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 چکیده
فساد اداری بخشی از مجموعه مسایلی است که سازمان ها در دوره عمر خود به ناگزیر آن را تجربه می کنند. این  مجموعنه   
مسایل به معضالتی اشاره دارد که به طور عمده ریشه های آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار آن سازمانها را متأثر می 

ضالت به عنوان چالش هایی که همواره پیش روی مدیران هستند تلقی می شوند که به دلیل عدم کنترل سازمان سازد. ای  مع
، طبیعتاً کنترل آن نیز بسیار دشوار است. فساد اداری به رفتاری اطالق می شود که ضم  آن، فرد به دلینل  دایی آنهابر علل پی

موقعیت بهتر، خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمنل منی   تحقق منافع شخصی و دستیابی به رفاه بیشتر و یا 
فساد اداری از نظر نای رفتاری است که به دلیل جاه طلبی های شخصی، معرف انحراف از شیوه عادی انجام وظیفه بوده  .کند

 ی و امثال آن تجلی می نماید.و به صورت تخلف از قوانی  و مقررات و انجام دادن اعمالی از قبیل ارتشا، اختالس و پارتی باز
طبقه بندی های مختلفی برای پدیده ی فساد اداری وجود دارد، برخی از صناب  نظنران، فسناد را بنه دو دسنته تصنادفی و       
تعمدی، برخی به فساد فردی و گروهی، برخی به فساد کالن و خرد و جمعی دیگر به فساد سیاسی، اداری، انتخاباتی، منالی و  

منظنور از فسناد اداری   . صاببنظرانی نیز فساد را به سه گروه سیاه، خاکستری و سفید تقسیم می کنند  ی کنند.قانونی تقسیم م
سیاه، کارهایی است که از نظر توده ها و نخبگان سیاسی منفور بوده و عامالن آن باید و بتما تنبینه و مجنازات شنود. فسناد     

نخبگان سیاسی منفور است؛ لیک  توده های منردم در منورد آن بنی     اداری خاکستری، مترادف کارهایی است که از نظر اکثر
اما اکثر افراد جامعه آن را آن قدر مضر و با اهمینت   تفاوت هستند. فساد اداری سفید برابر با کارهای ظاهراً خالف قانون است؛

ه درباره فساد دستگاه های اداری را نمی دانند که خواستار تنبیه و مجازات عامل آن باشند. وجه اشترک اغل  تعاریف ارائه شد
صی دانست. پیامدهای فساد اداری نیز در قالن  معضنالتی   خمی توان رشوه و سوء استفاده از موقعیت های شغلی برای نفع ش

مانند اختالس، کالهبرداری/ پارتی بازی، بی عدالتی، باج خواهی، ایجاد نارضایتی برای ذی نفعان، سرقت اموال و دارایی های 
 ازمان، فروش اطالعات محرمانه و مواردی از ای  قبلی پدیدار می گردد. س
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پیشگیری از فساد اداری ضرروتی اساسی در استقرار یک دولت ی رویکردها
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فساد اداری، انواع فساد اداری، زمینه های بروز فساد، فرهنگ سازی و فساد اداری، علل بروز فساد اداری، روش هنای مبنارزه بنا     :کلید واژگان

 .فساد اداری

 

 مقدمه
اری به کار می برند، مدت زیادی است که مورد توجه اندیشمندان و اصطالح فساد اداری که آنرا در برابر سالمت اد

صاببنظران مختلف سازمانی قرار گرفته و تالش کرده اند با اراده تعاریف منطبق با اصول سازمانی در جهت رفع آن گام 
استفاده از موقعیت های  بردارند که وجه اشتراک اغل  تعاریف ارائه درباره فساد دستگاههای دولتی را می توان رشوه و سوء

شغلی، برای نفع شخصی دانست. پیامدهای فساد اداری نیز در قال  معضالت و ناهنجاری هایی همچون سوء استفاده از 
موقعیت های شغلی، ارتشاء و اختالس، کالهبرداری، پارتی بازی، بی عدالتی، باج خواهی، ایجاد نارضایتی برای ارباب رجوع 

وال و دارایی سازمان، فروش اطالعات محرمانه سازمان به دیگران و نظایر آن به صورت فردی، گروهی و )ذینفع ها(، سرقت ام
سازمان یافته پدیدار می گردد. عوامل و زمینه های گوناگونی وجود دارند که می تواند موج  پیدایش و گسترش و ترویج فساد 

مل و زمینه ها می توان راههایی را شناسایی کرد که اثر بیشتری در اداری به صورت بالقوه و بالفعل شوند. بر مبنای ای  عوا
کاهش و بذف پدیده  فساد اداری، تمرکز بر روی عواملی که مستقیماً به بعد منابع انسانی سازمان مربوط می شود، می تواند 

دیگری همچون شفافیت  تاثیر بیشتری در کاهش یا بذف فساد اداری در سازمان داشته باشد هرچند که عوامل سازمانی
 قوانی  اداری و ... در ای  زمینه موثرند.

فساد یکی از ویژگی های مداوم جوامع انسانی است و وجود آن در نظام های اداری و دولتها، در هر جایی که میزانی از اختیار 
طل، کماکان یکدیگر را تقویت نهفته است، شاید امری غیرقابل اجتناب تلقی شود. توسعه نیافتگی و بجاب مانند یک دور با

کرده و فساد سیاسی و اقتصادی را به بخشی از خصوصیت و ویژگی دولتهای در بال توسعه تبدیل کرده است. بانک جهانی، 
فساد را بزرگتری  مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی تعریف کرده است. افزایش فساد اداری، باعث کاهش رشد اقتصادی، 

و خارجی، تورم باال، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نابرابری در درآمد، افزایش شکاف طبقاتی و فقر، سرمایه گذاری داخلی 
کاهش درآمدهای مالیاتی، و افول سرمایه اجتماعی گشته و مانعی جدی بر سر راه توسعه در ابعاد مختلف اقتصادی، انسانی و 

ه رشد اقتصادی بدان وابسته است، تضعیف می کند، مانع تحقق بتی سیاسی تلقی می گردد. فساد بنیان های نهادینه ای را ک
برنامه ها و سیاست های کاهش فقر می باشد و بیشتری  تأثیرات مخرب آن، بر روی مردم فقیر است که شدیدتری  ضربه را از 

 رکود اقتصادی متحمل می شوند. 
آموزش کارکنان، انتخاب افراد براساس شایستگی، و  امروزه تاکید کشورهای مختلف برای پیشگیری از فساد بر سه رک  اصلی

باالخره اصالح نظام های عملیاتی و مکانیزه کردن آن باعث شده است که مبارزه با فساد شکل اصولی و عملی خود را طی 
جدیدی کند که در ای  راستا بررسی جنبه های گوناگون فساد اداری می تواند ضم  کمک به شناخت ای  موضوع و ارائه دید 

نسبت به معضل فساد اداری در سازمان ها به روابط درون و برون سازمان ها کمک شایان توجهی داشته باشد )منصورنژاد ، 
خارج از کنترل سازمان وجود دارند فساد  فساد اداری پدیده ای پیچیده ای است که در بسترهای گوناگون دارد که غالباً .(0231

نظام های اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی ،سیاسی و قضایی است و متقابال بر مشروعیت نظام اداری تا بد زیادی متاثر از 
سیاسی و کارایی نظام اداری ضربات مهلکی وارد می کند در بال باضر فساد اداری به عنوان دام آشکار دربرابر اقتدار نظام 

ی ، اقتصادی ، فرهنگی، قانونی و ساختار خاصی های اداری در سراسر جهان قرار گرفته است جوامع به تناس  شرایط سیاس
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که در آن قرار گرفته اند تا بدی در ای  دام قرار گرفته اند و هر نظامی با توجه به شرایط وتوامندی های خود در تالش است 
 به نوعی از ای  دام رهایی یابد و یا بداقل از درجه آسی  آن بکاهد.

گرفته از سیاست ها و رویکردهای مدیران رده باالی سازماتی است از جمله  فرهنگ سازی به عنوان پدیده ای که نقش
عواملی است که نقش مهمی در پیشگیری از بروز فساد در ادارات و سازمان ها دارد. صاببنظران نسبت فرهنگ سازمانی به 

 سازمانی( دارد. سازمان را، همچون نسبت شخصیت به فرد می دانند که نقش مهمی در شکل گیری رفتار )فردی و
از آنجا که فساد اداری )و انواع دیگر آن همچون فساد اقتصادی، سیاسی و ...( می تواند تاثیر زیادی بر روی برکت توسعه 

  -به عنوان یکی از مهم تری  عوامل پیشیگری کننده از بروز فساد اداری -جامعه بگذارد و بنابر اهمیتی که فرهنگ سازمانی
الش دارد تا با برجسته نمودن نقش فرهنگ سازمانی مطلوب، زمینه مناسبی را برای افزایش شناخت مدیران دارد، ای  مقاله ت

 سازمان ها و شرکتها در جهت پیشگیری از بروز پدیده ای نامطلوب به نام فساد اداری به وجود می آورد.

