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 عوامل موثربرفساداداری باتاکیدبرایران

 حنیفه حیدری کارشناس ارشد علوم اجتماعی مدرس پیام نور طارم

 مجیدمحمدی دانشجوی دکتری جامعه شناسی توسعه مدرس پیام نورطارم

 فریبا نجفی دبیر ادبیات 

 

 

 چکیده

فساد بيانگر نوعي اغتشاش در نظمي درست و منطقي است كه به مرور زمان با آسيبي كه به 

در كليه جوامع طمع و فقر از  .گردد زند موجب فروپاشي نظام مي ريشه و اساس نظام مي هبدن

ظهور فساد اداری قدمتي به درازی  .عوامل موثر در ورود افراد به كارهای فسادآميز مي باشد

ی دارد و رابطه آن با توسعه نظام سياسي مستقيم است تا جايي كه پيدايش آن جامعه بشر

در يک نظام اداری فاسد، كارمندان از . تواند موجب اخالل در نظام سياسي يک كشور شود مي

پردازند كه  گيرند، و با شغل خود به تجارت مي موقعيت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره مي

با توجه . شود يب زدن به توسعه، مانع رشد رقابت سالم و عدالت اجتماعي مياين امر عالوه بر آس

براين است سعي  پژوهش ايندربه اهميت وجود نظام اداری سالم و اثرات آن در توسعه كشور، 

وهمچنين  انواع فساد اداریوفساد اداری موثربر وعواملعلل  ،به بررسي مفهوم فساد اداری كه

 .شود  را ارائه  با آن  مبارزه و  كارهای در كشور بررسي، و راهرا اداری علل ظهور و گسترش فساد

 ،نظام سياسي،نظام اداری،عدالت اجتماعي،نظام اداریفساد اداری:های کلیدی واژه
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 مقدمه

شواهد فراواني وجود دارد مبني بر اين كه هر چقدر به پايان سده بيستم نزديک مي شويم، 

به . )عنوان يکي از مسائل فراگير دهه آخر اين قرن، اهميت بيشتری مي يابدموضوع فساد به 

های توسعه برای حل مساله فساد  دنده و رويکرد روغن كاری چرخ( 1831نقل از پل هيود، 

ای  اهميت خويش را از دست مي دهد و اين ديدگاه كه فساد بيش از هر چيز همچون ماسه

بدين . ای توسعه مي شود، رونق پيدا مي كند دنده روند چرخعمل مي كند كه منجر به اخالل در 

ترتيب امروزه مبارزه با فساد در صدر شعارهای انتخاباتي قرار گرفته و احزاب رقيب و رقبای 

 (.1838ربيعي، )سياسي بدين وسيله از ميدان به در مي شوند 

ت هاست و مختص يک قاره، به اعتقاد اكثر متفکران، فساد يک بيماری انکارناپذير در همه حکوم

منطقه يا گروه قومي خاص نيست و فساد در رژيم های سياسي دمکراتيک و ديکتاتوری، 

اقتصادهای سوسياليستي، سرمايه داری و فئودال يافت مي شود و اقدامات فساد آميز مربوط به 

زه قدمت از اين رو قدمت فساد به اندا. زمان حال نيست، بلکه تاريخ آن به قدمت جهان است

هرجا كه قدرت و ثروت متمركز مي شود و هر جا دولتي وجود دارد،   در واقع. مفهوم دولت است

 (همان)فساد نيز وجود دارد 

اما واقعيت امر اين است كه امروزه اين پديده در مقايسه بين دو دسته كشورهای توسعه يافته و 

تر است و اكثر مطالعات و  در حال توسعه، در بين كشورهای دسته دوم بيشتر و شايع

اين . شده است هايي كه راجع به فساد صورت گرفته به نحوی به اين كشورها مربوط مي بررسي

دولت . ای و غير دمکراتيک برخوردارند كشورها اغلب از ساخت سياسي شديدا متمركز عشيره

دولتي از قدرت  گير،تمركز شديد و بسيار ناكارآمد قدرت سياسي، سوءاستفاده مقامات های آسان

اقتصادی مبتني بر افراد،  -سياسي، سوء مديريت، سياسي بودن تخصيص منابع، نظام سياسي 

ها، اطالعات ناقص، عدم تقارن شديد اطالعات،  اقتصادهای شديدا تنظيم شده توسط بوروكرات

خدوش، قوانين ضعيف و ناكارآمدَ، عقب ماندگي و ناكارآمدی تکنولوژی نظارت و نظام انگيزشي م

. واقعيت اساسي بسياری از كشورهای در حال توسعه است كه همگي از نشانگرهای فساد هستند

 (1831خضری، )

ای نوين نيست؛ پيدايش و گسترش آن، قدمتي به اندازة تاريخ اجتماعات  فساد اداری، پديده

و جوامع از فساد، از عوامل اصلي بازماندن نهادها . ها و نهادها دارد بشری و تاريخ سازمان

به همين دليل، همواره . آيد شمار مي دستيابي به اهداف، و از موانع اساسي رشد و تکامل آنها به

گيری  اند، در انديشة پيش اجتماعي بشر و رشد و تکامل آن بوده  كساني كه به فکر سالمت نظام

ق، در اين ميان نقش پيامبران الهي و اوليای ح. اند و مبارزه با اين پديدة شوم اجتماعي افتاده

را   آنان مبارزه با فساد و تباهي و برقراری قسط و عدل در جامعه. اند ای داشته بسيار برجسته
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های فراواني از خود نشان  نثاری های تبليغي خود قرار داده و در اين راه، جان سرلوحة برنامه

  (1831حسني وشمس،(.اند داده

 بيان مسئله

فساد در لغت به معنای تباهي و بطالن و های دولتي كدامند؟ سازمان عوامل موثربرفساداداری در

