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 هچکید

ٛيبي زض ٠ً است اي پسيسٟ ٗبٓی،-ازاضي كسبز طٝظ ز ْ تطيٚ ٢ٖٗ اظ يٌی ػٜٞاٙ ث٠ تٞسؼ٠، حبّ زض ًطٞض١بي زض ٝيژٟ ث٠ ٗا  پيططكت ضاٟ سط زض ػٞٗا

 حبّ زض ايٚ پژ١ٝص.ًٜس ايدبز خبٗؼ٠ تٞسؼ٠ چطخ حطًت سطػت ضٝي ثط ضا ٛبپصيطي خجطاٙ غسٗبت تٞاٛست٠ پسيسٟ ايٚ ٝ است ضسٟ ٗكطح خبٗؼ٠،

ُيطي اظ ُستطش كسبز ازاضي زض خ٢٘ٞضي اسالٗی ايطاٙ استلبزٗح ی تٞاٙ ثطاي خٔٞ س ٠ً اظ چ٠ ضا١ٌبض١بيیٗ  ٛجبّ پبسد ث٠ ايٚ سٞاّ ١سٜت ٟ ووبٙ ثس

 ًطز؟

 جمًُری اسالمی ایران-آسیب شىبسی-کلمبت کلیذی: فسبد اداری

 
 

 

 مقذمٍ

 ث٠ ٗبٓی ٝ ازاضي كسبز اٗطٝظٟ. است سيبستِصاضي ٝ ٝضظي اٛسيط٠ ًٙبٛٞ ٝ ُصاض تأثيط ثعضٍ، تبضيری، اي پسيسٟ ازاضي ٝ ٗبٓی كسبز  

ی ١ٖ ٗطظي ٝ حس ١يچ ٝ ضٞز ٗی ثسيبضي ١بي آسيت ثبػث كسبز ٠ً آُب١ٜس ١ب زٝٓت است، ضسٟ تجسيْ خ٢بٛی ٗؼؿْ يي  ١٘بٙ ضٜبسس، ٘ٛ

 پيطٝظي اظ ز٠١ س٠ ُصضت ٝخٞز ثب. است ُٞٛبُٞٙ ِی،يبكت تٞسؼ٠ سكح ٝ اهتػبزيٝ  سيبسی سبظٗبٙ ٛٞع ثط ثٜب ٛيع آٙ پيبٗس١بي ٝ ٛتبيح ٠ً قٞض

 ٠ً ُلت ثتٞاٙ ضبيس.  است ًطزٟ ٛلٞش ًطٞض ازاضي سبذتبض ث٠ خسيسي اضٌبّ زض ث٠ٌٔ ٛطسٟ ًٚ ضيط٠ ١ٜٞظ ازاضي كسبز ٗو٠ٓٞ اسالٗی اٛوالة

 تط پيچيسٟ ثسيبض ايطاٙ خبٗؼ٠ زض كسبز تٞٓيسًٜٜسٟ سبذتبض١بي اغالح ٛحٟٞ ٝ زاضت٠ ًطٞض١ب سبيط ثب اي ٗالحظ٠ هبثْ تلبٝت ايطاٙ زض ازاضي كسبز

 . ًطٞض١بست سبيط اظ

 

 

 فسبد  تـعریف

. ضٞز ٗی زازٟ ترػيع ٝظيل٠، اظ تـرٔق ثـ٠ كـطز ًطزٙ ٝازاض ثـطاي ًـ٠ زاٛس ٗی ٛبٗططٝع پبزاش اظ ػجبضت ضا كسبز ثستط ٝ كـط١َٜ زض

 ضكـتبضي ضا كـسبز ٛبي.اس.خی(.220 ،1379 ظا١سي،. )است ضسٟ تؼطيق ضاستی ٝ زضستی سكو ٝ تؤت  ٝ  ٛبزضستی  ػٜٞاٙ ث٠ كسبز زيِط  تـؼطيق  زض

 اٛدبٕ ٝ ٗوطاضت ٝ هٞاٛيٚ اظ ترٔق غٞضت ث٠ ٝ ثـبضس ٝظـيل٠ اٛدبٕ ػبزي ضـيٟٞ اظ اٛـحطاف ٗـؼطف  ضـرػی  ١بي قـٔجی خبٟ زٓيْ ث٠ ٠ً زاٛس ٗی

بيس دٔیت اذتالس ٝ ثبظي پبضتی اضتطبء، هجيْ اظ اػ٘بٓی زازٙ ٛ٘.،  ٝ ضـرػی هسضت اػ٘بّ يب اٛحطاف ُٞٛبُٞٙ ١بي ضٌْ تـ٘بٕ  ُـٞٛبضٗيطزّا

 ث٠ زٝٓت ٗبٗٞض يي ٠ً ز١س ٗی  ضخ  ظٗبٛی  كسبز است ٗؼتوس ٗٞٓٚ ٗي. زاٛس ٗی كسبز ٗػبزين اظ  ضا ضــٔی ٗـٞهؼيت ٝ ٗـوبٕ اظ ٛـبٗططٝع اسـتلبزٟ

بيس هجّٞ خٜسی يب ٝ ٛـوسي اي ضضٟٞ  است،   ضسٟ ٢ٛی آٙ ث٠ اهسإ اظ ٠ً ًبضي زازٙ اٛدبٕ اظاي ٛ٘. 

 

 عریف فسبد اداریت

 ػ٘ٞٗی ٗـسيطاٙ ثـب ثـطذٞضز زض ضٝظ ١ط ٠ً است ١٘بٙ ضٞز، ٗی ُلت٠ ٛيع ذيبثبٛی سكح  يب  پبييٚ سكح ٗبٓی كـسبز آٙ ثـ٠ ًـ٠ ازاضي كسبز

 اسـت ٗـٌ٘ٚ ازاضي كسبز آجت٠(8 ،1384  ٛژاز،  ٜٗػٞض) ًٜٜس ٗی تدطث٠ اض آٙ … ٝ ُ٘طى پٔيس، ١ب، ض٢طزاضي ١ب، زازُستطي ٗبٜٛس ١بيی ثرص زض
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 ٝ ض١جط)  .ثبضس  زاضت٠ سيبسی پيبٗس١بي يـب ثـبضس  سـيبسی  ٛظبٕ اظ ثرطی ٓعٝٗب ٠ً ايٚ ثسٝٙ ز١س، ضٝي ػ٘ٞٗی ٗسيطيت اخطايی قيق اٛت٢بي زض

 خٞيی ضاٛت ضٌْ ث٠ ثيطتط ٝ ثٞز ذٞا١س  ػ٘ٞٗی ٜٗبكغ ث٠ ظيبٙ ٗٞخت ٝ است ٗـبزي اسـتلبزٟ سٞء ضبْٗ ٠ً كسبز ٛٞع ايٚ(.14-5 ،1381 زيِطاٙ،

  ١ـبي ضـطًت ٝ ٢ٛبز١ب ٗٞسسبت، ازاضات، استرسإ زض هطاضزازي يب ضس٘ی قٞض ث٠ ٠ً ُيطز ٗی ضٌْ اكطازي تٞسف ثبضس، ٗـی كـطٝضی ضاٛـت ٝ

 اضـربظ تٞسف ػ٘ٞٗی ٗبيحتبج ٝ ػ٘ٞٗی ٛظٖ ي حـيك٠ زٝ ثـ٠ ٗـطثٞـ ١ب سبظٗبٙ ظبيق ٝ ٗب١يت ث٠ تٞخ٠ ثب ازاضي كسبز ٛتيد٠. ١ستٜس  زٝٓتی

 (  99 ،1370 ٗسٛی،) ُطزز ٗی پسيساض  اٛس، ٝظيل٠ اٛدبٕ ث٠ ٗطـّٞ زٝٓتی تطٌيالت زض ٠ً حوٞهی يـب حـويوی

 

 اداری فسبد اوًاع

 توسيٖ زست٠ س٠ ث٠ ضا كسبز ٝي. ثبضس ٗی ١ي٘ط ١يسٙ خ٠ٔ٘ اظ ٠ً اٛس پطزاذت٠ آٙ اٛٞاع ث٠ ازاضي كسبز سبظًٝبض١بي ثطضسی زض سيبسی ػٕٔٞ ٗحووبٙ

 :اظ ػجبضتٜس ًٜس ٗی

 سيبٟ ازاضي كسبز-1

 ذبًستطي ازاضي كسبز-2

 (12 ،1380آهبيی،)سليس ازاضي كسبز-3

 ٝاسك٠ يبثی ك٠ٝاس قطين اظ ًالٙ ٝ ذطز غٞضت ث٠ تٞاٛس ٗی كسبز اظ ٛٞع ايٚ ضلبف، ٝ يبكت٠ تدٔی ػٜٔی، است كسبزي: سيبٟ ازاضي كسبز-آق

