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 لت اجتماعی و تاثیر ادراک آن بر ادراک فساد در جامعه ایرانبررسی  عدا

 )مطالعه موردی شهروندان شهرستان ساری(
 زهرا چمانی جوجاده1
 علی رحمانی فیروزجاه2
 منوچهر پهلوان3

 چکیده

ل اش برسهد و رر مقابه ای که هر کس بهه حهع عقلهانی عدالت اجتماعی یعنی طراحی و اجرای نظام حقوقی به گونه     

 ههی  و اسهت جههانی پدیهده ای فسهار آن حقوق، وظایفی را انجام رهد یا مسئولیت و عواقب تخلف از آن را بپهییرر 

 رر فسهار ریشه ههای که است این عمومیت و فراگیری این ایمن باشد  علت آن تبعات و فسار از نمی تواند جامعه ای

 جها همهه رر طبیعتها مشهتر،، ریشه ههای این واحد حصولم عنوان به نیز فسار بنابراین، .است یکسان مختلف جوامع

ای بهین اررا، عهدالت اجتمهاعی و  خواهد کرر  این پژوهش رر پی پاسخ به این سوال بوره است که  چهه رابههه رشد

 ابعار آن )تناسب،برابری( با اررا، فسار و ابعار آن میان شهروندان ساکن شهر سهاری رر اسهتان مازنهدران وجهور رارر  

این پژوهش برای تبیین تاثیر عدالت اجتماعی بر اررا، فسار از نظریه های راولز، هیوم، هاروی، گیهدنز، وبهر، پهارتو  رر

و رورکههی   اسههتفاره گرریههده اسههت راره هههای مههورر نیههاز بهها روش پیمههایش و ابههزار پرسههش نامههه از میههان یهه  نمونههه 

استفاره شده اسهت  نتهایت تحقیهع نشهان مهی  spssم افزارنفری گررآوری شده است  برای تحلیل راره از نر 444آماری

راری وجور رارر  بررسی رابهه متغیرهها گویهای فسار، رابهه معنی اررا،رهد که بین ابعار متغیر اررا، عدالت با متغیر 

ررا، این است که بین متغیرها، همبستگی معکوس و منفی وجور رارر، میزان تاثیر ابعار اررا، عهدالت اجتمهاعی بهر ا

کنهد و رر ( بور  نتایت حاصل از پژوهش نظریهات مههرش شهده ررچهارچوب نظهری را تاییهد مهی22/4فسار تقریبا برابر)

 راستای پژوهش های پیش از خور است 

  ، اررا، فساربرابری ، تناسب،عدالت اجتماعی کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

اجتماعی را فراه  کند  رر تواند مقدمات گسترش انحرافات عدالتی می  احساس بی     

های مختلف رر خصوص ایجار و  واقع، هنگامی که فسار گسترش پیدا کند، سیاست

های شور، هزینه ها و امکانات خدشه رار می اجتماعی و توزیع برابر فرصت ارتقای عدالت 

ه مرتبط با آن به هدر خواهد رفت و احساس و اررا، وجور فسار رر جامعه نیز، رر جایگا

اجتماعی رر میان شهروندان همراه خواهد بور بنابر خور، با از بین رفتن احساس عدالت 

اهمیت مقوله اررا، فسار رر این پژوهش به رنبال تبیین این مه  از طریع مفهوم اررا، 

 باشی  عدالت اجتماعی می

ترین یتاستان مازندران با مرکزیت شهرستان ساری یکی از مهاجرپییرترین و پرجمع     

ی اخیر شاهد مصاریع باشد متاسفانه رر رههمناطع ایران از لحاظ تراک  جمعیت می

-گوناگون فسار از جمله تغییر کاربری اراضی،عدم صداقت رر معامله،جعل سند،لابی

است  رر حوزه عدالت اجتماعی متاسفانه رر خواری و     بورهگری،پرراخت رشوه،زمین

باط متغیرهای ساختاری به ویژه فسار با عدالت اجتماعی،با ی  تحقیقات راخلی بررسی ارت

 فقر نظری مواجه است،که این پژوهش سعی رر برطرف نمورن این خلا تحقیقاتی رارر 

 رانش اصهلاش عدالتی ررگیرر  بی عدالتی قرار میرر مقابل مفهوم عدالت، مفهوم بی      

 مزایای از برابر های موقعیت و هانقش  بربرا رر افرار که است موقعیتی شناسی، جامعه

 راره برتری راشتن، برتری بدونِ و ریگران بر برخی و شوندمی  برخوررار نابرابر اجتماعی

 انتسابی معیارهای و هاویژگی  که حالتی چنین ه (  9914 رنجبر، و علی شاه) شوند می

 شرایط رر  شور می عدالتی نامیدهبی  گیرر؛ قرار اجتماعی یا ثروتموقعیت  توزیع مبنای
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 یا آموزش رر افرار و ندارر وجور افرار برای یکسان اجتماعی تحر، بی عدالتی فرصت

 (  9912 جمکرانی، اکبری)رارند  نابرابری شرایط شغل انتخاب

 سوال پژوهش: 

سار و ای بین اررا، عدالت اجتماعی و ابعار آن )تناسب،برابری( با اررا، ف چه رابهه     

 ابعار آن میان شهروندان ساکن شهر ساری رر استان مازندران وجور رارر 

 اهمیت موضوع

 و می شور تلقی« توسعه به رو و ررحال گیار»جامعه  ی  ایران جامعه اینکه به توجه با     

 و تغییرات رستخوش روز هر بزرگ، جامعه این از بخشی به عنوان ساری نیز شهرستان

 افتند مؤثر جامعه اجتماعی ساخت می توانند رر تغییرات این که می شور زیاری تحولات

عدالت  از برخورراری احساس پایین آمدن باعث می تواند آن ها منفی عملکرر و

 این رر متغیرهای )عدالت اجتماعی و فسار( شناخت با باید بنابراین ،...و  شور اجتماعی

ولفه اررا، فسار و ارارا، عدالت اجتماعی می بررسی تاثیر متقابل رو م به تغییر، فرآیند

 می گیارر  تأثیر پررازی   اررا، آنان از عدالت اجتماعی رر برراشت از فسار

 ادبیات و پیشینه

کارشناس، به این نتیجه  9642(، بر اساس نظر سنجی ای از 2492) 2و چنگ 9سانگ     

ن شهرستان های چین و سهح رسیده اند که ارتباط مستقیمی بین فسار رر، شده رر بی

توسعه ی اقتصاری آن ها وجور رارر  رر این تحقیع، بخش های ساخت و ساز، کارکنان 

سازمانی و مدیریتی، پلیس، امور مالی و مالیات، و رارگاه ها به ترتیب بخش هایی شناخته 

 شده اند که بیشتر رر معرض فسار بورند 

                                                           
1 Song 
2 Cheng 
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مدلیابی معارلات ساختاری راره های رولتی، نشان رار (، با استفاره از روش 2494) 9اسمیت     

