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 چکیده

امروزه در تمامی جوامع مختلف جهان  بخصوص جوامعی که در حال توسعه هستند، عواملی پدیدار گشته اند که باعث آسیب 

شوند. فساد اداری یکی از این عوامل می باشد؛ عواملی چون فساد دیدگی و جلوگیری از پیشرفت و بهره وری در سازمان ها می 

که کم و بیش هر جامعه و سازمانی به آن دچار است. با توجه به افزایش فساد اداری در سازمان ها ،  مالی، استخدامی و .....

زمانی قد علم کرده که این سرمایه اجتماعی به عنوان پدیده ای شاخص و عاملی برای موفقیت به سوی سالمت اجتماعی و سا

امر امروزه در جهت توسعه و پیشرفت روز افزون سازمانها  توسط سازمان های جهانی جایگاه خاصی گرفته است. این مقاله 

 دارد.سعی بر تبیین سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل موثر بر کاهش فساد اداری 
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 مقدمه 

امروزه در عرصه جهانی توسعه روز افزون سازمان ها در گرو  رسیدن به اهداف و موفقیت های سازمانی و همچنین کنار    

گذاشتن موانع پیش رو است و سازمان ها در تالش هستند تا در رسیدن به اهدافشان این موانع را کنار گذارند یکی از این 

ر عرصه جهانی تبدیل شده و  این امر در شرایط مختلف به اشکال گوناگونی موانع  فساد اداری است که به یک مشکل جدی د

، فساد اداری نیز در  یافته به خود گرفتند هنگامی که فعالیتهای بشر شکل سازمانخود را در دل سازمانها جا کرده است 

شواهد فراوانی وجود دارد  .(1380،نژاد حسینی و فرهادی خداداد)  درونی با محیط از متن سازمان ظهور پیدا کرد تعامالت

به عنوان یکی از مسائل فراگیر ، اهمیت اداری موضوع فساد  بیستم نزدیک می شویم، قرنمبنی بر این که هر چقدر به پایان 

یکی از مفاهیمی که امروزه در علوم مدیریت نقش عمده ای در توسعه جامعه ایفا نموده است بحث تاثیر بیشتری می یابد. 

آنجا که نظام  ازسرمایه اجتماعی بر کاهش فساد می باشد که این امر به سالمت نظام اداری سازمان کمک فراوانی خواهد کرد 

هر قدر محیط  .فعل و انفعاالت محیط اجتمـاعی اسـت ، متـأثر ازمحیط اجتماعی و افراد اسـت اداری در تعامل روزانـه بـا

 کلمن .خواهد بود این موضوع از سالمت بیشتری برخوردار بیشتری باشد، محیط اداری نیز متأثر از اجتمـاعی دارای سـالمت

توانند ارزشی را  د و میبینی هستن روابطی با ظرفیت قابل پیش( روابط اجتماعی ) باور دارد که سرمایه اجتماعی(  1990)

معتقد است سـرمایة اجتمـاعی  ( 2003) یورنسکوف. به نقش نیروهای اجتماعی در توسعه جوامع می پردازدو این تولید کنند 

 .خواهد شد کـاهش فـساد منجـر معین اجتمـاعی بـه مطابق با مجموعه هنجارهای

 تحقیق مبانی نظری

بنابراین در  ؛ شکستن است به معنای  Rumpere  از ریشه فعل التین Corruption  واژه فساد در زبان انگلیسی معادل

 ) اخالقی یا شیوه قانونی یا غالباً مقررات اداری باشد ؛ این چیز ممکن است رفتار شود می شکند یا نقض می فساد چیزی

به ستم تعریف شده  فتن مال کسیمعین به معنای تباه شدن، نابود شدن، و گر در فرهنگ (  همچنین1380صفری و نائبی،

 . (1365 ، )معین است

 .عوامل مختلفی وجود دارند که باعث ایجاد فساد در جوامع می شوند که نتایج و پیامدهای آن نیز در جامعه گسترده خواهد بود

جامعه  در فساد تداوم، ارتباطات اجتماعی و همچنین رشد اقتصادی کشورها را به چالش کشیده و اقتصادی ،ثبات سیاسی فساد

این از  بر عالوه. مورد تحمل واقع می گردد فقیر افراد توسط نتیجه این فقدان در که کند می تقویت بیشتر را ثروتمند مردم

 تقویت و داخلی کنترل ضعف انسانی ، منابع گسترش روند به وارده خسارت دولت ، در نقض خطر نتایج فساد می توان به 

 منافع به عالقه فردی ترجیح کشور، اداره کالبد در منفی مقادیر ایجاد و اخالقی ارزشهای ضعف اداره، در خارجی کنترل

 اخالقی فضای شود، می تحمل و یافته گسترش فساد که هنگامی .اشاره نمود کار کیفیت کاهش عمومی، کاهش اعتماد و

 .شود گرفته نظر در شده پذیرفته فرهنگ به اخالقی اولیه اصول نقض آن در که شود می ایجاد خاصی

و  شودشیوه عادی انجام وظیفه  انحراف از باعثکه به دنبال جاه طلبی های شخصی، ست رفتاری 1جی. اس. نایاز دیدگاه فساد 

 کند )قرنی و همکاران ، پارتی بازی و اختالس تجلی میءارتشا به صورت تخلف از قوانین و مقررات و انجام دادن اعمالی از قبیل

می کند : اینگونه تعریف را فساد  سالمت نظام اداری و مقابله با فساد در جمهوری اسالمی ایران ماده اول قانون ارتقا  (1389، 

 هرگونه فعل یا ترک فعل توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمدا و با هدف کسب

 انجام پذیرد یا ضرر و زیانقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری امتیاز مستقیم یا غیرمست ،هرگونه منفعت

 

 

 

 

                                                           
1.  J. S. Nye 
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اموال، منافع، منابع یا سالمت و امنیت عمومی یا جمعی از مردم وارد نماید، نظیر رش، ارتشا، اختالس، تبانی، سواستفاده از  به

سیاسی، امکانات یا اطالعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به  ،موقعیت اداری مقام یا

شود. از نظر  های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفا اسناد و سوابق اداری و مالی در این قانون، فساد تلقی می تخصیص سمت

می آید، فساد عبارت است از بهره برداری از ادارات دولتی برای سود محققان برجسته در زمینه فساد به شمار  کافمن که از

 .(1391و حبیبی ،  هاشم زاده) شخصی 

 و ساختارها جمعی های رسانه در انتقادات از بسیاری .است رسیده رایج حیاتی و مرسوم سطح یک به سوم جهان در فساد

 مشکالت از بسیاری هنوز که دهد می نشان اند، رسیده تصویب به دولتی نهادهای توسط که اقتصادی و اجتماعی های سیاست

سازمان شفافیت بین  .دهد می کاهش را کارایی و شود می اداری فساد باعث مستقیم غیر طور به که دارد وجود نشده حل

ترین اعالم این جدیدبنا بر و تعریف کرده است  استفاده از قدرت اعطا شده برای انتفاع شخصی ءسو الملل به اختصار فساد را

کشور و قلمرو  176از دو سوم از  شیب .هیچ کشوری نمی تواند به درک صحیحی از فساد نزدیک شود 2016سازمان در سال 

 ینمره جهان نیانگی. موجود دارند(  زیتم اریبس ) 100( تا  فاسد اریبس ) 0از  یانیتر از نقطه م نییسال پا نیشاخص در ا نیا

(  ریزرد در نقشه ز دارند ) ییباال ازیکه امت ییکشورها .کشور است یدر بخش دولت ین دهنده فساد بومست که نشایعدد 43

 .  است پردازند یاز فساد م یقابل مالحظه ا ریو قرمز که در آن شهروندان روزانه به تاث ی نارنجیاز کشورها شتریبه مراتب ب

نابرابر قدرت  عی، توز فساد نیب نانهیحلقه بدب کی جادیدهد که باعث ا یرا نشان م یفساد و نابرابر نیسال، ارتباط ب نیا جینتا

 این شاخص ها نشان دهنده  اند و افتهیکشورها بهبود که با توجه به نتایج سال جاری  شود ینابرابر ثروت م عیدر جامعه و توز

