

 ادبه نفر تع دیحاصل با هاینابرابریا شودمیمامعه  یکل شرفتیمومم پ یامتعا  یهعکار

 .است افتهیروند بهبود  نیدر ا  رانیدتعاد شود که وضعشان کعتر ان وضر  یکسان

رفتار شود که مستحق آن است  یاان افراد مامعه به گونه  یبا هر یعفی ی دالت امتعا 

احساس  ادالت  . دالت در مامعه است تیفیو   تیان ذهف برساختیز یاحساس  دالت ن و

 یعی دالت تون. احساس شودمی یررسب یاهیو رو یعیبراساس دو نوع  دالت تون یامتعا 

                                                           
1. Rawls 
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مشااغلا مفاصام و اماوال  ریاتون یدولت اسات و ی اون  فیاحساس مردد به تکال نیمب

 ادالت و  تیار ا نیمبا یاهیادهد. احساس  ادالت رویبه دست دولت را نشان م ی عوم

(. 53 ا ص.5314 ایبایهزارمر) اسات یساانمان یهااهیرو زیمامعه و ن یهاهیانااف در رو

متعا ی وماود ایان ذهفیات در ر نمر گرفت که احساس  دالت ایفین د توانمیمجعوع در

ورناد و بتوانفاد را مساتحق آن هساتفد باه دسات آآنچه  اندتوانستهست که در مامعه افراد ا

 و بپذیرند. مومود را مومه بدانفد هاینابرابری

تارین پیامادهای فساادا یکی ان مهامگفت  توانمیاحساس  دالت امتعا ی  تثریر دربار 

 تاوانمی رو؛ انایانرفاتن  ادالت امتعاا ی اساتو اندیاد نابرابری در مامعه و انبینع شیو

یه افراد بیشتر احساس کففد که  دالت امتعا ی در مامعاه مخادو  شاده استدلال کرد هر

 خواهفد داشت.کففد و ادراک فساد بیشتری میمیزان فساد در مامعه را بیشتر برآورد  ااست

باه  ؛کفدمیتعا ی ان طریق دی ری نیز با ادراک فساد ارتباث پیدا متغیر احساس  دالت ام

توان نماد سیاسی( در نندگی ایرانیان می) دولتبسیار نیاد  با تومه به سیطر  این صورت که

تعاا ی بار میازان ا تعااد نهاادی یفین استدلال کرد که داشتن یا نداشتن احساس  دالت ام

نااابرابری مااردد تااا حااد نیااادی دولاات و کااه بااا ومااود احساااس ؛ یراسااتاررگااذار ا

طبیعی است که ا تعاد نهادی در یفین  دانفد وهای آن را مسبم این پدیده میگذاریسیاست

را  ایفرضایهیفاین  توانمی. در ضعن با تومه به این استدلال شودمیحالتی دیار فرسای  

ته باشافدا ادراک فسااد یه افراد به نماد سیاسی ا تعاد بیشتری داشاهم در نمر گرفت که هر

  کس.نیز دارند و برکعتری 

در نمار  5را مطابق با شکل مدل مفهومی تحقیق  توانمی نمری ذکرشده مباح بر اساس 

 گرفت. 
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 مدل مفهومی تحقیق -1شکل 

 روش تحقیق. 3

ن رفتاه در آکارهبا یهاارو  ایبه ا تبار رو   یاهر مطالعه یو دستاوردها جیا تبار نتا

ابعااد  یو گساتردگ یامتعا  یهادهیپد یدگیچیبا تومه به پ یدارد. در  لود امتعا  یبست 

حاضر با تومه به موضاوعا  قی. در تحقشودیکار گرفته مبه  یمتعدد قیتحق یهاهاا رو آن

دارات کففده به اشهروندان مرامعهاست.  ی به کار برده شدهپژوه ا رو  کعّ مفطق و هدف

آماری این تحقیاق را تشاکیل مامعۀ ا سال بودند 51-55 سفی اسوج که در بان دولتی شهر ی

و ساواد کففاد بیشتر مرامعه می ابه ادارات دولتیافراد در این بان  سفی  مععولا که دادند؛ یرا

اسااس آماار سرشاعاری مرکاز آماار پرسشفامه را دارند. بر سؤالاتکافی برای پاسخ ویی به 

نفر مارد  50305که ان این تعداد  استنفر  543460ین افراد برابر با (ا مععیت ا5315ایران )

. حجم نعونه در پژوه  حاضر با استفاده ان فرمول کاوکران هستفدنفر ان آنان نن  50303و 

شادن یاا مفقودگرفتن مخدو  نفر برآورد شد که با احتعال درنمر 330درصد اطعیفان  15با 

پرسشافامه تونیار  044 مجعاوعا درنتایج دهیتععیمدر  دتت مفمور افزای ها و بهپرسشفامه

دارات به این ترتیم که ان بین برخای اگیری ساده بود؛ صورت نعونهگیری بهشیو  نعونه د.ش

 فرد گرایی خودخواهانه

 اعتماد نهادی

 احساس عدالت

 دینداری

 ادراک فساد
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در  صورت تاادفی انتخاب شدند و ان پرسش ران خواساته شادمومود در شهر یفد اداره به

 .5کففد آوریرا معر هادادهرمو ان این ادارات ارباببین 

رفته در سافج  متغیرهاای تحقیاق ان دو ناوع ا تباار کارهای بهبرای برآورد ا تبار گویه

بار سانه ان تکفیا  تحلیال  ااملی صوری و ا تبار سانه استفاده شده است. برای برآورد ا ت

ساانی این پژوه  با اساتفاده ان مدل هایتحلیلییدی استفاده شده است. با تومه به ایفکه تث

 هاامعرفاساس بارهای  املی بر توانمیمحور انجاد شده استا لات ساختاری واریانسمعاد

بارای بارآورد پایاایی  (.0شاکل ) بارداین اد اا پای  درستی( به ها امل) پفهان هایمؤلفهو 

ها و متغیرها اده شده است که هف اد معرفی گویهمتغیرهای نیز ان ضریم آلفای کرونباخ استف

 گزار  خواهد شد.