که فسار مشروعیت توضیع اقتصاری جامعه را تضعیف می کند و به رلیل هدر رفتن اموال 

عمومی از مسیر اصلی خور عملکرر توزیعی رولت را تضعیف می کند و ظرفیت رولت برای 

 ندان را کاهش می رهد مبارزه با نابرابری اقتصاری و ارائه خدمات عمومی به شهرو

بررسی وضعیت اررا، از فسار و عوامل مرتبط »( پژوهشی با عنوان 9911و همکار ) بهشتی     

نظر  نتایت پژوهش نشان رارند ازانجام رارند  « ذهاب شهروندان شهر سرپله با آن مهالع

 نظر آن ها کمترین میزان شیوع فسار را رارند  از ها بیشترین و رانشگاه رراریپاسخگویان، شه

ها، رر ره سال اخیر، روند اختلاس رر سهح جامعه افزایش یافته است؛ این رر حالی است که رر 

علاوه، میزان اررا، از فسار  بازی تغییر چندانی صورت نگرفته است  به میزان ارتشا و پارتی

طور معناراری بیش از زنان بور  ررنهایت، براساس مقدار بتا رر تحلیل مسیر، مشخص مرران به

 .شد متغیر آگاهی سیاسی، بیشترین نقش را رر تبیین شاخص اررا، از فسار رارر

رابهه ی اررا، فسار و اعتمار اجتماعی رر »(تحقیقی با عنوان 9912رهقان و همکاران )     

انجام رارند  «شهرهای آمل،ساری و چالوس استان مازندران(بین شهروندان)مهالعه مورری 

 خرر، فسار) ابعارش تمامی و فسار اررا، سازه ی میزان که رار نشان های توصیفی یافته

 اعتمار سازه ی میزان و بالایی سهح رر( المللی بین فسار و فسار سیستمی کلان، فسار

 قرار پایینی سهح رر( محیهی و نهاری یافته، تعمی  فرری، ابعارش )بین تمامی و اجتماعی

 و معکوس رابهه ی ابعارش، تمامی و فسار اررا، که نشان رار تبیینی های یافته  رارند

 فسار اررا، ابعار به مربوط ترتیب به روابط ترین که قوی رارند اجتماعی اعتمار با قوی

 هرچه که است حاکی نتایت  است بوره فسار بین المللی و خرر فسار کلان، فسار سیستمی،

                                                           
1 Smith 

https://jas.ui.ac.ir/article_24409.html
https://jas.ui.ac.ir/article_24409.html
https://jas.ui.ac.ir/article_24409.html
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 میزان کاهش و افول باعث یابد، وگسترش افزایش ابعارش همه ی رر فسار اررا، میزان

  گررر می آن مختلف ابعار رر اجتماعی اعتمار

 کیفیت رابهه ی کشوری بین بررسی» ( پژوهشی با عنوان 9911فاضلی و همکار )     

 مقاله این های انجام راره اند  یافته« و اجتماعی نهاری اعتمار سهح و فسار میزان حکومت،

 همچنین .گیرر می تأثیر فسار سهح و حکومت کارآیی از اعتمار سهح رهند می نشان

 نهارهای به اعتمار از بیشتر فرهنگی نهارهای به اعتمار بر جامعه رر فسار سهح تأثیر

 .است متیحکو نهارهای به اعتمار بیشتراز اجتماعی اعتمار بر و اجتماعی و حکومتی

 

 مبانی و چهارچوب نظری

 رالز جان نظریه

به  عدالت»به  رسیدن است، رالز عدالت مورر توجه ررباره نظریه ای کتاب رر آنچه     

 به مثابه از عدالت او برراشت که می رارر ابراز عدالت ررباره است  رالز« انصاف مثابه

رهد  می تشکیل وکراتی رم جامعه ی  برای را اخلاقی مبنای ترین مناسب انصاف

 افرار، میان توافع نخستین ی  از آن قوانین و رولت نظیر سیاسی نهارهای و اجتماعات

 (  2441هست )رالز،  نیز نهارها همین توجیه کننده که می گیرند شکل

 رارر:  قرار عمده اصل رو بر رالز جان عدالت تئوری

 با سازگار اساسی ترره ترین آزاریگس به نسبت برابری حع است قرار کس اول: هر اصل

 .باشد راشته را ریگران مشابه آزاری

 نابرابری های این است رارر  قرار وجور اجتماعی و طبیعی نابرابری جامعه، روم: رر اصل

 که:  شوند ساماندهی اقتصاری به گونه ای و اجتماعی
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 باشد  همگان نفع به معقول نحو الف: به

 .باشد امکان پییر آن ها به همگان که رسترسی باشد بیمناص به وابسته ب: برابری

 شامل که اصلی رو همین یعنی رالز جان اجتماعی عدالت مفهوم که کرر توجه باید

 رر فرصت هاست، برابری و : آزاری9

 ( 9914می باشد )هزارجریبی،  ثروت ها، و ررآمدها عقلانی : توزیع2

 و طبیعی ارزش ها خیرها و رارر  بعضی روجو خیرها و ارزش ها سری جامعه ی  رر     

ارزش  و خیرها بعضی .... و استعدار و هوش نشاط، و تندرستی مثل راشته، فرری جنبه

 همه برای برابر نحو به عدالت( که تئوری اول اصل به مربوط خیرهای )یعنی های اولیه

به  است( باید عدالت تئوری روم اصل به مربوط خیرهای ثانویه )که می شوند  اما اعمال

 استفاره معیاری و ملا، و چه شاخص از که اینجاست شوند  سخن توزیع منصفانه طور

 ( 9921شور)رالز،  اجرا عدالت تا شور

 نظریه عدالت هیوم

 می تأکید وی. راند می فرری منافع به توجه را عدالت اصلی انگیزه و خاستگاه هیوم     

رر  همدلی بانوعی که است عدالت تثبیت و تأسیس انگیزه اصلی طلبی منفعت که کند

فضیلت  این اخلاقی تأیید موجب احساس همدلی شور  این می همراه عمومی منافع قبال

 .شور )عدالت( می

 صناعی فضیلتی عدالت که است بر آن راند  او نمی طبیعی فضیلتی را عدالت هیوم     

 می قرار اخلاقی راوری عموضو که هستند اموری فضیلت و رذیلت هیوم نظر است  از

 فضیلت عدالت هستند، بشر اخلاقی مورر راوری عدالتی بی و عدالت اینکه به نظر و گیرند

 می استنتاج آن از سورمندی را عدالت راشتن فضیلت هیوم، آنکه مه  بسیار است  نکته
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تصاحب  مورر رر آرمی وجور رر ررونی و گرایش میل چنین آنجایی که از کند  لکن

