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  چكيده

آموزش در فساد سنجش براي بعديچند روشي و الگو پيشنهاد حاضر مقالة اصلي هدف
 و ابزارها پيشينه، بر مختصري مرور از پس. است دانشگاهي فساد بر تأكيد با عالي

 براي پيشنهادي روش و سنجش الگوي تشريح به فساد، سنجش مختلف هايشاخص
 بر دانشگاه در فساد سنجش الگوي طراحي. استشده پرداخته دانشگاهي فساد سنجش

: دارد اصلي فعاليت قلمرو دو اجتماعي سازمان هر) 1: است مبتني اساسي انديشة دو
 و گيرد،مي شكل يكديگر با سازمان نيروهاي تعامل آن طي در كه دروني، فعاليت قلمرو
 هايسازمان ديگر و محيط با سازمان تعامل آن در كه بيروني، فعاليت قلمرو دوم

 مراجعه سازمان اعضاي فعاليت كيفيت سنجش طريق ترينمهم. يابدمي تحقق اجتماعي
 در و دارند سازمان آن عملكرد از را هاادراك و هاتجربه تريننزديك كه است كساني به

. اندكرده پيدا آن دربارة واقع با مطابق نسبتاً نگرشي سازمان، با ارتباط هاسال طي
 دانشگاهي، كنشگران با اكتشافي هايمصاحبه) 2 و نظري، عزيمت نقاط اين برمبناي

 هايروش از بسياري برخالف پيشنهادي، سنجش روش. شودمي پيشنهاد سنجش روش
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 پذيربودنمقايسه كاربرد، سرعت و سهولت هايويژگي داراي زمان،هم صورتبه سنجش،
 از استفاده و مختلف منابع از اطالعات و هاداده گردآوري شاخص، بودنچندبعدي نتايج،

 چندگانة معيارهاي بر مبتني پاسخگويان، مختلف هايگروه براي چندگانه ابزارهاي
 درقالب علم نهاد كنشگران ميان در فساد ادراك و فساد به نگرش فساد، تجربة سنجش

 كارمندان و دانشجويان، علمي،هيئت اعضاي گروه سه كمدست) (ماژول( پودمان شش
 هانگرش و ادراكات، ها،تجربه دهندةپوشش پودمان هر. است) پژوهشي و آموزشي مراكز
 و هامؤلفه ابعاد، روش، و الگو اين. است سازمان سازندة نيروهاي فعاليت انواع دربارة

 اين ترتيب،بدين. دهدمي ارائه دانشگاهي فساد سنجش براي مختلفي هايشاخص
 در دانشگاهي نظام و عاليآموزش در فساد ميزان تغييرات تا كندمي فراهم را امكان
 راهبردهاي اثربخشيِ سنجش الگو اين. شود مقايسه و سنجيده مختلف زماني هايدوره

 و مقايسه امكان براين،افزون. كندمي پذيرامكان نيز را دانشگاهي نظام در فساد با مبارزه
 .كندمي مهيا را فساد نمرة در هادانشگاه بنديرتبه

  .كارمند دانشجو، علمي،هيئت سنجش، روش دانشگاهي، فساد :كليدي واژگان
  

  مقدمه
گيرند. افزايش هاي جامعه در معرض آن قرار ميكند، همة بخشبه ميزاني كه فساد در جامعه شيوع پيدا مي

اي عمومي گوي بسيار بوده و بحث دربارة فساد به مقولهوهاي اخير محل بحث و گفتميزان فساد در سال
ها نيز همچون ديگر است. دانشگاههاي مختلف جامعه پديد آوردهشده و نوعي نگراني را در بخشبدل 

طور تواند بههاي خطرناكي است كه ميها قرار دارند. فساد يكي از آسيبها در معرض انواع آسيبسازمان
تأثيرگذاري مثبت دانشگاه جدي بر سازوكارهاي آموزشي و عملكرد نظام دانشگاهي تأثير بگذارد و عمالً مانع 

است. تر شدهاست، اين خطر نماياناي بسط يافتهرويهنحو بيعالي بهبر جامعه شود. در دهة اخير، كه آموزش
اند و ها ازنظر كمي بسيار گسترش يافتهعالي ايران قرار داريم كه دانشگاهاي از تاريخ آموزشاكنون، در برهه

لحاظ كيفي، در معرض آسيب قرار دارند؛ ازايناز هر زمان ديگري، به درست در همين زمان است كه بيش
هاي برداشتن در اين مسير، بايد از سوگيريمنظور گامرو، پرداختن به فساد دانشگاهي مهم است. اما، به

يطرفانة فساد دانشگاهي را در دستور كار قرار داد. بسياسي و ايدئولوژيك پرهيز كرد و مطالعة علمي و بي
طور ترديد، ارائة الگو، روش و ابزار سنجش فساد دانشگاهي، و سنجش ميزان و اشكال فساد دانشگاهي به

  اي امكان مناسبي براي مقابله با اين آسيب فراهم خواهد كرد.   دوره
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  بيان مسئله
مردان و هاي اجتماعي فساد است. فساد موضوعي است كه دولتكي از مسائل جوامع و سازماني
را به خود مشغول  ياست و محققان گوناگونمداران را در جوامع مختلف نگران كردهياستس

آميز است و در تعريف اجتماعي مفهومي مناقشهاست. فساد نيز مانند ديگر مفاهيم علومداشته
ـ كم، سه دسته تعريف متفاوت از فساد وجود دارد: الفنظر كامل وجود ندارد. دستآن اتفاق
فساد برمبناي افكار عمومي (فساد آن چيزي است كه افكار عمومي آن را فساد بداند)؛ تعريف 

ـ تعريف فساد برمبناي منافع عمومي (فساد آن چيزي است كه به منافع عمومي لطمه وارد ب
ـ تعريف فساد برمبناي نقض قانون (فساد اقدامات غيرقانوني براي كسب نفع شخصي و كند)؛ ج

). تعريفي كه بيش از تعاريف ديگر در 34- 32: 1395جعفري و همكاران، ديگروهي است) (عاب
المللي از فساد است، تعريف سازمان شفافيت بينكانون توجه بوده و در متون مختلف ذكر شده

 (همان).» شده براي منافع شخصيدادهامانتسوءاستفاده از قدرت به« است:

 عمومي هايسازمان. است فساد از بحث مهم هايزيرشاخه از كيي عمومي هايسازمان
 فساد و دهند افزايش را خود سالمت معيني راهبردهاي كارگيريبه طريق از اندتالش در امروزه

 هايسازمان منزلةبه دانشگاهي، هايسازمان فساد و سالمت سنجش. دهند كاهش حداقل به را
 كه اندآن بر برخي زيرا است؛برانگيخته را دانشگاهي مديران توجه اخير هايدهه در عمومي،

 در فساد از ترمخرب و آورترزيان اغلب آن، درازمدت تأثيرات دليلبه عالي،آموزش در فساد«
 شود،مي كيفي و كمي لحاظ از آموزش به مساوي دستيابي مانع تنهانه فساد. هاستبخش ديگر
 دانشگاهي مدارك داراي كه تاجراني و كارمندان كه است ترمخرب جامعه براي قضيه اين بلكه

 تحقيقات ).2012(مك كارنك، »ندارند واقعي دنياي در رقابت براي خاصي مهارت هيچ هستند،
 و هانگراني مركز عاليه، تحصيالت در فساد رواج« كه دهدمي نشان المللبين شفافيت سازمان
» است الملليبين سطح در نفعانذي ديگر و دانشجويان استادان، ها،دولت افزايشروبه توجه

 در جديد ايپديده فساد اينكه با). «2013 1كانس، كنفرانس ؛2013 الملل،بين شفافيت(
 گراييهم با اكنون كنندمي كار عاليآموزش مؤسسات در كه افرادي اما نيست، عاليه تحصيالت

 سالمت براي بزرگ تهديدي به شدنتبديل حال در كه هستند مواجه فشارها از واحدي
   ).2016 ليندنر، و چپمن» (است جهان سرتاسر در عاليآموزش مؤسسات
 و» دانشگاهي فساد« نام به ايمسئله وجود دهندةانعكاس تماماً« مطالعات برخي هاييافته
 آماري جامعة چهار شدةارائه هايافته[...] ي. است مسئله اين درباب گسترشروبه هاينگراني

________________________________________________________ 
1 Kaunas 
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 در فساد از ادراك. دارد ايران عاليآموزش در متوسط ميزان به فساد ادراك از حكايت[...] 
 در كه استبوده» 56,75 برابر صد، تا صفر مقياس در ،1389 سال در هادانشگاه/ عاليآموزش
 استبوده واجد را ميانگين باالترين تحقيقات، اين) پاسخگويان( آماري جوامع از يكي ميان

 هايسال در دانشگاهي كنشگران برخي كه متعددي هايگزارش). 1395 زاده،هاشم حسيني(
  .كندمي بيشتر بارهاين در را هانگراني اندكرده منتشر اخير

 ادراك دهدمي نشان) 1391 و 1389( نگارندگان 1هايپژوهش از حاصل نتايج همچنين،
 صد تا صفر مقياس در تهران در) هادانشگاه( عاليآموزش در فساد وجود از نفعانذي و مردم
 و نهادها ها،سازمان از بسياري در فساد از مردم ادراك كهدرحالي است،بوده 57 تا 48 بين

 ،)انتخاباتي هايهزينه( سياسي هايبخش شهرداري، ماليات، هاياداره گمرك، مانند، هابخش
 ارزيابي نهادها ديگر از كمتر عاليآموزش نظام در فساد هرچند. است 75 از بيش... و قضائيه قوة
 در مهمش نقش واسطةبه عالي،آموزش نظام براي نيز فساد متوسط ميزان همين است،شده

 ديگر هايحوزه در فساد بازتوليد به تواندمي دانشگاه در فساد. است كنندهنگران جامعه،
بازار «با عنوان  ساينستوان به گزارش مجلة همچنين، مي. دهد گسترش را آن و بينجامد

اشاره كرد  ساينسو گزارش ديگر » زندمشكوك مقاالت علمي به رشد ايران در علم صدمه مي
دليل سرقت ، ازنظر تعداد مقاالتي كه به22نويسد، رتبة علمي ايران ازنظر توليد مقاله كه مي

جاعات علمي (پس از چين) و ازنظر ار 2شود رتبة ها از درجة اعتبار ساقط ميادبي در مجله
 مطالعاتي ريزيبرنامه رو،ازاين ؛ب)1395زاده، هاشمنقل از حسينيدر جهان است (به 161رتبة 
 اتخاذ و دانشگاهي، فساد ميزان سنجش دانشگاهي، فساد انواع و اشكال شناسايي براي