 تعریف عملیاتی مفاهیم. 1. 3

 ادراک فساد

یا  کارمفدان در هر نیمومود در ب فساد زانیم بار ن ر  افراد در مفمور ان ادراک فسادا

در تحقیق حاضر برای سفج  ن ر   (.5333 ایو تدرت انی)مفاور هادهای اداری  استان ن

خیلای  ن گزیفاۀای اگزیفاهگویه طراحی شاده اسات کاه باا طیاف لیکارت پافج 50ساد به ف

 سفجیده شده است. (5)خیلی موافقم ( و0(ا موافقم)3(ا نمری ندارد)0(ا مخالفم)5)مخالفم

                                                           
ها )ملیا صادراتا سپها مهر ایرانا مهراتتااادا انااارا بودند ان: بان  ها در آن تونیر شدتد  بارت. اداراتی که پرسشفامه5

و آبخیازداریا آب و تجارت(ا پست استانا آمون  و پرور ا سانمان صفعتا معدن و تجاارتا ادار  کال مفاابر طبیعای 

فاضلاب استانا شرکت گانا شرکت برقا مهاد کشاورنیا شهرداری یاسوجا کعیتۀ امدادا دادگساتریا بفیااد شاهید و اماور 

یثارگرانا ادار  کل امور مالیاتیا بفیاد مسکن استانا بسیجا نعایفدگی ارت  در استانا مسکن و راه و شهرسانی اساتانا ادار  

 ه امتعا یا میراث فرهف یا گردش ری و صفایر دستیا سانمان ربت اسفاد و املاکا بهزیستی یاسوج.کل تعاونا کار و رفا
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 متغیر ادراک فساد هایگویه -1 جدول

 هاگویه تغیرم
مقدار واریانس 

 تبیین شده

آلفای 

 کرونباخ

ادراک 

 فساد

 کففد.کارمفدان ادارات ان امکانات اداره برای خودشان استفاده می

3/51 331/4 

 ما رایج است.. شدن کارها در مامعۀانجاد گرفتن برایرشوه دادن ورشوه

دنبال پارتی دادن کارها در ادارات دولتی باید بیشتر بهامرونه برای انجاد

 بود.

 گریزند.راحتی ان دست تانون میا بهنی که پارتی و پول دارندمجرما

 بانی ب یرد.ر ادارات بدون پارتیتواند حق خود را دآدد نعی

کفدا با پول مشکل خود ها که کارشان در ادارات گیر میخیلی وتت مردد

 کففد.را حل می

 شود.که نسبت فامیلی با کارمفدان نداشته باشیدا حقتان ضایر میدرصورتی

 

 اعتماد نهادی 

ا تعاادی کاه ماردد  زانیست. مهاا تعاد به نهادها و سانمان ی تعاد نهادیا حالت انتزا ا

خو  تنماان دسا یموامر مختلف متفاوت است و در ط نیبه نهادهای گوناگون دارندا در ب

. در این پژوه  ا تعاد به نهادها در تالم (5331ا نادها رانتی و غلادپور)شارع شودیم رییتغ

(ا 3) (ا نماری نادارد0) (ا مخاالفم5) لای مخاالفمخیکه ان  بررسی شدسانمان  34ا تعاد به 

 ها  باارتاین سانماناند. در تالم طیف لیکرت مای گرفته( 5) ( و خیلی موافقم0) موافقم

هاا مجلاس هااا شاورای شاهرا دولاتا رونناماهتلونیونا بان رادیو و ان: شهرداریا  بودند

ایی و مالیاتا پای اه بسیجا دار ر مجلس شورای اسلامیا اداخبرگان رهبریا شورای ن هبانا 

ادار  هااا های خیریها پلیس راهفعایی و رانفدگیا نیاروی انتماامیا دادگاهامدادا انجعن کعیتۀ

های پساتا مادارسا شارکتادار  هاا هاا بیعارساتانمخابراتا دانش اهادار  آبا ادار  برقا 

-میزان ضاریم آلفاای سیاسی. هایامتعا یا سانمان بهزیستیا احزاب و تشکل تثمینبیعها 
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شاده مقدار واریاانس تبیاین .برآورد شد 331/4کرونباخ برای گویه های مربوث به این متغیر 

  ست.دهفد  تابل تبول بودن ا تبار سان  این متغیر انشان 05/30ها به میزان این گویه

 دینداری

 یعفای یفدارید ایکل انبیه ب ایفدی و داشتن التزادِ یفدی یبفدیپا بودنایفید یعفی یفدارید

 ننادای)شجا ب ذارد ر یتثرفرد  یهاو کف   ین ر ا گرابر که ینحوبه ؛یفیداشتن التزاد د

دانفاد: بعاد عاد می( دیفداری را دارای یهار ب5165و استارک ) گلاک (.36-35صص  ا5330

اتِ ماذهبی اطف و احساسکه به درک آگاهی مستقیم ان واتعیت غایی و  و  اطفی یا تجربی

؛ بعد  قیدتی که شامل ا تقادات خاص نمیر ستای ا تواضر و ترس مربوث است ناشی ان آن

ها را بپذیرد؛ بعد مفاسکی که مانده ان پیروان ی  مذهم است که شخص مذهبی باید آنمابه

دهفاد؛ بعاد ا عال مذهبی خاص است که پیروان یا  ماذهم انجااد مای ایشامل مجعو ه

یروان ی  آیین اشاره دارد های مذهبی بر پثریر باورهاا تجاربا ا عال و دان که به ت پیامدی

به نقل ان مردانی و موحادا ا 5165دهد )گلاک و استارکا را شکل میفرد با دی ران  و رابطۀ

و سفج   0های مدول (. در تحقیق حاضر برای سفج  دیفداریِ پاسخ ویان ان گویه5310

 است.لیکرت استفاده شده با طیف 
 

  استارک گلاک کردن متغیر دینداری براساس پرسشنامةعملیاتی -2 جدول

 هاگویه ابعاد متغیر
واریانس 

 شدهتبیین

آلفای 

 کرونباخ

 ا تقادی دیفداری

 .شیطان واتعا  ومود دارد

33.63 345/4 

هعه ما را  فساد و فحشا ااگر ما امر به معروف و نهی ان مفکر را ترک کفیم

 .کفدپر می

 و بهشت در نیکوکاران و شودمی رسیدگی دتیقا  ما ا عال به تیامت در

 .رفت خواهفد مهفم به بدکاران

 حقیقت مح  است. گویدیمترآن کلاد خداست و هریه  

 داد و ان دل پر(  ج) مهدی حضرت ظهور با مور و ظلم ان ری پدنیا ینا 
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 هاگویه ابعاد متغیر
واریانس 

 شدهتبیین

آلفای 

 کرونباخ

 .شد خواهد

 قاد دارد.من به ومود فرشته ا ت

 .هفون مطعئن نیستم که خدا واتعا  ومود دارد

  اطفی

 ترسد.سی که به خدا ایعان دارد ان مرگ نعیک

304/4 

 اد.کفم به خدا نزدی  شدهگاهی احساس می

 .است هدفبی و پوچ دانندگی کفممی احساس دیفی ا تقادات بدون

احساس معفویت  عیقی به من  ارودمی اولیا اه به حرد یکی ان امامان وهرگ 

 دهد.دست می

 .دهدیمها احساس ترس ان خداوند به من دست عضی وتتب

تا برای مبران گفاهم به من  خواهمیمو ان خدا  کفمیمگاهی احساس توبه 

 کع  کفد.