رحها،تصميمات،كارها،برخوردها و روابطي كه در طنقيض صالح است و فساد اداری مجموعه 

محيط اداره بر خالف خط مشي عمومي كشور و قوانين حاكم بر جريان امور اداری و اهداف 

تباهي منافع عمومي و مسخ و بيهودگي اداری  ومنافع جامعه به وقوع مي پيونند و موجب

 ميگرددنظريه فيلسوفان اسکوالتيک كه فساد اداری را ناشي ازحرص سيری ناپذير انسان ميدانند

نظريه .ناقص و ناروا است،چون تاثير شرايط نهادی مختلف بر فساد اداری را ناديده ميگيرد

حدود است زيرا فساد اداری را تنها در فيلسوفان دوره روشنگری گرچه دقيقتر است اما هنوز م

برخي .شکل غير قانوني آن در نظر گرفته وبه شکلهای قانوني فساد توجه ای نکرده است

تعريف كرده  سوءاستفاده از قدرت دولتي بخاطر نفع شخصي پژوهشگران امروزی فساد اداری را

 (1831مرداني،(. اند

ساير ابعاد اقتصادی دارد ونيز از آنها تأثير مي  نظام اداری تأثير بسياری بر توسعه اقتصادی و

در واقع نظام اداری سالم، بستر . پذيرد كه البته تآثيرات مثبت منوط به سالمت نظام اداری است

به همين نحو فساد در نظام اداری هم مانع مهمي در . سازی مناسب برای توسعه خواهد داشت

فساد اداری هزينه های اضافي سنگيني بر  :به عنوان مثال ميتوان گفت. تحقق توسعه است

ميليارد  155اين رقم ساالنه در سطح جهاني مبلغي نزديک به .دولت و جامعه تحميل ميکند

از سوی ديگر آمار تخريبي .دالر از داراييهای شركتها، سازمانها و افراد حقيقي را در بر ميگيريد

ومي در سطح جامعه به بي ثباتي اين امر به حدی است كه به دليل گسترش نارضايتي عم

انساني به  و منابع بالقوه و بالفعل  شود ، و از طريق هدايت ناصحيح استعدادها سياسي منجرمي

سمت فعاليتهای نادرست برای دستيابي به درآمدهای سهل الوصول و بادآورده به جای شکوفا 

ران ناپذيری به اقتصاد شود و لطمه جب شدن اين توانايها در مجاری سازنده، سوق داده مي

 (1833اری،نج.)فرهنگ جامعه وارد ميکند

فساد اداری بخش از مجموعه مسايلي است كه سازمانها در دورة عمر خود به ناگزير آن را تجربه 

های آن در خارج از  اين مجموعه مسايل به معظالتي اشاره دار دكه به طور عمده ريشه. كنند مي

اين معضالت به عنوان چالشهايي كه . سازد آن سازمانها را متأثر مي سازمان قرار داشته ولي آثار

شوند كه به دليل عدم كنترل سازمان بر علل پيدايي  روی مديران هستند تلقي مي  همواره پيش

آنها، طبيعتاً كنترل آنها نيز بسيار دشوار است؛ به عنوان مثال فساد اداری تا حد زيادی از 

پذيرد؛برای مثال باال بودن نرخ  ي، فرهنگي و سياسي تأثير مينظامهای اقتصادی، اجتماع

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

بيکاری، ميزان سلطة روابط غير رسمي و سنتي بر ارتباطات ميان افراد، ميزان بلوغ نظام سياسي 

گذارد از طرفي فساد اداری به طور مستقيم  برحجم فساد اداری يک جامعه تاثير مستقيم مي... و

عيت نظام سياسي و مطلوبيت نظام فرهنگي واجتماعي اثرات بر كارايي نظام اداری، مشرو

شود كه در  نابهنجاری خواهد گذارد كه اين تعامل باعث ايجاد دوری باطل ومارپيچي نزولي مي

هايي از جنس فساد اداری كه ريشه  نهايت جامعه رابه افول خواهد كشاند؛ از اين رو بايد با پديده

حلهای جامع  رو شد و به تدوين راه انگرشي سيستمي روبههای گوناگوني دارند، ب در زمينه

  انديشيد

 اهمیت وضررورت تحقیق

شود  يکي از ويژگي هايي كه در تمامي مراحل توسعه بوروكراسي جديد در ايران مشاهده مي

در .و برای بررسي مسئله فساد اداری بايد نخست آنرا تعيين كنيم. مسئله فساد اداری است

اداری را ناشي از حرص سيری ناپذير انسان ميدانستند و به عنوان مثال فيلسوفان گذشته فساد 

امافيلسوفان دوره روشنفکری . اسکوالتيک قرون ميانه درباره فساد اداری اينگونه مي انديشيدند

يعني جنبش فلسفي قرن هجدهم كه ويژگي بارز آن عقل گرايي بودونيز نظريه پردازان دولت 

نوزده هم تعريف امروزی و دقيقتری از فساد اداری به دست داده اندكه  دمکراتيک در قرن

 (1831:حبيبي) عبارت است از استفاده غير قانوني از اختيارات اداری، دولتي برای نفع شخصي

در حال حاضر فساد تقريبا در تمام كشورها وجود دارد؛ ولى مخرب ترين آثار را در كشورهاى 

زيرا مانع هرگونه پيشرفتى دررشد اقتصادى و دموكراسى . اردگذ درحال توسعه به جاى مى

دهد،  ت قرارداده و منابع ملى را هدر مييفساد سياستهاى دولت را در تضاد با منافع اكثر. است

 تالش و انرژى مسؤوالن دولتى و شهروندان را به پولهاى باد آورده وكم زحمت معطوف مى

زدايى را ناكام مى سازد و بي انگيزگى  هاى فقر د، تالشكند،رشد رقابت پذيرى را دشوار مى ساز