 فزايندة بسط ديگر، ازسوي. دارد اهميت دانشگاهي فساد با مبارزه براي مناسب راهبردهاي
 مورد مسائل به پاسخگويي براي. استكرده ترضروري را هابررسي گونهاين انجام عاليآموزش
  .رودمي شماربه مهمي بسيار گام دانشگاهي فساد سنجش براي الگويي طراحي بحث،
مي سعي مقاله اين در دانشگاهي نظام در فساد سنجش ابزار و پژوهش فقدان به علم با ما
 معتبر هايداده بدون. كنيم ارائه دانشگاهي نظام در فساد سنجش براي ابزاري و روش كنيم

 نظام فساد وضعيت دربارة قضاوت مبناي نهادي و شخصي تجربيات فساد، سنجش از برآمده
 دور دسترس از فساد با مقابله براي فساد سنجش بر مترتب فوايد همة و شد خواهد دانشگاهي

________________________________________________________ 
 بررسـي  شـده انجـام  هـاي پيمايش هدف ،البته. الف)1395 زاده، داود(هاشم حسيني: ك.ر بيشتر اطالعات براي ١ 

 آن از كـه  اسـت شده مطرح سؤال يك نيز عاليآموزش در فساد درباب بلكه نبوده، هادانشگاه/ عاليآموزش در فساد
 .شودمي استفاده نتايج
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 دانشگاهي نظام در را فساد سيماي تواندمي دانشگاهي فساد سنجش الگوي كاربست. شودمي
 نشان زمان طي را آن تغييرات طولي هايپيمايش انجام با و بكشد تصويربه تريدقيق نحوبه

 . دهد

  
     فساد سنجش پيشينة

 اما آميزمبالغه» كرد مديريت و كنترل تواننمي گرفت اندازه نتوان را آنچه هر« كه سخن اين
 طوربه و شده پذيرامكان مختلف هايتكنيك با فساد گيرياندازه خوشبختانه،.  است بخشالهام
: 2006(كافمن و ديگران،  استشده شبيه افسانه به آن بودنناسنجيدني و است اجرايي نسبي

  ).1388 فاضلي، از نقلبه )؛1
 هايدشواري با آن سنجش و پنهاني ايپديده فساد آنكه رغمبهـ فساد سنجش هايروش

 هاتحول بيشترين و استيافته گسترش سرعتبه گذشته دهة چهار در ـاست مواجه بسيار
). 1395 همكاران، و جعفريعابدي( استشده آغاز 1990 دهة اوايل از فساد سنجش دربارة
 هلر. استكرده ارائه اينگاره درقالب و بنديدسته را حكمراني و فساد هايسنجه هلر ناتانيل
 هركدام و سنجندمي را متفاوتي چيزهاي حد چه تا فساد سنجش هايشاخص دهدمي نشان
 و هاشاخص از يكهيچ اما ،)49: 2009 هلر،( اندشده خلق متفاوتي و مشخص اهداف براي
 كار معتقدند برخي. اندنپرداخته دانشگاهي فساد موضوع به اختصاصي صورتبه هيلر هايروش

 از ايحوزه صورتبه موضوع اين اخيراً و است محدود نسبتاً عاليآموزش در فساد دربارة تحقيقي
 ليندنر و چپمن ).2012است(مك كارنك، گرفته قرار توجه كانون در آموزشي تحقيقات

- كرده معرفي شرح اين به را آموزش در فساد دربارة اصلي اطالعاتي منبع و روش پنج) 2016(

 را مسئوالن ازجانب شدهگزارش و مشاهده فسادهاي كه هاييپيمايش ادراكات؛ پيمايش: اند
 به مربوط مطالعات و شهروندي؛ هايگزارش اي؛رسانه هايگزارش پيمايش كنند؛مي تحليل
  .دادگاه مدارك

گرفته قرار توجه كانون در مختلف مطالعات در آن كنندةنگران وضعيت و فساد گستردگي
. كندمي اشاره چين در آكادميك فساد دربارة مطالعه چند به) 2012( رنا مثال، براي است؛

 هزار چهار از بيش ميان در كه دهدمي نشان چين عاليآموزش در هشداردهنده گزارش«
 زو،( دارند نقش علمي صداقت عدم از نوعي در آنان تمام تقريباً چين در عاليآموزش مؤسسة
شده تبديل عاليآموزش در برجسته موضوعي به الملليبين سطح در آموزشي فساد). 2006
 التباخ،» (است پديده اين چشمگير افزايش شاهد جهان كه كنندمي استدالل برخي. است

  ).2012 رنا، از نقلبه 2007 پوشن، و هاالك ؛2005- 2004
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 عاليآموزش نظام در فساد به مربوط آكادميك فساد به مربوط ادبيات از بزرگي بخش
 بخش چهارمين را عاليآموزش هاروس ،2012 سال در دولت علني گزارش طبق. «است روسيه
 گزارش طبق همچنين، ).2014(فورسوا و سيمونز،  »شناسندمي كشور اين در فساد ازلحاظ
 درمقابل رشوه دريافت جرمبه استاد چهل تا سي سال هر مسكو، پليس اقتصادي جرائم واحد
 كادر به سالهپنج دورة هر در پرونده سي كمدست و شوند،مي دستگير خوب هاينمره دادن
). همان( اندكرده دريافت رشوه دانشجو پذيرش منظوربه كه است مربوط دانشگاه اداري

راضي رشوه پرداخت به والدين درصد 51 كه دهدمي نشان 2002 سال در 1روشچينا تحقيقات
 شودمي نگريسته فرزندانشان آموزش با مرتبط هايهزينه از شكلي صرفاً كار اين زيرا اند؛

 درصد 42 و 38 ،31 كه استرسيده نتيجه اين به مشابه طوربه) 2002( چپمن). همان(
 فساد كه معتقدند صربستان و هرزگوين و بوسني كرواسي، كشورهاي در ترتيببه دانشجويان

 افشاي كمپين هرزگوين و بوسني المللبين شفافيت. است گسترده دانشگاه استادان ميان در
 همراهبه آموزشي فساد از شكايت زيادي تعداد آن ازطريق كه داد سازمان را ناميبي فساد

 كل از درصد 25. شد دريافت محلي حكومت اجرايي اعضاي به مربوط متعددي شكايات
 شده مرتكب دانشجويان هم و استادان هم كه شدمي مربوط آموزشي فساد به مستقيماً شكايات

  ).2012بودند(سبيك الرايس، 
 از نفري پانصد معرف نمونة يك از استفاده با هرزگوين، و بوسني المللبين شفافيت سازمان
 در عظيمي فساد كردندمي فكر نمونه اين درصد 60,2 كه دريافت سارايوو، دانشگاه دانشجويان

 فرايند در دهيرشوه كه دريافتند پيمايش انجام از پس آنها). 2005 نزويچ،( دارد وجود دانشگاه
 ترينرايج از اجباري، خواندني مواد خريد بر اصرار نيز و استادان ازجانب آن قبول و امتحان
  ).همان( است آموزشي فساد هايجلوه

 حقوقي و اجتماعي هايجنبه: علمي تقلب كتاب به توانمي ايراني تحقيقات و آثار در
 و آموزشي فساد بحث به كتاب چهارم فصل در ذاكرصالحي. كرد اشاره) 1389 ذاكرصالحي،(

 سازمان "فساد از برداشت" شاخص به او). 124- 84 همان،( استپرداخته عاليآموزش در فساد
  ). 112 همان،( استكرده اشاره نيز المللبين شفافيت
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  دانشگاهي فساد سنجش الگوي طراحي هايفرضيه
 از اعم اش،محيطي عناصر با و دارد قرار تريبزرگ اجتماعي محيط درون در سازماني هر

 رغمبه سازمان،. شودمي درگير ديگر، هايسازمان و هاگروه و مادي محيط و طبيعت
 و ها،فعاليت اجزا، ابعاد، از ايپاره معنا،دراين. شودمي متأثر هاسازمان ديگر از خودمختاري،
 با بيشتر آنها از ايپاره و است معطوف سازمان دروني حيات به بيشتر سازماني فرآيندهاي

 حدي تا سازمان بيروني و دروني حيات تفكيك اگرچه. است مرتبط سازمان بيروني حيات
 با. گرفت نظر در قلمرو دو اين از هريك براي را خودمختاري از حدي توانمي است، تصنعي
 به بيشتري وزن بايد فساد سنجش براي رسدمي نظربه سازمان، نسبي خودمختاري فكر پذيرش
  .داد سازمان درون در فعال عوامل عملكرد

 از همگي، اي،حرفه اخالق سازماني، پذيريجامعه سازماني، هايسنت و فرهنگ قوانين،
 درون در فساد گيريشكل عدم اي گيريشكل براي را زمينه توانندمي كه هستند مهمي عناصر
 تا گيرندمي بهره اختفا راهبردهاي انواع از كنشگران اينكه با براين،عالوه. كنند فراهم سازمان
 درك و تجربه نسبي طوربه اجتماعي ايپديده همچون فساد كنند، نامرئي را فاسدشان اقدامات

 فرهنگ در موجود هنجارهاي و هاارزش و كند پيدا بيشتري شيوع فساد كه هرقدر و شودمي
 در فساد از ربطذي كنشگران درك و تجربه ميزان كند، گيرجاي سازمان درون در را فساد

 فساد بازتوليد به سازمان درون در فساد فرهنگ شيوع. كندمي پيدا بيشتري شدت سازمان
 با مرتبط افراد ديگر و سازماني كنشگران زبان بر فساد از مختلفي هايداستان و شودمي منجر

 مطالعة نيست، پذيرامكان فساد مستقيم مطالعة معموالً اگرچه بنابراين،. شودمي جاري آن
  .شودمي ممكن رهگذر اين از آن غيرمستقيم
. 1: دربربگيرد را شدهبحث ابعاد همة بايد فساد سنجش الگوي شد، گفته آنچه براساس

 منابع به آنها دسترسي ميزان برحسب و بگيرد نظر در را سازمانيدرون كنشگران مختلف سطوح
 عالوه،به. كند مطالعه را فساد تجربة و ادراك. 2 بدهد؛ آنها از هريك به مناسبي وزن قدرت،
 توصيف را فساد تجربة كه كنشگري زيرا بدهد؛ فساد تجربة به بيشتري وزن بايد الگويي چنين

 سازماني فساد دربارة را خود نگرش كه كنشگري اما گويد،مي سخن واقع امر دربارة كند،مي
. 3 نيستند؛ واقع امور مبين الزاماً كه است متأثر موجود هاينگرش از بساچه دهد،مي توضيح
 هر. دهد قرار توجه كانون در را سازمان اجتماعي حيات نوع دو هر بايد فساد سنجش الگوي

 هم بنابراين، و دارد تأثيراتي بيروني و دروني نيروهاي بر دارد، كه عملكردي برحسب سازماني
 آن با نوعيبه ولي دارند، قرار سازمان از بيرون كه كنشگراني هم و سازمان درون كنشگران

