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بیان مسئله
واژه  »فساد« در لغت به معنی تباهی است. بنابر 
از  به معنی استفاده  غیر مجاز  تعریفی، فساد 
قدرت عمومی برای منافع خصوصی است. فساد 
عملی پنهانی جهت کسب چیز یا خدمتی برای 
شخص سوم است، به شکلی که او بتواند اعمالی 
انجام دهد که منافعی برای خودش یا شخص 
سوم یا هر دو داشته باشد و عامل فساد در آن 

دست داشته باشد. )خداد حسینی، 1391(
در رابطه با اهمیت فساد، این گونه می توان گفت 
که اگر فساد در یک جامعه حاکم باشد، غالب امور 
از دایره قانون خارج شده و این بی قانونی باعث 
بی نظمی و هرج و مرج در تمام مسائل خواهد 

اقتصادی، بی عدالتی و  شد. فقر و شکاف های 
نابرابری ها، ظلم و تجاوز به حقوق دیگران، برآیند 
فساد بوده و نوعی انزوای اجتماعی خودنمایی 
کرده و افراد آن جامعه دیگر اعتمادی به سیستم 
و نظام حاکم بر آن جامعه نخواهند داشت و این 
بی اعتمادی در مراودات افراد جامعه نیز به نوعی 

اثرگذار خواهد بود.
بررسی هاي به عمل آمده درباره فساد اداري در 
سطح جهانی نشان می دهد، که این پدیده روز 
به روز پیچیده تر شده و همین امر از ضرورت 
اتخاذ راه حل هاي جامع براي مبارزه با آن حکایت 
می کند. در به کارگیري راهکارهاي مبارزه با 
فساد اداري باید توجه داشت که، امروزه اشکال 
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چالش رسانه ها در مبارزه با فساد اداری
)مورد مطالعه، روزنامه های گیالن(

چکید�ه
این پژوهش به منظور بررسی رابطه مشكالت رسانه ها )در اینجا روزنامه های 
استان گیالن( در پرداخت به فساد، انجام شده است. این پژوهش از لحاظ 
هدف بنیادی، از نوع همبستگی جامعه آماری این پژوهش را روزنامه نگاران 
گیالن در سال 1395 تشكیل می دهند، با توجه به زیاد بودن حجم جامعه 
آماری، نمونه 309 نفر )147 نفر مرد و 162 نفر زن( با استفاده از فرمول 
برآورد حجم نمونه کوکران تعیین شد. پژوهش به صورت میدانی و با استفاده 
از پرسشنامه انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل بخش استنباطی از ضرایب 
همبستگی اسپیرمن )برای متغیرهای ترتیبی( و برای همبستگی متغیرهای 
کمی از ضریب همبستگی پیرسون و برای سنجش رابطه متغیرهای اسمی 
از ضریب کای اسكوئر، همچنین برای آزمون فرضیات با متغیرهای وابسته 
کمی و تحلیل گروهی آن از ضرایب t وf و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. 
نتایج آزمون ها نشان داد که بین فساد اداری و استقالل اقتصادی- سیاسی 
روزنامه ها، میزان فعالیت روزنامه نگاران در این زمینه و میزان شفافیت مقوله 

فساد اداری، رابطه معناداری وجود دارد.
واژگان�کلید�ی

فساد اداری، استقالل اقتصادی- سیاسی، میزان فعالیت، شفافیت مقوله فساد اداری. 
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مختلف فساد و از جمله فساد اداري، به صورت 
نظام مند اتفاق می افتد و شبکه اي از افراد در 
آن دخالت دارند. وقتی وقوع فساد نظام یافته 
آن  با  مبارزه  براي  برنامه ریزي  هرگونه  است، 
نیز باید نظام یافته و مستمر باشد. در این مورد، 
از  استفاده  با  فساد  با  مبارزه  براي  نمی توان 
اقدامات درمانی و  راهکارهاي خاص صرفا به 
برخورد با افراد فاسد بسنده کرد و زمینه هاي 
وقوع آن را از بین نبرد، این راهکارها می تواند 
از قبیل راهکارهاي اداري و مدیریتی که شامل 
نظارت و بازرسی، بهبود روش ها، آموزش، توجه 
به امور رفاهی، اصالح نظام اداری و کارکنان 
است. راهکارهاي فرهنگی و اجتماعی که شامل 
افزایش آگاهی و آموزش هاي مستمر مردم در 
نظام  بر  حاکم  مقررات  و  فعالیت ها  خصوص 
اداري، جلب حمایت و اعتماد مردم و افزایش 
به  توجه  عملکرد دستگاه ها،  بر  آن ها  نظارت 
احیا و آموزش ارزش هاي اخالقی، حمایت از 
مطبوعات و آزادي بیان براي انعکاس مطالب 
مربوط به فساد اداري، تغییر فرهنگ سازمان ها 
و جهت دهی آن به سمت رضایت مردم، بهبود 
نظام تأمین اجتماعی و راهکارهای سیاسی و 

اقتصادی است. )خضری، 1383(
رسانه ها نقش بزرگی در ایجاد جامعه ای سالم 
و به دور از فساد و تبعیض دارند و همچنین 
دخالت رسانه ها در امر نظارت و پیشگیری و 
مبارزه با فساد دارای آثار فراوانی است.  رسانه ها با 
نفوذی که در جامعه دارند، قادر خواهند بود افکار 
عمومی را در مبارزه با فساد اداری و رفتارهای 
غیر قانونی هدایت و بسیج نمایند. آگاه سازی 
جامعه و مشخص ساختن نواقص و معایب برخی 
از قوانین که سبب ایجاد فساد می گردد، از دیگر 
موقع  به  رسانی  اطالع  است.  رسانه ها  رسالت 
نتایج برخورد با متخلفین و مفسدین و آشکار 
نمودن ماهیت و اهداف آن ها برای افکار عمومی 
از  ارائه نظریه های کارشناسی در جلوگیری  و 
تکرار فساد اثر دیگر حضور به جای رسانه ها در 
امر نظارت خواهد بود. با عنایت به نقش اساسی 
رسانه ها در امر مهم نظارت و جلوگیری از فساد 
آزادی آن ها حمایت و حق  از رسانه ها و  باید 
قانونی رسانه ها را در افزایش آگاهی عمومی و 

