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 تئوری پنجره شکسته در راستای موضوع فساد اداری

 2جعفری محمدحسین دکتر ،1فرهاد صولتی فر

 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد میبد یزد .1

 هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی یزد .2

 

 

 چکیده

های حلشود و همین امر از ضرورت اتخاذ راهتر میروز پیچیدهدهد که این پدیده روزبهه درباره فساد اداری در سطح جهانی نشان میآمدعملهای بهبررسی

رگیری کاباشند. در بهمی کند. امروزه بسیاری از کشورها به دنبال از بین بردن فساد ازجمله فساد اداری و کنترل آنجامع برای مبارزه با آن حکایت می

ای از افراد در افتد و شبکهمند اتفاق میصورت نظامراهکارهای مبارزه با فساد اداری باید توجه داشت که امروزه اشکال مختلف فساد و ازجمله فساد اداری به

ورد با مفاسد اداری کوچک و مستمر باشد. برخیافته ریزی برای مبارزه با آن نیز باید نظامیافته است هرگونه برنامهآن دخالت دارند و وقتی وقوع فساد نظام

رساند که توجهی به هر پنجره شکسته این پیام را میشود. بیرسانی میبرای جلوگیری از مفاسد بزرگ است و عدم رسیدگی به آن موجب تشدید آسیب

د ابله با مفاسسدین و مرتکبین فسادهای بزرگ و مقپیامی است به مف توجهی به مفاسد کوچک اداریتوجهی به این شکستن هنجارها وجود ندارد. بی

 تر با مفاسد بزرگ اداری است.کوچک، به معنی برخورد شدید و جدی

 : فساد اداری، پنجره شکسته، اولیگارشی یا تسخیر دولت، حکمرانی نوینکلیدواژه

 

 

 

 

 مقدمه:

ئوری ها در آرامش و امنیت کنار هم در یک محیط سالم زندگی کنند. تانسان کندرفتارهایی که کمک می ;نظریه پنجره شکسته درزمینه رفتار جمعی است

 ( مطرح شد:1969پنجره شکسته برای اولین بار توسط شخصی به نام فیلیپ زینباردو )

 یت دریکی ازوضع مانهوی در آزمایشی یک خودروی بدون پالک را با کاپوت باز در یک خیابان پرت نیویورک رها کرد و خودروی دیگر را درست با 

ر گرفت، وضعیت رهاشده و پرت دقیقه موردحمله قرا 10محالت ثروتمند کالیفرنیا قرار داد. خودرویی که در خیابان پرت قرار داشت، ظرف زمان کمتر از 

یمباردو زر قدم بعدی اقی ماند. دنخورده بآن خیابان موجب غارت سریع خودرو شد؛ اما خودرویی که در محله ثروتمند رهاشده بود، بیش از یک هفته دست

که این بار تمام طوریهبهای خودرو را شکست. تقریباً در زمان کوتاهی و طی چند ساعت، عابران شروع به برداشتن وسایل داخل خودرو کردند یکی از شیشه

های کی از پنجرهیر شیشه راد خطرناکی نبودند. اگقطعات وسایل خودرو به سرقت رفت. آنچه جالب بود، در هر دو مورد درصد باالیی از غارتگران اف

نیست که  رسند که برای کسی مهمگذرند به این نتیجه میساختمان شکسته و به حال خود رهاشده باشد، پس از مدتی عابرانی که از مقابل آن ساختمان می

افزایند و بعد های شکسته ساختمان میمرور عابران بر تعداد شیشه. بهدهدهای این ساختمان اهمیت نمیاین پنجره شکسته است و کسی به شکسته شدن پنجره

هایی به رسد و سیگنالرسد. بعد از ساختمان هم نوبت به خیابانی که ساختمان در آن قرارگرفته میها، نوبت به خود ساختمان میاز شکسته شدن تمام شیشه

سرعت در ههای شکسته شده برهانجام دهید بدون اینکه کسی مزاحم شما بشود. حال اگر این پنج همراه دارد و آن این است: هر کاری که بخواهید مجازید

انجامید چراکه داللت دارد بر های بیشتر کمتر شده و به تخریب بیشتر ساختمان نمیشدند تمایل خرابکارها برای شکستن پنجرهزمان مشخصی تعمیر میمدت

 اینکه:
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 خانه صاحب دارد -

 دهدود اهمیت میبه اموال خ -

 کندخرابی را تحمل نمی -

 ادعای بزرگ دارد: 2باشد. این تئوری که هنوز جزئی هستند، یک استراتژی موفق برای جلوگیری از خرابکاری میدرنتیجه حل مشکالت وقتی

 شود.پایین، جلوگیری می های جزئی بیشتر و رفتار ضداجتماعی سطحاز جرم وش

 هد شد.های بزرگ، پیشگیری خوااز جرم (2

بقه دارد هیچ حاکم نی و پر سایخی طوالفساد ازجمله مقوالتی است که عمری به درازای عمر بشر دارد تالش برای مقابله با این پدیده نیز همانند خود فساد تار

مبارزه با فساد حتی  فساد بدانند امروز شعاردوراز توان یافت که خود را فاسد کند همگان سعی دارند، دامن خود را بهو فرمانروا و یا دولتی را در تاریخ نمی

ها ضد فساد فراتر رفته و با انجام و تمهید سازوکارهای نهادی و ها از مرحله شعار و تبلیغ و نمایش ژستشود. برخی نظامها نیز داده میتوسط فاسدترین دولت

صورت متفاوتی با قبول و همگانی وجود ندارد و معمواًل بهابلفساد اداری اصوالً تعریف ق اند. در خصوصمقابله با این پدیده برداشتههایی در غیر نهادی گام

گیری و اند. گروه دیگر رشوهجایگاه اداری برای مقاصد شخصی دانسته موقعیت وشود برخی فساد اداری را سوءاستفاده از موضوع فساد اداری برخورد می

ها را فساد اداری نای نیز هرگونه ارتباط و ردوبدل کردن منابع و امکانات برای انجام امور غیرقانونی در سازمااند و عدههگذاری کردکاری را فساد نامپنهان

 ست.ای و سازمانی اند و آنچه در تمام این تعاریف مشترک است نوعی هنجارشکنی و تخطی از هنجارهای اخالقی و قانونی در عملکرد ادارتعریف کرده

جامعه تأمین  اجتماعی در ی سیاسیکه انسان موجودی اجتماعی است و مایحتاج او از مردم جامعه، مشارکت عمومی، تبادل اندیشه و افکار و رفتارهاازآنجایی

تماعی و اجها باشد، بر سرنوشت و شکل گرفتن شخصیت فردی شود و این احتیاجات خواه اقتصادی باشد خواه سیاسی یا فرهنگی و علمی یا غیر از اینمی

ی قوی و نظارتی نظام مدیریت گذارد و بر این اساس است که حکومت اسالمی باید برای کنترل و نظارت بر تمام اعمال و افعال در جامعه با یکافراد تأثیر می

ترل و امنیت و ه قانون، کنظارت و عمل بهای اداری نظارت و کنترل کامل داشته باشد تا در سایه اجرای عدالت و حسن نو مبتنی بر قانون بر عملکرد دستگاه

 ام ساختارهای اجتماعی تأمین کند.سالمت جامعه را در تم

یریتی، وبیش با آن دست به گریبانند؛ اما میزان و گستردگی آن با توجه به عوامل اداری و مدای است که کلیه کشورهای جهان کمفساد و تقلب پدیده

قتصادی ا، کاهش رشد ف منابعی متفاوت است. پیامدهای مخرب فساد و تضاد آن با منافع عامه و اکثریت، ازجمله اتالفرهنگی و اجتماعی، سیاسی اقتصاد

 کشورها و کاهش اثربخشی باعث توجه روزافزون به اهمیت پدیده تقلب و فساد در جوامع مختلف شده است.