 به او را ای و ذاتی طبیعی انگیزه و هی  وجور ندارر ریگران و اموال رارایی ها ننکرر

 رعایت به را آرمی که شور وضع قوانینی باید وا نمی رارر ریگران مالکیت به احترام

 است انسان بر ساخته تحلیل هیوم طبع آن و قوانین کند  عدالت مجبور ریگران مالکیت

 .نیست قرارراری و ساختگی آن سورمندی اما است، صناعی فضیلتی لیا

ساختار  نگاهبان را عدالت که است آن عدالت از برراشت بهترین که است بر آن هیوم     

 نظ  مررم )بر اساس اموال و ها رارایی نگهداری برای لیا مالکیت بدانی  جاری و موجور

 عارلانه توزیع ساختار تغییر برای ریگر هر تلاش و شور وضع قوانینی طبیعی( باید و جاری

 .است نا فرجام مالکیت و هارارایی 

 

 سیاسی اقتصاد دیدگاه

توسعه  به عنوان خصوصی بخش ه  و رولت ه  سیاسی، اقتصار برنامه ریزان نگاه از     

 و ابزار فناوری، از رارند اجازه رارند  آنها همکاری باه  انباشتگی فرایند رر سرمایه رهندگان

 بی عدالتی، تشدید آن نتیجه که کنند استفاره فضایی فرم های رر خلع خور تخصص های

 ( 9921است )افروغ،  ک  ررآمد مکان گروه های تغییر و زایی محرومیت بهره کشی،

 را جمعی نیازهای که باشد به گونه ای باید شهر رر اجتماعی عدالت هاروی، ریوید از نظر     

 کمترین با افرار که کند هدایت به گونه ای را منابع تخصیص منهع های و باشد پاسخگو

 اجتماعی عدالت نظر این از مواجه باشند  بنابراین حقوق استحقاق به نسبت اعتراض و شکاف

 و نیازها منافع عمومی، نمی توان باشد  زیرا تخصیصی و توزیعی عدالت رر برگیرنده باید

برنامه  گرفت  هرگونه نظر رر تخصیصی و توزیعی معیارهای بدون را شهروندان استحقاق
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 منافع نیازها، توزیع رر ه  بتواند باید باشد شهر رر اجتماعی عدالت بر مبتنی که ریزی شهری

 ( 9916باشد )هاروی،  مؤثر آنها تخصیص ه  رر و استحقاق عمومی،

 ایجار سوی به گرایشی ناگزیر خور تحول سیر رر شهرها که است آن بر هاروی     

 میان رلیل نابرابری به ه  واحد آن رر تعارض رارند  این خور ررون ارضتع و خشونت

 رر اثر زیستی مختلف مناطع میان نابرابری رلیل به ه  و می آید وجور به اجتماعی اقشار

عدالت  ایجار رر تنها هاروی عقیده ی به چاره ها  راه آن رر ثروت نابرابر توزیع و توسعه

 منهقی و عقلانی توزیع و توسعه ای برنامه های اجرای و بیینت طریع از شهرها رر اجتماعی

 .(9914ثروت است )فکوهی، 

 .می کند بیان معیار سه کم  به را اجتماعی عدالت هاروی ماهیت

 نیاز -

انسانی  شعور به و نیستند ثابت انسانی نیازهای و بشر است  احتیاجات نسبی مفهومی نیاز     

  ( 9916می یابد )هاروی،  تحول نیز نیاز نتیجه رر و شعور جامعه، تحول موازات به و وابسته اند

 عمومی مصالح به کم 

 به کم  حالت، این است  رر تولید کل افزایش عمومی، مصالح معانی از ریگر یکی     

 و خارجی اثرات تحلیل و اقتصاری، رشد معیارهای و کارایی معنی همان مصالح عمومی

 مصالح به کم  معنای باشد، اجتماعی عدالت به یافتن مرار اگررارر   جنبی را تأثیرات

 .باشد راشته ثانوی جنبه توزیعی به نتایت نسبت باید عمومی

 استحقاق -

 خهرات کاهش برای جامعه باید گفت می توان اجتماعی عدالت اصل اساس بر     

 تأمین خور چنین کاری به کند  اقدام تقبل بیشتری مخارج خهر پر نواحی رر اجتماعی
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 به گروه های اگر است می نویسد: پسندیده ریویس که است  همانهور اجتماعی عدالت

رارای  خدمات این از بهره گیری رر آنها زیرا شور، راره اضافی خدمات نیازمند شدیداً

 ( 9916ندارند )هاروی،  عارت آن ها مصرف به و نیستند سابقه

 تخصیصی و توزیعی عدالت برگیرنده رر باید اجتماعی عدالت که است معتقد هاروی     

 معیارهای بدون را شهروندان استحقاق و نیازها عمومی، منفعت نمی توان باشد  زیرا

 بر مبتنی که شهری ریزی برنامه هرگونه گرفت  بنابراین نظر رر و تخصیصی توزیعی

 و استحقاق و مومیع منافع نیازها، توزیع رر ه  بتواند باید باشد، رر شهر اجتماعی عدالت

 ( 9921رجبی،  و بستانی مؤثر باشد )کریمیان، آنها تخصیص رر ه 

 آنتونی گیدنز

گیدنز به وجور ی  رابهه متقابل میان قدرت و نابرابری اعتقار رارر  او قدرت را ناشی      

به  از ثروت می راند و معتقد است که ثروت، قدرت به همراه می آورر و اعضای طبقه بالا

ر مناسبی رر سهوش بالای قدرت حضور رارند  نفوذ آن ها تا اندازه ای از کنترل مستقی  طو

بر سرمایه صنعتی و مالی و تا حدی از رسترسی شان به مواضع فرماندهی رر حوزه های 

 .سیاسی، آموزشی و    سرچشمه می گیرر

ی است و هی  جامعه گیدنز، عقیده رارر که جنسیت یکی از مه  ترین زمینه های نابرابر     

ای وجور ندارر که رر آن مرران، رر بعضی جنبه های زندگی اجتماعی، ثروت، منزلت و 

نفوذی بیش تر از زنان نداشته باشند به عقیده او، نابرابری های جنسی از نظر تاریخی بسیار 

 .پریشه رار تر از نظام های طبقاتی است

یده ای متغیر بدانی  که به طور معمول متشکل از ساختار طبقه را باید پد»او می گوید:      

سه طبقه است ولی برحسب میزان ساخت یابی تغییر می یابد  منظور گیدنز از میزان ساخت 
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یابی این است که تا چه اندازه طبقات رر طول زمان و رر مکان های متفاوت به مثابه رسته 

می شوند  یکی از بازتاب های  های اجتماعی مشخص و متمایز پدید می آیند و باز تولید

روشن نظریه ساخت یابی گیدنز رر رویکرر نظری به نابرابری های اجتماعی، مساله فرصت 

های تحر، رر جوامع نوین است  اگر چه عموما عقیده رارند که رر جوامع امروزی 

فرصت های تحر، طبقاتی بسیار فراه  است و بسیاری از مررم گمان می کنند هر کسی 

خت کوش و با پشتکار کافی باشد می تواند به بالاترین موقعیت ها برسد  اما گیدنز با که س