اطالع رسانی صحیح در دسترسی به اطالعات 
جامع و کامل به رسمیت شناخت.. عدم وابستگی 
سیاسی و حزبی و گروهی، داشتن جسارت و 
شهامت، نقد دلسوزانه، عالمانه و اصالح گرایانه و 
رعایت صداقت و امانت و عدالت طلبی از دیگر 
مواردی است که رسانه ها باید به آن مقید باشند. 

)گیوریان، 1391(
فساد اداری کم و بیش در کلیه کشورهاي جهان 
وجود دارد، اما نوع، شکل، میزان و گستردگی آن 
در هر کشور متفاوت است، همان طور که نتایج 
و پیامدهاي آن نیز بنا بر نوع سازمان سیاسی و 
اقتصادي و سطح توسعه یافتگی تفاوت دارد؛ اما 
در هر صورت فساد موجب انحطاط است و در 
ادارات کل دنیا به چشم می خورد. ادارات ایران 

هم از این قائده مستثنی نیستند. 
چه  با  و  »چگونه  اســت؛   این  ســؤال  حال 
راهکارهایی می توان نقش مطبوعات در کنترل 

و پیگیری فساد اداری را احیا کرد؟«
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

y تعريف فساد اداری و انواع آن
تعاریف متعددي از فساد ارائه شده و وجه مشترک 
همه این تعاریف این است که در محیط فاسد، 
حقوق اجتماعي، اقتصادي، سیاسي شهروندان 
نادیده گرفته مي شود یا حق مسلم فرد یا گروهي 
به آساني پایمال یا به ناحق به دیگران واگذار 
مي شود. اما به طور کلي فساد، اشاره به تشویق به 
خطاکاري افراد از طریق پرداخت رشوه یا دیگر 
ابزار غیر قانوني یا نادرست دارد. فساد را مي توان 
به چند نوع تقسیم کرد، که عمده ترین اقسام آن 
عبارت هستند از: فساد سیاسي، فساد قانوني، 
فساد اداري و فساد اقتصادي؛ که هر چهار مورد 
نتیجه تعامالت میان سیاستمداران، بوروکرات ها 
و شهروندان است. فساد اداري اشکال گوناگوني 
داشته و قانون شکني هاي متعددي را در رابطه 
با فعالیت هاي دولت شامل مي شود و براي آن 
تعاریف متعددي ارائه شده است از جمله: فساد 
اداري به سوي استفاده نهادینه شده شخصي 
از منبع عمومي به وسیله مستخدمان کشوري 
فساد  دیگر،  تعریف  به  بنا  است.  تعریف شده 
اثر  در  که  است  اداري  نظام  در  حالتي  اداري 
تخلفات مکرر کارکنان به وجود مي آید و آن را 
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از کارایي و اثربخشي مورد انتظار مي اندازد. بنابر 
تعریفي، »هیدن هیمر« محقق علوم سیاسي، 
فساد اداري را به سه دسته سیاه، خاکستري و 

سفید تقسیم مي کند.
فساد اداري سیاه: کاري که از نظر دولت و . 1

مردم منفور است؛ مانند دریافت رشوه.
نظر . 2 از  که  کاري  خاکستري:  اداري  فساد 

دولت منفور است، اما جامعه ممکن است 
نسبت به آن بي تفاوت باشد؛ مانند کوتاهي 
کارمند در اجراي قوانیني که در بین مردم از 

محبوبیت چنداني برخوردار نیست.
فساد اداري سفید: کاري که ظاهرا مخالف . 3

از نظر دولت و  اما اجراي آن  قانون است، 
کمک  مانند  نیست؛  اهمیت  با  زیاد  مردم 
یک کارمند به یک ارباب رجوع که توانایي 
براي  صف  در  ماندن  براي  کافي  جسمي 

گرفتن کاال را ندارد. )رحمانی، 1390(
y تعريف آزادی و انواع آن

آزادی امکان عملی کردن تصمیم هایی است که 
فرد یا جامعه به میل یا اراده خود می گیرد. اگر 
انسان بتواند همه تصمیم هایی را که می گیرد، 
عملی کند و کسی یا سازمانی اندیشه و گفتار 
و کردار او را محدود نکند و در قید و بند در 
نیاورد، دارای آزادی مطلق، یعنی آزادی بی حد 
و مرز است. اما چون انسان ها به طور اجتماعی 
زندگی می کنند، نمی توانند آزادی مطلق داشته 
باشند. زیرا آزادی بی حد و مرز یک فرد به پایمال 
به  می انجامد.  اجتماع  دیگر  افراد  آزادی  شدن 
همین سبب است که هر جامعه ای با قانون ها و 
مقررات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی خاصی هم 
حافظ آزادی های افراد آن جامعه می شود و هم 
حد و مرزهایی برای این گونه آزادی ها به وجود 
می آورد. قانون ها و مقررات جهانی نیز آزادی های 
مردم سراسر جهان و حد و مرزهای آن ها را در 
جامعه جهانی معین و مشخص می کنند. تالش ها 
او  تاریخ زندگانی  انسان در طول  و مبارزه های 
همواره برای به دست آوردن آزادی مشروع و قید 
و بند زدن به آزادی مطلق فرمانروایان ستمگر و 