ٜس  حٌٞٗت ٝ خبٗؼ٠ زيس اظ سيبٟ كسبز. ثبضس  ١بي كسبز خ٠ٔ٘ اظ.ثبضٜس ٗی آٙ ثب هبقؼب٠ٛ ثطذٞضز ذٞا١بٙ زٝ ١ط ٝ ثبضس ٗی ظضت كسبز يي هبٛٞ٘ٛ

 ٝٓی ٛجبضس طذٞزاضث استوبٗت ٝ ًيليت اظ اي ضسٟ سبذت٠ پْ اُط. ًطز اضبضٟ هبٛٞٙ هبٓت زض هبٛٞٛی ١بي ٌٗبٛيسٖ كبهس ٗدٞظ١بي ث٠ تٞاٙ ٗی سيبٟ

بيس زضيبكت ضا هطاضزاز پبيبٙ ٗدٞظ پ٢ٜبٛی ثٜس١بي ٝ ظز قطين اظ پي٘بٌٛبض  اظ ثؼس ٝٓی. ُطزز پْ سبذت ١بي ١عي٠ٜ ًبْٗ زضيبكت ث٠ ٜٗدط ايٚ ٝ ٘ٛ

 زست اي ٗد٘ٞػ٠ ػ٘الً ٗوكغ ايٚ زض ُطزز ذطاة پْ قٞكبٙ ٝ سيْ ػٜٞاٙ تحت ضطايف يي زض ٝ است ٛيبكت٠ پبيبٙ آٙ ٗليس ػ٘ط ١ٜٞظ ٠ً ٗستی

 خٔٞي ثبيس ٠ً ثبٝضٛس ايٚ ثط اذالهی ٜٗظط ٝ سيبسی ُيطي تػ٘يٖ زيسُبٟ اظ حٌٞٗت ٝ اٛسٗطزٕ ظزٟ زاٗٚ سيبٟ كسبز ث٠ ٝ زازٟ ١ٖ زست ث٠

 (76 ،1382خؼلطي،. )ًطز تٜلس سبٖٓ اخت٘بػی سيبسی كؿبي يي زض ثتٞاٙ تب ضٞز ُطكت٠ ؿيطهبٛٞٛی ١بي ٌٗبٛيسٖ

بيس ٗی سِٜيٜی زٝٓت پيٌطٟ ثط ٝ ًطزٟ پيسا ُستطش كسبز ٠ً زاضت٠ اػتوبز حٌٞٗت ٝ خبٗؼ٠ اّٝ ٗتـيط زض:طيذبًست ازاضي كسبز -ة  ٗطزٕ. ٘ٛ

 آ٢ٛب ٝ است ٛبٗي٘ٞٙ اثعاضي ٛرجِبٙ ثطاي ازاضي كسبز ضٝٛس ٗتـيط ايٚ زض اٗب. ثٞزٛس ازاضي كسبز ػٞاْٗ ثب حٌٞٗت تٞسف هبٛٞٛی ثطذٞضز ذٞا١بٙ

بيص ث٠ ُيطي خ٢ت ١يچ٠ِٛٞ ٗطزٕ ٛظط اظ ٝٓی ذٞضز ٗی چطٖ ث٠ ٗؼؿالتی ازاضي بذتبضس پيٌطٟ زض ٠ً ٗؼتوسٛس ی ُصاضت٠ ٘ٛ  زض ٗطزٕ. ضٞز ٘ٛ

 اخطاي ٝ اٝاٗط كطاٗيٚ، تٞظيغ خ٢ت ث٠ سيبسی هسضت ٗحط٠ً ٗٞتٞض١بي اظ يٌی ػٜٞاٙ ث٠ ضا ايطاٙ ازاضي سبذتبض اُط. ١ستٜس تلبٝت ثی ٗوكغ ايٚ

 حٌٞٗت زستٞضات ٝ كطاٗيٚ تسطي ث٠ اهسإ ثطًٝطاسی ٗبضيٚ چٜبٛچ٠ غٞضت ايٚ زض ًٜيٖ تٔوی ضٝستب ث٠ طًعٗ اظ ذطز ث٠ ًالٙ سكٞح اظ آٙ

 .اٛس ضسٟ ازاضي كسبز ث٠ ٗٔجس ًبضٜٗساٙ اثعاضي ٛرجِبٙ ٛظط اظ. زضآٝضز ٗؼٔن حبٓت ث٠ ضا تػ٘ي٘بت اظ ثرطی يب ٜٛ٘بيس

ی ا١٘يت ثب ٝ ٗؿط آٛوسض آٛطا سيبسی ٛرجِبٙ ٝ خبٗؼ٠ اػؿبي اًثط اٗب است ٙهبٛٞ ٗربٓق ظب١طاً ٠ً ًبضي است كسبزي :سليس ازاضي كسبز-ج ٛ٘ 

 كط١ِٜی ٝ اخت٘بػی تـييطات اثط زض ٠ً ٗوطضاتی ٛوؽ ٗٞاضز اظ پٞضی چطٖ سليس كسبز ُٞيبي ٗثبّ ثبضٜس، آٙ ػبْٗ تٜجي٠ ذٞاستبض ٠ً زاٜٛس

 (پيطيٚ آهبيی،. )اٛس زازٟ زست اظ ضا ذٞز ؾطٝضت

بيٜس ٗی  تـوسيٖ خـعئی ٝ ًالٙ ازاضي كسبز ٛٞع زٝ ث٠ ضا ازاضي كسبز زيِط يثٜس توسيٖ يي زض  ٝ ٝظيطاٙ زٝٓت ضؤسبي ازاضي  كسبز  ٗـيبٙ ت٘بيع.٘ٛ

 سٞزٜٗس ثسيبض زيِط  سـٞي اظ پٔيـس اكـطاز ٝ ُ٘طى خعء،ٗأٗٞضاٙ ًبضٜٗساٙ تط ا١٘يت ًٖ ازاضي كسبز ٝ قطف  يي اظ ضتج٠ ػبٓی ًبضٜٗساٙ

 ازاضي كسبز.سبظز ٗی ٗـٞاخ٠ ذـكط ثـب ضا ٢ٛبز١ب زضاظٗست زض ازاضي كسبز.ٗتلبٝتٜس ثسيبض زيِط ٗؼيبض١بي ٝ  خطٕ ا١٘يت حست ثط ٗٔی هٞاٛيٚ.است

 ازاضي ثبضٜس،كسبز  ٗـٞضزي  يـب ٝ اي ضيط٠ تٞاٜٛس ٗی ١طزٝ ًالٙ ٝ ذطز ازاضي كسبز.ضٞز حْ زيسٟ آسيت ًطٞض ثط حبًٖ زٝٓت تٞسف ثبيس اسبسب

 ٝ اؿٜيب ثيٚ هسضت ٝ ثطٝت ٗـدسز تـٞظيغ ثـب ٝ سيبسی ظيب٢ٛبي ٗٞخت ٢ٛبز١ب تؿؼيق اهتػبزي،ثب  ظيب٢ٛبي  ٗٞخت  ١ب اِٛيعٟ  ؿييغت ثب اي ضيط٠

 زاض ذسض٠ ضا ُصاضي سطٗبي٠ ١بي اٛـِيعٟ ٝ هـبٛٞٙ ٗبٌٓيت،حبً٘يت  حن  ازاضي  كسبز  ٠ً ٗبزاٗی.ُطزز ٗی اخت٘بػی ظيب٢ٛبي ٗٞخت تٞاِٛطاٙ
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بيس،ضاٟ ٗی  ترٔلی ازاضي زاز،كسبز ذٞا١س زسـت اظ ضا ذـٞز ٗـؼٜبي زًٗٞطاسی غٞضت ايٚ زض ٠ً ضس ذٞا١س ٗسسٝز اهتػبزيٝ   سيبسی  تٞسؼ٠  ٘ٛ

 .ُيطز ٗی ٛطأت  هسضت اظ سٞءاستلبزٟ اظ  ٗؼ٘ٞال  ٠ً  است

ٞز اضبضٟ ظيط  ٗٞاضز  ثـ٠  تٞاٙ ٗـی زٝٓت زضٝٙ ازاضي كسبز اٛٞاع اظ ٛ٘: 