 .( Transparecy International , 2017است ) فساد  یساز یخنث یبه انجام اقدامات متعهد برا یفور ازین

 

 
 

                                                                                      
 

 2016مدل مفهومی شاخص های فساد در سال                                                       
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 کشور های جهان از جمله ایران 176جدول امتیاز و رتبه بندی  برخی از 

2016 

Rank 
Country 

2016 

Score 

2015 

Score 

2014 

Score 

2013 

Score 

2012 

Score 
Region 

1 Denmark 90 91 92 91 90 
Europe and Central 

Asia 

2 
New 

Zealand 
90 91 91 91 90 Asia Pacific 

3 Finland 89 90 89 89 90 
Europe and Central 

Asia 

4 Sweden 88 89 87 89 88 
Europe and Central 

Asia 

131 Iran 29 27 27 25 28 
Middle East and North 

Africa 

173 Syria 13 18 20 17 26 
Middle East and North 

Africa 

174 
Korea 

(North) 
12 8 8 8 8 Asia Pacific 

175 
South 
Sudan 

11 15 15 14 N/A Sub Saharan Africa 

176 Somalia 10 8 8 8 8 Sub Saharan Africa 

 

فساد اداری یکی از انواع فساد است و صاحبنظران متعددی در جوامع و سازمان های مختلف دنیا درباره آن اظهار نظر نموده 

غیره  اند ؛ همچنین بر اساس این نظریه ها  درباره آن بر حسب نوع نگرش جوامع و سازمان ها ، اعتقادات ، انگیزش ها و 

  .تعاریف مختلفی نیز  بیان شده است که بر این اساس می توان میزان و انجام  فساد اداری در سازمان ها  را زیاد یا کم  دانست

، ضوابط  که در جهت منافع غیر سازمانیمی داند  یک سازمان  کارکنان  رفتارهای، تمامی را فساد اداری  2نوساموئل هانتینگت

استفاده از موقعیت و قدرت دولتی  را می توان فساد اداری( همچنین 1393، کمالی) گیرند نادیده می راو عرف پذیرفته شده 

اداری که به آن فساد مالی سطح پایین یا سطح خیابانی گفته  فسـاد( 1389 حاجیانی،دانست ) برای رسیدن به منافع شخصی

ر بخشهایی مانند بیمارستانها، مدارس، پلیس و گمرک و برخورد با مدیران عمومی د شود، همان است که هـر روز در می

 (. 1388)منصور نژاد، دهد این قبیل رخ می مواردی از

 . فسـاد بـه قلـب دولـت خوب و سالم ضربه می (1384،  لحاظ فساد اداری وجود ندارد )خضری در جهان هیچ کشور پاکی به

فسـاد اداری کـه نقطة مقابل آن، سالمت اداری است، معضل اما .  (2009بـرد )هیویـت،  زند و اعتماد عمومی را از بین می

  رود که البته مختص کشورهای درحال توسعه نیست شمار می بزرگی در سازمانهای دولتی بسیاری از کشـورهای جهان به

یکـی از موضـوعات متقابـل شـود و همیشـه  هـای توسـعه محسـوب نمـی ، روغنکاری چرخدنده فسـاد .  (1384پـور،  )قلـی

 . (1383ربیعی،  ، با مردم در همة جوامـع بـوده است ) ، دولتها و ملتهای اخیر ، حکومتها برانگیز بین قدرتمندان چالش

نوبة خود درجهت  اندیشمندان سازمان و مدیریت، در اواخر قرن نوزدهم به وجود نظـامهـای اداری ناسـالم پـی برده بودند و به

 جامعه ای؛ ای عاری از هرگونه فساد است ، جامعه جامعة سالم (1379پـورفر و کوشـا،  کردنـد ) نظام اداری تـالش مـی بهبود

                                                           
2. Samuel P.huntington 
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، جامعه نیز به فساد مبتال خواهد شد  . اگر سازمانها دچار فساد شوند گیرد از ترکیـب فعالیـت سـازمانهـا شـکل میکه 

 (1395عظیمی زاچکانی ، ) به نقل از درویش و .)همان(

، در ازای انجام کاری که  از انجام دادن آن باز ر یه ای می دهد که یک مامور دولت در مورد فساد اداری چنین نظ 3مک مولن

نیز بر اساس ارزش های حاکم بر  4، وجه نقد و یا جنسی را به عنوان رشوه قبول نماید. همچنین سنتورا شده استدارنده 

ود از فساد اداری را اینگونه بیان می کند : هنگامی که بر پایه عالی ترین نظرات و اخالق سیاسسی وقت ، نیت جامعه تعریف خ

و شرایط یک  اقدام را بررسی کرده و چنین قضاوت می کنیم که این عمل منافع عموم را به خاطر منفعت شخصی قربانی کرده 

یادی فساد اداری را آن گروه از اعمال کارکنان و مسئوالن دولتی می است  چنین عملی فاسد تلقی می شود . صاحب نظران ز

دانند که اوال به منافع عمومی لطمه بزنند ،  ثانیاً هدف از انجام آن ، رساندن فایده به عامل ) کارمند خاطی ( یا به شخص 

 ثالثی باشد که عامل را برای انجام این اقدام اجیر کرده است. 

 ، دهند تا مجوز بگیرند غیرقانونی که از طریق آنها شهروندان به مقامات دولتی رشوه می ا اقداماتمؤسسة گالوپ، فساد ر

قانون یا قواعد بوروکراسی تعریف کرده  ، رشوه دادن برای فائق آمدن بر قرارداد ببندند یا از مجازات بگریزند و به طور خالصه

باعث خشم ؛ که این امر  فیکند و کشور ها و نهادها را تضع ینابود مو جوامع را  یزندگ یفساد ادار( . 1389عطایی، ) است

 کند. یم دیتهد زیخشونت آم یتضاد ها دیو تشد ی بیشتر ثبات یببه جوامع را  وشود  یم یعموم

 :شود چهار گروه از اقدامات درباره فعالیتهای دولت را شامل می فساد اداری

 :منظور شاغل در دولت بهفـرد  یـک همکـاری جلـب برای خصوصی اشخاص اقدامات .1

 کاری؛ ضوابط و مقررات و قوانین نقض 

 صنفی، در ازای دریافت پول، کاال یا خدمات با ارزش تغییر در قوانین و مقررات و ضوابط برای نفع شخصی یـا. 

 :در ازایکاال یا خدمات با ارزش از اشخاص خصوصی  ، اقدامات اشخاص شاغل در داخل دولت برای دریافـت پـول .2

 نقض قوانین و مقررات و ضوابط اداری؛ 

 صنفی تغییر در قوانین و مقررات و ضوابط برای نفع شخصی یـا. 

 منظـور دریافـت قانونی خود در برابر ارباب رجوع به وظـایف انجـام در دولتـی مسئول یک کندکاری یا خودداری .3

 .، کاال یا خدمات از ایشان پولی( اخـاذ)

( مـازاد بـر حقـوق و مزایـای قـانونی)غیر نقدی برای خـود  منظور جلب منافع نقدی و در داخل دولت بهاقدامات اشخاص  .4

 .  قوانین خویشاوندان و دوستان از طریـق نقـض یـا تغییـر مقـررات و ،

سفید تعریف کرده فساد اداری و  فساد اداری خاکستری،  فساد اداری سیاههمچون فساد اداری را تحت عناوین  5هیدن هایمر

 که عبارتند از: است

 است  به عنوان گرفته قرار تعدیل و جرح مورد سیاسی نخبگان و ها توده توسط که است اداری فساد سیاه  اداری فساد .1

دریافت حق و حساب از سوی ناظران مواد  و یا ساز و ساخت در ایمنی استانداردهای گرفتن نادیده برای رشوه دریافت مثال ،

 . و بهداشتی از رستوران ها و یا اغذیه فروشی ها غذایی

 

 

 

 
 

                                                           
3. McMullen 

4.  Senturia 

5. Hiden Heimer 
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 به . است تفاوت بی آن مورد در فساد اما کند ، می متهم را نخبگان اکثریت که است عملیاتی فساد فساد اداری خاکستری .2