هاى توسعه مناسب در  كند طرح هايي كه فساد ايجاد مى عارضه. و بدبينى ايجاد مى نمايد

در . جنوب را نابود كرده و دوران گذار اقتصادى و سياسى در شرق را دچار توقف ساخته است

از بدنه سياسى رسوخ كرده باشد؛ ولى در يک  يک كشور توسعه يافته فساد مى تواند در قسمتى

ترى برخوردارا است،  كشور در حال توسعه كه اغلب از نظام ادارى و تشکيالت سياسى ضعيف

يکي از اين نوع فسادی كه .مساله فساد مى تواند گريبانگير بخشى از كل نظام شده باشد

توان گفت فساد  در واقع مي تبيشتردر جوامع بخصوص كشورما ايران وجود دارد فساد اداری اس

يعني از زماني كه فعاليتهای بشر شکل سازمان يافته . است ای همزاد حکومت اداری پديده

ومنسجمي به خود گرفت از همان زمان فساد اداری نيز همچون جزء الينفکي از متن سازمان 

سازمان تلقي كرد كه درنتيجه ه توان فساد را فرزند ناخواست بنابراين مي.ظهور كرده است
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تعامالت گوناگون در درون سازمان و نيز به مناسب تعامل ميان سازمان و محيط آن به وجود 

لذا ضرورت دارد تا با آگاهي و شناخت كافي از ابعاد و عوامل تاثيرگذار بر فساداداری   .آمده است

داری در اين خصوص به انجام  منهها اين موضوع مورد توجه قرار گرفته و مطالعات دا در سازمان

 .رسد

 اهداف تحقیق

 تعيين عوامل مهم وتاثيرگذاردر بروز فساداداری در سطح جامعه باتاكيدبرايران -1هدف اصلی 

ارائه راهکارهاوپيشنهادات موثر برای مديران، جهت پيشگيری يا مقابله با بروز  -2هدف اصلی 

 های دولتي پديده فساد اداری در سازمان

 اهداف فرعی

های  در سازمانفساد اداری  در بروز عوامل مديريتي و سازمانيتعيين ميزان تاثيرگذاری  -1-1

 دولتي

در  فساد اداری  از بروز عوامل مديريتي و سازمانيتعيين ميزان بازدارندگي بهبود  -2-1

 های دولتي سازمان

 مبانی نظری 

 تعريف فساد اداری

به معنای شکستن است بنا براين در  rumpereريشه فساد فعل التين :تعریف فساد اداری

فساد چيزی مي شکند يا نقض مي شود كه آن ممکن است رفتار اخالقي يا شيوه قانوني و غالبا 

طبق تعريف بانک جهاني و سازمان شفافيت بين الملل، فساد سوء استفاده از .مقررات اداری باشد

است كه اين تعريف مورد (خصوصي)رای كسب منافع شخصي ب(قدرت عمومي)اختيارات دولتي

توافق عمومي در جهان است وبه طور ضمني فرض شده است كه مجموعه ای از قوانين و ضوابط 

مدون اداری وجود دارد كه چهار چوب فعاليتهای مجاز اداری را تعيين مي كنند،هر گونه رفتار 

باشد فساد اداری تلقي مي   نتفاع شخصي مطرحاداری كه مغاير با اين قوانين باشد و در آن ا

بديهي است چنين تعريفي وقتي جامع است كه قوانين و حدود آن كامال واضح و فراگير .شود

طبق تعريف بانک .فساد در جامعه نسبي است و با نظام ارزشي هر جامعه تعريف مي شود.باشد

عمومي برای  فساد اداری عبارتست از استفاده از قدرت: جهاني و سازمان شفافيت بين الملل

خليل ).كسب منافع خصوصي اداری، تحت تأثير منافع شخصي يا روابط و عاليق خانوادگي

 (.www.agahsazi.comnew خاني،

براى فساد ادارى تعاريف مختلفى ارايه شده است كه روى هم رفته به چهاردسته قابل تقسيم 

 :بندى است
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/ از استفاده غير قانونى از اختيارات ادارىفساد ادارى عبارتست : تعريف قانونى فساد ادارى.  ا

چنين تعرپفى از فساد هنگامى جامعيت مى يابد كه قوانين ادارى . دولتى براى نفع شخصى

كامل، واضح، عادالنه و فراگير باشند و براى تمامى فعاليتهاى دولتى و ادارى ضوابط دقيقى را 

اى گروهى از افراد،  ن است كه در هر جامعهايراد دوم كه بر اين تعرپف وارد است اي. معرفى كنند

نفوذ و قدرت سياسى بااليي دارند و مى توانند براى سود شخصى قوانين را تغييردهند كه چنين 

 .رفتارهايى براساس تعريف قانونى فوقا فساد تلقى نمى شوند چون با نقض قوانين همراه نيستند

خى از محققان معتقدند كه فساد ادارى را بايد بر: تعريف فساد بر مبناى افکار عمومى جامعه.  2

در اين راستا اقدامى در چارچوب فعاليتهاى . با توجه به ديدگاههاى عمومى مردم تعريف كرد

. دولتى مصداقا فساد را مى يابد كه ازديد مردم يک جامعه غير اخالقى و مضر باشد/ ادارى

غلب اوقات ديدگاه همه مردم يکسان مشکل مهمى كه در اين تعريف وجود دارد اين است كه ا

 .نيست

برخى از محققان فساد ادارى را آن گروه از اقدامات : تعريف فساد بر اساس منافع عمومى.  8

دانند كه نخست به منافع عمومى لطمه بزند و دوم هدف از انجام  كارمندان و مسؤوالن دولت مي

شخص ثالثى كه عامل را براى انجام اين آن رساندن فايده به عامل كارمند اقدام كننده يا به 

در اين تعريف نيزمشابه تعاريف قبلى با اين مشکل مواجه هستيم كه . اقدام اجيركرده است باشد