توانیم چند پنجره کوچک که شکسته یابی کنیم میجای اینکه عارضهوجود دارد، مثالً بهای در تئوری پنجره شکسته در مفاسد اداری، وقتی مشکلی در اداره

شود نگذاریم این پنجره بشکند و فراگیر  توانیم قبل از اینکه این فرهنگباشد میای در معرض شکستن میبینیم پنجرهباشد را تعمیر کنیم و اگر می

در ادارات از  عضی از چیزهااشد. منظور از این تئوری همان است که نباید بگذاریم قبح بفی همواره وجود داشته بطور مناسب و کاهای قانونی باید بهنظارت

 تر خواهد شکست.بین برود اگر این سد شکسته شد، سدهای بعدی راحت

های بازده از این دسته پنجرهها و جلسات بیدر پرداخت توجهی به کارکنان و تأخیرها، بینامهارتشاء زد و بند، اتالف وقت، محیط پرتشنج، عدم رعایت آئین

ازرسی بارتی همچون های عوامل نظشکسته هستند. قلب این نظریه اینجاست که تغییرات الزم نیست بنیادی و اساسی باشد بلکه تغییرات کوچک چون نظارت

 دهد.طور باورنکردنی کاهش میبه مفاسد اداری را آورد و به ناگاهو ... تحویلی سریع و ناگهانی در جامعه اداری به وجود می

داره جامعه و اایی نباشد، ی و اجراگر در یک نظام حکومتی مردم بخواهند خودسرانه عمل کنند و سازمانی برای نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه ادار

که جامعه برای شود. ازآنجاییشده در کشور مختل میهای انجاماماًل فعالیتشود و کامور اجتماعی مردم در ساختارهای جامعه در عمل دچار تضاد می

 گسترش امنیت عدل و داد، گسترش خدمات رفاهی و اجتماعی نیازمند تشکیل حکومت است 

تگاه اداری و ه عملکرد دسانند بم بتوتمامی افراد جامعه مسئولند برای عملی کردن اهداف و نظام سیاسی حکومت، سیستمی را سازماندهی کنند که در آن نظا

 کارکنان دولت نظارت داشته باشد.
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ساسی از ارکان ا شود. بازرسیبازرسی در اصطالح حقوق عمومی به مفهوم نظارتی است که از سوی دولت بر عملکرد مأموران دولتی و ادارات اعمال می

ای در رو نظارت نقش عمدهت زیادی شده است و ازایندت دچار تغییرات و تحوالای چندین سال است و طی این ماداره کشورها است و دارای سابقه

 ها گستره کیفیت و اثربخشی نظارت و بازرسی را افزایش بدهند.ها دارد؛ بنابراین الزم است که حکومتاصالح حکومت

المللی ینبشور در سطح وقعیت کی را داشته باشد موجب تثبیت مبدیهی است که تدوین قوانین و مقررات نظارت و بازرسی که قابلیت رفع نیازها در بعد مل

 خواهد بود.

 تعریف فساد: 

 اند.آید تعاریف مختلفی از فساد ارائه دادهنظران برحسب اینکه فساد در کجا و چگونه و توسط چه کسی به وجود میکارشناسان و صاحب

 الف: تعریف فساد بر مبنای افکار عمومی جامعه

محققان  کند. برخی ازها در طول زمان تغییر میرهنگی و اخالقی هر جامعه با سایر جوامع متفاوت است و در داخل یک جامعه نیز، این ارزشهای فارزش

ق فساد را های اداری/ دولتی، مصدارو، اقدامی در چارچوب فعالیتهای عمومی مردم تعریف کرد. ازاینمعتقدند که فساد اداری را باید با توجه به دیدگاه

گونه تعاریف وجود دارد این است که گونه است ))مشکل مهمی که در اینباید از دید مردم جامعه غیر اخالق و مضر باشد. تعریف مک مولن و نای اینمی

وجه به این اختالف دارند با تهای مردم باهم طور غالب، دیدگاه نخبگان سیاسی و تودهاین دیدگاه مردم غالبًا یکسان نیست(( در خصوص رفتار اداری به

 کند:ها، یک محقق علوم سیاسی به نام هیدن هیمر فساد اداری را به سه گونه، سیاه، خاکستری و سفید تقسیم میاختالف

 فساد اداری سیاه-1

ای ایمنی در ارهشوه برای نادیده گرفتن معیت رتوان از دریافها و نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود. برای مثال میکاری که ازنظر توده

 احداث مسکن نام برد.

 فساد اداری خاکستری-2

اند. مثالً کوتاهی کارمندان در اجرای قوانین که در بین مردم از محبوبیت تفاوتهای مردم در مورد آن بیکاری که ازنظر اکثر نخبگان منفور است، اما توده

 چندانی برخوردار نیستند.

 فساد اداری سفید-

دانند که خواستار تنبیه یقدر مضر و با امنیت نمکاری که ظاهرًا مخالف قانون است، اما اکثر اعضای جامعه )نخبگان سیاسی و اکثر مردم عادی( آن را آن

 اند.دادهرا ازدستپوشی از موارد نقض مقرراتی که در اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی ضرورت خود عامل آن باشند. برای مثال چشم

 عریف فساد از دیدگاه منافع عمومیب: ت

دانند که اواًل به منافع عمومی لطمه بزند و ثانیاً هدف از انجام آن، های کارکنان و مسئوالن دولت مینظران، فساد اداری و آن دسته از فعالیتبرخی از صاحب

لد روگو واچ. دی. ن اساس آرنو. بر ایثالثی باشد که عامل را برای انجام این اقدام اجیر کرده است رساندن فایده به عامل )کارمند اقدام کننده( یا به شخص

 کند((فاسد در تمام نظام اجتماعی اختالل ایجاد می دارند ))که یک دستگاهالسول چنین اظهار می

انجام  غوا شود و بهای نقدی یا غیر نقدی ابراثر دریافت رشوه کارل فرد ریچ نیز مدعی است ))که هر جا صاحب قدرتی که مسئول اداره سازمانی است.

 کارهای غیرقانونی مبادرت ورزد، این فرد به منافع عمومی زیان رسانده است((

ه باشند. تکسانی نداشرداشت یبدر این تعریف، همانند تعریف قبلی، با این مشکل مواجهیم که ممکن است. همه اقشار مختلف جامعه در مورد منافع عمومی 

ر گروه ی است، ازنظفع عمومتضاد بین طبقات مختلف اجتماعی نظیر صاحبان سرمایه و کارگران ممکن است سبب شود اقدامی که ازنظر یک گروه موافق منا

 غایر و مضر با منافع عمومی باشد.دیگر م

 های خانوادگی در تصمیمات کارکنانج: تعریف فساد اداری بر اساس نقشه وابستگی
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صی یا عالیق گوید: مسئوالن دولتی هرگز مایل نیستند، منافع شخین دیدگاه را تانزی طرح نموده است. تانزی در خصوص نقش اقتصادی دولت میا

د تحت ای خویمات حرفهخاذ تصمخانوادگی و اجتماعی برای تصمیمات اداری آنها تأثیر بگذارد؛ اما در دنیای واقعی، هم کارمندان و هم مسئوالن، در ات

وجه به نکات ته است. با تگیرند و میزان تأثیر این عوامل بر تصمیمات اداری، به خصوصیات فرهنگی هر جامعه وابستأثیر روابط شخصی و خانوادگی قرار می

روابط و  افع شخصی یایر منأثتفوق، تانزی معتقد است که: مسئول دولتی یا کارمند، زمان مرتکب فساد اداری شده است که در اتخاذ تصمیمات اداری تحت 

 های اجتماعی قرارگرفته باشد.عالیق خانوادگی و توصیه

 ری از دیدگاه تئوری پنجره شکسته:انواع فساد ادا

ی خرد و کالن هایی دقیق )فساد، اداری( اعم از فسادهاموقع و بنیادین آسیبباشد و تشخیص بهظام اداری در هر جامعه پیکره اصلی سیاست در آن جامعه مین