 به سیاسی نخبگان تنها مردم برخوردار است و میان در تر پایین محبوبیت از قوانین اجرای در کارکنان مثال بزهکاری عنوان

 . از مودیان مالیاتی نظیر نحوه اخذ مالیات .دارند  اعتقاد آنها سودمندی

 اندازه به( مردم و سیاسی نخبگان یعنی) جامعه اعضای اکثر اما است، قانون علیه ظاهرا که است اداری فساد فساد اداری سفید

 فرهنگی و اجتماعی تغییرات دلیل به که است مقررات شکستن از شوند . به عنوان مثال غفلت مجازات که نیستند مهم کافی

 از نتیجه یک عنوان به است داده رخ رسمی سیستم یک در وضعیت به اشاره اداری فساد. اند  داده دست از را خود ضرورت

 (2013و همکاران ، 6)تابلی .شود می سیستم کارایی کاهش به منجر و شود، توزیع تواند می که کارکنان، از تکراری نقض

 فساد سطوح و انواع

 . فساد(1383 ، ربیعی) گیردمی صورتکالن و خرد  سطح دو در بیشتر فساد که است آن نشانگر مختلف درجوامع فساد مطالعة

 سطح این از دیگر تعبیر. شودمی مربوط هادولت ارشد مقامات و رتبهعالی مدیران سیاسی، نخبگان به بیشتر کالن، سطح در

 از است عبارت است که  معروف «هاآبی یقه » فساد به که فساد خرد سطح ترتیب، همین به. است «سفیدانیقه » فساد، فساد

گیرد می صورت رجوع ارباب با مستقیم ارتباط در و پایینرده کارمندان سطح در که فاسدی هایبستان بده و معامالت مبادالت،

های  دستگاه در بیشتر فساد ، که باورند این بر بسیاری. است  مهم بسیار اداری ، فساد ایجاد در کالن و سیاسی عوامل نقش

. گردد می مطرح( پایین  هایرده کارمندان بین ) خرد سطح در هم و( رتبه عالی مسئوالن بین ) کالن سطح در هم دولت ، 

 اداری ، نظام پایین و میانی هایرده در اداری فساد. ندارد وجود خرد فساد کنترل امکان کالن ، فساد کنترل بدون است بدیهی

 بخشی وقتی. دارد  بستگی رتبهعالی کارمندان و گذارانسیاست یعنی نظام ، باالی هایرده بین در فساد میزان به زیادی حد تا

 دیگر سوی از و است نیازمند میانی مدیران کمک به سویک از فاسد ، درآمدهای به دستیابی برای باشد ، فاسد حاکمه هیأت از

 نصرتی،) کند تضعیف را بازرسی هایسازمان و قضایی هایدستگاه مطبوعات ، مانند نظارتی ، و حسابرسی نهادهای است ناچار

 کشف نگران کمتر شوند ،می اداری فساد مرتکب که میانی هایرده کارمندان فاسد ، سیاسی محیط یک در(. 129 ص ،1377

 همین. شود می ایجاد متقابل پوشیچشم برای تبانی نوعی میانی ، مدیران و باالرده مسئوالن میان غالباً  چون اند ؛تنبیه و جرم

 سطح در اداری فساد فساد ، گاهگلو ها ،محدودیت تئوری بر مبتنی رویکرد اساس بر. کند می سخت را فساد با مبارزه امر،

 (.1391شود )حسنی و شمس ، داده اولویت آن کنترل به باید که است رتبهعالی مسئوالن

جنبهای  آید و شود که در اثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وجود می فساد اداری به وضعیتی در نظام اداری گفته می

 فساد اداری منجر می به. این تخلفات که مجموعًا  دارد آن را از کارایی و اثربخشی مورد انتظار باز می فراگیر دارد که در نهایت

 :عبارتند از رایجترین آنها شود انواع گوناگونی دارند که

 :می شود تقسیم نوع چندین به خود که مالی فساد .1

 ارتشاء؛ 

 ؛ساختال 

 فساد در قراردادهای مقاطعه کاری دولت با پیمانکاران؛خصوصی؛ بخش از دولتی خریدهای در فساد 

 فساد مالیاتی؛ 

 تی؛دول اموال از شخصی استفاده .2

 ؛کمکاری، گزارش مأموریت کاذب، صرف وقت در اداره برای انجام کارهایی به غیر از وظیفه اصلی  .3

 سرقت اموال عمومی از سوی کارکنان؛ .4

 تبذیر؛ و اسراف .5

                                                           
6. Taboli 
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 ضوابط؛ بر روابط ترجیح .6

 فساد در شناسایی و مبارزه با قانون شکنی؛ )تساهل و تسامح نسبت به فساد( .7

 کاال و خدمات دولتی؛فساد در ارایة  .8

 فساد در صدور مجوز برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی؛ .9

)به نقل از  .سازمان )عدم رعایت ضوابط و معیارهای شایستگی در گزینش، انتخاب و ارتقای افراد در فساد استخدامی:  .10

 (1380فرهادی نژاد ، 

از آنها جنبه  عمومی و جهانی پیدا می کند  و برخی دیگر   فساد اداری، به روش های مختلفی می تواند پدیدار شود که  بعضی

. از مطالعات و تحقیقات متفاوت استای به جامعة دیگر های اجتماعی و فرهنگی جوامع دارد و از جامعهنیز ریشه در ویژگی

ی بازی و خویشاوند ، پارتکالهبرداری، توان به مواردی از جمله رشوه متنوعی که درباره این موضوع صورت گرفته است می

نها آساالری اشاره نمود که درصد باالتری نسبت به جنبه های مختلف اشکال دیگر فساد دارد  که در ذیل به طور خالصه به 

 می پردازیم :

شود . نفس گرفتن یا دادن : ، وجهی )پول یا اشیای دیگر( است که طی یک رابطة آلوده و فاسد گرفته یا داده می 7رشوه .1

رشوه ، تخلف است و باید آن را جوهر فساد دانست . رشوه مبلغ ثابت ، درصدی خاص از یک قرارداد ، یا هر نوع مساعدت پولی 

وجود دارد ؛ مانند « ارتشا » های مترادف زیادی برای واژة شود . واژهت میدیگر است که معموالً به مأمور حکومتی پرداخ

چایی و رایگانی که همگی بیانگر نوعی فساد مرتبط با پول ، و  پورسانت ، کمیسیون ، پاداش، بخشش ، شیرینی ، انعام ، پول

هایی شود . اینها پرداختیان پرداخت میهای خصوصی ، مأموران حکومتی یا سیاستمدارمزایایی هستند که به کارکنان شرکت

های حکومت و نظام بوروکراسی داده یا گرفته ها در الیهتر کارها و خواستهتر یا مطلوبتر، راحتهستند که برای انجام سریع

 شوند .می

هبرداری، گری ، خدعه و فریب است . کال: جرمی اقتصادی است که در بردارندة برخی از انواع حیله8کالهبرداری  .2

ها و تخصص توسط مأموران بخش عمومی است که واسطة بین سیاستمداران و دستکاری یا تحریف اطالعات ، واقعیت

افتد که یک مأمور بخش عمومی )عامل( که باشند . این پدیده زمانی اتفاق میدنبال کسب منافع شخصی میاند و بهشهروندان

جانب مافوقش است ، جریان اطالعات را به سمت منفعت شخصی خودش دستکاری مسئول انجام دستورها و وظایف محوله از 

دهد ؛ مثاًل هایی بیشتر از رشوه و اختالس را تحت پوشش قرار میای حقوقی و عام است که پدیدهکند . کالهبرداری ، واژهمی

شوند و کنند ، درگیر قاچاق میاسناد می شوند ، جعلهای تجاری غیرقانونی میوقتی عامالن و نمایندگان دولتی درگیر شبکه

 گیرند.مصداق کالهبرداری قرار میگردند ، همگی یافته میهای اقتصادی سازمانوارد دیگر جرم

