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رتایج رو

ال وسادی معادات ساختاری ،ال وی رظری اژو ش برمبناای شااخ

مختلف و متعدد ،اد براد

اای

قابلقباولی برخاوردار باود .رتاایج یافتاه اای ایان اژو ش،

تأییدکنندۀ یشینۀ تجربی و چارچوب رظری ژو ش برممده اد رویکرد ر ادمحور سارمایۀ
اجتما ی است و مشخ

میکند که افاایش میاان ادراک فساد در تما ابعااد من ،با ا

افول و کا ش میاان سرمایۀ اجتما ی و تما مؤلاه ایش میشود.

واژههای کلیدی :ادراک فساد ،فساد خرد ،فساد کالن ،فساد سیستمی ،فساد بینالمللی،
سرمایه اجتما ی

مقدمه
فساد و سرمایه اجتماعی برمبنای دو دی دگاه و نگ اه متا او

در م ررد طبیع

و

انسان استرار هستند .سرمایۀ اجتماعی ،براساس رویکرد تع ام ی و خ ر بینان ه ا
جهان و فساد ،برمبنای رویکرد تقاب ی و بدبینانه ا جهان ،بنا م یش رند؛ بن ابراین،
این دو مقرله کامالً با یکدیگر در تضاد هستند ).(Bronskov, 2003: 31
بیتردی د ،فس اد یک ی ا بح
مرضرعا

و پدیدههای اجتماعی اس

برانگیزت رین ،جنج الیت رین ،و فراگیرت رین
ک ه در تم اط ط را ت اریخ جرام

مطرح برده اس  .بسیاری ا شرر ها ،طغیانها ،انقالبها ،و تحرال

بر ری
بر ری در

طرا تاریخ ،در ار یابی و ادراک مردط ا وجرد فساد و مصادیق آن در بین حاکمان
و مردط جامعه ریره داشته اس  .اخبار مربرط به فساد ،در صدر خبرهای بس یاری
ا رسانهها ،جراید ،و بهطررک ی ،افکار عمرمی قرار دارد .فساد ،یکی ا مه ت رین
و قدیمیترین معضال

و مسائل ایران و جهان اس  ،اما تقریباً ا حدود نی ق رن

پیش ،بهمنزلۀ دغدغهای بینالم ی در ک انرن ترج ه ق رار گرف

و رئ یس بان

جهانی در ساا  1966ا این پدیده با عنران «سرطان فساد» یاد کرد (ترک ی:1390 ،
 .)1390بهتعبیر وی ،فساد مانند غدهای سرطانی بر پیکر جامعه اس
ریرهای نررد ،با رشد سری خرد در مد
و مقدما

که ت ا درم ان

مانی اندک ،تماط جامع ه را دربرگرفت ه

فروپاش ی و اض محالا آن را ف راه م یکن د (احم دی ،هم ایرنی ،و

عسگری دهآبادی .)16 :1394 ،فساد گسترده ،بهویژه در می ان مقام ا
تهدیدی برای دمرکراسی و حکرم

ع الیرتب ه،

قانرن بهشمار میآید .چنین فسادی ،پاسخگ ر

بردن در مرارد مالی را متزلزا کرده ،مان سرمایهگذاری خارجی شده و ا رش د و
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ترسعۀ اقتصادی ج رگیری میکند .فساد گسترده باع
اقداما

مهمی مانند مبار ه با فقر ،تر ی

حیفومیل من اب و ک اهش

عادالن ه درآم د ،هزین هه ای عمران ی و

یرساختی ،رشد اقتصادی ،و ...میشرد.
پدیده ا میزان واقعی خ رد

در بسیاری ا مراق  ،میزان احساس و ادراک ی

آن پدیده مه تر اس ؛ مانند مقرله رفاه که در بسیاری ا مراق  ،احس اس رف اه ی ا
رفاه ذهنی ا خرد رفاه یا رفاه عینی مه تر اس  ،ادراک فساد نی ز ا هم ین مقرل ه
 .پژوهر گرانی مانن د ک ررر ،)144 :2003( 1هی دن هیم ر،)53 :2002( 2

اس

جنرکس ،)57 :2004( 3و ...بر این نظرند که تأثیرا
مردط ی

ویرانگ ر ادراک فس اد ترس

جامعه ،حتی ا خرد مقرلۀ فساد نیز بیرتر اس  ،یرا باع

ترلید فضای

بیاعتمادی ،بدگمانی ،و پیشبینیناپذیری در اقتص اد و جامع ه خراه د ش د و ب ه
پایین آمدن حج سرمایهگذاریها ،رک رد اقتص ادی ،ش کلگی ری اقتص اد س یاه و
اعتماد

یر مینی ،افرا اعتماد اجتماعی ،کاهش همبستگی و انسجاط اجتماعی ،اف

به نظاط قانرنی و حقرقی ،و بهطررک ی ،افرا مؤلاههای س رمایه اجتم اعی خراه د
انجامید ).(Lafree & Morris, 2004: 201
سرمایه اجتماعی به پیرندها و ارتباطا
منبعی باار
اه دا

می ان اعض ای ی

ش بکه ب هعن ران

اشاره دارد که ا طریق هنجاره ا و اعتم اد متقاب ل ،مرج

اف راد و اعض ای جامع ه م یش رد

)2003: 81

تحق ق

 .(Steinmo,براس اس نت ای

پژوهشهای انجاطشده ،سرمایۀ اجتماعی ،مه ترین نرع س رمایه در ه ر جامع های
اس  .امرو ه برای ترسعه ،بیرتر ا اینکه ب ه س رمایهه ای فیزیک ی ،اقتص ادی ،و
انسانی نیا مند باشی  ،به سرمایه اجتماعی نیا من دی  ،ی را ب دون ای ن س رمایه ،ا
سرمایههای دیگر بهگرنهای بهینه استااده نخراهد شد (عظیمی.)2 :1385 ،
بنابراین ،سرمایه اجتماعی ،نقش خطیر و ک ی دیای در رس یدن ب ه ترس عه و
پیررف

جامعه دارد؛ بهگرن های ک ه برخ ی پژوهر گران و نظری هپ ردا ان ،مانن د

پروفسرر رابر

میسرا بر این نظرند که س ه متغی ر ترس عه ،مر ارک  ،و س رمایه
1. Kurer
2. Heiden heimer
3. Genaux
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اجتماعی در ارتباط مستقی با یکدیگر هستند یا حتی میترانن د ب هج ای یک دیگر
بهکار روند ).(Lerner, 1998: 55
با مرخص شدن نقش بسیار مه سرمایه اجتماعی در تحقق ترس عه و ترق ی
جرام  ،تبیین عناصر سا ندۀ سرمایه اجتماعی به یکی ا مه ترین مباح

در ای ن

حر ه تبدیل شده اس  .بهطررک ی در مررد عرامل و عناصر ایجادکننده و مؤثر ب ر
سرمایه اجتماعی دو نرع رویکرد وجرد دارد:
 .1رویکرد جامعهمحرر :این رویکرد قائل به ترلید سرمایه اجتم اعی ا پ ایین
و معتقد ب ه ت أثیر ش بکهه ای اجتم اعی ،رواب
عضری

رابر

اجتم اعی ،مر ارک

اجتم اعی،

در نهادهای مدنی ،و ...اس  .نظریهپردا ان مطرح رویکرد جامع همح رر،
پاتناط ،1جیمز ک من ،2فرانسیس فرکریاما ،3پیر برردیر ،4و ...هستند (شارعپرر

و همکاران 60 :1391 ،و .)65
 .2رویکرد نهادمحرر :براساس این رویک رد ،س رمایه اجتم اعی ن ه ا پ ایین،
ب که ا باال ترلید میشرد؛ یعنی نهادهای سیاسی و حکرمتی و خ مر یه ایی ک ه
برابری سیاسی ،حقرقی ،و اجتماعی را ترلید میکنند و بر اصرا انصا  ،ص داق ،
و بیطرفی بنا شدهاند ،اعتماد و مرارک
سرمایه اجتماعی را به مقرلههای کیای

را بهبار میآورند .این رویکرد ،اعتم اد و
حکرم

و فس اد در نهاده ای عم رمی

متصل میکند (روثستاین.)20 :1393 ،
رویکرد نهادمحرر بر متغیرهایی مانن د کارآم دی نهاده ا ،حکمران ی خ رب،
وجرد فساد ،رشره خراری ،اختالس ،تبعیض ،عدال

نهادی ،احس اس ن اامنی ،و...

تأکی د دارد و بیر ترین تأکی د آن ب ر مقرل ۀ فس اد در نهاده ای عم رمی اس

.

نظریهپردا ان مطرح این رویک رد روثس تاین ،5اس ترا ،6اوف ه ،7ل ری ،1ب رمن ،2و...
1. R.Putnam
2. J.Coleman
3. F.Fukuyama
4. P.Bourdieu
5. B.Rothstein
6. Stolle
7. Offe
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هستند (شارعپرر و همکاران 60 :1391 ،و .)65
براساس تعریف بان

جهانی ،فساد به هرگرنه سرءاستااده ا قدر

عم رمی

در راستای مناف خصرصی و شخصی میگرین د (دادخ دایی .)29 :1390 ،و طب ق
تعریف سا مان شاافی

بینالم ل ،ادراک فس اد ب ه ار ی ابی و تص رر م ردط ی

جامعه ا میزان و نرع فساد جاری مرجرد در آن گاته میش رد
)16؛ بهعبار

دیگر ،به احساس مردط ی

(Gebhartdt, 2003:

جامع ه ا فس اد ج اری در آن گرین د

).(Gebhartdt, 2003: 17
متأساانه کررر ما ،براساس گزار های رسمی سا مان شاافی

بینالم ل ک ه

بهطرر ساالنه منترر میشرد ،در رتبهبندی شاخص ادراک فس اد ،ج زء فاس دترین
جرام دنیا طبقه بندی شده و در سااهای  2013تا  2019بهترتی  ،رتبهه ای ،144
 ،138 ،130 ،131 ،130 ،136و  146را ا حدود  170تا  180کر رر کس
اس

ک رده

) (www.transparency.orgکه رتبه ه ای خ ربی در مقی اس جه انی ب هش مار

نمیآیند.
استان ما ندران نیز بهعنران قط

گردشگری و کراور ی کررر ،با دارا ب ردن

رتبه هات در ترلید ناخالص داخ ی 3و داشتن نزدی

ت رین مس اف

ب ه پایتخ

کررر ،بهعنران یکی ا مهاجرپذیرترین و پرجمعی ت رین من اطق ای ران ب هلح ا
تراک جمعیتی بهشمار میآید .این استان ،بهویژه در سااه ای اخی ر ،تح

ت أثیر

سرداگری مین و ویال ،کامالً ا اقتصاد ترلی دی مبتن یب ر کر اور ی و دام داری
بهسری اقتصاد داللی و واسطهگری مبتن یب ر مر اور ام الک تغیی ر جه
متأساانه در ی

داده و

دهه اخیر ،شاهد مصادیق گرناگرن فساد ،ا جم ه م ینخ راری،

دور دن ق انرن تغیی ر ک اربری اراض ی ،ع دط ص داق
البی گری ،پارتیبا ی ،آقا ادگی ،پرداخ

در معام ه ،جع ل س ند،

رشره ،و ...برده اس ؛ با ترج ه ب ه ای ن

شرای  ،بررسی تأثیر ادراک فساد بر سرمایه اجتم اعی ب هط ررک ی ی ا ب هص رر
پژوهشهای مرردی ،ضروری بهنظر میرسد.
1. Levi
2. Berman
)3. Gross Domestic Production(GDP
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متأساانه پژوهش های داخ ی مرب رط ب ه س رمایه اجتم اعی ،بررس ی ارتب اط
متغیرهای نهادی و ساختاری ،بهویژه مقرله فساد با س رمایه اجتم اعی ،دچ ار فق ر
نظری اس  ،که در پژوهش حاضر تال

کردهای خ

یادش ده را برط ر

کن ی .