 توانندمي و گيرندمي تأثير آن عملكرد از ،)غيرمستقيم يا مستقيم رابطة از اعم( دارند رابطه
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 بر شودمي ارائه مقاله اين در كه الگويي. دهند توضيح سازمان درباب را خود ادراكات و هاتجربه
  .   است استوار هاييفرض چنين

  
      فساد سنجش الگوهاي اجمالي ارزيابي و بررسي

 انواع دربارة را بحثي نخست است مناسب دانشگاهي، فساد سنجش الگوي بحث به ورود از پيش
- روش فساد سنجش بر ايمقدمه كتاب در فاضلي محمد .كنيم دنبال فساد سنجش هايروش

كرده بررسي را هاروش از هريك هايضعف و هاقوت و بنديدسته را فساد سنجش مختلف هاي
  .دهدمي نمايش را فساد سنجش هايروش خالصه صورتبه 1 شمارة جدول. است

  1فساد سنجش هايروش. 1 جدول
  فساد سنجش پيمايشي غيرهايروش فسادسنجشپيمايشيهايروش

درسنجش نگرخردهايروش نگركالن هايروش
  خرد سطح

  كالن اقتصاد مبناي بر سنجش

جريانكردندنبال فسادادراك پيمايش
  كار

اسنادبررسي
  مالي

  رسمي غير اقتصاد

ارائهكميپيمايش فسادتجربه پيمايش
  خدمات

مورديبررسي
  هاپروژه

  درآمد و هزينه تفاوت ارزيابي

تجربهوادراك پيمايش
  فساد

تفاوتروش شركتسطحدرفساد
  هزينه و ارزش

  نقد پول تقاضاي

هايگزارششمردن
  هاروزنامه

  اوليه مواد ورودي ارزيابي  

 هايالگو كمك به ارزيابي   شكايات شمارش
  اقتصادسنجي

بازتاب  يل كه فساد در نظام دانشگاهين دليها، به اهاي روزنامهر شمارش گزارشيهايي نظروش
ست. بهيكند، مناسب نيفراهم نم يپذيرمقايسه ها ندارد، و اطالعاتدر روزنامه يدرخور توجه

ندارد  يهاي نظام دانشگاهتيبا فعال يت چندانيها سنخپروژه يهاي حسابرسترتيب، روشهمين

________________________________________________________ 
  است:صورت مبسوط در دو كتاب ذيل هدف بحث قرار گرفتهاين مباحث به  1

  .اسالمي شوراي مجلس هايپژوهش مركز: تهران ،فساد سنجش بر ايمقدمه )1388فاضلي، محمد (
 ريزيبرنامه و مطالعات مركز: تهران ،اداري سالمت و فساد هاينظريه) 1395( همكاران و حسن جعفري،عابدي
 . تهران شهر



 1395، زمستان 4 ةشمار ،دهم دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

١٢٤ 
 

 2ارائة خدمات يمايش كميو پ 1يهاي عمومنهيگيري هزيهاي پچيده است. روشيار پيو بس
يادي ميو زمان زنه ين كار هزياقدام به ااند و نشده ياد طراحيهاي زكاربرد در گستره يبرا

سنجش  يشود، برايص داده ميهايي تخصكه بودجه يها زمانن روشيگر، ايطلبد. ازسوي د
ها در آموزشكردن بودجهصرف يشوند. بحث چگونگياز خدمات استفاده م يفيت نوع خاصيك

ها ممكن است در تمام سازمانن نوع از فساد يها، مطرح است، اما اگر سازمانيعالي، همانند د
گر، فساد در بودجه با اغلب اشكال يبيان دندارد و به يژة دانشگاهين، خصلت ويرخ دهد؛ بنابرا

  دهد تفاوت دارد.يرخ م يكه در نظام دانشگاه يفساد
مثال،  يست. برايپذير نميها تعمز به همة حوزهين يكيفيت ارائة خدمات در نظام دانشگاه

متداول در  ةويشرجوع ندارند و بهو... ارباب يهايي مانند پژوهش، حوزهيبرعكس حوزة آموزش
هاي فيت ارائة خدمات اقدام كرد. دادهيتوان به سنجش كينم "ارائة خدمات يپيمايش كم"

  هاي مختلف سازمان را ندارند.ان بخشيها نيز قابليت مقايسه من روشيحاصل از ا
ت ير سنجش ادراك و تجربة فساد قابليهايي نظهايي كه برشمرده شد، روشبرخالف روش

ز همة يها نن روشياد است، هرچند ممكن است ايسه دارند و سرعت و سهولت انجام آنها زيمقا
ك از يچيبراساس آنچه گفته شد، ه را پوشش ندهند. يج در نظام دانشگاهياشكال فساد را

رو، در مناسب نيستند. ازاين يسنجش فساد در نظام دانشگاه يبراتنهايي گفته بهپيش يابزارها
  م. يارائه كن يكاربرد در نظام دانشگاه يكوشيم ابزاري با مشخصات مناسب برايادامه، م

 ي دانشگاه فساد سنجش ابزاري طراحي براي اساسي ارهايمع

حوزه، و اشكال متنوع بروز فساد در نفعان و كنشگران اين با توجه به گستردگي نظام دانشگاهي و تعدد ذي
    هاي ذيل باشد:   عالي، روش سنجش فساد در نظام دانشگاهي بايد داراي ويژگيآموزش

ت كسب يد سهولت استفاده، سرعت در اجرا، و قابليابزار باسهولت و سرعت كاربرد ابزار: 
ن حوزه را داشته يمتعدد انفعان و كنشگران يو ذ يهاي مختلف نظام دانشگاهاطالعات از حوزه
  ز مهم است.يكاربرد ابزار ن ينه و زمان الزم برايباشد. درضمن، هز

هاي مختلف است و شامل حوزه يعالي و نظام دانشگاهآموزشج: يپذيربودن نتامقايسه
عالي ممكن است بخواهد اي از فساد و اشكال آن است. آموزشسطح و گستره يهر حوزه دارا

زان فساد در يا بخواهد ميسه كند، يكديگر مقايهاي دولتي را با ك از دانشگاهيهرزان فساد در يم
زان يث ميها را از حسه و دانشگاهيها مقارا با دانشگاه آزاد و ديگر دانشگاه يهاي دولتدانشگاه

________________________________________________________ 
1 PETS 
2 QSDS 
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هاي زان فساد در سازمانياي باشد كه بتوان مگونهد بهيها بابندي كند. دادها سالمت رتبهيفساد 
  سه كرد.يها و نهادها مقارا با نمرة فساد ديگر سازمان يمختلف، و نمرة فساد در نظام دانشگاه

سنجش فساد به يكه برا يمختلف يمرور ما بر ابزارهاچندبعدي بودن شاخص سنجش: 
ا يسنجند يهاي فساد را مكي از صورتين ابزارها فقط يك از ايدهد هريكار گرفته شده نشان م

ر شاخص ادراك يص داده شده (نظيسنجش مناسب تشخ يواحد كه برا يش شاخصبر سنج
ها در سنجش فساد، سنجش براساس هاي همة سازمانكي از خواستهياند. اما يفساد) متك

بي از سنجش ادراك فساد، يزمان تركد هميبا ياست. شاخص چندبعد يهاي چندبعدشاخص
 يمورد يزان رواج فساد، و بررسيفساد شدن)، نظرهاي نخبگان دربارة م يتجربة فساد (قربان

  ها را ممكن سازد.پرونده
معناست كه شود، بدان يوقتي شاخص سنجش فساد چندبعدگردآوري از منابع مختلف: 

شتري ين بين تضمياند و اسنجش فساد از منابع مختلف گرفته شده يشده براهاي استفادهداده
  ده است. ين پديشتر از ايب يت فساد و كسب شناختيترشدن به واقعكينزد يبرا

  يدانشگاه نظام در فسادي چندبعد سنجش ابزار
توان ادعا كرد تمام ويژگيكنيم كه ميدر ادامه، ابزاري را براي سنجش فساد در نظام دانشگاهي معرفي مي

بار اي است كه اولينروش برگرفته از شيوهگفته براي سنجش فساد در اين سازمان را داراست. اين هاي پيش
) و فاستر و همكارانش آن را براي سنجش 1976كار گرفت (سن، آمارتيا سن براي سنجش ميزان فقر به

).  جزئيات فني اين تكنيك براي كاربرد در نظام دانشگاهي تغيير 2009فساد بسط دادند (فاستر و همكاران، 
  است. داده شده

  
  فساد دانشگاهيالگوي سنجش 

الگوي سنجش فساد دانشگاهي شامل سه بعد اصلي ادراك، تجربه، و ارزيابي فساد دانشگاهي است كه 
ك داراي سه مؤلفة تعامل فاسد كنشگران، تعامل نهادي فاسد، و فساد در توليد علمي است. درمجموع، يهر

اك استادان، دانشجويان، مديران، ها درقالب شش پودمان (ماژول) شامل تجربه و ادراين ابعاد و مؤلفه
كاركنان، ادراك شهروندان، و ارزيابي خبرگان با متغيرهاي متعدد، كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد، 

  قابل ترسيم است: 1نمودار صورت الگوي سادة اين ابزار بهشوند. سنجيده مي
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  اعتباريابي الگو
 سالمت و فساد هاينظريه كتاب در مقاله اين نويسندگان پيشتر را روش اين كلي چارچوب

 تهران شهرداري در فساد سنجش براي و كرده معرفي) 1395 همكاران، و جعفريعابدي( اداري
 حوزه، اين در آن بسط و دانشگاهي، نظام با روش اين انطباق ضمن مقاله، اين در. اندبرده كاربه

 وجود شهرداري فساد سنجش در پودمان چهار است گفتني. استشده ايجاد روش در تغييراتي
 نامهپرسش چهار و استخراج الگو از سنجش ابزار چهار بحث، مورد الگوي برمبناي. استداشته

 مورد ابزارهاي پايايي. شد تأييد و بررسي عاملي تحليل روشبه ابزار سازة اعتبار و شد طراحي
 برخوردار مقبولي پايايي از ابزارها تمام كه شد سنجيده كرونباخ آلفاي سنجش روش با بحث
 اسنادي هاييافته و پيمايش از حاصل هاييافته كه كرد تأكيد نكته اين بر بايد درنهايت،. بودند

  . بودند هم كنندةحمايت و سازگار يكديگر با مطالعه كيفي بخش هاييافته و
  

  عالياشكال فساد در آموزش
برخي از  1برخي اشكال فساد دانشگاهي را بررسي كنيم. قاب شمارة براي ورود به جزئيات بحث، بهتر است 

دهد. اينها قطعاً تمام انواع فساد نظام دانشگاهي نيستند، اما ترين اشكال فساد دانشگاهي را نشان ميمهم
  دهند چرا سنجش چندبعدي فساد دانشگاهي ضروري است.  اهميتشان در اين است كه نشان مي

  
  
  



 

  

ش فساد در آموزش  ش عالي

  اد دانشگاهي

دبعدي براي سنجش

١٢٧ 

 سادة سنجش فسا

د الگو و رشي چند

الگوي. 1نمودار 

پيشنهاد
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  دانشگاهي نظام در فساد اشكال. 1 قاب
 :ماننداستموارديشاملاستادان فساد .١

 هاي مادي و غيرمادي در ازاي نمره، مانند:درخواست رشوه .١- ١

ازاي نمرة واداركردن دانشجو به نوشتن مقاله با نام استاد در صدر بدون همكاري استاد به .١- ١- ١
 كالسي

هاي پژوهشي اند (مانند طرحامتيازاتي از برخي از دانشجويان كه صاحب منصبگرفتن  .٢- ١- ١
 يازاي نمرة كالسو...) به

 دريافت خدمات جنسي در ازاي نمرة كالسي  .٣- ١- ١

 فكر سياسي و... در ارزيابي و دادن نمره، مانند:دادن جنس مخالف يا همبازي و ترجيحپارتي .٢- ١

هاي دريافتي از همكاران، رة دريافتي در امتحان و...) براساس سفارش. دادن نمرة بيشتر از استحقاق (نم1- 2- 1
  دوستان و...