 پیامدی

 رد.گیری کتدر سختخرید و فرو  مشروبات الکلی نباید اینبار  در

335/4 

بودن یا نبودنشان یفدان مهم مذهبی ؛رهبران سیاسی باید کاردان باشفد 

 نیست.

امرونی  ۀتوان در مامعبسیاری ان توانین اسلاد را نعی رسدیمبه نمر 

 .کرد امرا

 بدحجابی باید با تاطعیت مبارنه کرد.  با پدید

 فوان تعاشایی هی مثل فوتبال بننان هم باید بتوانفد در مسابقات ورنش

 شرکت کففد.

 مفاسکی

گرفتنا کاری با مسجدا خواندن ترانا نعانخواندنا رونهرفتن به مسجدا هع

)هرکداد  های زادارشرکت در نعان مععها شرکت در ا یاد مذهبی و 

 صورت ی  گویه مطرح شد(.به

333/4 

 

 فردگرایی خودخواهانه

 یادهیاا یایفردگرا یکلطوربه دارد. یمتفو  اریو ابعاد بساست مدرن  یمفهوم اییفردگرا

بارای  (.053 ا ص.5333 سایانادیتر) دارد دیاتثک یفارد و مفاافر فارد تیااست که بر اهع
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خیلای گویه با طیف لیکارت ان ش  سفج  متغیر فردگرایی خودخواهانه در این تحقیق ان 

 .استفاده شد (5) ( و خیلی موافقم0) (ا موافقم3) (ا نمری ندارد0) (ا مخالفم5) مخالفم
 

 متغیر فردگرایی کردنعملیاتی -3 جدول
 آلفای کرونباخ شدهواریانس تبیین عبارات ردیف

 من باید موفق شود حتی اگر به ضرر دی ران باشد. 5

30/53 300/4 

 در هر کاری برایم این مهم است که به نفر خودد باشد. 0

 ه کسی کع  کفم.بخواهم ب بیفمینعنیانی  3

 .خودد برایم مهم است و کاری به دی ران ندارد آیفد  بی  ان هر ییز 0

 .کفمیمتفها به سود و مففعت خودد فکر  5

 .کفمیمدی ران را فدای پیشرفت خودد  6

 

 اجتماعی احساس عدالت 

رشاد  یاهارعاره ۀ ادلاناه و دلساونان ریاتون»را  یسانمان ملل مفهاود  ادالت امتعاا 

ان افاراد مامعاه   یاباا هر یعفای ی(.  دالت امتعا 0446ا 5داند )سانمان مللیم «یاتتااد

کاه سازاوار آن اسات  ردیاتارار گ ییرفتار شاود کاه مساتحق آن اسات و در ماا یاگونهبه

 ادالت در مامعاه  تیفیو   تیان ذهف یفدی(. احساس  دالت برآ04 ا ص.5314)نوابخ ا 

 یاهیاو رو یعیبراساس دو نوع  ادالت تاون یحساس  دالت امتعا ا قایتحق نیدر ا .است

دولات اسات و  فیاحساس مردد باه تکاال نیمب یعی. احساس  دالت تونشده است یررسب

دهاد. احسااس یبه دست دولت را نشان م یمشاغلا مفاصم و اموال  عوم ریتون یی ون 

 یساانمان یهااهیارو زیعه و نمام یهاهی دالت و انااف در رو تیر ا نیمب یاهی دالت رو

 یهااهیشامل رو یاهیلز معتقد است  دالت روو(. مان را53 ا ص.5314 ایبیهزارمر) است

 ادلانها مولد و کارآمد  یاوهیمامعه به ش یادیاست که ساختار بف هیتض نیا نیتضع یلاند برا

                                                           
1 United Nations 
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 های نیر درهیان گوبرای سفج  احساس  دالت امتعا ی  (.5333ا 5راولز) شده است میتفم

 شده است. استفادهطیف لیکرت 
 

 متغیر احساس عدالت های مربوط بهگویه -4 جدول

 عبارات متغیر
واریانس 

 شدهتبیین
 آلفای کرونباخ

احساس 

 دالت 

 امتعا ی

 .دارند دسترسی آبرومفد نندگی برای درآمد حداتل به مرددهعۀ 

30/53 300/4 

 .شودیت میها ر اما حق و حقوق تومیت ۀدر مامع

 .حقوق افراد دی ر را پایعال کففد حق و توانفدینعنفوذ افراد با

 توانفد ان دست تانوننعی راحتیهب خطاکارانی که پارتی یا پول دارندا

 فرار کففد.

( افراد متفاسم با شایست ی )تابلیت ها بهما واگذاری شغل ۀدر مامع

 .هاستآن

 .شودیمیکسان برای هعه امرا  صورتهما تانون ب ۀدر مامع

 

 اقتصادی و اجتماعی طبقة

امتعا ی به بخشای ان ا ضاای مامعاه  گوید: طبقۀدر تعریف طبقۀ امتعا ی می 0نکوه 

هاای امتعاا یا میازان راروت و های مشترکا حیثیتا فعالیتشود که ان نمر ارن می گفته

فاوت داشاته باشافد های دی ر مامعه ت متعلقات شخای دی ر و نیز آداب معاشرتا ان بخ

کفادا ساه رو   عاده در نشان ماین نیز خاطرطورکه کوه(. هعان513ص.  ا5333نا )کوه

ا ذهفی و ند ان: رو  اشتهاریاها  بارتاین رو  ساختار طبقاتی مامعه ومود دارد.بررسی 

به نمر خودشاان شود که در رو  ذهفی ان افراد پرسیده می(. 513ص.  ا5333نا  یفی )کوه

هاای موتعیات طبقااتیا امتعا ی تعلق دارند. در این پژوه  نیز یکی ان گویه بقۀبه کداد ط

                                                           
1. Rawls 

2. Cohen 
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 صورت متغیر ترتیبی و تاوری که فرد ان طبقۀ خانواده خود داردا در پفج گویه شامل طبقۀبه

 پایینا متوسط رو به پایینا متوسطا متوسط رو به بالا و بالا سفجیده شده است.