دراینراستا در پی پاسخ گریی به این پرسش هستی که «سا ه «ادراک فساد» و ابعاد
آن (فساد فردی خرد ،فساد فردی کالن ،فساد سیستمی ،و فس اد ب ینالم ی) چ ه
نرع ارتباط و تأثیری بر سا ه «سرمایه اجتماعی» دارند؟»
 .1پیشینه پژوهش
 .1-1پیشینه داخلی

منصرریان و قدرتی ( )1388پژوهری با عنران «اعتماد اجتماعی و تعیینکنندهه ای
آن :رهیاف

نهادمحرر یا جامع همح رر؟ (مطالع ه م رردی :ش هر س بزوار)» ارائ ه

دادهاند .آنها با استااده ا رو

پیمایش با نمرنهای 600نا ری ا اف راد  18ت ا 65

ساله شهر سبزوار ک ه ب هط رر تص ادفی انتخ اب ش ده بردن د ،مص احبه ،و ت أثیر
متغیرهای نهادمحرر و جامعهمحرر را بر اعتماد اجتماعی مقایسه کردهاند .براس اس
یافته های این پژوهش ،متغیرهای نهادمحرری مانند ادراک فس اد ،تجرب ه تبع یض،
احساس امنی

اجتم اعی ،و اعتم اد نه ادی ،ارتب اط بس یار ق ریت ری ب ا اعتم اد

اجتماعی ،چه اعتماد رقیق و چه اعتماد غ یظ ،دارند .این مقاله بر اعتماد اجتم اعی
رقیق تأکید داشته و در آ مرن رگرسیرن گاطبهگ اط ،تنه ا س ه متغی ر نه ادی ادراک
فساد ،امنی  ،و اعتماد نهادی ،همراه با ی

متغیر مین های ،یعن ی س ن ،در معادل ه

باقی ماندهاند و درمجمرع ترانستهان د  53/1درص د ا واری انس اعتم اد اجتم اعی
رقیق را تبیین کنند .دراینبین ،متغی ر ادراک فس اد ،یک ی ا مه ت رین متغیره ای
نهادی برد که ه با اعتماد اجتماعی غ یظ و ه با اعتماد اجتم اعی رقی ق ،ارتب اط
قری و معناداری داش .
شعبانی و س یمانی ( )1389در پژوهری با عنران «بررسی آثار فساد اداری ب ر
سرمایه اجتماعی» که با استااده ا رو
رسیدهاند ک ه فس اد ،ت أثیرا

اسنادی انجاط شده اس

 ،ب ه ای ن نتیج ه

بس یار مخرب ی ب ر س رمایه اجتم اعی و متغیره ای
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ترکیل دهنده آن خراهد داش  .آنه ا ب ر ای ن نظرن د ک ه فس اد ا طری ق ایج اد
محدودی
مرارک

و تروی مناع ط بی در رواب اجتماعی ،مرج

ا بین رفتن اعتماد و

اجتماعی میشرد .نریسندگان ،مه ترین عامل ترلید س رمایه اجتم اعی را

افزایش کارایی سا مانها و نهادهای مرتب با مردط و عدال مح رری و ب یطرف ی
آنها میدانند .بهعبار دیگر ،حس اعتماد به دیگران ،مانی بهوج رد م یآی د ک ه
کارکردهای نهادها و سا مانهای مرجرد ،بهدور ا فس اد و تبع یض و در راس تای
اهدا

و رسال هایران باشد .دراینصرر  ،امکان اعتماد فرد ب ه دیگ ران بهب رد

یافته و مینه مرارک

و همکاری اجتماعی در جامعه افزایش مییابد.

ش ارعپ رر ،فاض ی ،و اقراری ان ( )1391در پژوهر ی ب ا عن ران «مطالع ه
بینکررری اعتماد :جامعهمح رری در مقاب ل نه ادمحرری» ب ا اس تااده ا ترکی
رو های کیای (رو

اسنادی) و کمی (تح یل خرشه و تح یل رگرسیرن) تال

کردهاند دو نرع رویکرد جامعهمح رری و نه ادگرایی را در م ررد دو ن رع اعتم اد
نهادی و اعتماد فراگیر با یک دیگر مقایس ه کنن د .رویک رد جامع همح رر ،اعتم اد
اجتم اعی را برمبن ای چگ الی ن دگی انجمن ی و متغیره ایی مانن د عض ری
نهادهای مدنی ،شبکههای اجتم اعی ،رواب
رسمی ،مر ارک

اجتم اعی ،مر ارک

در

در گ روهه ای

در گ روهه ای غیررس می ،و ،...و رویک رد نه ادمحرر ،اعتم اد

اجتم اعی را براس اس کیای
رشره خراری نهادها ،عدال

نهاده ا و دمرکراس ی و متغیره ایی مانن د فس اد و
نهادی ،کارآمدی نهادی ،حکمرانی خرب ،آ ادیه ای

مدنی ،حقرق سیاسی ،و ...تبیین میکند .نت ای پ ژوهش آن ان نر ان م یده د ک ه
رویکرد نهادگرایان ،در مقایسه با رویکرد جامع ه مح رران ،ق در

تبی ین کنن دگی

بیرتری دارد .در بین شاخصهای رویکرد نهادگرایی ،نقش شاخص کیای
نیز در تبیین اعتماد ،قریتر برد و یکی ا مه ترین مقرلههای کیای

نه ادی

نهادی ،می زان

ادراک فساد مردط ا نهادهای جامعه ترخیص داده شد.
صیاد اده و ع م ی ( )1392در پژوهر ی ب ا عن ران «رابط ه فس اد و س رمایه
اجتم اعی در الگره ای رش د» ب ا اس تااده ا ن رطاف زار  Rو ب ه رو

آم اری

رگرسیرنهای چندکی در فضای دوبعدی ،ب ه ای ن نتیج ه رس یدهان د ک ه س رمایه
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دارد .انباش

اجتماعی ،بر فساد ،اثر منای و بر رشد اقتصادی ،اث ر مثب

س رمایه

اجتماعی ،آ ادی اقتصادی ،و رشد نیروی ک ار ا طری ق ک اهش فس اد ،ب هعن ران
محرکهای رشد اقتصادی عمل میکنند و در مقاب ل ،گس تر
نابرابری درآمدی ،مرانعی در مس یر انباش

فس اد ،تبع یض ،و

س رمایه اجتم اعی و رش د اقتص ادی

هستند .درواق  ،این پژوهش به این نتیج ه رس یده اس

ک ه ب ین فس اد و رش د

اقتصادی ،ارتباط معکرس معنادار ،بین سرمایۀ اجتماعی و رش د اقتص ادی ،ارتب اط
مس تقی معن ادار ،و ب ین دو مقرل ۀ فس اد و س رمایه اجتم اعی ،ارتب اط معک رس
معناداری وجرد دارد؛ بنابراین ،این سه مقرله ال ط و م زوط یکدیگرن د و دول
میترانند با اتخاذ سیاس های ک اهش فس اد و ن ابرابری ،س ب
اجتماعی شرند و بهسری هد

انباش

ها

س رمایه

رشد اقتصادی گاط بردارند.

 .2-1پیشینه خارجی

سرنسن )2003( 1در پژوهری با عنران «سرمایه اجتماعی ،فساد ،و رشد اقتص ادی:
اروپای غربی و شرقی» ،این فرضیه را تأیید م یکن د ک ه تمرک ز ق در
برروکرا ها ،سب

سیاسی بهدلیل انحصار قدر

در نظ اط

فساد میشرد و فساد نی ز س ب

کاهش و افرا سرمایه اجتماعی خراه د ش د .وی ب ا اس تااده ا دادهه ای اعتم اد
اینگ هار

(اعتماد تعمی یافته و مرارک

ادراک فساد سا مان شاافی

مدنی براساس فرض یه پاتن اط) ،دادهه ای

بینالم ل ،و مقایسه جدواها و میانگین و نی فساد و

اعتماد ،به این نتیجه رسیده اس

که جرام فاسدتر (جرام اروپای شرقی) ،س ط

اعتماد (اعتماد تعمی یافته و مرارک

م دنی) پ ایینت ر و ب هلح ا ش اخصه ای

اقتصادیای مانن د  ،GNP ،GDPدرآم د س رانه ،ض ری

جین ی ،و ...نی ز وض عی

نامط ربی دارند.
وی  )2008( 2با رو

اسنادی ،مطالعا

تطبیقی ،و بررسی آم اری وض عی

 47کررر ا منظر سرمایه اجتماعی ،بیان میکند که کرررهای کری  ،پرو ،و کنی ا،
ا کمترین میزان سرمایه اجتماعی برخرردارند .در این بررسی مرخص شده اس
1. Sevensen
2. Veyk
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که بین تعداد وقرع جرط و میزان ادراک فساد بر سرمایه اجتم اعی ،ارتب اط و ت أثیر
قریای وجرد دارد؛ به گرنهای که جرامعی ک ه کمت رین تع داد ج رائ مخت ف و
کمترین میزان ادراک فساد را در بین مردمان خرد داشتهاند ،دارای باالترین س رمایۀ
اجتماعی و مؤلاههای آن ،مانند اعتماد ،مر ارک  ،انس جاط ،همبس تگی ،ص داق ،
شاافی  ،هنجارهای تعمی یافته ،آگاهی اجتماعی ،و ...نیز بردهاند .در این پ ژوهش
بهطرر خاص ثاب

شد که جرائ و دوبندهای مالی کالن و ادراک رون د رش ره و

اختالس بهویژه در سط مسئرالن عالیرتبه ت أثیر بس یار منا یای ب ر اعتم اد،
انسجاط ،و مرارک

اجتماعی عمرط مردط خراهد داش .

