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چکیده
سالمت اداري مهم ترین سرمایه براي پيشرفت هر سازمان است و نقطه مقابل آن نيز 
فساد اداري است که مانع پيشرفت خواهد شد. فساد دورویه دارد. یک رویه آن، ادراکی 
است که نسبت به فساد در جامعه وجود دارد، یعني باورهایي که جامعه نسبت به وجود 
فساد و گستره آن دارد. رویه دیگر، سنجش و ارزیابي فساد و تعيين شاخصه هایی براي 
آن مي باشد. هدف کلی این پژوهش بررسی ادراک شهروندان بيرجندی از فساد اداری 
و متغيرهای جمعيت شناختی مؤثر بر آن می باشد. در این پژوهش از روش پيمایشي 
کليه  تحقيق  آماري  )جمعيت(  جامعه  است.  گرفته  شده  بهره  پرسش نامه  ابزار  از  و 
شهروندان 18 سال و باالتر بيرجندی بوده است. هم چنين از روش نمونه گيری ترکيبی 
از  براي سنجش  نفر می باشد.   نمونه 197  استفاده  شده و حجم  تصادفی  خوشه ای- 
اعتبار محتوا و براي محاسبه ی  پایایي از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده  شده و نتایج 
تحقيق نيز با استفاده از نرم افزار آماري SPSS نسخه 22 در دو سطح توصيفي و تحليلي 
استخراج  گردیده است. یافته های تحقيق نشان می دهد که 1( بين جنسيت پاسخگویان 
و ادراک آن ها از فساد اداری، تفاوت معنا داری وجود دارد، به این معنی که ادراک از فساد 
اداری پاسخگویان زن، بيش از مردان می باشد. 2( تفاوت معناداری بين سطح تحصيالت 
پاسخگویان و ادراک آن ها از فساد اداری وجود دارد. 3( ادراک از فساد اداری پاسخگویان 
پاسخگویان می باشد. 4(  از سایر  بيش  اجتماعی در حد متوسط،  اقتصادی-  پایگاه  با 
ندارد. وجود  معنی داری  رابطه  اداری،  فساد  از  آن ها  ادراک  و  پاسخگویان  سن  بين 
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مقدمه
کلمه فساد از ریشه فرانسوی Corrmption و ریشه التينی Rumpere به معنای 
»شکستن« یا »نقض کردن« گرفته  شده است. آن چه شکسته یا نقض می شود می تواند 
یک »شيوه رفتار اخالقی یا اجتماعی و یا مقررات اداری« باشد. در زبان فارسی برای فساد 
معانی مختلفی مانند تباهی، ستم، مال کسی را گرفتن، گزند، زیان، ظلم و ستم، شرارت 

و بدکاری ذکر شده است )افضلی، 1390: 235(.
باعث  )اعمال و رفتاری غيرقانونی که  اقتصادی  به سه دسته فساد  بعد فساد  از یک 
ازدیاد ثروت و شکاف عميق طبقاتی در جامعه می گردد و اختالل در نظم اقتصادی را در 
پی دارد(، فساد اداری )شامل کم کاری، کاغذ بازی، اهمال، دیوان ساالری، سوءاستفاده 
از قدرت، ارتشاء و اختالس( و فساد فرهنگی )هر فعل یا ترک فعل که باعث مخدوش 
است  تقسيم  قابل   اعتقادات جامعه گردد(  و  ارزش ها  باورها،  به  ایراد صدمه  یا  کردن 

)محمدنبی، 1380: 23(.
اداري عبارت  از فساد  بانک جهاني و سازمان  شفافيت بين الملل  تعریف عام و کلي 
است از: سوءاستفاده از اختيارات دولتي )قدرت عمومي( براي کسب منافع خصوصي، 
.)World Bank، 1997: 102( تحت تأثير منافع شخصي یا روابط و عالیق خانوادگي

هيدن همير1 سه نوع فساد را از هم متمایز می نماید: 1- فساد اداری سياه )عملی که 
هم ازنظر توده مردم و هم ازنظر نخبگان سياسی منفور است و عامل آن باید تنبيه شود، 
مثل دریافت رشوه برای نادیده گرفتن استاندارد و معيارهای ایمنی در احداث مسکن(؛ 
توده مردم  اما  است،  منفور  نخبگان  اکثر  ازنظر  )کاری که  اداری خاکستری  فساد   -2
در مورد آن بی تفاوت هستند(؛ 3- فساد اداری سفيد )کاری که ظاهراً مخالف قانون 
است، اما اکثر اعضای جامعه نخبگان سياسی و اکثر مردم عادی آن را مضر و بااهميت 
نمی دانند که خواستار تنبيه عامل آن باشند، مثل چشم پوشی از نقض مقرراتی که در 

اثر تغييرات اجتماعی، ضرورت خود را ازدست داده است( )حبيبی، 1375: 16(.
علل اصلی شکل گيری پدیده فساد را می توان به سه گروه تقسيم بندی کرد:

1. Hayden himr
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الف( علل فرهنگی و محیطی: در نظام اداری کنونی، انتصاب و اختصاص پست های 
سازمانی بر مبنای رفيق بازی و یا رشوه، به صورت امری عادی درآمده و تبانی بين افراد 
نظام  پاالیه های  از  عبور  برای  اداری  نظام  کارگزاران  عوامل  و  سياستمداران  متمول، 
بویژه در سطح کالن  فساد  بروز  آن،  نتيجه  است که  پذیرفته شده  اداری، یک جریان 

جامعه بوده است.
ب( علل شخصیتی: در تمام کشورها بویژه کشورهای توسعه یافته، برای پست های 
افراد بر مبنای  انتصاب  انتخاب و  اداری و سازمانی، شرایط احراز معرفی می گردد که 
دولتی،  و  اداری  موقعيت های  احراز  شرایط  محتوای  در  می گيرد.  صورت  شرایط  آن 
بخشی به ویژگی های شخصيتی مدیر اختصاص داده شده است. علت آن نيز به اهميت 
و نقش ویژگی های شخصيتی مدیران در رفتارهای سازمانی برمی گردد که از خود نشان 
می دهند. چنانچه بر مبنای رفيق بازی یا رشوه، فردی برای پستی انتخاب شده است که 