 

 مبانی نظری فساد اداری
فرد به دلیل تحقق منافع شخصی و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت فساد اداری به رفتاری اطالق می شود که ضم  آن، 

( 0191نای، فساد اداری از نظر نای ) .(3112اسکات، بهتر، خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل می کند )
صورت تخلف از قوانی   رفتاری است که به دلیل جاه طلبی های شخصی، معرف انحراف از شیوه عادی انجام وظیفه بوده و به

 و مقررات و انجام دادن اعمالی از قبیل ارتشا ، اختالس و پارتی بازی و امثال آن تجلی می نماید.
طبقه بندی های مختلفی برای پدیده ی فساد اداری وجود دارد، برخی از صاب  نظران، فساد را به دو دسته تصادفی و تعمدی 

و  ، برخی به فساد کالن و خرد(03-023: 0232خی به فساد فردی و گروهی )ربیعی، بر (.0111و نیلس ،  0111کارواخال، )
 .(3111اندویگ، جمعی دیگر به فساد سیاسی، اداری، انتخاباتی، مالی و قانونی تقسیم می کنند )

اداری سیاه، ( منظور از فساد 3113کولیر، صاببنظرانی نیز فساد را به سه گروه سیاه، خاکستری و سفید تقسیم می کند )
کارهایی است که از نظر توده ها و نخبگان سیاسی منفور بوده و عامالن آن باید و بتما تنبیه و مجازات شود. فساد اداری 
خاکستری، مترادف کارهایی است که از نظر اکثر نخبگان سیاسی منفور است؛ لیک  توده های مردم در مورد آن بی تفاوت 

رمندان در اجرای قوانینی که میان مردم از محبویت چندانی برخوردار نبوده و افرادی به غیراز هستند. برای مثال، کوتاهی کا
نخبگان سیاسی به مفید بودن آنها معتقد نیستد، فساد از نوع خاکستری تلقی می شود. نهایتاً، فساد اداری سفید برابر با کارهای 

ن قدر مضر و با اهمیت نمی دانند که خواستار تنبیه و مجازات عامل آن اما اکثر افراد جامعه آن را آ ظاهراً خالف قانون است؛
گی فرهن باشند. به عنوان مثال، می توان به چشم چوشی از موارد نقص مقرراتی اشاره کرد که در اثر تغییرات اجتماعی و

 ضرورت خود را از دست داده اند.
ی اداری را می توان رشوه و سوء استفاده از موقعیت های شغلی وجه اشترک اغل  تعاریف ارائه شده درباره فساد دستگاه ها

برای نفع شصی دانست. پیامدهای فساد اداری نیز در قال  معضالتی مانند اختالس، کالهبرداری/ پارتی بازی، بی عدالتی، باج 
انه و مواردی از ای  قبلی خواهی، ایجاد نارضایتی برای ذی نفعان، سرقت اموال و دارایی های سازمان، فروش اطالعات محرم

 پدیدار می گردد.
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صاببنظران علوم اقتصاد و مدیریت به مسائل فساد توجه بسیاری داشته و آن را از نظر درجه بندی در اعماق آسی  شناسی 
هچ، اجتماعی قرار می دهند. چنانچه بخواهیم فساد را در قال  یک معادله ارائه دهیم، ای  معادله بدی  صورت خواهد بود )

0233.) 
 شفافیت و پاسخگویی -)انحصار + قدرت پنهان کاری( = فساد

بسیاری از محققان فساد اداری را عموما سوء استفاده از اختیارات عمومی برای کس  سود شخصی تعریف کرده اند. در پیش 
 مده است:در وی ، موارد مهم در تعریف فساد ای  گونه آ 3112نویس کنوانسیون مبارزه با فساد در سال 

 ارتکاب عملی که نشانگر اجرای ناسالم وظیفه یا سوء استفاده از منص  باشد؛ -0

 داشت  هدف برای رسیدن به یک امتیاز خاص -3

 پیشنهاد و یا مطالبه امتیاز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم -2

 (0213 )امیدی، امیدی، داشت  نفع برای کارگزار یا دیگری -1

کند می کند زیرا انگیزه سرمایه گذاری را چه برای سرمایه گذاران داخلی و چه برای  فساد رشد اقتصادی در هر کشوری را
سرمایه گذاران خارجی کاهش می دهد. البته چنانچه یک اراده و توان سیاسی برای اجرای مقررات الزم وجود داشته باشد می 

 .(0111کافم ، )ساد اداری را کنترل و محدود کرد توان ف
 ، دانشمندان و موسسات مختلف تبیی  شده است.فهوم فساد از نکته نظر صاببنظران( م0ل شماره در جدول زیر )جدو

 تبیین مفهوم فساد اداری(: 9)جدول 
، به ای  معناست که یک کارمند و مسئول عی و خانوادگی در تصمیم کارمندانفساد براساس نقش وابستگی های اجتما تانزی

تحت تاثیر منافع شخصی و یا روابط و عالیق خانوادگی و اجتماعی قرار گرفته، از دویتی در اتخاذ تصمیم های اداری 
 (.32:0212ای  مسیر مرتک  فساد می شود )تانزی، 

، قرارداد ببندند یا از مجازات مات رشوه می دهند تا مجوز بگیرند، شهروندان به مقاقدامات غیرقانونی که از طریق آن موسسه گالوپ
 (039:0231)عطایی،  خالصه، رشوه دادن برای فائق آمدن بر قانون یا قواعد بوروکراسی بگریزند و به طور

 (32:0231فساد اداری یعنی استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری و دولتی برای نفع شخصی )خلفخانی،  تئوبالد

رشوه ای نقدی و یا ، از آن نهی شدهکاری که  ، زمانی رخ می دهد که یک مأمور دولت به ازای انجام دادنفساد مک مول 
 .(221:0231)قرنی و همکاران،  جنسی قبول کند

فساد اداری به موارد گوناگون از انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام وموقعیت شغلی قابل  گونار میردال
 .(02:0232)عباس زادگان،  اطالق است

شفافیت سازمان 
 لملبی  ال

 (012:0231فاده از اختیارات دولتی )قدرت عمومی ( برای کس  منافع شخصی )شفیع زاده، سوء است

  0213 امیدی، اقتباس از امیدی،

؛ در بالیکه ای  منابع باید به شیوه های درست و در جایگاه اصلی با هدر دادن منابع ملی همراه است، فساد اداری به طور کلی
، پویایی و اقتدار گردند. از آن جا که فساد، صرف منابع مالی را از تا موج  رشد و شکوفایی رار گیرندخود مورد بهره برداری ق

هدف مفروض خود منحرف می سازد، ای  منابع قادر نخواهند بود کمک چندانی به رشد و توسعه اقتصادی کشورها کنند. بانک 
 .(0231 ،آریان مهر )ایجی و ده استجهانی، فساد را بزرگتری  مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی قلمداد کر
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 ریشه های فساد و عوامل موثر بر فساد اداری
فساد اداری بخشی از مجموعه مسایلی است که سازمان ها در دوره عمر خود به ناگزیر آن را تجربه می کنند. ای  مجموعه 

قرار داشته ولی آثار آن سازمانها را متأثر می مسایل به معضالتی اشاره دارد که به طور عمده ریشه های آن در خارج از سازمان 
سازد. ای  معضالت به عنوان چالش هایی که همواره پیش روی مدیران هستند تلقی می شوند که به دلیل عدم کنترل سازمان 

ای اقتصادی، ؛ به عنوان مثال فساد اداری تا بد زیادی از نظام هاً کنترل آن نیز بسیار دشوار استبر علل پیدایی آنها، طبیعت
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیر می پذیرد؛ برای مثال باالبودن نرخ بیکاری، میزان سلطه روابط غیررسمی و سنتی بر 
ارتباطات میان افراد، میزان بلوغ نظام سیاسی و ... بر بجم فساد اداری یک جامعه تاثیر مستقیم می گذارد از طرفی فساد 

یی نظام اداری، مشروعیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی و اجتماعی اثرات نابهنجاری اداری به طور مستقیم بر کارا
 خواهد گذارد که ای  تعامل باعث ایجاد دوری باطل و مارپیچی نزولی می شود که در نهایت جامعه را به افول خواهد کشاند.

بعضاً مشابهی از فساد  ب کرده اند تعریف مختلف وصاببنظران به مقتضای زاویه ای که برای نگریست  به ای  پدیده انتخا
اداری ارائه نموده اند؛ به عنوان نمونه جیمز اسکات معتقد است فساد اداری به رفتاری اطالق می شود که ضم  آن فرد به 

دولتی دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش 
 .(0211 ،فرهادی نژاد) عمل می کند

تعریفی است که نسبت به سایر تعاریف ترجیح داده می شود تعریفی است که از سوی ساموئل هانتینگت  ارائه شده است که در 
خش اینجا با اندکی اصالح و بهبود آورده می شود وی معتقد است: فساد اداری به مجموعه ی رفتارهای آن دسته از کارکنان ب

عمومی اطالق می شود که در جهت منافع غیرسازمانی، ضوابط و عرف پذیرفته شده را نادیده می گیرند به عبارت دیگر فساد 
 .(0211 ،فرهادی نژاد) ابزاری نامشروع برای برآوردن تقاضاهای ناشروع از نظام اداری است

 

 ابعاد کالن

 الف(عوامل اجتماعی
 غنی( فاصله طبقاتی زیاد )فقر/ -

 زایش نرخ بیکاریاف -

 عدم انضباط اجتماعی -

 فاصله طبقات اجتماعی بی  مردم -

ارزش های و هنجارهای باکم بر افراد و اجتماع و عقاید و بائرهای مردم مانند مادی گرایی ، فردی گرایی، مصرف  -
 زدگی، کاهش قبح تخلفات در سازمان و جامعه و مهمتر از همه ضعف ایمان و وجدان کاری

 صادیعوامل اقت ب(

 عدم تناس  دریافتی کارکنان بخش های خصوصی و دولتی -

 توزیع نامناس  ثروت و انحصارطلبی -

 / بوروکراتیک دولتیوجود اقتصاد متمرکز -

 رشد اقتصادی پایی  -
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 فقدان سرمایه گذاری خارجی به صورت مناس  -

 هدفمندکردن یارانه ها مشکالت مربوط به رایانه/ سوبسید/ -

 ارکنان در سطوح یکسان و سازمانهای مختلفنابرابری بقوق و مزایای ک -

 مناس  نبودن سطح زندگی کارکنان با موقعیت اجتماعی ایشان -

 مشکالت و مسائل معیشتی کارکنان و عدم هماهنگی دخل و خرج ایشان -

 ج(عوامل سیاسی 
 نحوه تقسیم نامناس  قدرت  -
 میزان آزادی های سیاسی به ویزه نقد قدرت -
 میزان ثبات سیاسی -
 عدم عزم سیاسی برای مبارزه با فساد -
فعال نبودن ابزاب و تشکیل های سیاسی مستقل ناظر بر فعالیت و عملکرد دولت و نبودن فضای سالم سیاسی  -

 جهت رقابت بی  گروه های سیاسی

 دولت  د(
 ناتوانی دولت در سازمانها برای مقابله دولت با موسسان فساد -
 داره امور کشور عدم مشارکت واقعی مردم در ا -
 نبود ناظر بر عملکرد دولت -
 مصلحت اندیشی و عدم رسیدگی و برخورد جدی با فساد مدیران ارشد -
 پراکندگی و عدم انسجام دستگاه های نظارتی -
 عدم وجود مبانی بقوقی مستحکم و متق  برای دستگاههای نظارتی -
 (0213، موسوی کیانی،)پور نهادهای کشورعدم وجود ارتباط ارگانیک تعریف شده بی  سازمانها و  -
 