 .ممکن است همه اقشار جامعه در مورد منافع عمومى برداشت يکسانى نداشته باشند

ادگى در تصميمات هاى اجتماعى و خانو تعريف فساد ادارى بر اساس نقش و وابستگي.  4

تانزى معتقد است يک كارمند يا مسؤول دولتى هنگامى مرتکب فساد ادارى شده : كارمندان

است كه در اتخاذ تصميمات ادارى تحت تاثير منافع شخصى و يا روابط و عاليق خانوادگى و 

 (1835صفری ونائبي،(هاى اجتماعى قرارگرفته باشد دوستي

يعني عملي كه هم از نظر توده مردم و هم از نظر )سه نوع فساد؛ فساد اداری سياه، هيدن همير

گرفتن  نخبگان سياسي منفور است و عامل آن بايد تنبيه شود، مثل دريافت رشوه برای ناديده

يعني كاری كه از نظر )، فساد اداری خاكستری(استاندارد و معيارهای ايمني در احداث مسکن

و فساد اداری ( است، اما توده مردم در مورد آن بي تفاوت هستند اكثر نخبگان منفور

يعني كاری كه ظاهراً مخالف قانون است اما اكثر اعضای جامعه نخبگان سياسي و اكثر )سفيد

مثل . مردم عادی آن را آن قدر مضر و با اهميت نميدانند كه خواستار تنبيه عامل آن باشند

را ( ثر تغييرات اجتماعي ضرورت خود را از دست داده استچشم پوشي از نقض مقرراتي كه در ا

  (17:1:61حبیبی،)نمايد  از هم متمايز مي

دو مکتب رقيب و متعارض در خصوص اثرات فساد بر كارايي و اثربخشي نظام اداری و توسعة  

  :اقتصادی

 مکتب کارآمدی -1
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نهادها در كشورهای در حال مکتب كارآمدی فساد اداری، با تأكيد بر ناكارآمدی قوانين و 

داند و معتقد است كه  توسعه، فساد اداری را روشي برای غلبه بر ناكارآمدی قوانين و مقررات مي

كند، و رشد اقتصادی و  های خشک نظام بوروكراسي ايفا مي فساد، نقش روغن را برای چرخ

، فساد را هزينة كسب و داران مکتب كارآمدی بنابراين، طرف .نمايد گذاری را تسهيل مي سرمايه

هر روی، فساد از نظر اثرگذاری، خنثي  به . باشد دانند كه منفعت آن بيش از هزينة آن مي كار مي

ای كامالً بد و منفي نيست و آثار  ادعاهای زيادی هست مبني بر اينکه فساد اداری، پديده. نيست

 .مثبت نيز دارد

 مکتب ناکارآمدی  -2

های تئوريک ارائه شده است، اما نتايج  بر مبنای برخي استدالل گرچه مکتب كارآمدی فساد،

های  های اخير در زمينة اثرات فساد اداری انجام شده، استدالل های بسياری كه در سال پژوهش

مکتب كارآمدی فساد را با چالش مواجه كرده و بيانگر اين حقيقت است كه فساد، حركت به 

 كند  سمت توسعه را كند مي

مالي  -مالي، تعريف زير را از فساد اداری  -كولمن با تركيب ابعاد مشترك فساد اداری رابل و 

ای در  استفاده از وظيفه مالي رفتار منحرفي است كه خود را در سوء -فساد اداری ». اند ارائه داده

ه استفاد اين سوء. دهد ای نشان مي سيستم سازمان و جامعه به نفع فردی ديگر يا نهاد و مؤسسه

شود تا به منفعتي برای خود يا طرف سومي  از وظيفه توسط خود فرد يا كسي ديگر آغاز مي

رود،  شود و انتظار مي در نتيجه آسيب يا ضرری به سيستم سازمان و جامعه وارد مي. منتهي شود

 (.2553:21رابل و كولمن، )« اعمال فاسد در توافق مخفي و دو طرفه محفوظ بماند

های  فايده بر اين ايده مبتني است كه افراد در هر پست و مقامي، همواره كنش -رويکرد هزينه 

دهند كه  كنند و اصوال زماني تن به اقدام مي فايده تحليل مي -خود را بر مبنای معيار هزينه 

فساد اداری به مثابه اقدامي غيرقانوني، در بردارنده . هايش بچربد منافع حاصل از آن بر هزينه

بازداشت، تعليق يا انفصال از خدمت، . ورزند برای افرادی است كه به آن مبادرت مي هايي هزينه

شود، از جمله  جريمه نقدی و به مخاطره افتادن حيثيت كارمندی كه مرتکب فساد اداری مي

ها به عوامل مختلفي از جمله قاطعيت نظام قضايي در  كيفيت و شدت اين هزينه. آنها هستند

كارايي سازوكارهای نظارتي و بازرسي در شناسايي موارد فساد اداری،  برخورد با مفسدين،

های شغلي در بازار آزاد و قبح و زشتي فساد  ها و افکار عمومي، كيفيت فرصت رسانه حساسيت

اگر نظام قضايي در پيگيری و مجازات مفسدان . اداری در فضای عمومي جامعه بستگي دارد

د، سازوكارهای نظارتي از اثربخشي الزم در كشف و شناسايي گير باش انگار و آسان اداری سهل

موارد فساد برخوردار نباشند و يا سياستمداران در وقوع و گسترش فساد دست داشته باشند، 

بنابراين، در اين رويکرد، . يابد های ارتکاب به آن كاهش و احتمال وقوع فساد افزايش مي هزينه

به بيان ديگر، كم هزينه . كند، قيمت نسبي آن است يين ميآنچه ميزان تقاضا برای فساد را تع
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حقوق و دستمزدهای پايين در بخش عمومي، . دهد بودن فساد، احتمال ارتکاب آن را افزايش مي

برخورد جانبدارانه و مالحظه محور نظام قضايي با مفسدان و نگرش ارزشي و حيثيتي به فساد 