 تحقیق هایافتهی. 4

درصد مارد  5/03 اآماری این تحقیق نعونهنفر  044ان آن بود که ان  نتایج توصیفی حاکی

بیشاتر مععیات نعوناه را درصد  3/15با  تومیت لر پاسخ ویان ان بودند.درصد نن  5/55و 

 .سال بود 60/30کففدگان در تحقیقا میان ین سفی شرکت. ندتشکیل داد
 

 هاای نمونه به تفکیک جنسیت آنتوزیع سن اعض -5جدول 

 جنسیت میانگین انحراف معیار حداکثر حداقل دامنه

 مرد 50/35 30/0 04 00 53

 نن 50/30 3/55 65 55 06

 

سال بود که بیشاتر ان  34/50اسخ ویان برابر با های تحایل در بین پمیان ین تعداد سال 

و ناان داشاتفد ن تری در مقایساه بااتحایلات بیش درمجعوع مردان نعونۀ پژوه . دیپلم بود

 .ها کعتر بودهای تحایل در بین آنپراکفدگی سال

بودناد. ان حیا  درآماد و  متوسط مامعاه ان طبقۀ آنان بیشتر ابراساس گفتۀ پاسخ ویان

که هزیفۀ حالی؛ درندکردتومان ا لاد  444/014/0خو را رآمد پاسخ ویان میان ین د هزیفه نیز

 تومان بود. 444/344/3 با برابرخانوارشان  ماهیانۀ

 توصیف متغیرهای اصلی پژوهش. 1. 4

 متغیر ادراک فساد اداری

و بیشترین  55شودا کعترین نعر  میزان ادراک فساد مشاهده می 6طورکه در مدول هعان

این در حالی است  ؛بود 04هروندان نیز برابر با . میان ین ادراک فساد در بین شاست 56نعره 

میاان ین  ایان تفااوت ااینعوناهبراساس آنماون تای تا  .بود 03ین طیف برابر با میان  که
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ک فسااد طور معفاداری میاان ین ادرامعفادار بود؛ یعفی بهآماری  شده در سطح مامعۀمشاهده

 .در بین ا ضای نعونه بیشتر ان میان ین طیف بود
 

 ادراک فساد اداری برحسبتوزیع پاسخگویان  -6جدول 
 متغیر میانگین انحراف معیار حداکثر قلحدا دامنه

06 0 03 51/0 04.05 

 میان ین طیف تفاوت میان ین میزان تی معفاداری ادراک فساد

444/4 03.51 05/6 50 

 

 متغیر دینداری کل

و میاان ین  اسات 540و حاداکثر  03ا حداتل نعر  متغیر دیفداری کال 3براساس مدول 

باود کاه نتاایج  50طیف دیفداری برابر باا . میان ین بود 06/61اسخ ویان برابر با دیفداری پ

ر معفااداری طوه دیفداری در بین ا ضای نعونه بهای حاکی ان آن است کنعونهآنمون تی ت 

 است.بوده  ان میان ین طیف بیشتر
 

 دینداری کل برحسبتوزیع پاسخگویان  -7جدول 

 متغیر میانگین انحراف معیار حداکثر حداقل دامنه

36 03 540 51/54 06/61 

 میان ین طیف تفاوت میان ین میزان تی معفاداری دیفداری

444/4 30/530 06/53 50 

 

 متغیر احساس عدالت

وضعیت توصیفی و اساتفباطی ایان  تغیر ان ش  گویه استفاده شد.گیری این مبرای اندانه

 نعای  داده شده است. 3ول متغیر در مد
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 احساس عدالت اجتماعی برحسبیان توزیع پاسخگو -8جدول 
 متغیر میانگین انحراف معیار حداکثر حداقل امنهد

00 4 00 53/0 00/5 

ت 
دال

  
س

سا
اح

 ی
عا

مت
ا

 

 میان ین طیف تفاوت میان ین میزان تی معفاداری

444/4 05/01- 33/6- 50 

 

 پاایین شاهروندان در ساطح امتعاا ی گویای احساس  ادالت 3نتایج مفدرج در مدول 

ایان در  اسات؛ 00/5نعونۀ آماری و نیز مامعۀ آماری است. میان ین برآوردشد  ایان متغیار 

اسات. نتیجاۀ آنماون تای  50کاررفتاه بارای سافج  آن است کاه میاان ین طیاف به حالی

 .کفدیم ییدتثدرصد  11این معفاداری تفاوت را با اطعیفان  نیز یانعونهت 

 فردگرایی خودخواهانه

میاان ین دهاد توصایف شاده اسات کاه نشاان می 1واهانه در مادول فردگرایی خودخ

ایان در  اسات؛ 01/0و میزان آن برابر باا پاییفی است بسیار در سطح  خودخواهانه فردگرایی

 ااینعوناهتا بفابراین با تومه به آنمون تای  است؛ 50که میان ین طیف برابر با حالی است 

 .درصد اطعیفان کعتر ان میان ین طیف است 11با ر معفاداری و طوبه آماری مامعۀمیان ین 
 

 فردگرایی خودخواهانه برحسبتوزیع پاسخگویان  -9جدول 
 متغیر میانگین انحراف معیار حداکثر حداقل دامنه

03 4 03 63/0 01/0 

 میان ین طیف تفاوت میان ین میزان تی معفاداری فردگرایی

444/4 430/30- 55/3- 50 

 

 هادیمتغیر اعتماد ن

میاان ین ا تعااد  و اسات 64یف در این متغیر برابر با میان ین طا اساس نتایج توصیفیبر

درصاد اطعیفاان  11باا و  یانعوناهاساس نتایج آنمون تی ت بر .ستا 35/53برابر با  نهادی

 ست.تر ان متوسط طیف اآماری پایین ن ا تعاد نهادی در مامعۀتوان تضاوت کرد که میزامی
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 اعتماد نهادی برحسبتوزیع پاسخگویان  -11جدول 
 متغیر میانگین انحراف معیار حداکثر حداقل امنهد

36 3 30 00/53 35/53 
ا تعاد 

 نهادی
 میان ین طیف تفاوت میان ین میزان تی معفاداری

444/4 353/1- 60/6- 64 

 

 ایمرتبط با متغیرهای زمینه هایآزمون فرضیه

دراک فسااد داشاتفد. معفاادار باا ا ن و سطح تحایلات رابطۀمدا سای درآمتغیرهای نمیفه

 کس با افازای  ساطح یابد و برمیواتر با افزای  سن و درآمد میزان ادراک فساد کاه  در

 .کفدیمتحایلات میزان ادراک فساد افزای  پیدا 
 

 ایفساد و متغیرهای زمینه بین ادراکبررسی رابطة  -11جدول 
 ادراک فساد

 متغیر
 پیرسون ن معناداریمیزا

 سن -046/4  444/4

 درآمد -003/4  444/4

 میزان تحایلات 510/4  444/4

 

امتعاا ی و اتتااادی پاساخ ویان  ت ادراک فساد بر مبفای وضعیت طبقاۀتحلیل وضعی

د. خرومی آنمون تحلیل واریاانس طبقات مختلف ادراک متفاوتی ان فساد دارن دهدیمنشان 

این نکته که  شدنمشخصست. برای آمده استا مؤید این نتیجه ا 53 طرفه که در مدولی 

اساس استفاده شد؛ براین 5ها ومود داشته استا ان آنمون تعقیبی توکیتفاوت بین کداد گروه

 ساایر طبقاات ادراکطور معفااداری در مقایساه باا افرادی که در طبقۀ پایین ترار دارنادا باه

ایین پا گریه در مقایسه باا طبقاۀمتوسط رو به پایین نیز ا ۀبیشتری ان ومود فساد دارند. طبق