 ابعاد جزیی 

 منابع انسانی الف(
 فقدان رضایت شغلی -

 نداشت  انگیزه -

 فقدان نیروی انسانی مناس  در پست های تصدی یافته -

 ضعف روابط/ ارتباطات فی ما بی  همکاران -

 ناخشنودی پرسنل در خصوص پرداخت بقوق و مزایا -

 چندشغله بودن کارمندان -

 خستگی -

 ندکاری/ زیر کار در رفت  کارمندانک -
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 سوء استفاده از اطالعات به نفع خود  -

 مسائل شخصیتی کارمندان )بی دینی/ القیدی( -

 عدم وجود امنیت شغلی -

 ارباب رجوع  ب(
 نارضایتی مشتریان -
 عدم هماهنگی فی مابی  کارمندان و ارباب رجوع -
 بی اطالعی از کار کارمندان به دلیل پیچیدگی کار -
 روش  نبودن شرح وظایف کارمندان از دیدگاه ارباب رجوع -
پاس دادن مشتریان بی  وابدهای مختلف )بوروکراسی پیچیده( و تراکم و پیچیدگی تشکیالت و سردرگمی  -
 کارمندان

 ضعف و نارسایی فرهنی عموم مردم در مواجهه با سازمانهای دولتی -
 انتطارات و خواسته های نابجای ارباب رجوع -

 مدیریت  ج(
 فقدان مدیریت مناس  منابع انسانی )نظام جذب و نگهداری نامناس ( -
 عدم تفکیک پست های سیاسی از اجرایی -
 ضعف دانش و تخصص مدیران -
 عدم ثبات در مدیریت )عدم امنیت شغلی مدیران( -
 مصلحت اندیشی و عدم رسیدگی و برخورد جدی با فساد مدیران ارشد  -
 ثر بر سازمان هامدیریت غیرمو -
 فساد مالی -
 چندشغله بودن و مناص  مدیران سازمان-
 سوء استفاده از اطالعات به نفع خود -

 ملزم نکردن منابع انسانی در استفاده مناس  از منابع و رعایت مقررات

 ساختار / تشکیالت / مشاغل  د(
 و نصبهای اداریفقدان نظام شایسته ساالری/ فقدان افراد متخصص در پست ها و عزل  -
 فقدان نظام مناس  پرداخت براساس عملکرد -
 فقدان نظام تشویق و ترغی  مناس  -
 وجود نظام ناکارامد اداری -
 بوروکراسی پیچیده اداری -
 )تقسیم ناعادالنه منابع( استفاده ناعادالنه از منابع -
 وجود روابط شغلی/ تبعیض در انتصابات و استخدام ها  -
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 ظایفابهام در و -
 عدم صرابت قوانی  و آیی  نامه ها - 
 تراکم وپیچیدگی تشکیالت اداری -
 فقدان بهره وری در ساختار سازمانی  -
 عدم توجه منطقی به بیات بعضی از سازمان ها -
 فقدان سیاست هایی با محور اخالقیات -
 استخدام مادام العمر -
 عدم آشنایی کارمندان با وظایف محوله -
 میان بخش ها و وابدهای اداری ناهماهنگی -

 فقدان نظام آموزشی کارآمد -
 فقدان کیفیت زندگی کاری -
 عدم نظام پاسخگویی و شفاف سازی مناس  در بدنه سازمان -
 فقدان طرح تکریم ارباب رجوع به صورت عملیاتی و به صورت موثر -
 ضعیف بودن فرهنگ کار -
 فقدان سیستم نظارتی دقیق -
 عمل های زیاد و پیچیده/کلوجود دستورال -
 فقدان سیستم های کنترل از راه دور -
وجود فرهنگ سازمانی فساد اداری به صورت نهادینه به طوری که انتصاب ها براساس رفیق بازی و پارتی بازی  -

 صورت می گیرد.
 چشم و هم چشمی کارمندان با هم و جانماندن ایشان از هم -
 (0213 موسوی، های مناس  رفتاری بر عملکرد منابع انسانی )پور کیانی،نبودن معیارهای مناس  و شاخص -

 

 انواع فساد اداری
هرچند که فساد در محتوای خویش یکی است ولی با اشکال و اندام مختلفی عرض اندام می کند مانند: خویش خوری، رابطه 

ز عواید دولت، عدم پرداخت مالیات، سرقت ساالری، واسطه نابق، اعمال نفوذ جهت کس  منابع شخصی استفاده غیرمجاز ا
ائتالف اوراق و اسناد رسمی، تجاوز از صالبیت،  اختالس، زرع، تولید و قاچاق مواد مخدر، سرقت اسناد، ،دارایی عامه، تقل 

ذ یر، اخاستفاده از امکانات دولت و اوقات رسمی در امور شخصی، امتناع از وظیفه بدون عذر قانونی، کتمان بقیقت، جعل، تزو
آت وظیفه محوله، تطمیع غیرقانونی، تهدید، دخیل ساخت  مالبظات قومی، مذهبی، اجر، تعلل بی مورد در هرگونه هر تحفه

انسانی، گروهی، جزئی، منطقوی، جنسی، شخصی در انتخاب و استخدام اشخاص بدون اهلیت. گونه های فساد اداری از منظر 
 رد:نخبگان به صورت زیر تقسیم بندی می گی

 فساد اداری سیاه 
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از نطر توده ها و نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود. از جمله مصادیق ای  فساد می توان با دریافت رشوه 
 برای نادیده گرفت  استانداردها و معیارهای ایمنی در ابداث مسک  اشاره کرد.

 فساد اداری خاکستری 
ست؛ اما توده های مردم در آن بی تفاوت هستند. کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی که در که از نظر بیشتر نخبگان منفور ا

میان مردم محبوبیت چندانی ندارد، در زمره ی ای  گروه از فساد جای می گیرد به طور مشخص می توان از مالیه دهی مغازه 
 در افغانستان مطابق نورم صورت نمی گیرد. داران برای کارمندان وزارت مالیه نظر به درآمد نام برد که هیچ وقت

 فساد سفید
ای  نوع فساد ظاهرا مخالف قانون است؛ اما اکثر نخبگان سیاسی و مردم عادی آن را منفور نمی دانند. مثال پولهایی که در 

یونها افغانی می رسد اماک  مقدسه برای متولیان شخصی داده می شود به ویژه توسط زایری  بیسواد که مبالغ آن ساالنه به میل
 .(0231 لطیفیان،(در بالی که بایست از طریق وزارت بج و اوقاف به خزانه ی دولت سپرده شوند. 

 

 انواع فساد
 هیدن هیمر، پژوهشگر علوم سیاسی، فساد اداری را به سه گونه تقسیم می کند:

نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید  فساد اداری سیاه: داللت بر عملکرد با رفتاری دارد که از نظر توده ها و .0
 تنبیه شود.

فساد اداری خاکستری: باکی از عملکرد یا رفتاری است که از نظر بیشتر نخبگان منفور است، اما توده های مردم در  .3
 مورد آن بی تفاوت هستند و تنها نخبگان سیاسی به مضر آن معتقدند.

ری دارد که به ظاهر مخالف قانون است اما بیشتر اعضای جامعه )نخبگان فساد اداری سفید: اشاره به عمکلرد یا رفتا .2
سیاسی و بیشتر مردم عادی( آن را آن قدر مضر و بااهمیت نمی دانند که خواستار تنبیه آن باشند )باجی خلیل 

 .(0212 رستمی نیا،

 

 زمینه های بروز فساد
 باشد:فساد زمانی اتفاق می افتد که دو وضعیت اساسی ذیل فراهم 

. تمایل می تواند ناشی از عوامل متعددی باشد بال اینکه ای  عوامل ه فساد در ذه  عامل آن قرار دارد: تمایل بقصد -0
 .تفاوتی در عمل به وجود نمی آورد از درون فرد نشئت می گیرد یا از محیط چندان

  فرصتی ممک  است در پی طرابی چنی : به منظور مبادرت به فساد باید فرصت مناس  نیز وجود داشته باشد.فرصت -3
 و تدابیر بلند محدث و یا ناشی از تصادف باشد.

شکی نیست که فساد پدیده ای جهانی است و هیچ جامعه ای، نمی تواند از فساد و تبعات آن ایم  باشد. علت ای  فراگیری و 
یز به عنوان محصول وابد ای  ریشه عمومیت ای  است که ریشه های فساد در جوامع مختلف یکسان است؛ بنابرای  فساد ن

های شدت و فراگیری آن به مناسبت تفاوت های جوامع در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت بود 
 .(0231 )محمد زاده،
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 عوامل موثر در زمینه سازی برای فساد اداری
 صوص عوامل زمینه ساز فساد اداری بر شمرده شده اند کهدر مقاالت و نوشته های منتشره عوامل متعدد و البته متنوعی در خ

 ، به شرح ذیل می باشد:در آنچه در اکثر آنها مشترک است
 کمی پایبندی افراد به موازی  شرعی؛ .0

 ضعف ارزش محوری درجامعه؛ .3

 کاهش مسئولیت پذیری و وجدان کاری؛ .2

 وضعیت نامناس  اقتصادی  .1

 فقر فرهنگی .2

   قانون و ضمانت اجرایی آن کاستی های قوانی  در باب تدوی .9

 ضعف سیستم های کنترلی .1

 عدم عدالت محوری در بخش پرداخت ها  .3

 غیرمنصفانه و نامناس  بودن شیوه های تنبیه و تشویق  .1

 ساختار نامناس  سازمان های اجرایی  .01

 فزونی سهم دولتی نسبت به بخش خصوصی .00

و ادامه بیات فساد اداری می ی، فرصت یابی و زایش اما ریشه های اصلی فساد چیست؟ کدام عوامل اصلی سب  شکل گیر
؟ از آنجا که سازمانها و ادارات زیر گروه های جامعه هستند و در بستر جامعه مدنی به فعالیت می پردازند و وجود می یابند شوند

و دید محدود  می توان ریشه های اصلی فساد اداری را در سطح کالن جامعه و معشیت مردم جستجو کرد و از سطحی نگری
عامل فرهنگ، سیاست و اقتصاد را می توان جزو بیاتی  2به محیط سازمان عبور کرد . بی شک در هر جامعه  و یا کشوری 

عامل به عنوان ریشه  2تری  عوامل موثر بر بسیاری از امور آن جامعه یا کشور دانست. از اینرو در مبحث باضر نیز تاثیر ای  
ضح است اما در کنار ای  عوامل می توان عامل اداری و مدیریتی را نیز که در برگیرنده مبابث های فساد اداری امری وا