  دادن ناعادالنه به جنس مخالف و تضييع حق و نمرة جنس موافق.. نمره2- 2- 1
  ئولوژيك و... در ارزيابي و ارائة نمرة بيشتر از استحقاق به دانشجوكردن مناسبات قوميتي، سياسي، ايد.دخيل3- 2- 1
 ستفاده از قدرت و اختيارات قانوني، مانند:سوءا .٣- ١

شود. ممكن است حتي كتاب كه منافع آن نصيب استاد مي ي. مجبوركردن دانشجو به خريد كتاب خاص1- 3- 1
  خيلي مرتبط با موضوع واحد درسي يا خريد آن ضروري نباشد.

  ا ساعات كالس درسي.ي. كاهش تعداد جلسات 2- 3- 1
 . كاهش محتواي درسي.3- 3- 1

 فساد دانشجويان شامل مواردي است مانند: .٢

هاي كالمي تا پاداش جسماني، عاطفي، پاداشهاي مادي و غيرمادي در ازاي دريافت نمره (.  پيشنهاد ارائة رشوه1- 2
  و وجاهتي، اداري، مادي، و...). ياجتماع

  در تكاليف پژوهشي و ... ها،ها، حقايق و گزارشدستكاري يا تحريف اطالعات/ داده . كالهبرداري، مانند2- 2
  منظور دريافت نمره فراتر از استحقاق و ...آفريني براي تحت فشار قراردادن استاد، بهسازي و مسئله. بحران3- 2
اداري، يا مالي دارند  . اخاذي (راهبرد فشار و تهديد): سوء استفاده از ضعف استاداني كه مشكالت اخالقي، سياسي،4- 2
  ه فراتر از استحقاق و ...منظور دريافت نمربه
اش به منظور دريافت جويي): توسل به همكاران استاد يا مديران او يا اعضاي خانوادهتراشي (راهبرد واسطه. پارتي5- 2

  نمره فراتر از استحقاق و ....
  كنش فساد كاركنان در ارتباط با دانشجويان و استادان، شامل مواردي مانند: .٣

  . جعل، مانند: 1- 3
  . جعل اسناد و مدارك آموزشي و ... براي دانشجويان.1- 1- 3
. جعل اسناد براي استادان، مانند: دادن گواهي تعداد غير واقعي داوري مقاالت به داوران/ اعضاي هيئت علمي 2- 1- 3

  براي استفاده از امتياز آن هنگام ارتقا
  گري بين استاد و دانشجو، (داللي نمره). واسطه2- 3
نامه، سنوات و .... به قصد جام كار دانشجو، در فرايندهايي مانند تسويه حساب، امور اداري تصويب پايان. تأخير در ان3- 3

  دريافت رشوه
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 . سوءاستفاده از قدرت و منصب قانوني، مانند:4- 3
  .  اعمال نفوذ در چاپ كتاب و مقاالت دانشجويان و استادان1- 4- 3
  . اعمال نفوذ در داوري مقاالت2- 4- 3
دية مقاله يا تسريع در ييوبند كارمند اجرايي با نويسندة مقاله، براي درج نام كارمند در مقاله به ازاي گرفتن تأ. زد5- 3

  انتشار 
ها و اجازة تقلب و ... به دانشجو توسط مراقب، در ازاي دريافت خدمات مادي و . تباني با دانشجويان در آزمون6- 3

  جنسي و رشوه و ...
 دانشگاهي در ارتباط با دانشجويان، كاركنان، و اعضاي هيئت علميكنش فساد مديران  .۴

كالسي در مقاله يا پژوهشي كه حضور نداشته به كردن نام همكنش فساد در ارتباطات دانشجويان با يكديگر، مثال: اضافه .۵
 صورت متقابل و درست كردن رزومة جعلي و...

تأييد و چاپ  د مقاله و داوري؛ ب) اعمال نفوذ دريي: الف) اعمال نفوذ در تأكنش فساد در ارتباطات استاد با استاد ديگر، مانند .۶
 كتاب، پژوهش و...

 زمان و در يك باند شامل: مدير، استاد، كارمند، و دانشجوصورت هماي از كنشگران فاسد بهشبكة فساد: شبكه .٧
 هاعالي/ دانشگاه با نهادها و سازماناشكال مختلف تعامل فاسد بين آموزش .٨
 اشكال مختلف فساد در توليد و نشر كتاب .٩
 اشكال مختلف فساد در توليد و انتشار مقاالت .١٠
 هااشكال مختلف فساد در توليد و انتشار پايان نامه .١١
 هااشكال مختلف فساد در پژوهش .١٢
  هااشكال مختلف فساد در همايش .١٣

تر به هايي كه عميقبررسيهاي مبتني بر سنجش تجربه و نگرش درباب فساد با همچنين، الزم است بررسي
هايي ها را با شاخصتوان اين شاخصپردازند تركيب شود. براي مثال، ميساختار فساد در نظام دانشگاهي مي

دليل براين، بهاند تركيب كرد. عالوهدست آمدههاي واقعي يا ميزان گزارش موارد فساد بهكه از بررسي پرونده
علمي، دانشجويان، كاركنان، ظام دانشگاهي، اكثر كنشگران (اعضاي هيئتتنيدگي تعامل كنشگران با ندرهم

ها و علمي در برخي حوزهمديران و...) با اشكال مختلف فساد در نظام دانشگاهي آشنايي دارند. اعضاي هيئت
اشكال  هاي ديگر تجربة مستقيم دارند. اما كنشگران دربارة بسياري ازدانشجويان، كاركنان و مديران در حوزه
هاي موثقي براي كم شنيدهها و ادراكاتي هستند، و دربارة آنها دستفساد در نظام دانشگاهي واجد نگرش
شكل متفاوتي در توان بههاي پيشنهادي براي هر پودمان را ميروايت دارند. بنابراين، اغلب شاخص

ايي كه براي سنجش فساد در پودمانها و متغيرهبراين، اغلب شاخصكار گرفت. افزوناي ديگر نيز بهه بخش
شوند، امكان سنجش در دو حالت تجربة فساد و ادراك/ نگرش به فساد را دارند. هاي ذيل معرفي مي

توان براي هر پودمان دو ماتريس جداگانه براي سنجش تجربة فساد و ادراك/ نگرش به فساد بنابراين، مي
توان براي سنجش فساد شش ابزار سنجش تركيبي مي تعريف كرد. حال، با درنظرداشتن نكات ذكرشده،

دست ها و متغيرهايي هستند كه از راه تدوين يك پودمان بهك از ابزارها حاوي ابعاد، مؤلفهيتدوين كرد. هر
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  1 اند از:ترتيب عبارتها بهشود. اين پودمانها كمك گرفته ميآيند و براي تعريف هركدام از جبر ماتريسمي
 هاي استادان؛ها و نگرشسنجش فساد از طريق تجربهپودمان  .١

 هاي دانشجويان؛ها و نگرشپودمان سنجش فساد از طريق تجربه .٢

 هاي مديران؛ها و نگرشپودمان سنجش فساد از طريق تجربه .٣

 پودمان سنجش فساد از طريق ارزيابي خبرگان؛  .۴

 هاي كاركنان؛ها و  نگرشپودمان سنجش فساد ازطريق تجربه .۵

پودمان سنجش تصور عمومي از فساد در نظام دانشگاهي (سنجش نگرش كلي مردم به فساد در  .۶
 نظام دانشگاهي).

است. روش كلي براي محاسبة شاخص چندمعياري سنجش در ادامه، مشخصات هر پودمان تشريح شده
كنيم و در تشريح ميرو، جزئيات فني مربوط به يك پودمان را ها يكسان است؛ ازاينفساد براي همة پودمان

  پردازيم.هاي مربوط به هريك ميبقيه، صرفاً به مفاهيم و شاخص
 هاي استادانها و  نگرشالف)  پودمان سنجش فساد ازطريق تجربه

شده به ايشان و ميزان اعمال آن با توجه دادهامانتعالي استادان هستند. قدرت بهترين كنشگران آموزشمهم
توانند عامل كه دارند متفاوت است. ايشان مي يقرار دارند، موقعيت، سمت، و شخصيت به ساختاري كه در آن

هاي استادان از فساد را در دستور كار قرار داد. ها و نگرشتوان  سنجش تجربهيا قرباني فساد باشند و مي
 يس نگرش) و ماترPEن بخش با دو ماتريس مواجه هستيم: ماتريس تجربيات استادان (يدرنتيجه، در ا

  ). PAاستادان (
- شاخص براي سنجش نگرش و تجربة استادان در زمينة فساد در حوزه Kحال، تصور كنيد كه تعداد     

استاد دربارة فساد در يك حوزه ( nاست. همچنين، نگرش و تجربةعالي تدوين شدههاي مختلف آموزش
dDتوانيم ماتريس ذيل را تشكيل دهيم: اساس، مياست. براين) سنجيده شده 

________________________________________________________ 
  :مانند. است متفاوت آنها اطالعات گردآوري روش كه افزود فهرست اين به نيز ديگري هايپودمان توانمي 1

 در علـوم،  وزارت و هادانشگاه در تخلفات به رسيدگي هايهيئت در كه تخلفاتي و فساد هايپرونده: هاپرونده ماژول
  .دارد وجود... و هادانشگاه حراست
 اجرايـي  لحـاظ بـه  چـون . دارد وجـود  نظـارتي  هايسازمان يا قضائيه قوة در كه دانشگاهي فساد هايپرونده ماژول