سازی و توزیع استفاده از قدرت است که در فرایند خصوصیعنوان آخرین شکل فساد، نوعی از سوءبه : 9بازیپارتی .3

 رود. کار میاند، بهآوری شدهدارانة منابع دولتی، بدون توجه به اینکه این منابع در محل اول چگونه جمعنبجا

 .داری از دوستان، خویشاوندان و دیگر افراد نزدیک و مورد اعتماد استبازی، تمایل طبیعی انسان به جانبپارتی

عبارت دیگر، نزدیک با فساد اداری دارد.  بهای گذارد، رابطهمیکه توزیع فسادآمیز منابع را به نمایش تا جایی این پدیده

انجامد . مأمورین حکومتی و سیاستمدارانی که به منابع بازی روی دیگر سکة فساد اداری است که به انباشت منابع میپارتی

ازی دارند تا امتیازاتی را به بگیری درخصوص توزیع این منابع دسترسی دارند، تمایل شدید به پارتیدولتی و قدرت تصمیم

های سیاسی اساسی بازی یکی از مکانیسمدموکراتیک، پارتیافرادی خاص ببخشند. در بسیاری از کشورهای استبدادی و نیمه

باالی نظام های ردهجمهور از حقوق اساسی جهت نصب مقامهای غیردموکراتیک، رئیسآید . در بسیاری از نظامشمار میبه

 سازد.بازی فراهم میزمینه را برای پارتی صورتی گستردهاست. این حق قانونی و عرفی ، به برخوردار

                                                           
7. Bribery 

8. Fraud 

9. Favoritism 
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بازی است که طی آن، مدیر یک اداره اقوام و اعضای فامیل خود )همسر، برادر و ای از پارتی: شکل ویژه 10خویشاوندساالری .4

کوشند از طریق قرار دادن اعضای ز رؤسای خود مختار میدهد. بسیاری اخواهر، فرزند، عمو و...( را بر دیگران ترجیح می

 (.1391حسنی و شمس ،نیتی، اقتدار خود را تثبیت کنند)های کلیدی سیاسی، اقتصادی و امخانوادة خود در پست

 روشهای کنترل فساد اداری

زمانی که کارکنان و شهروندان در یک مقوله فساد وارد می شوند در جستجوی راهکاری برای رسیدن به منافع خود و ارزیابی 

های  نحوی سبب کاهش منافع یا افزایش هزینه روشهایی برای کنترل فساد اداری مؤثرند که به لذااین مقوله می پردازند ؛ 

چنین روشهایی، مبارزه با فساد در چارچوب مدل عرضه و تقاضای فساد  بشوند. بهمورد انتظار برای عوامل دخل در مسأله 

 (1393( ) به نقل از کمالی ، 54ص -1375،  جیبی) شود اطالق می

 :دنبال داشته باشد روشهای مؤثر کنترلی فساد اداری باید حداقل یکی از نتایج ذیل را به

 کاهش دهد را اداری فساد برای تقاضا. 

 ارایة خدمات فسادآمیز را برای کارکنان فاسد افزایش دهد های هزینه. 

 خطر کشف و دستگیری عامالن فاسد را افزایش دهد. 

 مانند : دهد برای خدمات آمیخته با فساد اداری کاهش می که تقاضای شهروندان راصورت گیرد اقداماتی  همچنین 

 زدایی مقررات 

 عمومی آگاهیهای سطح بردن باال 

 از قبیل :  دهد که عرضه فساد اداری را از سوی کارکنان کاهش میصورت گیرد اقداماتی  عوامل باال و با توجه به 

 اداری نظام اصالح 

 جلوگیری از فساد استخدامی 

 افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت 

 سیاست زدایی از نظام اداری 

 نظارت عمومی بر دستگاههای دولتی 

 با فساد تشکیل سازمانهای مستقل مبارزه 

 :می دهد کاهش باهم را فساد تقاضای و عرضه که روشهایی

 ویق کارکنان و شهروندان به ارسال اطالعات وافشاگریتش 

 همان(. اطالع رسانی وآزادی مطبوعات ( 

 سرمایه اجتماعی

در دنیای امروز عالوه بر سرمایه های انسانی ، اقتصادی و فیزیکی سرمایه چهارمی هم مطرح شده است که سرمایه اجتماعی 

و مفهومی در جامعه شناسی است ؛   ( Social  Caoitalنامیده می شود.  واژه سرمایه اجتماعی در زبان  انگلیسی معادل ) 

به ارتباط درون و مابین گروهی استفاده می شود و این امر  در کل به عنوان نوعی که در علوم انسانی از آن در جهت اشاره 

عالجی برای همه مشکالت جامعه مدرن مطرح می شود. سرمایه اجتماعی در مفهوم معاصر خود به هنجارهای اجتماعی و 

یش بالقوه رفاه فردی و جمعی خود استفاده کاری ، تقابل و اعتماد و افزاتوانند برای تسهیل همها اشاره دارد که مردم میشبکه

ها نیستند ، بلکه از طریق روابط اجتماعی میان اعضای خانواده ، اینها منابع نامشهودی هستند که متعلق به افراد و گروه. کنند

با این  . شونددوستان ، همسایگان ، همکاران ، جوامع و شهروندان ، دوستان ، همسایگان ، همکاران ، و شهروندان تشکیل می

گیری شود ؛ منجر به مفاهیم و حال ، این روزها  بحث زیادی در مورد اینکه چگونه سرمایه اجتماعی باید تعریف شود و اندازه

ای ، مانند منطقهالمللی و موسسات بینشود. ها و مناطق میهای نظری و تجربی در سراسر رشتههای مختلف در تحلیلشاخص

                                                           
10. Kinship 
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های آماری و توسعه ملی در کشورهایی مانند آمریکا ، بریتانیا ، و اتحادیه اروپا و همچنین آژانس OECDبانک جهانی ، 

، مالی و مانند فیزیکی )زیربنایی( ، طبیعی، ری را در کنار اشکال سنتی سرمایههای تحقیقاتی بسیااسترالیا ، و غیره پروژه

به  .کنندهای سنتی سرمایه ، تامین میهم در فرآیند توسعه ، در کنار شکلانسانی که سرمایه اجتماعی را به عنوان یک عامل م

ای و روابط اعتماد میان رسد که قدرت سرمایه اجتماعی در ظرفیت آن برای ساخت انواع روابط شبکهطور کلی به نظر می

 کهن و پروساک .است، نهفتهدمادی و غیر مادی مورد نیاز هستنهای عمومی و خصوصی که برای منابع بازیگران در عرصه
شامل اعتماد، درک متقابل، ارزشهای  کنند که سرمایه اجتماعی متشکل از ارتباطات فعال بین افراد است که بیان می11

.  سازد دهد و همکاریها را ممکن می جوامع را به هم پیوند می های انسانی و مشترک و رفتارهایی است که اعضای شبکه

 . همچنین مشارکت حقیقی را در سازمان ارتقا ، تسهیم اطالعات و اعتماد است ، تعهد همکاری تقویت کنندهسرمایه اجتماعی 

سازمان رسمی مهمی به نام (. 2001،  کوهن و پروساک)  دشو دهد که این خود منجر به موفقیت و اثربخشی بیشتر می می

خود در رابطه با بهزیستی  2001اقتصادی تمایل به بسط این دیدگاه داشته است و در گزارش سال  توسعه سازمان همکاری و

بانک .  ملتها ، این سازمان، سرمایه انسانی و اجتماعی را دو مکمل قدرتمند خطاب کرد که هرکدام دیگری را تغذیه می کنند

، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و  ر نهادهای اجتماعیجهانی نیز سرمایه اجتماعی را پدیده ای می داند که حاصل تأثی

کیفیت تعامالت اجتماعی است و تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشور 

جهانی شدن و تضعیف  همچنین استفاده از مفهوم سرمایه اجتماعی باتوجه به روند (.1998های مختلف دارد )بانک جهانی،

توجه سیاستگذاران و  ، مورد نقش دولتهای ملی، به عنوان راه حلی اجرا شدنی در سطح اجتماعات محلی برای مشکالت توسعه

 . (1395مسئوالن سیاست اجتمــاعی قرار گرفته است )الوانی و شیروانی 

کند و آن را به عنوان تعهدات و انتظارات، ( مسلما اولین کسی است که اصطالح سرمایه اجتماعی را معرفی می 1988کولمن ) 

که به شرح آنها در  کندتعریف می پذیر انطباق اجتماعی و سازمان موثر اجرایی ضمانت های و اطالعات، هنجارها بالقوه ظرفیت

 ذیل می پردازیم: 

کاری انجام دهد  B برای  A   مهمترین ویژگی سرمایه اجتماعی از نظر کلمن است یعنی اگر فردکه  انتظارات و تعهدات .1

برای حفظ اعتماد ایجاد  Bو تعهدی را در  A، این امر انتظاری را در  در آینده آن را جبران خواهد کرد Bبا اعتماد به اینکه 

ها از افرادی که با آنها رابطه دارد است و اگر او تعداد زیادی از این برگه Aای اعتباری در دست . این تعهد مانند برگه کندمی

تواند ازآن استفاده کند که در صورت لزوم میاعتباری را ایجاد می Aدر دست داشته باشد همانند سرمایه مالی بزرگی برای 

 کند. 