 اد اداری را موردبررسی و توجه قرار داد.رو ابتدا باید انواع فسگذاری آن جامعه باشد. ازایننظام و سیاستتواند کمک بسیار بزرگی بهمی

 گیری فساد اداریجهت چگونگی شکل از

 : فساد تصادفی )اتفاقی(1

 مند )حاد(: فساد نظام2

آسانی به کند. اگر فسا کم باشدمند تغییر میلف متفاوت است و از درج کم و استثنا تا درجه بسیار رایج و قاعدهدرجه شیوع فساد در میان جوامع مخت

 خالف حالت اتفاقی، طرف تمایل به گزارش کردن خالف ندارند.یابد زیرا برهای فساد افزایش میکشف و مجازات کاهش انگیزهقابل

 یابند.طابق میتکارگزاران دولتی ساالران و هادها، قوانین و ضوابط رفتاری، با الگوهای غارتگری دیوانمند شده باشد، نهر جا که فساد قاعده

د اقتصادی فسا "هربرت ورلین"ها و کاهش احتمال مجازات شود. یکی از متفکران به نام تواند باعث کند شدن رسیدگی به پروندهدر این حالت رشوه نیز می

مند )حاد( مانند تشویق خشونت در بازی که فساد نظامکند. درحالیبازی فوتبال تشبیه نموده است که داور با ارائه کارت بازیکن جریمه می را به انجام خطا در

ای کشوره وسعه اقتصادی بسیاری ازشود. این شکل ز فساد، تدهد و به ضد خود یعنی عامل تفریح تبدیل میکه بازی تغییر ماهیت میطوریفوتبال است، به

 کند.توسعه را تحدید میدرحال

 رویکردهای تبیین کننده فساد اداری در تئوری پنجره شکسته:

باشد و با حرکت به توسعه مییافته و درحالعنوان معضلی بیانگر بسیاری از جوامع توسعهفساد اداری که بستر آن نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است به

اعده و قگردد فساد یکی از مظاهر رفتار ضداجتماعی است که مزایایی را خارج از یابد و منجر به اخالل درروند توسعه مییشتری میجلو جوامع نمود ب

رو باید رویکردهای فساد اداری کند ازایندهد و در مقابل قدرت بهبود شرایط زندگی سایرین را تضعیف میبرخالف هنجارهای قانونی به مرتکبین خود می

های سربار و اضافی به جامعه زینههمند شدن از تأثیرات مثبت آن را با کاهش از را برشمرد تا نظام اداری عاری از فساد و زمینه دستیابی دولت به توسعه و بهره

 برد.رومیفرا در خودش  که منابعکند ممکن گردد. در حالیکه نظام اداری فاسد مصروف داشتن منابع مالی مختص به توسعه جامعه به مشابه با تالش عمل می

 رویکردبیان نمود: 6ی را بر اساس توان فساد اداربطور کلی می

 رویکرد اخالق-6پیرو –رویکرد حامی -5غیره کارگزار -ویکرد کارفرما ر-4ویکرد رانت جویی ر-3یت نسبی رویکرد محروم-2فایده –رویکرد هزینه -1

 فایده –الف: رویکرد هزینه 

کنند و اصوالً زمانی می فایده تحلیل -های خود را بر مبنای معیار هزینه هزینه فایده بر این ایده مبتنی است که افراد در هر پست و مقامی همواره کنش رویکرد

هایی برای افرادی است که به آن یرقانونی دربردارنده هزینهغمثابه اقدامی هایش بچربد. فساد اداری بهدهند که منافع حاصل از آن در هزینهتن به اقدام می

شود، ازجمله آنها ازخدمت، جریمه نقدی و به مخاطره افتادن حیثیت کارمندی که مرتکب فساد اداری میورزند. بازداشت، تعویق یا انفصالمبادرت می

ی در ارتی و بازرسن کارایی و سازوکارهای نظی ازجمله قاطعیت نظام قضایی در برخورد با مفسدیها به عوامل مختلفهستند. کیفیت و شدت این هزینه

 ستگی دارد.ب -ها و افکار عمومی شناسایی موارد فساد اداری حساسیت رسانه
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ی موارد گیر باشند و سازوکارهای نظارتی از اثربخشی الزم در کشف و شناسایانگار و آساناگر سازمان قضایی در پیگیری و مجازات مفسدان اداری سهل

 یابد.ایش میهای ارتکاب به آن کاهش و احتمال وقوع فساد افزمداران در وقوع و گسترش فساد دست داشته باشند. هزینهار نباشند و یا سیاستفساد برخورد

اب آن را افزایش رتکاهزینه بودن فساد احتمال دیگر کمبیانکند قیمت نسبی آن است. بهبنابراین در این رویکرد آنچه میزان تقاضا برای فساد را تعیین می

د یثیتی به فسادارانه و مالحظه محور در نظام قضایی با مفسدان و نگرش ارزشی و حعمومی برخورد جانبدهد. حقوق و دستمزدهای پایین در بخش می

 شود.اقتصادی در بخش عمومی قیمت نسبی فساد را کاهش داده و باعث ارزان شدن آن می

 ب: رویکرد محرومیت نسبی

گونه ان آنکنند منافع تسلیحاتشهای اجتماعی و نظام سیاسی است که احساس میظر رویکرد محرومیت نسبی فساد اداری واکنشی از جانب افراد و گروهاز من

برداری بهره شده و از نقاط ضعف  به نفع خودکنند از فرآیندهای سیاسی پذیرفتهشود در این حالت است و سعی میکه مورد انتظار است پوشش داده نمی

های اجتماعی را کاهش ای طراحی شوند که احساس محرومیت سیاسی و اجتماعی در بین افراد و گروهگونههایی از آن بهها و سیاستکنند بنابراین باید برنامه

 باشد. های اقتصادی و محکومیت سیاسی و اجتماعی در جامعه وجود داشتهدهد درواقع باید توجیهی منطقی برای نابرابری

 ج: رویکرد رانت جویی

وردی من و مقررات ع قوانیرویکرد رانت جویی مبتنی بر این ایده است که سیاسی شدن تخصیص منابع و ایجاد کمیابی و ساختگی توسط دولت از طریق وض

 ست.استیابی به این رانتها و مردم فراهم میکند و فساد اداری و روشی برای د مداران ومجریانفرصت استخراج و رانت را برای سیاست

های دسترسی به این رانتها کند و پرداخت رشوه به کارمندان که قاعدتاً متولی تنظیم اقتصاند یکی از شیوههایی را ایجاد میتنظیم اقتصاد توسط دولت رانت

هایی که به هافراد و گرو خصیص منابع خواهند بود. بنابراینتند که سازوکار تشود این کارمندان دولت هسهستند. درواقع زمانی که تخصیص منابع سیاسی می

ای که توسط کارمندان ها را از بازارهای سیاسی شدهشوند باید آندنبال حقوق مربوط به موقعیتهای انحصاری سودآوری هستند؛ که توسط دولت ایجاد می

 شوند خریداری کنند.کنترل می

هایی که به آنها دست ههای ساختگی توسط دولت و مجوزهای متعاقب آنها برای افراد و گرواد محدودیت و کمیابیویشنی و شیلیفر معتقد هستند که: ))ایج

 کند((یجاد میاکنند رانت انحصاری و برای مقامات دولتی رشوه پیدا می

مجوزهای  کند. همچنین تانزی مقررات و صدوراهم میکاالها و خدمات بستر مناسبی برای فساد فر ها و فرآیندهای عرضهنبود شفافیت و قواعد و بخشنامه

داند وی معتقد است که مقررات و مجوزها نوعی از قدرت انحصاری توسعه میویژه در کشورهای درحالهای اصلی فساد بهمختلف را نیز یکی از زمینه

برداری کنند وجود ها مجوزها و اختیارات دولتی نیاز دارند بهرهبه آنهایی که شوه از افراد و بنگاهردهند که ممکن است از آن استخراج مقامات دولتی می