مربوط به نحوه اداره و برخورد با مسایل اداری و هم چنی  بعد مدیریتی در سازمان و نیز مدیر و ابعاد مختلف آن را به جمع ای  
نابرای  ریشه های سازمان و نیز خود مدیر و ابعاد مختلف آن را به عوامل به عنوان ریشه های اصلی فساد اداری اضافه کرد. ب

 جمع ای  عوامل به عنوان ریشه های اصلی فساد اداری اضافه کرد. بنابرای  ریشه های فساد اداری عبارتند از:
 عوامل اداری و مدیریتی .0

 عوامل فرهنگی و اجتماعی .3

 عوامل سیاسی .2

 عوامل اقتصادی .1

رو بیشتر به عوامل و محرک های فرهنگی و زاویه دید فرهنگ سازی و سالمت و فساد اداری توجه  از آنجا که در مقاله پیش
شده و بنابر تحقیات و مطالعات گوناگون صورت گرفته در ای  زمینه بعد فرهنگی به عنوان مهمتری  بعد شناخته شده است. لذا 

متری  عامل ریشه ای فساد اداری که در باال ذکر شد را بیان در ذیل به توضیحی چند در ای  باب می پردازیم تا بدی  سان مه
 .(0212 کرده باشیم )رستمی نیا،
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 فرهنگ سازمانی و فساد اداری
)دوبری  و  فرهنگ سازمانی ، نظامی از ارزش ها و باورهای مشترک است که فعاالنه بر رفتار اعضای سازمان تاثیر می گذارد

 . (0131همکاران، 
فرهنگ سازمانی سیستمی متشکل از ارزش هاست )چه چیز مهم است و چه چیزی مهم نیست( و عقاید )افراد به عبارت دیگر، 

، ساختار سازمانی و سیستم کنترل بوده و در نتیجه کنند( که در تعامل نیروی انسانی چگونه عمل می کنند و چگونه عمل نمی
 .(0132)شاپری ،  هنجارهای رفتاری را در سازمان بنا می نهد

 .(091 ، وظایف و یا نقش های متفاوتی است که به طور خالصه عبارتند از )طوسی،فرهنگ سازمانی دارای کارکردها
. بر ای  اساس، ساس هویت کارکنان به بساب می آیدهویت بخشی: فرهنگ سازمانی به عنوان منبع و مرجعی برای اب
 انسته و از آن، اعتبار کس  می کنند.کارکنان شخصیت خود را وابسته به شخصیت )فرهنگ( سازمان د

کنترل کنندگی: فرهنگ سازمانی با ارائه الگوهای رفتاری به کارکنان سازمان و کنترل رفتار آن مانع بروز فساد اداری می شود 
 )یعنی شکل دادن به رفتار(

ود آنها در جهت اهداف سازمان تقویت ثبات و سازگاری: فرهنگ سازمانی با معرفی انگیزه های مناس  به کارکنان سب  می ش
فرهنگ از نظر اجتماعی به عنوان چسبی به  گام بردارند از ای  راه ابتمال بروز رفتارهای خالف قاعده سازمان کاهش می یابد.

 بساب می آید که می تواند از طریق ارائه استاندارد مناس  )در رابطه با آنچه که اعضای سازمان باید انجام دهند یا بگویند(
 نی سیستم اجتماعی(.زای سازمان را به هم متصل کند )یعاج

ایجاد تعهد درونی: فرهنگ سازمانی باعث می شود که در افراد نوعی تعهد و ابساس مسئولیت نسبت به چیزی به وجود می 
 آید که بیش از منافع شخص فرد است.

ی برای تعهد سازمانی، اخالقیات و یادگیری سازمانی : فرهنگ سازمانی به عنوان بستری به عنوان بسترر واقع می توان گفتد
. مفاهیمی مانند: عدالت، صدقت و اعتماد، نقطه مشترک فرهنگ سازمانی، سرمایه بتی سرمایه اجتماعی محسوب می شودو 

 اجتماعی و بتی یادگیری سازمانی محسوب می شوند.
یران از اهمیت زیادی برخوردار است. ویژگی های فرهنگ سازمانی به عنوان زیربنای خصوصیات رفتاری کارکنان و مد

فرهنگی سازمان ها می توانند به عنوان سدی در مقابل بروز رفتارهای خالف اخالق قرار گیرند، به طوری که افراد از ارتکاب 
نماید. جرم مصون می نماید و برعکس، همان فرهنگ سازمانی می تواند وجود فساد و تخلفات اداری را در سازمان تسریع 

 .(0232 )بدادیان،
، کنترل و مقابله با فساد اداری و بهبود سالمت فرهنگ سازمانی به منظور پیشگیری اجرای برنامه های ذیل در جهت ارتقای

 :سازمانی می تواند موثر واقع گردد
 ؛اراد صالح و درستکار در سازمان هتاکید بر ارزش های معنوی و پررنگ کردن تعالیم دینی و تشویق اف .0

ابیای ارزش های اخالقی، به ویژه ترویج ارزش های سازمانی که به سالمت کار می پردازند و گنجاندن آنها در  .3
 برنامه های آموزشی کلیه سطوح سازمانی؛

ایجاد ساز و کارهای کنترل و نظارت کارآمد به نحوی که به طور خودکار عمل کنند و سوءرفتار و سوءاستفاده را به  .2
 .زندسرعت برمال سا
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مدیریت مشارکتی و تقویت کار گروهی در سازمان ها به نحوی که افراد با قرار گرفت  در منار سایر کارکنان و انجام   .1
 کار گروهی، در معرض تعهدات کار گروهی قرار گرفته و از فردگرایی منفی و سوءرفتار سازمانی دور بمانند؛

 ؛ب هاساالری در انتخاب ها و انتصابرقراری نظام شایسته  .2

 افزایش رضایتمندی خدمت گیرندگان و ابقاق بقوق و ابترام به ارباب رجوع )مشتری مداری(؛ .9

 بهبود و افزایش پاسخگویی در قبال تصمیمات و اقدامات مربوطه؛ .1

 الگو قراردادن افراد با وجدان کاری باال و نمادسازی؛ .3

 ترویج روبیه تعاون و مشارکت و صرفه جویی و قناعت؛ .1

 

 ابله با فسادکنترل و مق
 به منظور کنترل فساد سه وظیفه مورد توجه است:

فه نخست تاکید بر اینکه فساد به عنوان ریسکی جدی برای اثربخشی و کارایی برنامه ها و سیاست های فراتعارضی است. وظی
 ا. فساد و اعمال آنه ، توسعه شاخص های ضدفساد است. وظیفه سوم، انتخاب موثر و دقیق شاخص های ضددوم

 علل بروز فساد اداری
، )تمایل( به است که عبارتند از تمایل و فرصت فساد اداری در هر شکل و زمینه که باشد مستلزم وجود دو وضعیت اساسی

ارتکاب تخلف و )فرصت( به محیا بودن شرایط محیطی مربوط اطالق می گردد. چنانچه تمایل و فرصت یکجا فراهم شود، 
 (0231در صورت مهیا بودن سایر شرایط رشد خواهد کرد . )خدادابسینی وفرهادی نژاد ،فساد متولد خواهد شد و 

 . در یک جمع بندی علل فساد اداری به سه دسته زیر تقسیم می شود:ساد اداری علت های گوناگونی داردبروز ف
، که تی یه وجود می آیداداره های دول عوامل داخلی: عوامل داخلی فساد اداری از طریق سیستم هایی در درون -الف

 به شرح زیر است:
سطوح پرداخت ها: توزیع نامناس  درآمد و تفاوت نسبتاً زیاد در سطح زندگی گروه های مختلف مردم را که منجر به  .0

اری معرفی می گردد ، یکی از مهم تری  علل پیدایش فساد ادالتی در اقشار آسی  پذیر می گرددایجاد ابساس بی عد
 .(0231 فرهادی نژاد، و بسینید )خدادا

: ویژگی شایسته ساالری نقش مهمی در کاهش فساد بازی می کند. در جوامع گرم از جمله ایران که شایسته ساالری .3
روابط خویشاوندی سلطه بسیار بر روابط افراد دارد، اعضای خانواده و دوستان یک کارمند از او انتظار دارند که در مقام 

ط و معیارها را نادیده بگیرد. لذا در ای  جوامع فساد اداری از نوع خویشاوند ساالری بیشتر انجام امور ایشان، ضواب
 .(0232خواهد بود )کاظمی، 

: اگرچه هیچ کس مخالف ای  امر نیست که کنترل بهتر امکان فساد رمتمرکزکنترل سلسله مراتبی به جای کنترل غی .2
ای  زمینه بهتر است به خوبی روش  نیست. ای  امر به وسیله  را کاهش می دهد، اما ای  که چه ساختار زمانی در

 .(0232 نیک رفتار، متخصصی  ثابت شده که اختیار بدون کنترل امکان فساد را افزایش می دهد )قلی پور،

 زیر است: : عوامل خارجی فساد از طریق سیستم های خارج از اداره وارد می شوند که شامل مواردعوامل خارجی -ب
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: سیستم قانونی ضعیف می تواند منبعی برای فساد شود. سیستم قانونی غیر اثربخش ممک  است شی قانونیاثربخ .0
باعث استفاده افراد برای نفع شخصی شود. بنابرای  کارایی سیستم قانونی یکی از مهم تری  عوامل کاهش فساد می 

 .(0232 نیک رفتار، باشد )قلی پور،

ه وقوع فساد در هر کشوری می تواند وجود نقاط ضعف متعدد در مستندسازی شفافیت: اساسی تری  علت و زمین .3
. عدم (0232 نیک رفتار، )قلی پور، فعالیت های سیاسی و اقتصادی و وضعیت مالی اشخاص بقیقی و بقوقی باشد

 :منفی زیر را به دنبال خواهد داشتوجود شفافیت آثار 

بتی که ای  امر ایجاد و شکل گیری انحصارات و در نهایت فساد و ااقتصاد رقنبود و یا وجود شرایط بسیار محدود برای تحقق 
اقتصاد پنهان را به دنبال خواهد داشت. در صورت عدم شفافیت وضعیت مالی اشخاص در زمان تصدی مشاغل دولتی روش  

یط و تسهیالت ارزی و ریالی نبوده و کنترل مالی و ردیابی تخلفات انجام شده امکان پذیر نمی باشد. همچنی  مردم از شرا
 صادراتی اطالعات الزم را ندارند. دولت و هچنی  مجوزهای وارداتی و

، باکمیت فرهنگ پاسخگویی و بساب دهی است که فقدان هفقدان پاسخگویی: یکی از پیش شرط های اصلی توسع .2
 آن می تواند یکی از نقاط ضعف برجسته هر نظامی باشد. 