زورمندان بوده است. )فین برگ، 1998(
y آزادی مطبوعات

یکی از انواع آزادی، آزادی رسانه و مطبوعات 

از عوامل  به عنوان یکی  است. رسانه جمعی 
تأثیرگذار مهم اجتماعی بر رفتارهاي درست 
معرفی  دولتی  سازمان های  شده  تسویه  و 
می شوند .در آغاز انقالب سوم صنعتی که از 
دهه1980 شروع و تا به امروز ادامه دارد، این 
تحول را به نام موج سوم نام می برند .بوخولز 
سازمان  ها،  بر  جمعی  رسانه هاي  تأثیرگذاري 
مردم  اغلب  می کند.  مصداق سازي  خصوصا 
از سازمان ها بخش دولتی و عمومی تصویري 
رسانه هاي  ندارند.  اختیار  در  شفاف  و  دقیق 
که  ابزارهایی  و  تخصص  دلیل  به  جمعی 
از  مناسبی  رصد  می توانند  دارند،  اختیار  در 
دولتی  سازمان های  کالن  و  خرد  رفتارهاي 
ایجاد نمایند و در تنظیم مشی هاي سازمانی، 

تعدیل گري عادل باشند. )گیوریان، 1390(
از  یکي  را  بیان  و  مطبوعات  آزادي  معموال 
دموکراتیک  حکومت هاي  اصلي  مؤلفه هاي 
در  بي مانندي  نقش  آزاد  مطبوعات  مي دانند. 
تکوین، هدایت و جهت دهي به افکار عمومي 
محسوب  دموکراسي  اصلي  بنیان هاي  از  که 

مي شود، دارند. )بشریه، 1382(
فرضیه های تحقیق

اقتصادی . 1 وابستگی  یا  استقالل  بین 
روزنامه نگاران گیالن در پرداختن به موضوع 
فساد ادارات گیالن در کنترل، پیشگیری، 
گیالن،  ادارات  در  فساد  افزایش  یا  کاهش 

رابطه مستقیم وجود دارد.
در . 2 گیالن  روزنامه های  کیفی  درجه  بین 

پرداختن به موضوع فساد ادارات گیالن در 
گیالن،  ادارات  در  فساد  افزایش  یا  کاهش 

رابطه مستقیم وجود دارد.
بین میزان فعالیت روزنامه نگاران گیالن در . 3

پرداختن به موضوع فساد ادارات گیالن در 
کاهش یا افزایش فساد ادارات گیالن، رابطه 

مستقیم وجود دارد.
چارچوب نظری 

طبقه بندی های مختلفی توسط صاحب نظران 
آمریکایی و اروپایی در مورد نظریه ها و نظام های 
آزادی و کنترل مطبوعات و سایر رسانه ها، ارائه 

شده است. 
در مورد این نظریه ها اختالفات جزئی وجود دارد. 
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عده ای این نظریه ها را به دو دسته اقتدارگرایی 
مقابل،  در  و  می کنند  تقسیم  آزادی گرایی  و 
فردسیبرت، تئودر پیترسون و ویلبر شرام این 
می کنند:  تقسیم  دسته  چهار  به  را  نظریه ها 
نظریه اقتدارگرایی، نظریه آزادی گرایی، نظریه 
مسئولیت اجتماعی و نظریه کمونیستی روسی. 
»دومینیک« نیز این نظریه ها را به سه دسته 
و  آزادی گرایی  اقتدارگرایی،  می کند:  تقسیم 

مسئولیت اجتماعی. )کرباسیان، 1386(
نظريه آزادی خواهانه

 سده هیجدهم شاهد تحقق نظریه ای موسوم 
به آزادی گرایی بود؛ که در قرن نوزدهم، جریان 
ابزار  مطبوعات  نظریه،  این  مبنای  بر  یافت. 
واقعیت ها  عرضه   وسیله  بلکه  نبوده؛  حکومت 
مردم  آن ها  اساس  بر  و  استدالل ها هستند  و 
می توانند حکومت را مورد نظارت قرار داده و 
آماده  آن  ارزیابی سیاسی  برای  را  اذهان خود 
که  کسی  هر  نظریه،  این  اساس  بر  سازند. 
استطاعت داشته باشد، می تواند مطلبی را نشر 
دهد و انتشار، مجوز از دولت نمی خواهد. این 
نظریه معتقد است سرکوب یک عقیده، سرکوب 
حقیقت است و چون هر کس مصون از خطا 
نیست قضاوت درباره درستی و نادرستی یک 
عقیده باید به عهده همه افراد جامعه گذاشته 
شود. در نظریه آزادی خواهی، مطبوعات، عمدتا 
خصوصی هستند و رسانه ها وسایلی برای نظارت 
بر دولت و برآوردن نیازهای جامعه هستند. به 
طور خالصه باید گفت طبق این نظریه مقصود 
جمله  از  مختلف  رسانه های  فعالیت  و  کار  از 
مطبوعات، کشف و اظهار حقیقت و واقعیت و 
نظارت عمومی بر دولت ها و حکومت ها است. بر 
این اساس و با توجه به این هدف، این نظریه 
مخالف انحصار دولتی بر رسانه ها است و می گوید 
دارند  اقتصادی  و  فنی  توانایی  که  آن هایی 
می توانند صاحب رسانه باشند و در جهت اهداف 
و مقاصد گفته شده آن را به کار گیرند و اگر هم 
خطایی در این فعالیت رخ بدهد، مثال عقاید و 
اخبار نادرستی ارائه و منتشر شود چون همگان 
حق ابراز نظر و طرح عقاید خود را دارند، بنابراین 
نظر صحیح راه خودش را از میان تضارب آرا و 
مقابله افکار و عقاید پیدا خواهد کرد. )دهقان، 