بنابراین الزم است که  کندیباشند نیاز به تماس زیاد بین شهروندان و کارمندان دولت را ایجاد ممقررات که اغلب شفاف نیستند و در دسترس همگان نیز نمی

قت را فه جویی در واد مبلغی پول برای صرمندان وقت زیادی صرف کنند این امر نیز ضرورت پیشنهوگو و با کارراستای کسب مجوزها نیز گفت افرادی در

 آورد.به وجود می

 

سبتاً نت و شفافیت ی و صراحهای ساختگی توسط دولت، فراوانی مقررات و قواعد موردبنابراین بر مبنای رویکرد رانت جویی فساد اداری محصول کمیابی

 هد بود.وده خوابخش عمومی است. براین اساس هرگونه تالش برای کاهش فساد اداری چنانچه موارد زیر را در بر نگیرد بیه پایین آنها در

 قتصادی و نیزاهای لیتای که تنظیم اداری فعاتعدیل و اصالح قوانین و مقررات زاید درخصوص عرضه کاال و خدمات در بخش عمومی به گونه -1

 ن و مقررات توسط کارمند را به حداقل برساند. امکان تفسیر شخصی قوانی

 های تخصیص و مدیریت منابع عمومی شفاف شدن رویه -2

 غیره کارگزار -د: رویکرد کارفرما 
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های آنها ها و سیاستمداران مجریان برنامهشود که محتوای قرارداد کارگزاری بین سیاستر فساد اداری از اینجا ناشی میغیره کارگزا -در رویکرد کارفرما 

کارگزار  –شود. در واقع در این رویکرد کارمندی که به قرارداد کارفرما برداری شخصی کارگزاران میدر خصوص تأمین منافع عمومی مشغول تفسیر و بهره

کند. این برداری میهخصی بهرمداران )را به صورت غیرمستقیم مردم( ملزم شده است، از اختیار عمومی تفویض شده در راستای انتفاع شبین خود و سیاست

 رویکرد اشاره به این توصیه دارد که 

ها راجب تخصیص منابع تخصیص شوند امکان بروز گیریخواهید کاری درست انجام گیرد، خودتان آن را انجام دهید. بنابراین هر زمان که تصمیماگر می

ا داشته بخش عمومی ر د اقتصادی درارگزار همواره باید انتظار مقداری فساغیره ک –فرما آمیز وجود خواهد داشت. بر اساس رویکرد کاررفتارهای مخاطره

 :اشداقل یکی از شروط زیر برقرار بانجامد که حدری میشود و به فساد اداآمیز میمداران و کارمندان دولت زمانی مخاطرهباشیم رابطه کارگزاری بین سیاست

 . ز عملکرد و ماهیت کارگزاران با آنچه خود آنها دارند، متقارن نباشدمداران ااطالعات و برداشت سیاست -1

خواهند منافع جمعی را دنبال کنند اما مداران از کارگزاران ایشان مینوایی وجود نداشته باشد، سیاستمداران و کارگزاران همبین اهداف سیاست -2

 آنها در عمل منافع و نیات خود را پی بگیرند.

 .ای که نتوانند نظارت که کارآمدی را انجام دهندمداران و مقامات مافوق زیاد باشد به گونهبر عملکرد کارگزاران برای سیاست هزینه نظارت

 مخاطرات اخالقی از کارمندان سربزند.  -3

های نامتناسب با نان پرداختآوط به مان مربدر این میان عواملی چون کاهش سرمایه اجتماعی در بین کارمندان، وبیگانگی آنها با نوع کار و نیز اداره و ساز

تواند زمینه ها در بخش مهمی بر مخدوش بودن نظام انگیزشی و عملکرد محور نبودن آن میعدالتی در سیستم ارتقا و انتصابهای زندگی و احساس بیهزینه

 دان بخش عمومی فراهم کند. اندیشی و در نتیجه فساد اداری را در کارمنکج

کاف شبت به تشدید رسانی شفاف و به هنگام راجع به آنان نستردگی بیش از حد بر کیفیت نسبتاً پایین بخش عمومی و نیز نبود نظام آماری اطالعگس

سازد. مینه زیانجامد بلکه نظارت، حسابرسی نهادی را نیز مشکل و بسیار پرهمداران و کارگزاران آنها راجع به عملکرد بخش عمومی میاطالعات بین سیاست

ها یتاردادن صالحعیار قربر این اساس این رویکرد اقداماتی چون کوچک کردن بخش عمومی پرداخت حقوق و دستمزدهای استحقاق محور و نسبتًا کافی م

تجلیل از  در طول یک سال مالی و هایی از عملکرد خویشهای کلیه کارمندان در ارتقا و انتصاب ها، اجبار دستگاه اجرایی به انتشار گزارشو توانمندی

 تواند در تعدیل مشکل کارفرما کارگزار و در نتیجه فساد اداری مؤثر واقع شوند. اند میهایی که عملکرد بهتری داشتهعملکرد دستگاه

 پیرو –ی: رویکرد حامی 

شود انی میپیرو سازم – شبکه روابط حامی ین رویکرد فساد اداری درزند. در ادر رویکرد حامی پیرو این ساختار قدرت سیاسی که به فساد اداری دامن می

های مهم و خصوصی نقش دارند. طبعا کارمندانی که تحت نفوذ در قدرت کارمندان در بخش عمومی افراد و گروههای ذیمداران و گروهکه در آن سیاست

 کل جامعه از امکانات و اختیارات خود برای کنند مجبورند به جای خدمت بهنفوذ در قدرت سیاسی فعالیت میهای ذیمداران و گروهحمایت سیاست

ابط ی بر اساس روبرداری کنند. بنابراین تخصیص منابع و عرضه کاالها و خدمات دولتنفوذ در قدرت بهرهخدمتی به سیاست مداران یا جناهای ذیخوش

 گیرد. سیاسی و مالحظات خاص صورت می

های ها و سیاستهایی را سازماندهی کنند تا برنامهنفوذ سعی خواهند کرد تا پیرامون خود گروههای ذیمداران و گروهیرو سیاستپ -در ساختار قدرت حامی

ت پیرو صور–می های دولتی براساس روابط حاآنها را در بخش عمومی بیشتر مدنظر قرار دهند. در چنین ساختار قدرتی تخصیص منابع عمومی مساعدت

 گرفت.  خواهد

نفوذ را برای واجد شرایط کردن مداران و گروهی ذیهای دولتی استفاده کنند باید نظر سیاستخواهند از مساعدتهای همسود خصوصی که میافراد و گروه

نفوذ های ذیسایر گروه مداران وها و سیاستخود جلب کنند این کار نیز ممکن است مستلزم کمک به مبارزات انتخاباتی، پرداخت پول و سایر مساعدت

 باشد. 
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های های سنگین به فعالیتای بودن ساخت سیاسی محدودیتزدگی بخش عمومی، حاکمیت نسبتاً پایین قوانین و انعقاد یافتگی نهادها، عشیرهسیاست

این هرگونه  اسی دارند ازو گسترش فساد نقش اس دار در ایجادمطبوعات)به عنوان دشمن قاطع و بدون هزینه فساد( دستگاه قضایی غیره قاطع و نسبتاً جانب

 های مذکور بیانجامد. تالش در جهت کاهش فساد باید به تعدیل نارسایی

 ه( رویکرد اخالقی :

رستکار نباشند و در دار و دامانت المال افرادیافتد که کارگزاران دولتی نسبت به اختیار عمومی و نیز بیتبرمبنای رویکرد اخالقی فساد اداری زمانی اتفاق می

از فساد ست باشند ر اخالقی دره از نظکواقع کجمنشی از آنها سر بزند. بنابراین در این رویکرد اگر بتوان افراد و کارگزارانی را در مناصب دولتی بکارگرفت 

شوند نظام  ه کار گرفتهبان خوبی گر حاکمان و کارگزارشود. این رهیافت بیشتر بر این پایه و اندیشه قدیمی استوار است گروه که، و ااداری جلوگیری می

 خوبی نیز برقرار خواهد شد.  