استنتاج از آمارها نتیجه می گیرر که رر واقعیت تحر، طبقاتی رر جوامع نوین بسیار 

رشوارتر و فرصت های تحر، بسیار ک  تر از آن است که اغلب تصور می شور  به عقیده 

سیال که هر کس رقیقا فرصت برابر برای رسیدن به بالاترین  او حتی رر ی  جامعه کاملا

 .(9911)استونز، موقعیت ها را راشته باشد تنها اقلیت کوچکی خواهند توانست موفع شوند

 ماکس وبر

 فرر هر صلاحیت که گررر مشخص می وبر ماکس نظر مورر سازمانی اصول  اساس بر     

 مشخصی و معیارهای مقررات و قوانین طریع از وی اراری مقام و وظایف و سازمان رر

 و مقرراتی ضوابط و است شخصی غیر سازمان ها روابط ریگر عبارت به می شور  تعیین

 رر بوروکراسی اکثرا اسلام، توسعه جهان کشورهای اکثر رر .است روابط این بر حاک 

رر سازمان  فوذگرفتن، ن کارو و رارن کارو .است ستدی رار و و شخصی روابط با ارتباط

 و بزرگ از اع  ملی و ای منهقه و ای محله سازمان های کلیه رر که اراری های

 طریع از معمولا اعضا انتخاب است مشتریان کار رر موفقیت شیوه های کوچ ، یکی از

 سازمانی هر استخدام برای یعنی .می گیرر صورت نفوذ و اعمال خصوصی روابط شبکه

 (  9916کرر )وبر، اقدام نفوذ با صاحبان یخصوص روابط طریع از باید
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 کالاهای و مخدر موار قاچاقچیان گیاشتن آزار رر مسئولین های استفاره وسوء و بند زر     

 اراری، سازمان های رر معمول اراری فسار های نمونه از هااین  امثال و ها غیرمجاز این

 رولتی غیر و رولتی موسسات کثرا رر و سهوش کلیه رر وغیره سیاسی اجتماعی، اقتصاری،

 و کاروها معمولا .خورندمی چش  به فراوانی به سوم جهان کشورهای از رربسیاری که هستند

 ها، کریستال و ظروف قالیچه، و قالی همچون لوکس، و گرانقیمت اشیاء از ها عبارتند هدیه

 زمین قهعه ی  پارتمان،آ رستگاه یا ی  باارزش، هنری آثار و تابلوها عتیقه پربها، و اشیاء

 ها واسهه و ها رابهه وسله گاهی که چ  نقد یا پول همه از بیشتر و اتومبیل وغیره یا مرغوب

 ( 9916باشد )وبر،  می گررر، مشخص قبل باید از آن مبلغ که

 ویلفررو پارتو

دگاه جامعه ویلفررو پارتو، نابرابری را به مثابه راهی برای تعارل اجتماعی می رانست  ری     

شناختی پارتو ررباره نابرابری های اجتماعی را بیش از هرچیز از نظریه او ررباره گررش 

نخبگانی که نظیر ریگر جنبه های جامعه شناختی پارتو متاثر از مفهوم ناهمگنی است، می 

توان رریافت  این نظریه به طور ساره متکی به تقسی  مررم رر رو سهح تجرید رو ارزشی 

ل برحسب وجور نابرابری رر قدرت یا ناهمگنی رر ظرفیت کنشی افرار به اعتبار متداخ

نحوه توزیع ته نشست های رسته اول و روم یعنی غریزه تلفیع و ابقای گروه است  رر سهح 

اول مررم به رو گروه نخبگان و غیرنخبگان تقسی  می شوند و رر سهح روم گروه نخبگان 

تقسی  می شوند و بالاخره نخبگان حاک  بر حسب مراتب خور به رسته حاک  و غیرحاک  

 .(9924)آرون، شجاعت به طبقات نمارین شیر و روباه تقسی  می شوند

رر سهح محدور به معنای »مفهوم نخبگان نزر پارتو رو معنای گسترره و محدور رارر:      

لحاظ  نخبگان حاک  یعنی افرار به صورت بالفعل قدرتمندی است که ممکن است از
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شیر یا روباه باشند و رر معنای گسترره رلالت بر همه نخبگان رارر  ظرفیت و نوع کنش نوعاً

بر این اساس، پارتو ی   که ه  شامل نخبگان حاک  و ه  شامل نخبگان غیرحاک  است 

رستگاه منهقی سنجش تهبیقی وضعیت های نابرابر را پیشنهار می کند که به سارگی قابل 

دل روش شناختی کارآمد است  برای تعیین جایگاه و منزلت هرکس رر تبدیل به ی  م

این رستگاه سنجش کافی است که بتوان وضعیت های نمارین نخبگی و یا محکومیت او را 

 .(9924)آرون،تعریف و موقعیت فرر را رر نظام قدرت رر جامعه مشخص کرر

ویژگی هر ))است که او می گویدراوری نهایی پارتو ررباره نابرابری های اجتماعی این      

جامعه ای تحت تاثیر طبیعت برگزیدگان، به ویژه برگزیدگان حاک  آن جامعه است  اموال 

رر این جهان به نحوی نابرابر و منزلت، قدرت یا افتخارهای وابسته به رقابت سیاسی، از آن 

زلت های اخلاقی از ه  نابرابر توزیع شده اند  امکان این توزیع نابرابر اموال ماری و من

واقع تعدار کمی از افرار، با توسل به رو نوع وسیله، یعنی زور و مکر بر  آنجاست که رر

 .(9924(( )آرون،تعدار عظی  حکومت می کنند

  رورکی 

هر  جرم است به بیان ریگر، رورکی  معتقد است که هر عملی که ررخور مجازات باشد،     

قانون نیز برای آن  آرامش اجتماعی را مختل سازر و صلح و فعل یا تر، فعلی که نظ ،

 ما کاری را بخاطر»محسوب می شور  به نظررورکی  « جرم» مجازاتی تعیین کرره باشد

 «ا محکوم می کنی  جرم تلقی می شوربورن محکوم نمی کنی  بلکه از آنجا که آنر‹ جرم›

  (9922 )ستوره،

 که و انزجاری تنفر احساس حسب بر که ازیر است جامعه «معمولی» پدیده ی  جرم     

 چوب چار رر و انزجار تنفر بروز ررجه البته  گرررمی معین می انگیزر بر جامعه رر بزهکار
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هدف از کیفر بیشتر معهوف به افرار غیر مجرم  متفاوت می باشد افرار رر مشخص جامعه وی

پیش از اینکه  ا تقویت می کند،است زیرا که بیشتر احساس همبستگی و یگانگی افرار بی گناه ر