 اظ استلبزٟ-4 زٝٓت ث٠  ٗتؼٔن  ٗػطكی ٝ اٝٓي٠ ٗـٞاز زظزي -3...ٝ ًـبشة ٗـأٗٞضيت ًبضي،ُعاضش ًٖ-2 زٝٓتـی ٗـّٞاا اظ ضرػی استلبزٟ-1

 ٝ اذتالس-7 ٗعايب ٝ حوٞم  تٞظيغ ٝ كسبز-6 زٝٓت ًبضٜٗساٙ ٝ  سيبست٘ساضاٙ  اٛتلبع ثطاي هبٛٞٛی كسبز-5 سيبسی  ا١ساف ثـطاي ازاضي اٗـٌبٛبت

 (.1375،47ی،حجيج)ٗبٓی سـٞءاستلبزٟ

 :ًطز اضـبضٟ ظيـط ٗٞاضز ث٠ تٞاٙ ٗی ٛـيع ض٢طٝٛساٙ ثب  زٝٓت  ضٝاثف  زض ازاضي كسبز اٛـٞاع اظ

  ذٞاضي ضضٟٞ ٝ تجبٛی قطين اظ ض٢طٝٛساٙ ث٠ زٝٓتی اٗالى ٝ  اّٗٞا كـطٝش زض كسبز-2(اضائ٠ زض تجؼيؽ)زٝٓتی ذسٗبت ٝ  ًبال١ب اضاي٠ زض كسبز-1

 زض كـسبز-5 ذـػٞغی ثرص  اخـت٘بػی ٝ  اهتػبزي كؼبٓيت٢بي ثطاي ٗدٞظ غـسٝض زض كـسبز-4 زٝٓت ثب ذػٞغی صثر  هطاضزاز١بي زض  كسبز-3

 ٌٗ٘ٚ قطين زٝ  ث٠ ض٢طٝٛس(. غلح٠ پيطيٚ،١٘بٙ()ُـعيٜط٢ب زض تجؼيؽ)اسـترساٗی كسبز -7 ٗبٓيبتی كسبز-6  ضٌٜی هـبٛٞٙ  ثـب  ٗجبضظٟ ٝ ضٜبسبيی

 اٝ اظ  ضاثـك٠  آٙ  ثـط اتـٌبء  ثب  است ٌٗ٘ٚ ثبضس زاضت٠ ذـٞيطبٝٛسي  يـب  زٝستی ضاثك٠ ًبضٜٗس ثب ض٢طٝٛس چٜبٛچ٠.ًٜس ايدبز اضتجبـ ًبضٜٗس ثب است

 اظ است ٌٗ٘ٚ  ثبضس،ض٢طٝٛس  ٛساضت٠ ٝخٞز ًبضٜٗس ٝ ض٢طٝٛس ثيٚ هجٔی آضٜبيی ١يچ اُط زيِط سٞي اظ.ثـِيطز  ٛبزيسٟ  ضا ؾٞاثف ٠ً ًـٜس تـوبؾب

 ٝ كـبسس ذسٗبت ًٜٜسٟء ػطؾ٠ ػٜٞاٙ ث٠  ًـبضٜٗس آٙ زض ًـ٠ اسـت ٗـجبز٠ٓ  ٛٞػی  ض٢طٝٛس ٝ ًبضٜٗس،زٝٓت ٗسبػس ٛظط  ٟٞضض پيـط٢ٜبز قـطين

 (.١،52٘بٙ) ضٞز ٗی ٗؼب٠ٔٗ ٝاضز آٙ ٗتوبؾی ػٜٞاٙ ث٠ ضـ٢طٝٛس

ٔٔی ثيٚ ٗؼبٗالت زض پّٞ ِلت١ٜ ٗجبٓؾ آٝضزٙ زست  ٗد٘ٞع،ث٠ زض.ثبضس ٗـحٔی يـب ٝ كطاٗٔی تٞاٛس ٗی  ازاضي زيِط،كسبز ٗؼٜبي زض  ٝ تط آسبٙ ا٘ٓ

بٛس  پ٢ٜبٛی  ضبٙ ؿيطهبٛٞٛی ٜٗبكغ ًٜٜس ٗی سؼی ؿبٓجب ٗدطٕ زٝٓت،ًبضٜٗساٙ ذعا٠ٛ اظ ًـالٙ زظزيـ٢بي زض.ٗـحٔی  ٗؼبٗالت زض  تب  است تط ٗك٘ئٚ  ٝ ٘ث

بٜٛس اٗبٙ ُـطزز،زض آٛـ٢ب ًـطق زض پصيطضبٙ آسيت  ٗٞخت ٠ً خسيسي سيبسی ضِطز اظ  (23 ،1389 طاٗطظي،ثالٓی،ك.)٘ث

 

  اداری فساد ماهیت

 زٝٝ  اكتس ٗی اتلبم سبظٗبٙ زضٗتٚ اذيطزهيوبً ٗٞضز ٠ً ازاضي كسبز ٝ هبٛٞٛی كسبز سيبسی، كسبز: ػجبضتٜساظ كسبز اهسبٕ تطيٚ ػ٘سٟ ًٔی، ِٛبٟ زضيي

 سيبست٘ساضاٙ، ٗيبٙ تؼبٗالت ٛتيدۀ كٞم ٗوٞٓۀ ١طس٠ ،١طحبّ ث٠. ضٞٛس ٗی پسيساض ًالٛتط زضسكٞح هبٛٞٛی ٝ سيبسی كسبز يؼٜی اّٝ، ٗٞضز

 . است ض٢طٝٛساٙ ٝ ثٞضًٝطات٢ب

 يٌسيِطٛس؛ ١٘عاز هسضت ٝ سيبسی كسبز". ٛبٗططٝع ٝ ضرػی ا١ساف ٜٗظٞضتحون ث٠ سيبسی اظهسضت استلبزٟ: يؼٜی قٞضًٔی ث٠ سيبسی كسبز    

 ٛتيدۀ سيبسی كسبز ضٝسٞ، تؼجيط ث٠"(.  19، 1366،آهبثرطی)"ثٞز ٛرٞا١س ثطيٛيعا سيبسی كسبز اظ ثبضس ٛساضت٠ ٝخٞز هسضت ٠ً ظٗبٛی تب يؼٜی

 سيبست٘ساضاٙ ٛلغ ث٠ آٗيع تجؼيؽ هٞاٛيٚ ٝؾغ" هبٛٞٛی، ٜٗظٞضاظكسبز(.   65، 1375، ظا١سي)"است هسضت ثطسطًست تالش ٝ ًطٌ٘ص حت٘ی

 هبثْ چٜساٙ ثبضٜس، هبٛٞٙ ٗـبيطثب ضٞز٠ً ٗی اػ٘بٓی ضبْٗ كوف كسبز ٠ً ثبٝضػ٘ٞٗی ايٚ اسبس، ثطايٚ. است زٝٓت ٓكق ٗٞضز قجوبت ٝ هسضتٜ٘س

 اظًبضًٜبٙ زست٠ آٙ ضكتبض ث٠ ازاضي كسبز "اظخ٠ٔ٘ است، ضسٟ اضائ٠ ٗتؼسزي تؼبضيق ازاضي، كسبز ظٗيٜۀ زض(  26، پيطيٚ،حجيجی.)"ٛيست اػت٘بز

 ثطاي ٛبٗططٝع اثعاضي كسبز، ػجبضتی، ث٠. ُصاضٛس ٗی پب طظي ضا ضسٟ پصيطكت٠ ؾٞاثف ذٞز، ذػٞغی ٜٗبثغ ثطاي ٠ً ضٞز ٗی اقالم ػ٘ٞٗی ثرص

 ٗست٘ط ٝ ٌٗطض ترٔلبت اثط زض ٠ً است ازاضي زضٛظبٕ حبٓتی ازاضي كسبز زيِط، تؼطيلی ث٠ ثٜب. است ازاضي ٛظبٕ اظ ٛبٗططٝع زضذٞاست٢بي ثطآٝضزٙ

 (.  64، 1378،ٛدبضي)."اٛساظز ٗی اٛتظبض ٗٞضز اثطثرطی ٝ ًبضايی اظ ضا ٝآٙ آيس ٗی ٝخٞز ث٠ ًبضًٜبٙ

 

 فساد شناسی آسیب و شکافی کالبد

 ضٝاٛطٜبذتی، چبضچٞة زض ٗتؼسز ١بي كطؼ پيص اسبس ثط كطزي خطائٖ سبذت ظيط. است ػ٘ٞٗی زٕٝ ثرص زض ٝ ضرػی اّٝ ضبذػ٠ زض كسبز