ه است ) هزینه فقط مالی نیست بلکه حتی صرف به دست آوردن اطالعات پر هزیناطالعات که این امر برای  بالقوه ظرفیت .2

انسانها با بهره گیری از شبکه روابط اجتماعی از اطالعات اعضای دیگر شبکه استفاده  وقت و دقت را هزینه محسوب می کنیم (

 کرده و به این طریق در صرف هزینه صرفه جویی می کنند.

 ویژه به هستند ارزشمند بسیار توسعه برای آنها  تعدادی از واشکال متفاوت دارند  موثر اجرایی ضمانت های و هنجارها .3

.  کند عمل جمع سود به و کند رها را شخصی منافع باید که کنند می را تشویق فرد مثال و هستند دستوری که آنهایی

پاداشهای دیگر تقویت می شود سرمایه اجتماعی است که  احترام و که با حمایت اجتماعی ، پایگاه ، اینگونه از هنجارهای

 ملتهای جدید را می سازد. 

سازمانهای داوطلب برای پیشبرد مقاصد کسانی که آنها را بنیاد می نهند بوجود می که این  پذیر انطباق اجتماعی سازمان .4

انطباق برای مقاصد دیگر نیز هستند و بنابراین در ادامه حیات خود ) عالوه بر برآوردن هدف اولیه شکل گیری ( قابل  آیند و

سرمایه اجتماعی را شکل می دهند که برای استفاده در دسترس است . برای مثال اعضای اتحادیه چاپخانه های نیویورک که 

یان در کارگران حروفچینی بودند ، یک باشگاه حروفچینی به نام باشگاه حرفچینان تشکیل دادند . بعدها هنگامی که کارفرما

                                                           
11. Cohen & Prusak 
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جستجوی کارگران حروف چین بودند و کارگران حروف چین که به دنبال کار می گشتند ، هردو این سازمان را برای کاریابی 

 سرمایه اشکال که  موثر یافتند و برای این منظور از آن استفاده کردند.کلمن در پایان این دسته بندی نتیجه می گیرد

 دیگر مقاصد برای که است فعالیتهای فرعی محصول اجتماعی سرمایه و هستند نجارهاه و اعتماد و اقتدار روابط اجتماعی

 )همان(. (1377کلمن)  گیرد می صورت

دستیابی به و  کندهایی از ساختار اجتماعی تعریف میرا به عنوان جنبه سرمایه اجتماعی  ( 1990)  کولمن بعدی کار در

کلمن نظریه انتخاب منطقی را قبول دارد و به درستی مهم ترین شخصی است که  دستیابی نیست.هدفی که در غیاب آن قابل

تعقیب افراد برای  ریه در جامعه شناسی معاصر شد ) نظریه انتخاب منطقی باور دارد که تمام رفتارها ازظباعث رشد این ن

مبادله در نظر گرفته می شود و  بنا براین از نگاه کلمن تعامل اجتماعی به عنوان شکلی از سودشان سرچشمه می گیرد (

 او بر اینکه نتیجه  سرمایه اجتماعی برای او وسیله ای جهت تبیین نحوه همکاری و تعاون افراد بایکدیگر برای کسب سود است.

فیلد، )داند  می اجتماعی توسعه و جانبه دو روابط همکاری، برای را منبعی آن و ورزد می تاکید اجتماعی سرمایه سودمندی

1388 .) 

به قدرتمندان محدود نبوده و برای فقیران و اجتماعات حاشیه  کلمن با مطالعات خود نشان داد که سرمایه اجتماعی صرفاً

نشین هم مفید است. یکی از عالیق اصلی او ترکیب جامعه شناسی با جریان های عمده اقتصادی است و به همین دلیل او 

 مفهوم سرمایه اجتماعی را به عنوان پلی بین اقتصاد و جامعه شناسی به کار می گیرد )همان(.

سرمایه اجتماعی شیئی واحد نیست، بلکه انواع چیزهای گوناگونی است  یعنی یه اجتماعی با کارکردش تعـــریف می شودسرما

کنشهای معین افرادی را که  همچنینکه دو ویژگی مشترک دارند: همه آنها شامل جنبه ای از یک ساخت اجتماعی هستند، 

های دیگر سرمایه مولد است و دستیابی به هدفهای  ، مانند شکل ماعیدر درون ساختار هستند تسهیل می کنند. سرمایه اجت

 بود امکان پذیر می سازد.  معینی را که در نبودن آن دست یافتنی نخواهد

اما نسبت به فعالیتهای بخصوصی تعویض ؛  نسانی کامالً تعویض پذیر نیستا، مانند سرمایه فیزیکی و سرمایه  سرمایه اجتماعی

معینی از سرمایه اجتماعی که در تسهیل کنشهای معینی ارزشمند است ممکن است برای کنشهای دیگر بی پذیر است. شکل 

 (.462ص 1377فایده یا حتی زیانمند باشد. سرمایه اجتماعی نه در افراد و نه در ابزار فیزیکــی تولید قرار دارد )کلمن،

را انجام داده است و سرمایه مطالعات در زمینه سرمایه اجتماعی ترین ترین و گسترده( یکی از قدیمی 1993پوتنام )  همچنین

تواند کارایی جامعه را بهبود بخشد ها که میهای سازمان اجتماعی ، مانند اعتماد ، هنجارها و شبکهرا به عنوان ویژگی اجتماعی

مفاهیم و معیارهای سرمایه اجتماعی  وی اواخر قرن بیستم از مطالعات سرمایه اجتماعی الهام گرفت و بهمطرح می نماید . ، 

های نظریه پوتنام  تاثیر روابط قدرت ، نابرابری . شوند ، اشاره کردکه معموال با مشارکت اجتماعی و سیاسی شناسایی می

همچنین چگونگی پویایی اجتماعی  کنندگیرد که نقش اساسی مهمی را ایفا میاجتماعی و ساختارهای حکومتی را نادیده می

 (Pisani et al ,2017)سازد. ها  را آشکار میر فرایندهای توسعه و سیاستد

های سازمان اجتماعی ، مانند اعتماد ، در ساختن کار دموکراسی، سرمایه اجتماعی را به عنوان ویژگی پوتنام ، نانتی و لئوناردی

 . با تسهیل اقدامات هماهنگ بهبود بخشند توانند کارایی جامعه راکنند که میها تعریف میهنجارهای اجتماعی و شبکه

ها را برای مشارکت فردی در قوانین و تحریم ،هاکنند که هنجارهای اجتماعی و شبکهاستدالل می ( 1993 پوتنام و همکاران) 

، نه ییهانین همکاریکاری بر مبنای یک حس سرزنده برای شرکت کنندگان در چو ارتقای تقابل هم کنندها فراهم میسازمان

، برای نویسندگان ، هنجارها و عالوه بر این .است وحدت همه مردان یا دیدگاه ارگانیک جامعهبعنوان یک اخالق عمومی بلکه 