فساد را كاهش داده و باعث ارزان شدن آن اقتصادی در بخش عمومي قيمت نسبي ستاده 

 (1831خضری،).شود  مي

 عوامل موثربرفساد اداری

قانوني -رابانوع مشروعيت منطقي(توانسازی)ماكس وبر نخستين كسي است كه اصول بوروكراسي

طبق برخي از اين اصول، شناخت ميزان لياقت و شايستگي هر فرد عضو سازمان .ارائه داده است

تخصص،كارداني و آموزش اوست كه بايد از طريق مالك ها و معيارهای معين  در ارتباط با

مشخص   وباالخره بر اساس اينگونه اصول سازماني مورد نظر ماكس وبر.تشخيص داده شود

ميگردد كه صالحيت هر فرد در سازمان و وظايف و مقام اداری وی از طريق قوانين و مقررات و 

به عبارت ديگر روابط سازمانها غير شخصي است و ضوابط و . معيارهای مشخصي تعيين ميشود

حال آنکه در اكثر كشورهای جهان اسالم،توسعه بوروكراسي .مقرراتي حاكم بر اين روابط است

كادو دادن و كادو گرفتن ،نفوذ در .اكثرا در ارتباط با روابط شخصي و دادو ستدی است

و منطقه ای و ملي اعم از بزرگ و كوچک،يکي  سازمانهای اداری كه در كليه سازمانهای محله ای

مثال برای استخدام عضو ،معموال مدارك آموزش .از شيو های موفقيت در كار مشتريان است

اما انتخاب اعضا معموال از طريق شبکه روابط خصوصي و .حداقل ديپلم و ليسانس ضروری است

د از طريق روابط خصوصي با يعني برای استخدام هر سازماني باي.اعمال نفوذ صورت ميگيرد

 .صاحبان نفوذ اقدام كرد

به همين ترتيب ميتوان موارد زير را كه از مصاديق فساد اداری ورابطه شخصي داد و ستدی 

است و بين مقامات باال و كادرهای پايين ومتوسط و مشتريان معمول است به عنوان مثال ارائه 

 :نمود

 ناقصه های معمول در سازمانهای دولتيداد و ستد رشوه برای برنده شدن در م-1

 اخذ پورسانتاژ از مبالغ قراردادها، از پيمانکاران خدمات،خيابان و راههای شهری و غيره-2

 دريافت هديه يا پول در ازاء انجام مربوط به اخذموافقت اصولي برای تاسيس كارخانه -8

 برداری از معادناعمال نفوذ به همراه وعده های مادی برای اخذ پروانه بهره -4

توسل به دالل ها و واسطه ها يا ارتباط مستقيم برای تصويب و انجام طرحهای بزرگ -1

 كشاورزی

 نفوذ در دادگاهها برای برائت مجرم يا به حداقل رساندن محکوميت مجرمين-6

 داد و ستد كادوهای گرانقيمت يا هديه های آنچناني برای تصاحب پست های نان و آبدار-3
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 بند های سياسي و اعمال نفوذ در تصاحب آراء انتخابات از طريق مسئولين انجام اين امر زد و-3

 رشوه دادن و رشوه گرفتن در تنظيم اسناد مالکيت از راه زد وبندهای اداری و حقوقي-3

اقدام از راههای مختلف برای تطميع مقامات باال و تصاحب پست و مقام اداری، بدون شرايط -15

 احراز مقام

همکاری با شبکه های تبهکار تقلب در كنکورهای دانشگاهي يا اخذ و جعل ديپلم و مدارك -11

 آموزشي

 اعمال نفوذ برای اخذ بورس تحصيلي برای وابستگان سرآمدان و ساير مشتريان-12

هديه دادن و هديه گرفتن برای اعمال نفوذ در صادرات و واردات كاالهای غير الزم يا -18

 رآمدنامرغوب و پر د

زد وبند وسوء استفاده های مسئولين در آزاد گذاشتن قاچاقچيان مواد مخدر و كاالهای غير 

مجازاينها و امثال اينها از نمونه های فساد اداری معمول در سازمانهای اداری، اجتماعي، 

اقتصادی، سياسي وغيره در كليه سطوح و در اكثر موسسات دولتي و غير دولتي هستند كه در 

معموال كادوها و هديه ها .خورند مي  ی از كشورهای جهان سوم به فراواني به چشمبسيار

عبارتند از اشياء گرانقيمت و لوكس، همچون قالي و قاليچه، ظروف و كريستال ها، اشياء و عتيقه 

پربها، تابلوها و آثار هنری باارزش، يايک دستگاه آپارتمان، يک قطعه زمين مرغوب يا اتومبيل 

بيشتر از همه پول نقديا چک كه گاهي وسله رابطه ها و واسطه ها كه مبلغ آن از قبل  وغيره و

 (243:1835،گلشن فومني.)بايد مشخص گردد، ميباشد

ها ريشه  باشد و قدرت دولت در همه بخش صورت تمركزگرا مي در جوامعي كه ساختار سياسي به

مردم تنها با عبور از مجرای دولت امکان پذير ای كه انجام هر امری از امور  دوانيده است، به گونه

شود و سرنخ انجام همه امور به دست دولت و كاركنان دولت است، به طور طبيعي ميزان  مي

های دولتي افزايش يافته و همين افزايش تقاضا از طرف مردم و  برخورد ارباب رجوع با دستگاه

در اين سيستم، . دهد د اداری را افزايش ميكمبود منابع و امکانات از سوی دولت زمينه بروز فسا

هم ارباب رجوع برای تسريع كار خود و سبقت جويي از ديگران تمايل به رشوه دادن پيدا 

بيند و احساس نيازی كه در ارباب رجوع  كند و هم كارمند به دليل قدرتي كه در خود مي مي