پرپروا و پردولیاکینا )2014( 1پژوهری با عنران «تأثیر فزاینده فس اد ب ر نظ اط
اجتماعی و رشد اقتصادی» ارائه داده اند .تح یل آن ها ا این نرع ارتباط و ت أثیر ب ر
جرام متنرع اروپایی با مدا های اجتماعی مخت ای انجاط شد .آنان جرام اروپ ایی
را به  4نرع م دا اجتم اعی انگ رساکس رن (لیب راا ی ا ب رری ) ،اس کاندیناوییایی
(سرسیاا دمرکرا  ،نرردی

ی ا نه ادی) ،ق ارهای (محافظ هک ار ی ا بیس مارک) و

مدیترانهای (سربسیدی یا کاترلی ) طبقهبندی کردهان د .نت ای ک ار آن ان براس اس
رو های آماری همبس تگی و تح ی ل رگرس یرن ،مر خص ک رد ک ه در جرام
مخت ف با مدا های اجتماعی متنرع ،متغیر فساد ،ارتباط و تأثیر منای معناداری ه
بر مؤلاههای نظاط اجتماعی (ش امل س ا هه ای ترس عه انس انی ،س رمایه انس انی،
ترانمندسا ی جنسیتی ،هزینه آمر
دمرکراتی

 ،اعتم اد و مر ارک

و تحقیق و ترس عه ،می زان اش تغاا ،ترس عه
اجتم اعی) و ه

ب ر رش د اقتص ادی براس اس

شاخصهای  GDPو  GNIداشته اس .
ژیپنگ و جیهای )2017( 2در پژوهری با عنران «ارتباط و تأثیر ادراک فساد بر
سرمایه اجتماعی (مطالعه مرردی :شهر دالیان چین)» با استااده ا رو
تکنی

پیم ایش و

نمرنهگیری خرشهای و تصادفی ساده با  1200نار مصاحبه کردهان د .آنه ا

ادراک فساد را برمبنای چهار بع د فس اد ف ردی خ رد ،فس اد ف ردی ک الن ،فس اد
1. Popova & Podolyakina
2. zhypng & jyhay
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سیستمی ،و فساد بینالم ی و سرمایه اجتماعی را برمبنای  5متغیر اعتم اد ،رابط ه،
مرارک  ،نهادهای مدنی ،و آگاهی اجتماعی بررس ی و تجزی هوتح ی ل ک ردهان د.
یافتههای این پژوهش نران میدهد که متغیر ادراک فساد و تماط ابعاد آن ،ارتباط و
تأثیر منای معناداری بر متغیر سرمایه اجتماعی و ب هوی ژه مؤلا ه اعتم اد اجتم اعی
دارد .دراینبین ،بعد ادراک فساد سیستمی ،مخربت رین ت أثیر ک ل را ب ر س رمایه
اجتماعی داشته اس  ،یرا بنا بر نتای این پ ژوهش ،فس اد سیس تمی ،فس اد را در
جامعه به ی

ام ر نهادین هش ده و ب هن رعی ع ر

دراینصرر  ،مرج
برمبن ای مناع

اجتم اعی تب دیل م یکن د و

ا بین رفتن اعتماد اجتماعی میشرد ،تماط رواب اجتم اعی

شخص ی و س ردط بی ش کل م یگی رد ،دیگ ر انگی زهای ب رای

مرارک های مدنی باقی نمیماند ،و ن رعی ب یتا اوتی در م ررد آگ اهی ا ام رر
عمرمی ،اجتماعی ،و سیاسی شکل میگی رد .هم ه ای ن ش رای  ،س ب

فروپاش ی

سرمایه اجتماعی در جامعه خراهد شد.
 .2چارچوب نظری پژوهش
 .1-2ادراک فساد

متغیر «ادراک فساد» در این پژوهش ،برگرفت ه ا نظری هه ای برن ادوس ه رجس،1
هایدن هایمر ،2و دنیل ترایسمن 3اس .
رویکرد برنادوس هرجس ،ت ایق و ترکیبی ا عرام ل محیط ی ،س اختاری ،و
کالن با ویژگیها و عرامل فردی ،شخصی ،و ادراکی اس  .وی در تح ی ل عرام ل
ساختاری 4 ،نرع رویکرد نرع آرمانی وبری (برروکراسی س ا ماننیافت ه) ،رویک رد
کارکردگرا (مناف کس شده ا فساد) ،رویکرد اقتصاد نهادی (انگی زهه ای ف ردی،
کاربردی بردن ،نا شخصی ،و عرامل س ا مانی مربرط ه) و رویک رد ب رطشناس ی
(محی  ،جامعه ،اقتصاد ،و سیاس

) را ب ا یک دیگر ت ای ق م یکنن د (دوگ را

و

همکاران.)309-310 :1394 ،
1. Bernardus Hoetjes
2. Heiden Heimer
3. Daniel Treisman
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هرجس در تح یل عرامل فردی و شخصی به تجربهه ای شخص ی ،احس اس
ناامنی ،هری

شخصی ،دوسریگی اخالقی ،و ادراک فساد می پ ردا د (دوگ را

و

همکاران.)309 :1394 ،
دراینمیان ،او بر مقرلۀ ادراک فساد ،بیش ا عرامل دیگر تأکید م یکن د و ب ر
این نظر اس

که ادراک فساد باال سب

اجتم اعی را

خراهد شد که م ردط ،رواب

مبادلههای سردمندانۀ تبعیضآمیزی تاسیر کنند که طی آن ،عاطگرایی جای خ رد را
به خاصگرایی می دهد و اهدا
کاری ،رعای

عامی مانن د ق انرنگرای ی ،امان

داری ،ش راف

مرا ین حرفهای و تخصصی ،وف اداری ،تعه د ،ص داق  ،ش اافی ،

حقط بی ،و ...بهدلیل اه دا

خاص ی مانن د خریراوندس االری ،رفاق

س االری،

ثرو  ،قدر  ،نارذ ،اعتبار اجتماعی ،و ...قربانی میشرند ).(Hoetjes, 2002: 183
افزونبر هرجس ،پژوهرگران دیگری مانند هایدن هایمر و دنیل ترایسمن نیز
به مقرلۀ «ادراک فساد» و «نگر

به فساد» که میتران آن را «روانشناسی اجتماعی

فساد» نامید ،پرداختهاند و پیامدهای ویرانگر ادراک فساد باال را حتی ا خرد فس اد
نیز بیرتر دانستهاند .هایدن هایمر ،فساد را برمبنای افکار عمرمی تعری ف م یکن د.
افک ار عم رمی براس اس برداش تی ک ه ا فس اد در جامع ه وج رد دارد ،درب ارۀ
مرروعی

نظاط سیاسی و سرمایه اجتماعی عمردی قضاو

میکند و این قضاو

در مررد سرمایه اجتماعی عمردی بر س رمایه اجتم اعی افق ی و اعتم اد و رواب
اجتماعی خرد مردط با یکدیگر نیز تأثیر میگذارد ).(Heiden Heimer, 2005: 38
دنیل ترایسمن نیز در اثر معرو

خرد با عنران «ا ده س اا پ ژوهش تجرب ی

بینم یتی ،چه چیزی در مررد ع ل فساد آمرختهای ؟» ،تال های انجاطشده ترس
جامعهشناسان ،اقتصاددانها ،و دانرمندان ع رط سیاسی را بررسی کرد ت ا تغیی را
بینم یتی ایجادشده در فساد را ب ا اس تااده ا درج هبن دیه ای ذهن ی و برمبن ای
شاخص ادراک فساد تبیین کند .ترایسمن دادههای ادراک ی مرب رط ب ه فس اد را ب ا
اطالعا

مرجرد در تجرب هه ای واقع ی فس اد مقایس ه ک رده اس

(دوگ را

و

همکاران.)317 :1394 ،
وی بر این نظر اس

که «ادراک فساد» باال سب

افزایش تجربۀ فساد واقعی و
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گستر

و شیرع آن بهشکل شبکهای م یش رد و اعتم اد و مر ارک

اجتم اعی و

عمرمی را تضعیف و فردگرایی ،مناع ط بی ،و سرد شخص ی را ت روی م یکن د
).(Treisman, 2007: 18
 .2-2سرمایه اجتماعی

همانگرنه که گاته شد ،دیدگاههای مرجرد در مررد سرمایۀ اجتم اعی ب ه دو ن رع
رویکرد جامعهمحرر و نهادمحرر تقس ی ش ده اس
تجربی انجاط شده ،رویکرد نه ادمحرر ،نس ب

ک ه براس اس پ ژوهش ه ای

ب ه رویک رد جامع همح رر ،ق در

تبیینکنندگی بیرتری دارد .دیدگاه جامعهمحرر ،برآم ده ا رویک رد راب ر پاتن اط
( )1380ب ه تبی ین کارآم دی دمرکراس ی در ایتالی ا اس

دو ده ه،

ک ه نزدی

پژوهشهای بسیاری را دربارۀ نقش سرمایه اجتماعی دامن ده اس  .رویکرد دوط،
حاصل ایدههایی اس

که اگرچ ه ب ه اهمی

جامعهشناس ی وارد ک رده اس

رویک رد و ما اهیمی ک ه پاتن اط در

اذع ان دارن د ،ول ی تأکی د وی ب ر مر ارک

شبکههای اجتماعی را ناقص دانسته و سرمایه اجتماعی را محصرا کیای

در

نهاده ا

میانگارند ).(Rothstein, 2005: 45
تبیین پاتناط بر این ایده استرار اس

که ن دگی انجمن ی ،س ب

ش کلگی ری

اعتماد شخصی شده و این اعتماد شخصی به اعتماد اجتماعی م یانجام د (پاتن اط،
 .)291 :1380پاتناط بر این نظر اس

که اعتماد اجتماعی در جرام م درن پیچی ده،

ا دو منب مرتب  ،یعنی هنجارهای معام ه متقابل و شبکههای مرارک
میشرد (پاتناط .)293 :1380 ،بهاینترتی  ،پاتناط بهصراح

مدنی ناشی

بر دستیابی ب ه اعتم اد

اجتماعی و اعتماد نه ادی ا مس یر ش کلگی ری اعتم اد شخص ی در ش بکهه ای
مرارک

مدنی تأکید دارد (شارعپرر و همکاران.)68 :1391 ،

رویک رد نه ادگرایی ،ض من ص راح
جامعهمحرر بهطرر اع
مطالعا

داش تن در م ررد اهمی

رویک رد

و اندیر ه پاتن اط ب هط رر اخ ص و نقر ی ک ه در ایج اد

سرمایه اجتماعی داشته اس  ،نظریهای را در نقد ای ن رویک رد و اندیر ه

پاتناط پرورانده اس  .براساس رویکرد نهادگرایی ،تغییر در میزان سرمایه اجتم اعی
در جامعه ،ریره در طراحی نهادهای سیاسی و مدیریتی آن دارد .عامل ع ّی در این
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مررد ،درجۀ عاط گرایی و فراگیری نهادها اس  ،یعنی به هر میزان که رفت ار نهاده ا
بر مینه ای عینی ،بی طرفانه ،بدون تبعیض ،و عادالنه استرار باشد ،سرمایه اجتماعی
بیرتری را ترلید خراهند ک رد (روثس تاین .)219 :1393 ،براس اس ای ن رویک رد،
سرمایه اجتماعی باید در ارتباط با نهادهای رسمی و قانرنی بررسی شرد و مس تقل
ا آنها بهوجرد نمیآید .بهنظ ر آنه ا ،قاب ی
اجتماعی بهشد
این رهیاف

تح

ش هروندان ب رای ترس عه اعتم اد
.