  .گیرند، در نظر میشوداری میکمانع از ارتکاب خطا و تسهیل هم ها به طور بالقوه نوعی اعتماد اجتماعی را کهشبکه

طعیت، و ارائه ، کاهش عدم قمدنی، اعتماد اجتماعی و همکاری را به دلیل کاهش انگیزه ارکتهای مشاستانداردها و شبکه

ذکر است که برای قابل .اعتماد خود یک ویژگی نوظهور از سیستم اجتماعی است. کنندکاری آتی تشویق میهایی برای هممدل

شود که و روابط اجتماعی پیش از موجود تولید می های اجتماعیسرمایه اجتماعی پوتنام به عنوان یک محصول از سایر فعالیت

با این  . های دوستی و تقابل عمل کردبرای دالیل دیگری غیر از ارزش اقتصادی شرکت کنندگان ساخته شد و بر مبنای ارزش
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فرهنگی به وجود سازنده نظریه اجتماعی و اقتصادی مدرن ، پوتنام در یک نوع جبرگرایی تاریخی و  حال ، به دلیل تاثیرات

اند ، قادر به بازسازی هنجارها تواند به ما بگوید چگونه افراد و مناطقی که سرمایه اجتماعی ضعیف را به ارث بردهآید که نمیمی

 . های مشارکت و اعتماد ، و در نهایت توسعه محلی ، عملکرد نهادی و رفاه اجتماعی هستندو شبکه

نیت ، دوستی ، همدلی متقابل و روابط اجتماعی میان در آغاز قرن بیستم ، سرمایه اجتماعی را با حسن( 1920) هانیفام 

 . او سرمایه اجتماعی را به ایده مرکز دهند  تعریف می نمایداجتماعی را تشکیل میهایی که واحد از افراد و خانوادهگروهی 

ا شرایط مدرسه، تبعیض نژادی، مهاجرت، عی و آموزش مدنی برای مقابله بهای اجتمابخش برنامهدهد که الهامجامعه پیوند می

  .(Farr, 2014)است  ، فقر و بیسوادیانزوای روستایی

 کند، دیدگاه اجتماعی بیشتری اتخاذ میانسجام اجتماعی و یکپارچگی سیاسیپوتنام با تاکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی برای 

این سوال توسط کنند ؟ گیری میافتد که افراد در مورد مشارکت و توسعه تصمیمتماعی میاما چه اتفاقی در سطح خرد اج.

 اقتصاددانان مطرح شد.

از این رو ، . کندهای اجتماعی فرد تعریف میسرمایه اجتماعی را در سطح فردی به عنوان ویژگی(  2002  )و همکارانگلیسر

، جنسیت ، سن ، شغل و همچنین مجاورت فضایی و فاصله اجتماعی ، سرمایه فردی را های فردی مانند آموزش ، درآمد ویژگی

 .( 1996، ) بکر. کننددر سرمایه اجتماعی تعیین می

ها دارد  و به طور مشابه ، آن به های خاص ساختاری و شناختی شبکهبه طور کلی ، نظریه پوتنام توجه محدودی به جنبه

ها بسته به این است که چه کسی به چه کسی ، اما بین ابعاد مختلف اعتماد و اصول هنجاری آن اعتماد اجتماعی اشاره دارد

هایی که بر مبنای روابط به این ترتیب ، از جنبه تاریک سرمایه اجتماعی ، یعنی وجود شبکه. کند و چه چیزیاعتماد می

عالوه بر  .شودکنند ، کم میتگی و رفاه اجتماعی عمل میمتمایز ، به هزینه هنجارهای عمومی اعتماد ، همبس عمودی و منافع

های کمک غیر رسمی ، های دیجیتال و گروهاین ، این نظریه  بر نقش مهم و جدید مشارکت اجتماعی و سیاسی ، مانند شبکه

 . گیردی را نادیده میشوند ، ، احساس تعلق یا ارتقای تغییر اجتماعکه اغلب با یکدیگر برای رویارویی با بحران مواجه می

تصور . شناس پیر بوردیو از مفهوم سرمایه اجتماعی در تحلیل نظری و تجربی جامعه فرانسه استفاده کرد، جامعه 1960از دهه 

های مختلف سرمایه ) بوردیو ، و در صورت .بود مؤثر تحلیل سطح در شبکه بر مبتنی رویکرد یک او از سرمایه اجتماعی ، با

دهد : سرمایه اجتماعی مجموع منابع حقیقی یا بالقوه است که با مالکیت یک شبکه بادوام از ( این تعریف را ارایه می 1986

رمایه بوردیو نقش ساختارهای اجتماعی در تحلیل س . کنندروابط کمابیش نهادینه و با شناخت متقابل ارتباط برقرار می

به طور خالصه ، میدان مانند  .(2005،  1984کند . )بوردیو ،و منش بررسی می اجتماعی را با معرفی مفاهیم جدید حوزه

زمینه تولید اقتصادی ) به عنوان مثال ، صنایع مختلف ( یا حوزه تولید فرهنگی ) به عنوان مثال ، هنر و علم ( ، متشکل از 

شوند و که توسط توزیع اشکال مختلف سرمایه و شرایط اجتماعی و اقتصادی تعیین میساختارهای اجتماعی عینی است 

 درونی افراد توسط هدفمند اجتماعی ساختارهای مراتب روابط اجتماعی تعیین اینشرایط اقتصادی و اجتماعی را در سلسله 

 آنها که دهد می شکل پذیرش ، قابل یا و انتقال قابل اما دوام ، از سیستمی دیگر، عبارت به خود ، عادت اصطالح به و شوند می

 اگرچه. برسانند حداکثر به مختلف های سرمایه انواع از را سودشان که کنند ایجاد را هایی استراتژی و منافع تا سازد می قادر را

 در شود، اجتماعی ساختارهای بازتولید به منجر جهانی، و ناپذیر اجتناب طبیعی، معقول، های شیوه که شود می باعث امر این

 برای کند می ترک را اتاق( ملی جنسیت، مذهبی، قومی، فرهنگی، پولی،) اجتماعی تمایز اصول و ها زمینه تعدد حال، عین

های بوردیو برای ارزیابی تجربی سرمایه اجتماعی تحلیل  .دهد می شکل را آن که زمینه در نهایت در و عادت در تغییر و بازتاب

ای میان افراد را با تفکیک : تعداد های مختلف تعامالت شبکهسازد جنبهشبکه اجتماعی را به کار گرفت که محقق را قادر می

که به پیوندهای های ساختاری )یک شکاف در شبکه ها را ترسیم کند. میزان بسته شدن شبکه و سوراخها و گروهلینک

ای یک شبکه( فراهم دهد و در نتیجه دامنه بیشتری را برای اتصاالت و منابع فراتر از مرزهتر با افراد غیر عضو اجازه میضعیف

بنابراین  .های ساختارهای سلسله مراتبی و روابط عمودیجریان منابع اقتصادی و غیراقتصادی در میان اعضا و ویژگی کند ؛می

ها بستگی دارد ، بلکه بر منابع سرمایه اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی ام افراد سرمایه اجتماعی نه تنها به ارتباطات آنارزش سه
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 . آورندها دسترسی به واسطه آن ارتباطات شان را به دست میآن

(، یکی دیگر از 1988من )نقش شبکه ها و تأثیرات ساختاری آنها بر رفتار فردی به طور خاص توسط جامعه شناس جیمز کال

جنبه های اصلی تحقیقات سرمایه اجتماعی مطرح شد، که پوتنام اغلب به عنوان منبع الهام به آن اشاره می کند. با این حال، 

را دست کم  ( یا سوراخهای ساختاری1973دیدگاه کلمن نسبت به سرمایه اجتماعی، اهمیت پیوندهای ضعیف مارک گرنواتر )

مفهوم سرمایه اجتماعی را به صورت منابع ( 2001قایسه با کالمن، نان لین )عالوه بر این، در م(. 2005)رونارد بارت، گرفت

 تعبیه شده در شبکه های اجتماعی تعریف کرده و در تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی مشارکت می کند. 