بّ ثيت ٜٗبثغ اظ استلبزٟ سٞء اٗب. ثٞز ذٞا١س...  ٝ اخت٘بػی  ٗتط٠ٌٔ هسضت اسبس ثط ٠ً ثٞز ذٞا١س ١بيیًبض ٝ سبظ اظ ُطكت٠ ٛطأت ًطٞض ا٘ٓ

 سبذتبض چطذ٠ زض.ًطز ٗطب١سٟ ٝؾٞح ث٠ تٞاٙ ٗی ضا كٞم ٗسبئْ ُصاض حبّ زض يب ٛيبكت٠ تٞسؼ٠ خٞاٗغ زض اٗطٝظٟ است، ُطكت٠ ضٌْ سبظٗبٛی
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 كسبز.زاضت ذٞا١س سيبسی سضته ١طٕ يؼٜی سيبسی كسبز زض ضيط٠ ًٜس ٗی پيسا تدٔی سيست٘ی ًالٙ سكٞح زض ٠ً ازاضي كسبز ػ٘الً ثطًٝطاتيي

 يي ٗسيطيت ٌٗبٛيسٖ سبظًٝبض١بي ثطضسی زض. است سيبسی سبذت ٛبًبضآٗسي ٗؼّٔٞ اهتػبزي سيبسی، تئٞضسي٢ٜبي قطف اظ سيبسی ٝ ًالٙ

 ١بي ذتسب اٛساظٟ ١ط ػ٘الً كٞم سإّا ث٠ پبسد زض.ُطزز ٗی ٢ٗيب ظايی كسبز هسضتی سبذتبض ٛٞع چ٠ زض ٠ً ُطزز ٗی استرطاج اسبسی سإّا

 ٠ً است ٗحتْ٘ خبيی زض كسبز ضيٞع.است اكعايص ٝ تٌبْٗ ث٠ هبزض اهتػبزي كسبز آٙ زض ثبضٜس زاضت٠ ذٞز اذتيبض زض ضا اهتػبز ػطغ٠ سيبسی

٠ٛٞ. است سبذت٠ ٌٗ٘ٚ ضا ٛبٗؼوّٞ ٝ ًالٙ ١بي سٞز ث٠ يبثی زست زٝٓت ٗساذ٠ٔ ٝ ١ب ٗحسٝزيت ٝخٞز -         1:اظ ػجبضتٜس اٗٞض ايٚ ١بي ٘ٛ

 ٛطخ چٜسُبِٛی-١4ب هي٘ت ًٜتطّ-3آٗيع تجؼيؽ غٜؼتی ١بي سيبست-2«ٝاضزات ثٜسي س٢٘ي٠ ٝ ١بي تؼطك٠» ثبظضُبٛی ١بي ٗحسٝزيت ٝخٞز

 (146 ،1377 ٗبيٞضٝ،) زٝٓتی اػتجبضات ٝ اضظي ١بي س٢٘ي٠ ترػيع-5اضظ

 هسضت ػطغ٠ زض ضسٙ تبظ ي٠ٌ ٝ اهتػبزي ١بي ػطغ٠ زض زٝٓت ٗساذالت ٠ً يبكت زست تٞاٙ ٗی اسبسی ػبْٗ زٝ ث٠ كٞم ١بي ثطضسی زض

 ثطحست ًبضٜٗس يي ٗب١يب٠ٛ ٗربضج ٠ً ظٗبٛی زيِط قطف اظ ٝ ُطزز ٗی ٢ٗيب آكطيٜی كسبز ثطاي ثستط ػ٘الً اهتػبزي هسضت ػطغ٠ ثط سيبسی

 ٗطـّٞ ذٞز ث٠ ضا اٛسيط٠ كوط ٝ ًٜس ال٠ٛ كوط ٠ً تلٌطي زض.ًٜس ٗی تساػی ضا كسبز س٘ت ث٠ ضطايكی ٛيع ٗحيف آٙ ِٛطزز ضكغ اٝ اٝٓي٠ ٛيبظ١بي

 زضيبكت ٛوسي غٞضت ث٠ ٗجبٓـی حتی ٝ ًطزٙ زضيبكت ، ٛب١بض ٝ ضبٕ حن ُطكتٚ، ذٞضی زست  هبٛٞٙ، ذالف ًبض١بي ث٠ اضتٌبة آٙ ثطآيٜس ًٜس

بيٜس ٗی تدٔی حسبة حن ػٜٞاٙ ٛرست ًطزٙ  ًبست٠ ١ب ٗتحٌٞ تطًتبظي اظ اٛساظ ١ط تٞسؼ٠ حبّ زض ١بي زٝٓت ًطٞض١بي اهتػبز١بي زض.٘ٛ

 ًطٞض آٙ زض زاضٛس ٛعزيٌتط ضاثك٠ يي زضآٗس١ب ثب ١ب ١عي٠ٜ ٠ً سبالضي زيٞاٙ يي زض قطكی اظ ٝ است ُطزيسٟ ٗحسٝز كسبز ثطاي كؿب ضٞز

 .ُطزيس ذٞا١س ذطي اثتسائی حس زض كسبز ١بي ضيط٠ اي٠ٌٜ يب ٝ ثٞز ٛرٞا١س كسبزآكطيٚ ٛيع سبالضي زيٞاٙ سٞيی اظ ٝ ً٘تط ٗوطضات اظ ترٔق

 (85 پيطيٚ، خؼلطي،)

 

 ایران در اداری فساد

 ضسيسٟ تػٞيت ث٠ يٝازاض اهتػبزي ٗرتٔق اثؼبز زض كسبز ثب ٗجبضظٟ ٗٞضز زض ٗتٜٞػی ٗوطضات ٝ هٞاٛيٚ ايطاٙ اسالٗی خ٢٘ٞضي ٛظبٕ زض  

٠ٛٞ ثطاي. ًطز اهسإ آٛبٙ اظ  تؼسازي اثالؽ ث٠ ٛسجت ضرػب اٛوالة ض١جط ٠ً ضسٟ زيسٟ ا١٘يت اظ حسي زض هٞاٛيٚ ايٚ خبيِبٟ.است  ث٠ تٞاٙ ٗی ٘ٛ

 . ًطز اضبضٟ ايطبٙ اي ٗبزٟ ١طت ٝپيبٕ ٗبز36ٟزض( 31/1/1389)ٗٞضخ ض١جطي ٗؼظٖ ٗوبٕ تٞسف ٠ً ٠ً ازاضي ٛظبٕ ًٔی ١بي سيبست اثالؽ

 ٗٞضخ خٔس٠ زض ٠ً ًطز اضبضٟ "آٙ ثب ٗوبث٠ٔ ٝ ازاضي ٛظبٕ سالٗت اضتوبء ثطٛب٠ٗ" تػٞيت ث٠ تٞاٙ ٗی ًطٞض ٗػٞة هٞاٛيٚ زيِط اظ   

 .ًطز اضبضٟ ١طتٖ سی يٌػس اغْ استٜبز ٝث٠ خ٢٘ٞضي ضيبست ٢ٛبز( ى/88/16)پيط٢ٜبز ض٘بضٟ ث٠ ثٜب ٝظيطاٙ ١يبت ٠ً( 20/12/1389)

 سالٗت ١٘چٜبٙ خـطاكيبي ٝ اهتػبزي سيبسی ذبظ ضطايف ٝٛيع ١ب ضسی ٝحسبة هٞاٛيٚ تسٝيٚ زض ١ب ًٞتب١ی ثؼؿی زٓيْ ث٠ ٝخٞز ايٚ ثب   

 زض يب ُصاضي هبٛٞٙ ٗطاًع يب حسبسيت اٛساظٟ ايٚ ٝخٞز ثب ٠ُ است ٠ُٛٞ چ٠ چيست؟ ػٔت زاضزاٗب هطاض ٛبٗكٔٞثی ٝؾؼيت زض ًطٞضٗبٙ ازاضي

 چيست؟ ٗطٌْ زيِط خبي يب هبٛٞٙ ٝٗدطي ٗتٞٓی ١بي ُبٟ زست

 زض هٞاٛيٚ زض  پيطِيطا٠ٛ ِٛبٟ كوساٙ ًٜبض زض زيِط قطف هبٛٞٙ اخطاي ٝ قطف يي اظ ُصاضي هبٛٞٙ ٗطاخغ ًثطت ٝٗوطضات هٞاٛيٚ تؼساز   

 ث٠ ُصاض هبٛٞٙ ِٛبٟ. ثبضس ٗی زذيْ اٗط ايٚ زض ١ٖ پيطِيطا٠ٛ ِٛبٟ ػسٕ ضسٟ شًط ٗٞاضز سبيط ًٜبض زض يؼٜی. است ايطاٙ زض كسبز ٗرتٔق اسجبة