تأثیر نهادهای دولتی و اجرایی و سیاس های آن ها اس

بهطرر ضمنی بیان می کند که ب رای ایج اد س رمایه اجتم اعی ،ن رعی

مهندسی نهادی ضرور

دارد ).(Rothstein & Stolle, 2008: 2

بهنظر آنان ،برداش های افراد ا نهادهای سیاسی کارآمد ،عادا ،و منصف ،ب ر
اعتماد نهادی افراد تأثیرگذار اس

اف زایش ان راع دیگ ر

و این اعتماد نهادی ،سب

اعتماد اجتماعی ،مرارک  ،انسجاط ،و مؤلاههای دیگ ر س رمایه اجتم اعی خراه د
شد .آنچه برای اعتماد نهادی مه اس

 ،کارآم دی و ع دال

روی ه رفته ،اگر شهروندان به کارآمدی و عدال

ای ن نهاده ا اس

.

نهادها ،بهوی ژه نظ اط قض ایی و

پ یس ،اعتقاد داشته باشند ،راح تر به دیگران و محی اعتماد میکنند .افزون براین،
ار یابی شهروندان ا عم کرد و کارایی نهادهای دولتی و اجرای ی ای ک ه ب ا آن ه ا
تعامل دارند و بر ندگی شان مؤثرند نیز بر اعتماد به آن ها تأثیرگذار اس  .ب ه ط رر
خالصه ،فقدان اعتماد به نهادها ،وجرد فساد و رشره خراری ،و احساس ن اامنی در
مررد سا مان ها و نهاد ها ،بر اعتماد نهادی افراد و درنتیج ه ،ب ر مؤلا ه ه ای دیگ ر
سرمایه اجتماعی افراد تأثیر میگذارد ).(Rothstein & Stolle, 2008: 16-17
آن ها چهار سا وکار ع ی تبی ین ویژگ یه ای نه ادی و س رمایه اجتم اعی را
بهشرح یر مرخص کردهاند:
الف) عدال
بهعبار

و کارآمدی نهادی بر برداش

دیگر ،ترس ا دیگران مرج

ب) عدال

فرد ا امنی

خرد تأثیر میگذارد.

بیاعتمادی به آنها میشرد؛

و کارآمدی نهادها ،تعیینکنن دۀ برداش

ف رد در م ررد حافظ ان

مناف عمرمی اس  .اگر نهاده ا مررداعتم اد نباش ند ،م ردط نی ز مررداعتم اد ف رد
نخراهند برد؛
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ج) عدال

و کارآمدی نهاده ا ،نگ ر

در م ررد رفت ار ش هروندان را ش کل

می دهد .اگر فرد ،شاهد رواج رشرهخراری در بین شهروندان باش د ،ممک ن اس
خرد

نیز برای برآوردن نیا هایش دس

به چن ین ک اری بزن د؛ ب ه ای ن ترتی

،

اعتماد او به دیگران و نظاط کاهش مییابد؛
د) ممکن اس

ایجاد تجربۀ

نهادها هنگاط تماس مستقی با شهروندان ،مرج

تبعیض و بیعدالتی در آنها شرند؛ بهعنران مثاا ،نهادهای فاسد و ناعادا ،مرج
تجربۀ تبعیض و بی عدالتی می شرند که این امر بهنربه خرد ،تأثیر منای ای بر اعتماد
نهادی میگذارد). (Rothstein & Stolle, 2008: 18
 .3-2ادراک فساد و سرمایه اجتماعی

چارچرب نظری این پ ژوهش ،برگرفت ه ا رویک رد نه ادمحرر در م ررد س رمایه
اجتماعی و همچنین ،نظریهه ای روثس تاین و اس ترا اس
رویکرد نهادمحرر در برابر رویکرد جامعهمحرر رابر

 .آنه ا ب ا ق رار دادن

پاتناط ،فرانس یس فرکریام ا،

جیمز ک من ،پیر برردیر ،و ...در پی وارون ه ک ردن منط ق ع ّ ی در م ررد س رمایه
اجتماعی بردهاند .اگر رویکرد جامعهمح رر معتق د ب رد ک ه س رمایه اجتم اعی «ا
اجتم اعی ،و

پایین» و برمبنای چگالی ندگی انجمنی ،شبکههای اجتماعی ،رواب

مرارک های اجتماعی رسمی و غیررسمی ترلید میشرد ،آنها بر این نظ ر بردن د
که سرمایه اجتماعی نه «ا پایین» ب که «ا باال» ترلید میشرد .نکت ۀ مه
تبیین نظریه روثستاین و استرا ،تأکید ب ر کارآم دی نه ادی اس

نهات ه در

 .آنه ا ب ا ای ن

ترضی  ،بر وجرد رابطه بین ناکارآمدی نهادی ،بیاعتمادی ،و فساد تأکید م یکنن د.
کارآمدی نهادی با کیای
)2012: 40

حکرم

در ارتباط نزدی

با سیاس های ضدفساد اس

 .(Rothstein,بهنظر روثستاین ،سرمایه اجتم اعی براس اس کیای

نه اد

حکرمتی ،بهویژه در مسئ ه مبار ه با فساد ،تعی ین م یش رد ).(Rothstein, 2012: 40
درواق  ،این نظریه ،سرمایه اجتماعی را به مقرلههای کیای
نهادهای عمرمی متصل می کند و بر این نظر اس
سیاسی و خ مریهای آنان اس

حکرم

و فس اد در

که این ت ق ی م ردط ا نهاده ای

که میتران د اعتم اد و مر ارک

را برانگیزان د.

دراینبین ،آنها به نقش ک یدی اعتماد نهادی و تأثیر تعیینکنندهای ک ه ب ر اعتم اد
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عمرمی دارد ،اشاره میکنند.
بهنظر روثستاین و استرا ،رابطهای قری بین ادراک فساد باال و بیاعتمادی ب ه
نهادهای عمرمی وجرد دارد .این چرخه« ،داط فس اد» را ترلی د م یکن د و جرام
فاسد در این داط گرفتار میشرند؛ دامی که در آن فساد ،فساد بیرتری بهبار میآورد
و جامعه را در ی

چرخه و دور تس سل قرار میدهد .این داط ،مبار ه ب ا فس اد را

دشرار می کند .دراینصرر  ،اگر نهادهای عمرمی فاسد سب

شرند مردط ن دگی

را فاسد تاسیر کنند ،امکان رشد اعتماد اجتماعی وجرد نخراهد داش
 .)61 :1393دراینبین ،آن ه ا ب ه س اختار برروکراس ی و حکرم

(روثستاین،
ک پترکراس ی

1

(د دساالری) اشاره میکنند.
نخستینبار استانیسالو آندرسکی 2اصطالح ک پترکراس ی را در جامع هشناس ی
بهکار برده اس  .ک پترکراسی به دول
را فدای افزایش ثرو

و قدر

و ساختار نهادینی اشاره دارد که عامه م ردط

سیاسی شخصی طبقه حاک می کن د .د دس االری

معمرالً با اختالس در بردجههای دولتی همراه اس
ک پترکراسی ،تأثیرا
دارد و باع
سرای

بسیار ویرانگری بر جامعه ،اقتصاد سیاس ی ،و حق رق م دنی

الگربرداری طبقا

فساد به طبقا

 .حکرم

و س اختار نه ادی

مخت ف اجتم اع ا رؤس ا و رهب ران د دس االر و

دیگر جامعه نیز میشرد؛ بهگرنهای که فساد ا باال به پ ایین

رخنه می کند و همچرن غده سرطانی ،سرتاسر جامعه را فرامیگیرد و مردط ع ادی،
کارمندان ،و کارگران ،با مراهدۀ فسادها و اختالسهای ک الن مس ئرالن و م دیران
عالیرتبه ،به فکر س رءاس تااده ا مرقعی

ه ای اداری ،ک اری ،و شخص ی خ رد

می افتند .چنین شرایطی ،فساد را در جامعه به ی

امر نهادینهشده و بهنرعی ع ر

و هنجار اجتماعی تبدیل می کند و تماط رواب اجتماعی برمبنای مناع
اصال

شخصی و

سرد شکل میگیرد.
روثستاین و استرا بر این نظرند که ادراک فساد عمرط مردط ا ای ن دول

ساختار نه ادی ،مرج

فروپاش ی اعتم اد نه ادی و ب هتب

و

آن ،اعتم اد عم رمی،
1. Kleptocracy
2. Stanislav Andreski
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مرارک  ،و انسجاط اجتماعی و همچنین ،مؤلاه های دیگر سرمایه اجتماعی می شرد
).(Rothstein & Stolle, 2008: 39
آنان ی
متااو

سا وکار ع ّی سهبخری را که مردط براس اس آن ،س ه ن رع اس تنباط

را برمبنای ادراک فسادشان میسا ند ،مطرح کرده و تأثیر آنها را بر اعتماد

اجتماعی شرح دادهاند.
 .1استنباط ا مقاما

دولتی :اگر مقاما

دولتی در جامعهای ب ه جانب داری و

فساد مرهرر باشند ،شهروندان معتقد خراهن د ش د ک ه حت ی اف رادی ک ه تح
الزاما

به مردط هستند نیز قابلاعتماد نیستند و ب رایناس اس،

قانرنی برای خدم

نتیجهگیری خراهند کرد که بیرتر مردط دیگر نیز قابلاعتماد نیستند.
 .2استنباط ا کل مردط :شهروندان ب ا مر اهده ادارهه ای فاس د و جانب دار و
ترس ل جس تن بیر تر م ردط جامع ه ا فس اد ،رش ره ،و گرن هه ای متن رع
خریراوندگرایی برای بهدس

آوردن آنچه احساس می کنند حق مس مران اس

،

به این نتیجه میرسند که بیرتر مردط غیرقابلاعتماد هستند.
 .3استنباط ا خریرتن :شهروندان برای انجاط کار در چنین جامع های مجب رر
به پرداخ

