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 مقدمه
وجود نددارد،   المللی بینتعریف فساد یک توافق نظر  درموردکه  گونه همان
     علددل فسدداد در جامعدده نیددز دیدددگاه یکسددان و مشددترکی بددین    درمددورد
سه  ،ه در سطح خردک دهد میتحقیقات نشان  .شود نمی دیدهنظران صاحب

 .عامل فرهنگی، اقتصادی و نهادی علل اصلی فساد در یک جامعه هسدتند 
هرچند بیشترین توجه محققان در دهه اخیر به عوامل اقتصدادی و نهدادی   

نیدز  در زمینه تحقیقات فرهنگی بر روی فساد  هایی پیشرفتبوده است، اما 
را در کشورهای تفاوت کیفیت فساد تا  است که تالش کرده صورت گرفته

وهشدی  بده پ  این مجموعه  بخشدر این راستا اولین  .مختلف توضیح دهد
نظریدده نهددادی  انددداز چشددمفرهنگددی فسدداد از مهددم در تحلیددل ابعدداد 

  .است یافته اختصاص
، مروری کلی بر ابزارهای سنجش سالمت بخدش دولتدی،   ی دیگردر بخش

اهیم بزارهدای سدنجش سدالمت سدازمانی خدو     سنجش سالمت فردی و ا
در سراسر جهان، تعداد کمی از ابزارهدای سدنجش بدرای ارزیدابی      .داشت

گری غربال های آزمونکه  اند شدهلتی استفاده اخالق و سالمت مأموران دو
 .پیش از استخدام، آزمون سالمت فردی و سبک زندگی از آن جمله هستند

 و کارشناس ارشد بخدش عمدومی و مددیریت    المللی بینمصاحبه با مشاور 
نهادهدای مبدارزه بدا فسداد بدرای آگداهی از        درمدورد دولتی بانک جهدانی  

این شماره  دیگر مطالب ازجملهنظران در این زمینه نیز صاحب های دیدگاه
گذشدته یدک کتداب در     های شماره مانند بهاز فصلنامه است و در پایان نیز 

 .است شده معرفیحوزه سالمت اداری و مبارزه با فساد به مخاطبان 
 

 سالمت اداری و مبارزه با فساد های پژوهشمرکز مطالعات و 
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  وزیر اقتصاد پیشین برزیل به فساد متهم شد

و جدرایم مدالی    پولشدویی وزیر اقتصاد پیشین برزیل، بده  « گوییدو مانتگا»
ای اسدت کده    شی از رسوایی مالی گستردهها بخ این اتهام .مشابه متهم شد

سرخیو »به گفته  .تهای سیاسی این کشور شده اس گیر اقتصاد و مقام دامن
سداله، مدتهم شدده کده از شدرکت       51، قاضی این پرونده، مانتگدا،  «مورو
، غول صنعت ساختمانی، رشوه گرفته و در عدو  قدوانینی را   «اودبرخت»

بار است که نام مانتگا  ین نخستینا .به نفع این شرکت تصویب کرده است
ای کده بده    شود؛ پرونده مطرح می« عملیات کارواش»در پرونده موسوم به 
مداران مدرتب  بدا شدرکت نفدت      های برزیلی و سیاست رابطه فاسد شرکت
 .پردازد دولتی پتروبراس می

، «لدویی  ایناسدیو لدوا دا سدیلوا    »جمهدوری   مانتگا در دومین دور ریاست
برد، وزیر اقتصداد بدود و    دولت که اکنون در زندان به سر می ریی  پیشین

جمهوری برزیل، نیز  سی و ششمین ریی « دیلما روسف»در دوران ریاست 
 .بود کار بهدر همین سمت مشغول 

 

  واز شریف از زندان به دادگاه منتقل شدن
 نخسدت وزیدر   محمدد ندواز شدریف   

« فسداد »که به جرم  پاکستانپیشین 
ای مجلدل  هد خریدد خانده  در پرونده 
محکوم شده  زندانسال  91لندن به 