)1386
به  اعتقاد  با  آزادی خواهانه  نظریه  واقع  در 
آزادی بیان و آزادی انتخاب در پذیرش عقاید 
را  امکان  این  جامعه،  افراد  بین  در  مختلف 
برای مطبوعات فراهم می کند که بدون هیچ 
و  کنند  منتشر  را  خود  مطالب  محدودیتی 
قرار  عهده خواننده  به  را  مطالب  رد  یا  قبول 
می دهند. مسلما رسانه ای با این شرایط بسیار 
بپردازد.  ادارات  به فساد در  راحت تر می تواند 
چون هیچ محدودیتی را احساس نمی کند و 
جامعه ای هم که دارای این شرایط باشد، بسیار 
پویاتر و سنجیده تر عقاید و مطالب مختلف را 
ارزیابی کرده و می پذیرد. بی شک پذیرش بدون 
سانسور مطالب درباره فساد اداری، توسط افراد 
جامعه، و باال رفتن آگاهی مردم در این زمینه 

باعث کنترل فساد در ادارات خواهد شد. 
و  شاو  )دونالد  سازی  برجسته  نظريه 

مکسول مک کومبز(
این نظریه مدعی تأثیر رسانه ها بر شناخت و 
نگرش مردم و تعیین اولویت های ذهنی آنان 
از  بعضی  سازی  برجسته  و  انتخاب  طریق  از 
موضوعات و رویدادها، در قالب خبر و گزارش 
خبری است. به این معنا که رسانه ها با برجسته 
ساختن بعضی از موضوعات و رویدادها، بر آگاهی 
از  منظور  می گذارند.  تأثیر  مردم  اطالعات  و 
برجسته  سازی رسانه ها این است که رسانه ها، به 
ویژه در اخبار و گزارش های خبری و برنامه های 
مستند، این قدرت را دارند که توجه عموم را 
به مجموعه ای از مسائل و موضوعات معین و 
محدود معطوف سازند و از مسائل و موضوعات 

دیگر چشم پوشی کنند. )مهدی زاده، 1389(
در ایران هم مطبوعات و رسانه از فرایند برجسته 
سازی استفاده های زیادی می کنند. می توان در 
ایران کرد.  این زمینه اشاره ای به مسائل روز 
از  بعضی  مطبوعات  گفتیم  که  طور  همان 
موضوعات یا فعالیت ها را پراهمیت می کنند و 
آن را برجسته می سازند. در این باب می توان به 
افشای فیش های حقوقی مدیران در مطبوعات 
به  که  تصویری  کرد.  اشاره  مجازی  فضای  و 
شبکه های اجتماعی راه پیدا کرد، سبب شد 
کاربران شبکه ها، صفرهای مقابل مبلغ حقوق 
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را دوباره و چندباره بشمارند و به دشواری باور 
کنند کسی بتواند در کسوت خدمت به مردم، 
که  حیرتی  بگیرد.  کالنی  دستمزد  چنین 
رفته رفته به خشم و انتقاد تبدیل می شد، خود 
به بازنشر بیشتر این خبر دامن زد. انتقاد آنقدر 
شدت پیدا کرد که رئیس  جمهور را به واکنش 
واداشت و معاون اول رئیس جمهوری، مسئول 
رسیدگی به ماجرای حقوق های نجومی مدیران 
شد. دریافتی های غیر متعارف مدیران دولت اما، 
تنها یکی از مصادیق بروز فساد اداری در بدنه 
تشکیالتی است که مأموریتش خدمت رسانی 
به مردم است. فساد اداری چهره های مختلفی 
تبانی، احتکار،  دارد؛ اختالس، اخاذی، رشوه، 
پول شویی،  ساالری،  خویشاوند  کاغذبازی، 
و  مالیاتی  فرار  رسوایی،  رانت خواری،  تقلب، 
امثال آن از دیگر چهره های پیدا و پنهان فساد 
به شمار می روند. مردم در زندگی روزمره خود 
و  می بینند  را  فساد  مصادیق  این  از  بسیاری 
تجربه می کنند، اما نمی دانند چگونه باید با آن 
مبارزه کنند. رسانه های سنتی نیز در چالشی 
بزرگ میان ایفای وظیفه اجتماعی خود و تن 
نانوشته، گیر  و  نوشته  به خطوط قرمز  دادن 
افتاده اند و از قدم گذاشتن به عرصه افشاگری 
تخلفات نظام بیمار اداری واهمه دارند. در این 
وارد  اجتماعی  شبکه های  که  است  شرایط 
عرصه می شوند و آنچه پنهان مانده است را، 
به سرعت برق و باد برمال می کنند. بی تردید 
مبارزه با فساد کار آسانی نیست؛ پیشگیری از 
این بیماری و مقابله با آن نیازمند عزم جدی 
و همه جانبه مسئوالن و مردمی است که در 

نهایت، هزینه فساد را می پردازند. اما از منظر 
ارتباطات، بخشی از این ماموریت را می توان به 
رسانه ها محول کرد. رسانه ها به ویژه مطبوعات، 
سال هاست که به عنوان سالحی برای مقابله با 
این پدیده نامطلوب و نامشروع به کار می روند، 
اما این روزها فساد و پنهان کاری، باید نگران 
جناح دیگری هم باشند. تلفیق قدرت واقعیت 
با قابلیت های شبکه های اجتماعی سبب شده 
کردن  پنهان  برای  چیزی  که  مدیرانی  است 
)نبوی،  نگذارند.  بالین  بر  آسوده  سر  دارند، 

)1395
 خالصه تئوری های مرتبط به نقش رسانه در 
کنترل فساد اداری را در جدول )1( آمده است:

پیشینه خارجی
بالقوه  اثرات   )2010( همکارانش  و  برتوت 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوري هاي  و  اطالعات 
به ویژه دولت الکترونیک و رسانه هاي اجتماعی 
شفافیت  درباره  فرهنگی  نگرش هاي  روي  را 
کشف کردند. نتایج نشان داد که فناوري هاي 
اطالعات و ارتباطات سبب ایجاد جوي باز و 

قطع رفتارهاي فاسد می شود.
زبینا متی )2012(، تدوینگر و گوینده تلویزیون 
آلمان از زاویه بین المللی به خطرات و امکانات 
گزارش دهی پیرامون فساد اداری می گوید، او 
مهمی  نقش  می توانند  رسانه ها  است  معتقد 
در سالم سازی محیط و مبارزه با فساد اداری 
به  دسترسی  برای  رسانه ها  باشند.  داشته 
اطالعات و داده های مورد ضرورت باید بر نهاد 

مربوط فشار وارد کنند. 
احمدی )1391(، در روزنامه یادگار افغان اظهار 

نظریه آزادی خواهانه )سیبرت، شرام و پیترسون(

مطبوعات ابزار حکومت نبوده؛ عرضه  واقعیت ها و استدالل ها است -مردم می توانند 
حکومت را مورد نظارت قرار داده و ارزیابی سیاسی کنند- نشر مطلب بدون اخذ مجوز از 

دولت- رسانه ها وسایلی برای نظارت دولت
نظریه برجسته سازی )دونالد شاو و مک کومبز مکسول(

رسانه با برجسته ساختن بعضی موضوعات بر آگاهی و اطالعات مردم تأثیر می گذارند 
-این قدرت را دارند که توجه عموم را به مجموعه ای از مسائل و موضوعات معین و 

محدود معطوف سازند و از مسائل و موضوعات دیگر چشم پوشی کنند. 

چارچوب 
نظری تحلیل 

فرضیات 
تحقیق

جدول 1. خالصه تئوری های مرتبط به نقش رسانه در کنترل فساد اداری



شماره 34
مهر 96

58

داشت بدون شک مبارزه با فساد اداری بدون 
رسانه ها امکان ندارد، این رسانه ها است که با 
ما همکاری می کند تا بهتر بتوانیم با فساد های 
اداری مبارزه کنیم. فساد اداری در تمام دولت 
ادارات دولتی وجود دارد کسی نمی تواند آن را 
انکار کند. باید رسانه ها بیت المالی که از سوی 
مقامات دولتی حیف میل می شود را افشا کنند. 
او معتقد است برای کاهش فساد اداری باید 
و  دهند  انجام  را  دقیق  گزارش های  رسانه ها 
این می تواند فساد اداری را کاهش و بلکه نابود 

سازد. )احمدی، رعیسعلی، 1391: 7(
پیشینه داخلی

شریفی رنانی و دیگران )1389( در مقاله ای 
در  اطالعات  فناوري  نقش  بررسی  عنوان  با 
کاهش فساد اداري از طریق افزایش شفافیت 
اطالعات، دالیل گوناگونی را براي فساد ادراي 
در جوامع مختلف برشمرده اند. آن ها در مقاله 
انتشار  عدم  که  کردند  عنوان  گونه  این  خود 
انتشار  و  اداري می شود  باعث فساد  اطالعات 
براي دسترسی  مردم  و حق  اطالعات  آزادانه 
از رانت هاي  به جلوگیري  به اطالعات، منجر 

اطالعاتی دولت می شود.
عنوان  با  خود  تحقیق  در   )1391( گیوریان 
فساد  کنترل  در  جمعی  رسانه هاي  »نقش 
مناسب  ایفاگري  که  است،  معتقد  اداری« 
یکی  عنوان  به  می تواند،  جمعی  رسانه هاي 
اداري  فساد  کنترل  در  کلیدي  اهرم هاي  از 
به  توجه  با  نماید.  عمل  دولتی  سازمان هاي 
شفاف  که  داشت  ابراز  می توان  آزمون  نتایج 
احوال  و  حال  نمودن  مرئی  و  رسانه ها  بودن 
کسب و کار، رفتار مدیران و عملکرد سازمان ها 
عنوان  به  می تواند  جمعی  رسانه هاي  توسط 
یکی از مؤلفه هاي مهم در کنترل فساد اداري 

عمل نماید.
با  خــود  مقاله  در   )1385( صفت  جنان 
فساد  با  برخورد  و  آزاد  »مطبوعات  عنوان 
روزنامه ها  و  رسانه ها  وجود  می گوید،  اداری« 
مثابه  به  جامعه ای  هر  در  آزاد  مطبوعات  و 
رفتارهای  بررسی  برای  مردم  گوش  و  چشم 
مدیران دولتی، یک موهبت است. خبرنگاران، 
گزارشگران و مقاله نویسان در مطبوعات آزاد 

می توانند و باید در شرایط آزاد، به کسب خبر 
اخبار کسب  بتوانند  مهم تر  آن  از  و  پرداخته 
شده را در اختیار خوانندگان و بینندگان خود 
با فساد  قرار دهند. کشورهایی که در مبارزه 
کامیابی بیشتری به دست آورده اند آن دسته 
از کشورهایی هستند که آزادی مطبوعات در 
آن ها نهادینه شده است. در غیاب مطبوعات 
آزاد غیر دولتی و در شرایطی که همه رسانه ها 
نهادهای  به  وابسته  مطبوعات  و  روزنامه ها  و 
مربوط  اخبار  درج  باشند،  دولتی  و  حکومتی 
به فساد اقتصادی، اعتمادی ایجاد نخواهد کرد. 
نمی توان از مطبوعات و رسانه های دولتی انتظار 
داشت همه واقعیت ها را درباره فساد دولتی، 
اوال به دست بیاورند، دوما منتشر کنند و سوما 

مردم آن ها را باور کنند. 
محمد خضری )1383( در کتاب خود با عنوان 
آسیب شناسي روش هاي مبارزه با فساد اداري 
در ایران، استدالل کرده است، که علت اصلي 
ناکامي اقدامات و تالش هاي دولت یا اثربخشي 
اندک آن ها در آسیب هایي است که در مبارزه 
با پدیده فساد اداري، نادیده یا دست کم گرفته 
مي شوند، آسیب های عمده ای است که در این 
مقاله مورد تحلیل قرار گرفته است، که یکی 
از مهم ترین آن ها پنهان کاري و شفافیت گریزي 
در رسیدگي به فساد اداري و مالکیت متمرکز 
رسانه ها و مطبوعات و اعمال محدودیت هاي 
دولتي بر کم و کیف گزار ش دهي آن ها است. 