شرایط آن را نداشته، در اینجا بروز فساد، اجتناب ناپذیر است.
که  است  این  کنونی  اداری  نظام  واقعيت های  از  یکی  و سازمانی:  اداری  ج( علل 
با تعداد زیادی از قوانين و مقررات غيرواقعی و یا غيرضروری  واحدهای اداری معموالً 
مواجه هستند و ابهامات موجود در رویه های اداری و استانداردهای جاری کار، امکان 
هرگونه تصميم و اقدامات خودسرانه را به کارگزاران آن ها می دهند. به عالوه، فرایندهای 
پيچيده و چندالیه امور اداری نيز عامل تشویق مراجعين به پيشنهاد رشوه برای تسریع 
کار هستند. از طرفی، کمی حقوق کارکنان بخش خدمات اجتماعی هم دليل کاهش 
تدریجی مقاومت و عادت بعدی آنان به قبول این پيشنهادها است )رفيع پور، 1379: 

.)48
رز اکرمن )Rose-Ackerman، 1999: 266( مطرح کرد که اگرچه درجه مردم ساالری 
در توضيح فساد بی اهميت است، ولی هرقدر ساختار مردم ساالری در یک کشور نهادینه تر 
شود، فساد کاهش می یابد. یافته های تحقيقات اوليه نشان می دهد که فساد به سطح رشد 
 .)Ng، 2006: 822( اقتصادي و هم چنين سامانه قانونی و حکومتی کشور مرتبط است
دوگراف، واخنار و فون مارافيک )1394: 332( در رویکردی چندگانه علل فساد را به 
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سه سطح کالن/ ملی، متوسط/ سازمانی و خرد/ فردی تقسيم بندی کرده اند. هر یک 
از این سطوح چندین علت، شرط و متغير دارد که در جدول 1 به صورت خالصه آورده 

شده است:
جدول 1( بررسی رویکردی چندگانه علل فساد

 ارزش هایعلت
عوامل دیگربی عدالتی نارضایتیسياست: اطاعت و درست کاریسياسی/ سازماناقتصادفرهنگی

سطح

کالن/ ملی
 فرهنگ و
 ارزش های
اجتماعی

 وضعيت
اقتصادی

 دولت- تجارت-
سياست درست کاری

 نظام قضایی، قانون و سياست
درست کاری

 احساس بی عدالتی
 و نارضایتی
اجتماعی

جرم

 متوسط/
سازمانی

 فرهنگ و
 ارزش های
سازمانی

 نظام
پاداش دهی

 نظام کنترلی،
 اختيارات شغلی و

رهبری
 هنجارها و ضمانت های اجرایی
رهبری، سياست درست کاری

 نارضایتی از نظام
پاداش دهی سازمان

 بخش
سياست گذاری

خرد/ فردی
 ارزش های

 شخصی قضاوت
اخالقی

 وضعيت مالی
 نارضایتی و نداشتنقضاوت اخالقی و خطر مجازاتروابط و نوع کارشخص

روحياتپيشرفت فردی

منبع: )دوگراف، واخنار و فون مارافيک، 1394: 332(

شرایط اساسي براي ظهور فساد اداري عبارتند از:
الف( تمایل: تمایل به ارتکاب تخلف در ذهن عامل آن قرار دارد. تمایل مي تواند ناشي 
از عوامل متعددي باشد، این که این عوامل از درون فرد نشأت بگيرد یا از محيط، چندان 

تفاوتي در نتيجه به وجود نمي آورد.
ب( فرصت: براي مبادرت به فساد اداري باید عالوه بر تمایل، فرصت مناسب نيز وجود 
داشته باشد. چنين فرصتي ممکن است در پي طراحي و تدابير بلندمدت پيش بياید و یا 
ناشي از تصادف باشد. چنان چه تمایل و فرصت اقدام به فساد وجود داشته باشد، فساد متولد 
.)Jones, 1993: 20( خواهد شد و در صورت مهيا بودن سایر شرایط، رشد خواهد کرد

بیان مسأله
فساد پدیده ای است که دائماً در حال تغيير است و تحت تأثير عوامل مختلفی نظير 
شرایط اجتماعی و فرهنگی، ساختارهای نهادی و سازمانی، محيط های سياسی و نيز 
سياست های ساختاری و اقتصادی قرار دارد. داده های فساد عالوه بر تعيين کمی، ميزان 
مبالغی که از خزانه ملی ضایع  شده و یا مبالغی که از طریق فعاليت هایی نظير رشوه 
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توسط عموم مردم به دست  آمده است، می توانند قسمت های مشکل زایی که نياز به 
توجه بيشتر نهادهای پاسخگویی دارند را شناسایی کنند. با این  حال، همان گونه که 
پيش  از این بيان شد، فساد یک پدیده پنهان است و شناسایی آن با اعتماد، دقت و یا با 

استفاده از سطح حداقلی منابع بسيار دشوار است )تراپنل، 1395: 8(.
در این راستا مطالعات فراوانی انجام  شده و برخی نهادها، معيارهایی را برای سنجش 
فساد تهيه  کرده اند که بر پایه آن ها کشورها را رتبه بندی می کنند. معروف ترین این 
از سوی سازمان شفافيت  که  است  فساد1«  ادراک  »شاخص  در حال حاضر  شاخص ها 
پيمایش های  و  نظرسنجی ها  حاصل  این شاخص،  منتشر می شود.  ساالنه  بين المللی 
گوناگون و یک شاخص ترکيبی است که بر مبنای داده هایی در ارتباط با فساد محاسبه 
می شود. این شاخص بر روی فساد در بخش عمومی )شامل دولت( متمرکز شده و فساد 
را سوء استفاده بخش عمومی و دستگاه های دولتی از منافع افراد جامعه تعریف می کند.