 اٛسيطيسٟ آٙ ٝهٞع ١بي ظٗي٠ٜ ثطچيسٙ يب ٝ كسبز ٝهٞع اظ ُيطي خٔٞ ١بي ضاٟ ث٠ ٝ ثٞزٟ ٗلسسيٚ ثب ثطذٞضز ي ٝٛحٟٞ كسبز ٝهٞع اظ پس اهساٗبت

 :                                                                                                          ًطز ك٢طست اي٠ِٜٛٞ تٞاٙ ٗی ضا ٗٞخٞز ٛٞاهع". است ٛطسٟ

 : ٝٗوطضات هٞاٛيٚ ث٠ ٗطثٞـ ػٞاْٗ. 1-

  ُصاضي ٞٙهبٛ ٗطاخغ تؼساز -

  ٝٗوطضات تؼسازهٞاٛيٚ -

  تكجين ٗطح٠ٔ زض هٞاٛيٚ  ًٜتطّ زضٞاضي -

  اِٛبضي خطٕ ًيلطي هٞاٛيٚ ث٠ ٗطثٞـ ١بي ذالء. 2-

  خبٗغ ًيلطي هبٛٞٙ ٝؾغ ٓعٕٝ -
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 . ٜٗبست ًيلطي اخطاي ؾ٘بٛت ٝؾغ ٓعٕٝ -

 (29-30، 1388 ٛژاز ،ٜٗتی) "ؿيطًيلطي ٗوطضات ٝؾغ ٓعٕٝ. 3-

 

 ایران در اداری فساد شناسی آسیب

 ُطكت٠ غٞضت تؼ٢س ٝ تٞاٛبيی زاٛبيی، ضبيستِی، اسبس ثط ً٘تط آٙ اٛسبٛی ٛيطٝي خصة ٠ً ضسٟ قطاحی اي ٠ُٛٞ ث٠ ايطاٙ ازاضي سيستٖ ٗتبسلب٠ٛ

 ٝ صيطشپ ٗحٞض ٝ ٗؼيبض اخطايی، ١بي زستِبٟ ٝ ازاضات زض هٞٗی ٝ ذٞيطبٝٛسي زٝستی، ضٝاثف اي، سٔيو٠ ١بي ِٛطش اٝهبت ُب١ی ٝ است

 سٔيو٠ ذبزٕ ؾٞاثف آٙ ؿبٓجبً ٠ً است ٗوطاضتی ٝ ؾٞاثف تبثغ اٛسبٛی ٛيطٝي ُعيٜص ١بي سيستٖ اي٠ٌٜ زيِط ٗكٔت. است اٛسبٛی ٛيطٝي خصة

 زض ٠ً ضٞٛس ٗی خصة اكطازي اؿٔت زٓيْ، ١٘يٚ ث٠. ُطزز ٗی استلبزٟ ضلبف ٝ ضسٟ تؼطيق هٞاػس ٝ ١ب ضبذع اظ ً٘تط ٝ ثٞزٟ ُط ُعيٜص

 ١بي زستِبٟ ٝ ُطاٙ ُعيٜص ٛظط ٗٞضز ٠ً ز١ٜس ٗی ٛطبٙ اٗتحبٛبت ٝ ١ب ٗػبحج٠ زض ٠ُٛٞ آٙ ضا ذٞز ٝ ًطزٟ تٚ ث٠ ضا ٛظبٕ ضزاي ٝ سٓجب ظب١ط،

 ثی ٗٞضز ًبضضٜبسبٙ ٝ ٗسيطاٙ ١بي تدطث٠ ٝ ؾٞاثف ٝ هٞاػس ت٘بٗی ٗدسزاً زٝٓت٢ب، تـييط اظ پس ٝ ٛجٞزٟ پبيساض ضٝٛس ايٚ ٛتيد٠ زض.ثبضس ضثف شي

 ضا ٝاثستِی ثيطتطيٚ ٠ً ُيطٛس ٗی هطاض ٜٗبغت زض ًسبٛی هسضت، خبيی ث٠ خب كطايٜس زض ؿبٓجبً ٝ ُطكت٠ هطاض حبًٖ ١بي ُطايص ٝ ١ب يو٠سٔ ٢ٗطي

 ثغتب ٝ ٗدطي ثيطتط ًس ١ط ث٢تط، ػجبضت ث٠. ثبضٜس هبٛٞٙ ٗدطي ٝ ٛظبٕ تبثغ ٝ پبًساٗٚ تٞاٛب، ٗسيطاٛی اي٠ٌٜ ٠ٛ ثبضٜس، زاضت٠ پيطٝظ سيبسی خطيبٙ ث٠

 ٗی هطاض ًطٞض ًٔيسي ٗػبزض زض اٛتػبة ٝ خصة اٝٓٞيت زض ثبضس، پيطٝظ سيبسی ١بي خطيبٙ ٝ ٗوبٗبت كطاٗيٚ ٝ زستٞضات چطاي ٝ چٞٙ ثسٝٙ

 است ٗبٓی ٝ ازاضي ُستطزٟ ثؼؿبً اذتيبضات ثب ١٘طاٟ ضيعي ثطٛب٠ٗ ٝ ُيطي تػ٘يٖ ػطغ٠ ٠ً ًٔيسي، ٝ ترػػی ٗػبزض است قجيؼی ثٜبثطايٚ.ُيطز

 ٗح٠ٓٞ ١بي ٗسئٞٓيت ثب ٗتٜبست ١بي ظطكيت ٝ اذالهی ٗسيطيتی ػٔ٘ی، ػ٘ٔی، ١بي ضبيستِی اظ ثطذٞضزاضي كبهس ٠ً ضٞز ٝاُصاض ٛیًسب ث٠

 (152 ،1389 ٗطلن،. )ضٞز ٗی آؿبظ ٛوبـ ١٘يٚ اظ كسبز ٜٗطبء ٝ ُطاٛيِبٟ ٠ً ٛيست ضٌی. ثبضٜس

 ٝ ضلبف ؿيط اخطايی ٝ ازاضي سبذتبض١بي زٓيْ ث٠ ٠ً ُيطز ٗی غٞضت رتٔقٗ سكٞح زض ايطاٙ زض كسبز ز١س ٗی ٛطبٙ ١بي ثطضسی ًٔی، قٞض ث٠

 ٝ ٢ٛبزٜٗس ، هبقغ ثطذٞضز هؿبيی ٗٞاضز زض حتی ٝ ثبظضسی ٛظبضتی، ٗطاخغ ٝ ٢ٛبز١ب ٝ ١ب سبظٗبٙ اظ ثؼؿی الظٕ هبقؼيت ػسٕ ٝ پبسرِٞ، ؿيط

ی غٞضت ٗست٘ط  ٛيست، اٛوالة اظ پس ١بي زُطُٞٛی ٝ تحٞالت ٝ تـييط ٗؼّٔٞ طكبًغ ايطاٙ زض ازاضي كسبز ٠ً ز١س ٗی ٛطبٙ ١ب ثطضسی. ُيطز ٘ٛ

 ُصضت٠ استجسازي ١بي زٝٓت ٝ حبًٖ ضػيتی اضثبة تلٌط ٝ سيبسی هسضت سبذتبض ٝ حٌٞٗتی ازاضي، كط١َٜ زض ػ٘يوی ١بي ضيط٠ ث٠ٌٔ

 (45 ،1387ضثيؼی،).زاضز

 زٝٓت ُيطي ضٌْ اظ هجْ ث٠ٌٔ ٛيست اسالٗی خ٢٘ٞضي ُصاضاٙ سيبست خ٠ٗتٞ كوف پطزاذت٠ تحويوبتی ًبض ايٚ زض ظايی كسبز ٗسئ٠ٔ ث٠ ٠ً آٛچ٠

 ضا اسالٗی خ٢٘ٞضي ػػط زض آٙ است٘طاض ٝ كعٝٛتط ضبٟ ٗح٘سضؾب ػػط زض ٝ ً٘تط ضؾبضبٟ ظٗبٙ زض ٝ ضطٝع اٗط ايٚ ث٠ هبخبض ظٗبٙ اظ ٜٗس ٛظبٕ

 ش١ٜيت ضسس ٗی ٛظط ث٠ اسالٗی، اٛوالة اظ پس حتی.ثبضٜس زاضت٠ ژٟٝي ػٜبيت ٗسئ٠ٔ ايٚ ثط ًبضُعاضاٙ ٠ً ضٝز ٗی اٛتظبض آجت٠ ثبضيٖ، ٗی ضب١س