رشره ،فساد ،و خریراوندگرایی م یش رند ،حت ی اگ ر ای ن اعم اا را

بهلحا اخالقی ،نادرس

بدانند؛ بنابراین ،آنها به این نتیجه میرسند که ا آنجاک ه

خردشان نمیترانند قابلاعتماد باشند ،سایر م ردط نی ز قاب لاعتم اد نخراهن د ب رد
(روثستاین.)206-207 :1393 ،
 .3فرضیههای تحقیق
براساس آنچه پیش ا این گاته شد و در راستای پاسخگریی ب ه پرس ش پ ژوهش
فرضیههایی را مطرح کرده و بهآ مرن گذاشتهای  .فرضیه اص ی پژوهش ای ن اس
که «بهنظر م ی رس د ادراک فس اد ت أثیر معن اداری ب ر س رمایه اجتم اعی دارد» .و
فرضیههای فرعی عبارتند ا اینکه:
بهنظر میرسد ،ادراک فساد فردی خرد ،تأثیر معناداری بر سرمایه اجتم اعی
دارد؛
بهنظر میرسد ،ادراک فساد فردی کالن ،تأثیر معناداری بر سرمایه اجتم اعی
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دارد؛
بهنظر میرسد ،ادراک فساد سیستمی ،تأثیر معن اداری ب ر س رمایه اجتم اعی
دارد؛
بهنظر میرسد ،ادراک فساد بینالم ی تأثیر معناداری ب ر س رمایه اجتم اعی
دارد.
شکل  .1الگوی نظری پژوهش

آگاهی اجتماعی

فساد فردی خرد

اعتماد اجتماعی
هنجاریهای
تعمیمیافته

سرمایه
اجتماعی

فساد فردی کالن
ادراک فساد
فساد سیستمی

مشارکت اجتماعی
فساد بینالمللی
انسجام اجتماعی

 .4روش تحقیق
در این مقاله که به رو

پیمایش و با استااده ا ابزار پرسشنامه انجاط شده اس

واحد تح یل ،فرد ،و س ط تح ی ل ،خ رد اس

،

و ب رای س نجش متغی ر مس تقل

پژوهش ،یعنی ادراک فساد ،پرسش نامۀ استاندارد س ا مان ش اافی

ب ینالم ل 1را

بهکار بردهای  .دفتر اص ی این سا مان غیردولتی در برلین واق ش ده و در ب یش ا
 100کررر ،نمایندگی دارد و بهطرر سالیانه اقداط به انترار شاخص ادراک فساد در
بیش ا  170کررر میکند .برای سنجش متغیر وابسته ،یعنی سرمایه اجتم اعی نی ز

1. Transparency International
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ا پرسشنامۀ استاندارد پیمایش جهانی سرمایه اجتم اعی 1اس تااده ک ردهای  .ای ن
پرسشنامه ترس ناریان و کسیدی 2و یر نظر بان

جهانی و برنام هه ای ک اهش

فقر ،طراحی و اجرا شده اس ؛ البته پژوهرگران این مقاله با استااده ا دیدگاههای
استادان راهنما و مراور و متخصصان دیگ ر ای ن ح ر ه و همچن ین ،متناس
مرضرع پژوهش و شرای و مختصا

جامعه آماری تحقیق ،تغییرا

با

و اص الحاتی

را در هر دو نرع پرسشنامه استاندارد انجاط دادهاند .جامع ه آم اری ای ن پ ژوهش،
تماط ساکنان شهری باالی  30ساا استان ما ندران هستند ک ه براس اس سرش ماری
س اا  1395تعدادش ان  1085530نا ر ب رده اس

 .در ای ن پ ژوهش ،ا رو

نمرنهگیری خرشهای چندمرح های استااده کردهای ؛ بهاینترتی

ک ه ب ا ترج ه ب ه

گستردگی جغرافیایی استان ما ندران ،این استان به س ه ناحی ه ش رقی ،مرک زی ،و
غربی تقسی شده اس  .ا ناحیه شرقی ،شهر ساری بهعنران مرکز استان ،ا ناحی ه
مرکزی ،شهر آمل بهعنران یکی ا قط های اقتصادی ،صنعتی ،و تج اری اس تان و
ا ناحیه غربی ،شهر چالرس بهعنران یکی ا مه ترین شهرهای گردشگری اس تان،
بهعنران نمرنه پژوهش انتخاب شدهاند ،که هر سه شهر ا پرجمعی ترین شهرهای
استان و دارای مسائل اجتم اعی فراوان ی هس تند و بیر ترین نزدیک ی اجتم اعی،
اقتصادی ،و یس محیطی را با ش هرهای اط را

ناحی ه خ رد دارن د .در مرح ۀ

نخس  ،هر سه شهر را برمبنای ب رکهای سرشماری به سه خرشۀ شرقی ،مرکزی،
و غربی تقسی بندی کردی و سپس ،ا هر خرش ه دو مح ه ب هص رر

تص ادفی

انتخاب شدند .ا شهر ساری در خرشۀ غربی ،مح ههای راهبن د و نع لبن دان ،در
خرشۀ مرکزی ،مح ههای سبزهمیدان و چالهب ا  ،و در خرش ۀ ش رقی ،مح هه ای
شرصددستگاه و کری برق؛ ا شهر آمل در خرشۀ غربی ،مح ههای فرهنگش هر و
شادمحل ،در خرشۀ مرکزی ،مح ههای رضرانیه و دورانسر ،و در خرش ۀ ش رقی،
مح ههای هارونمح ه و م

آباد؛ و ا شهر چالرس ،در خرشۀ غرب ی ،مح هه ای

ساحل آراط و عربخیل ،در خرشۀ مرکزی ،مح ههای رادی ر دری ا و گ س رخی ،و
)1. Global social capital survey (GSCS
2. Narayan & Cassidy
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در خرشۀ شرقی ،مح ههای با پرور و ن دهدا انتخ اب ش دند و در مرح ۀ بع د،
کرچه و ب رک ساختمانی بهشکل تصادفی انتخاب ش دند .حج

نمرن ه براس اس

فرمرا کرکران محاسبه شد .براساس این فرمرا ،حج نمرن ۀ پیر نهادی  384نا ر
برد ،ولی با ترجه به احتماا دریاف

پرسشنامههای ناقص و برای بررسی تاصی ی

و جام تر ،تعداد  400نمرنه برای پژوهش انتخاب شدند.
 .5تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش
تعریف نظری و عم یاتی متغیرهای پژوهش در قال

جدواه ای ی ر ارائ ه ش ده

اس .
جدول  .1تعریف نظری و عملیاتی ادراک فساد

متغیر

ادراک
فساد

ابعاد

تعریف نظری

فساد
فردی خرد

فسادی است که توسط فرد یا افراد محدود و
خاصی انجام میشود ،حالت
برنامهریزیشدهای ندارد(RoseAckerman, ،
) ،2010: 53در سطوح پایینتر جامعه رخ
میدهد ،و منافع کسبشده از آن ،ارزش مالی
اندکی دارد ).(Sampord, 2007: 9

فساد
فردی
کالن

فساد
سیستمی

فسادی است توسط فرد یا افراد محدود و
خاصی انجام میشود ،حالت
برنامهریزیشدهای ندارد (RoseAckerman,
) ،2010: 53در میان باالترین سطوح مدیریتی
یک کشور و در مورد طرحها و برنامههای
بزرگ دولتی و حکومتی رخ میدهد ،و شامل
مبالغ و اموال هنگفتی است
).(Sampord, 2007: 9
فسادی است که شیوع گسترده و حالت ساختاری،
نهادی ،شبکهای ،و برنامهریزیشدهای دارد (Rose
) .Ackerman,2010:54در این نوع فساد ،اعمال،
روابط ،و معاوضههای فسادآمیز ،به هنجار و قانون
تبدیل میشود؛ بهگونهای که کسانیکه ملتزم به
اعمال فسادآمیز هستند بهجای مجازات ،مورد تشویق
و پاداش قرار میگیرند و کسانیکه ملتزم به اعمال
فسادآمیز نیستند ،بهجای پاداش ،مورد تنبیه و مجازات
قرار میگیرند (دادخدایی .)105 :1390 ،در این نوع

تعریف عملیاتی
میزان ارزیابی و تصور مردم از عدم صداقت
در معامله ،پرداختهای زیرمیزی ،تبعیض،
خویشاوندساالری ،پارتیبازی ،فرار مالیاتی،
کمکاری ،تضییع حقوق دیگران ،و ...توسط
کارمندان خرد و میانی سازمانها و
ادارههای مختلف ،کارگران ،فروشندگان،
کسبه ،بازاریان ،مشاوران امالک ،بنگاهها،
واسطهها ،و خود مردم.
میزان ارزیابی و تصور مردم از میزان
اختالس ،رشوه ،تبعیض ،خویشاوندساالری،
آقازادگی ،پارتیبازی ،حقوق نجومی ،فرار
مالیاتی ،زمینخواری ،و ...در سطح کالن
جامعه و توسط مسئوالن و مدیران
عالیرتبه.
میزان ارزیابی و تصور مردم از عدالت و
احقاق حق در دستگاه قضا و نیروی
انتظامی ،جدیت و عزم راسخ برای مبارزه با
فساد و مفاسد اقتصادی ،رسیدن به هدف از
طریق اعمال فاسد ،نرسیدن به هدف از
طریق اعمال قانونی ،رانت اطالعات ،کسب
ثروت بادآورده از طریق رانت و نزدیکی به
مراکز قدرت ،البی و نفوذ سرمایهداران در
سیاستگذاریها و تصمیمگیریها ،میزان

بررسی ارتباط و تأثیر ادراک فساد بر سرمایه اجتماعی 147
فساد ،دستگاههای قانونگذار و مبارزهکننده با فساد
(مانند دستگاه قضائی ،نیروی انتظامی ،دیوان
محاسبات ،سازمان بازرسی ،سازمان حسابرسی و)...
دچار فساد میشوند؛ یعنی عواملی که باید با فساد
مبارزه کنند و علیه آن قوانینی را وضع و اجرا نمایند
نیز ،خود دچار فساد شدهاند (توکلی.)123 :1395 ،
فساد
بینالمللی

فسادی است که در خارج از مرزهای
جغرافیایی یک کشور ،ولی در ارتباط با آن
کشور و همچنین در تعامالت و مبادالت
خارجی روی میدهد ).(shams, 2007: 90

جامعنگری طبقات اجتماعی مختلف در
قوانین و سیاستگذاریها ،میزان گردش
قدرت براساس اصل شایستهساالری ،و....

میزان ارزیابی و تصور مردم از قاچاق کاال،
ترجیح منافع دالالن واردات بر منافع
تولیدکنندگان داخلی ،ترجیح منافع گروهی و
شخصی بر منافع ملی در قراردادهای بینالمللی،
خروج غیرقانونی سرمایهها از کشور ،و....