اگر بپذیریم که داده هاي قابل  اعتمادی درباره فساد در ایران وجود ندارد و هنوز دانش 
کافي براي سنجش فساد نيز در داخل کشور توليد نشده، آنگاه مي توانيم استدالل کنيم 
ابتدا  باید  به عبارتي،  آغاز شود.  کلي ترین روش ها  از  باید  ایران  در  فساد  که سنجش 
از روش هایي آغاز کرد که داده هایي درباره سطح رواج فساد در کل کشور، در سطح 
سازمان هاي دولتي و برخي متغيرهاي مرتبط با فساد ارائه مي کنند. روش هاي مبتني 
هستند  فساد  سنجش  مرحله  اولين  براي  گزینه ها  بهترین  فساد،  تجربه  و  ادراک  بر 

)عطایی، 1389: 33(.
و  مختلف  گروه های  و  مردم  از  نظرسنجی  بر  مبتنی  اداری  فساد  از  ادراک  پيمایش 
سنجش نظرات ایشان2 درباره ميزان فساد رایج در نهادها یا کل جامعه است. این گونه 
اندازه گيری غالباً با استفاده از پرسش نامه و در نمونه های بزرگ انجام و از انواع روش های 
نمونه گيری برای تضمين معرف بودن داده ها، استفاده می شود. هدف از این سنجش ها، 
بررسی تغييرات نگرش های مردم و نخبگان در یک بازه زمانی، شناخت درک مردم و 
نخبگان از کارایی دولت و سطح وقوع فساد، شناخت نهادها یا عرصه هایی که بيشترین 

1. Corruption Perceptions Index )CPI(
2. Perception surveys
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فساد،  ضد  برنامه های  از  مردم  حمایت  ميزان  شناخت  می دهد،  رخ  آن ها  در  فساد 
شناخت اقداماتی که مردم آن ها را فساد یا مهم ترین صورت های فساد تعریف می کنند، 
برای رده بندی کشورها در زمينه ی فساد و کمک به سياست گذاری  ارائه معيارهایی 

برای مبارزه با فساد است )تراپنل، 1395: 36(.
و  ارزیابی مردم، کارکنان، صاحب نظران  و  نگرش  بررسی  پيمایش در  واقع روش  در 
ذی نفعان از وضعيت سالمت اداری - مالی دستگاه یا سازمان )با شاخص های ادراک 

فساد، تجربه ي فساد و ارزیابی کارنامه(، کاربرد دارد )سيف زاده، 1393: 65(.
در  مهمی  بسيار  نقش  فساد،  اندازه گيری  که  مي دهد  نشان  دیگر  کشورهاي  تجربه 
طراحي برنامه هاي مبارزه با فساد داشته است. لذا الزم است از طریق سنجش فساد و 
باألخص مشخص کردن کانون هاي عمده فساد، راه هایي براي مبارزه با آن یافت، چرا 
که فساد به دليل نقشي که در ممانعت از توسعه، برهم زدن نظم اخالقي و زایل کردن 
مشروعيت دولت دارد، باید در کانون توجه قرار گيرد. سنجش فساد نيز از آن  جهت 
که راهبردهاي مبارزه را تا اندازه ای مشخص مي کند از اهميت زیادي برخوردار است 

)همایونی، 1388: 1(.
در این مقاله ادراک شهروندان 18 سال و باالتر بيرجندی از فساد اداری و متغيرهای 
که  است  این  اصلی  مسأله  واقع  در  می شود.  بررسی  آن  بر  مؤثر  جمعيت شناختی 
جمعيت شناختی  متغيرهای  و  دارند  اداری  فساد  از  ادراکی  چه  بيرجندی  شهروندان 
مؤثر بر این ادراک کدامند؟ پرداختن به این مسأله از این  جهت دارای اهميت است که 
مطالعات زیادی پيرامون فساد و عوامل مؤثر در سازمان ها و دستگاه های مختلف انجام  
گرفته است، ولی در خصوص ادراک از فساد اداری شهروندان بيرجندی و عوامل مؤثر 
بر آن، تحقيقی انجام نگرفته و بيشتر بررسی ها متمرکز بر خود شاخص ادراک از فساد 

و نحوه سنجش، معایب و مزایای این روش است.
 الزم به ذکر است که وقتی از فساد ادراک  شده سخن می گویيم، هميشه این احتمال 
وجود دارد که عواملی غيرواقعی در شکل گيری ادراک مردم در باب یک پدیده تأثير داشته 
باشد. به عبارت  دیگر، فساد ادراک  شده حاصل نوعی نظرسنجی است نه واقعيت سنجی. 
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در واقع، هر چند که تحقيقات اخير نشان داده است که شکاف بين ادراک فساد و فساد 
از شاخص  استفاده  انتظار می رود، »...  باشد که  از حدی  بيشتر  واقعی می تواند حتی 
ادراک فساد به عنوان یک اقدام تجربی ممکن است مشکل آفرین تر از آن چه باشد که در 
 .)Donchev  & Ujhelyi, 2007: 240( »ادبيات موجود در این زمينه بيان  شده است
را  واقعيت  این  نمی تواند  بهتر  منابع  فقدان  به خاطر  ذهنی  عوامل  به  تکيه  ضرورت 
پنهان کند که حتی بهترین نظرسنجی مبتنی بر ادراک نيز دارای یک حاشيه خطای 
می شود  مقایسه  واقعی  فساد  با  هنگامی که  به خصوص  است،  وسيع  بسيار  بالقوه 

.)Bertrand & Mullainathan,  2001: 68(
با توجه به مباحث مطرح  شده، می توان به پژوهش های ذیل در خصوص فساد اداری 
 )65 بحري رودپشتی )1394:  نرگسيان و  اميري،  کرد.  اشاره  آن ها  نحوه سنجش  و 
در پژوهشی به سنجش سالمت و فساد اداري در شهرداري تهران پرداخته اند. روش 
نحوه گردآوري داده ها،  کاربردي و با توجه به  تحقيق این پژوهش، از نوع تحقيق 
اطالعات به دست  آمده از طریق پرسش نامه های  از نوع توصيفي- پيمایشي است. 
توزیع  شده در چهار گروه کارکنان با حجم نمونه ی 180 تایي، خبرگان با نمونه 25 
تایي، شهروندان با نمونه ی 384 نفري و ارباب رجوع با نمونه ی 15 نفري در معاونت 
شهرسازي و معماري شهرداري منطقه 7 بوده و بيانگر این است که نمره سالمت جامع 
شهرداري تهران در حدود نمره 0/5 بوده و شهرداري در بعد فساد به شدت دچار مشکل 
است. این در حالي است که با توجه به الگوی سالمت جامع، مؤلفه های سالمت در 