 .ايمنكرده لحاظ الگو اين در را آن پودمان است، دشوار هاپرونده اين به دسترسي
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nيك ماتريس PAو  PEهر دو ماتريس  k ها و تجربة است كه در آن نگرشn استاد درخصوصk 

هاي جاي درايهشود سنجيده و بهشاخصي كه براي سنجش فساد در پودمان استادان در نظر گرفته مي
دهندة نگرش هر استاد نشان PAاست. براي مثال، تصور كنيد ستون اول ماتريس ماتريس قرار داده شده

 iدهد كه نگرش فرد شمارةنشان مي 1iaترتيب، هرايندربارة ميزان رواج فساد در نظام دانشگاهي باشد. به
همينعالي چگونه است. بهمندرج در اولين ستون ماتريس) در آموزش 1دربارة ميزان رواج فساد (شاخص 

  چيست. jدر زمينة شاخص iدهد نگرش يا تجربة نفر شمارةنيز نشان مي ijaترتيب، هر
اند، معتقدند بايد يك مقدار ويژه براي آمارتيا سن و بقية كساني كه با اين رويكرد به سنجش فقر پرداخته

فقير بهمندي فرد از آن مقدار ويژه كمتر باشد، آن شخص هر شاخص فقر در نظر گرفت تا اگر ميزان بهره
دالر شود. اگر هر فرد با درآمد كمتر از يككار گرفته ميحساب آيد. همين انگاره براي سنجش فساد نيز به

اي را كه بيشتر از حدي باشد، شاخص توان هر نگرش يا تجربهترتيب ميهمينحساب آيد، بهدر روز فقير به
توان اند، ميبا نمادهاي متفاوتي نوشته شده PA و  PEحساب آورد. اگرچه دو رديف اول دو ماتريسفساد به

شده به هر دادهتوان ضريب اختصاصعبارتي، ميها را براي هر دو ماتريس يكسان تعريف كرد. بهاين رديف
گيري نگرش و اي كه براي اندازهشاخص را در دو ماتريس يكسان قرار داد و مقدار ويژه را نيز، بسته به شيوه

اي اندازههاي هر دو ماتريس در سطح سنجش رتبهكه درايهود، يكسان قرار داد. درصورتيشتجربه لحاظ مي
صورت، مقادير ويژه توان از مقادير ويژة يكسان براي اين دو ماتريس استفاده كرد، در غيراينگيري شوند، مي

 براي دو مقياس متفاوت خواهد بود.

هاي درايه (به تعداد شاخص kداراي Zرا در نظر بگيريد. بردار سطري Zشرح، حال، برداربااين
شده و هاي افراد بررسياي است كه اگر ادراكات و تجربهدهندة مقادير ويژهسنجش فساد) است و نشان

حساب توان آن ادراك يا تجربه را شاخص فساد بهاز اين مقادير ويژه بيشتر باشد، مي Pمندرج در ماتريس 
  آورد. 

 1 2, , , kZ z z z   
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 1وزن داراي شاخص هر و نباشند يكساني ارزش داراي مختلف هايشاخص كه كنيد تصور حال،
 كه اهميتي يا سازمان، در فساد نوع يك وقوع ميزان براساس تواندمي وزن اين. باشد مشخصي
 يا سازمان داخل كنشگران ذهنيت بر كه تأثيري يا است، قائل آن با مبارزه براي سازمان

 پذيرتخصيص هايوزن از سطري بردار يك ترتيب،اينبه 2.شود تعيين دارد سازمان به شهروندان
  . دارد وجود نيز شاخص هر به

 1 2, , , kW w w w   
صورت جديدي بنويسيم. در اين شكل جديد، اولين سطح ماتريس را به Pتوانيم ماتريس حال، مي

  گيرد. شده به هر شاخص را دربرميدادهمقادير ويژه براي هر شاخص است و سطر دوم نيز وزن اختصاص
  

  
________________________________________________________ 

1 Weight 
اعمال  W1) 1به هنگام ساخت مقياس تركيبي، بعد از اعمال وزن روي متغيرها، اعمال وزن را در سه مرحلة ديگر ادامه خواهيم داد.  .2

دهد، مانند فساد در حوزة آموزشي، فساد در حوزة پژوهشي، در توليد كتاب هاي (ابعاد) مختلفي كه فساد در آن رخ ميوزن به حوزه
هاي هر گروه از پاسخگويان مندرج در اعمال وزن نمره W3) 3هاي تجربة فساد و ادراك/ نگرش به فساد اعمال وزن مؤلفه W2) 2و... 

 ك نمرةيقياس تركيبي سنجش فساد، براي مثال، محاسبة رسد در ساخت منظر ميها (استادان، دانشجويان، كاركنان و...). بهپودمان
ها و تجربيات استادان، متفاوت با دانشجويان، متفاوت با كاركنان و... خواهد واحد در مقياس صفر  تا صد براي هر دانشگاه، وزن نگرش
هاي تجربة فساد و ادراك فساد، وزن مؤلفهدهد، هايي كه فساد در آنها رخ ميبود. براي تعيين وزن متغيرهاي سنجش فساد، وزن حوزه

 نامه و نظرسنجي از خبرگان استفاده خواهد شد.و وزن كنشگران نظام دانشگاهي (پاسخگويان) از ابزار پرسش
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آيد كه دست مييك ماتريس به ijyمحاسبه شود. از محاسبة مقادير ijyاكنون، نوبت آن است كه

 مبناي محاسبة شاخص چندمعياري فساد است. 

 ij ij j jy a z w   

  :شودمي محاسبه ذيل شكلبه Yماتريس و
  

  
  
 
 

م. ينشانگر فساد است يا خير مواجه  Yبعد، با چند گزينه براي تعيين اينكه هر درايه از ماتريساز اينجا به
را قرار دهيم،  1جاي آن عدد تر از صفر را نشانگر فساد تلقي كنيم و بهكار اول آن است كه هر دراية بزرگراه

ترتيب، اينتر از صفر را نشانگر فساد ندانيم و برابر صفر تلقي كنيم. بهمساوي يا كوچك ijyو هر درايه يا
  دهد.را صفر يا يك تشكيل مي هاي آنآيد كه همة درايهدست ميماتريسي به

  
  

ها، شاخص فساد چندبعدي در اند و تقسيم آن بر تعداد كل درايههايي كه يك شدهبا شمارش تعداد درايه
هاي نشانگر فساد را در ميان كل شود. در اصل، اين شاخص تعداد ادراكات يا تجربهپودمان اول محاسبه مي

هاي ترتيب، شاخص فساد براساس شمارش تعداد درايهايندهد. بهشده نشان ميهاي بررسيادراكات و تجربه
  صورت است: ايننشانگر فساد به

  
هايي با تواند ميان درايهكند، اما نميهاي نشانگر فساد را مشخص مياين شاخص فقط نسبت تعداد درايه

گاه دو باشد، آن 2) براي شاخصي jzمقادير بزرگ و كوچك تمايز قائل شود. براي مثال اگر مقدار ويژه (
 2انجامند. تفاضل هر دو مقدار با مقدار ويژة يكساني مي ijt)، به5و  4(براي مثال  ijaمقدار متفاوت براي

ترتيب، شدت اينشود. بهمي 1براي هر دو برابر  ijtشده، مقدار تر از صفر است و طبق قاعدة گفتهبزرگ
PI1هاي نشانگر فساد در شاخص ها و تجربهنگرش

  ابد. يبازتاب نمي 

1 ijnY yy y   

0ij jify t 
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به صفر و يك، از تبديل ديگري استفاده كنيم، به ijyعوض تبديل مقادير اما، راه دوم آن است كه به
هاي زير همين كار را انجام مقدار نشانگر فساد در شاخص نهايي بازتاب داشته باشد. تبديلكه شدت نحوي
شوند و مقاديري كه باالتر از هايي كه كمتر از مقدار ويژه باشند، صفر تلقي ميترتيب، درايهايندهند. بهمي

صورت، مانند. دراينس باقي ميترتيب در ماتريهمانعوض آنكه به يك تبديل شوند، بهمقدار ويژه باشند، به
  شود. صورت ذيل نمايش داده ميشاخص چندمعياري فساد به

  
    

 
  و نگرش به فساد استادان .  مثالي از سنجش چندمعيارة فساد براساس تجربه2جدول 

 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 

Z 2 3 2 2 4 2 3 2 

W 1 2 3 2.2 1 2 2.5 3 

P1 2 1 3 1 3 2 5 3 

P2 3 6 5 4 2 5 8 2 

P3 4 4 6 6 1 2 9 1 

P4 8 7 1 9 2 2 2 4 

P5 5 2 2 2 1 2 1 9 

         

مقادير 

ijy  

0 -4 3 -2.2 -1 0 5 3 

1 6 9 4.4 -2 6 12.5 0 

2 2 12 8.8 -3 0 15 -3 

6 8 -3 15.4 -2 0 -2.5 6 

3 -2 0 0 -3 0 -5 21 

         

 مقادير

ijt  

0 0 1 0 0 0 1 1 

1 1 1 1 0 1 1 0 

1 1 1 1 0 0 1 0 

1 1 0 1 0 0 0 1 

1 0 0 0 1 0 0 1 

0i jij jify p y 
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 مقادير

ijp  

0 0 3 0 0 0 5 3 

1 6 9 4.4 0 6 12.5 0 

2 2 12 8.8 0 0 15 0 

6 8 0 15.4 0 0 0 6 

3 0 0 0 0 0 0 21 

 

، از جدولدهد. در اين شده نشان مياي از سنجش فساد را براساس شيوة معرفينمونه 2جدول شمارة 
پنج استاد درخصوص اين هشت  ). نظر8mتا 1mهشت معيار براي سنجش فساد استفاده شده است (

و Zبيان كنند. دو بردار 10تا  1اي بين اند ارزيابي خود را در نمرهتوانستهاست. افراد ميمعيار ثبت شده
W هايي كه قبالً فرمولهاي بعدي براساس اند. ماتريسها در نظر گرفته شدهنيز براي مقادير ويژه و وزن

PI1اند. شاخص معرفي شد محاسبه شده
PI2و 

 ijpو ijtهاي كل مقادير ترتيب ميانگين ماتريسبه 
هاي مختلف ثابت نگه داشته براي بخش Wو Zهستند. نكتة مهم اينجاست كه اگر مقادير دو بردار

هاي متوالي) اين بردارها تغيير داده نشوند، گيري فساد (براي مثال در سالشود، و در فواصل ميان دو اندازه
هاي ديگر هاي ديگر و همچنين شاخص هر حوزه را با حوزهتوان شاخص چندمعياري هر سال را با سالمي

  مقايسه كرد. 
 هاهاي شاخصتغيير مقياس نمره

ها به مقياس صفر تا صد است. اين كار جهت كسب گام بعدي در پردازش اطالعات تغيير مقياس نمره
هاي ممكنِ حاصل براي هر شاخص انجام دادن درصد كل نمرهها با يكديگر و نيز نشانقابليت مقايسة نمره