 :یجاد فساد اداری به شمار می آیندمل زیر به عنوان عوامل غیرمستقیم اعوامل غیرمستقیم: عوا -ج
. در فرهنگ وامل تعیی  کننده دامنه فساد استفردگرایی یکی از ع -متغیرهای فرهنگی: در جامعه بیطه جمع گرایی .0

همکاری های جمع گرا روابط نزدیک باعث جلوگیری از فساد می شود. اما در فرهنگ های فردگرا، سیساست های 
متقابل کاهش می یابد، بنابرای  مرز میان بیطه خصوصی و عمومی مشخص تر است که ای  امر باعث تشخیص 
آسان تر فساد می شود. ضعف ارزش های اخالقی و اعتقادات مذهبی نیز از عوامل فرهنگی گسترش فساد اداری 

ی فساد اداری بیشتر خواهد بود. به عالوه، است. هرچه سطح اخالق عمومی باالتر باشد، هزینه های روانی و اخالق
 .(0231 ،دی نژادفرها بسینی ود خطر کشف و تنبیه و هزینه های  ناشی از آن باال خواهد رفت )خدادا

از مهم تری   GDP: فساد به عنوان یکی از مشکالت ناشی از ضعف اقتصادی دیده می شود. متغیرهای اقتصادی .3
یان می دارد زمانی که اقتصاد توسعه می یابد، فساد کاهش خواهد یافت. شاخص های اقتصادی فساد است که ب

 .(0231 ،دی نژادفرها بسینی ود )خدادا

 

 

 تخلفات اداری

تخلف به سوء رفتاری که به نقض قوانی ، مقررات، رویه های داخلی سازمان و عدم توجه به انتظارات بازار از اعمال رفتار 
به طور کلی هر نوع انحراف از شیوه های صحیح و قانونی انجام وظایف و استفاده نامشروع اخالقی در ترات اطالق می شود. 

از موقعیت شغلی را تخلف اداری گویند. فساد اداری بالتی است در نظام اداری، که در اثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به 
دارد، بنابرای  تخلفات اداری باعث فساد اداری می شوند و  وجود می آید و آن را از کارایی مطلوب و اثربخش موردانتظار باز می

در واقع تخلفات اداری علت و فساد اداری معلول است. البته هر تخلفی باعث فساد اداری نمی شود بلکه باید ویژگی های 
ت  در سطوح مختلف داشخاصی داشته باشد که مهم تری  آنها مکرر بودن، استمرار داشت ، نهادینه بودن و تاثیرنسبتا زیاد 

، زیرا فساد اداری در رده د. فساد اداری در سطوح مختلف مدیریتی، با رده های مختلف کارمندان رابطه قوی دارسازمانی است
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های باالی سازمان و مدیران عالی نیاز به کمک و هماهنگی رده های میانی و عملیاتی نظام اداری دارد که ای  امر ویژگی 
. در بروز تخلفات اداری عوامل متعددی شامل عوامل فرهنگی و اجتماعی، بودن فساد اداری را گسترش می دهدنهادینه 

 .(0210 خورشید، اقتصادی، سیاسی، اداری و سازمانی تاثیرگذار می باشند )جاللی و
ز جمله عوامل فرهنگی بروز فرهنگ عمومی جامعه، ارزش ها و هنجارهای باکم بر افراد و اجتماع و عقاید و باورهای مردم ا

، کاهش درآمدها و کاهش قدرت خرید مردم و ، رکود اقتصادیتخلفات می باشند، بی ثباتی اقتصادی، تورم افسار گسیخته
. عدم استقالل کامل قوه تخلفات اداری است توزیع ناعادالنه درآمدها در جامعه از جمله مهم تری  عوامل اقتصادی بروز

های ذی نفوذ در داخل و خارج سازمان، فساد ، فشار گروهو بر دستگاههای نظارتی و بازرسی جریه بر آنقضاییه، نفوذ قوه م
امان ماندن مدیران متخلف از مجازات و باالخره آگاهی مردم از بقوق  اداری مدیران، جوسازی و غوغاساالری، توصیه برای در

، پیچیدگی های تخلفات اداری است. تشکیالت اداری غیرکارآمد خود در برابر قانون، از جمله عوامل سیاسی تسهیل کننده
مقررات و تعدد بخش نامه ها و دستورالعمل های اداری، مدیران غیرموثر، فقدان شایسته ساالری و وجود تبعیضات در  قوانی ،

وامل متعدد دیگر از جمله عوامل نارسایی در نظام تشویق و تنبیه و نظام نظارت و ارزشیابی و ع  ،زمینه استخدام و ارتقای افراد
 .(0233 اداری و سازمانی سهیل کننده در ای  امر هستند )سراج،

 

 فساد اداری افشای تخلف و
فات صورت گرفته را افشا افشای تخلف نیز به طور وسیع توصیف کننده فعالیت هایی است که به موج  آن یک شخص تخل

ت صورت گرفته در نظر گرفته می شود که باید به منظور بفاظت از منافع افشای تخلف به عنوان گزارش تخلفا .می نماید
 عمومی ای  تخلفات اصالح و یا بذف گردند.

 ر تعریف می نمودند:افشای تخلف را به صورت زی 0132در سال میسیلی 
ان به اشخاص و یا افشای رویه های غیرقانونی، غیراخالقی و نامشروع کارکنان توسط اعضای سابق و یا اعضای فعلی سازم

در ای  تعریف افشای تخلف شامل گزارش کارمند به فرد و یا  .سازمان هایی که قادر به تاثیرگذاری ای  فعالیت ها می باشند
سازمانی می باشد که می تواند اقداماتی در خصوص قصور سازمانی گزارش شده انجام دهد. افشای تخلف به عنوان نوعی 

. براساس رتقای منافع عمومی ایجاد می گرددب می گردد که به دلیل تمایل به بفظ و ارسانی اخالقی محسو اطالع
بهتری   تانیا در خصوص زندگی اجتماعی، افشای تخلف سازمانی به منظور بفاظت از منافع عمومییاستانداردهای کمیته بر

 جلوه افشای تخلف می باشد.
بانه ای است که عمداً توسط شخصی گزارش می گردد که دسترسی افشای تخلف فعالیت افشای داوطل( 0111جوب )از نظر 

انحصاری به اطالعات و داده های سازمان داشته و دارد. در اینجا تخلفات بااهمیت و یا غیرقانونی و سایر تخلفات واقعی و یا 
اصالح تخلف دارد. پیش بینی شده که سازمان درگیر آن است به وابد خارجی گزارش می گردد که توان بالقوه ای جهت 

افشاکنندگان تخلف از لحاظ تجربه و تصدی سازمانی متفاوت می باشند و می توانند جزء کارکنان، مدیران، مشتریان، 
، مسئولیت انداردهای اخالقی یک بساسیت شدیداز نظر افشاکنندگان اعتقاد به است گان و ارائه کنندگان خدمات باشند.فروشند

ه منظور بمایت از اصول اخالقی را ایجاد می نماید. بساسی  نسبت به اصول اخالقی موج  می پذیری فردی و تعهد قوی ب
( 3111برنان و کیلی، . )هزینه را نادیده بگیرند -شود در تصمیم گیری در خصوص افشای اعمال غیرقانونی محاسبات منفعت

% از تخلفات را افشا 01گران مالی و بسابرسان % تحلیل1که سرمایه گذاران و صاببان سرمایه تنها  تحقیقات نشان دادند
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%( تنظیم کنندگان بازارهای غیرمالی 01. نهادهایی که نقش موثری در سرمایه گذاری بازارها ندارند مانند رسانه ها )نموده اند
سیاری از ب .(0233، )بساس یگانه و داغانی و اسکو %( در افشای تخلف ها نقش مهمتری داشته اند01) %( و کارکنان09)

مطالعات نشان می دهد که کارکنان مس  تر و باتجربه تر نسبت به افراد جوان تر به ابتمال بیشتر تخلفات را افشا می نمایند. 
ای  امر از ای  واقعیت ناشی می شود که کارکنان باتجربه تر ابساس تعهد بیشتری نسبت به سازمان خود دارند، بنابرای  به 

را گزارش می نمایند که ممک  است بقای سازمان را به خطر اندازد. افرادی که انگیزه های کمتری  ابتمال بیشتر تخلفاتی
دارند )مانند کارکنان( در افشای تخلف از همه فعالتر هستند در بالی که جای تعج  است افراد دیگری که قوی تری  انگیزه 

ضعیف در به صدا درآوردن ان می کند که بازیگران با انگیزه بی هایک .ها را دارند )مانند سرمایه گذاران( بازیگران آرامی هستند
العات در مورد تخلف و تقل  ناقوس هشدار، نسبت به بازیگران باانگیزه قوی مزیت دارند. زیرا آنان دسترسی کامل تری به اط

. برعکس افراد با انگیزه باال ی کنندل  و یا تخلف ها را افشا م؛ بنابرای  به رغم اگیزه ضعیف ای  بازیگران سرانجام تقدارند
 .(0233 اسکو، داغانی و ظاهراً برای دستیابی به اطالعات موثق دچار مشکل هستند )بساس یگانه و

، بسابرسان می باشند. بسابرسی یعنی بازرسی جستجوگرانه ثری در افشای تخلف بر عهده دارندیکی از نهادهایی که نقش مو
هد زیربنای صورتهای مالی. بسابرسان از راه کس  آکاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک بسابداری و سایر شوا

، شواهد الزم را برای تعیی  اجرای سایر روش های رسیدگی مدارک، مشاهده دارایی ها، پرسش از منابع داخل و خارج کشور و
کت و فعالیتهای آن در طول دوره مورد اینکه صورت های مالی، تصویری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شر

رسیدگی ارایه می کند یا خیر، گردآوری می کنند. بسابرسان موج  افزایش کارایی سیستم بسابرسی و قابلیت اتکای مدارک 
اهش تخلفات و مفاسد اداری می بسابداری می گردند. افزایش کارایی بخش بسابداری موج  سالمت سازمان و در نتیجه ک