 (1831:11 مودودی،)شمرد كند، اخذ رشوه را حق خود مي مشاهده مي

 :به طور كلي ميتوان عوامل اصلي شکل گيری اين پديده را به سه گروه تقسيم بندی كرد

 عوامل فرهنگي و محيطي -1

پست های سازماني بر مبنای  واقعيت اين است كه در نظام اداری كنوني،انتصاب و اختصاص

استمداران و رفيق بازی و يا رشوه به صورت امری عادی درامده و تباني بين افراد متمول،سي

كه . عوامل بوروكراسي اداری برای عبور از فيلترهای نظام اداری،يک جريان پذيرفته شده است

 .نتيجه ان بروز فساد بويژه در سطح كالن جامعه بوده است
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 عوامل شخصيتي -2 

در تمام كشورها بويژه كشورهای توسعه يافته،برای پست های اداری و سازماني شرايط احراز 

در محتوای . گردد كه انتخاب و انتصاب افراد بر مبنای آن شرايط صورت ميگيردمعرفي مي

شرايط احراز موقعيتهای اداری و دولتي، بخشي به ويژگيهای شخصيتي مدير اختصاص داده 

شده است، علت آن نيز به اهميت و نقش ويژگيهای شخصيتي مديران در رفتارهای سازماني بر 

در نظر بگيريد كه بر مبنای رفيق بازی يا رشوه، فردی برای . ندميگردد كه از خود نشان ميده

پستي انخاب شده است كه شرايط آنرا نداشته باشد، در اينجا بروز فساد امری اجتناب ناپذير 

 .است

 عوامل اداری و سازماني -8 

چيزی كه در نظام اداری كنوني واقعيت دارد اين است كه واحدهای اداری معموال با تعداد 

زيادی از قوانين و مقررات غير واقعي و يا غير ضروری مواجه هستند،و ابهامات موجود در رويه 

های اداری و استانداردهای جاری كار،امکان هرگونه تصميم و اقدامات خودسرانه ای را به 

ق به عالوه اينکه،فرايندهای پيچيده و چند اليه امور اداری نيز عامل تشوي.كارگزاران آنها ميدهند

از طرفي ديگر كمي حقوق كاركنان بخش . مراجعان به پيشنهاد رشوه برای تسريع كار هستند

خدمات اجتماعي هم دليل كاهش تدريجي مقاومت و عادت بعدی آنان به قبول اين پيشنهادها 

 (1833 ،رفيع پور:) .است

 :انواع فساد اداری

اثر تخلفات مکرر و مستمر كاركنان شود كه در  فساد اداری به وضعيتي در نظام اداری گفته مي

ای فراگير دارد كه در نهايت آن را از كارايي و اثربخشي مورد انتظار باز  آيد و جنبه به وجود مي

ترين  شود انواع گوناگوني دارند كه رايج اين تخلفات كه مجموعاً به فساد اداری منجر مي. دارد مي

 :آنها عبارتند از

 :شود ندين نوع تقسيم ميـ فساد مالي كه خود به چ 1

 ـ  ارتشاء؛ 

 ـ اختالش؛ 

 ـ فساد در خريدهای دولتي از بخش خصوصي؛ 

 ـ فساد در قراردادهای مقاطعه كاری دولت با پيمانکاران؛ 

 ـ فساد مالياتي؛ 

 ـ استفاده شخصي از اموال دولتي؛ 2

ي به غير از وظيفه كاری، گزارش مأموريت كاذب، صرف وقت در اداره برای انجام كارهاي ـ كم 8

 اصلي،

 ـ سرقت اموال عمومي از سوی كاركنان؛ 4
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 ـ اسراف و تبذير؛ 1

 ـ ترجيح روابط بر ضوابط؛ 6

 (تساهل و تسامح نسبت به فساد)ـ فساد در شناسايي و مبارزه با قانون شکني؛  3

 ـ فساد در اراية كاال و خدمات دولتي؛ 3

 اقتصادی و اجتماعي؛ـ فساد در صدور مجوز برای فعاليتهای  3

عدم رعايت ضوابط و معيارهای شايستگي در گزينش، انتخاب و ارتقای : )ـ فساد استخدامي 15

 (1835فرهادی نژاد،(.افراد در سازمان

 علل ظهور و گسترش فساد اداری

ای  ها و عوامل تسهيل كننده ظهور فساد اداری مستلزم وجود شرايط خاصي است و عالوه ريشه

 .شوند طور خالصه در زير بررسي مي بهدار دكه 

 :ـ شرايط اساسي برای ظهور فساد اداری 1

تواند ناشي از عوامل  تمايل مي. تمايل به ارتکاب تخلف در ذهن عامل آن قرار دارد: تمايل( الف

اينکه اين عوامل از درون فرد نشأت بگيرد يا از محيط، چندان تفاوتي در  مبني برمتعددی باشد 

 .آورد وجود نمي نتيجه به

برای مبادرت به فساد اداری بايد عالوه برتمايل، فرصت مناسب نيز وجود داشته : فرصت( ب

چنين فرصتي ممکن است در پي طراحي و تدابير بلندمدت پيش بيايد و يا ناشي از . باشد

و  چنانچه تمايل و فرصت اقدام به فساد وجود داشته باشد فساد متولد خواهد شد. تصادف باشد

 (1835فرهادی نژاد،(. در صورت مهيا بودن ساير شرايط رشد خواهد كرد

 چارچوب نظری

های تحليلي مختلف وجود  در زمينة فساد اداری و راهکارهای مبارزه با آن، رويکردها و چارچوب

هريک از اين رويکردها، مزايا و معايب خاص خود را دارد كه در اين گفتار، جای بحث . دارد

رابل و كولمن  نظريه تانزی،ما در اين پژوهش،  هچارچوب نظری مورد استفاد. نيست دربارة آن