  شرح زير است: ها بهگيرد. فرمول كلي تبديل مقياس شاخصمي
  آمده از شاخص دستنمرة واقعي به –حداقل نمرة ممكن شاخص                   

=    نمره براساس                                                                                                   ×  100
   100تا  0مقياس 

  دامنة تغييرات ممكن شاخص                                       
  هاي استادانها و نگرشپودمان سنجش فساد ازطريق تجربه

سنجش فساد در نظام  يآيد كه براي رسيدن به شاخصي چندمعياري برااز شرحي كه ارائه شد، برمي
  دانشگاهي براساس ديدگاه استادان، مقوالت زير را نياز داريم:

  خوانيم؛مي kmتا 1mشاخص) كه آنها را kهاي سنجش فساد (شاخص .١
  مقدار ويژه)؛ kبردار مقادير ويژه ( .٢
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  ها وزن دهند؛وزن) كه به شاخص kها (بردار وزن .٣
 اند.هايي كه در نظر گرفته شدهابزارهاي سنجش شاخص .۴

عبارت ديگر، شوند. بههاي سازمان و نظر خبرگان تعيين ميها براساس اولويتبردار مقادير ويژه و بردار وزن
خواهد چه كه ميـاشبنا به اهداف و دستور كار سازمانيدهدـ عالي/ دانشگاه است كه تشخيص ميآموزش

حساب آورد. را نشانگر فساد به منزلة مقدار مقبول بپذيرد، و بيش از آنرا به سطحي از ادراكات يا تجربة فساد
ها و نظر شما ازنظر دستكاري يا تحريف اطالعات/ دادهبه«براي مثال، اگر پاسخگويان دربرابر اين سؤال كه 

انتخاب  10 تا 1اي بين بتوانند نمره» ها در تكاليف پژوهشي دانشجويان چقدر فساد وجود دارد؟گزارش
رد. هر قدر مقدار ويژة نشانگر يرا نشانگر فساد در نظر بگ 3تواند براي مثال مقادير باالتر از كنند، دانشگاه مي

  تر انتخاب شود، مقدار شاخص تركيبي فساد بيشتر خواهد شد.فساد پايين
كن است دانشگاه به هاي سازمان وابسته است. ممها و اولويتها نيز به سياستانتخاب وزن براي شاخص

ها هاي شهروندان دربارة رواج فساد در دانشگاهها حساس است، به ديدگاهآن اندازه كه به تقلب در رساله
عالي رو، مايل است دوبرابر اهميتي كه به ادراك شهروندان از فساد در آموزشحساسيت نداشته باشد. ازهمين

شوند كه چنين اي تنظيم ميگونهشود. بنابراين، ضرايب به ها اهميت دادهشود، به تقلب در رسالهداده مي
ترين بخشي كه بايد در اينجا دربارة آن تصميم گرفته شود، شاخصترتيب، مهماينچيزي محقق شود. به

هاي سنجش فساد، به كردن شاخصشود. براي مشخصهايي است كه براي سنجش فساد استفاده مي
  هاي چندگانه را فراهم سازد.اين تعريف بايد زمينة طرح شاخصتعريفي از فساد نيازمنديم. 

ي ماديي دارا بهي رقانونيغي دسترس كه شودمي تعريفي ررسميغ روابط ازي نظام يعالآموزش در فساد
 1ن،يپياوس( كنديم ريپذامكاني خصوص اي يدولت ادارة كي اعتماد از كردنسوءاستفاده با راي رماديغ و

و  يعلم يو هنجارها يپژوهشـين آموزشياز قوان يتوان حول تخطيرا م يعالآموزش فساد در). 2014
منافع  يبرا يو پژوهش يو سوءاستفاده از قدرت آموزش يپژوهشـيآموزش يهاطيحاكم بر مح ياخالق
شود. براساس يمنجر م يه و اعتماد عموميدن سرمايدبيو... تعريف كرد كه به آس ياسي، سي، گروهيشخص

ق آنها در يستة محققان، انواع فساد و مصاديبا چند استاد، دانشجو، كارمند و تجربة ز ياكتشاف يهامصاحبه
ن يتراز مهم 2ي، تعداديق فساد در نظام دانشگاهياست. ما براساس مرور مصادشده ييشناسا ينظام دانشگاه
 ياريشاخص چندمع يهاسين ماتريتدو يتوان از آنها براينگرش و تجربة فساد را كه م يهاانواع شاخص

  م.يار آوردهيفساد استفاده كرد در قاب ز
  

________________________________________________________ 
1 Osipian 

 هاي سنجش فساد در نظام دانشگاهي در پودمان اول، بيشتر از تعداد ذكرشده است.شاخص . 2
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  )استادان( دانشگاه در فساد تجربة و نگرش هايشاخص ترينمهم از برخي. 2 قاب
 رمادي به استاد از طرف دانشجو و... (مصداق تجربة فساد)؛يپيشنهاد انواع رشوة مادي و غ .١

 1غيرمستقيم تجربة مصداق... (و دانشجو از غيرمادي و مادي رشوة انواع درخواست .٢
 ؛)فساد

  ادراك كلي وجود فساد در نظام دانشگاهي (ادراك فساد)؛ .٣
ها، در تكاليف پژوهشي و ... از ها، و گزارشدستكاري يا تحريف اطالعات/ داده كالهبرداري، مانند .۴

 سوي دانشجو (مصداق تجربة مستقيم/ غيرمستقيم فساد)؛

اش بهجويي): توسل به همكاران استاد يا مديران او يا اعضاي خانوادهبرد واسطه(راه تراشيپارتي .۵
 منظور دريافت نمره فراتر از استحقاق و.... (مصداق تجربة مستقيم/ غيرمستقيم فساد)؛

برد فشار و تهديد): سوءاستفاده از ضعف استاداني كه مشكالت اخالقي، سياسي، اداري، اخاذي (راه .۶
منظور دريافت نمرة فراتر از استحقاق و... (مصداق تجربة مستقيم/ غيرمستقيم دارند به يا مالي
 فساد)؛

 هاي پژوهشي؛هاي طرحجعل: مانند دستكاري داده .٧

 هاي پژوهشي؛ساخت و پاخت: مانند: ساخت و پاخت با كارفرما/ با ناظر طرح .٨

 ي پژوهشي، خريد مقاالت و...؛هاها، سرقت طرحسرقت ادبي: مانند: سرقت مقاالت، سرقت ايده .٩

سوءاستفاده از قدرت و اختيارات قانوني، مانند: كاهش تعداد جلسات يا ساعات كالس درسي،  .١٠
  كاهش محتواي درسي، مجبوركردن دانشجو به خريد يك كتاب خاص.

- از استاداني كه به PAشود: براي تنظيم ماتريس ترتيب، پودمان اول در دو قسمت عملياتي مياينبه

هاي فساد هريك از شاخص» طور كليبه«شود شوند، براي مثال، پرسيده ميصورت نمونه بررسي مي
هاي افراد درخصوص ميزان رواج ترتيب، ماتريسي از نگرشاينكه در باال ذكر شد چقدر وجود دارد؟ به
هاي ك از شاخصيشدن هريزان تجربهشود. اما براي آنكه از مانواع فساد در نظام دانشگاهي حاصل مي

كردن اين مقوالت شده درخصوص دو نوع تجربهگيريتوان از استادان نمونهفساد مطلع شويم، مي
هاي شما چقدر شاهد بروز .... شاخص«شود: پرسش كرد. در نوع اول، تجربة غيرمستقيم پرسيده مي

ي از تجربة موارد فساد كه فرد شاهد آن بوده در اين سؤال نوع». ايد؟فسادي كه در باال ذكر شد بوده

________________________________________________________ 
عني يا شاهد وقوع آن توسط استادان يتجربة مستقيم، يعني براي خود فرد اتفاق افتاده؛ تجربة غيرمستقيم،  . 1

صورت مستقيم از استادان توان بهاست (نميافتادن اين نوع فساد مطلع شدههمكار بوده يا از طريق موثقي از اتفاق
 باره سؤال كرد).دراين
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ك از انواع فساد را خودش يشود. اما در پرسش نوع دوم، از فرد دربارة اينكه چقدر هراست سنجيده مي
توان در ترتيب، مياينشود. بهاست) سؤال ميبرنده از يك نوع فساد بودهاست (قرباني يا نفعتجربه كرده

نظام دانشگاهي، يك شاخص چندمعياري از نگرش به فساد در نظام  پودمان اول سنجش فساد در
دست آورد. درنهايت، بايد به اين فساد در نظام دانشگاهي به دانشگاهي و دو شاخص مربوط به تجربة

توان از آنها براي مقايسة كار برد. ميتوان بهها را در سطوح مختلف مينكته اشاره كرد كه اين شاخص
هاي مختلف را نيز ميمختلف وقوع فساد در نظام دانشگاهي استفاده كرد. همچنين، دانشگاههاي حوزه

هاي بروز فساد و ميزان فساد در توان براساس آنها مقايسه كرد. مقايسة ساليانة اطالعات مربوط به حوزه
  پذير است. هر دانشگاه و... نيز امكان

  
 هاي دانشجويانها و نگرشپودمان سنجش فساد ازطريق تجربه

 دانشجويان. شوندمي محسوب عاليآموزش كنشگران ترينمهم دانشجويان ،استادان از بعد
 و داخل سياسي قدرت از دانشجويان از برخي. گيرندمي عاليآموزش نهاد از كمتر را قدرتشان

 كسب و استادان قراردادن فشار تحت براي آن از توانندمي و برندمي بهره دانشگاه از خارج
 سوءاستفاده خود جسماني هايويژگي از دانشجويان برخي. كنند سوءاستفاده شخصي منافع
 بيشتر پژوهشيـعلمي خدمات ارائة و فني قدرت دكتري ويژهبه و ارشد مقاطع در كنند،مي

 ارتباطات واسطةبه برخي. گيرد قرار فاسد مبادالت براي ابزاري تواندمي و شودمي نمايان
 كه هنگامي و شود،مي فراهم برايشان فساد اشكال ديگر و بازيپارتي امكان خانوادگي

 كنشگران با فاسد مبادالت امكان هستند، دانشگاه از خارج در مهم هايسمت داراي دانشجويان
  .شودمي فراهم بيشتر شانشخصي منافع براي موقعيت آن از استفاده و ديگر

 اول پودمان درخصوص كه فني جزئيات همان با فساد، چندمعياري سنجش دوم پودمان
 بحث. شودمي تدوين دانشگاهي نظام در دانشجويان/ نفعانذي ترينمهم نظر برمبناي شد، ذكر
 و پذيرنده چه و فساد آغازكنندة جايگاه در چه آن، كردنتجربه و فساد از دانشجويان ادراك از