یشه در بیشتر قانون خواهد بود. بی گمان این اند وو نه قائده  -شود نظام مبتنی بر افرادافراد محور این رویکرد هستند و نظامی که براساس آن برپا می

یاد گذاشته فته بر آن بنیاهای سیاسی کشورهای توسعه واج دارد این در حالی است که در اندیشه جدید اکثر نظامها گسترده است رکشورهایی که فساد در آن

 بزنند.  انی به عمومه چندمنند صدشده است تالش بر آن است تا نظامی برپا شود که حتی اگر افراد غیره درست کار هم در رأس امور قرار گرفتند نتوا

پذیر بوده و اثر بخشی الزم را نخواهد داشت و همچنین با هرگونه پدیده و های گروهها و جناههای آسیباندیشیمبارزه با فساد همواره در برابر مصلحت

ین رویکرد نابراین ا. بگردندیتحولی همچون نوگرایی برون گرایی و جهانی شدن و مانند آن به بهانه اینکه موجب سست شدن ارزشها و هنجارهای اخالقی م

 ند بود.نیز خواه های زیادیفرصت های اجتماعی وشود بلکه در بر دارنده هزینهراهبردهای مبارزه با فساد نه فقط به تعدیل آن منجر نمی

 بررسی عوامل اصلی شکل گیری فساد اداری وقتی این در تئوری پنجره شکسته: 

تی را نیز شود ظرفیت نهادی دولهای رسمی میشود فساد همانطور که موجب نادیده گرفتن رویهمات منجر میفساد در ادارات عمومی به تأمین نا برابر خد

 کند. مضمحل می

اری بررسی صلی فساد ادالذا عوامل  کندمیعملکردی استخدام یا ترفیع پیدا  دهی انحرافی شده و مأموران با توجه به ویژگیدر پرتو فساد، منابع دچار جهت

ا از عه اقتصادی رسازد و توسبرد و ارزشهای دموکراتیک نظیر اعتماد، بردباری را مخدوش میگردد زیرا که فساد مشروعیت حکومت را زیر سؤال میمی

 کند. های قابل مالحظه ناکارآمد مختل میطریق ایجاد اختالل

 ها(الف( علل اصلی )ریشه

 های فرهنگی و اجتماعیریشه -1

بر ارزشهای  جامعه متکی م بر افرادای که ارزشها هنجارها و عقاید و باورهای حاکهای فرهنگی و عقیدتی است. به گونهفساد اداری ریشهمهمترین علل بروز 

 ف نظامفرهنگی، ضع عف نظاممادی گرایانه و مصرف گرایانه باشد و ساختارهای اجتماعی از انسجام و کارکردهای الزم برخوردار نباشد ناکارآمدی و ض

 های اجتماعی خواهد بود. فرهنگی و اجتماعی را به دنبال داشته و پیامد آن شکل گیری فساد در همه سطوح و الیه

 های اقتصادی:ریشه -2

تصادی، دم عدالت اقشی از عرکود اقتصادی، کاهش درآمد، بی عدالتی، مادی گرایی، بی ثباتی اقتصادی، تورم افسار گسیخته، عدم تناسب دخل و خرج نا

ء استفاده ن احتمال سورآمد آناها با ددرآمدها در جامعه، مشکالت و مسائل معیشتی کارکنان و عدم تناسب هزینهاهش قدرت خرید مردم و توزیع نامناسب ک

 دهد.از موقعیت شغلی و برخورد نامناسب با ارباب رجوع را افزایش می

 ب( عوامل تسهیل کننده: 

 باشند:  عوامل سیاسی و عوامل اداری هستند به شرح زیر میعوامل تسهیل کننده که عمدتاً 

 عوامل سیاسی -1
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های ذی نفوذ در داخل و روههای نظارتی و بازرسی، فشار گعدم استقالل قوه قضاییه، نفوذ قوه مجریه در کشورهای غیر کامن ال بر قوه قضاییه و بر دستگاه

مردم از  ام عدم آگاهیان متخلف از مجازات و سرانججوسازی و غوغاسازی، توصیه برای در امان ماندن مدیرمداران عالی رتبه، خارج سازمان، فساد سیاست

 کننده فساد است.حقوق سیاسی خود در برابر قانون از عوامل تسهیل

 عوامل اداری و مدیریتی  -2

های اداری مدیران لعملها و دستوراقوانین، مقررات و تعدد بخشنامهتشکیالت و ساختار اداری غیره کارآمد حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف پیچیدگی 

پاداش و تنبیه به  های استخدامی انتصاب و ارتقای افراد، نارسایی در نظام حقوق و دستمزد نظامساالری وجود تبعیضات در زمینهغیره موثر فقدان نظام شایسته

 باشند.کننده تخلفات میاهداف سازمان و مانند آن از عوامل اداری تسهیلویژه نظام نظارت و ارزشیابی ترجیح اهداف گروهی به 

شود. از جمله کاهش رضایت شغلی، کاهش گر میگردد که به اشکال گوناگون جلوههای در نظام اداری میها و عوامل یاد شده موجب ایجاد عارضهریشه

مور، تمرکز هش سرعت در انجام اردگی در بین کارکنان، کاهش خالقیت و نوآوری، کاکاری و سرخوانگیزش کارکنان، جمود شخصیت، روحیه محافظه

ات اداری را موجبات تخلف اعتمادی در سازمان علل و عوامل مذکور همراه عوارض آنهاغیرمنطقی برای انضباط اداری رقابت ناسالم و ایجاد جو بدبینی و بی

 شود.ی میسازد که در نهایت منجر به فساد ادارفراهم می

 ج: عوامل حقوق و قضایی

 اعمال حقوقی  -1

 قضایی و قانونی -2

های فردی را گرفته و های جوامع آزاد و سالم است. در این جوامع قانون جایگاه سلیقهگرایی یکی از ویژگیعوامل مربوط به قوانین و مقررات قانون و قانون

 شود.   دیل میود به منشأ و عامل ایجاد فساد تبپردازد. اما گاهی قانون خبه تعیین حدود و ثغور امور می

 تعدد قوانین و مقررات  2-1

حد، به نونگذاری واراجع قامامروزه تورم قوانین و مقررات به ویژه در بخش عمومی غیر قابل تحمل شده است. یعنی عالوه بر کثرت مراجع قانون گذار 

ی جلس فرآیندهاهای کارشناسی می نمایند. اگر در مورد مصوبات ممقررات بدون انجام بررسی صورت روزانه اقدام به وضع حجم عظیمی از قوانین و

های مجلس و نیز در درون دولت پیش بینی و تا حدودی کنترلی حداقلی در این های اصلی و فرعی مجلس و مرکز پژوهشها و کمیتهبررسی در کمیسیون

 خورد.گونه مکانیزم کنترلی به چشم نمیگذاری دیگر عمالً هیچاجع قانونآید. در مصوبات صادره از مرزمینه به عمل می

 اری کنترل قوانین در مرحله تطبیقدشو 2-2

ا از مجرای انون اساسی رای نگهبان پاسداری از قشور بینی گردیده استدر نظام جمهوری اسالمی ایران برای پاسداری از قوانین اساسی و عادی مراجعی پیش

شود که میولت سبب های داخلی مجلس و دو تطبیق قوانین مصوب مجلس به عهده دارد در اینجا نیز تولید انبوه قوانین در مجلس و نیز کمیسیونکنترل 

  .      شورای نگهبان آنگونه که بایسته جایگاه قانون اساسی و حرمت احکام آن است نقش نظارتی خویش را به دشواری ایفا نماید

 رشی یا تسخیر دولت در تئوری پنجره شکسته:اولیگا

ای های نهادینهب و بنیانترین مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی تعریف کرده است فساد با تحریف مقررات قانونی توسعه را تخریبانک جهانی، فساد را بزرگ

حی آن باشد ای استراتژی تجاری و طراز ابزارهای مناسب و یکی از اجزعنوان یکی اکند. تا اینکه بهشود، تضعیف میرا که رشد اقتصادی به آن وابسته می

گذاری خوبی تلقی شود که های مجرمانه سرمایهیافته چنین دستهیافته مدیران جرائم سازمانهای فاسد ردوبدل شده توسط  برای جرائم سازمانچراکه پول

 ش دهد .های بعدی ناشی از اجرای قانون را کاهوقیف , تعقیب,  حبس وخسارتآمیز باشد و خطرات تهزینه موجهی برای انجام تجارت موفقیت

کند که با ویژه در ابعاد اقتصادی و انسانی قلمداد میمطالعات صورت گرفته در برنامه عمران ملل متحد فساد اداری را مانع عمده رشد و توسعه ملی کشورها به

ویژه برای افراد فقیر و گذاری عمومی، کاهش سطح خدمات اجتماعی بهوری سرمایهولت، بهرهگذاری داخلی و خارجی درآمدهای دکاهش سرمایه
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توسعه های آن در کشورهای درحالشود که جلوهها و کاهش رشد اقتصادی و جو رقابت اقتصادی نمایان میدرآمد افزایش هزینه زندگی با افزایش قیمتکم

 بیشتر نمایان است.