فساد  نام  با  خود  مقاله  در   ،)1393( مهرجو 
راهکارهای  از  یکی  پیشگیری،  ــای  راه ه و 
پیشگیری از فساد اداری، ایفای نقش رسانه ها 
می داند. نباید مسئولین توقع داشته باشند که 
رسانه به مدح و تعریف تمجید آن ها بپردازنند، 
بلکه باید با یک رویکرد واقع گرانه در راستای 
و  بردارند  گام  جامعه  عمومی  منافع  تأمین 
باشد.  خروجی کار آن ها منافع عموم جامعه 
رسانه به عنوان حلقه واسطه مردم و مسئولین 
همواره اعتماد را جلب کنند و در این میان باید 

از رویکرد جناحی پرهیز کنند. 
روش اجرايی تحقیق

y روش تحقیق
این پژوهش ماهیتی بنیادی داشته و از نظر 
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به  که  است،  مقایسه ای  همبستگی–  روش 
روش پیمایشی انجام می گیرد. ابزار جمع آوری 
از  عمده ای  بخش  است،  پرسشنامه  اطالعات 
اطالعات به شیوه فیش برداری از منابع نظری 
و پژوهشی جمع آوری می شود. بعد از طراحی 
ابتدا جهت تعیین روایی از روایی  پرسشنامه 
استاد  تأیید  و  داوران  از  استفاده  با  و  صوری 
محترم راهنما و برای تعیین پایایی و سنجش 
میزان همگرایی گویه ها از فرمول ضریب آلفای 
کرونباخ استفاده می شود. که مقدار این آماره 
برای سازه های این تحقیق در جدول زیر آمده 

است.
y متغیر های تحقیق

مدل  یک  قالب  در  بررسي  مورد  متغیرهاي 
مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری 
متغیرها در جدول )2( آمده است: در پژوهش 

حاضر ...
y جامعه آماری

روزنامه نگاران  حاضر،  پژوهش  آماری  جامعه 
گیالن که در دفاتر روزنامه، هفته نامه، ماه نامه، 
تحلیلی  سایت های  یا  گاه نامه ها  و  فصل نامه 
خبری فعالیت دارند، که تعداد اعضای جامعه 

آماری 800 نفر است.
y حجم نمونه

کلیه  را  حاضر  تحقیق  آمـــاری  جامعه 
)یا  گیالن  استان  روزنامه های  روزنامه نگاران 
شهر رشت( تشکیل می دهند، که شامل 800 
نفر هستند. قسمت حجم نمونه را تقریبی و با 
استفاده از فرمول برآورد نمونه کوکران 309 

نفر برآورد کردیم.  

فرمول کوکران:        

y روش نمونه گیری
روش نمونه گیری این تحقیق احتمالی از نوع 

تصادفی، قشربندی شده است. 
y روش تجزيه و تحلیل اطالعات

از  توصیفی  ــار  آم تحلیل  و  تجزیه  ــرای  ب
و  میانه  و  نما  مرکزی  گرایش  شاخص های 
میانگین همچنین درصدهای فراوانی استفاده 
می شود. برای تجزیه و تحلیل بخش استنباطی 
از ضرایب همبستگی اسپیرمن )برای متغیرهای 
ترتیبی( و برای همبستگی متغیرهای کمی از 
سنجش  برای  و  پیرسون  همبستگی  ضریب 
رابطه متغیرهای اسمی از ضریب کای اسکوئر 
متغیرهای  با  فرضیات  آزمون  برای  همچنین 
وابسته کمی و تحلیل گروهی آن از ضرایب 
t وf و رگرسیون چند متغیره استفاده می شود.

y معرفی نرم افزار آماری مربوطه
در بخش آمار استنباطی نیز از روش همبستگی 
  spss20نرم افزار در  اسکوئر  کای  و  پیرسون 

استفاده خواهد شد.
y  آزمون های مورد استفاده فرضیات اين

تحقیق 
استفاده  مورد  آزمون های   )3( جدول  در 

فرضیات مشخص شده است:

متغیر وابسته عبارت است از:متغیرهای مستقل عبارت هستند از:
استقالل یا وابستگی اقتصادی روزنامه نگاران، استقالل یا وابستگی سیاسی، میزان 

محدودیت های اعمال شده از بیرون بر رسانه ها، بین عدم مهارت و تخصص عوامل 
رسانه ها )مطبوعات، عدم آشنایی مطبوعات گیالن با انواع فساد اداری و ترفندهای 

نوین آن ها، همکارای ادارات گیالن در دادن آمار و ارقام الزم در زمینه فساد به 
مطبوعات، میزان عالقه مطبوعات گیالن به مقوله پیگیری، وجود نیروهای با 

تجربه و با جسارت در پیگیری مصادیق فساد اداری، جنسیت خبرنگاران مطبوعات 
گیالن، حمایت و پیشتیبانی مسئوالن گیالن از مطبوعات عالقمند به مقوله فساد 

اداری، امنیت شغلی خبرنگاران مطبوعات گیالن، میزان تعهد عوامل مطبوعات 
گیالن، میزان دستمزد دریافتی عوامل، تیراژ مطبوعات منتقد.