                                                           
1. Tukey 
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 کفاد. نکتاۀپیادا میمتوسط ادراک فساد بیشتری ادراک فساد کعتری داردا در مقایسه با طبقۀ 

 ست.م تومه در این تسعت میان ین نیاد ادراک فساد در بین طبقۀ متوسط امال
 

 تصادی و اجتماعیتفاوت میانگین ادراک فساد در بین طبقات اق -12جدول 
 ادراک فساد

 متغیر
 میانگین Fمیزان  سطح معناداری

444/4 43/04 

 پایین 50/00

 متوسط رو به پایین 35/36

 متوسط 30/00

 متوسط رو به بالا 33/01

 بالا 10/35

 

 ها با تومه به تعداد انادکتفاوت میان ین ادراک فساد در بین تومیت برای بررسی فرضیۀ

ابتدا اتواد غیر لر باا هام ادغااد شادند. ساپس تحقیقا  اد ترک و  رب و فارس در نعونۀاتو

مستقل نشان داد کاه  اد لر و غیر لر انجاد شد. نتیجۀ آنمون تی برای دو نعونۀتوابین  مقایسۀ

 تومیت افراد در ادراک فساد تفاوت معفاداری ندارد.آماری  در سطح مامعۀ
 

 حسب قومیتفاوت ادراک فساد برسی معناداری تبرر -13جدول 
 ادراک فساد

 متغیر
 میانگین تفاوت میانگین Tمیزان  سطح معناداری

555/4 516/5- 353/0- 
 لر 04/04

 غیر لر 1/33

 

نیاز ان آنماون تای  حسام مفسایتبرای بررسی فرضیۀ تفاوت میان ین ادراک فسااد بر

طور معفااداری بای  ان نناان به 45/05با  استفاده شد که بر این اساس مردان با میان ین برابر

اوت میاان ین باین بفابراین فر  تف ؛کففدیمک ادرافساد را  ومود 40/31با میان ین برابر با 

 شود.حسم ادراک فساد پذیرفته میننان و مردان بر
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 بین ادراک فساد و جنسیت بررسی رابطة -14جدول 
 دراک فسادا

 جنسیت
 گینمیان Tمقدار  سطح معناداری

455/4 050/0 
 نن 40/31

 مرد 45/05

 

محور و برخای سانی معادلات ساختاری کواریانستحقیق ان مدل هاییهفرضبرای آنمون 

 امادل مفهاومی تحقیاقمفماور آنماون باه در این راستا. آماری دی ر استفاده شد یهاآنمون

ر نمار گرفتاه شادند و گیری انعکاسای داندانه یهامدلصورت متغیرهای مومود در مدل به

 0شکل  PLSافزار جاد شد. محاسبات و خرومی نردضرایم و محاسبات مربوث به هری  ان

 .دهدیمرا نشان 
 

 
 مدل معادلة ساختاری عوامل مؤثر بر ادراک فساد اداری -2 شکل
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توساط  شادهتدوین مفرو  ال وهای که دهدیمنشان  433/4به میزان  SRMRشاخص 

. هاا باه ال او برتارار اساتداده شوند؛ به  بارت دی را بران عایت میهای پژوه  حداده

 هاییهفرضایاا رد  ییادتثترین معیاار بارای شده در مدل نیز مهمرگرسیونی محاسبه یهاونن

 شود.ها پرداخته میتحقیق است که در ادامه به آن

ه این متغیر تاثریری بیان کرد ک توانیمفردگرایی خودخواهانه بر ادراک فساد  یرتثر دربار 

هریه افراد فردگرایی خودخواهانه بیشاتری فساد دارد؛ یعفی ادراک بر  530/4مثبت به میزان 

با ی  واحد تغییار در  ادی ر ؛ به  بارتکففدیمان فساد را ادراک  ا میزان بیشتریداشته باشفد

. شاودیمساد ایجااد تغییر در انحراف معیار ادراک ف 530/4معیار این متغیر به میزان  انحراف

ان این اسات کاه  نعونه با مای زین حاکی 5444سانی ضرایم نیز با تعداد نتیجۀ خودگردان

درصد با صفر تفااوت  11ن آماری نیز با اطعیفا آمده در بین مامعۀدستضریم رگرسیونی به

 03/4و حاداکثر  433/4معفادار دارد و ارر آن در سطح مامعۀ آمااری مقاداری باین حاداتل 

 است. 

بین ادراک فساد و دیفداری )و ابعاد آن( با استفاده ان آنمون پیرساون  رابطۀ 56در مدول 

(ا دیفاداری 305/4(ا دیفداری مفاساکی )350/4اساس دیفداری کل )بررسی شده است؛ براین

و معفادار باا ادراک فسااد دارناد. مثبت  ( ارتباث351/4داری  اطفی )( و دیف534/4ا تقادی )

ک بیشاتری ان و ادرا اندسیت بیشتری باه فسااد داشاتهبا افزای  دیفداریا افراد حسا واتردر

شودا اماا باین بعاد می ییدتثدرصد اطعیفان  11بفابراین این فرضیه با  اند؛فساد گزار  کرده

 .امدی دیفداری با ادراک فساد رابطۀ معفاداری ومود نداشتپی
 

 دینداریبین ادراک فساد و  رابطة بررسی -15جدول 
 پیامدی عاطفی اعتقادی مناسکی دینداری کل متغیر

 403/4 351/4 534/4 305/4 350/4 ادراک فساد

 655/4 444/4 454/4 444/4 444/4 میزان معفاداری
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 دهدیمنشان گذاری کل این متغیر بر وضعیت ادراک فساد ساختاری میزان ارر مدل معادلۀ

؛ باه کفدیمدرصد افزای  پیدا  11ک فساد نیز با اطعیفان رفتن سطح دیفداری میزان ادرابا بالا

تغییر در انحراف  300/4معیار این متغیر به میزان  با ی  واحد تغییر در انحراف ادی ر  بارت

نعوناه باا  5444سانی ضرایم نیز با تعداد . نتیجۀ خودگردانشودیممعیار ادراک فساد ایجاد 

آمده در بین مامعۀ آماری مقداری دستگرسیونی بهان این است که ضریم ر مای زین حاکی

ادراک  باراحساس  دالت  ارر آنمون فرضیۀ است.نتیجۀ 040/4و حداکثر  051/4بین حداتل 

ن متغیار باه دو صاورت مساتقیم و ایا دهادیمنشاان فساد در بین شهروندان شاهر یاساوج 

بار ارار هدالت  لااوبه این صورت کاه احسااس  ا ؛ستغیرمستقیم بر ادراک فساد اررگذار ا

مختلف ایجااد  یهاارگانا تعاد به نهادها و  با تثریری که بر تواندیم -05/4مستقیم به میزان 