شهرداري تهران در وضعيتي به  مراتب باالتر از حد انتظار قرار دارد.
ارشد خود  پایان نامه کارشناسی  یزدان پناه )1392: 5( در  و  فرخانی،  حسن دوست 
سرمایه  بر  تأکيد  با  را  آن  بر  مؤثر  اجتماعی  عوامل  و  اداری  فساد  به  نسبت  نگرش 
این  باهنر کرمان بررسی کرده است. در  بين دانشجویان دانشگاه شهيد  اجتماعی، در 
پایان نامه سعی شده تا نگرش دانشجویان به عنوان تنها قشری که بالقوه دارای قابليت 
کسب موقعيت های مختلف اداری و سازمانی در آینده نزدیک را دارند، به پدیده فساد 
مورد  اجتماعی،  مسأله  این  بر  تأثيرگذار  اجتماعی  عوامل  و خاصه  بررسی شود  اداری 
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شناسایی و بررسی قرار گيرد. نتایج این تحقيق که از یک نمونه 406 نفری، به صورت 
 15215 آماری  جامعه  از  کوکران  فرمول  طریق  از  و  نظام مند  طبقه ای  نمونه گيری 
نفری دانشجویان دانشگاه شهيد باهنر کرمان در سال تحصيلی 90-91 انتخاب  شده اند، 
نشان می دهد که از ميان متغيرهای مستقل، عدم تناسب بين اهداف و وسایل، تعلق 
اجتماعی، تعهد اجتماعی، وضعيت تأهل، ناکامی منزلتی، سرمایه اجتماعی و خود پنداره 

پاسخگویان، بيشترین پيش بينی را در متغير وابسته داشته است.
اقتصادی،  حقيقتيان و سيف زاده )1394: 53( در مقاله ای رابطه بين مشخصه های 
اجتماعی، جمعيتی و ادراک از فساد جوانان تهرانی را بررسی کرده اند. در این پژوهش، 
از روش پيمایشی و از ابزار پرسش نامه بهره گرفته  شده است. جامعه )جمعيت( آماری 
خوشه ای  نمونه گيری  روش  از  هم چنين  می باشند.  تهران  شهر  جوانان  کليه  تحقيق 
استفاده  شده و حجم نمونه 2690 نفر می باشد . نتایج تحقيق نيز با استفاده از نرم افزار 
آماری SPSS در دو سطح توصيفی و تحليلی استخراج  شده است. یافته های تحقيق 
ادراک  و  پاسخگویان  تحصيالت  و سطح  تأهل  وضع  بين جنسيت،  که  نشان می دهد 
آن ها از فساد، تفاوت معنی داری وجود دارد، ولی بين سن و  پایگاه اقتصادی و اجتماعی 

پاسخگویان و ادراک آن ها از فساد، رابطه معنی داری وجود ندارد.
حسينی هاشم زاده و حبيبی )1391: 101( در مقاله ای به مقایسه ادراکات، تجربيات 
و نگرش های کارکنان زن و مرد نسبت به فساد/ سالمت اداری پرداخته اند. هدف اصلی 
یا  اداری رابطه ای دارد  با فساد  آیا جنسيت  این پرسش است که  به  پاسخ  این مقاله، 
بودند.  مرد  و %54/5  زن  بوده که  %45/5  نفر  بررسی 534  مورد  نمونه  تعداد  خير؟ 
نتایج حاصله در اکثر متغيرهای مورد مطالعه تفاوت معناداری بين ادراکات و نگرش های 
به چشم  تفاوت هایی  مهم،  موارد  برخی  در  اما  نمی دهد،  نشان  کارمند  مردان  و  زنان 
می خورد. زنان تأثير فساد بر عرصه های مختلف زندگی را بيش از مردان می دانند، تجربه 
فساد زنان کم تر از مردان است. زنان ميزان آلوده شدن سازمان ها، نهادها، بخش ها و 

فعاليت ها به فساد را بيش از مردان ارزیابی کرده اند.
رضایی، نثاری و حسن آبادی )1390: 88( در مقاله ای به بررسی به  کارگيری هوش 
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تجاری به  منظور کشف فساد اداری در راستای تحقق جهاد اقتصادی )با تأکيد بر نقش 
نيروی انتظامی( پرداخته اند. در این تحقيق، به  منظور تحليل ریشه های فساد اداری 
و سازمانی از هوش تجاری در قالب یک الگوی پردازشگر اطالعات استفاده  شده است. 
واحدی  رویکرد  اداری، هيچ  و کنترل فساد  مبارزه  برای  نشان می دهد که  الگو  نتایج 
نمی تواند به طرزی کارآمد از عهده مشکل برآید، بلکه ترکيبی از رویکردهای بازدارنده 
و ترميمی آشکارا مورد نياز است و موفقيت هرگونه ابتکار حقوقی، منوط به وجود یک 
اراده قوی سياسی و اجتماعی و نقش مؤثر قوه قضایيه و نيروی انتظامی در برخورد با 

عوامل فساد است.
به  اداری  فساد  آسيب شناسی  عنوان  تحت  مقاله ای  در   )2  :1394( گزمه  و  بيابانی 
بررسی فساد اداری و راهکارهای مقابله با آن پرداخته اند. در این مقاله، آورده شده که 
در  متنوع  کارکردهایی  و  عوامل  اشکال،  و  است  و چندوجهی  پيچيده  پدیده ای  فساد 
زمينه های مختلف دارد و گاهی مواقع، مترادف رشوه تعریف و به عنوان یکی از معضالت 
جامعه محسوب می شود. وجود این معضل در جامعه، در صورت عدم رسيدگی به آن، 
ریشه  و  داشته  وجود  کشورها  بيشتر  در  فساد  می برد.  باال  را  افراد  تحریک  آستانه ی 
تاریخی دارد. از آن جا که فساد عملی مخفيانه بوده و به  سختی می توان با روش های 
به تالش مستمر و اصالح برخی سامانه  نياز  لذا حذف آن  را تشخيص داد،  عادی آن 
اداری دارد. به طورکلی مردم ممکن است خشونت و بدرفتاری کارگزاران را به لحاظ نوع 
و ماهيت کار توجيه نمایند، اما فساد را هرگز. بر این اساس، هيچ کس از چنين اوضاعی 
دفاع نمی کند. ولی با این  حال، باید پذیرفت که مدیریت بر وجود سوء رفتارها و ميزان 

آن در سازمان، تأثير دارد.