از جمله مواردی که زمینه ساز فساد است( و گزارش موارد تقل  ه بسابرسان شناخت نقاط ضعف کنترلهای داخلی ). وظیفشود
و تخلف در صورتهای مالی مورد رسیدگی می باشد. بنابرای  بسابرسان نقش مهمی در افشای تخلفات در سازمان به عهده 

 . رندسزایی در کاهش مفاسد اداری داداشته و بنابرای  تاثیر ب
افشای تخلف به عنوان یک مکانیزم کنترل به منظور جلوگیری از رفتار غیراخالقی به منظور بفاظت از رفاه بلندمدت سازمان 
و برای اطمینان از باکمیت شرکتی مناس  شناسایی می گردد. مکانیسم های گزارشگری افشاکنندگان تخلف یکی از 

 .(0233 اسکو، داغانی و )بساس یگانه و ف تقل  در سازمان ها می باشدموثرتری  ابزارها جهت مبارزه با فساد و بذ
کسانی که درگیر ای  معامالت می باشند و همچنی  کسانی که با آنها کار می کنند  فساد یک رسوایی مخفیانه است و معموالً

، اقتصادی و سیاسی و سازمانی ، فساد کلیه بهش های زندگی اجتماعی یعنی ابعاد اجتماعی. بدون شکاز آن آگاهی می یابند
را تحت تاثیر منفی قرار می دهد. افشاکنندگان تخلف با کمک به شناسایی موارد فساد، نقش بساسی در تبدیل دور باطل 
چنهان کاری به دور فضیلت بر عهده دارند. تشخیص فساد شرط اولیه جهت آغاز بررسی ها و پیگیری های مرتبط می باشد. 

 در صورتی که موارد فساد به طور موثر تحت تعقی  قرار گیرد، می توان فرهنگ تغییر فساد را ایجاد نمود.در هر بال، تنها 
رشوه خواری و رسوایی های بزرگ ناشی از فساد بیانگر اسی  ایجاد شده به علت عدم گزارش تخلفات صورت می باشد. با ای  

رهنگ کلی سکوت اغل  شاهدان بالقوه و افشاکنندگان را از صحبت در بال بی تفاوتی، ترس از انتقام، وفاداری نابجا و نیز ف
فساد در مواردی که خطر تشخیص کم و جرایم در نظر گرفته شده جهت تشخیص فساد اندک می  .خصوص آن باز می دارد

 باشد ، به عنوان جذاب تری  فعالیت محسوب می گردد. 
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ر نتیجه تا زمانی که جرایم در نظر گرفته شده برای فساد بااهمیت می افشای تخلق باید خطر تشخیص را افزایش داده و د

یان های م چنی  می توانند از طرق ارایه جرباشد باید به عنوان یک عامل بازدارنده فساد عمل نماید. افشاکنندگان تخلف ه
های مجری را تقویت می اطالعاتی بهتر که شانس تعقیبات و پی گیری های موفقیت آمیز را افزایش می دهد، سازمان 

مداران و مقامات دریافت نده رشوه و هم برای محاکمه سیاستبخشند. ای  امر هم برای تعقی  قانونی شرکت های پرداخت کن
کننده رشوه به کار می رود. در واقع افشای تخلف به عنوان مکانیزمی در نظر گرفته می شود که  زارداری را از بی  برده و افراد 

از ای  نظر افشای  .ه ای پرورش می دهد که آشکارا در خصوص رفتارهای غیرقانونی و دیگر قصورات صحبت نمایندرا به گون
 تخلف به عنوان جایگزینی در نظر گرفته می شود که ابتمال شناسایی و بررسی فساد را افزایش می دهد.

، گزارش تخلفات به منابع داخلی ر افشای داخلیمی گیرد. دافشای تخلف به صورت داخلی، خارجی، اختیاری و اجباری صورت 
ده گزارشات تخلف شامل . منابع داخلی دریافت کننت الزم جهت ایجاد تغییر را دارندسازمان ارائه می گردد که ای  منابع قدر

افشای  ، کمیته بسابرسی، بازرسان ویژه و ... می باشند. گزارش به همکاران )گزارشگری همتایان( به عنوانهیئت مدیره
برای  تخلف در نظر گرفته نمی شود. افشای خارجی زمانی اتفاق می افتد که دریافت کننده شکایت بیرون از سازمان است.

و .... نمونه ای از افشای تخلف به صورت  ، رسانه هامثال گزارش به مراجع دولتی، هیئت های برفه ای، گروه های ذینفع
. در واقع ی به صورت مفهومی مشابه می باشندالل می کنند که افشای داخلی و خارجخارجی می باشد. برخی از محققان استد
کارمند تخلف را در سازمان کشف می نماید. تنها تفاوت ای  دو  ههر دو زمانی است ک عآنها استدالل می کنند که نقطه شرو

ترجیح  . افراد در ابتدامربله ای است یند دو. در اکثر موارد فرآیند افشای تخلف یک فرآافت کننده شکایت می باشدمنابع دری
می دهند تخلف را به صورت داخلی گزارش نمایند. در صورتی که موضوع با رضایت افشاکننده بل نشود، سپس ممک  است 

ده مراجع دولتی، رسانه ها و ... بگیرد. در بعضی موارد، افشاکنن او تصمیم به گزارش موضوع از طریق کانال های خارجی مثالً
ممک  است از ابتدا موضوع را به یک بخش خارجی گزارش نماید. ای  امر در صورتی اتفاق می افتد که افشاکننده دریابد 
افشای تخلف به صورت داخل واکنش مناس  را در پی نخواهد داشت و تنها راه دستیابی به یک واکنش مناس  گزارش تخلف 

امکان را برای سازمان فراهم می آورد که مشکل را به صورت داخلی  به بخش های خارجی می باشد. افشای داخلی ای 
اصالح و برطرف کند و از رسوایی های بالقوه که سازمان را شرمسار و به صورت منفی تحت تاثیر قرار می دهد، جلوگیری کند 

 .(3111برنان و کیلی، )

               -         
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ه می دهند که یافته های خود را به سرپرستان و یا به اعضایشان تنها اجاز IMA( و 0113انجم  بسابداران رسمی آمریکا )
نشان داد که بسابداران تمایل به ( 0112جانسون و چیاسون )هیئت مدیره شان گزارش نمایند. تحقیقت صورت گرفته توسط 

ا به مدیران گزارش تخلف به منابع داخلی و نه قانون گذاران داشتند. در مورد انرون، افشاکنندگان تخلف ابتدا تقل  بالقوه ر
گزارش نمودند. در افشای اختیاری  SECاجرایی شرکت گزارش نمودند. بعد از نادیده گرفته شدن تقل  توسط مدیران آن را به 

هیچ اجباری برای افراد جهت گزارش تخلف وجود ندارد. افشای تخلف به صورت اختیاری و یا تجویزی بستگی به تمایل 
 اشخاص جهت گزارش تخلف دارد. 

بیان نمودند که افشای تخلف یک رفتار اجتماعی مثبت بوده و برنامه ریزی شده تا برای سایر اشخاص سودمند زیر و میسل دو
باشد. چون انتظارات جامعه در بال تغییر است، افشای تخلق نیز باید به گونه ای سازماندهی شود که از لحاظ سیاسی و 

 اجتماعی قابل قبول باشد.
از آسی  رساندن به تخلف ناشی از انگیزه های اخالقی است که فرد را وادار به اقداماتی می کند که مانع  افشای باویاز نظر 

. انگیزه های شغلی در مقابل افشای تخلف برای کارکنان خیلی قوی تر در مقایسه با دیگر گروه ها است. سایری  می شود
ن در مقابل برخورد شرکت در افشا جلوگیری نماید و در ضم  بابت وقتی که اتحادیه ای وجود داشته باشد تا از بقوق کارکنا

(. 3113)الیاس، کاری که انجام می دهند، پاداش دریافت کنند، باعث ایجاد انگیزه برای کارکنان برای افشای تخلف می گیرد 
طباق و یکپارچگی نی  مناس  جهت افشای تخلف و همچنی  ابزارهای اجرایی مناس  جهت بمایت از فرهنگ اناوجود قو

ضروری می باشد. چندی  کنوانسیون بی  المللی افشای تخلف را به عنوان یک ابزار موثر برای مبارزه با فساد، تقل  و سوء 
مدیریت شناسایی می کنند و کشورهای امضاکننده را به اجرای قوانی  مناس  متعهد می کنند. کلیه ابزارهای ضدفساد بی  

. فساد و جرایم مرتبط افشا می کنندویژه از اشخاصی می باشند که با بس  نیت اطالعاتی در خصوص المللی ملزم به بفاظت 
 :، تصریح می کند کهبه عنوان مثال کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد

باید در سیستم های قانونی داخلی هر کشور عضو معیارهای مناسبی ادغام شود تا از اشخاصی که با بس  نیت و دالیل 
ناشایست محافظت به  نطقی وقایع مرتبط با جرایم ثابت شده در ای  کنوانسیون را گزارش می نمایند در مقابل هرنوع برخوردم

 (.3101)لیوانگا، عمل آید 

 

 عوامل ایجاد کننده فساد اداری
خط مشی هایی  تصاد است.از آنجایی که بسیاری از فساد اداری متوجه و ردیابی شونده در مداخله گیری های دولتها در امر اق

که در جهت آزادسازی تثبیت اقتصاد مقررات زدایی و خصوصی سازی صورت می گیرد. به شکلی فزاینده می تواند فرصتها را 
برای رفتارهای مترت  با رانت و جستجو و برخورداری از رانت و فساد اداری کاهش دهد. در جایی که مقررات دولتی نافذ و 

بال مقامات دولتی می توانند بوزه صالبدیدهای را جهت اعمال آنها داشته باشند و در ای  راستا افراد  فراگیر است، در هر
اغل  به دنبال پرداخت رشوه به مقامات دولتی جهت دور زدن مقررات و قوانی  و آیی  نامه ها می شوند و مقامات دولتی هم 

اینگونه منابع مترت  بر خط مشی های فساد اداری کامالً مشخص  اغل  در قبول اینگونه رشوه ها اغوا می شوند. شناسایی
است و می تواند کمک شایانی به تحت کنترل درآوردن آن به عمل آورد. منابعی که در زیر بدان اشاره می شود سالها است که 