رلسرری مجرمان را نیز  تضعیف و مجرمان را متنبه سازر کیفر ممکن است نقش عدم ترغیب و

رر میان بعضی از مررم  اعمال کیفر پییر فراه  آورر لیکن احساس انزجار رر قبال پاره ای از

جرمی جرم  کاب جرم قرار می گیرند  هی ترر نتیجه آنان رر معرض ار ضعیف است و

قانونی نمی تواند اعمال شور  باشد رر نتیجه کیفر محسوب نمی شور مگر اینکه کیفری رر کار

میموم از سوی  تعریف رقیع راشته باشند اگر اعمال ناپسند و مگر اینکه رر قبال اعمالی که قانوناً

ورند چنین آ تنفر پدید تعریف نشده باشند ولی رر میان افرار احساس انزجار و قانون رقیقاً

 ( 9911 اعمالی که از سوی قانون محکوم نشده باشند جرم شمرره نمی شور)شیخاوندی،

رر تمام  رورکی  معتقد است که جرم تا حدی ی  پدیده طبیعی برای تمام جوامع است،     

تمدن هر جامعه ناشی می شور وی رر تعریف جرم می  فرهنگ و ها وجور راشته و از زمان

ما عملی است که حالت نیرومند و روشن وجدان جمعی را جریحه رار می  نظر م ازجر» نویسد: 

ها اعمالی هستند که همه اعضای  جرم»ها می نویسند:  رر بیان خصلت مشتر، همه جرم«  کند

 ( 9914حیدری، ) «ها را به صورت عام محکوم می کند ی  جامعه آن

معتقد است  مورر مهالعه قرار راره و ی،رورکی  علل بروز جرای  را رر محیط اجتماع     

نباید ی  پدیده غیر عاری اجتماعی تلقی  که جرم ی  پدیده عاری اجتماعی است و

ن بزه وجور نداشته آ جامعه ای نیست که رر گررر  رر هر اجتماعی بزهکاری وجور رارر و

استثنائی  علل جزء لاینف  هر اجتماع سال  است و بزه ی  عامل سلامتی عمومی و باشد 

 تمدن هر اجتماع است  چون جرای  ناشی از فرهنگ و نوع جرای  تاثیری ندارر، رر
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آید که تعارل هنجاری رر رورکی  معتقد است انحرافات اجتماعی زمانی به وجور می      

ی وضعیت آنومی  باشد  رر واقع، جامعه رچار اختلال شده باشد و جامعه رر حال تجربه 

راند  رر این نظریه، اری را عنصر اصلی پیدایش انحرافات اجتماعی میهنج رورکی  بی

عدالتی، یعنی ثروت زیار و فقر زیار رر کنار یکدیگر،  ی نوعی بی فسار و رشوه از مشاهده

 ( 9922 آید )رفیع پور،وجور میرر اثر بره  خوررن نظ  رر جامعه به 

 فساد:

به معنای شکستن است با این مضمون  Rumpereلاتین  فعل از لاتین اربیات رر فسار     

 نیز فارسی زبان (  رر2444که با تحقع فسار، چیزی می شکند یا نقض می شور )تانزی، 

 و ظل  زیان، گزند، گرفتن، را مال کسی ست ، مانند: تباهی، مختلفی معانی فسار برای

 ( 9914است )افضلی،  ذکرشده بدکاری و شرارت ست ،

 نفع منافع به عمومی قدرت از استفاره فسار: سوء از بین الملل شفافیت سازمان فتعری     

 یا عمومی تدارکات رر باجگیری رولتی، مقامات به رشوه پرراخت مثال، برای  خصوصی

الملل فسار را به سوء استفاره از قدرت رر جهت عمومی  سازمان شفافیت بین اختلاس اموال

که عدالت مالیاتی فسار را به فعالیتی که اعتمار عمومی به منافع خصوصی تعریف کرره شب

کند تعریف کرره است   ها و نهارهای حاک  بر جامعه را تضعیف می سلامت قوانین،سیست 

برر، سوء استفاره موقعیت رولتی برای کسب تعریفی که بان  جهانی برای فسار بکار می

خصوصی را رر بر نمی گیرر  هایمنافع خصوصی است  اما این تعریف، فعالیت 

(tanzi,2000 ) 
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 ابعار فسار:

 عرف و اجتماعی های چارچوب ررون و کوچ  ابعار رر خرر فسار یا جزئی فسار     

 یا نامناسب هدایای شدن رروبدل توان از می نمونه برای رهد  می روی حاک  های

 رر مشخصاً  ارفس از نوع این برر  نام نفع کسب برای شخصی ارتباطات از استفاره

 زندگی فقر خط از تر پایین بسیار رولتی کارمندان ها آن رر که توسعه حال کشورهای رر

 .شور می مشاهده کنند می

 واژگونی نیازمند و افتد می اتفاق رولتی سهوش بالاترین رر بزرگ فسار یا کلان فسار     

 و ریکتاتوری های رولت رر عموماً فسار این اقتصاری است  و گیاری قانون سیاسی، نظام

 .رهد روی می هستند فسار از جلوگیری برای صحیح قوانین فاقد که هایی رولت

 یا سازمان ی  رر ضعف رلیل به نخست وهله رر که است فساری سیستماتی  فسار     

 از تعداری فقط که رانست فساری با ررتقابل را آن توانمی و افتد می اتفاق فرایند

 فسار سیستماتی  مشوق عوامل .هستند فسار ررگیر سازمان ی  گزارانکار یا کارمندان

 رستمزر پرراخت شفافیت، عدم انحصاری، قدرت اختیاری، قدرت متعارض، منافع شامل

 .(9911 باشند )فاضلی و همکار، می از مجازات مصونیت فرهنگ و ک 

 

 اهداف

 شهرستان ساری  بررسی رابهه اررا، عدالت اجتماعی بر  اررا، فسار شهروندان

 اهداف جزئی 

 بررسی تاثیر بعد تناسب عدالت اجتماعی بر اررا، فسار شهروندان شهرستان ساری 

 بررسی تاثیر بعد برابری عدالت اجتماعی بر اررا، فسار شهروندان شهرستان ساری 
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 های پژوهش فرضیه

 فرضیه اصلی

 تاثیر رارر اررا، عدالت اجتماعی بر اررا، فسار شهروندان شهر ساری  

 های جزئیفرضیه 

 اررا، عدالت اجتماعی بعد تناسب بر اررا، شهروندان شهرستان ساری از فسار موثر است 

 اررا، عدالت اجتماعی بعد برابری بر اررا، شهروندان شهرستان ساری از فسار موثر است 

 