روش شناسی
 در این پژوهش از روش پيمایشي و از ابزار پرسش نامه بهره گرفته  شده است. از پيمایش 
مقامات  و  شهروندان، شرکت ها  نظير  پاسخ دهندگان  از  متفاوتی  طيف  برای  می توان 
دولتی استفاده نمود. نظرسنجی برای جمع آوری تجارب و ادراکات پاسخ دهندگان در 
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با  است.  مفيد  های حکمرانی  سامانه  و  دولتی  بخش  داخل  در  توجه  مورد  حوزه های 
این  وجود نظرسنجی اغلب پرهزینه است و نياز به نيروی انسانی بسياری دارد و برای 
بویژه آن که حاشيه خطا  نمونه گيری و روایی سنجِی1 آن، مشکالت فنی وجود دارد، 
می بایست اندازه گيری شود، تا کاربران از صحت داده ها اطالع یابند )تراپنل، 1395: 36(.
 جامعه )جمعيت( آماري تحقيق، کليه شهروندان 18 سال و باالتر شهر بيرجند بوده اند. 
هم چنين از روش نمونه گيری ترکيبی خوشه ای- تصادفی استفاده  شده است. در این 
روش نمونه گيری، یک نمونه تصادفی از گروه ها یا خوشه هایی از افراد و نه واحدهای 
منفرد گرفته می شود. به عبارت  دیگر، واحدهای نمونه گيری خوشه هایی هستند نظير 
خانواده ها، مدارس، بيمارستان ها، حوزه های شهری، دهکده ها و غيره. در این تحقيق، 
نگارنده فهرستی از خوشه ها را تهيه کرده و به روش تصادفی از بين آن ها، نمونه انتخاب 

و سپس افرادی که در هر یک از خوشه ها قرار دارند، مطالعه شده اند.
حجم نمونه تحقيق 197 نفر می باشد.  براي سنجش ادراک از فساد، از پرسش نامه 
محقق ساخته و براي محاسبه شاخص ادراک از فساد، متغيرها از طریق نمره دادن به 
متغير فاصله ای تبدیل  شده اند. به این معني که مثاًل براي گویه هاي )مثبت( سنجش 
ادراک از فساد از 5 تا 1 و براي گویه هاي منفي نيز بر عکس از 1 تا 5 نمره داده  شده 
از فساد محاسبه  شده  با هم جمع شده و شاخص ادراک  است و در مجموع، نمره ها 
است. هم چنين براي سنجش از اعتبار محتوا استفاده  شده، به این صورت که با استفاده 
از نظرات کارشناسان و صاحب نظران، سؤاالت پرسش نامه طراحي و تدوین  شده است. 
در مرحله بعد، سؤاالت و گویه هاي مبهم حذف و دیگر تغييرات شکلي و محتوایي الزم 
براي افزایش یافتن اعتبار سؤاالت انجام گردیده است. براي محاسبه  پایایي از آزمون 
نشانگر  و  بوده  پرسش نامه 0/77  کل  آلفای  ميانگين  که  استفاده  شد  کرونباخ  آلفاي 

پایایی باالی ابزار سنجش می باشد.
این تحقيق قلمداد  ادراک آن به  عنوان متغير وابسته در  در واقع، نگرش به فساد و 
می شود که بر اساس دیدگاه نظری نگرش، نظامی با دوام است که شامل یک عنصر 

1. validity
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شناختی، احساسی و یک تمایل به عمل است. مؤلفه عاطفی شامل هيجانات و عاطفه 
فرد نسبت به موضوع، خصوصاً ارزیابی های مثبت و منفی است. مؤلفه رفتاری چگونگی 
تمایل به عمل فرد در راستای موضوع را شامل می شود. مؤلفه شناختی نيز شامل افکاری 
است که فرد در مورد آن موضوع، نگرش خاص دارد شامل دانش و اطالعات و حقایق. 

)حسن دوست فرخانی و یزدان پناه، 1392: 99(.
 وضعيت تحليل عاملی مقياس های مورد بررسی با توجه به آماره KMO که بيشتر 
از 0/5 است و آزمون کرویت ماتریس همبستگی بارتلت که واحد بودن ماتریس و در 
از لحاظ آماری  نتيجه مستقل بودن متغيرهای وارد شده در تحليل را نسبت به هم، 
معنی دار نشان می دهد و واریانس مشترک همه متغيرها که نشان دهنده سهم هر یک 
از متغير در عامل هاست بيش از 0/3 بوده و از این رو، می توان اعتبار سازه متغيرهای 

مورد بررسی را مناسب دانست. 
جدول 2( بررسی مقدار آلفای کرونباخ ابعاد فساد اداری

مقدار آلفای کرونباخابعاد

0/76شناختی

0/81عاطفی

0/75تمایل به رفتار
0/77ميانگين

 نتایج تحقيق نيز با استفاده از نرم افزار آماري SPSS نسخه 22 در دو سطح توصيفي 
تی  آماري  آزمون های  از  اطالعات  تحليل  تجزیه  و  براي  و  استخراج  شده  تحليلي  و 

مستقل )T( و تحليل واریانس )F( استفاده  شده است.

یافته های تحقیق
بر روي فساد در بخش عمومي )شامل دولت( متمرکز   )CPI( ادراک فساد شاخص 
شده و فساد را سوء استفاده بخش عمومي و دستگاه هاي دولتي از منافع افراد جامعه 
تعریف مي کند. از عوامل مؤثر بر ادراک از فساد را می توان به متغير جنس اشاره کرد. 
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در بيشتر تحقيقات مورد سنجش قرار می گيرد،  از متغيرهای کليدی که تقریباً  یکی 
پيشرفت  مسير  در  اخالل  و  زنان  توانایی های  کردن  محدود  با  فساد  است.  جنسيت 
کاهش  حقوقشان،  از  پيگيری  برای  را  آنان  توانایی های  جنسيتی،  برابری  به سمت  و 
می دهد. شواهد درباره این که آیا زنان نسبت به مردان تمایل کمتری به فساد دارند یا 
نه، به  اندازه کافی قاطع نيست و نمی تواند پاسخی قطعی به این سؤال داد )حسينی 

هاشم زاده و حبيبی، 1391: 103(
اول این که، دقت و  نيز دو فرضيه وجود دارد. فرضيه  زنان  بودن فساد  در مورد کم 
مسؤوليت پذیری باالی زنان و پيروی از قانون در ميان آن ها می تواند خود جزو عوامل 
کاهش وقوع فساد باشد. فرضيه دیگر عدم خطر پذیری زنان است، یعنی زنان از ترس 
به فساد دست نمی زنند  اجتماعی خود  و  اداری  از دست دادن موقعيت های  و  قانون 
)تدریسی، 1391: 1(. نتایج تحقيق نشان می دهد که بين جنسيت پاسخگویان و ادراک 
از فساد  ادراک  این معنی که  به  دارد.  تفاوت معنی داری وجود  اداری،  از فساد  آن ها 
پاسخگویان زن، بيش از مردان می باشد. بنابراین بر اساس داده های جدول 3، فرضيه 