 بود، برای پاسد  بده مدوارد اتهدامی،    
از زندددان بدده  تدددابیر امنیتددیتحددت 
نخسدت   اعالم کردندد ندواز شدریف    پاکستان های رسانه .دمنتقل ش دادگاه
امدال  و مسدتغالت    درخصدوص پیشین این کشور برای پاسخگویی  وزیر

فسداد اقتصدادی او    های پروندهحاضر شد تا یکی از  دادگاهخود در لندن در 
بده دادگداه    ندواز شدریف  بنابراین گزارش، همزمان با ورود  .به نتیجه برسد

پرویدز   ازجملده احتساب پاکستان، برخی سران حزب مسلم لیگ شاخه نواز 

                                                           

1 . khabarfarsi.com/u/58094999 

2 . www.irna.ir/fa/News/82999679 

https://tnews.ir/tags/%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1
https://tnews.ir/tags/%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87
https://tnews.ir/tags/%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87
https://tnews.ir/tags/%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87
https://tnews.ir/tags/%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1
https://tnews.ir/tags/%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1
https://tnews.ir/tags/%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1
https://tnews.ir/tags/%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1
https://tnews.ir/tags/%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87
https://tnews.ir/tags/%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81
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نیز خود را بده محدل ایدن دادگداه رسداندند تدا از او        رشید و آصف کرمانی
اینکده   دلیل بهدرخواست دادگاه احتساب پاکستان و  براساس .حمایت کنند

دادگداه احتسداب    هدای  اریهاحضد دو پسر نواز شریف بده   'حسن و حسین '
قرار اسدت   .اند قرارگرفته، نیز تحت تعقیب و پیگرد قانونی اند نکردهتوجهی 

یم ندواز را  دادخواستی مبنی بر عفو نواز شریف و مر اسالم آباددادگاه عالی 
 .بررسی کند
پیشدین   وزیدر  نخستپاکستان، نواز شریف « سازمان ضداختالس»مأموران 

تیرماه و هنگدام بازگشدت بده     22این کشور و دخترش مریم را جمعه شب 
پدیش از آن،   .پاکستان در فرودگاه عالمه اقبال این شهر بازداشدت کردندد  
ریف را بده جدرم   دادگاه حسابرسی ملی پاکستان در حکمی غیابی ندواز شد  

 زنددان سدال   91های مجلدل در لنددن بده     خرید خانهدر پرونده « فساد»

دخترش مدریم ندواز نیدز بده هفدت سدال حدب  و نداشدتن          .کرد محکوم
 هدا  مداه نواز شریف کده از   .صالحیت برای شرکت در انتخابات محکوم شد

، در آستانه انتخابدات سراسدری سدوم مدرداد     برد میپیش در بریتانیا به سر 
 .گردد بازمیاعالم کرد که به کشورش 

 

  فساد اخراج برخی از مقامات نظامی فیلیپین به اتهام

 فیلیپدین  مرکز درمدانی  نیروهای مسلح ارشد مسئواننفر از  21 کم دست

  .شدند اخراج فساد هاماتبه  جمهورریی  توس 

اعالم کرد کده رودریگدو دوترتده،     فیلیپین جمهوریاستدفتر ریسخنگوی 
و  اخدراج ین کشور دستور ا جمهورریی 

برگزاری دادگاه نظامی علیه چندین تدن  
از مقامات ارشد نظامی را صادر کرده که 
متهم به خریدهای غیرعادی و صوری و 

غیرقانونی مالی در یدک   نقل و انتقاات
فیلیپدین   نیروهدای مسدلح   مرکز درمانی

اصدلی   هدای  بیمارسدتان این فساد مالی در یکدی از  : وی ادامه داد .اند شده
دوترتده بسدیار    .انجدام بدوده اسدت    درحدال ارتش پیش از دولدت دوترتده   

                                                           