مي باشند كه طبق اين سه نظريات فساد اداری در  فايده-رويکردهزينه و ومکتب كارآمدی

مواقعي اتفاق مي افتدكه برای انجام دهنده منفعتي وجود داشته باشد وياهمچنين برطبق اين 

هاى اجتماعى قرارگرفته  تحت تاثير روابط و عاليق خانوادگى و دوستي نظريات فساد مي تواند

از جمله ايران ) جوامع گرم كه در آنها ارزشهای سنتي بر روابط بين افراد حاكم است باشد 

در جامعة ايران اگر فردی در . دهد روابط خويشاوندی يکي از علل فساد اداری را تشکيل مي(

خويشاوندان از او توقع دارند كه درتصميمات اداری، خويشاوندی يک منصب اداری قرار بگيرد؛ 

را بر ضوابط موجود ترجيح دهد و چنانچه فرد، خالف اين عمل كند، جامعة ايراني ارزيابي 

 .مثبتي ا زاو نخواهد داشت

 مبانی روش شناسی
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 .تحقيق به صورت فيش برداری وتحليلي وكتابخانه ای مي باشد

 

 بحث

علت گرايش به فساد، عده ای را تجسم كنيد كه بر روی يک پله برقي كه به برای درك بهتر 

برخورداری از رفاه و فرصتهای اجتماعي )رود،ايستاده اند و به راحتي به طرف باال طرف باال مي

بقيه مردم كه . روند كه اين پله برقي فقط برای عده معدودی از افرادجامعه است مي( عالي

خواهند به آن پله باال برسند،اما راهي ندارند به جز اينکه  دهند نيز مي اكثريت آنرا تشکيل مي

آيدبا فعاليت و سرعت بسيار بيشتر حركت كنند  از روی پله برقي ديگری كه به طرف پايين مي

وضع كارمندان دولت و .رسند مگر اينکه خود را از اين قاعده خارج كنند اما هرگز به آن نمي

كارمندان و .ه امروز ايران شبيه به حركت از روی پله برقي از نوع دوم استكارگزاران آن در جامع

كارگران با همسران و فرزندانشان در مقابل خود، افراد زيادی را مي بينند كه در رفاه كامل از 

از سوی ديگراز سوی ديگر مرتبا از سوی تبليغات . كنند پله های دستيابي به رفاه استفاده مي

بنابرين احساس عدم وجود عدالت . شود آنها معرفي مي هون يک زندگي مرفه بجنبه های گوناگ

شود كه اعتقاد به نظام اجتماعي به قول  اجتماعي در نگارش و ذهنيات آنها موجب مي

كاهش يابد و به عبارت ديگر،كنترل رواني افراد بر روی رفتار خود كم ( وجدان جمعي:)دوركهايم

كشور ما تشنه فعاليت   امروز،دن كاركنان به فساد اداری دارد كه نقش مهمي در آلوده ش شود

اين امر نيازمند . گذاری مطمئن است اقتصادی سالم و ايجاد اشتغال برای جوانان و سرمايه

و صنعتگر و عنصر فعال در كشاورزی و مبتکر علمي و   گذار، فضايي است كه در آن سرمايه

مت ارتباطات حکومتي و امانت و صداقت تصديان امور جوينده كار و همه قشرها، از صحت و سال

اگر دست مفسدان و سوء . مالي و اقتصادی مطمئن باشند و احساس امنيت و آرامش كنند

كنندگان از امکانات حکومتي قطع نشود و اگرامتيازطلبان و زياده خوهان پرمدعا و  استفاده

طلب همه احساس ناامني و نوميدی  الگذار، توليدكننده و اشتغ انحصارطلب طرد نشوند سرمايه

 های نامشروع و غيرقانوني تشويق خواهند شد خواهند كرد و تعدادی از آنان برای استفاده از راه

هايي اساسي و  برای حذف يا كاهش فساد اداری در نظام اداری و سطح جامعه، نيازمند برنامه

بعاد آن همچون فرهنگ و مديريت جانبه هستيم كه با تأثير بر فرهنگ عمومي جامعه و ا همه

گيری از  ، پيش(پذيرد ای كه به طور مستقيم از فرهنگ جامعه تأثير مي به عنوان پديده)سازماني 

های تنبيهي و پس از  بروز فساد اداری را هدف قرار دهد، به جای آنکه از طريق طراحي رويه

و پرورش يافته گردند، كار سالم  بنابراين اگر انسانهای سازمان سالم .وقوع با آن مبارزه كند

همچنين  .سازی محيط سازماني سريعتر انجام ميشود و بصورت يک فرآيند مداوم در مي آيد

اگر عوامل سازماني و مديريتي حاكم متکي بر طرفداری از منافع گروه نباشد و در برخورد با 

گروه يا افراد خاص رفتار ويژه ای نداشته باشد، در واقع نوعي تبعيض گريزی و اجتناب از 
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مه پايان سخن اينکه مبارزه با فساد مستلزم يک برنا  .شود  تبعيض در رفتار اعضا مشاهده مي

 . ريزی دقيق جهت شناسايي همه جانبه است

 خالصه ونتیجه گیری وپیشنهادات

ای است كه در دنيای امروز به ويژه در كشورهای در حال توسعه، به عنوان  فساد اداری، پديده

ترين عوامل در سر راه پيشرفت جامعه، مطرح شده است و اين پديده توانسته  يکي از مهم

تأثير عوامل . بر روی سرعت حركت چرخ توسعه جامعه ايجاد كند ناپذيری را صدمات جبران

ای داده است كه در نتيجه آن، بسياری از  گيری فساد، به آن ماهيت پيچيده گوناگون در شکل

بنابراين، از . ها برای مبارزه با فساد به شکست انجاميده است های طراحي شده دولت برنامه

ی اصالحات اداری و قوانيني كه برای مبارزه با فساد اداری يا ها گذشته تا امروز با وجود برنامه