وجود تفاوت بين جنسيت پاسخگویان و ادراک آن ها از فساد اداری، تائيد می شود.
جدول 3( بررسی ادراک از فساد برحسب جنسیت پاسخگویان

سطح معنی داریآزمون تیانحراف استانداردميانگينفراواني

 ادراک از فساد
اداری

103102/321419/0419مرد
1/4530/039 62118/933322/4885زن

در تحقيقات انجام  یافته عامل تأهل نيز به عنوان یکی از عوامل تأثيرگذار بر ادراک از 
فساد در نظر گرفته  شده که بر اساس این تحقيقات می توان گفت، افراد متأهل نسبت 
به افراد مجرد دارای ادراک از فساد بيشتری می باشند. »به  هر روی، با توجه به نتایجی 
که در رابطه بين رده های سنی و اطاعت از قانون به دست  آمده، باید گفت که مجردها 
با توجه به این که در سنين جوانی به سر می برند بيشتر از افراد متأهل دارای ادراک از 
فساد بيشتری می باشند و تأثير وضعيت تأهل بر ادراک از فساد را می توان، بر اساس 

اصل پيوند اجتماعی توضيح داد« )محسنی، 1378: 30(.
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مطابق جدول 4، بين وضع تأهل پاسخگویان و ادراک آن ها از فساد، تفاوت معنی داری 
وجود ندارد. به این معنی که ادراک از فساد اداری پاسخگویان مجرد و متأهل، تقریباً 
یکسان بوده و بنابراین فرضيه وجود تفاوت بين وضع تأهل پاسخگویان و ادراک آن ها 

از فساد اداری، رد می شود.

جدول 4( بررسی ادراک  از فساد برحسب وضع تأهل پاسخگویان

سطح معنی داریآزمون تیانحراف استانداردميانگينفراوانيوضع تأهل

 ادراک از فساد
اداری

107106/344820/2048متأهل
0/2900/772

58100/200018/0483مجرد

سومين متغير مورد بررسی در این تحقيق، متغير سن و تأثير آن روی ادراک از فساد 
می باشد. در حقيقت  بين سن و ادراک از فساد، رابطه ی معناداری در تحقيقات مختلف 
مشاهده می شود. به این معنا که گروه های کم سن و سال یا نوجوانان و جوانان، بيش 
از سایر گروه های سنی رفتارهای نابهنجار دارند یا از هنجارها و ارزش های اجتماعی 
تخطی می کنند. هر چه سن افراد باالتر می رود ادراک از فساد آن ها، بيشتر می شود. 
به تعبير دیگر، با باال رفتن سن، افراد قانون مدارتر می شوند )علی بابایی و فيروزجائيان، 
1388: 29-30(. مطابق جدول 5، بين سن پاسخگویان و ادراک آن ها از فساد، رابطه 
معنی داری وجود ندارد. به این معنی که ادراک از فساد اداری گروه های سنی مختلف، 
تقریباً یکسان می باشد. بنابراین فرضيه وجود رابطه بين سن پاسخگویان و ادراک آن ها 

از فساد اداری، رد می شود.

جدول 5( بررسی ادراک  از فساد برحسب سن پاسخگویان

سنمتغيرها

ادراک از فساد اداری

0/107-همبستگي پيرسون

0/491سطح معنی داری

165فراواني
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بر اساس تئوري کرچ، کرچفيلد و باالکي1 هرچه تحصيالت باالتر باشد، یعني نگرش 
فرد بر خالف، منفي تر مي گردد )زاهدی اصل و لطفی، 1391: 60( البته نتایج پژوهش 
حسينی هاشم زاده و حبيبی )1391( نشانگر آن است که پاسخگویان در سطوح مختلف 
تحصيلی، ادراک نسبتاً مشابهی از فساد دارند. نتایج تحقيق احمدي و ابراهيمی )1391( 
"بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با نگرش دختران به رفتارهاي بزهکارانه  عنوان  با 
)مطالعه موردي: شهر گرگان(" نشان می دهد که موافق ترین نگرش به رفتار بزهکارانه، 

مربوط به افرادي است که تحصيالت آن ها در حد ابتدایی می باشد.
داده های تحقيق جدول 6  بيانگر آن است که بين تحصيالت پاسخگویان و ادراک آن ها 
از فساد اداری، تفاوت معنی داری وجود دارد. به این معنی که ادراک از فساد پاسخگویان 
بنابراین فرضيه وجود  از سایر پاسخگویان می باشد.  ارشد و دکتری، بيش  کارشناسی 

تفاوت بين تحصيالت پاسخگویان و ادراک آن ها از فساد اداری، تأیيد می شود.
جدول 6( بررسی ادراک از فساد برحسب تحصیالت پاسخگویان

سطح معنی داریتحليل واریانسانحراف استانداردميانگينفراوانيتحصيالت

 ادراک از

فساد اداری

592/666716/7052زیر دیپلم

4/4860/005
39104/857114/3111دیپلم

107104/269221/0667کاردانی و کارشناسی
14117/200115/8019کارشناسی ارشد و دکتری

پایگاه  در  پاسخگویان   )1391( حبيبی  و  هاشم زاده  حسينی  تحقيق  نتایج  مطابق 
اقتصادی- اجتماعی پایين، متوسط و باال ادراک مشابهی از فساد دارند و ورود این متغير، 
تأثير قابل  مالحظه ای بر رابطه جنسيت با ادراک فساد ندارد. یافته های پژوهش حاضر 
نشانگر آن است که بين پایگاه اقتصادی- اجتماعی پاسخگویان و ادراک آن ها از فساد 
اداری، تفاوت معنی داری وجود دارد. به این معنی که ادراک از فساد پاسخگویان دارای 
پایگاه اقتصادی- اجتماعی در حد متوسط، بيش از سایر پاسخگویان می باشد. یافته های 
اجتماعی  اقتصادی-  پایگاه  بين  تفاوت  وجود  فرضيه  که  است  آن  از  حاکی   7 جدول 

1. Kerch, Krachfyld & Balaki
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پاسخگویان و ادراک آن ها از فساد اداری، تأیيد می شود.
جدول 7( بررسی ادراک از فساد برحسب پایگاه اقتصادی- اجتماعی پاسخگویان