جدول  .2تعریف نظری و عملیاتی سرمایه اجتماعی شناختی

متغیر

بعد

مؤلفهها

سرمایه اجتماعی

شناختی

اعتماد
اجتماعی

خردهمؤلفهها

بینفردی

تعمیمیافته

تعریف نظری
بهمعنای اعتماد به افراد آشنا
و اشخاصی که بیشتر با آنان
در ارتباط هستند و روابط
چهرهبهچهره دارند ،است
(امیرکافی.)14 :1380 ،
بهمعنای داشتن اطمینان و
گمان نیک به مردم و افراد
جامعه (غریبهها) جدا از
وابستگی آنها به گروههای
سنی ،جنسی ،فامیلی،
دوستانه ،قومی ،و قبیلهای
است (افشانی و همکاران،
.)66 :1388

نهادی

بهمعنای اعتماد مردم یک
جامعه به نهادها ،سازمانها ،و
صنفهای شغلی ،حرفهای ،و
تخصصی است (ذاکری
هامانه.)208 :1390 ،

اعتماد
محیطی

به میزان ریسکپذیری و
قابلاطمینان دانستن جامعه و
محیط زندگی میگویند (ذاکری
هامانه.)208 :1390 ،

تعریف عملیاتی
میزان اعتماد به اعضای خانواده،
فامیل و خویشاوندان ،دوستان،
همکاران یا همکالسیها ،و
همسایگان

میزان اعتماد به همشهریها،
هماستانیها ،مردم (سایر ایرانیان)

میزان اعتماد به مدیران دولتی،
سیاستمداران ،بانکها و
مؤسسههای مالی ،صداوسیما،
دادگستری ،روحانیت ،پلیس و
نیروی انتظامی ،معلمان ،استادان
دانشگاه ،پزشکان ،بازاریان،
مشاوران امالک و بنگاهها ،و....
میزان بیاعتمادی به هرکس در
وضعیت کنونی جامعه ،میزان
دورویی و ریا در جامعه ،وسواس
در انتخاب دوست و شریک،
اطمینان داشتن از
سرمایهگذاریهای بلندمدت در
جامعه ،بیعدالتی در محیط
اجتماعی ،و....
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آگاهی
اجتماعی

-

به میزان اطالعات عمومی
مردم در مورد امور سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
و مهم ترین مسائل روز کشور
و شهر محل سکونت گویند.

هنجارهای
تعمیمیافته

-

به رعایت ارزشها و
هنجارهای مشترک ،اخالقی
و قانونی توسط مردم گویند.

میزان اختصاص وقت روزانه به
مطالعه کتاب ،روزنامه و مجالت،
اینترنت ،شبکههای اجتماعی
مجازی ،میزان آگاهی از مهمترین
مسائل روز کشور و شهر محل
سکونت و مقدار اطالعات عمومی
در زمینههای سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی ،و فرهنگی
چگونگی ارزیابی شهروندان از
رعایت ارزشهایی مانند
راستگویی ،گذشت و فداکاری،
انصاف و رعایت عدالت،
قانونگرایی ،پرهیز از تقلب ،و
تعاون و همیاری مردم.

جدول  .3تعریف نظری و عملیاتی سرمایۀ اجتماعی ساختاری

متغیر

بعد

سرمایه اجتماعی

ساختاری

مؤلفهها

مشارکت
اجتماعی

انسجام
اجتماعی

خردهمؤلفهها

تعریف نظری

انجمنی

به مشارکت افراد در
انجمنها ،سازمانها،
صنفها ،و گروههای مختلف
گویند.

داوطلبانه

به نوعی از مشارکت افراد
گویند که با میل ،خواست ،و
ارادۀ خود آنها و بدون
درخواست کمک از طرف
مقابل بهوجود میآید و حالت
تحمیلی ندارد.

همیارانه

به گونهای از مشارکت
میگویند که حالت
همدردی ،همدلی ،تعاون،
همیاری و کمک دارد.

-

به حفظ وحدت گروه و
تطابق و همنوایی با عناصر
وحدتبخش آن گویند که
باعث همبستگی و احساس
مسئولیت متقابل بین اعضای
آن میشود (فرزانه و
رمضانی.)116 :1391 ،

تعریف عملیاتی
میزان ارتباط و عضویت در احزاب
سیاسی ،سازمانهای مردمنهاد
) ،(NGOانجمنهای خیریه ،علمی،
فرهنگی ،هنری ،ورزشی و تفریحی،
مذهبی ،صندوق قرضالحسنۀ دوستانه
یا خانوادگی ،و....
میزان انجام و تمایل به کار داوطلبانه
برای دیگران ،میزان تمایل به کمک
مالی برای تشکیل یک گروه خیریه،
فرهنگی ،ورزشی ،و ،...میزان همکاری
و مشارکت داوطلبانه افراد برای حل
مشکالت حاد اعضای خانواده ،فامیل و
خویشاوندان ،دوستان ،و....
میزان گوش دادن به درد دلها ،مسائل
و مشکالت افراد ،سعی در کمک به
حل آنها ،قرض دادن پول یا ضمانت
مالی ،عیادت در مواقع بیماری ،خیرات،
و...
میزان روابط صمیمانه افراد ،احساس
دوستی ،همبستگی با اعضای خانواده،
فامیل و خویشاوندان ،دوستان ،و،...
امیدوار بودن به کمک افراد و
گروههای یادشده در مواقع بحرانی و
اضطراری ،و...
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 .6اعتبار و پایایی پژوهش
در این پژوهش ،هر سه نرع اعتبار صرری ،تجربی ،و سا ه بهکار رفته و سعی شده
اس

در تدوین پرسشنامه و ابزار سنجش پژوهش ا دیدگاههای استادان راهنما و

مراور و سایر متخصصان و کارشناسان این حر ه (اعتبار ص رری) اس تااده ش رد.
همچنین ،نتای و یافتههای پژوهش با پیرینۀ پژوهشهای داخ ی و خارجی (اعتبار
تجربی) و چارچرب نظری مقاله (اعتبار س ا ه) مقایس ه و تطبی ق داده ش د .ب رای
تعیین پایایی تحقیق ا ض ری
محاسبه پایایی اس

آلا ای کرونب ا

ک ه ا مناس

ت رین رو ه ای

استااده شد که نتای آن در جدوا  4بها ای ه ر متغی ر آم ده

اس  .باالتر بردن میزان آلاای کرونبا تماط متغیرها ا  ،0/70نر ان دهن دۀ پای ایی
گریههای سنجش تماط متغیرهای پژوهش اس .
جدول  .4پایایی متغیرهای پژوهش

نام متغیرها
ادراک فساد خرد
ادراک فساد کالن
ادراک فساد سیستمی
ادراک فساد بینالمللی
آگاهی اجتماعی
اعتماد اجتماعی
هنجارهای تعمیمیافته
مشارکت اجتماعی
انسجام اجتماعی

تعداد گویهها
10
7
9
4
11
44
5
25
15

میزان آلفا
0/89
0/87
0/84
0/77
0/79
0/90
0/74
0/86
0.82

 .7یافتههای پژوهش
 .1-7یافتههای توصیفی

متغیرهای زمینهای :در این پژوهش ا شش متغی ر مین های اس تااده ک ردهای

که

ترصیف آماری آنها بهشرح یر اس :
بهلحا جنسی  50 ،درص د پاس خگری ان ،م رد و  50درص د ،ن ب ردهان د.
میانگین سنی پاسخگریان  41/17ساا و حداقل سن آنه ا  30و ح داکثر س ن 80
ساا برد .بهلحا وضعی

تأهل 37/5 ،درصد مجرد و  62/5درصد متأهل ،بهلحا
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میزان تحصیال  1/2 ،درصد بیس راد 2/8 ،درص د ابت دایی 3/8 ،درص د س یکل،
 15/8درص د دی پ  5/3 ،درص د ف رقدی پ  44 ،درص د لیس انس 21/8 ،درص د
فرقلیسانس ،و  5/3درصد دارای تحصیال

دکترا و باالتر ب ردهان د ،ک ه کمت رین

فراوانی را افراد بیسراد و بیرترین فراوانی (مد) را افراد دارای تحصیال
ترکیل دادهاند .بهلحا وضعی

لیسانس

شغ ی 4/2 ،درصد ترلیدی 25/5 ،درصد تج اری،

 43/5درصد خدماتی 19 ،درصد خانهدار 2 ،درصد محصل 1 ،درصد ا کارافتاده ،و
 4/8درصد نیز بیکار بردهاند که کمت رین فراوان ی را اف راد ا کارافت اده و بیر ترین
فراوانی (مد) را افراد دارای مراغل خدماتی به خ رد اختص اص دادهان د .می انگین
درآمد ماهیانۀ خانرار پاسخگریان  3/237/150ترمان ،حداقل درآم د ماهیان ه آنه ا
 1/000/000ترمان و حداکثر آن  14/000/000ترمان برده اس .
متغیرهای اصلی :ترصیف آماری ادراک فساد و س رمایه اجتم اعی و متغیره ای
تر کیلدهن دۀ آنه ا براس اس ی
پراکندگی (انحرا

ش اخص مرک زی (می انگین) و دو ش اخص

معیار و دامنه تغیی را ) در ج دوا  5ارائ ه ش ده اس

 .تم اط

متغیرها در دامنه  1-5نمرهگذاری شدهاند.
جدول  .5یافتههای توصیفی متغیرهای اصلی

شاخصها

ادراک فساد

سرمایه
اجتماعی

متغیرها
ادراک فساد خرد
ادراک فساد کالن
ادراک فساد سیستمی
ادراک فساد بینالمللی
ادراک فساد کل
آگاهی اجتماعی
اعتماد اجتماعی
هنجارهای تعمیمیافته
مشارکت اجتماعی
انسجام اجتماعی
سرمایه اجتماعی

میانگین
3/492
3/470
3/456
3/185
3/401
2/236
1/864
2/844
2/881
2/927
2/550

انحراف معیار
0/0798
0/782
0/764
1/016
0/605
0/705
0/709
0/625
0/684
0/662
0/467

دامنه تغییرات
4
3/76
3/66
4
3/09
4
4
3/67
4
4
3/12

همانگرنه که دادههای جدوا  5نران میده د ،ادراک فس اد و تم اط ابع اد آن ،در
سط باالتر ا مترس و سرمایۀ اجتماعی و تماط مؤلاههایش در سط پ ایینت ر ا
مترس قرار دارند .در بین ابعاد ادراک فساد ،ب االترین ادراک ب ه بع د فس اد خ رد
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.