 روش تحقیق 

انجام شده جهت گررآوری  نامهرر این پژوهش که به روش پیمایش و با ابزار پرسش     

است  واحد تحلیل فرر،و سهح تحلیل خرر است  با اطلاعات از روش میدانی استفاره شده

 است  استفاره از روش اسناری ابعار مفهومی و نظری مورر بررسی قرارگرفته

  شور الملل استفاره مینامه استاندارر سازمان شفافیت بینبرای بررسی فسار از پرسش

آوررن برخی اطلاعات رر زمینه عدالت مرحله روم با شناخت کلی و بدست  رر     

اجتماعی بر فسار به رنبال مشاهده چنین ارراکی رر میان شهروندان شهرستان ساری رفته و 

سعی شده از نزری  با اررا، مررم با این متغیرها آشنا شده و به مصاحبه و پرسش و پاسخ 

 ه شور با شهروندان شهر ساری پرراخت

 

 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

 فسار

استفاره از کالاها و امکانات رولتی و مررمی توسط مامورین رولتی برای فسار ی  سوء     

 ( 9922، گیری شخصی است)رفیع پوربهره
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 تعریف عملیاتی

 بینرر این تحقیع فسار به ابعار فسار فرری خرر، فسار فرری کلان، فسار سیستمی، فسار      

هایی است که به کم  آن مورر سنجش بندی شده که هر کدام شامل گویه المللی رسته 

 گیرر قرار می

 عدالت اجتماعی اررا، شده 

 عدالت رر، گیریجهت و اررا، شده اجتماعی عدالت که است معتقد راسینسکی     

نشان  ت  تناسباس خواهی برابری و تناسب ریدگاه نشان رهنده رو اجتماعی، زندگی به

 و رارند سه  جامعه رر پیشرفت که است جامعه رر افراری به رارن پاراش به تمایل رهنده

ندارند  برابری  جامعه پیشرفت به مساعدتی که است افراری از پاراش این راشتن رریغ

 و جامعه افرار با همه یکسان رفتار و اساسی خدمات به برابر رسترسی نشان رهنده خواهی

 ( 9914 ثروت است )ابراهی  پور و همکاران، مجدر توزیع
 

 تعریف عملیاتی

رر این تحقیع عدالت اجتماعی اررا، شده با شاخص انصاف و برابری و با استفاره      

گویه ای )از کاملا موافع تا کاملاً مخالف  92ازپرسش نامه استاندارر راسینسکی با مقیاس 

 ازه گیری شده است با طیف لیکرت( و رر سهح رتبه ای اند
 

 جامعه آماری

رر منهقه 9911سال که پاییز 94رر پژوهش حاضر جامعه آماری کلیه شهروندان بالای      

باشد که بر اساس سرشماری عمومی و نفوس شهری شهرستان ساری ساکن هستند می

 باشند  هزار نفر می 911469تعدار آن  9911سال
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 گیرینمونه و روش نمونه

نفر  444گیری شد  لیا تعدار نفر اندازه  924جدول مورگان حداقل تعدار نمونه طبع      

گیری تصارفی ساره شد  رر پژوهش حاضر از روش نمونهبرای نمونه، رر نظر گرفته 

 شد سال رر نظر گرفته 94شد  تنها محدوریت سن افرار بور که حداقل  استفاره

 ابزارهای پژوهش 

باشد که معمولا ینوع وابسته به محتوا با استفاره از نظرات کارشناسان معتبار ابزار از ا     

رور و رر واقع با قضاوت یبکار م یریگابزار اندازه ی رهنده  یلتشک یاجزا یبررس یبرا

است که محقع قصد  یها و اصولیژگیافرار متخصص سئوالات ابزار، معرف و یو راور

 آن را رارر  یریگاندازه

 44استفاره شد  رر این پیش آزمون  (pretest) آزموناز روش پیش یایی،پا یینتع برای     

با استفاره  یاییبه طور تصارفی به سؤالات پاسخ رارند  پا شهروندان شهرستان سارینفر از 

 ت  اسکرونباخ صورت گرفته یاز آزمون آلفا

 (: مربوط به پایایی )ضریب آلفای کرونباخ(1جدول شماره)

 رریف نام متغیر تعدار گویه ها اضریب آلف

 9 ارار، عدالت اجتماعی بعد برابری 6 29%

 2 ارار، عدالت اجتماعی بعد تناسب 4 29%

 9 اررا، عدالت اجتماعی 99 26%

 4 اررا، فسار 21 14%
 

است لیا ابزار سنجش بوره 1/4ها بالاتر از از آنجا که ضریب آلفای کرونباخ همه مقیاس     

رهد ابزار یآزمون نشان م ینا یترر واقع نتا است یی قابل قبول برخوررار بورهاز پایا

 مناسب است  یعتحق یرهایسنجش متغ یشده برا یطراح
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 هاتجزیه و تحلیل داده

علوم  یبرا یآمار یپژوهش از بسته نرم افزار یناطلاعات رر ا یلو تحل یهتجز یبرا     

رر آن برای بخش آمار توصیفی از جدول فراوانی،  گررر کهاستفاره می  (spss)یاجتماع

های گرایش مرکزی و انحرافی به بررسی هر ی شاخصررصد، رس  نمورارها و یا محاسبه

 .پررازی ی  از متغیرهای مورر نظر تحقیع می

های ی شاخصنامه و محاسبهگیاری پرسشروش تحلیلی و استنباطی، پس از نمره     

ی ویی به سئوالات تحقیع و همچنین نتایت به رست آمده از جامعهگتوصیفی برای پاسخ

شور  آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین میهای آماری استفاره تحقیع، از آزمون

ی راری این ضرایب همبستگی رر جامعهمتغیرهای مستقل و وابسته محاسبه و سپس معنی

 گررر آماری آزمون می

 

  هایافته

 ایمینهتوصیف متغیرهای ز

 ای  ای استفاره کررهرر این پژوهش از پنت متغیر زمینه

ررصد مجرر  21به لحاظ وضعیت تاهل اند ررصد از آنان زن بوره 1/49از پاسخگویان، مرر و  1/16

ررصد ریپل ، 2/99اند  از نظر تحصیلات ررصد سایر)مهلقه،متارکه(بوره2ررصد متاهل و19و

ررصد رارای 9ارشد وررصد کارشناسی1/21شناسی، ررصد کار49ررصد کاررانی، 2/96

اند،کمترین فراوانی را افرار با مدر، رکتری و بالاترو بیشترین تحصیلات رکترا و بالاتر از آن بوره

ررصد را رر این  11نفر  از پاسخگویان معارل  224اند فراوانی را مدر، کارشناسی تشکیل راره

ه سن آنها بین سی و شش تا چهل و پنت سال بوره و رارای اند کبررسی پاسخگویانی تشکیل راره

ررصد از پاسخگویان رارای سن بیش از پنجاه 1نفر معارل  96که حالیاند  رربیشترین فراوانی بوره
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نفر از پاسخگویان  941اند  از نظر شغلی بیشترین فراوانی وشش سال با کمترین فراوانی بوره

نفر  2که ررحالی اند اند که رارای شغل رولتی بورهتشکیل راره ررصد  را پاسخگویانی2/91معارل