سطح معنی داریتحليل واریانسانحراف استانداردميانگينفراواني

ادراک از فساد اداری

71105/261/149پایين

3/6340/029 61106/401/181متوسط

32106/061/448باال

بحث و نتیجه گیری
گرفته می شود.  نظر  در  فساد  برای  غيرمستقيم1  شاخص  یک  به عنوان  فساد  ادراک 
اندازه گيری سطوح واقعی فساد و یا وسعت اقدامات مفسدانه بسيار دشوار است. بسياری 
جایگزین  که  می کنند  استفاده  غيرمستقيم  شاخص های  از  داده ای  مجموعه های  از 
ابزارهایی از اندازه گيری به شمار می روند که مستقيم تر اما غيرقابل  دسترس می باشند. 
یا متخصصان  و  نظرات عموم شهروندان، صاحبان کسب وکار  ادراکی شامل  داده های 
موضوعات مختلف است. این داده ها هم چنين در صورتی که داده های اداری در دسترس 
نباشند مفيد خواهند بود، نظير کيفيت مدیریت عمومی2 )دولتی( یا دولت ها. داده های 
ادراکی معموالً از طریق نظرسنجی به دست می آیند که یک روش ارزان برای جمع آوری 
داده به شمار می رود، بویژه اگر نظرسنجی ها به صورت پيوسته از طریق پست الکترونيکی 
و یا تلفن انجام شوند. با این  حال، نظرسنجی های ادراکی نيازمند صالحيت فنی هستند 
تا این اطمينان حاصل شود که داده ها، نشان دهنده گروه های مورد مطالعه می باشند 
)مانند نمونه گيری( و این که اندازه نمونه ها به قدر کافی بزرگ هستند تا حاشيه خطا 
کاهش یابد. داده های ادراکی معموالً اولين گام در شناسایی حوزه ای است که می بایست 

به آن تمرکز نمود تا اکتشافات بعدی ميسر شوند )تراپنل، 1395: 34(.
یافته های پژوهش نشان می دهد که بين جنسيت پاسخگویان و ادراک آن ها از فساد 

1. Proxy indicator 
2. Public administration
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اداری تفاوت معنی داری وجود دارد. به این معنی که ادراک از فساد پاسخگویان زن، 
بيش از مردان می باشد. بنابراین فرضيه وجود تفاوت بين جنسيت پاسخگویان و ادراک 

آن ها از فساد اداری، تأیيد می شود.
 معدود مطالعاتی که در دنيا رابطه جنسيت و فساد را مطالعه کرده اند، به نتایج متفاوتی 
دست  یافته اند که جمع بندی در این زمينه را با مشکل مواجه می کند و نمی توان با 
بوده  سالم تر  مردان  از  بودنشان  زن  به دليل  فی نفسه  زنان  که  گرفت  نتيجه  قاطعيت 
یافته های تحقيق حسيني هاشم زاده و حبيبی  و کمتر درگير فساد می شوند. مطابق 
و  می دانند  مردان  از  بيش  زندگی  مختلف  عرصه های  بر  را  فساد  تأثير  زنان   )1391(
تجربه فسادشان کم تر از مردان است. زنان مراتب و ميزان بيشتری از فساد را مشاهده 
می کنند و بيشتر احساس می کنند که زندگی شان تحت تأثير فساد قرار دارد و در همه 
جای دنيا مدارا با فساد در زنان، کمتر از مردان است. هم چنين نتایج تحقيق حقيقتيان، 
کریمی زاده و نظری )1391( نشان می دهد که فساد در ميان زنان و مردان یکسان 
است. الزم به ذکر است که اگر زنان جامعه برای طراحی و پياده سازی استراتژی های 
ضد فساد در سطح جامعه، سازمان دهی شوند یک حکمرانِی حساس به جنسيت توسط 
آنان پایه ریزی خواهد شد و این بهبود ارائه خدمات، افزایش عدالت اجتماعی و کاهش 

سطوح فساد را به ارمغان خواهد آورد )تراپنل، 1395: 34(.
بررسی فرضيه دوم تحقيق مبنی بر وجود رابطه معنی داری بين وضع تأهل پاسخگویان 
و ادراک آن ها از فساد اداری نشان می دهد که بين وضع تأهل پاسخگویان و ادراک 
از فساد  ادراک  این معنی که  به  ندارد،  تفاوت معنی داری وجود  اداری  از فساد  آن ها 
پاسخگویان مجرد و متأهل یکسان می باشد؛ بنابراین فرضيه وجود تفاوت بين وضع تأهل 
پاسخگویان و ادراک آن ها از فساد رد می شود؛ بنابراین نتایج تحقيق مطابق با یافته های 
پژوهش حسينی هاشم زاده و حبيبی )1391( است، نتایج تحقيق آن ها حکایت از این 
دارد که در شرایط مساوی )کنترل تأثير تأهل( همان همبستگی بين جنسيت و ادراک 
از  از فساد برقرار است، به  بيان  دیگر وضعيت تأهل تأثير قابل  مالحظه ای بر ادراک 
فساد نداشته، هر چند تعداد کارکنان متأهل چهار برابر تعداد کارکنان مجرد بوده است. 
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نتایج پژوهش در خصوص فرضيه سوم نشان می دهد که بين سن شهروندان و ادراک 
فساد  از  ادراک  که  معنی  این  به  ندارد،  وجود  معنی داری  رابطه  اداری  فساد  از  آن ها 
گروه های سنی مختلف تقریباً یکسان می باشد؛ بنابراین فرضيه وجود رابطه بين سن 
پاسخگویان و ادراک آن ها از فساد رد می شود. این نتایج با یافته های حسينی هاشم 
زاده و حبيبی )1391( همخوانی داشته و آن ها نيز به این نتيجه رسيده بودند که با 
افزایش یا کاهش سن، ادراک پاسخگویان از فساد چندان تغييری نمی کند. هم چنين با 
نتایج تحقيق حقيقتيان، کریمی زاده و نظری )1391( مطابقت ندارد، چرا که یافته های 
تحقيق آن ها نشان می دهد که هرچه سن باالتر می رود، ميزان فساد رو به کاهش است.
ادراک  بيانگر آن است که بين تحصيالت پاسخگویان و  نتایج فرضيه چهارم  بررسی 
فساد  از  ادراک  این معنی که  به  دارد.  تفاوت معنی داری وجود  اداری،  فساد  از  آن ها 
بنابراین  می باشد.  پاسخگویان  سایر  از  بيش  دکتری،  و  ارشد  کارشناسی  پاسخگویان 
فرضيه وجود تفاوت بين تحصيالت پاسخگویان و ادراک آن ها از فساد، تأیيد می شود. 
این یافته ها با پژوهش حسينی هاشم زاده و حبيبی )1391( همخوانی ندارد. در این 