1 . http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/Page/6853/The%20World/22/0 

https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af
https://tnews.ir/tags/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87
https://tnews.ir/tags/%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad
https://tnews.ir/tags/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d9%81%db%8c%d9%84%db%8c%d9%be%db%8c%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d9%81%db%8c%d9%84%db%8c%d9%be%db%8c%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1
https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%ac
https://tnews.ir/tags/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d9%81%db%8c%d9%84%db%8c%d9%be%db%8c%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d9%81%db%8c%d9%84%db%8c%d9%be%db%8c%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1
https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%ac
https://tnews.ir/tags/%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa
https://tnews.ir/tags/%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa
https://tnews.ir/tags/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad
https://tnews.ir/tags/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad


 1  همه باهم علیه فساد 

دار بده   33هدزار و   135دسدتور انتقدال    تدازگی  بده خشمگین اسدت زیدرا   
 پزشکی بدرای همده   های درمانبودجه کافی برای  تأمینبیمارستان برای 

ریی  کارکنان ارتش  چنین هم .داده بوداعضای نیروهای مسلح فیلیپین را 
فیلیپین اعالم کرد که فساد سیستماتیک به راه افتاده را در طول یدک مداه   

 گونده  هدی  بوده و  مؤسسهاین  سازی پا ما خواهان : خواهد کرد کن ریشه
 .فساد نداریم دربرابرو تحملی  صبر

روهدای  حاضر تحقیقاتی توس  سروی  اطالعاتی نی درحال: وی ادامه داد
 .انجدام اسدت   درحالهای مالی بیمارستان انتقالونقلمسلح فیلیپین درباره 

دار  355هدزار و   397غیرقانونی درباره انتقال حدود  وانتقال نقلمورد  97
 .دا شده استپی
 

درصززدی دریافززت رشززوه و فسززاد اداری در    ۰1افزززایش 

  افغانستان

در گزارشی اعالم کرد که پرداخدت رشدوه    افغانستاناداره دیدبان شفافیت 
 51 ادارات دولتیازسوی مردم به 

 3و بدده  یافتدده افددزایش درصددد
ایدن   .میلیارد دار رسدیده اسدت  

درحالی اسدت کده در تحقیقدات    
صورت گرفتده در سدال گذشدته    

میلیددددارد دار  2ایددددن مبلدددد  
  .دبو شده انعنو

: ریی  اجرایی دیدبان شدفافیت افغانسدتان ااهدار داشدت     سیداکرم افضلی
 رفدت  یمد کده انتظدار    طدور  آناداری  مبارزه با فسادحکومت افغانستان در 

در ادارات  کارهایشدان پیشرفت نداشته و مردم مجبورند برای انجام شددن  
نهداد   92افضلی در ادامه تصریح کدرد،   .زیادی را بپردازند های رشوهدولتی 

، امدا  کنندد  مدی در افغانستان فعالیت  فساد اداریمختلف در زمینه مبارزه با 
 .فساد در این ادارات ثبت شده است بیشترین میزان

                                                           

1 . https://tnews.ir/news/8633116299339.html 

https://tnews.ir/tags/%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85%d9%87
https://tnews.ir/tags/%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84
https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af
https://tnews.ir/tags/%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86
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سداد اداری در نهادهدای قضدایی،    بیشدترین میدزان ف   ،براساس این تحقیق
ایدن تحقیدق توسد  اداره دیددبان شدفافیت       .پلی  و گمر  بدوده اسدت  

وایت افغانستان  31نفر و در  311هزار و  7مصاحبه با  ازطریقافغانستان 
 .است شده انجام

 

  پوروشنکو قانون ایجاد دادگاه عالی ضد فساد را امضا کرد

ایجاد  قانون جمهوری اوکراینریی 
را در راسدتای   ضدفساد دادگاه عالی

پتدرو   .دمبارزه با این پدیده امضا کر
قانونی را امضا کرده است  پروشنکو

اجدازه نخواهدد    مالیکه به فاسدان 
داد از حیطددده اختیدددارات دادگددداه  

 .ضدفساد مالی که چندی پیش ایجاد شده است خارج شوند
 صرفاً فساد مالی های پروندهاحکام  رسیدگی به شکایات، قانونمطابق این 
 .گیدرد  میمالی صورت  مبارزه با فساد دادگاه عالی تجدیدنظرتوس  دیوان 