شناسایی قرار گرفته اند به عنوان منابع مترت  به خط مشی گزاری هایی است که علل فساد اداری را تشکیل می دهد و مورد 
 .(0231که به صورت تیتروار بیان می گردد )لطیفی 
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 سوبسیدهای )یارانه(دولتی -3
 کنترل های قیمت -2
 چندنرخی بودن ارز و برنامه های تخصیص ارز -1
 بقوق و دستمزد پایی  -2
 موهبتهای منابع طبیعی -9
 عوامل جامعه شناختی فساد اداری -1
 ح درآمد کارمندان با سایر شهرونداناختالف فابش میان سط -3
 روابط خویشاوندی -1
 عدم بساسیت جامعه به معیارهای اخالقی -01

 

 رویکردهای اساسی پیشگیری از فساد اداری
یریت منابع انسانی خود آورده است؛ برای بیشتر سرپرستان و مدیران، تادی  همان طور که مارک ج.سینجر در کتاب مد

است. هدف تادی ، پرورش و قوت بخشیدن به رفتارهای مثبت و مطلوب کارکنان و  ، تکلیف سنگی  و شاقیکارکنان
پیشگیری از بروز رفتارهای نادرست است که ای  موج  پیشبرد افراد سازمان خواهد شد. مارک ج سینجر دو روش اساسی و 

، بر اقدامات تنبیهی تکیه ر نامطلوب، که در تالش برای متوق ساخت  رفتا. یک روش سنتیبنیادی را برای تادی  نام می برد
، که روش نوی  . روش دیگر، می توان به روش کوره داغ و روش تادی  تصاعدی اشاره کرد، که از جمله ای  روش هادارد

، بدف . هدف ای  روشری از وقوع رفتارهای نامطلوب است، به روشی اشاره دارد که تاکید آن بر جلوگیتادی  نام دارد
 .(0233 )سینجر، ، بلکه پیشگیری از بروز رفتار نامطلوب استنان خاطی نیستکارک

 : محققان در زمینه رویکردهای تحقیقاتی متداول در پیشگیری از فساد اداری به چهار گروه اشاره می کنند
، پرایی شناخت چیستی پدیده فساد، به ، به ویژه علوم انسانی، به مدد شاخه های علوم رایج: بر مبنای ای  رویکردرویکرد علمی

 .بروز آن و چگونگی پیشگیری یا مبارزه با آن )براساس یافته های علمی( پرداخته می شود

، ضعف ها و قوتهای : اساس ای  رویکرد مبتنی بر تحقیقات صورت گرفته قبلی شامل افت و خیزهارویکرد تجربی -0
 ؛آنها در جهت پیشگیری از وقوع فساد گام برداردبرکتهای قبلی است تا با بهره گیری از تجربیات 

و مبارزه با پدیده  ، مبانی و مصداق های پیشگیری: در ای  رویکرد با مراجعه به منابع اسالمی و ملیرویکرد ارزشی -3
 ؛، استخراج و بهره برداری می گرددفساد استنباط

، سازمانهای فراملی و منطقه ای و بی  المللی را مورد رها، استفاده از تجربیات دیگر کشو: ای  رویکردرویکرد تطبیقی -2
 .توجه قرار می دهد

آیندهای کاری سازمان بر پایه یک نگرش سیستمی به سازمان و پدیده ای همچون فساد اداری که طی فساد اداری که طی فر
سبک و سیاقی سیستمی برخوردار باشد، ، ای  نتیجه باصل می شود که برنامه پیشگیری از فساد اداری باید از شکل می گیرد

، سیستم پیشگیرانه ای را قرار دهد و براساس مهم تری  آنهابه گونه ای همه عوامل به وجود آورنده ای  پدیده را مورد توجه 
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وان یک . ایجاد یک سیستم پیشگیرانه مقابله با فساد اداری به جای نظام کنترل تخلفات را می توان به عنبرای آن طرابی کند
. منظور از سیستم پیشگیرانه ای  است که دستیابی به سالمت اداری مطرح کردراهبرد اساسی در مسیر مبارزه با فساد اداری و 

، به ترتیبی که با تکیه بر ، به سیستم بازدارنده عوامل فساد تجهیز گرددنظام تمرکز یافته بر کشف موارد فساد و تنبیه متخلفان
. یکی از مهمتری  ، نسبت به رفع علل فساد و بل اساسی مسئله فساد در سطح کشور اقدام کنداتیک جامعیک رویکرد سیستم

 .اجزای ای  سامانه پیشگیرانه عامل فرهنگی سازمانی است
 ، می، با تاثیر بر کارکنان، فرهنگ سازمانی از طریق کارکردهای اساسی که از آن برخوردار استهمان طور که مشخص است

، تاثیر فرهنگ سازمانی بر کارکنان به اندازه ای است تواند از قابلیت باالیی برای پیشگیری از بروز فساد اداری برخوردار باشد
، می تواند به عنوان مرجعی برای ابساس هویت . فرهنگ سازمانیکه آن را منشا شکل گیری سازمان غیررسمی دانسته اند

. اگر ی که آنان شخصیت خود را وابسته به فرهنگ سازمانی دانسته و از آن کس  اعتبار کنند. به گونه اکارکنان محسوب شود
، بر ای  ، افرادی ارزشمند هستندرا کارکنان ایجاد می کند که آنان، ای  ذهنیت ن از فرهنگ مطلوبی برخوردار باشدسازما

 .ابداساس ابتمال بروز رفتارهای نامطلوب در کارکنان نیز کاهش می ی
 ، ای  است که می تواند رفتار کارکنان را در جهت های خاصیتکارکرد دیگری که فرهنگ سازمانی قادر به اراده آن است

، رفتار آن را جهت می ارائه الگوهای رفتاری به کارکنان. فرهنگ سازمانی با هدایت کند -متناس  با محتوای فرهنگ سازمانی
در ، موج  می شود که آنها برانگیزنده های مثبت به کارکنان یوه های انگیزش و معرفیدهد و همچنی  از طریق تثبیت ش
. از ای  راه کارکنان عالقه و توجه کمتری به رفتارهای خالف قاعده های سازمان از خود جهت اهداف سازمان گام بردارند

 .نشان می دهند
، فرهنگ . همان طور که گفته شدسبت به گروه می شودفرهنگ سازمانی موج  متعهد شدن کارکنان نسبت به خود و ن

. بر سازمانی باعث نزدیک شدن کارکنان از نظر روبی و روانی به یکدیگر شده و باعث شکل گیری سازمان غیررسمی می شود
ز منافع ، سازمان غیررسمی در افراد نوعی تعهد و مسئولیت نسبت به چیزی به وجود می آورد که آن چیز بیش اای  اساس

. فرهنگ از نظر اجتماعی به عنوان . در نهایت فرهنگ سازمانی عاملی برای تثبیت سیستم اجتماعی استشخصی فرد است
چسبی به بساب می آید که می تواند از طریق ارائه استانداردهای مناس  )در رابطه با آنچه که باید اعضای سازمان انجام 

 .ه هم متصل کنددهند یا بگویند( اجزای سازمان را ب
 

 روش های مبارزه با فساد اداری
 :را به صورت تیتروار یاد می کنیم کشورهای جهان از طرق مختلف به مبارزه با فساد اداری می پردازند که در زیر مواردیهمه 

 ات دولتیارزیابی مستمر روش های انجام کار ادار    اصالح ساختار نظام اداری
 نظارت بر ثروت و سطح زندگی کارمندان دولت   مقررات زدایی و خصوصی سازی

 تشکیل سازمان های دائمی برای مبارزه با فساد اداری    ارتقای باورهای اخالقی
  آموزش مدیران دولتی در رابطه با فساد اداری   پاکسازی جمعی در نظام اداری

 (0213 ،)پور شجاعی
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 شده در ایران جهت مبارزه با فساد اقدامات انجام

 اصالحات اقتصادی (الف
 .الیحه مبارزه با پولشویی که از طرف هیات دولت تقدیم مجلس شورای اسالمی شد-0
 .الیحه مبارزه با قاچاق کاال ، ارز ، ریال و اوراق بهادار که به مجلس شورای اسالمی ارائه شد-3
 اصطالح قانون مالیات ها-2
 ایی و تشدید روند خصوصی سازی انحصار زد-1

 سازماندهی اداری ب(
به منظور تدوی  استراتژی مقابله با فساد و شناسایی گلوله  3110تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال -0

 های تخلف زا
ها  اصالح و تقویت سیستم های کنترل و نظارت براساس توصیه های ستاد ارتقای سالمت اداری در وزارتخانه-3

 .(0231، ذوقی)
 

 نوآوری در پیشگیری در فساد اداری 
طرح میثاق سالمت به عنوان پیشنهادی نوآورانه در زمینه پیشگیری از فساد اداری است به گونه ای که ای  طرح رشد فرهنگ 

. نظر قرار می دهدو فرهنگ سازمانی به عنوان پدیده ای که متاثر از فرهنگ عمومی جامعه است( را موردعمومی جامعه )
به عنوان توافقی بی  دولت )به عنوان اراده دهنده خدمات( و ملت )به عنوان مراجعه کنندگان به دولت( است به  میثاق سالمت

 طوری که ملت رشوه ندهد و دولت نیز رشوه نگیرد.
 (3112وی: )لدف اصلی موردتوجه قرار گرفته استمیثاق سالمت برای رسیدن به ه

 :، با ایجاد اطمینان از اینکهتوانمند کردن شرکتها و موسسات خصوصی )و افراد( به خودداری از رشوه دادن -0

 ؛یز از رشوه دادن خودداری می کنندرقیبان آنها از ن -

، برنامه های خصوصی سازی و صدور پروانه برای موسسات ، خود را متهد به جلوگیری از فساد در معامالتدولت -
 .خصوصی و همچنی  پیروی از رویه های شفاف می داند

 توانمند کردن دولتها در کاهش هزینه باالی مبارزه با فساد -3

، بذف فساد از ارتباطات اداری و خدماتی میان ارباب رجوع و کارمندان و کاهش هزینه های هدف نهایی برنامه میثاق سالمت
مل . هرسی و بالنچارد به نقل از هرزبرگ جنبه های سالمت سازمانی را شا، اقتصادی و اجتماعی ناشی از فساد استسیاسی

، مقام و امنیت معرفی می ، پولناسبت میان افراد )روابط انسامی(، م، شرایط کاری، سرپرستیآئی  نامه ها و مدیریت شرکتها
، مربوط می شود. هرزبرگ به ا اجرا می شوند، بلکه به شرایطی که کار در آنهجنبه ها ربطی به ذات امور ندارند. ای  کند