می کند تا یک رویکرد شبکه را با مسائل طبقه بندی اجتماعی  در راستای درک سرمایه داری اجتماعی بوردیو، لین تالش

تطبیق دهد؛ او براساس موضع اصلی فرد در داخل شبکه، پیشنهادی قدرتمند موقعیت است که بر اساس آن فرد با موقعیت 

 .عی وجود داردمناسبی از مفهوم درآمد و آموزش و پرورش، احتمال بیشتری برای دسترسی و استفاده بهتر از سرمایه اجتما

در مطالعات فوق، سرمایه اجتماعی در رابطه با شبکه مورد بررسی قرار می گیرد. بر خالف مجموعه اقداماتی که با نظریه  

پاتنامی که در باال شرح داده شد، این مطالعات تجزیه و تحلیل عمیق تر شبکه ها را بر اساس تکنیک های آماری رسمی مانند 

 ای اجتماعی ارائه می دهد. یک فهرست پیشگیرانه از اقدامات مربوطه شامل می شود.تجزیه و تحلیل شبکه ه

 ویژگی های ساختاری شبکه ها .1

 اندازه، تراکم و تنوع شبکه 

 فرکانس، شدت ارتباط بین بازیگران 

 نزدیکی اجتماعی و فضایی اعضای شبکه 

 کیفیت شبکه ها .2

 در سایر جوامع یا سطوح سلسله مراتب( تنوع روابط افقی و عمودی )به عنوان مثال، پیوندهایی 

 )ویژگی های شخصی دیگر اعضا )مثال تحصیل، درآمد، اعتبار، جنسیت، قومیت 

 )بسیج منابع )مثال تعداد و نوع مخاطبین در یک قسمت بحرانی، مانند جستجوی شغلی 

 استانداردهای اعتماد و متقابل در جامعه 

 منابع جاسازی شده .3

 وسیله ثروت، قدرت و شهرت 

 بیانگر: سالمت، رضایت از زندگی، احساس تعلق 

اگر چه مفاهیم و تکنیک های بوردیو به وسیله جامعه شناسان فرانسوی در مطالعه سرمایه اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته 

 (Pisani et al,2017)اند، اما آنها به طور گسترده ای از کتاب مقدس رها شده اند. 

یعنی اعتماد ،  بیان می کند با مهارت و به طور گسترده  ی از سرمایه اجتماعی را ف دیگرتعری( 1997) اریک کییفر 

، سرمایه اجتماعی را به عنوان جمع  از دیدگاه سازمانی( 1998) گوشال وناهاپیت  . بین افراد ها هنجارهای تعاونی و شبکه

شبکه و ناشی شده از روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی  دسترس از طریق ، قابل منابع بالفعل و بالقوه موجود در درون

 ، شناختی و ارتباطی سرمایه اجتماعی را به سه بعد ساختاری (. همچنین 1391) روحی پناه و همکاران ، تعریف می کنند 

 :کنند تقسیم می

های  دربرگیرنده پایگاهشود که  سازمان می شامل همه ذخایر غیر انسانی دانش در است که  سرمایه اجتماعی ساختاری (1

های اجرایی و به طور کلی هر آنچه که ارزش  ، استراتژیها، برنامه فرآیندها نمودارهای سازمانی، دستورالعملهای اجرایی ، داده

در  تر سرمایه ساختاری عبارت است از هر آنچه که . به عبارت روشن اش باشد، است ارزش مادی از آن برای سازمان باالتر

 (1383،  بخش تاج)  شب به خانه میروند ماند پس از آنکه کارکنان به هنگام اقی میسازمان ب

برقرار  است که افراد با یکدیگر به خاطر سابقه تعامالتشان سرمایه اجتماعی ارتباطی توصیف کننده نوعی روابط شخصی (2

سطوح باالیی از اعتماد، هنجارهای مشترک،  این بعد با2002و همکاران ( )2زعم بولینو  به1391کنند (پیران و همکاران، .) می
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که یکدیگر را دوست  شود. در واقع سرمایه اجتماعی رابطهای به ارتباط موثر بین همکارانی مشخص می هویت متقابل و تکالیف

 .یابند، توجه دارد دارند و با هم هویت می دارند، به یکدیگر اعتماد

 

 مکانیزم اتصال در ساختار سازمان دارد. این بعد به عنوان یک و زبان مشترک سرمایه اجتماعی شناختی اشاره به مفاهیم (3

 کند. در نتیجه باعث کاهش تضاد، تسهیل ارتباطات و ایجاد یکپارچهسازی منابع کمک می ، به افراد سازمان در ادغام و دهنده

و کدهای مشترک  ابعاد عبارتند از زبانهای این  مهمترین جنبه ( 2010آلگوزائو و فیلیئری، )شود  مشترک می اهداف

 (1395،  امین الرعایاو  غیاثی ندوشن( ، ) به نقل از 1390 قدم زن جاللی,) وحکایات مشترک 

کند که در میان اعضای یک های غیر رسمی تعریف می( سرمایه اجتماعی را به عنوان یک نمونه از ارزش 1999فوکویاما ) 

اگر اعضای گروه انتظار داشته باشند که دیگران با اطمینان و صادقانه رفتار . دهدبا یکدیگر را می کاریها اجازه همگروه به آن

کند که سرمایه اجتماعی چسبی است که جوامع را به استدالل می (1999سارا گلدن ) کنند ، به یکدیگر اعتماد خواهند کرد

 Mahyudin Ahmad Stephen G. Hall) . پذیر نیستکند و بدون رشد اقتصادی و رفاه انسان امکان هم متصل می

,2017) 
می توان از سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از پدیده های پنهان در سازمان ها نام برد که در دراز مدت ظاهر شده ،  بهره وری 

هایی ، تعامالت و شبکه جانبه روابط دوسرمایه اجتماعی را  (1383 )و نتایج بسیار مهمی را در سازمان ها به دنبال دارد. الوانی

گردند و سطح اعتمادی که درمیان گروه و جماعت خاصی به عنوان پیامد تعهدات و که در میان گروههای انسانی پدیدار می

های مجموعه هنجارهای موجود در سیستم همچنین .مطرح می نماید . شودهنجارهایی پیوسته با ساختار اجتماعی یافت می

های ه موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و همچنین سبب پایین آمدن سطح هزینهاجتماعی است ک

گردد. در این تعریف مفاهیمی نظیر جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی نیز دارای ارتباط مفهومی نزدیک تبادالت و ارتباطات می

 ( گردند )همانبا سرمایه اجتماعی می

 :تقسیم نموده است ، سرمایه اجتماعی را بـه سـه نـوع ابطهمبنای نوع ر ولکـوک بـر 

میان اعضای یک گروه  های میان اعضای خانواده یـا قومی، مانند پیوستگی بـا پیوسـتگی : گروهی درون اجتماعی سرمایه .1

 .شود قومی شناخته می

شود مانند  موجب می اگروهـی ر ضعیف و کم عمقتر که پیوندهای بین بـا پیونـدهای : سرمایه اجتماعی بـین گروهـی .2

 .شود با گروههای قومی مختلف شناخته می همکاریهای تجاری، دوستی

پیوند بین نخبه  افراد با منزلتهای اجتماعی یا قدرت متفاوت مانند بـا پیونـدهای بـین :سرمایه اجتماعی ارتبـاطی  .3

 (1395)حیدری،  شود ته میطبقات اجتماعی متفاوت شناخ سیاسی و عامه مردم یا بین افراد بـا

 ارزشهای ،: اعتماد )هنجارها( اجتماعی را پدیدهای مدیریتی در نظر گرفته که شامل هفت مولفه سرمایه( 2003جوسا)

متکی است و بدون وجود  ها است. سرمایه اجتماعی به این ابعاد مشترک، روابط، همکاری، تعهد متقابل، فهم متقابل و شبکه

 : باشد ابعاد نیز قابل تصور نمیحتی یکی از این 

ها  هاست. شبکه یکی از جنبه های بسیار سرمایه مهم اجتماعی که در این مطرح مقاله است، عضویت در شبکه ها شبکه .1

 . از طریق شبکه هاست که افراد ارتباطات خود را با دیگران ایجاد می فرد خودباوری و هویت توسعه بسیار مهم هستند در