در مجلد  رادای   تدازگی  بده قانون ایجاد دادگاه عالی مبارزه با فساد مدالی  
لی را کده  دولت اوکدراین مبدارزه بدا فسداد مدا      .اوکراین تصویب شده است

خود قرار داده  های برنامهحکومت این کشور را به چالش کشیده در اولویت 
 .است

 

هزار نفر از مقامات را به علت فساد مزالی مجزازات    ۷۳چین 

  کرد

 35593 چدین  تخلفات مدالی سازمان نظارت ضد  2193در نیمه اول سال 

حدزب  مالی  صرفه جویی نقض قوانیننفر از مقامات این کشور را به علت 
 .رده است، مجازات ککمونیست

                                                           

1 . www.irna.ir/fa/News/82989583 

2 . tnews.ir/news/415f116134788.html 

https://tnews.ir/tags/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86%da%a9%d9%88
https://tnews.ir/tags/%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86%da%a9%d9%88
https://tnews.ir/tags/%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86%da%a9%d9%88
https://tnews.ir/tags/%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86%da%a9%d9%88
https://tnews.ir/tags/%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%da%a9%d8%a7%db%8c%d8%a7%d8%aa
https://tnews.ir/tags/%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af
https://tnews.ir/tags/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af
https://tnews.ir/tags/%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c
https://tnews.ir/tags/%da%86%db%8c%d9%86
https://tnews.ir/tags/%da%86%db%8c%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d9%86%d9%82%d8%b6-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d8%b5%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d8%b5%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%da%a9%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa
https://tnews.ir/tags/%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%da%a9%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa
https://tnews.ir/tags/%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%da%a9%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa
https://tnews.ir/tags/%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%da%a9%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa


    همه باهم علیه فساد 

 
 2193طبق گزارش پایگاه خبدری دولتدی شدین هدوا، در نیمده اول سدال       

نفر از مقامات این کشور را  35593سازمان نظارت ضد تخلفات مالی چین 
مالی حدزب کمونیسدت، مجدازات کدرده      جویی صرفهبه علت نقض قوانین 

 شین هوا با اشاره به .یکی از این مقامات در سطح وزارت بوده است .است
کمیسیون مرکزی نظارت بر قانون حزب کمونیست، گزارش داد  های یافته
غیرقدانونی، تبدادل    های پاداشتخلف بین مقامات، اعطای  ترین مرسومکه 
 .و سوءاستفاده از خودروهای دولتی است ها هدیه

قانون را معرفی کرد تا رفتار مقامات خدود را بهبدود    3چین  2192در سال 
 .ودندد ب بدیش از حدد  کردهدای  ل ممنوعیدت هزینده  دهد، این قوانین شدام 

کار خدود در دفتدر ریاسدت     که وقتی، از جین پینگشی چین،  جمهور ریی 
جمهوری را شروع کرده است، ناار عالی کمپین بزرگی بدرای خشدکاندن   

نفر از مقامات رده باای چین را به زندان  ها ده حال تابهریشه فساد است و 
مبارزه علیه فسداد هندوز بده پایدان      هشدار داد که او این ماه .انداخته است

 مدداران  سیاسدت حزب کمونیست هنوز بدا تفکدر ناخدال ،    نرسیده است و 
 .ناخال  و سبک کارهای ناخال ، درگیر است های سازمانناخال ، 

 

جمهور پیشین آرژانتین بزه  سال زندان برای معاون رئیس  6

   جرم فساد مالی

 جمهدور  ریدی  سال حب  آمادو بودو معداون   5خبرگزاری فرانسه از حکم 
 انگیز بحث ازسرگیریبه جرم  2195تا  2199های  آرژانتین که در بین سال