 ٝ اٛتظبضات ٗكبٓجبت،: ٗؼتوسٛس ٗطزٕ اظ ثطذی. است ٛطسٟ اغالح ثبضس، اسالٗی يبكت٠ تٞسؼ٠ خبٗؼ٠ يي ضبيست٠ ٠ً ٠ُٛٞ آٙ خبٗؼ٠، اظ ثرطی

ی اٛدبٕ هبٛٞٛی ٗدبضي اظ ت٢ٜب ٠ٛ ًبض١ب اظ ثسيبضي ی اٛدبٕ ١ٖ اٛتظبض ٗٞضز ٗبٙظ ٝ سطػت زض ث٠ٌٔ ضٞز، ٘ٛ  ٗی ٗٞاخ٠ ظيبزي ٗٞاٛغ يب ٝ ُيطز ٘ٛ

 ًٜٜس، اخطا ػْ٘ ػطغ٠ زض ثبيس ضا هبٛٞٙ ٠ً ًسبٛی ٠ً است اي ٠ُٛٞ ث٠ ايطاٙ اسالٗی خ٢٘ٞضي زض ُصاضي هبٛٞٙ كطايٜس زيِط، قطف اظ.ضٞز

 آٙ زستيبثی خ٢ت زض ٗحسٝزًٜٜسٟ ٛوص ضسٟ ٝؾغ هٞاٛيٚ ًٜٜس ٗی احسبس ٝ ثٞزٟ ثيِب٠ٛ هٞاٛيٚ ثب ٗطزٕ اغٞالً ٝ ٛساضٛس ُصاضي هبٛٞٙ زض ٛوطی

 (154-155 پيطيٚ،  ٗطلن،. )زاضٛس ضبٙ ١بي ذٞاست٠ ٝ ٜٗبكغ ث٠

 

 

 اداری فساد با مقابله در متداول رویکردهای

 زض ٗـ٢ٖ ٌٛت٠.ضٞز ٗی اضـبضٟ  ١ب آٙ  ث٠  شيْ زض است،٠ً ٛظطي ضٝيٌطز١بي اظ ثطذبست٠ ١طيي ٠ً ضسٟ ٗؼطكی ١بيی ضٝش كسبز  ثب  ٗوبث٠ٔ  ٜٗظٞض ث٠

 :ًطز توسيٖ  تٞاٙ ٗی ُطٟٝ  پٜح  ث٠ ضا ؾسكسبز سيبست ضٝيٌطز١بي.است ؾـسكسبز ٗـٜبست سيبست يبكتٚ ضٝيٌطز١ب ٠٘١

 هؿبيی ٝ اخطايی ًٜتطّ ضٝيٌطز.1
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 خستدٞي زض اكطاز ػـٜٞاٙ ثـ٠ سيبستِصاضاٙ ٝ زٝٓتی ًبضًٜبٙ ٝ ضٞز ٗی ُطكت٠ ٛظط  زض  ذٞاضي ضضٟٞ ٛٞػی ٝ سبزٟ ٛسجت ث٠ كسبز ضٝيٌطز ايٚ زض

  زض  ٗإثط ًٜتطٓی ٛظبٕ ٝايدبز ٗإثط(خٜبيی)هؿبيی هٞاٛيٚ توٞيت ٝ ايدبز ضبْٗ ضٝيٌطز ايٚ زض ؾسكسبز سيبست.ضٞٛس ٗی  زيـسٟ  كـسبز  ثطاي كطغت

 (58 ،1390 ١بض٘ی،پٞضاٗيٚ،.)است زٝٓت

 ًٞچي زٝٓت ضٝيٌطز.2

 اثعاض١بي اظ استلبزٟ ثب ٝ كسبز ًب١ص زٛجبّ  ث٠ هؿبيی ٝ  اخطايی ًٜتطّ ضٝيٌطز ٠ً زضحبٓی.است س٢يٖ الثب ضٝيٌطز ٗلطٝؾبت زض ضٝيٌطز ايٚ

 ٗتطٌْ ضا ؾسكسبز سيبست زيسُبٟ ايٚ قطكساضاٙ.است ٗطٌْ يي زٝٓت  ذٞز  ٠ً ًٜس ٗی ثيبٙ ضٝيـٌطز ايٚ.است هـبٛٞٛی ٝ اخطايی

 .زاٜٛس ٗی هٞاٛيٚ ٝ  زٝٓت  ٛوص  ًب١ص ثطاي ١بيی اظسيبست

  سيبسی-اهتػبزي ضٝيٌطز.3

 اٛساظٟ ثط ت٢ٜب زيسُبٟ ايـٚ قطكساضاٙ ١طحبّ ث٠.اسـت ٗـطئٞسيٚ  ثط  ٗإثط  ٛظبضت زض ٗسيطاٙ ٛبتٞاٛی اظ ٛبضی كسبز ٠ً ضٞز ٗی كطؼ ضٝيٌطز ايٚ زض

 ٗطئٞس-ضئيس ٗطٌالت ًب١ص ٝ پبسرِٞيی ٝ ضلبكيت اكعايص ثطاي زٝٓت ١بي ثطٛب٠ٗ ٗدسز  ز١ی ضٌْ  ثط ث٠ٌٔ اٛس ٛطسٟ ٗت٘طًع زٝٓت

 زٛجبّ ضا اكتس ٗی  اتلبم  زضآٙ ٠ً اهتػبزي ثجبت ثـبيس ث٠ٌٔ ًـطز، ٗـجبضظٟ كسبز ثب ٛجبيس ت٢ٜب كسبز ثب  ٗجبضظٟ  ثطاي ضٝيٌطز ايٚ زض.اٛس ضسٟ ٗـت٘طًع

 .ًطز

 ( سبٖٓ  سيستٖ ضٝيٌطز)خ٢ت٠ چٜس ضا١جطز١بي.4

 ١بي ضيط٠ ٠ً است،زضغٞضتی ثٞزٟ زٝٓتی ٝ ٗبٓی ٗسيطيت  ٗـدسز     ز١ی ضٌْ خـ٢ت زض ؾسكسبز ١بي ثطٛب٠ٗ اظ ثسيبضي ٠ً  ز١س ٗی  ٛطبٙ تحويوبت

 ٝ زٝٓت ظطكيت اكعايص ضبْٗ ضٝيٌطز  ايٚ ا١ساف.ُطكت  ٛظط  زض ضا  خ٢ت٠  چـٜس ضا١ـجطز١بي آٙ ثـب ٗجبضظٟ ثطاي  ثبيس ٝ است ُستطزٟ ازاضي كسبز

ٜسسبظيسيبس پبسرِٞيی زٝٓتی،توٞيت ثرص  ٗسيطيت  (63 ،1385ضكتبض، پٞض،ٛيي هٔی.)ضٞز ٗی اهتػبزي ضهـبثت اكعايص ٝ ٗسٛی خبٗؼ٠ ی،تٞا٘ٛ

 زٝٓت(سالٗت)ػيجی ثی ثط ٗجتٜی ضٝيٌطز.5

 ضٝيٌطز زض اٗب سٞز  زٛجبّ ث٠ شاتی غـٞضت ثـ٠  زٝٓت  ًبضًٜبٙ ٠ً زاضتٜس كـطؼ ايٚ  هجّٞ ث٠ ت٘بيْ كسبز ؾس ١بي ٛظبٕ ثطاي  ضسٟ ثيبٙ  ضٝيٌطز١بي

 ضكتبض ثطاي ٗثجت  اِٛيعٟ  تٞاٜٛس ٗی  زٝٓت ًبضًٜبٙ  كطؼ پيص ايٚ  ثطٗجٜبي.زاضز زٝٓت سبذتبض زض سالٗت ايدبز  ث٠  ت٘بيْ سالٗت،زٝٓت ثط ٗجتٜی

 .ثبضٜس زاضت٠ ٗـلسسا٠ٛ ضكتبض١بي اظ خُٔٞيطي ثطاي ٜٗلی اِٛيعٟ ٝ سبٖٓ

 

 

  ایران در اداری فسبد بب مببرزٌ ي پیشگیری برای شذٌ اوجبم اقذامبت

 آ٢ٛب اظ ثطذی ث٠ ٠ً زاضٛس ٝخٞز ٗتٜٞػی ١بي حْ ضاٟ ازاضي كسبز ثطٝظ اظ پيطِيطي آٙ اظ هجْ ٠ٔ١ٝ زض ايطاٙ زض ازاضي كسبز ٗؼؿْ  حْ ثطاي 