 اند  اند و کمترین فراوانی را راشتهررصد از پاسخگویان از کار افتاره بوره1/4معارل

 توصیف کمی متغیرهای پژوهش

 (: مقادیر شاخص های توصیفی در خصوص متغیرهای اصلی2جدول شماره )

 بیشینه کمینه عیارانحراف م میانه ابعار متغیرها

 22 6 12/1 99 تناسب  عدالت اجتماعی اررا، شده

 21 6 21/6 99 برابری

 14 92 16/99 29 کل

 911 64 96/92 941 کل اررا، فسار

( مقدار شاخص مرکزی متغیرها میانه را نشان می رهد از آنجایی که 2: جدول )تفسیر     

ارش و توصیف شد که محل تمرکز راره ها را طیف لیکرر استفاره شده از شاخص میانه گز

( و عدری برای نشان رارن میزان گسترش اعدارمعرفی می کنند و مقدار انحراف معیار )

این نمورار، فراوانی یا ررصد همچنین کمترین و بیشترین مقدار راره را نشان می رهد 

با استفاره از نموار همچنین د  ره فراوانی هر کدام از طبقات را به صورت ستون نشان می

توانی  از شکل توزیع )نرمال بورن، وضعیت هیستوگرام و رس  منحنی توزیع نرمال، می 

  چولگی و کشیدگی( متغیر مدنظر اطلاع پیدا کنی 
 

 آزمون نرمالیتی متغیرها

 کند  وی  کم  می-رر فه  نرمال بورن راره ها رو ضریب آماری کولموگروف و شاپیرو     

استفاره می شور  بنابراین از آزمون  14وی  برای راره های کمتر از-آنجا که شاپیرواز      

 اسمیرنوف رر این پژوهش استفاره می شور -کولموگروف
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اسمیرنوف یک نمونه ای برای -(: نتایج آزمون کولموگروف3جدول شماره )

 پذیره نرمال بودن

 p-value آماره آزمون حج  نمونه ابعار متغیرها

اجتماعی  عدالت

 ارار، شده

 411/4 412/4 444 تناسب

 469/4 291/4 444 برابری

 469/4 994/4 444 کل

 912/4 964/4 444 کل اررا، فسار
 

( نشان می رهد که متغیرهای این پژوهش رر سهح 9تفسیر: سهح معناراری جدول )     

نرمال بورن راره ها از آزمون از نوع نرمال می باشد  بنابراین با توجه به 41/4معناراری بیشتر 

 های پارامتری  مانند ضریب همبستگی پیرسون استفاره شده است 

 ها تحلیل داده

ی و میزان فسار اررا، شده رابهه معناراری عدالت اجتماعفرضیه اول: بین بعد تناسب      

 وجور رارر 

ساد ف زانیم ی وبعد تناسب عدالت اجتماعضریب همبستگی  (:2جدول شماره )

 ادراک شده

 نوع ارتباط وجور ارتباط بعد تناسب اررا، عدالت اجتماعی متغیرها

 همبستگی پیرسون

R sig N 
 معکوس رارر 444 444/4 -229/4 اررا، فسار

 49/4**رر سهح معناراری 

 41/4*ررسهح معناراری
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بهه متغیرها   بررسی راp-value ،)49/4>( sig: با توجه به مقدار(4جدول) ریتفس     

گویای این است که بین متغیرها، همبستگی معکوس و منفی وجور رارر و لیا فرضیه صفر 

رر و فرضیه پژوهش پییرفته یا تایید می شور  به عبارت ریگر، هر چه میزان اررا، بعد 

 تناسب عدالت اجتماعی بیشتر می شور، فسار کمتر رر، می شور و برعکس  

 یفسار اررا، شده رابهه معنارار زانیم و یعدالت اجتماع برابری بعد نیبفرضیه روم:      

 وجور رارر 

 فساد ادراک شده ی وعدالت اجتماع برابریبعد  (: ضریب همبستگی2جدول شماره )

 نوع ارتباط وجور ارتباط بعد برابری اررا، عدالت اجتماعی متغیرها

 همبستگی پیرسون

R sig N 
 معکوس رارر 444 444/4 -222/4 اررا، فسار

 49/4**رر سهح معناراری 

 41/4*ررسهح معناراری

  بررسی رابهه متغیرها p-value ،)49/4>( sig: با توجه به مقدار (1جدول) ریتفس     

گویای این است که بین متغیرها، همبستگی معکوس و منفی وجور رارر  به عبارت ریگر، 

تماعی بیشتر می شور، فسار کمتر رر، می شور هر چه میزان اررا، بعد برابری عدالت اج

 و برعکس   

فسار اررا، شده  زانیم و یعدالت اجتماع فررگرایی اقتصاریب  نیبفرضیه سوم:      

 وجور رارر  یرابهه معنارار
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 زانیم ی وعدالت اجتماع یاقتصاد ییبعد فردگرا(: ضریب همبستگی 1جدول)

 فساد ادراک شده

 نوع ارتباط وجور ارتباط قتصاری اررا، عدالت اجتماعیبعد فررگرایی ا متغیرها

 همبستگی پیرسون

R sig N 
 معکوس رارر 444 444/4 -121/4 اررا، فسار

 49/4**رر سهح معناراری 

 41/4*ررسهح معناراری

 آزمون همبستگی پیرسون p-value )49/4>( sig: با توجه به مقدار (6جدول) ریتفس     

 فسار اررا، شده زانیم و یعدالت اجتماع یاقتصار ییبعد فررگرا نیبه نشان می رهد ک

ر  بررسی رابهه متغیرها گویای این است که بین وجور رار یرابهه معنارار شهروندان

متغیرها، همبستگی معکوس و منفی وجور رارر  به عبارت ریگر،هر چه میزان اررا، بعد 

 ر، فسار کمتر رر، می شور و برعکس   فررگرایی اقتصاری عدالت اجتماعی بیشتر شو

 یفسار اررا، شده رابهه معنارار زانیم و یعدالت اجتماع انصافبعد  نیب: فرضیه چهارم

 وجور رارر 

 فساد ادراک شده زانیم ی وعدالت اجتماع انصافبعد  (: ضریب همبستگی1جدول شماره )

 ارتباطنوع  وجور ارتباط بعد انصاف اررا، عدالت اجتماعی متغیرها

 همبستگی پیرسون

r Sig N 
 معکوس رارر 444 444/4 -241/4 اررا، فسار

 49/4**رر سهح معناراری 

 41/4*ررسهح معناراری
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 آزمون همبستگی پیرسون p-value ،)49/4>( sig: با توجه به مقدار(1جدول) ریتفس     

 شهروندان شده فسار اررا، زانیم و یعدالت اجتماع انصافبعد  نیبنشان می رهد که 

ر  بررسی رابهه متغیرها گویای این است که بین متغیرها، وجور رار یرابهه معنارار

همبستگی معکوس و منفی وجور رارر  به عبارت ریگر، هر چه میزان اررا، بعد انصاف 

 عدالت اجتماعی بیشتر می شور، فسار کمتر رر، می شور و برعکس 

 