وی وزیدر اقتصداد    کده  زمدانی فعالیت یک شرکت چاپ اسکناس درست در 
ساله را به جرم  55س آیرس نیز آمادو بودو دادگاهی در بوینو .بود، خبر داد

                                                           

1 . http://www.mizanonline.com/fa/news/442738/6 

https://tnews.ir/tags/%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%af
https://tnews.ir/tags/%d8%b4%db%8c-%d8%ac%db%8c%d9%86-%d9%be%db%8c%d9%86%da%af
http://www.mizanonline.com/fa/news/442738/6-سال-زندان-برای-معاون-رئیس-جمهور-پیشین-آرژانتین-به-جرم-فساد-مالی
http://www.mizanonline.com/fa/news/442738/6-سال-زندان-برای-معاون-رئیس-جمهور-پیشین-آرژانتین-به-جرم-فساد-مالی
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 5منافع مدالی مجدرم شدناخت و وی را بده      غیرقانونیفساد مالی و کسب 
 .سال زندان محکوم کرد

 

را تعطیزل   هزا  سزعودی « ملک سلمان الملل بینمرکز »مالزی 

  کرد
 تحدت حمایدت   تروریسدم  یک مرکز مددعی مبدارزه بدا    مالزیدولت جدید 

ملدک  »را دقیقاً یک سدال پد  از افتتداح آن از سدوی      عربستان سعودی
بستان در سفر به مدالزی در مداه مدارس سدال گذشدته      پادشاه عر« سلمان

 .تعطیل کرد« نجیب رزاق» وزیری نخستمیالدی و در دوران 
وزیر دفاع  (Mohamad Sabu) سابو گزارش این رسانه، محمد براساس
در پاسخی مکتوب به پارلمان این کشدور اعدالم کدرد کده فعالیدت       مالزی

آن  مأموریدت متوقدف و  « ملک سدلمان  بین المللصلح »مرکز موسوم به 
 .شود میانجام « دفاع و امنیت مالزی» توس  مؤسسه
 سعودی هامالزی با  نخست وزیر سابق نزدیک نجیب رزاق های همکاری

یافتده و حتدی دردسدرهای     ای تدازه چندی است ابعاد  های مختلفحوزهدر 
چنددی  پیشین مالزی  وزیر نخست .ای وی ایجاد کرده استقانونی را نیز بر

 مبارزه با فسداد و دریافت رشوه توس  کمیسیون  فساد مالیبه اتهام پیش 

، پد  از آنکده   ازم به ذکر اسدت  .در این کشور مورد بازجویی قرار گرفت
نجیب رزاق پ  از شکست در انتخابات اعالم کرده بود که قصدد دارد بده   

هاجرت مدالزی  همراه همسرش برای مسافرت از مالزی خارج شود، اداره م
 .است الخروج ممنوعاعالم کرده بود که وی 

از منابع  سوءاستفادهمیلیون داری و  711نجیب رزاق متهم به فساد مالی 
 .است 2195دولتی در سال 

 .البته نجیب رزاق متهم به دریافت پول از عربسدتان سدعودی نیدز هسدت    
عربسدتان   حاکی از آن است که رزاق متهم به دریافت رشدوه از  ها گزارش

دادستانی مالزی اعدالم   .سعودی برای تبلیغات در انتخابات پیشین شده بود
میلیدون دار کمدی پدیش از انتخابدات سدال       539کرده بود که رزاق مبل  

 .از عربستان سعودی دریافت کرده است 2193

                                                           

1 . https://www.mehrnews.com/news/4368803 

https://tnews.ir/tags/%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%b2%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%b2%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%b2%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%b2%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%b2%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84
https://tnews.ir/tags/%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82
https://tnews.ir/tags/%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%87%d8%a7
https://tnews.ir/tags/%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81
https://tnews.ir/tags/%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af