 و فساد از دانشجويان هايتجربه سنجش معيار دو بايست بنابراين،. آيدمي ميانبه نيز آن قرباني
 اين در درنتيجه،. داد قرار كار دستور در نيز را فساد ةدربار دانشجويان هاينگرش سنجش
 هاينگرش ماتريس و 1دانشجويان تجربيات ماتريس: مواجهيم ماتريس دو با نيز بخش

  2.دانشجويان
________________________________________________________ 

1 SE 
2 SA 
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 فاصلة كه فساد شاخص kدربارة دانشجويان هاينگرش و هاتجربه سنجش از s ماتريس
. آيدمي دستبه شوندمي داده وزن مختلف ضريب kبا و شدهمحاسبه ويژه مقدار kبا آنها
  .است اول پودمان مانند نيز محاسبات ةبقي

    
  
  
  
  
  
  

  دانشجويان)- هاي پيشنهادي پودمان دوم (نگرش و تجربة فساد دانشگاهي.  برخي  شاخص3قاب 
  پيشنهاد انواع رشوة مادي و غيرمادي به استاد از طرف دانشجو... (مصداق تجربة مستقيم/غيرمستقيم فساد) مانند:  .١

 ترجمة متن، ترجمة كتاب و.... و نشر آن به نام استاد بدون مشاركت استاد؛پيشنهاد نوشتن مقاله،  .١- ١

 الزحمة اندك؛الزحمه يا حقپيشنهاد ارائة طرح پژوهشي به استاد، يا همكاري در طرح پژوهشي بدون حق .٢- ١

 پيشنهاد/ قبول ارائة خدمات جنسي؛ .٣- ١

 ادراك كلي وجود فساد در نظام دانشگاهي (ادراك فساد)؛ .٢

 جاي يكديگر امتحان دادن و...؛تحانات، بهتقلب، در ام .٣

ها، و... از سوي دانشجو (مصداق تجربة مستقيم/ غيرمستقيم نامه، خريد مقاله، گزارشكالهبرداري، مانند خريد پايان .۴
 فساد)؛

 ها/ اطالعات؛جعل: دستكاري يا تحريف داده .۵

 ون مشاركت استاد؛ قبول نوشتن مقاله، ترجمة متن، ترجمه كتاب و .... به نام استاد بد .۶

ساخت و پاخت: تباني با ديگر دانشجويان (در ارائة كارهاي كالسي بدون ايفاي نقش) تباني با استادان در ساخت رزومة  .٧
 جعلي و...؛

منظور دريافت نمره فراتر از اش بها اعضاي خانوادهيجويي): توسل به همكاران استاد يا مديران او برد واسطهتراشي (راهپارتي .٨
  ستحقاق و.... (مصداق تجربة مستقيم/ غيرمستقيم فساد)؛ا

  پيشنهاد رشوه به كاركنان در ازاي جعل مدارك و غيره. .٩

  رانيمدي هانگرش و هاتجربه قيازطر فساد سنجش پودمان
 تأثيرگذار كنشگران ترينمهم پژوهشي و آموزشي هايسازمان در رهبران گفت توانمي جرئتبه
 در محوري عناصر از يكي. هستند دانشگاهي نظام در آن با مبارزه و گيريپيش يا فساد وقوع بر

 بر گذارند،مي احترام قانون حاكميت به كه رهبراني. «است ارشد رهبري كيفيت فساد با مبارزه
 كه زيردستاني درمقابل و دارند، تأكيد كنندمي مديريت آنها بر كه اداراتي عمليات در شفافيت
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 اخالقيِ رهبري« درضمن،). 2016 ليندنر، و چپمن» (كنندمي اقدام كنندمي نقض را قوانين
 بايد پرورش و آموزش وزارت. است الزامي فساد با مبارزه در موفقيت براي حامي و قدرتمند
 در آموزشي اخالق تقويت اهميت از كامالً دانشگاه رؤساي و رهبران كه كند حاصل اطمينان
 شكل را سازمان اخالقي فضاي او هايارزش و هبرر). 2012 رنا،» (هستند آگاه هايشانسازمان

  .گذاردمي اثر سازمان غيراخالقي اي اخالقي عملكرد بر غيرمستقيم و دهدمي
تجربه هم بنابراين، هستند؛ علميهيئت اعضاي از دانشگاهي نظام در مديران/ رهبران اغلب

 به توجه با هم و دارند دانشگاهي فساد زمينة در را علميهيئت عضو هاينگرش و ادراكات و ها
 و ترگسترده هاينگرش و تجربيات سازماني،بين و درون ارتباطات و اجرايي سمت و موقعيت
 دستة دو به را دانشگاهي نظام و عاليآموزش مديران. دارند دانشگاهي فساد پديدة از تريعميق
 مهمي بخش كه... و كل مديران و معاونان و وزير ستادي، مديران) 1: كرد تقسيم توانمي كلي

 در كه صف مديران) 2. است آنان برعهدة انتصابات و اعتبارات تخصيص و هاگذاريسياست از
 ارتباط در دانشگاهي نظام اصلي كنشگران با مستقيم صورتبه پژوهشي و آموزشي مراكز

 اين توانمي ترتيب،اينبه. دارد هم با هاييتفاوت دسته دو اين در فساد هايشاخص. هستند
 از مديران هايتجربه سنجش معيار دو نيز پودمان اين در. كرد تبديل پودمان دو به را پودمان
 اين در درنتيجه،. گيردمي قرار كار دستور در فساد ةدربار مديران هاينگرش سنجش و فساد
 2.مديران هاينگرش ماتريس و 1مديران تجربيات ماتريس: مواجهيم ماتريس دو با بخش

________________________________________________________ 
1 ME 
2 MA 
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توان برآن، ميهايي كه در پودمان اول به آنها اشاره شد در اينجا نيز قابليت استفاده دارند. افزونتمام شاخص
  شوند.هاي ذيل نيز اشاره كرد كه در چارچوب سنجش نگرش ارزيابي ميبه شاخص

  دانشگاهي (مديران دانشگاهي/ صف)هاي نگرش و تجربة فساد ترين شاخص. برخي ازمهم4قاب 
 علمي؛پروري در نظام جذب هيئتحامي .١
 تحريرية مجالت دانشگاهي؛پروري در انتصاب سردبيران و اعضاي هيئتحامي .٢

 پروري در نظام جذب دانشجويان دكتري؛حامي .٣

 چيني كاركنان براي استحكام شبكة فساد؛پروري و مهرهحامي .۴

 مي؛علدخالت در ارتقاي اعضاي هيئت .۵

 ها و...؛هاي مربوط به ارائة مواد آموزشي، تجهيزات آزمايشگاهي، كتاباختالس و انحراف بودجه و سرمايه .۶

 ها، مانند: بستان فاسد) با سازمانساخت و پاخت (بده .٧
ها ها و شركت. دريافت امتيازاتي براي اعضاي دانشگاه يا خود دانشگاه از نهادها، سازمان7-1  

ط مساوي و يفروشي) بدون استحقاق طرفين (داشتن شراهاي آموزشي و... (مدركمدرك در دورهدرقبال ارائة 
  قانوني با اعضاي ديگر جامعه)؛

علمي/ مدعو و... عنوان عضو هيئتپذيرفتن مدير سازمان خاص براي مقاطع دكتري، يا پذيرفتن به .٨
 درقبال دريافت امتيازات شخصي يا سازماني
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 هاي نگرش و تجربة فساد دانشگاهي (مديران آموزش عالي/ ستاد وزارتخانه)ترين شاخص. برخي ازمهم5قاب 
  . رانت: اعطاي مجوز تأسيس مراكز آموزشي و پژوهشي به صاحبان قدرت سياسي/ ايدئولوژيك؛1
 آميز؛صورت تبعيضهاي كيفي و كمي مراكز آموزشي و پژوهشي بهبازي: در ارزيابي. پارتي2

  ي بر مراكز آموزشي و پژوهشي در انتصابات مديران و رؤساي دانشگاهي؛. فشار سياس3 
  . تخصيص اعتبارات برمبناي روابط؛4
  هاي دكتري؛. فشار سياسي بر مراكز آموزشي و پژوهشي براي پذيرش افراد فاقد صالحيت علمي در دوره5
 علمي؛. فشار سياسي بر مراكز آموزشي و پژوهشي در جذب اعضاي هيئت6

 نفوذ نهادها و قوا.بستان فاسد (نقض معيارها و هنجارهاي نظام دانشگاهي) با ساير نهادها يا اعضاي ذيده. ب7

  
  1خبرگان ارزيابي ازطريق فساد سنجش پودمان

ي هاپودمان درخصوص كهي فن اتيجزئ همان با فساد،ي اريچندمع سنجش چهارم پودمان
 وي دانشگاه نظام تيفعال اتيجزئ با كه شوديم نيتدوي كسان نظري برمبنا شد، ذكر نيشيپ

هدف اين بخش حصول شناخت از ارزيابي . هستند آشناي دانشگاه نظام در فسادي هاگلوگاه
سازماني از وضعيت فساد در دستگاه تحت مطالعه است. خبرگان شامل خبرگان درون و برون

 افراد زيرند:
علمـي و  تخلفـات اعضـاي هيئـت   هاي رسـيدگي بـه   الف) كارشناسان حراست، هيئت

 هاي انضباطي دانشجويان و...؛ها، كميتهنظارت و ارزشيابي دانشگاه كاركنان، دفترهاي
 گفته و مديران ارشد بازنشسته)؛هاي پيشب) بازنشستگان مطلع (در حوزه

 سازماني.ج) بازرسان و ناظران برون

هاي شد و هر رديف از ماتريسرهاي فساد پرسش ميهاي قبلي از پاسخگويان غالباً دربارة نشانگدر پودمان
هاي يك پاسخگو بود، اما در اين پودمان، هر رديف ارزيابي يك دهندة ديدگاهمربوط به سنجش نگرش نشان

از سنجش نظرهاي  Kهاي مختلف نظام دانشگاهي است. ماتريس خبره از سطح نشانگرهاي فساد در حوزه
هاي پيشين است)، كه شده در پودماننشانگر فساد (كه افزون بر نشانگرهاي استفاده kخبرگان دربارة
آيد. بقية دست ميشوند بهضريب مختلف وزن داده مي kمقدار ويژه محاسبه شده و با kفاصلة آنها با

  انند پودمان اول است.محاسبات نيز م

________________________________________________________ 
 اشراف نظر مورد فرايند و پديده موضوع، بر كه هستند  (Key Informant)كليدي مطلعان همان خبرگان ١

 .برخوردارند زمينه آن در ارزشمندي تجربيات از يا دارند
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هاي سنجش فساد ازطريق خبرگان، يافتن خبرگاني است كه قادر باشند دربارة ابعاد مختلف كي از دشواريي