 رگرسیون چند متغیری 

 میزان اررا، فسار مؤثر بر عواملرگرسیون 

رهد  ( جدول رگرسیون چند متغیری به روش توام یا اینتر را نشان می2جدول شماره)     

رهد بین مجموعه متغیرهای باشد که نشان می  می24/4مقدار ضریب همبستگی بین متغیرها 

می  مستقل و متغیر وابسته پژوهش )میزان اررا، از فسار( همبستگی نسبتا خوبی حکمفرما

 14رهد که  باشد، نشان میمی14/4باشد  اما مقدار ضریب تعیین تعدیل شده که برابر با 

رر بین پاسخگویان وابسته به چهار متغیر مستقل  ررصد از کل تغییرات میزان رر، از فسار

باشد  بعبارت ریگر مجموعه متغیرهای مستقل، نزری  به هفتار ذکر شده رر این معارله می 

 کنند  بینی یا برآورر میرا پیش ریانس متغیر میزان اررا، فسارررصد وا

 49/4( رر سهح خهای کوچکتر از 12/921) Fراری مقدار آزمون با توجه به معنی     

توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی پژوهش مرکب از چهار متغیر مستقل )ابعار می

ل خوبی بوره و مجموعه متغیرهای اررا، عدالت اجتماعی( و متغیر وابسته )میزان فسار( مد

 را تبیین کنند  مستقل قاررند تغییرات میزان اررا، فسار
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تاثیر رومتغیر)بعد برابری عدالت(، )بعد فررگرایی  براساس نتایت این تحلیل رگرسیون،     

رار است  اما متغیرهای )بعد تناسب( و )بعد پاسخگویان معنا عدالت(بر میزان اررا، از فسار

رهنده این است  باشد، نشان می 41/4آن ها بالاتر از  tلیل سهح خهای مقدار انصاف( بد

متغیرهای اند  پاسخگویان تاثیر نداشته  فساراررا، که متغیرهای میکور بر متغیر میزان 

(، بعد فررگرایی عدالت )با ضریب تاثیر 46/4میزان بعد برابری عدالت )با ضریب تاثیر 

میزان بر متغیر وابسته و معنارار تأثیر رگرسیون استاندارر شده  یباضر از ترتیب ( به24/4

  اند  پاسخگویان برخوررار بوره اررا، از فسار

توان ارائه رار این است که متغیرهای بعد برابری عدالت و بعد نتیجه مقدماتی که می     

ن پژوهش از فسار پاسخگویان رر ایاررا، فررگرایی عدالت رو متغیر تاثیرگیار بر میزان 

اند  بهوریکه هر چه میزان بعد برابری عدالت و بعد فررگرایی عدالت رر بین پاسخگویان 

توان رر بین آنان کمتر خواهد شد  رر آخر می از فساراررا، بیشتر و بالاتر باشد میزان 

بدین صورت تفسیر نمور که به ازای افزایش ی  انحراف استاندارر رر متغیرهای میزان بعد 

فسار رر پاسخگویان به اررا، ری عدالت و بعد فررگرایی عدالت به ترتیب میزان براب

جدول زیر، نتایت حاصل از کاهش خواهد یافت   24/4انحراف استاندارر  46/4میزان 

 د ره می شاننرا  میزان اررا، از فسار تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر

 میزان ادراک از فساد مؤثر بر نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی عوامل(: 1) جدول

 B SEB Beta T P نام متغیر رریف

9 Constant 444/4 29/14 - 962/2 99/911 = عدر ثابت 

9 9x  =444/4 -922/1 -469/4 441/4 -916/2 بعد برابری عدالت 

4 2x  =424/4 -996/2 -246/4 222/9 -262/2 بعد فررگرایی عدالت 

1 9x  =944/4 -491/9 -966/4 141/4 -144/4 بعد تناسب عدالت 
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6 4x  =469/4 -126/4 -412/4 242/4 -164/4 بعد انصاف عدالت 

444/4P<      12/921=F   70/4  A.R=         71/4=2R                24/4=R 

 =yمتغیر وابسته 

 Bشده =ن ضریب تأثیر رگرسیونی استاندارر

 Betaشده =  ضریب تأثیر رگرسیونی استاندارر

 SEBریب اشتباه برآورر = ض

 tتأثیر بین حضور هر متغیر مستقل رر مدل =

 pهر متغیر مستقل رر مدل = ورراری تأثیر نسبی حضسهح معنی

 

  گیریبحث و نتیجه

 بحث

رار که میزان اررا، عدالت اجتماعی رر سهح شهرستان ساری های تحقیع نشانیافته     

گیارر  و رر بین معنارار منفی و معکوس میرر حد پایین است و بر فسار اجتماعی تاثیر 

ترین ارتباط و تاثیر براساس ضریب همبستگی پیرسون ابعار اررا، عدالت اجتماعی مخرب

نتیجه  باشد  این یافتهو رگرسیون بر فسار مربوط به بعد برابری اررا، عدالت اجتماعی می

(، رهقان و 9911(، بهشتی و همکار )2494(، اسمیت)2492سانگ و چنگ) پژوهش

 کند ( را تایید می9911(، فاضلی و همکار)9912همکاران)

اند  ترین مسائل و مشکلات جامعه به شمار آوررهرهندگان برابری را یکی از مه پاسخ     

فسار خور یکی از نمورهای نبور عدالت اجتماعی است  رر واقع باور شهروندان به وجور 

سالاری بوره و رر قدند ساختارهای موجور فاقد شایستهفسار به معنای آن است که آنان معت
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اند  اررا، شهروندان از فسار حاصل تجربه بهرهضمن از توزیع عارلانه اقتصاری نیز بی

 عینی و روزمره شان از زندگی اجتماعی است 

 

 پیشنهاد کاربردی    

ی شور پیشنهار با توجه نتایت پژوهش با افزایش عدالت اجتماعی رر، جامعه از فسار ک  م

بهداشتی  و می شور تا رولتمرران با افزایش عدالت اجتماعی به رسترسی برابر تحصیلی

 برای همه اقشار جامعه، می تواند فسار را تا حد بالایی کاهش رهد 

 

 پیشنهادها برای پژوهش در آینده

 انجام پژوهش رر سایر جامعه های آماری 

غیرها و انجام پژوهش رر زمینه عدالت اجتماعی با انجام پژوهش رر زمینه فسار با سایر مت

 سایر متغیرها 

های گیاری المللی بر اساس شاخص فسار، رر جیب سرمایهبندی بین با توجه به رتبه     

خارجی و نگرش جهانی به کشور و توسعه صنعت توریس  خارجی نقش مهمی رارر، 

فسار را رر سهح خرر و کلان ای عمیع، شاخص های سنجش  شایسته است با انجام مهالعه

 برای کشور بومی کنی  
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