سؤالي . مسئله فساد اداری حل نگرديده و ريشه آن كنده نشده است. تعديل آن وضع شده است

گمان، علت آن كمبود قوانين  شود اين است كه چرا چنين است؟ بي كه در اينجا مطرح مي

مور مالي برای جلوگيری از حيف و ميل درآمدها و دانيم كه بخصوص در زمينه ا نيست؛ زيرا مي

های نظارت و كنترل چندان مفصل است كه اغلب  منابع مالي دولت، قوانين و مقرّرات و روش

اما با وجود . شود ها مي های سازمان ها و هدف دست و پا گير بوده و باعث كندی اجرای برنامه

های  عمومي همچنان يکي از مسائل مهم سازماناين، فساد اداری و سوء استفاده از منابع مالي 

. وجو كرد بنابراين، بايد علت اصلي استمرار فساد اداری را در عوامل ديگری جست. اداری ماست

عوامل فرهنگي ـ اجتماعي، اقتصادی، سياسي و اداری از جمله عوامل مهم اين پديده به شمار 

 .روند مي

های مذهبي و ملي است كه همه آنها فساد را  رايشای توأم با گ اگرچه جامعه ايران، جامعه

اند، با اين حال، شاهد اين هستيم كه  ای زشت دانسته و همواره بر مبارزه با آن تأكيد كرده پديده

های  های اجتماعي و ملي را بسته و هزينه شيوع فساد در جامعه مسير بسياری از پيشرفت

ها در  ترين اين هزينه يکي از مهم. شته استهنگفتي را بر دوش كشور و در نهايت مردم گذا

سطح كالن، افزايش فاصله طبقاتي ميان طبقات اجتماعي غني و فقير است كه پيامد آن 

از ديدگاه اسالمي، . ها و اذهان توده مردم است احساس عدم وجود عدالت اجتماعي در نگرش

ماندگي و سقوط وی،  عقبانسان موجودی اجتماعي است و بسياری از عوامل رشد و تکامل يا 

رو، حساسيت به اين روابط، و تالش در جهت  اش با ديگران قرار دارد؛ ازاين در روابط اجتماعي

روست كه آيات و روايات بسياری، از  از اين. هاست سازی جامعه، از وظايف اصلي انسان سالم

ده و ابعاد مختلف آن جهات متعدد و متنوعي، بر اين وظيفة اجتماعي، ديني و سياسي تأكيد نمو

های ديگر، عمل به همين فريضه دانسته شده  علت برتری امت اسالمي بر امت. اند را گوشزد كرده

بندی  توان چهار گونه دسته منزلة يک سازوكار نظارت اجتماعي، مي امر به معروف را به: است

 :كرد
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نظارت . 4مردم بر مردم؛ نظارت . 8نظارت مردم بر مسئوالن؛ . 2نظارت مسئوالن بر مردم؛  .1

 .مسئوالن بر مسئوالن

براساس مطالب فوق مي توان نتيجه گيری كلي در زمينه كاهش وحذف فساداداری بدست 

آوردبراين اساس چون كه ما در كشور اسالمي زندگي مي كنيم بايدكارمندان بخش دولتي 

باال بردن سطح ايمان  وخصوصي خودشان را با ارزشهای اسالمي سازكاركنندودر درجه اول برای

خودشان تالش نمايندنبود ايمان در انسان مثل نبودترمزدر ماشين است اگرايمان قوی داشته 

باشندبه راحتي نمي توانند وجدان خود رابرای نفع شخصي وجمعي كه حاصل ازانجام فساد 

خودكنترلي  ساز تحقق يکي از اعتقادهای اسالمي كه زمينه اداری بدست مي ايدرا زيرپا بگذارند

است، مسئلة ارزش و كرامت انسان است؛ زيرا اگر انسان قدر و منزلت و جايگاه رفيع خود را بهتر 

برعکس، شخصي كه . دهد ها رضايت نمي بشناسد، ديگر به امور پست و آلوده شدن به زشتي

دهد؛ چنين شخصي، خود از شر  برای خودش ارزش و منزلتي قائل نيست؛ به هر ذلتي تن مي

( ع)كه امام هادی ؛ چنان عمالش در امان نيست و بالطبع، ديگران نيز از شر او در امان نيستندا

« ارزش است، پس تو از شر او در امان نباش هركسي كه در نزد خودش پست و بي»: فرمايند مي

بر . مبارزه با فساد و انحرافات اجتماعي، يکي از اصول و اهداف اساسي دين مبين اسالم است.

های پيشگيری از بروز فساد در جامعه و  حل های ديني، سرشار از راهکارها و راه ن اساس، آموزهاي

كه پيامبران الهي و پيشوايان دين، در عمل نيز اهتمام جدی به اين  باشد؛ چنان مبارزه با آن مي

  .اند امر داشته

سازمانها، پيشنهاد  جهت دستيابي به سازماني پايدار و به منظور جلوگيری از بروز فساد در

 :ميگردد

آموزش كاركنان برای آشنايي با قوانين و مقررات تخلفات اداری، آئين نامه مبارزه با رشوه و 

 .قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مبارزه با فساد

 .اتخاذ راهکارهايي برای افزايش ثبات و امنيت شغلي كاركنان و مديران

 .گيری ها و استفاده از نقطه نظرات آنانمشاركت دادن كاركنان در تصميم 

 .توجه بيشتر به نظام انتقادات و پيشنهادات

 .بهبود وضعيت اقتصادی و معيشتي كاركنان

 .برخورد جدی با مديران ارشد كه دچار فساد و مرتکب تخلفات اداری مي شوند

 .....اشاعه فرهنگ اسالمي از جمله مؤلف های قناعت، صداقت، انصاف، عدالت و

 .ترويج فرهنگ مناسب كار برای جلوگيری از كم كاری با تکيه برارزشها و هنجارهای اسالمي
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