میزان کنترل و پیشگیری از 
فساد اداری در ادرات استان 

گیالن.

جدول 1. بررسی متغییرهای تحقیق
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جدول 3. آزمون های فرضیات

نام آزمونفرضیه

1

بین استقالل یا وابستگی اقتصادی 
روزنامه نگاران گیالن در پرداختن به 
موضوع فساد ادارات گیالن و کنترل، 
پیشگیری، کاهش یا افزایش فساد در 
ادارات گیالن، رابطه مستقیم وجود دارد.

همبستگی 
پیرسون

2
بین درجه کیفی روزنامه های گیالن در 
پرداختن به موضوع فساد ادارات گیالن 
در کاهش یا افزایش فساد در ادارات 

گیالن، رابطه مستقیم وجود دارد.

همبستگی 
پیرسون

3
بین میزان فعالیت روزنامه نگاران گیالن 

در پرداختن به موضوع فساد ادارات 
گیالن در کاهش یا افزایش فساد ادارات 

گیالن، رابطه مستقیم وجود دارد.

همبستگی 
پیرسون

y آمار توصیفی
در این تحقیق تعداد 309 نفر از روزنامه نگاران 
پایگاه های  و  روزنامه  دفاتر  در  خبرنگاران  و 
تحلیلی خبری انتخاب و پرسشنامه میان آن ها 
توزیع گردید. در این بخش ابتدا به تحلیل نتایج 
به وضعیت  از سؤاالت مربوط  به دست آمده 
جمعیت شناختی خواهیم پرداخت و در ادامه 
متغیرهای  و  سؤاالت  به  آن ها  پاسخ  نتایج 

تحقیق بیان خواهند شد.
y تحلیل خصوصیات جمعیت شناختی

الف( جنسیت 
نتایج جدول )4( نشان می دهند که از 309 نفر 
شرکت کننده، در این تحقیق 47 درصد معادل 
147 نفر مردان و 53 درصد معادل 162 نفر را 

زنان تشکیل دادند. 

جدول 4. توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب جنسیت

درصد تجمعیدرصدفراوانیمتغیر
1474748مرد
16253100زن

309100مجموع

ب( میزان تحصیالت
اکثر پاسخ دهندگان،  با توجه به جدول )5(   
56 درصد، معادل 175 نفر دارای تحصیالت 

لیسانس هستند. مابقی 7 درصد معادل 23 نفر 
دیپلم، 18 درصد معادل 54 نفر فوق دیپلم، 16 
درصد معادل 48 نفر فوق لیسانس و 3 درصد 
معادل 9 نفر نیز دارای مدرک دکتری هستند. 

جدول 5. توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب میزان 
تحصیالت

درصد تجمعیدرصدفراوانیمتغیر

2377دیپلم
541824فوق دیپلم
1755681لیسانس
فوق 

481697لیسانس

93100دکتری
309100مجموع

پ( میزان درآمد
ــد  ــزان درآم ــی ــه جـــدول 6 م ــا تــوجــه ب ب
شرکت کنندگان نشان می دهد که 48 درصد 
شرکت کنندگان معادل 151 نفر درآمدی زیر 
400 هزار تومان دارند. 31 درصد معادل 95 
تا  تومان  هزار  بین 400  درآمدی  دارای  نفر 
800 هزار تومان دارند. 16 درصد معادل 49 
بین  درآمدی  دارای  شرکت کنندگان  از  نفر 
800 هزار تومان تا یک میلیون و پانصد هزار 
تومان هستند و 5 درصد از شرکت کنندگان 
معادل 14 نفر درآمدی باالتر از یک میلیون و 

پانصد هزار تومان دارند.

جدول 6. توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب 
میزان درآمد

درصد جمعیدرصدفراوانیمتغیر
زیر 400 هزار 

1514848تومان

از 400 هزار تا 
800953179 هزار

از 800 هزار تا 
یک میلیون و 

پانصد
491695

یک میلیون و 
145100پانصد به باال

309100مجموع
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نتايج فرضیه های تحقیق
به منظور بررسی فرضیه ها در این تحقیق از 
آزمون همبستگی پیرسون و کی دو استفاده 
شده است. نتایج این آزمون ها در جدول )7( 

نشان داده شده است.

جدول 7. نتايج فرضیات تحقیق

سطح Rفرضیه
نتیجهمعنادار

بین استقالل یا وابستگی 
اقتصادی روزنامه نگاران گیالن 
در پرداختن به موضوع فساد 

ادارات گیالن در کنترل، 
پیشگیری، کاهش یا افزایش 
فساد در ادارات گیالن، رابطه 

مستقیم وجود دارد.

تأیید0/400/000

بین درجه کیفی روزنامه های 
گیالن در پرداختن به موضوع 
فساد ادارات گیالن در کاهش 

یا افزایش فساد در ادارات 
گیالن، رابطه مستقیم وجود 

دارد.

تأیید 0/0050/49
نشده

بین فعال یا غیر فعال بودن 
روزنامه نگاران گیالن در 

پرداختن به موضوع فساد 
ادارات گیالن در کاهش یا 
افزایش فساد ادارات گیالن، 
رابطه مستقیم وجود دارد.