نیز بر ادراک فسااد شاهروندان ارار ب اذارد.  (500/4به میزان ) یممستقصورت غیرا بهکفدیم

اس  ادالت احساد نبود دهوضوح نشان میبه هاو مهت مففی آن ایم هر دو مسیرمقدار ضر

 به هعراه دارد.را ها ان سوی آنی شهروندان ادراک فساد بیشتری امتعا ی ان سو

 11طح معفااداری ست کاه ایان ارار در سانیز گویای این ا هادادهسانی نتیجۀ خودگردان

حداکثر آن در حالت تععایم ست و مقدار حداتل و نیز برترار اآماری  درصد در سطح مامعۀ

هعچفین روابط مومود در مدل نشان  .است -33/4 و حداکثر -53/4ل آماری حدات به مامعۀ

ا تعاد نهادی نهادی دارد  بر میزان 365/4احساس  دالت امتعا ی ارر مثبت به میزان  دهدیم

. شودیمدرصد ان تغییرات میزان ا تعاد نهادی توسط احساس  دالت امتعا ی تبیین  3/53و 

درصد ان تغییرات متغیار ادراک ان  6/55هستفد  ل تادرمجعوع متغیرهای مومود در این مددر

 فساد را تبیین کففد.

 یریگجهینت. 5

بر ادراک فساد در شهر یاساوج بررسای شاد.  مؤرردر این تحقیق برخی  وامل امتعا ی 

ی آن دنبال ماهیت پفهانو به گذاردمیکه فساد اررات مففی بسیار بر ابعاد مختلف مامعه انآنجا
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 هاایراه فاوان یکای ان ا ان شیو  ادراک فساد بهگیری نیستل سفج  و اندانهبه وضوح تاب

و میازان ارار  ن متغیرهایی که در این تحقیق بررسی شدند. برخی اشودمیاستفاده  سفج  آن

واهانها دیفاداریا ا تعااد خ بارت بودند ان: فردگرایی خود اادراک فساد ارنیابی شدها بر آن

 امتعا ی.نهادی و احساس  دالت 

یشاتر تاومهی ب درخورکلی تحقیق نشان داد میزان ادراک فساد شهروندان به مقدار  نتیجۀ

 .ستهعسو (5311) خانعحعدیبهشتی و مطالعۀ  هاییافتهست. این نتیجه با ان حد متوسط ا

کاه میازان  ها که در مفطقۀ سرپل ذهاب انجاد شدا این نتیجاه باه دسات آمادپژوه  آندر 

هاا در پژوه  آن هعچفین .ستبین مردد آن مفطقه نیز بیشتر ان حد متوسط ا در ادراک فساد

باود.  5/50کاه میاان ین طیاف سافج  آن حالی؛ دربرآورد شاد 60میزان ادراک فساد مردد 

پاژوه   هاییافتاهباا ا ومود فساد در کشور تثییدبه لحاظ  حاضر تحقیق هاییافتههعچفین 

 هعسوست. (5333) پوررفیر

ای و ادراک ان فساد پرداختاه همتغیرهای نمیف در پژوه  حاضر به بررسی رابطۀهعچفین 

حایلاتا مفسیت و طبقه درآمدا سن و سطح تشامل ای متغیرهای نمیفهشد. نتایج نشان داد 

رای دا اداشاتفدتری واتر افرادی که سطح درآمد پایینرابطۀ معفادار با ادراک فساد داشتفد. در

 هعچفاین و داشاتفدپاایین تارار افرادی کاه در طبقاۀ  امردان ابودندی سطح تحایلات بالاتر

دلیل رساد ماردان باه. باه نمار میداشتفد ادراک فساد بیشتریافرادی که سن کعتری داشتفدا 

ها به میازان بیشاتری رفتارهاای مخاالف کار داشتن با سانمانحضور بیشتر در ادارات و سرو

ین افاراد باا ساطح ننان دارند. هعچفا فساد در مقایسه باتری به   مففیو ن ر اندتانون دیده

مرباوث باه فسااد تحایلات بالاتر آگاهی بیشتری داشاتفد و باا اطلااع ان اخباار و اطلا اات 

مختلاف  هاایتومیت. تفاوت ن اه تر بودنددر شهر یاسوج بدبین به فسادادارات کارکفان در 

 بررسی ترار گرفت و البته رد شد.تحقیق این  در ادراک فساد نیز موضوع دی ری بود که در

ه دست آمد کاه ایان متغیار اراری این نتیجه بادراک فساد اررا تعاد نهادی بر  رابطه بادر 

های طورکاه در نمریاههعان .( و مففی بر ادراک فسااد داشات335/4به میزان ) تومه درخور
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سالامت باه اشاته باشافدا یقدر افراد ا تعاد کعتری باه نهادهاا دنهادگرایان مشاهده شدا هر

نتاایج نتایج این تحقیق ان این حیا  باا  کففد.نیز بیشتر تردید میکارگزاران و کارکفان اداری 

 .( هعسوست5310ور و هعکاران )پ( و شارع5313مطالعات فاضلی و ملیلی )

 ه این متغیر ارری درخوردر رابطه با ارر دیفداری بر ادراک فساد این نتیجه به دست آمد ک

در باین ابعااد مختلاف دیفاداریا  ادراک فسااد اداری داشات.بار ( 300/4باه میازان ) تومه

باورهاا و ا تقاادات . دی در این نمیفه معفاادار باودابعاد مفاسکی و  اطفی و ا تقا هعبست ی

مباح  نمری این مطابق با گذار باشد. تثریرتواند بر ادراک و ن ر  افراد فساد می افراد یفید

عه و روند آن حساسایت پذیری افراد دیفدار در تبال مامربودن احساس مسئولیتتحقیق بیشت

 را به هعاراه داشاته اسات. اد کرده است و ادراک فساد بیشتریبه وضعیت فساد ایجبیشتری 

یفداری نیادی د است که ایران کشوری است که دا یۀ این موضوع بیشتر ان این حی  اهعیت

در آن اصول و احکاد دیفی در تعامی ابعااد مامعاه رساوخ  که شودمیشدت تلا  دارد و به

ا حسن دوست فرخاانی اپفاهنتایج تحقیق یزداندر این نمیفه با  حاضر تحقیق نتایج .داده شود

 هایانساان با حساسایت بیشاتر توانمیرا این نتیجه . ( هعسوست5310) رضایی وبوستانی  

 فردی مرتبط دانست.دیفدار در تعاملات بین

درصاد  11باا اطعیفاان  نمردفرضیۀ ماا ادراک ان فسادر باحساس  دالت  ارر رابطه بادر 

و نتایج نشان داد که این متغیر تثریری مففی و البته درخاور توماه بار ادراک فسااد شد  تثیید

میزان ادراک فسااد  انبود تبعی ( بیشتری کففد)  دالتانکه هر یه افراد احساس فی داشت؛