 ثطاي ٝٗبٛؼی خبٗغ ١بي ضاٟ ضسٟ اثالؽ 31/1/1389 ٗٞضخ ض١جطي ٗؼظٖ ٗوبٕ تٞسف ٠ً ازاضي ٛظبٕ ًٔی ١بي سيبست زض. ًطز ذٞا١يٖ اضبضٟ

 : هجيْ اظ ٗٞاضزي ث٠ اضبضٟ. است ُطزيسٟ اضائ٠ ازاضي سالٗت حلظ ٝ ازاضي كسبز ثب ٗجبضظٟ

  ٝاخت٘بػی اٛسبٛی ١بي سطٗبي٠ ث٠ ٢ٛبزٙ اضج ٝ اٛسبٛی ًطاٗت ٝ اسالٗی ١بي اضظش ثط ٗجتٜی سبظٗبٛی كط١َٜ سبظي ٢ٛبزي٠ٜ -

  اٛسبٛی ٜٗبثغ اضتوبي ٝ ذسٗت تسإٝ خصة زض ٗحٞضي ػسآت -

 ٗسيطاٙ ٝاضتوبي ٛػت زض اسالٗی ثطاذالم ٗجتٜی سبالضي ضبيست٠ ٝ ُطايی زاٛص -

  آٛبٙ ١بي ٢ٗٝبضت ترػع زاٛص سكح ٝاضتوبي سبظي ث٢ي٠ٜ ٝ اٛسبٛی ٜٗبثغ ٗؼٜٞي ضضس ظٗي٠ٜ ايدبز -

  ذسٗبت ٝخجطاٙ پطزاذت ٛظبٕ زض ػسآت ضػبيت -

   ٗحطٕٝ ٜٝٗبقن يبكت٠ تٞسؼ٠ ً٘تط ي١ب استبٙ زض ٗترػع ٛيط١ٝبي ٢ِٛساضي ٝ خصة سبظي ظٗي٠ٜ -

 .  اٛساظ چطٖ ا١ساف تحون زضخ٢ت ازاضي ٛظبٕ تطٌيالت سبذتٚ ٜٝٗكوی سبظي ٗتٜبست سبظي چبثي -

 ًطٞضي ذسٗبت ًٝيليت سطػت اثطثرطی اكعايص ضٝيٌطز ثب ٝسبظٗبٛی ازاضي ت٘طًع ٝػسٕ پصيطي اٛؼكبف -

  ػ٘ٞٗی ذسٗبت ٗكٔٞة اضائ٠ ٜٗظٞض ث٠ آٙ ٗبتآعا آٝضزٙ ٝكطا١ٖ آٌتطٝٛيي ازاضي ٛظبٕ تٞسؼ٠ -
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 ٝاخت٘بػی ازاضي پصيطي  ٗسٞٓيت كط١َٜ اضبػ٠ هبِٛٞٛطايی -

  ذٞزًٜتطٓی كط١َٜ اخت٘بػی اٛؿجبـ ًبضي ٝخساٙ سبظي ٢ٛبزي٠ٜ -

  كط١ِٜی ث٢ساضتی اهتػبزي اخت٘بػی ضٝاٛی اٜٗيت ثطاسبس ازاضي ٜٝٗبسجبت ضٝاثف تٜظيٖ -

  ٝازاضي هبٛٞٛی كطآيٜس١بي اغالح قطين اظ آٙ زض اذالهی اضظض٢بي ضضس ٝ ضيازا ٛظبٕ سالٗت اضتوبي -

 . اقالػبت سبظي ٝيٌپبضچ٠ ازاضي زضٛظبٕ ًٜٝتطّ ٛظبضت ١بي ٝضيٟٞ سبذتبض١ب ١٘ب١ِٜی ٝ ًبضآٗسسبظي -

  ازاضي سالٗت تأثيط ضٝيٌطز ثب ًطٞضي استرسإ هبٛٞٙ اغالح اليح٠ -

 ٗوطضات ٝ هٞاٛيٚ سبظي ضلبف-

 ٛب١ٜدبضي ػٞاْٗ ثب هبقغ ٝ ٗٞهغ ث٠ ضزثطذٞ-

 .سبظٗبٙ زض ًيليت ٗسيطيت سيستٖ استوطاض ٝ سبظٗبٛی كطايٜس١بي اغالح-

 .ٗوطضات ٝ هٞاٛيٚ زضذػٞظ ٗطتطيبٙ ١بي آُب١ی سكح اكعايص-

 .پبسرِٞيی زض تسطيغ ٝ ًبض اٛدبٕ ٗطاحْ ًطزٙ ًٖ-

 :است شيْ ضسح ث٠ آٙ اظ اي ذالغ٠ ٠ً است ضسٟ اٛسيطيسٟ تساثيطي پيطِيطي حثث زض ثبكسبز ٝٗوبث٠ٔ ازاضي ٛظبٕ اضتوبءسالٗت زضثطٛب٠ٗ    

 ٗيطاٙ ١ٝيبت ١ب ضطًت ػ٘ٞٗی ٗدبٗغ ٛظبضتی ٝظيل٠ اغالح خ٢ت زض تدبضي هبٛٞٙ -

 . ٗؼبٗالت اٛدبٕ ٝٛحٟٞ ١ب آٙ ٗطّ٘ٞ ٝزايطٟ زٝٓتی ١بي ضطًت تؼطيق اغالح زضخ٢ٜت ًطٞض ػ٘ٞٗی ٗحبسجبت هبٛٞٙ -

 ًٝبضٜٗساٙ  ًبضُعاضاٙ ٗؼبٗالت ٜٝٗ٘ٞػيت آٙ ػ٘ٞٗی اٛتطبض اظ هجْ  اقالػبت اظ  استلبزٟ ٜٗ٘ٞػيت خ٢ت زض ٗبي٠ سط ثبظاض ث٠ ٞـٗطث هٞاٛيٚ -

 . ثٞضس

بيٜسُبٙ ٝظضاء ٗساذ٠ٔ ٜٗجغ ث٠ ضاخغ هبٛٞٛغ -  (1377 ٗػٞة) ًطٞضي؛ ٝ زٝٓتی ٗؼبٗالت زض  ًبضٜٗساٙ ٝ ٗدٔس ٝ٘ٛ

 ؛( 1367 ٗػٞة) ًال١جطزاضي ٝ تالساذ اضتطبء، ٗدبظات تطسيس هبٛٞٙ -

  اضربظ؛ اقالػبت هبٛٞٛی ؿيط اكطبي ٝٛيع ضسٟ ٜٗتطط اغالػبت اظ  ُبٙ ًٜٜسٟ استلبزٟ سٞء ٗدبظات تطسيس اليح٠ -

 ؛ ذٞاضي ٝضاٛت اٛحػبض ظز اليح٠ -

 ؛ ٛظبٕ ػبٓی ٙٗسيطا ٝثبظضسی ٛظبضتی ١بي ٝاحس ٝ ١ب زستِبٟ ث٠ ٝاهؼی ؿيط يب ٛبهع ُعاضش اضي٠ ٜٗ٘ٞػيت اليح٠ -

 ؛ ُٝ٘طًی ٗبٓيبتی اقالػبت تجبزّ ظٗي٠ٜ زض هؿبيی ٗؼبؾست اليح٠ -

 ؛ آ٢ٛب ضلبكيت ثط تأًيس ثب ١ب يبضا٠ٛ ًطزٙ ٜٗس ١سف اليح٠ -

  ؛  سبظي ذػٞغی اليح٠ -

    ؛ كسبز ؾس اليح٠ -

 " ازاضي سالٗت تأثيط ضٝيٌطز ثب ًطٞضي استرسإ هبٛٞٙ اغالح اليح٠ -

 

 نتیجه گیری

 سيبسی ٛظبٕ ي پيٌطٟ ثط خسي ١بي آسيت ٝ ٗطزٗی ١بي ٛبضؾبيتی سجت ٗست زضاظ ٝ ٗست زضٗيبٙ  ٠ً است ٗٞاضزي اظ يٌی كسبز ي سيسٟپ  

 هبثْ ؾطٝضت  يي ػٜٞاٙ ث٠ ذٞز است ٛظبٕ اخطائيبت ٗتٞٓی ٠ً ازاضي سبذتبض زض ازاضي كسبز آٙ ٢ٗ٘تطاظ ٝ آٙ ثب ٗجبضظٟ سبٙ ثسيٚ.ُطزز ٗی

 ثبيس ١ب سبظٗبٙ ٠٘١ ٠ً آٙ ؾ٘ٚ كسبز ثب ٗوبث٠ٔ ٜٗظٞض ث٠ ز١س٠ً ٗی ٛطبٙ ًطٞضٗبٙ، ٗٞخٞز ٝؾؼيت ٝ كسبز ثب ٗجبضظٟ زض ايطاٙ تدطث٠. است تٞخ٠