ه , آن اولیگار شی های متقلبان در اقتصادهای در حال گذار فساد شکل جدیدی ایجاد کرده است که در oligarchyا و خط هگیری سیاستدر شکل

خالف فساد اداری گویند. در این نوع فساد بر کنند که به چنین رفتاری تسخیر دولت مینفوذ کرده و قواعد بازی را کامالً به سود خود طراحی میاعمال

های ها و نهادها نیز برای اجرای قوانین و مقررات و سیاستکنند و شرکتها و نهادهای فعال در اقتصاد اخاذی میساالران( که از شرکتها )دیوانروکراتبو

کنند و از طریق تبانی با اب میانتخ عنوان یک استراتژی بقاها و نهادها تسخیر دولت را بهشوند شرکتموجود به نفع خود و پرداخت رشوه متهم متوسل می

ی آنها تأمین نمایند و بدین ترتیب منافع متقابلی برامداران و پرداخت رشوه اقدام به وضع تصویب رساندن قوانینی که ضامن منافع آنها باشد , میسیاست

 شود.می

ها و مقررات جامعه را با فراهم کردن منافع شخصی مشیو خطکنند تا قوانین ها و نهادها سعی میبنابراین تسخیر دولت تالشی است که در آن شرکت

ای الت پیچیدهمرکز بر تعامترو در شناسایی و بررسی مسئله تسخیر دولت حیطه غیرقانونی برای مقامات دولتی به نفع خود طراحی و به تصویب برسانند. ازاین

هایی است ها و شیوهآید. در شناسایی این نوع فساد تأکید به اهمیت روشر به وجود میسو و مقامات دولتی از سوی دیگها و نهادها یکاست که بین شرکت

سوق  کنند تصمیمات متخذه توسط مقامات دولتی را از طریق تحمیل موانع ضدرقابتی در جهت منافع خاص خودها و نهادها سعی میکه از طریق آن شرکت

تها و نهادها کزیرا این شر .می کند  هزینه های کالن آن را جامعه می پردازد, نصیب شرکتها  و نهادهای خاصدهند. این موانع ضد رقابتی منافع کالنی را که 

کنند. فساد ناشی از تسخیر ها شود استفاده میها که ممکن است سبب حذف این منافع و مزیتمشیها و خطاز نفوذ خود برای ممانعت از هر نوع اصالح رویه

شود که در آن ار میسلی گرفتحکومت است. این معنی که این اقتصاد فاسد در دام یک دور تسلل، بلکه همچنین علت اساسی ناکارآمدی دولت نه تنها معلو

از  تمند و مقامات دولتی کهها و نهادهای قدرهای ضروری برای بهبود کارایی دولت به واسطه تبانی بین شرکتمشیها و خطاصالحات نهادی و اصالح رویه

توان اولیگارشی شود. حال با توجه به نظریه پنجره شکسته میکنند، تضعیف و به بیراهه کشیده میتداوم ناکارآمدی دولت منافع کالن شخصی نصیب خود می

دولت( )اید تخریب آن رسانی به ساختمان و شرا به مثابه ساختمانی دانست که پنجره شکسته و عدم رسیدگی به آن موجب تشدید آسیب ها و تسخیر دولت

وگیری از النه برای جلناپذیر است آنچه اهمیت دارد وجود نظارت مستمر و برخورد جدی و مسئوشود. بروز فساد در اقتصادهای در حال گذار امری اجتناب

ایل به فرادی که تماباشد، ندی همراه فراگیر شدن آن است. تخلف جزئی در نظام اقتصادی در صورتی که در مدت زمان معقول و هر چه زودتر با برخورد ج

و به کل  کندتر را پیدا میدهد و جرئت ارتکاب تخلفات بزرگتفاوتی و پایین بودن حساسیت مقام ناظر به کار خود ادامه میفساد اداری دارند با مشاهده بی

 جامعه سرایت خواهد کرد.

 حکمرانی نوین و تأثیر آن بر کاهش فساد اداری

 در دولت نوین و تأثیر آن بر تحول حقوق اداریالف: نظارت 

ا هزینه و های پیش آمده در رابطه باکنون در سرتاسر جهان بازاندیشی اساسی در رابطه با چگونگی برخورد با مسائل اجتماعی در جریان است. ناکامیهم

ها و حتی ها، قابلیتها، توانمندیا ظرفیتبجدی را در رابطه  های اقتصاد آزاد، سؤاالتظریهنهای دولت و ظهور باورهای نوین در کارآمدی برنامه

با فنون و  لکه در رابطهبهای بخش عمومی برانگیخته است. در قالب این بازاندیشی، تحول بنیادین نه فقط در رابطه با حوزه و اندازه فعالیت دولت محرک

 ابزارها در اختیار دولت ایجاد شده است.

اع واجهه با انومساالری دولتی بوده است، اینک از ه عمده فعالیت دولت در گذشته محدود به عرضه مستقیم کاال و خدمات توسط دیواناز آنجایی ک

 ابزارهای نوین سرگیجه گرفته است.

خاص به  های عملیاتیو ساز و کار های خاصآنچه که اهمیت این تحول و توسعه را بیشتر کرده این است که، هر یک از این ابزارها فرآیند اجرای مهارت

م عمومی را ین شیوه اقداهای مشترکی نیز دارند. همه آنها تا حدود زیادی غیرمستقیم هستند. اخود دارد. با این همه ابزارهای نوین مورد اشاره ویژگی

 ردولتی توزیع شده است.ز بازیگران غیاهای عمومی میان تعداد انبوهی ماننامند، زیرا وظایف ساز)حکومت شخص ثالث( می
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 .وین استندر چنین فضایی ایجاد و بسط یک الگوی جدید ضروری است. الگوی جدیدی که در این زمینه ارائه شده است به نام حکمرانی 

 ی برای تبیین این الگو بیان کرد.توان پنج مفهوم کلیدمی

 های اداری و برنامه به سوی ابزاراز سازمان-1

ف عمومی آنها اهداهایی است که بوسیله های عمومی یا برنامه عمومی یا موردی به سوی ابزارها یا شیوهکمرانی نوین، گذر از سازماندر قلب رهیافت ح

 شوند.دنبال می

حل مسئله  تی و الگویولداند. استدالل اصلی خود حکمرانی نوین این است که این ابزارها ماهیت مدیریت این ابزارها همچون قارچ رشد کرده و تکثیر شده

که خود حکمرانی نوین است، درحالیهای اداری بودهاند. درگذشته تاکید مدیریت بخش عمومی به چگونگی اداره کردن سازمانعمومی را تغییر داده

اره، تسخیر سترش صالحیت اختیاری ادساالری عبارتند از: گشد که سه مسئله عمده دیوانرویکرد کامالً متفاوتی برگزیده است. درگذشته این طور مطرح می