تأیید0/040/014

نتیجه گیری
y فرضیه اول

بین استقالل یا وابستگی اقتصادی روزنامه نگاران 
ادارات  فساد  موضوع  به  پرداختن  در  گیالن 
گیالن در کنترل، پیشگیری، کاهش یا افزایش 
رابطه مستقیم وجود  ادارات گیالن،  فساد در 
دارد. یافته های این فرضیه در راستای تحقیقات 

و نظرات گیوریان )1391( است.
نظر می رسد هر  به  فوق  یافته های  اساس  بر 
قدر استقالل و عدم وابستگی مالی سردبیران 
به  رسانه  و  مطبوعات  مسئول  مدیران  و 
باشد،  کمتر  خاص  گروهی  یا  فرد  دولــت، 
عقاید  و  سالیق  دستخوش  کمتر  رسانه  آن 
اخبار  و  گرفته  قرار  مالی  حمایت کننده های 
و  رساند  خواهند  مردم  گوش  به  صحیح تری 

هر قدر اخباری صحیح تر به گوش مردم برسد، 
سیاستمداران و دولتمردان احساس مسئولیت 
بیشتری در پاسخ گو بودن در مقابل شهروندان 
خواهند داشت و همین امر باعث کاهش پدیده 

فساد خواهد شد.
به  خود  تحقیق  در  نیز   )1391( گیوریان 
استقالل تام رسانه ای و عدم وابستگی اقتصادی 
رسانه ها به عنوان مؤلفه ای تأثیرگذار در کنترل 

فساد اداری سازمان های دولتی اشاره می کند.
y فرضیه دوم

بین فعال یا غیر فعال بودن روزنامه نگاران گیالن 
در پرداختن به موضوع فساد ادارات گیالن در 
رابطه  ادارات گیالن،  افزایش فساد  یا  کاهش 
مستقیم وجود دارد. یافته های این تحقیق در 

راستای نظریه برجسته سازی است.
در  روزنامه نگار  اشتیاق  و  فعالیت  چه  هر 
پرداختن به مسائل مختلف بیشتر باشد، مسلما 
پیامدهای آن بهتر در جامعه بروز خواهد کرد و 
این حس پویایی در پرداختن به مسائل مختلف 
اعم از فساد اداری باعث کاهش و پیشگیری 

این امر در جامعه خواهد شد.
در زمینه مالی، هر چقدر حقوق روزنامه نگار به 
موقع و به میزان کافی پرداخت شود، طبیعتا 
آن فرد بیشتر به مسائل اطرافش برای تحلیل 
و همین  داد  اهمیت خواهد  وقایع  گزارش  و 
پیگیری در فساد اداری باعث کاهش فساد در 

کل جامعه خواهد شد.
این فرضیه، نظریه برجسته سازی را نیز تأیید 
می کند، زیرا با فعال بودن بودن اصحاب رسانه، 
می توانند مسائلی مانند فساد در ادارات را در 
جامعه برجسته کنند و با آگاهی مردم از این 
مسائل به خودی خود باعث کنترل و پیشگیری 

این امر خواهد شد.
در زمینه حفظ آزادی بیان هر چقدر روزنامه نگار 
داشته  آزادتری  قلم  خود  مطالب  نوشتن  در 
ادامه  برای  بیشتری  پویایی  و  اشتیاق  باشد، 
فعالیت و پیگیری در زمینه مسائل مختلف اعم 

از فساد اداری خواهد شد. 
هر مسئله ای که بتواند باعث شود روزنامه نگار 
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دقیق  پرداختن  و  گزارش ها  ارائه  در  فعال تر 
به مسئله فساد اداری، عمل کند باید تقویت 
اصحاب  پویایی  حس  این  که  بسا  چه  شود. 
مسائل  تمامی  در  را  جامعه  که  است  رسانه 
آگاه می سازد و جامعه ای آگاه، جلوی خیلی از 

خطاهای جبران ناپذیر را خواهند گرفت.
پیشنهاد های کاربردی

y  شماره فرضیه  کاربردی  پیشنهاد 
وابستگی  مفصل  حل  )چگونگی  يک 

اقتصادی و سیاسی روزنامه ها(:
رسانه ها اگر به لحاظ کیفی با ظرافت مناسب در 
الیه های اجتماعی حضور داشته باشند، از یک 
طرف رسالت اطالع رسانی که از وظایف اصلی 
رسانه است، محقق می گردد و از طرف دیگر 
موضوع  شمارگان،  افزایش  با  کمی  لحاظ  به 
منابع مالی که نبود آن سبب وابستگی رسانه 
می گردد، تأمین خواهد شد. ناگفته پیداست 
کمبود منابع مالی روزنامه، شاه کلید بسیاری 
از مشکالت بوده و به ویژه در وابستگی روزنامه 
دارد.  عمده ای  تأثیر  ثروت  و  قدرت  مراکز  به 
همانگونه که در مطلع این بحث گفته شد، اگر 
رسانه ها در باال بردن کیفیت خود کوشا شدند، 
تبعا کیفیت در کمیت تأثیرگذار خواهد بود و از 
این طریق کمبود منابع مالی جبران می گردد. 

در این زمینه بیش از این پیشنهاد می گردد:
کسانی که بدوا قصد ورود به این عرصه را . 1

دارند، چنانچه بدون ذوق و هنر حرفه ای و 
رسالت و آگاهی بخشی فقط و فقط روزنامه 
ادامه  را به عنوان یک شغل و حرفه برای 
امرار معاش انتخاب می کنند، اکیدا از ورود 

به این عرصه پرهیز کنند.
برگزاری دوره های آموزشی مرتب و مرتبط . 2

توسط اساتید مجرب و متعهد علوم ارتباطی 
و  مدیران  آگاهی های  بردن  باال  به  نسبت 
خبرنگاران در جهت کیفیت بخشی روزنامه 

اقدام گردد.
y :پیشنهاد کاربردی فرضیه شماره دو
پرداخت به موقع حقوق و مزایای خبرنگاران؛. 1
توجه به مشکالت رفاهی خبرنگاران؛. 2

و . 3 حرفه ای  زمینه های  در  خبرنگاران  بیمه 
پزشکی.
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