در اين پودمان برابر تعداد خبرگاني است كه از  nهاي مختلف نظام دانشگاهي اظهارنظر كنند.فساد در حوزه
  شود. هاي مختلف نظام دانشگاهي استفاده مينظر آنها براي سنجش ميزان فساد در حوزه

  
  خبرگان ارزيابي ازطريق فساد سنجش هايشاخص برخي. 6 قاب

  دانشگاهي؛عالي و نظام هاي مختلف آموزشدادن و گرفتن انواع رشوة مادي و غيرمادي در حوزه .١
 جعل اسناد، توسط دانشجويان، اعضاي هيئت علمي، كاركنان؛ .٢

 هاي پژوهشي، خريد مقاالت؛ها، سرقت طرحسرقت ادبي: مانند: سرقت مقاالت، سرقت ايده .٣

 جذب دانشجويان دكتري خارج از ضوابط قانوني؛ .۴

 جذب اعضاي هيئت علمي خارج از ضوابط قانوني؛ .۵

 ضوابط قانوني؛ ارتقاي اعضاي هيئت علمي خارج از .۶

 اعطاي بورس خارج از ضوابط قانوني؛ .٧

 هاي مطالعاتي خارج از  ضوابط قانوني؛اعطاي فرصت .٨

ويژه استاداني كه مشكالت اخالقي، برد فشار و تهديد): سوءاستفاده از ضعف كنشگران نظام دانشگاهي بهاخاذي (راه .٩
 منظور گرفتن امتياز؛سياسي، اداري، يا مالي دارند به

 د مقاله يا تسريع چاپ؛ييكردن نام كادر علمي و اجرايي مجالت، در مقاالت، در ازاي تأاخاذي: اضافه .١٠

 ها، و ... از سوي كنشگران نظام دانشگاهي؛ ها، و گزارشدستكاري يا تحريف اطالعات/ داده كالهبرداري، مانند .١١

 ت علمي و كاركنان؛سوءاستفاده از قدرت و اختيارات قانوني، توسط مديران،  اعضاي هيئ .١٢

 جاي يكديگر امتحان دادن و مانند آن؛تقلب، در امتحانات، به .١٣

 نامه، پروژة كالسي، مقاله از سوي دانشجو؛خريد و فروش پايان .١۴

 هاي آموزشي و ديگر مدارك؛نامهفساد در صدور گواهي .١۵

 اي با همكاري مديران و كاركنان در سطوح مختلف.فساد شبكه .١۶

 سوءاستفادة جنسي. .١٧

هاي مختلف نظام دانشگاهي است كه خبرگان ترين موارد فساد در حوزهاز مهم يهاي يادشده برخمقوله
اي براي هر نوع فساد قادرند با برآوردهاي خود، كه برآمده از تجربه و دانش دربارة نظام دانشگاهي است، نمره

 طور كلي در نظر بگيرند. هاي مختلف نظام دانشگاهي بهدر حوزه
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 يدانشگاه كاركنان نظرهاي سنجش انپودم

هاي ديگر رخ دهد، مانند فسادهايي است كه در سازماناغلب اقدامات فاسدي كه در حوزة كاركنان رخ مي
بر فساد دهد. تمركز ما در اينجا بر اشكالي از فساد است كه ارتباط وثيقي با نظام دانشگاهي دارد. عالوهمي

علمي و مديران اجرايي و ديگر دانشجويان، فساد در ارتباط كاركنان با اعضاي هيئتناشي از تعامل كاركنان و 
توانند نگرشنيروها نيز مهم است. البته، كاركنان دانشگاه دربارة ميزان رواج اغلب فسادهايي كه گفته شد مي

هاي اتريس نگرشز با دو ماتريس مواجهيم: ميترتيب، در اين بخش ناينها و تجربياتي داشته باشند. به
  2و ماتريس تجربيات كاركنان. 1كاركنان دربارة فساد

  
توانند از قدرت اداري خود سوءاستفاده كارمندان، بسته به موقعيتي كه در آن قرار دارند، مي

ديگر نيز هاي كنند، اما بخشي از قدرت كارمندان قدرت اداري است كه مشابه آن را در سازمان
  عالي است و توان يافت. بخشي نيز خصلتي ويژه دارد كه در ارتباط وثيق با نظام آموزشمي
   هايي براي فساد فراهم آورد (اين بخش در كانون توجه ما خواهد بود).تواند فرصتمي

  :شودمي پيشنهاد زمينه اين در ذيل هايشاخص
  

 تجربة فساد دانشگاهي (كارمندان دانشگاه)هاي نگرش و ترين شاخص. برخي ازمهم7قاب 
  هاي مادي و غيرمادي از دانشجويان در ازاي ارائة خدمات؛درخواست رشوه .١
 جعل: دستكاري اسناد و مدارك براي دانشجويان؛ .٢
  : داللي نمره براي دانشجويان درقبال دريافت امتيازات مادي و غيرمادي؛يگرواسطه .٣
كتاب و مقاالت دانشجويان و استادان (در واحدهايي مثل دفتر مجالت بازي: اعمال نفوذ در چاپ پارتي .٤

 و...).
 د مقاله يا تسريع چاپ؛ييكردن نام كادر اجرايي مجالت، در مقاالت، در ازاي تأاخاذي: اضافه .۵

________________________________________________________ 
1 EA 
2 EE 
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از آن هنگام يجعل: دادن گواهي داوري غيرواقعي به داوران/اعضاي هيئت علمي براي استفاده از امت .٦
 ارتقا؛

ها و ديگر امتيازات به استادان خارج از نوبت و اولويت و براساس رابطه، با توجه به ت گرنتپرداخ .٧
  محدودبودن اعتبارات (در واحدهايي مثل حسابداري و...)؛

 هاي دانشجويان؛هاي آموزشي و ديگر درخواستآميز به درخواسترسيدگي تبعيض .٨

ها، مؤسسات فروش رساله ها و ديگر منابع به دانشجويان، واسطهنامهسوء استفاده از قدرت/ موقعيت: فروش اطالعات پايان .٩
 نويسي.و رساله

 
  يعموم افكار براساس فساد سنجش پودمان

 هم سنجند،نمي را فساد واقعيت فساد ادراك نظير هاييشاخص كه استشده استدالل اينكه با
 هم و دهد،مي نشان را آن از مردم ادراك و فساد واقعيت ميان رابطة كه دارد وجود شواهدي

 هر در فساد به مردم نگرش نوع دانستن آن، ادراك و واقعي فساد ميان رابطة از نظرصرف
 كه است كنشي نوع و سازمان آن به مردم اعتماد ميزان از شاخصي و دارد اهميت سازماني

 يافت توانمي را ايخانواده كمتر. دهند نشان خود از فساد بروز موقعيت در شودمي بينيپيش
 مواجهة اثر بر آنان. باشد نكرده تحصيل عاليآموزش مراكز و هادانشگاه در آن از عضوي كه

 اين بنابراين،. كنندمي پيدا عاليآموزش درباب هايينگرش دارند، عاليآموزش با كه خدمتي
شاخص. سنجدمي كلي طوربه را دانشگاهي نظام و عاليآموزش در فساد به مردم نگرش بخش

 قاب شرح بهي دانشگاه نظام در فساد از شهروندان ادراك سنجشي برا استفاده قابلي ها
  .شوديم شنهاديپ 8 شمارة

  
 هاي ادراك از  فساد دانشگاهي(شهروندان)ترين شاخص. برخي ازمهم8قاب 

 ادراك كلي از سطح فساد موجود در نظام دانشگاهي؛ .١
 در نظام دانشگاهي؛نگرش به شيوع اشكال مختلف فساد  .٢

 شدن در مقاطع تحصيالت تكميلي؛بازي براي قبولي و پذيرفتهاحساس نياز به پارتي .٣

 شيوع اشكال مختلف تقلب؛ .۴

 سرقت علمي.  .۵

  
  
 يريگجهينت

 ويژهبه و مديران مقاومت از فساد، حوزة در مطالعه و پژوهش دههيك از نگارندگان تجربة
 خواهندنمي خود زعمبه آنان. دارد حكايت فساد مطالعات دربرابر حراستي و نظارتي هايدستگاه
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 نظام سالمت ارتقاي قانون 28 مادة اينكه رغمبه .درآورند عمومي نمايش به را كثيفشان پيراهن
 اين سازماني كمتر 1دارد، تأكيد مردم به گزارش ارائة و فساد سنجش بر فساد با مقابله و اداري
  .استورزيده مبادرت زمينه اين در گزارش ارائة و فساد سنجش به و گرفته جدي را قانون

 برخي هاينگرش و هاتجربه از اطالع كسب مشكل فساد، سنجش براي ديگر دشواري
 و مديران از اطالعات گردآوري بحث، مورد هايدشواري به توجه با. است عاليآموزش كنشگران
 پودمان چهار به و گذاشت كنار را پودمان دو بايد احتماالً بنابراين، است؛ دشوار بسيار خبرگان

 دانشگاهي فساد سنجش براي پيشنهادي الگوي ها،دشواري تمام رغمبه اما،. كرد بسنده ديگر
 بودنچندبعدي نتايج، پذيربودنمقايسه كاربرد، سرعت و سهولت هايويژگي داراي زمانهم

-گروه براي چندگانه ابزارهاي از استفاده و مختلف منابع از اطالعات و هاداده گردآوري شاخص،

 و فساد به نگرش فساد، تجربة سنجش چندگانة معيارهاي بر مبتني پاسخگويان مختلف هاي
 در فساد سنجش امكان الگو اين بنابراين،. است دانشگاهي كنشگران ميان در فساد از ادراك
 و دانشگاهي نظام و عاليآموزش در فساد سنجش با. آوردمي فراهم را كشور هايدانشگاه درون

 بنديرتبه امكان دانشگاهي، فعاليت از حوزه هر حتي و دانشگاه، هر فساد نمرة محاسبة
 راهبردهاي توانمي كه است تحقيقات گونهاين منظم انجام با تنها. شودمي فراهم نيز هادانشگاه
 نظام و عاليآموزش در فساد مهار و كاهش درجهت و كرد اتخاذ فساد با مبارزه براي را مناسب

  .شد عمل وارد دانشگاهي
   

________________________________________________________ 
) الف: كندياشاره م موارد اينخالصه به  طوربه با فساد هسالمت نظام اداري و مقابل يارتقا قانون 28 ةماد .1

كلي  صورتسالمت اداري به ميزان گيرياندازه) ب هاسالمت اداري در دستگاه ميزان گيرياندازه هايشاخص تهية
 ةمشمول قانون از راه تهي هاياقدامات دستگاه بررسي) جو مردم  ئوالنبررسي به مس ةو موردي و اعالم نتيج

پيشنهاد به  ةو ارائ هاو ضعف هاو مقابله با فساد، اعالم قوت گيرانهپيش هايعملكرد و اجراي برنامه ةگزارش دربار
 ).1390( ئولمس هايدستگاه
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