. عوامل سالمت به ، منسوب می داندرا به معنای پزشکی اش یعنی پیشگیری کننده و مربوط به محیط (سالمت) کاربردن لغت
است که  ، اما کار اصلیشان جلوگیری از ضایعات در اجرای کارطور مستقیم در ظرفیت بازدهی کارگران افزایش ایجاد نمی کند

 .(0233، ، بالنچارد)هرسیدلیلش محدودیتهای شغلی است 
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 مبارزه با فساد اداری و نگاهی به این روند در ایران
. سطح اول قابل بیان است معه است در دو سطحمبارزه موفق با فساد که در واقع بخشی از تالش برای اداره موثر و کارآمد جا

ا با نخبگان سیاسی مرتبط بوده و کارمندان عالی رتبه و مقامات ارشد دولتها با آن درگیر ، مفاسدی است که اکثردر فساد اداری
. برای شناخت علل ظهور ، رشد یا کاهش فساد در طول زمان آگاهی از برخی از جنبه های محیط سیستمی در جوامع هستند

 .ضروری است
ان رده پایی  که اساس در سطح و ابعاد کوچک تر صورت می گیرد ، یعنی فساد میان کارمندمبارزه با فساد اداری در سطح دوم

به وجود ساختار هویتی یا پنداره سازمانی وابسته است و می تواند با تقویت سرمایه اجتماعی سازمانی و فرهنگ سازمانی 
 .تقویت شود

اجتماعی و پیشگیرانه مطرح  -انضباطیفساد اداری معضلی چالش برانگیز در جوامع است که در زمینه مبارزه با آن رویکردهای 
، سیاسی و اقتصادی مبارزه با فساد را کاهش . در ای  میان توجه به رویکردهای پیشگیرانه می تواند هزینه های اجتماعیاست

و  فرهنگ به عنوان مهم تری  عامل در رویکرد پیشگیرانه می تواند نقش موثر .دهد و تبعات کمتری را متوجه دولت ها نماید
 .تعیی  کننده ای را ارتقای سالمت اداری ایفا نماید

، مققرات و برنامه های متعددی برای مبارزه با فساد اداری وضع و طرابی شده که اغل  نه تنها موثر نبوده در نظام اداری ایران
ی اضافی بر مردم و دولت ها است بلکه منجر به کاغذبازی و تعدد مرابل اداری برای انجام کوچکتری  کارها شده و هزینه ها

 :. دالیل اصلی عدم موفقیت ای  قوانی  و برنامه ها را می توان چنی  نام بردتحمیل کرده است
بدی  معنی که با تغیییر  .تالش های صورت گرفته از سوی دولت و دستگاههای نظارتی ، نظامند نبوده است -0

تغییر کرده و برنامه ها انسجام خود را برای دستیابی به هدف ها  ، محتوای برنامه ها برای مبارزه با فساددولت ها
 .از دست داده اند

، به جای آنکه بر بر روی تنبیه و مجازات متخلفان متمرکز بوده برنامه های صورت گرفته از سوی دولت ها غالباً -3
 .پیشگیری از بروز فساد تاکید داشته باشد

ا توجه به سالمت اجتماعی کارکنان سازمانها و بهبود فرهنگ سازمانی به در برنامه انجام شده توسط دولت ه -2
 .عنوان مهم تری  عامل تقویت کننده هویت سازمانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است

، اجتماعی و اقتصادی در دهه های اخیر به بررسی جدی پدیده فساد اداری و ابداع روش های موثرتر کارشناسان علوم سیاسی
. یکی از ای  روش ها )با توجه به دلیل سوء عدم موفقیت برنامه های مقابله با آن توجه نشان داده اندم هزینه تر برای و ک

؛ زیرا فرهنگ سازمانی به منزله هویت و روح باکم بر سازمان است که نقش بهبود فرهنگ سازمانی است مبارزه با فساد(
دارد و هویداست که بی توجهی به آن می تواند از درون مقاومت افراد را در  مهمی در شکل گیری رفتار )فردی و سازمانی(

، یکی از مهم تری  . با تأمل بر فراگیری دوگانه فساد یا سالمت اداری ، مالبظه می شود که شفافیتبرابر مفاسد ضعیف کند
 .(0212 رستمی نیا،)راهکارهای مبارزه با فساد است 

 

 ی مبارزه با فساد در ایرانراهکارها
تجربه کشورهای مختلف برای مقابله با انحرافات و ایجاد ساز و کارها در ای  باره منجر به ارائه و طرابی مدلهای مختلفی 

 .ث به توضیح مختصر آنها می پردازدشده است که به دلیل اهمیت آنها و استفاده آن برای تبیی  موضوع مورد بح
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بیشتر بر نقضش دولت تکیه شده است و تالش می شود که با تعیی  مجازات ) اعم از اجزایی و  مدل هایی که در آن .0
ولت با جرم و تخلف مقابله اداری( بر اعمالی که مضر تلقی می شوند و نیز با اجرای آن مجازات ها از طرف مأموران د

 .بسیار کمی می شود . بنابرای  برای رسیدن به هدف به مردم و تشکیل های مردمی توجهمی شود

مدل هایی که درباره موضوع مورد بحث نقشی برای دولت قائل نمی شوند و تمام اختیارات را مستقیما به مردم  .3
 .واگذار می کنند

مدل هایی که در آن با وجود محور قرار دادن دولت برای مقابله با جرائم و یا انحرافات نقش درخور توجهی برای  .2
. چنی  به نظر می رسد که در سال برف و مشاغل مختلف قائل می شوند ه از اراده صابباننهادهای رسمی برخاست

 ، ای  مدل که بر مشارکت منسجم و تشکیل یافته مردم برای مقابله با جرائم و انحرافات تاکید داردهای اخیر
 .بیشتری  طرفدار را داشته و در عمل بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است

. به نقش بیشتری برای مردم قادل است -نسبت به مدل قبلی -که به توجه به محور قرار دادن دولت مدل هایی .1
به آرای مردم مراجعه می شود در  طوری که در تعیی  سازوکارهای الزم برای مقابله با جرائم یا انحرافات مستقیماً

 .واقع مردم بعضی از نقش ها را به طور مستقیم تعیی  می کنند

. به طوری که مدل های نوع اول در و نوع نظام های سیاسی وجود دارد مستقیم و تنگاتنگی میان مدل های مذکوررابطه 
و مدل  آنارشیستی، مدل های دوم در بکومت های ، ناریستی، سلطنتی مطلقههمچون بکومت های فاشیستی رژیم اقتدارگر

  .تکی به آرای مردم است اعمال می شودکه بیشتر م رژیم دموکراتیکهای نوع سوم در 
اما مدلی که برمبنای موازی  شرعی موردنظر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بوده مدلی است که در آن عالوه بر نقش 

رای آباد افراد جامعه نیز جایگاهی در نظر گرفته  ب-با تعیی  شرایط -قائل شدن برای دولت )به معنی عام( و تشکیل مردمی
. بنابرای  برای مقابله با فساد باید تمهیداتی اندیشید که نخست فضائل و سجایای اخالقی جامعه رشد و گسترش پیدا می ستا

، عوامل وشرایطی که موج  ارتکاب فساد می شود یا زمینه هایی که ارتکاب . دومایمان به خدا و معاد گسترش یابد کند و
، هزینه کسانی که با وجود . چهارم، انگیزه افراد برای ارتکاب فساد کاهش یابدسوم. فساد را تسهیل می کنند کاهش یابد

کاهش عوامل محرک و موج  برای ارتکاب فساد به دلیل زیاده طلبی و سودجویی افراطی قصد ارتکاب به آن را دارند افزایش 
زمینه را برای نظارت مردم  ،. پنجمن به صرفه ندانندیابد تا در تحلیل هزینه و فایده انجام عمل مذکور ارتکاب به جرم را مقرو

فراهم کند و در اقدامات پیشگیرانه یا سرکوبگرانه ای که دولت متولی آن است از مشارکت مردم در بداکثر ممک  بهره 
 .(0212 رستمی نیا،) برداری شود

 

 نتیجه گیری
، فرد به دلیل تحقق منافع شخصی و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت فساد اداری به رفتاری اطالق می شود که ضم  آن

 بهتر، خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل می کند.
پیامدهای فساد اداری نیز در قال  معضالتی مانند اختالس، کالهبرداری، پارتی بازی، بی عدالتی، باج خواهی، ایجاد نارضایتی 

فساد  اموال و دارایی های سازمان، فروش اطالعات محرمانه و مواردی از ای  قبیل پدیدار می گردد. برای ذینفعان، سرقت
اداری بخشی از مجموعه مسائلی است که سازمانها در دوره عمر خود به نا گذیر آن را تجربه می کنند ای  مجموعه مسایل به 

را متاثر می سازد ای   ان قرار داشته ولی آثار آن سازمانهامعضالتی اشاره دارد که بطور عمده ریشه آن در خارج از سازم
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معضالت بعنوان چالش هایی که همواره پیش روی مدیران هستند تلقی می شوند که به دلیل عدم کنترل سازمان بر علل 
 پیدایی آنها طبیعتاً کنترل آنها نیز بسیار دشوار است.
ری سیاه، فساد اداری خاکستری و فساد اداری سفید تقسیم بندی می گردد. گونه های فساد اداری از منظر نخبگان به فساد ادا

فساد اداری در هر شکل و زمینه که باشد مستلزم وجود دو وضعیت اساسی است که عبارتند از تمایل و فرصت، )تمایل( به 
رصت یکجا فراهم شود ارتکاب تخلف و )فرصت( به مهیا بودن شرایط محیطی مربوط اطالق می گردد. چنانچه تمایل و ف

فساد متولد خواهد شد ودر صورت مهیا بودن سایر شرایط رشد خواهد کرد شکی نیست که فساد پدیده جهانی است و هیچ 
 جامعه ای نمی تواند از فساد و تبعات آن ایم  باشد.

ساد نیز بعنوان محصول بنابرای  ف علل ای  فراگیری و عمومیت ای  است که ریشه های فساد در جوامع مختلف یکسان است،
اجتماعی و فرهنگی  وابد ای  ریشه های شدت و فراگیری آن به مناسبت تفاوت های جوامع در ساختارهای سیاسی،اقتصادی،

 متفاوت است.
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