کنند که احساس تعلق همراه با شناسایی و تحسین از سوی همکاران یک پاداش  اظهار می( 1386) و نیاکانحسنپور  .کنند

های اجتماعی و سازمانی است که کارکنان می توانند احترام  عضویت در شبکه مهم برای کارکنان است. از طریق سازمانی

 .آورند فاداری بین اعضاء و حمایت سازمانی را به وجود میها تعهد و و شبکه .همکاران و هم قطاران خود را به دست آورند

کند.  می اعتماد انتظار رفتار منظم، صادقانه و همکارانه از دیگر افراد است که در یک اجتماع بر اساس هنجارها نمود پیدا .2

در  ریسک پذیری ، همکاری و تالش، تمایل به  ، اعتماد برابر است با زمینه اولیه صداقت در یک محیط پویا با اطالعات ناقص

روابط شخصی یا نهادی از اعتماد باالیی  هنگامی که »معتقدند    (Weber & Weber 2007) جهت اهداف و تمایالت گروه

مشخص همکاری کنند. تمایل به همکاری  برخوردار باشد، افراد عمومًا تمایل دارند در تبادالت اجتماعی مشارکت و به طور
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دهد و هر قدر میزان اعتماد افزایش یابد، تمایل  می ال رفتارهای سودجویانه و انگیزه منفی در سازمان را کاهشمتقابل، احتم

 کاهش اعتماد با افزایش تعامالت، کاهش هزینه کنترل، .  (1380ثانی،  )شریفیان« شودمی های همکارانه بیشتر  حل به راه

 .بخشد می سازمانی را بهبود عملکرد فرصت طلبی،

 از ارزشها و نگرشهای مؤثر یا تعیین ای بر طبق این رویکرد سرمایه اجتماعی یک پدیده ذهنی است که از مجموعه ارزشها .3

، سرمایه اجتماعی بر آن ارزشها و  . به این ترتیب شده است کننده افراد در مورد نحوه ایجاد ارتباط با همدیگر تشکیل

سازد. همچنین موجب پیوند  به همکاری، تفاهم و همدلی با یکدیگر متمایل میافراد را  نگرشهای فرهنگی تأکید میکند که

و حس تعهد متقابل  سازمان با همدیگر میشود و افراد را از محاسبهگران خودخواه، خودپرست و دارای وجدان اجتماعی اعضای

 .دهد  س مشترکاند، تغییر میاجتماعی و ح ضعیف، به اعضای اجتماعی که دارای منافع و تصورات مشترک درباره روابط

، وصلت و  ، مبادله صورتهای گوناگونی چون همکاری تواند ارتباطات میان دو شخص یا دو گروه است که می روابط .4

دهد  وجود روابط عاطفی فراگیر در ساختاردهی سازمان به کارکنان اجازه می  (1387دوستی به خود گیرد )مورهد و گریفین،

  (.1386یافته پاسخ دهند )منوریان و همکاران، های سازمان شیوه های سازمانی به توانمندی به ارزشها و

 یا گروه خود در موارد مشترک اقدام می بیانگر یک عمل جمعی است که اعضای سازمان با دیگران در جامعه و : همکاری .5

که خود الزمه نوآوری و موفقیت شرط هماهنگی است  همکاری، پیش کند ( تاکید می1386امینی ) (.1384نمایند )محمدی، 

 شود منجر به تبادل دانش قویتر، بازتر و واقعیتر می معتقد است همکاری رقابتی است. همچنین وی

آن احساس درگیر بودن شغلی، وفاداری و  توان اصوال به پیوند روانی فرد یا گروه به سازمان تعریف کرد که در را می تعهد .6

های اعتباری است که از انتظارها و  جنبه از سرمایه اجتماعی شامل تصور برگه این .ارد باور به ارزشهای سازمان جای د

محیط  ناشی شده است. برای این شکل از سرمایه اجتماعی دو عنصر، بسیار حیاتی است. سطح اعتماد، تعهدهای متقابل

کند. همچنین به طور کلی،  تضمین می ست،اجتماعی را که بازپرداخت تعهدها و گسترش میزان واقعی آن را بر عهده گرفته ا

احساس هویت مشترک را بازتاب مینماید. گسترش واقعی تعهدات به  تالقی تعهدها و انتظارها، احساس ارزشهای مشترک و

 .قبیل نیاز افراد به کمک، تحت تاثیر قرار خواهد گرفت وسیله تعدادی عوامل از

. فهم متقابل  منظور، پیدا کردن حس مشترک است اند، اما بیشتر نیز آورده عنوان وحدت دلها همدلی یا فهم متقابل را به .7

 در زمانی که در آن شرایط قرار ندارد، درک کند. فهم متقابل به فرد کمک می یعنی اینکه فرد بتواند زندگی دیگران را حتی

را بهبود  حترام گذارد. فهم متقابل روابط اجتماعیدیگر را حتی وقتی با آنها متفاوت است، بپذیرد و به آنها ا کند تا بتواند انسان

میشود. مهارتهای مذکور سبب ایجاد  کننده و پذیرنده نسبت به انسانهای دیگر منجر بخشد و به ایجاد رفتارهای حمایت می

اعضاء در  و بهبود روابط اجتماعی میگردد، به طوری که پیوندهای بین دوستی مقابل بین اعضای سازمان میشود و سبب توسعه

 .(1392و همکاران  پور )رجایی این شبکه قویتر میشود

ها(   متقابل، فهم متقابل و شبکه به طور کلی سرمایه اجتماعی به ویژگیهای قید شده )اعتماد، ارزش، روابط، همکاری، تعهد

. بنابراین با توجه به  داشته باشدتواند وجود  مشخصات نمی متکی است. سرمایه اجتماعی حتی بدون یکی از این ویژگیها و

تواند در  های سازمانی متمرکز است، می اصلی آن بر روی اعتماد، ارتباطات و شبکه ماهیت سرمایه اجتماعی و اینکه تاکید

سازمان و همچنین  پذیر، موجب بروز و شکلگیری عملکرد نوآورانه در خلق فرصتها و موقعیتهای رقابتی و ریسک سازمانها با

ها و  اجتماعی در سازمان، نوعی تالقی افکار و ایده سرمایه اد شود. به عبارت دیگر با افزایش ارتباطات و پیوندهای اثربخشافر

 این امر به نوبه خود نوآوری و خالقیت در سازمان را تسریع و تسهیل می آید که همچنین اعتماد همه جانبه به وجود می

 .سازد

 نتیجه گیری

مختلفی هستند که در برابر فساد امروزه در جوامع مختلف دنیا بسیاری از محققان و نظریه پردازان در جستجوی راه حل هایی 

؛  با توجه به بررسی های انجام شده در این مقاله بنظر می رسد  که فساد اداری به مانند پیچک )نیلوفر اداری  قد علم کند 

ن حلقه زده و رفته رفته برای ادامه حیات و پیشرفت خود آب آنها را کشده و موجب خشک پیچ ( است که به دور ساقه گیاها
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. سرمایه  سازمانهادر کاهش فرصت های سالم پیشرفت برای افراد  ،  کاهش بهره وریشدن آنها می شود که کاین یعنی 

کاری ، فهم متقابل و تعهد متقابل بین افراد ، همچون اعتماد ، روابط هماجتماعی یکی از عواملی است که با اراوه راه کارهایی 

مانند سمی برای از بین تاثیر شگرفی بر روی کاهش فساد اداری گذاشت  گروه های درونی سازمانی و همچنین برون سازمانی

ث بردن این پیچک ها در سازمان به افراد کمک می کند . یکی از موضوعات موثر که  می توان بر روی آن  تکیه کرد  بح

اعتماد سازمانی در سرمایه اجتماعی است که این امر اگر سرلوحه قرار گیرد باعث تعهد سازمانی شده که تعهد خود  باعث 

کاهش فساد اداری می شود.  الزم به ذکر است موضوعی که می تواند  مورد بررسی آیندگان قرار گیرد روابط همکاری و  تعهد 

 متقابل در کاهش فساد اداری است.
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