 داردتحقیاق  رر مستقیعی کاه بار متغیار وابساتۀر اب. این متغیر  لاوهکفدمیها کاه  پیدا آن

گذار مستقیم نیز بر ادراک فساد اررصورت غیربه اکه بر ا تعاد نهادی دارد با ارر مففی تواندمی

هادگرایاان مرامعاه ن هایارتباث این دو متغیر باه نمریاه توان برای توضیحدر ایفجا می .باشد

نهادها بتوانفد  دالت را در بین افاراد ر ایات  یفانچه ااست معتقد 5مایی که رورستاین کرد؛

و  به میازان بیشاتری باه ادارات هاآنکففد و احساس  دالت در بین افراد شیوع داشته باشدا 

                                                           
1. Rothstein 

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=178201
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=27248
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=64072
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فسااد رایاج  هااآن ان کعتری احساس خواهفد کارد کاه درو به میز کففدمیا تعاد  هاسانمان

 ی وموساو یاعایرف ادیق محعاتحقیانتاایج در ایان نمیفاه باا حاضار  است. نتایج پژوه 

 ( هعسوست.5315) نادهنیحس

ا ضای  اگر کفد.ها را تفمیم میبط بین انسانبفیادین نندگی بشرا روا  فوان پایۀ دالت به

تفهاا شاودا ناهدالت برای آناان امارا نعیمامعه احساس کففد حق آنان ضایر شده است و  

سایل پفدارنادا بلکاه پتانهاا را فاساد میآن و دانفدها و نهادهای مومود را مقار مینمانسا

های مااداود ان هااا نیااز فااراهم خواهااد شااد. نمرساافجیبیشااتری باارای  ااایان و ا ترا 

تواناد ویشااوندگرایی در ادارات مییاون خ هاییپدیدهرموع و نیز ملوگیری ان برون ارباب

و باا توماه باه آن نشاان دهاد دهای ماری در ادارات و نهادها فرایف احساس آنان را دربار 

 ریزی صحیح صورت گیرد.برنامه

ای مثبت و معفادار باا که رابطه بودفردگرایی خودخواهانه یکی دی ر ان متغیرهای مستقل 

متفاوع  اریابعاد بسا یمدرن و دارا یمفهوم اییفردگراته یعفی ادراک فساد داشت. متغیر وابس

باه نمار دارد.  دیتثک یفرد و مفافر فرد تیاست که بر اهع یادهیا ییفردگرا یکلرطوبه است.

باشد که افرادی که میزان فسااد بیشاتری  دادنیتوضیحگونه رسد رابطۀ این دو متغیر بدینمی

و ان مامعاه کفااره است ها نهادیفه شده اندا فردگرایی بیشتری در آندر ادارات احساس کرده

 اند.گرفته

واهاناها تغیرهایی یاون فردگرایای خودخرفتن مگبا درنمرنشان داد  پژوه  حاضر نتایج

 50نزدیا  باه  درمجعاوع تاوانمیا تعاد نهادیا احساس  دالت امتعا ی و نیز دیفاداری 

باه نمار  روبین شهروندان یاسومی تبیاین کارد؛ انایاندرصد ان واریانس ادراک فساد را در 

بیشتری صاورت  ربط تلا باید در راستای افزای  ا تعاد نهادی ان سوی مرامر ذی رسدمی

بیشتری ان نهادها داشته باشفد و ان ساانوکارهای درونای  هر اندانه افراد فاصلۀواتر درگیرد. 

ناکارآمد و  را هاکففد و آنها ن اه میظن بیشتری به آنا با سوءآنان اطلاع کعتری داشته باشفد
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های امتعا ی در انهاستانی و رسها ان طریق شبکۀ های سانمانالیتگزار  فع دانفد.فاسد می

 باشد. مؤررتواند بسیار این نمیفه می

شارایط سافیا  واساطۀهتار بکه نسل ماوان آیدمیجعوع ان نتایج این تحقیق یفین برمدر

وضاعیت یاسای و امتعاا ی بیشاترا س هاایآگاهیبه تبار آن  داشتن تحایلات سطح بالاترا

شایوع  افردگرایی بیشتری که دارناد و نیز احساس رو هستفدهاتتاادی متزلزلی که با آن روب

خطری بارای نمااد سیاسای ایاران ننگ  تواندمیامر و این  بیففدمیفساد را در مامعه بیشتر 

ید ومود فساد ه مؤکه فارغ ان میزان واتعی فساد در کشور ذهفیت این نسل است کباشد؛ یرا

 .در سطحی بالاتر ان متوسط در مامعه است

شاادن فساااد بااا باارای ملااوگیری ان خطرهااای نهادیفااهیاساای بایااد واتاار نماااد سدر

باه افازای  ساطح  اهای دتیق و امرای توانین متفاسم با باانتونیر درآمادهاگذاریسیاست

ان احساس  دالت امتعا ی هعت گعارد و با تلا  برای ایجاد شفافیت در ابعاد مختلفا میز

مادرن و نیاز  هاایارن فدی به بردن سطح پایبا تعاد نهادی را افزای  دهد .هعچفین با بالا

شاده ان بیرونی و درونی( فردگرایای مفبعا  ا م ان) امتعا یافزای  سطح نمارت و کفترل 

غیرخودخواهانه سوق دهد تا بتوان میازان فسااد  فردگرایی سویوضعیت نندگی مدرن را به

ته ذکر ایان نکتاه الب آن ادراک ان فساد نیز کاسته شود؛ در مامعه را کفترل و کم کرد تا به تبر

در این تحقیاق تفهاا برخای ان  وامال  وبسیار پیچیده است  ایپدیدهضروری است که فساد 

متفااوت  باید ابعاد گذاری برای مقابله با فسادو برای هرگونه سیاست بررسی شدبر آن  مؤرر

 اررگذار بر آن دیده شوند. اتتاادیل مختلف سیاسیا امتعا یا فرهف ی و  وامو  آن

 نامهبکتا

(. بررسی وضعیت ادراک ان فساد و  وامل مرتبط باا آن 5311ا. ) امحعدیخان ا س. ص.ا وبهشتی .5

 .05-30(ا 0)35ا مامعه شفاسی کاربردی. ذهابمطالعۀ شهروندان شهر سرپل

 گارای  در ساانمانی  ادالت احساس نق  (. بررسی5316فسقفدیسا غ. ) و سلطانی ه.ا نادهاتقی .0

 .501-555(ا 3)55 اسانمانی فرهفگ فالفامۀ مدیریتسانمان.  رد فساد به افراد
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 ارائاۀ و اداری فسااد بارون دلایال مهت ان اداری نماد شفاسیآسیم(. 5316)د.  کشتیبانا معفری .3