های شد: اول، محدود کردن صالحیت سازمانحل پاسخ داده میشدن اداره توسط منافع خصوصی یا سیاسی ناکارآمدی به این سه مسئله از طریق سه راه

های سیاسی و سوم، ای به جای گرایشرفههای حاستخدام کارمندان بر مبنای قابلیت وگذاری. دوم، جذب اداری به عملیات اجرایی به جای سیاست

 ای از اصول مدیریت عملی طراحی شده برای حصول اطمینان از کارآمدی عملیات اداری.کارگیری مجموعهبه

تی تعداد ولهای مختلف درنامهدر مقابل حکمرانی نوین رویکرد دیگری را اتخاذ کرده است. نکته مهم در این رویکرد به این مفهوم است که بسیاری از ب

اند. به عالوه این ابزارها بازیگران گیرند. بدون توجه به حوزه ای که از ابزارهای موصوف در آن استفاده کردههای اصلی را به کار میزیادی از ابزارها و شیوه

شود. از این منظر تفکیک کار گرفته شده تعیین می این بازیگران با توجه به نوع ابزار به کنند و نقش هر یک ازر میکارگیری درگیمتعددی را در فرآیند به

بلکه  تکنیکی نیست گذاری )خط مشی گذاری( در عمل کار ساز نیست. به عالوه انتخاب ابزار فقط یک انتخابکالسیک میان اجرا )اداره کردن( و سیاست

 تصمیمی سیاسی فرهنگی و حتی ایدئولوژیک نیز هست.

 

 )ابزار(از )سلسله مراتب( به سوی  -2

ها است؛ بنابراین ندهی شبکههای اداری و انبوهی از بازیگران شخص ثالث، مستلزم سازمابه دلیل مشخصه غیرمستقیم بودن ابزارها، ایجاد تعامل میان سازمان

ها از قبیل اداره داخلی سازمانهایشان نخواهند داشت. دیگر مسائل مربوط به های عمومی برخالف گذشته کنترل مستقیمی بر نحوه اجرای برنامهسازمان

اند. مسئله مهم های عمومی پیدا کردههای استخدامی، فرایند بودجه بندی، ساختارهای سازمانی و پویایی نهادی، اهمیت کمتری در موفق شدن برنامهنظام

ی آنها به اوت وجود دارد. هر دوبازآفرینی دولت نیز تفسازی و صوصیخباشد. به عالوه میان پویای داخلی به ارتباط بیرونی و انبوهی از اشخاص ثالث می

شود که بخش خصوصی جایگزین دولت شود در حالی که بازآفرینی دولت راهی اند ولی در خصوصی سازی سعی میهای غیرمستقیم پی بردهاهمیت روش

 برای انگیزه کردن و تحریک دولت است.

خصوصی  یک بخش ن یعنی کاستن از اندازه دولت، انتقال مسئولیت به بخش خصوصی و ایجادخصوصی سازی کلید کارآمدی دولت را در خصوصی کرد

ن نظریه سعی های عمومی دارد؛ و در مقابل نظریه حکمرانی نوین رویه دیگری را پیش گرفته است. براساس ایداند که انگیزه بیشتری برای اجرای برنامهمی

 وصی.دیریت بخش خصر کند؛ یعنی اداره کردن بخش دولتی با الگوی مض رقابت، آن را کارآمدتر و پاسخگوتشود با قرار دادن مدیریت دولتی در معرمی

کند. این شبکه شوند تأکید میتر میهای عمومی به شبکه بازیگرانی که هر روز به هم وابستهاما حکمرانی نوین به جای تأکید بر نحوه مدیریت داخلی سازمان

 نظریه شبکه(.)نماینده( و  -اصیل رو است. این شبکه بر مبنای دو نظریه مبتنی است )نظریههایی نیز روبهاد و پیاده کردن آن با چالشمزایایی دارد ولی ایج

خص ثالث ها در روابط قراردادی با دیگر ترتیبات با شآنچه که در نظریه اصیل نماینده مدنظر است پارادوکسی است که در رابطه میان اصیل ها و نماینده

کند نماینده را کنترل کند اما با مرور زمان نماینده دست باالتر را کند. حکمرانی شخص ثالث نیز با این مسئله روبرو است. با اینکه اصیل تالش میظهور می

ن فرصت زیادی برای شانه خالی کردن از دهد دارد؛ بنابرایخواهد گرفت؛ زیرا نماینده اطالعات بیشتری در مقایسه با اصیل در رابطه با آنچه که انجام می

کند تضمین می وظایفش دارد. تنها راه اصیل برای اجتناب از چنین وضعیتی این است که دستیابی به اطالعات بهتر در رابطه با چگونگی عملکرد نماینده را
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تواند به آن دست یابد برقرار کند. براساس نظریه شبکه سطحی که میولی این کار هزینه دارد؛ بنابراین اصیل باید توازنی میان کنترلی که مورد نظر اوست و 

های خود را اجرا کند. به این ترتیب هم ابزاری بازیگران مخصوص به خود را با ویژگی تواند خواستهبازیگران هم وابسته هستند رئیس بازیگری به تنهایی نمی

 خاب شبکة خاصی از بازیگران است.خاص هر کدام دارد و انتخاب یک ابزار به مفهوم انت

 

 ز )بخش عمومی علیه بخش خصوصی( من به سوی )بخش عمومی به عالوه بخش خصوصی(ا -3

صی ها دارد. بر اساس رویکرد سنتی مدیریت دولتی تنشی میان بخش عمومی و بخش خصوای به رابطه میان دولت و دیگر بخشحکمرانی نوین نگاه تازه

ر از بخش حصار از اجبابندی بخش عمومی به دلیل انن اولین دنبال منفعت عمومی به دومی به دنبال منفعت شخصی است. در این تقسیموجود دارد؛ بنابرای

بندی مبنای نظریه های عمومی نماینده حاکمیت بودند زیرا از جانب عموم اقدام می کردند. این تقسیمشد. بدین ترتیب سازمانخصوصی متمایز می

 زی نیز است.ساخصوصی

ال رد که به دنبهای غیرانتفاعی حضور دابراساس الگوی حکمرانی نوین رقابت جای خود را به همکاری داده است. به عالوه در بخش خصوصی نیزگروه

 کنند.منفعت شخصی خود نبوده و اهداف عمومی را دنبال می

 

 مان و کنترل( به سوی )مذاکره و اقناع(از )روش فر -4

شود که عمل عمومی های عمومی است. در این روش فرض میه سنتی مدیریت دولتی، روش فرمان و کنترل شیوه غالب برای پیاده کردن برنامهبراساس نظری

ای امروز شود؛ اما حکمرانی نوین معتقد است که در دنیای شبکهها است اجرا میای از فرمانمراتبی که حلقه اتصال آنها زنجیرههای سلسلهبه وسیله سازمان

 روش فرمان و کنترل دیگر مناسب نیست.

ازی بلکه در له خط مشی سدر مرح با توجه به وابستگی متقابل بازیگران به یکدیگر روش )مذاکره و اقناع( جایگزین روش فرمان و کنترل شده است. نه تنها

ارند به اهدافشان ی بر آنها ندریق ایجاد تعامل در بازیگرانی که کنترل کامله چگونه باید از طها مدیران دولتی بایستی یاد بگیرند کمرحله اجرای خط و مشی

 برسند.