( )3/492و پایینترین آن به بعد فساد بینالم ی ( )3/185اختصاص داش ته اس

در بین مؤلاه های سرمایۀ اجتماعی ،باالترین میانگین ب ه متغی ر انس جاط اجتم اعی
( )2/927و پایینترین آن به متغیر اعتماد اجتماعی ( )1/864مربرط برده اس .
 .2-7یافتههای تبیینی
 .1-2-7بررسی پیشفرضهای آماری پژوهش

یکی ا پیشفرضهای بسیار مه برای انجاط آ مرنهای آماری ضری
پیرسرن ،تح یل رگرسیرن ،و مداسا ی معادال

ساختاری« ،تر ی

همبس تگی
نرم اا متغی ر

وابسته» اس .
مانیکه حج نمرنۀ پژوهش ،باالتر ا  300نار باش د ،ب رای آ م رن تر ی
نرماا متغیر وابسته میتران ا شاخصه ای چ رلگی 1و کر یدگی 2اس تااده ک رد.
چنانچه چرلگی آن کمتر ا قدر مط ق  2و کریدگی آن کمتر ا قدر مط ق  7باشد،
تر ی دادههای متغیر وابسته ،نرماا اس
در این پژوهش نیز به این سب

).(Young kim, 2013: 53

ک ه حج

نمرن ه  400نا ر ب رده اس

بهکارگیری نرطافزار  SPSSا همین شاخصها ب رای بررس ی تر ی

،با

نرم اا متغی ر

وابسته ،استااده شده و نتای بهدس آمده در جدوا  6ارائه شده اس .
جدول  .6میزان چولگی و کشیدگی متغیر وابسته

نام متغیر
سرمایه اجتماعی

Skewness

Kurtosis

چولگی
0/406

کشیدگی
0/315

همانگرنه که دادههای جدوا  6نران میدهد ،چرن میزان چ رلگی متغی ر س رمایه
اجتماعی بسیار کمتر ا و میزان کریدگی آن بسیار کمتر ا اس  ،تر ی دادهه ای
متغیر وابسته ،نرماا برده اس .
 .2-2-7ارتباط متغیرهای مستقل با سرمایه اجتماعی و ابعاد آن

چرن سط سنجش متغیرهای مستقل و وابستۀ پژوهش ا نرع فاص های برد ،ب رای
1. Skewness
2. Kurtosis
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آ مرن رواب بین متغیرها ا ضری

همبستگی پیرسرن استااده کردهای

ک ه نت ای

آن در جدوا  7ارائه شده اس .
جدول  .7ضریب همبستگی پیرسون میان متغیرهای مستقل با سرمایه اجتماعی و مؤلفههای آن

متغیرهای
مستقل
ادراک
فساد خرد
ادراک
فساد
کالن
ادراک
فساد
سیستمی
ادراک
فساد
بینالمللی
ادراک
فساد کل

متغیرهای وابسته

آمارهها
ضریب
همبستگی
سطح
معناداری
ضریب
همبستگی
سطح
معناداری
ضریب
همبستگی
سطح
معناداری
ضریب
همبستگی
سطح
معناداری
ضریب
همبستگی
سطح
معناداری

سرمایه
اجتماعی

آگاهی
اجتماعی

اعتماد
اجتماعی

هنجارهای
تعمیمیافته

مشارکت
اجتماعی

انسجام
اجتماعی

-0/45

-0/32

-0/23

-0/32

-0/36

-0/31

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

-0/49

-0/41

-0/32

-0/35

-0/30

-0/33

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

-0/52

-0/32

-0/38

-0/41

-0/31

-0/38

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

-0/23

-0/19

-0/10

-0/23

-0/12

-0/17

0/000

0/000

0/047

0/000

0/021

0/001

-0/57

-0/42

-0/34

-0/44

-0/36

-0/40

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

همانگرنه که دادههای جدوا  7نران میدهد ،ارتباط و همبس تگی ادراک فس اد و
تماط ابعاد آن با سرمایه اجتماعی و تماط مؤلا هه ایش ،همگ ی در جه

منا ی و

معکرس ،معن ادار و تأیی د ش دند .ب االترین ارتب اط را پ س ا ادراک فس اد ک ل،
بهترتی

ابعاد ادراک فساد سیستمی ،کالن ،خرد ،و بینالم ی بر س رمایه اجتم اعی

داشتهاند.
 .3-2-7تحلیل رگرسیون

برای بررسی تأثیرا

متغیرهای مستقل اص ی ،پیشبینی ،و تبیین متغی ر وابس ته ،ا
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رو

رگرسیرن خطی چندگانه/چندمتغیره 1و رو
آن در قال

نتای و ترضیحا

ه مان 2استااده کردهای

که

جدواهای یر ارائه شده اس .

جدول  .8خالصه مدل و تحلیل واریانس رگرسیون

ضریب همبستگی
چندگانه

ضریب تعیین

ضریب تعیین
تعدیلشده

F

0/355

0/348

54/243

2

R

0/595

R

توان آزمون

سطح معناداری
Sig

0/000

R2adj

آزمون
دوربینـواتسون
Durbin-Watson

1/52

جدول  .9ضرایب تأثیر رگرسیونی

مدل
Model

)(Constant

ادراک فساد خرد
ادراک فساد کالن
ادراک فساد سیستمی
ادراک فساد بینالمللی

ضرایب تأثیر
رگرسیونی
استانداردنشده
خطای
B
استاندارد
0/108
4/417
0/030 -0/081
0/030 -0/144
0/032 -0/179
0/019 -0/039

ضرایب تأثیر
رگرسیونی
استانداردشده

اهمیت
نسبی هر
متغیر

Beta

t

sig

-0/139
-0/243
-0/295
-0/086

41/017
-2/694
-4/774
-5/685
-2/054

0/000
0/000
0/000
0/000
0/039

آمارههای همخطی

سطح
معناداری

Tolerance

VIF

0/618
0/631
0/608
0/934

1/618
1/586
1/646
1/071

یکی ا پیشفرضهای مه تح یل رگرس یرن ،فق دان رابط ۀ ه خط ی ب اال ب ین
متغیرهای مستقل اس  ،یرا میزان ضری
که در جدوا ضرای

تعیین ) (R2را بهطرر جع ی باال میب رد،

رگرسیرنی باال ،ا طریق آمارههای ترلرانس و  VIFار یابی و

سنجیده شده اس  .نزدی

بردن میزان ترلرانس هر چهار متغیر مستقل به عدد  1و

کمتر بردن  VIFآنها ا  ،2نراندهندۀ نبردن ه خطی بین متغیرهای مستقل اس .
یکی دیگر ا پیشفرضهای مه تح یل رگرسیرن ،استقالا خطاه ا (تا او

ب ین

مقادیر واقعی و مقادیر پیشبینیشده ا طریق معادله رگرس یرن) ا یک دیگر اس
که بهوسی ه آ مرن دوربین واتسرن بررسی شد و ق رار گ رفتن آن در ب ا ۀ  1/5ت ا
 2/5در این مدا ،نراندهندۀ مستقل ب ردن خطاه ا ا یک دیگر اس

 .در ج دوا

خالصۀ مدا و تح یل واریانس رگرسیرن ،میزان  Fدر س ط اطمین ان ب یش ا 99
درصد و سط خطای کمتر ا  0/01معنادار شده اس

که نراندهندۀ معن اداری و
1. Multiple Linear Regression
2. Enter Method
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تصادفی نبردن مدا متغیرهای پژوهش اس  .همچنین ،ض ری
 0/355اس

تعی ین ) (R2براب ر

که نران میدهد ،مجمرعۀ متغیرهای مستقل ،بدون وج رد ه خط ی

باال 35/5 ،درصد ا واریانس و تغییرا

متغیر وابسته را تبیین و پیشبینی م یکنن د

که مقدار مناسبی اس  .براساس مقادیر  ،Betaتأثیر تماط متغیرهای مستقل ب هلح ا
آماری معنادار شده اس  .باالترین مقدار بتا بهترتی

متع ق ب ه ابع اد ادراک فس اد

سیستمی ،کالن ،خرد ،و بینالم ی برده اس .
 .4-2-7مدلسازی معادالت ساختاری )(SEM

مداسا ی معادال

ساختاری ،یکی ا فنرن تح یل چن دمتغیری بس یار نیرومن د ا

خانراده رگرسیرن چندمتغیری ،و به بیان دقیقتر ،بس مدا خطی ک ی اس
پژوهرگران امکان می دهد ،مجمرعهای ا معادال

که ب ه

رگرسیرن را بهگرنهای ه مان

مررد آ مرن قرار دهند (هرمن.)11 :1390 ،
مداسا ی معادال

ساختاری ا سه بخش ترکیل شده اس :

 .1تح یل عامل :رواب بین متغیرهای پنهان (مکنرن) با متغیرهای آشکار؛
 .2تح یل مسیر :تأثیر متغیرهای پنهان مستقل ب ر یک دیگر و ب ر متغی ر پنه ان
وابسته؛
 .3سط خطای سنجش :در این رو  ،بها ای هر متغیر آش کار و ه ر متغی ر
پنهان وابسته ،ی

سط خطای سنجش داری .

در این پژوهش ،مداسا ی معادال

ساختاری با اس تااده ا ن رطاف زار

ار یابی و سنجیده شد که نتای آن در شکل  2ارائه شده اس .

Amos
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شکل  .2مدلسازی معادالت ساختاری

همان گرنه که شاخصهای برا

یر مدا نران میدهد ،نسب

 X2/D.Fکمت ر ا

 ،3میزان شاخص  RMSEAکمتر ا  ،0/08و میزان شاخصهای  CFIو  NFIب االتر
ا  0/90اس

که همگی نراندهندۀ برا

 R2در این مدا  0/60اس

مط رب و قابلقبرا مدا اس  .می زان

که نر ان م ی ده د ،مجمرع ه متغیره ای مس تقل60 ،

درصد ا واریانس متغیر وابسته را تبیین کردهاند که مقدار مناسبی اس  .همچن ین،
در مدا متغیر پنهان بیرونی ،یعنی ادراک فساد ،با ض ری

 Beta= -0.78ب ر س رمایه

اجتماعی به عنران متغیر پنهان درونی تأثیر منای و معکرسی میگ ذارد ک ه ت أثیری
بسیار قری اس .
در جدوا  10نسب

بحرانی و سط معناداری ب رای تم اط مس یر ت أثیر ب ین

متغیرهای مرجرد در مدا چه در تح یل عامل (مداهای اندا هگی ری) و چ ه در
تح یل مسیر (مدا ساختاری) آمده اس  ،که چرن میزان  C.Rبرای تماط مس یرها
بیرتر ا  +1/96و کمتر ا  -1/96اس  ،تماط تأثیرا  ،معنادار شده اس .
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جدول  .10نسبت بحرانی و سطح معناداری

مسیر تأثیر متغیرها
ادراک فساد سرمایه اجتماعی
ادراک فساد فساد کالن
ادراک فساد فساد سیستمی
ادراک فساد فساد بینالمللی
سرمایه اجتماعی اعتماد اجتماعی
سرمایه اجتماعی هنجارهای تعمیمیافته
سرمایه اجتماعی مشارکت اجتماعی
سرمایه اجتماعی انسجام اجتماعی