 ١بي ٝظيطسبذت ٝٗسيطيتی كط١ِٜی سيبسی، اهتػبزي، زضاثؼبز ٜٗظٞضثبيس ايٚ ثطاي. است ٗٞخٞز ١بي ٛظبٕ ٝ سبذتبض اغالح ٛيبظٜٗس ضٞٛس، ثسيح

 ٗحبسجبت زيٞاٙ. است ضسٟ ٗجبضظٟ كسبز، ز١ٜسٟ ضٌْ ػٞاْٗ ثب ٠ً ثٞز اٗيساض تٞاٙ ٗی ١ب، ظيطسبذت اغالح زضغٞضت. زاز بٕاٛد اغالحبتی آٙ

 زض ٠ً  ١ستٜس سبظٗبٛی پٜح اقالػبت، ٝظاضت ١٘طاٟ ث٠ حسبثطسی ١بي ٝسبظٗبٙ ًطٞض ًْ ثبظضسی ١بي سبظٗبٙ  ازاضي ػسآت زيٞاٙ ًطٞضي،

 ٗٞؾٞع ا١٘يت ي ز١ٜسٟ ٛطبٙ ٛظبضتی ١بي سبظٗبٙ تؼساز ايٚ ٝخٞز.  زاضٛس ضاثطػ٢سٟ ازاضي كسبز ثب ٗوبث٠ٔ ٗسئٞٓيت ايطاٙ اسالٗی خ٢٘ٞضي ٛظبٕ
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 اهساٗبت ًٜبض زض  ٗطبث٠ ١بي ٢ٛبز ٝ ٗطاًع  ضس٘ی اضهبٕ ٝ آٗبض ٝ خ٢بٛی ضلبكيت سبظٗبٙ آٗبض اٗب. است اسالٗی خ٢٘ٞضي ٛظبٕ زض كسبز ثب ٗوبث٠ٔ

ٖ. ٛجٞزٟ ٗٞكن ضاٟ ايٚ زض ثبيس ٝ ضبيس ٠ً چٜساٙ ١ٜٞظ ٠ً زاضٛس ايٚ اظ ٛطبٙ ٠٘١ ُطكت٠ ضتغٞ ١بي پيِيطي ٝ  خسي  ٛظيط كط١ِٜی ٗسبيْ اي

 استرسإ زض ٗحٞضي ػسآت زض ًٞتب١ی هجيْ ايٚ اظ سبظٗبٛی ٗسبئْ ٝ  پصيطي ٗسئٞٓيت حس ًبضي ٝخساٙ ٝ اذالهی اغّٞ ث٠ ثٜسي پبي كوساٙ

  ُٞيی پبسد ا١٘يت ث٠ تٞخ٢ی ٝثی ًٜتطٓی ٝذٞز ًٜتطّ ثطاي ٜٗبست سبظًٝبض استوطاض ٝػسٕ سبظٗبٛی وبءاضت ٝ ١ب پطزاذت ٛجٞزٙ ٜٗػلب٠ٛ

 ٗٞضز  ٗجبضظٟ ِٛبٟ ثب سپس ٝ پيطِيطا٠ٛ زيس ثب ٝؿيطٟ ،ازاضي ٗبٓی ٝٗوطضات هٞاٛيٚ اّٝ ٠ٔ١ٝ زض است الظٕ كسبز ثب ٗوبث٠ٔ زض ١ب سبظٗبٙ ٗسٞٓيٚ

 ضٞز. ٝاثالؽ تسٝيٚ سبزٟ ٝ ،ضلبف خبٗغ ضٌْ ث٠ اٗٞض اٛدبٕ ١بي طايٜسك ٝ ُطكت٠ هطاض ثيٜی ثبظ ٝ اغالح

 منابع

 .پِبٟ اٛتطبضاتت٢طاٙ، ،"سيبسی ػٕٔٞ كط١َٜ"( 1366) ع آهبثرطی،

 . كطٝضزي3ٚ ،2381 ش ،9 سبّ ١٘ط٢طي، (1380) ت آهبيی،

  .ُستط وصٛت٢طاٙ،"(ٗسيطيت ٝ ضيبست) ايطاٙ ازاضي سبذتبض ٛبًبضآٗسي سبذتبض" (1382) ا خؼلطي،

 .ٝثوی اٛتطبضتی كط١ِٜی ٗٞسس٠ ،"ت٢طاٙ ٗجبضظٟ، ١بي ضٝش ٝ ٗٞثط ػٞاْٗ ازاضي، كسبز"(  1375)  ٙ حجيجی،

 .اٛسبٛی ػٕٔٞ تٞسؼ٠ ٝ تحويوبت ٗٞسس٠ اٛتطبضات ،ت٢طاٙ"سٕٞ خ٢بٙ ١بي زٝٓت زض كسبز سيبسی ضٜبسی خبٗؼ٠: كسبز ثبز ظٛسٟ"(1387) ع ضثيؼی،

 ،ث٢بض.234-2،345 ض٘بضٟ اّٝ، زٝضٟ ٗسيطيت، زاٛص ،"آٙ آثبض ٝ كسبز ثط ِٛطضی "(1375) ظا١سي،ش

 .ظٗستبٙ،8-37 ، 37 ض٘بضٟ  زازُستطي، حوٞهی ،ٗد٠ٔ "ازاضي كسبز ٗسأ٠ٓ ٛظطي طضسیث"( 1380) ثالٓی،ا كطاٗطظي،ز،

، 33-54، 53  پژ١ٝص،ض٘بضٟ ٝ ٗدٔس ططي٠،ت٢طاٙ،ٛ"آٙ ثب ٗجبضظٟ ثـطاي    ٜٗبست ًبض١بي ضاٟ ٝ ازاضي كسبز"(1385) ضكتبض،ـ ،ٛيي پٞض،ض هٔی

.ٙ  ظٗستب
 . آثبٙ ٝ ٢ٗط،146-151، 102 ش ،13 س اهتػبزي -سيبسی اقالػبت ًيبٝٛس، ػعيع تطخ٠٘ ،"كسبز"(1377) ح ٗبيٞضٝ،

 زاٛص ػٜٔب٠ٗك "ِٛبضي خطٕ ١ب ؾطٝضت ثط تبًيس ثب ايطاٙ زض كسبز ثب ٗوبث٠ٔ ث٠ ٛبظط ٝٗوطضات هٞاٛيٚ ضٜبسی آسيت"( 1388) ظ ،ٛژاز ٜٗتی

 ، پبئيع.28-39، 30ض٘بضٟ ٢ٖٛ ،سبّ حسبثطسی

 ض٘بضٟ) "ضا١جطز١ب ٝ ١ب ظٗي٠ٜ ازاضي كسبز" زض "زضايطاٙ اهتػبزي ٝ ازاضي كسبز اخت٘بػی ضٜبسی آسيت ازاضي، كسبز"(   1389) ع ٕ ٗطلن،

 ، تيط.145-172، ػیاخت٘ب ١بي پژ١ٝص ُطٟٝ اخت٘بػی ٝ كط١ِٜی پژ١ٝط٢بي استطاتژيي،ٗؼبٝٛت تحويوبت ،ٗطًع(52

 .١٘طاٟ ٛطط ت٢طاٙ، ،"حوٞم ًٔيبت ٝ  ٗجبٛی"( 1370) ج ٗـسٛی،

 ، اضزيج٢طت ٝ ذطزاز.7-17، 66 ض٘بضٟ ٗسيطيت، تٞسؼ٠ ٗد٠ٔ ت٢طاٙ، ،"اخت٘بػی اٜٗيت ثط ازاضي كسبز تبثيط ثطضسی"( 1384)  ٕ ٛژاز، ٜٗػٞض

 ٝ 17 ت٢طاٙ استرساٗی، ٝ ازاضي اٗٞض سبظٗبٙ تٞسؼ٠ ٝ ازاضي ٛظبٕ ١٘بيص ،"آ٢ٛب اظ پيطِيطي چِِٞٛی ٝ ازاضي ترٔلبت ػْٔ"( 1378)ض،ٛدبضي

 ، ٗطزاز.73-61، 18

 136 ض٘بضٟ،خبٗؼ٠ ٝ ًبض ،آٙ ضكغ ثطاي ضا١ٌبض١بيی ٝ اٛسبٛی ٜٗبثغ تٞسؼ٠ كطاضٝي ١بي چبٓص ( 1390 ٢ٗط)ظاز،س اٗيٚ پٞض ،ح ١بض٘ی،س
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