 

 های توانمندسازی(به سوی )مهارت های مدیریتی(از )مهارت -5

ریزی، سازماندهی، رنامهها شامل برود. این مهارتهای مدیریتی برای اداره کردن مجموعه بزرگی از کارمندان در یک نظام سلسله مراتبی به کار میمهارت

کند. نظریه می بندی است. براساس حکمرانی نوین، مهارت ایجاد رقابت اهمیت بیشتری پیدااستخدام عمومی, هدایت، هماهنگی، گزارش دهی و بودجه

که در یک شبکه افقی صف هایی که برای درگیرکردن شرکایی کند، مهارتازی گذار میهای توانمندسها به مهارتحکمرانی نوین از این مهارت

ی ن زمینه ضروراند، ضروری است تا این صاحبان سهام را در وضعیت وابستگی متقابل به سوی یک هدف مشترک سوق دهند، سه مهارت کند در ایکشیده

 است:

 های توانمندسازیالف: مهارت

ز اناپذیر است. بسیاری برای فعال ساختن شبکه بازیگران اجتنابهایی که های فعال سازی است، مهارتدر وهله نخست، حکمرانی نوین مستلزم مهارت

اده ستفشارکت و امسازد. ولی شخص ثالث را مجبور به ابزارهای حکمرانی نوین فرصت مشارکت اشخاص ثالث را برای برخورد با مسائل عمومی فراهم می

 کنند.ها نمیاز این فرصت

ه همراهی بلی را ترغیب ها بازاریابی کنند و شرکای احتمااز و تحرک بخش را بازی کنند. برای عرضه این فرصتبنابراین مدیران دولتی باید نقش فعال س

 کنند.

 های هماهنگیب مهارت
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ه صدای و ن وب حاصل شودیجه مطلاین مهارت رهبر ارکستر است که نوازندگان ماهر را به نحوی هماهنگ نماید که وظیفه خود را به موقع انجام دهند تا نت

 .ا یک نوازندهتتواند انجام دهد و بیشتر یک توانمندساز است دلخراش. بدیهی است که رهبر ارکستر این وظیفه را نواختن همه آالت موسیقی نمی

 های تغییردادنج مهارت

شبکه پیچیده  دا در یکه صبران ما له همکاری بازیگحکمرانی نوین مستلزم داشتن مهارت تغییردادن از طریق دادن پاداش و اعمال مجازات است تا با این وسی

 جلب نماید.

 جایگاه بازرسی در پیشگیری از فساد اداری

ام ه هستند. تمو مشاب از بازرسی تعاریف گوناگونی به عمل آمده است گرچه از جهت لفظ ممکن است متفاوت باشد ولی از نظر مفهوم و معنی یکسان

و  یان و ضوابطز حسن جراو تطبیق بین آنچه که هست و آنچه که باید باشد داشته اند. هدف بازرسی حصول اطمینان تعاریف بازرسی را نوعی مقایسه 

کنترل و  وجانبه کشور فراهم گردد. بازرسی و نظارت نوعی مدیریت تر و همهمقررات توسط جامعه مورد بازرسی است تا در نهایت زمینه برای هر چه سریع

 تحقق هدف است.

ز اهای کوچک برای جلوگیری های اجرایی با هدف اجرای صحیح برنامهرسی در نظریه پنجره شکسته عبارت است از: نظارت و کنترل مستمر دستگاهباز

 تخلفهای بزرگ و تأمین رضایت عامه مردم.

زم است الالً نظارت و بازرسی ن کاری است؛ و اصوهای مدوبازرسی وجود برنامه های دولتی و الزمهبا این تعریف مشخصا محدوده وظایف بازرسان دستگاه

 ف و یا کاهشت سبب حذانجام پذیرد.بدین معنی که با فرض بروز خطای کوچک انسانی و استمرار بازرسی اسبه صورت مستمر در کلیه مراحل فعالیت 

نان ندان و کارکهای کارمیا اداره و موسسه است و به کارخطاهای بزرگ می شود. در این معنی بازرس کسی است که مامور رسیدگی به کارهای یک فرد 

 دهند.آنان را به مقامات مربوطه اطالع می کند و درستی یا نادرستی کارهایرسیدگی می

اند، به اد پرداختهفس در مورد ظهارنظرادانشمندان و متفکران سیاسی مانند ویتوتانزی، ماکیاولی، منتسکیو، روسو و جرمی بیتنام و گورنال میردال به تعریف و 

ی از افراد از یی که بسیارشود. از آنجاعقیده ماکیاولی، فساد جریانی است که طی آن موازین اخالقی افراد سست و فضیلت و تقوی آنها به نابودی کشیده می

رند. در زرگ قرار گیبک رهبر یت هدایت و نفوذ نظر درجه تقوی و پرهیزگاری ضعیف هستند، زمینه فساد در آنها همواره وجود دارد، مگر آن زمانی که تح

ردن فرد به کوادار برای  گردد که این انحراف می تواند به همراه پاداش نامشروعی کهفساد چیزی مثل رفتار اخالقی، شیوه قانونی، مقررات اداری نقض می

فع شخصی کسب منا کوچکی است که فرد از وظایف رسمی به خاطرتخلف از وظیفه تخصیص می یاید باشد. در این تئوری، فساد، مجموعه رفتارهای 

یرقانونی، غز طریق بزرگ و یا کسب موقعیتهای خاص بزرگ، دجار تخطی و انحراف می گردد تا تالشی برای کسب ثروتهای کالن و قدرتهای زیاد ا

ن در اشد؛ بنابرایبهای دولتی برای منافع شخصی بزرگ خود درتتحصیل منافع خصوصی به بهای از دست رفتن منافع هرچند کوچک عمومی یا استفاده از ق

اری که ئوری فساد ادتتوان فساد اداری را یک عمل کوچک یا اقدام منفی دانست که منشأ آن منافع مادی یا غیرمادی بزرگ دارد. در این این تئوری می

 ار گردد.م و دولت مهترل آحاد مردناچیز باید با نظارت و کن واست هر چند کوچک های دولتی یا وابسته به دولت ناشی از بکارگیری قدرت و توان سازمان

 

 گیری:نتیجه

د و شی حل نخواهد های فساد اداری در تئوری پنجره شکسته باید به ساختار دولت و شرایط حاکم بر آن توجه کرد، مشکالت فساد اداردر بررسی ریشه

 ر آنکه ساختار و شالوده دولت از جرائم و فساد کوچک اصالح شود.سالمت اداری به دست نخواهد آمد مگ

ها و شناسایی فسادهای جزء یا فسادهای اداری های اجرایی به عنوان یک مکمل با نظارت خودش در مدیران کشور و دستگاهسازمان بازرسی در کنار دستگاه

های مند و رایج و فسادهای سیاه گردند. در تمام نظامماید تا مانع از بروز فسادهای قاعدهسفید که از لحاظ درجه کم اهمیت و استثنا هستند کشف و مجازات ن

کنند و موفقیت مدیران درگرو بها دادن ترین مدیران کسانی هستند که نظارت را در سیستم خودشان نهادینه و تقویتحکومتی دنیا نظارت وجود دارد و قوی

های کالن و خرد است. در بعد ل بروز فساد اداری و پیگیری مجدانه و راهکارهای پیشگیرانه و بازدارنده در قالببه نظارت است. گام بعدی شناخت عوام

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

ای بودن باندهای فساد اداری است که حمایت گسترده برای دهند، شاید دلیل عمده این امر شبکهگذاران چندان رغبتی به حل مسئله نشان نمیعملی سیاست

 باشد.آید در نتیجه هم شناسایی و هم حذف آنها مشکل میساب میها به حاین بانک

توان تعمیم داد، در واقع نظارت شناسی نیست بلکه در سایر ابعاد از جمله فساد اداری نیز میهای کیفری و جرمنظریه پنجره شکسته تنها محدود به ناهنجاری

اد سالم نیز در کند تنگ گردد و افرفکر تخلف به ذهن آنها خطور می متخلف در ادارات و کسانی کهای باشد که عرصه را بر افراد در این نظریه باید به گونه

ت در انجام مل آید. دولری به عاین تنگنا قرار نگیرند، با اصالح و ترمیم به موقع پنجره شکسته از تخریب و آسیب رسیدن بیشتر به سیستم اداری جلوگی

مبارزه با  های کمتری بابتزینهعملکرد ادارات منافع کل جامعه را در نظر بگیرد و با حفظ سالمت از ابتال به فساد هوظایف نظارتی خود عالوه بر صحت 

 تخلفات و فسادهای کالن بپردازد و ضامن بقا و حفظ اعتماد عمومی به نظام و دولت گردد.
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