در جدوا  11تعداد دیگری ا شاخصهای برا

C.R

P

-9/495
12/050
12/464
5/360
9/254
9/515
8/584
9/676

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

مدا ارائه شدهاند که همگی در

دامنۀ قابلقبرا قرار دارند و براساس این شاخصها نی ز م دا ،ب را

مط رب و

قابلقبرلی دارد.
جدول  .11شاخصهای برازش کلی مدل

شاخصهای برازش
ریشه میانگین مربعات باقیمانده
شاخص توکرـلوئیس
شاخص برازش نسبی
شاخص برازش افزایشی
شاخص نیکویی برازش
شاخص نیکویی برازش اصالحشده
شاخص نیکویی برازش مقتصد
شاخص برازش هنجار شده مقتصد
شاخص برازش تطبیقی مقتصد

معادل التین
RMR
TLI
RFI
IFI
GFI
AGFI
PGFI
PNFI
PCFI

میزان
0/021
0/942
0/905
0/959
0/966
0/941
0/558
0/673
0/692

دامنه قابلقبول
 0تا 0/08
 0/90تا 1
 0/90تا 1
 0/90تا 1
 0/90تا 1
 0/90تا 1
 0/50تا 1
 0/50تا 1
 0/50تا 1

تفسیر
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب

نتیجهگیری
براساس بسیاری ا پژوهشها و نظریههای جامعهشناسی ،اقتص اد ،ع رط سیاس ی،
مدیری  ،و ،...سرمایۀ اجتماعی ،مه ترین و راهبردیترین سرمایه هر جامع های در
مسیر تحقق ترسعه بهشمار میآید .برمبنای ادبیا

نظری سرمایه اجتماعی ،دو ن رع

رویکرد جامعهمحرر و نه ادمحرر ب رای تبی ین آن وج رد دارد ک ه پ ژوهشه ای
مخت ف ،قدر

تبیینکنندگی رویکرد نهادمحرر را بیرتر ا رویک رد جامع همح رر

ار یابی کردهاند (شارعپرر و همکاران.)60-61 :1391 ،
بسیاری ا نظریهپردا ان ،ا جم ه روثستاین ،استرا ،اوفه ،لری ،ب رمن ،و ...ب ر
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این نظرند که یکی ا مه ترین متغیرها و مؤلا هه ای نه ادی ،مقرل ۀ ادراک فس اد
ترس مردط اس

که در ای ن پ ژوهش ،ارتب اط و ت أثیر آن ب ر س رمایه اجتم اعی

سنجش و بررسی شد .در بخش یافتههای ترصیای مرخص شد که میانگین ادراک
فساد و تماط مؤلاه ه ای آن (فس اد خ رد ،فس اد ک الن ،فس اد سیس تمی ،و فس اد
بینالم ی) در سط باال و میانگین سرمایه اجتماعی و تم اط متغیره ایش (آگ اهی
اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،هنجارهای تعمی یافته ،مر ارک

اجتم اعی ،و انس جاط

اجتماعی) در سط پایینی قرار دارند .در بخش یافتهه ای تبیین ی ،ارتب اط و ت أثیر
منای و معکرس ادراک فساد و تماط ابعاد آن بر سرمایه اجتماعی ،تأیید شد ،یعن ی
هرچه میزان ادراک فساد و تماط ابعاد آن افزایش یابد ،بهتب آن ،سرمایه اجتماعی و
تماط متغیرهایش نیز کاهش مییابد .این یافته ،نتیجۀ پژوهشهای سرنسن (،)2003
وی

( ،)2008پرپروا و پردولیاکینا ( ،)2014ژپینگ و جیهای ( ،)2017منص رریان

و قدرتی ( ،)1388ش عبانی و س یمانی ( ،)1389ش ارعپ رر ،فاض ی ،و اقراری ان
( )1391و صیاد اده و ع می ( )1392را تأیید میکند .همچنین ،نتای این پژوهش،
تأییدکننده چارچرب نظری پژوهش ،مبنیبر قدر
نهادمحرر در مررد سرمایۀ اجتماعی اس

تبی ینکنن دگی ب االی رویک رد

ک ه برآم ده ا نظری هه ای روثس تاین و

استرا برد .آنها بر این نظر بردند که سرمایۀ اجتماعی نه «ا پ ایین» ،ک ه «ا ب اال»
ترلید میشرد و دراینبین ،مه ترین متغیر تأثیرگذاری که باع

تخری

س رمایه

اجتماعی ا باال میشرد را ،وجرد ادراک فساد باال در ابعاد مخت ف میدانس تند ک ه
یافتههای این پژوهش نیز آن را تأیید میکند.
پیشنهادها
برمبنای نتای این پژوهش ،برای ک اهش فس اد و ادراک آن و ارتق ای مؤلا هه ای
سرمایه اجتماعی مرارد یر پیرنهاد میشرد:
 .1مدیری

و کنترا تعارض مناف ( )1بهعنران یکی ا ریرههای اص ی فساد؛

 .2حذ

بسترها و مقاب ه با روند امضاهای طالیی و تر ی ران  ،ب هوی ژه ا

بخش دولتی به بخش خصرصی؛
 .3ایجاد و تحقق عدال

و شاافی

اطالع اتی و ج رگیری ا تحق ق ران
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اطالعاتی؛
 .4ایجاد تحرا ساختاری در نهادهای مبار هکننده با فساد برای مقاب ه جدی و
اصرلی با مصداقهای گرناگرن فساد (کاهش فساد سیستمی)؛
 .5ج رگیری ا سرای

و انترار فساد ا سط کالن جامعه به س ط خ رد و

در میان مردط ،کارمندان ،کاسبان ،و کارگران (ساختار نهادی ک پترکراسی)؛
 .6حمای

ا من اف ترلیدکنن دگان داخ ی در براب ر من اف دالالن کااله ای

وارداتی و وض قرانین مناس

ص ادرا

و واردا

و ع رارض گمرک ی (ک اهش

فساد بینالم ی)؛
 .7برخررد جدی با منرأ شایعهسا یهای کاذب در مررد مااسد اقتصادی؛
 .8تروی فرهنگ همیاری ،مرارک

عمرمی ،و ترجی من اف م ی ب ر من اف

شخصی بهجای شیرع فرهنگ فردگرایی ،اصال

سرد ،و مناع ط بی شخصی.

یادداشت
 .1به حالتی گاته می شرد که بین مناف شخصی و خصرصی با مناف عم رمی و حرف های
ی شخص تضاد ایجاد میشرد .تعارض مناف  ،م انی وج رد دارد ک ه کارکن ان
میترانند ا مرقعی خرد سرءاستااده کنن د و فس اد ،م انی اتا اق م یافت د ک ه
کارکنان ا مرقعی خرد سرء استااده ک رده باش ند؛ پ س وج رد تع ارض من اف
همیره به فساد نمی انجامد ،اما وقرع هر فسادی در بستر ی تع ارض من اف ر
میدهد.

منابع
احمدی ،سید ع یاکبر؛ همایرنی ،غالمحسین؛ عسگری دهآبادی ،حمیدرضا (،)1394فس اد
اداری و مالی در سا مانهای امرو ی ،تهران :انترارا فرژان.

افرانی ،سید ع یرضا؛ عسکری ندوشن ،عباس؛ فاضل نجفآبادی ،سمیه؛ حیدری ،محم د
(« ،)1388اعتماد اجتم اعی در ش هر ی زد :تح ی ی ا س طرح و عرام ل» ،مج ه
جامعهشناسی کاربردی ،ساا بیست  ،شماره .4
امیرکافی ،مهدی (« ،)1380اعتماد اجتماعی و عرامل مؤثر بر آن» ،مج ه نمای ه پ ژوهش،
ساا پنج  ،شماره .18
پاتناط ،رابر (« ،)1380دمرکراسی و سن های مدنی» ،ترجمه محمدتقی دلارو  ،ته ران:
نرر غدیر.
ترک ی ،احمد (« ،)1395اپر یسیرنی بهناط فساد» ،ماهنامۀ فرهنگ و اندیره ،مج ه مهرنامه،
ساا هات  ،شماره .50
دادخدایی ،لیال ( ،)1390فساد مالی اداری و سیاس جنایی مقاب ه با آن ،تهران :انتر ارا
میزان.
دوگرا  ،خیال واخنار ،پیتر؛ فرن مارافی پتری (،)1394چر اندا های نظ ری فس اد،
ترجمه هانیه هژبرالساداتی؛ داوود حسینی هاش اده؛ خ یل یاری؛ محمد فاض ی،
تهران :انترارا آگه.
ذاکری هامانه ،راضیه (« ،)1390بررسی میزان احساس امنی اجتماعی و عرامل اجتم اعی
مؤثر بر آن (مطالعه مرردی :شهر یزد» ،پایاننامه کارشناسی ارش د جامع هشناس ی،
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دانرگاه یزد.
روثستاین ،بر ( ،)1393داطهای اجتماعی و مسئ ه اعتم اد ،ترجمه محمد شارعپرر؛ محم د
فاض ی؛ الدن رهبری؛ سجاد فتاحی ،تهران :انترارا آگه.
شارعپرر ،محمرد؛ فاض ی ،محمد؛ اقراریان ،الهه (« ،)1391مطالع ه ب ینکر رری اعتم اد:
جامعهمحرری در مقابل نهادمحرری» ،مج ه جامعهشناسی ای ران ،س اا س یزده ،
شماره .4
شعبانی ،احمد؛ س یمانی ،محمد (« ،)1389بررسی آثار فساد اداری بر س رمایه اجتم اعی»،
ماهنامه مهندسی فرهنگی ،ساا پنج  ،شماره  47و .48
صیاد اده ،ع ی؛ ع می ،هرا (« ،)1392رابطه فساد و سرمایه اجتماعی در الگرهای رشد»،
فص نامه رفاه اجتماعی ،ساا سیزده  ،شماره .5
عظیمی ،لیال؛ ادریسی ،افسانه (« ،)1385اعتم اد اجتم اعی ،ع ام ی در پیر رف جامع ه»،
مجمرعه مقاال هم ایش منطق های س رمایه اجتم اعی ،چ الشه ا و راهکاره ا،
معاون پژوهری دانرگاه آ اد اسالمی ،واحد دهاقان.
فر انه ،سیفاله؛ رمضانی ،ع ی (« ،)1391بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ترسعه ش هری
(مطالعه مرردی :قائمرهر)» ،فص نامه جامعهشناسی مطالعا جرانان ،س اا س رط،
شماره .6
منصرریان ،محمدکری ؛ قدرتی ،حسین (« ،)1388اعتماد اجتماعی و تعیینکنن دهه ای آن:
رهیاف نهادمحرر یا رهیاف جامعهمحرر؟» ،مج ه جامعهشناسی ک اربردی ،س اا
بیست  ،شماره .2
هرمن ،حیدرع ی ( ،)1390مدایابی معادال ساختاری ،تهران :انترارا سم .
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