تحقيق پاسخگویان در سطوح مختلف تحصيلی ادراک نسبتاً مشابهی از فساد دارند.
اقتصادی-  پایگاه  بين  نشان می دهد که  داده های تحقيق در خصوص فرضيه پنجم 
اجتماعی پاسخگویان و ادراک آن ها از فساد اداری، تفاوت معنی داری وجود دارد. به این 
معنی که ادراک از فساد پاسخگویان پایگاه اقتصادی- اجتماعی در حد متوسط، بيش از 
سایر پاسخگویان می باشد. بنابراین فرضيه وجود تفاوت بين پایگاه اقتصادی- اجتماعی 
پاسخگویان و ادراک آن ها از فساد، تأیيد می شود. این یافته نيز با نتایج تحقيق حسينی 
این پژوهش زنان و  ندارد، به گونه ای که طبق  هاشم زاده و حبيبی )1391( مطابقت 
مردان در پایگاه اقتصادی- اجتماعی پایين، متوسط و باال ادراک مشابهی از فساد دارند 

و ورود این متغير، تأثير قابل مالحظه ای بر رابطه جنسيت با ادراک فساد ندارد.
 در مجموع می توان گفت که متأسفانه بررسي هاي موجود نشان مي دهد که پدیده 
فساد، بيش از همه در ميان کشورهاي فقير در حال  توسعه رواج دارد و مانعي عمده بر 
سر راه توسعه در این کشورهاست. ایران کشوري در حال  توسعه و به لحاظ مشخصاتي 
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که براي کشورهاي مستعد فساد برشمرده شده، در زمره محيط هاي مناسب براي بروز 
فساد است. 

با عنایت به نتایج تحقيق که ادراک از فساد زنان بيش از مردان است، می توان گفت 
که این تفاوت ها، اختالف های دائمی بين دو جنسيت نيست، بلکه به دالیل مختلفی 
چون جامعه پذیری متفاوت زنان، دسترسی متفاوت به شبکه های فساد و آگاهی آن ها 
در  کرده اند،  تأکيد  نيز  قبلی  تحقيقات  که  همان طور  بنابراین  مورد می باشد.  این  در 
برخی از کشورها سه راهبرد اصلی برای به  کارگيری زنان در عرصه های عمومی به کار 
به کار  نيز  را در کشور خودمان  بازنگری، آن ها  از  گرفته  شده است که می توان پس 
بست: 1- ایجاد و تقویت ساز و کارهای نظارتی با مشارکت زنان 2- افزایش حضور و 
مشارکت زنان در مناصب و مشاغل تصميم گيرنده )حسيني هاشم زاده و حبيبی، 1391: 
118( بنابراین مشارکت زنان در ساز و کارهای نظارتی یک  راه مؤثری است که می توان 

مطمئن شد، صدای آن ها شنيده می شود.
با توجه به یافته های تحقيق که بين سن، پایگاه اقتصادی - اجتماعی پاسخگویان و 
ادراک آن ها از فساد، تفاوت معنی داری وجود ندارد، در این خصوص توجه به این اصل 
ضروری است که استفاده از فّناوری های ارتباطی برای افشای فساد می تواند در افزایش 
ادراک از فساد مؤثر باشد. امروزه یکی از سریع ترین راه های اعالم موارد فساد، تلفن و 
اینترنت می باشد که در این خصوص، ادارات کل استانی سازمان بازرسی نيز اعالمات و 
شکایات مردم را به شيوه های مختلف اینترنتی، سامانه تلفنی 136، مراجعه حضوری و 
... دریافت می نمایند که الزم است اطالع رسانی کافی به مردم صورت گيرد تا در صورت 

مشاهده و بروز فساد در اسرع وقت، آن ها را اعالم نمایند.
پایين بودن ميانگين ادراک از فساد پاسخگویان با تحصيالت دیپلم و زیر دیپلم ایجاب 
می کند که برای اطالع و آگاه سازی مردم از مصادیق نمونه های فساد و نحوه اعالم موارد 
تخلف، اطالع رسانی کافی و بدون بررسی انجام گيرد تا افراد جامعه از آسيب هایی که در 
قبال فساد اداری اتفاق خواهد افتاد، آگاه شوند. بنابراین افزایش آگاهی عمومی نسبت به 
پيامدهای فساد، تغيير باور مردم و اعتالی فرهنگی جامعه از طریق رسانه های همگانی، 
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نهادهای مذهبی، نهادهای مدنی و ... ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
در زمينه ی اعالم موارد فساد الزم است که نظام خانواده، آموزش  و پرورش و رسانه های 
جمعی در نهادینه کردن فرهنگ منفعت عمومی بر منافع شخصی در حوزه های مختلف، 

نهایت تالش و کوشش الزم را انجام دهند.
طراحی  به  ضرورت  توجه   -1 می گردد:  پيشنهاد  زیر  موارد  نيز  روشی  لحاظ  به 
ملی  شاخص های  طراحی  برای  تالش   -2 فساد  از  ادراک  سنجش  ملی  شاخص های 
سنجش ادراک از فساد 3- توجه جدی به مشارکت دادن صاحب نظران و متخصصان در 

طراحی این شاخص ها. 
توجه به این نکته ضروری است که داده های ادراکی منعکس کننده نظرات افراد هستند 
و می توانند به صورت مستقل با افزایش و یا کاهش همراه باشند و سطوح و یا گستره 
متفاوتی از فساد در کشور را نشان دهند. ادراک شاهد و یا مدرکی دال بر فساد نيست، 
بلکه آن تفکر و احساس مردم را در ارتباط با فساد نشان می دهد. به همين دليل، ادراک 
لزوماً یک ابزار اندازه گيری دقيق برای سنجش فساد واقعی به شمار نمی رود. بنابراین 
پيشنهاد می شود که در تحقيقات بعدی در کنار این روش، از روش های غير پيمایشی 

نيز برای سنجش ميزان فساد اداری بهره گرفته شود.
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