 مطالعاات .(غربای آذربایجاان اساتان بانرگاانی ساانمان: ماوردی مطالعۀ) آن با مقابله راهکارهای
 .51-33 (ا5)3ا حسابداری و مالی مدیریت اتتاادا

هاای (. بررسی برخای  وامال ماؤرر بار کف 5310)ا ا. معبیفیا ن.ا و محعودی. ح.ا ع انادهحسین .0

 .33-50(ا 3)0 اشفاسی معاصرمامعه هایپژوه . فردگرایانه

 باه گارای  و ساانمانی تعهد بین رابطۀ (.5315دولها ف. ) ا.ا و پورا طعیعه د.ا دولها د.ا حقیقتیانا .5

 .03-63ا (65)56ا امتعا ی فالفامۀ رفاه. تهران شهرداری کارکفان بین اداری فساد

 فسااد بر مؤرر امتعا ی  وامل(. 5310) ف. س. ماسولها و مؤمفی ع.ا اتددا محعدناده ب.ا خدریا .6

 (ا64)56 اامتعاا ی رفااه پژوهشی و  لعی فالفامۀ سففدج. شهرستان دولتی هایسانمان در اداری

530-533. 

 .ه) اندانهای نمااری فسااادیشاام(. 5313) ا پ.فااون مارافیاا و  .اپا واخفااار.ا خا دوگااراف  .3

 ا مترمعان(. تهران: نشر آگه.یاریج.  ا وفاضلی .د انادهحسیفی هاشم. د ااداتیهژبرالس

-540(ا 5ا )مامعه و اتتاااد ۀنشریمترمم(. ا )ح. راغفر در باب  دالت اینمریه(. 5333) رالزا ج. .3

30. 

ا متارمم(. تهاران: صبوری .د) تهاا پیامدها و اصلاحالت:  فساد و دولت (.5313) رنآکرمنا س. .1

 ان  کتاب ما.شیر

 سهامی انتشار.: . تهرانسرطان امتعا ی فساد(. 5333)ف.  پورارفیر .54

ا هاگوناه تایاماه ایفسااد ماال ۀ ارضا یبانشفاس(. 5335) .ف رناوندایم .ا وپورا غنال .ارهبرا ف .55

 .یتهران: انتشارات مهاد دانش اه .یتجرب هایآمونهو  امدهایپ

مزو  آمونشی توانین و مقررات (. 5310) وتی و امور مجلس.سانمان استاندارد ایرانا ادار  کل حق .50

 . تهران: انتشارات سانمان استاندارد ایران.سلامت اداری و مقابله با فساد

 در امتعاا ی ا تعااد با ا تعاد انواع رابطۀ . بررسی(5331)خ.  نادهاپورا د.ا رانتیا ن.ا و غلادشارع .53

 .  04-53(ا 3)0 اایران امتعا ی طالعاتم مجلۀمانندران.  دانش اه دانشجویان بین

(ا 5)6 ارانیاا یشفاسامامعه ۀمجلا. رانیدر ا یفداریسفج  د یبرا ی(. مدل5330) شجا ی نندا ع. .50

66-30. 

https://www.agahbookshop.com/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%20-%20%D9%BE%D9%8A%D8%AA%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D8%AE%D9%86%D8%A7%D8%B1%20-%20%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83%20%D9%81%D9%88%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83_356165
https://www.agahbookshop.com/%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87%20%D9%87%DA%98%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%8A%20-%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%20%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20-%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D9%8A%20-%20%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A_356166
https://www.agahbookshop.com/%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87%20%D9%87%DA%98%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%8A%20-%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%20%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20-%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D9%8A%20-%20%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A_356166
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 .فرهف ی هایپژوه  دفتر: . تهراناداری فساد(. 5333) نادگانا س. د. باس .55

 بارون باومی  لال شفاساایی(. 5316) ل. دهکاردیا و فروننده ج.ا دلخواها  .ا واتفیا ناده باس .56

 .5-04(ا 63)53ا حسابرسی دان  فالفامۀتهران.  شهرداری مطالعه مورد: اداری فساد

معاونات  . تهران: مرکز افکارسفجی دانشجویان ایران.ای بر سفج  فسادمقدمه(. 5333فاضلیا د. ) .53

 .های مجلسپژوهشی مرکز پژوه 

 تحلیلای و  لعای ناماۀهفته دو راهکارهاا. و هاسیمآ ایرانا در اداری سلامت(. 5331. )ی کعالیا .53

 .5-53 (ا03) اریزیبرنامه و پژوه  مفابر مدیریت و ریزیبرنامه معاونت بانرسیا سانمان

 .نشر مرکز مترمم(. تهران: )د. رلاریا پیامدهای مدرنیت (5330آ. ) گیدنزا .51

راک فسااد و احسااس  ادالت اد. (5315) .س انادهنیحس .ا ود یاموسو یا ح.اعیرف .اد یامحعد .04

 .505-500 (ا5)3 ارانیا یامتعا  مسائل ی.امتعا 

. بررسی میزان فردگرایی فرننادان در خاانواده(. 5331معیدفرا سعیدا و صبوری خسروشاهیا ح. ) .05

 . 13-554(ا 03)0ا یشفاختهای مامعهپژوه  ۀمجل

هعاای  نمااد اداری و هاا. (.  لل تخلفاات اداری و ی اون ی پیشا یری ان آن5333ر. )نجاریا  .00

 ا سانمان امور استخدامیا تهران.توسعه

: ماوردی ۀمطالعا)بر آن  مؤرر(. رفاه امتعا ی و  وامل 5314. )ا رصفری شالی .ا وج اهزار مریبی .03

 .5-06(ا 5)0ا ریزی شهریبرنامهپژوهشی پژوه  و - لعی  ۀفالفام (.شهر تهران

 .نشر رال  )د. رلاریا مترمم(. تهران: شفاسی دینمامعه(. 5331) ا د.نهعیلتو  .00

 ۀرابطا ی(. بررسا5310ا. ) ایید.ا و رضاا ایه.ا و بوساتان ایفاها ل.ا و حسن دوست فرخاانپ زدانی .05

بااهفر کرماان(.  دیدانشا اه شاه انیدانشاجو یماورد ۀ)مطالعا یفاداریو د ین ر  باه فسااد ادار

 533-564(ا 54)0ا مطالعات موانان یشفاسمامعه

 
26. Alatas, V., Cameron, L., Chaudhuri, A., Erkal, N., & Gangadharan, L. (2009). 

Gender, culture, and corruption: Insights from an experimental 

analysis. Southern Economic Journal, 75(3), 663-680. 

27. Dimant, E., & Tosato, G. (2018). Causes and effects of corruption: What has 

past decade's empirical research taught us? A survey. Journal of Economic 

Surveys, 32(2), 335-356. 

https://www.magiran.com/magazine/6220
https://www.magiran.com/magazine/6220
https://www.gisoom.com/search/book/author-342191/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%85-%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86/
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