 1  همه باهم علیه فساد 

 "منزاب  مزالی پاکسزتان   "انگلیس و امارات در بازگردانزدن  

   همکاری کنند
خددان پیددروز انتخابددات  عمددران

انگلددی  و  : پاکسددتان گفددت  
امددارات متحددده عربددی بددرای  
بازگرداندن مندابع مدالی مدردم    

فسداد و   ازطریدق پاکستان کده  
پدیش از ایدن    .است، همکداری کنندد   پولشویی به این کشورها منتقل شده

خدان   فواد چودهری سخنگوی حزب تحریک انصاف اعالم کرد که عمران
ها درخواسدت کدرد    در دیدار با سفرای انگلی  و امارات متحده عربی از آن
 .برای بازگرداندن ثروت مردم پاکستان همکاری کنند

انصاف بود و  مبارزه با فساد مالی یکی از شعارهای انتخاباتی حزب تحریک
 وزیدر  نخستخان رهبر این حزب با تشکیل پرونده علیه نواز شریف  عمران

سدرانجام دادگداه بدا پیگیدری      .وقت پاکستان این موضوع را پیگیری کدرد 
خان تشکیل شده  پرونده فساد مالی موسوم به پانامالیک  که توس  عمران

 .برکنار کرد وزیر نخستبود نواز شریف را از مقام 

خان قبل از اینکه در انتخابات پیروز شود اعالم کرده بود که ثروت  عمران
مردم پاکستان را که توس  سیاستمداران مفسد به انگلی  و امارات انتقال 

 .گرداند یافته است به کشور بازمی

 

  افتاد سازی شفافبه کمیته  گذرشاندو وزیر سابق عراق 

بدا   وزیدر عدراق  نخسدت حیدر العبادی 
سدابق ایدن    دو وزیدر اعالم خبر ارجاع 
نشدان   شدفاف سدازی  کشور به کمیته 

اسدت   ای وعدهداد که همچنان پیگیر 
که چندی پیش به مدردم ایدن کشدور    

 درسدایت شدبکه تلویزیدونی سدومریه نیدوز       .داده بود مبارزه با فسادبرای 

                                                           

1 . https://khabarfarsi.com/u/57750595 

2 . www.magiran.com/npview.asp?ID=3785162 

http://www.mizanonline.com/fa/news/442169/انگلیس-و-امارات-در-بازگرداندن-منابع-مالی-پاکستان-همکاری-کنند
http://www.mizanonline.com/fa/news/442169/انگلیس-و-امارات-در-بازگرداندن-منابع-مالی-پاکستان-همکاری-کنند
https://tnews.ir/tags/%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82
https://tnews.ir/tags/%d8%af%d9%88-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1
https://tnews.ir/tags/%d8%b4%d9%81%d8%a7%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af
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 مددیرکل و دو  پرورشآموزش و نوشت که وزیران سابق صنعت و  باره این
کسددانی هسددتند کدده ایددن بددار پرونددده    سددازی مدرسددهمسددئول پددروژه 

بده گدزارش ایسدنا،     .اسدت  قرارگرفتده در اختیار این کمیته  هایشان فعالیت
دولت هرگدز از  »: العبادی ضمن تأکید بر استمرار موج مبارزه با فساد گفت

از  فسداد دسدت نخواهدد کشدید و فهرسدت جدیددی       هدای  پروندهپیگیری 
مرجعیت دینی عراق در مسیر  .صادر خواهد کرد زودی بهفاسد را  های چهره

 تدر  جدیتا  کند میمبارزه با فساد نقش مهمی دارد و سخنان ایشان کمک 
 سرمایه گدذاری و ایجداد   .برخورد شود ای ریشهبا فسادهای  تر مسئوانهو 

العبدادی  « .تار سیاسی استنتیجه ایجاد اعتماد در ساخ فرصت های شغلی
سیاسی خواست تدا هدر چده     های فراکسیوندر ادامه سخنانش از احزاب و 

و نیازهدای مدردم    هدا  خواسدته زودتر بر سر تشکیل دولت و عمل کردن به 
 .وارد عمل شوند و با یکدیگر توافق کنند

 

بازداشزت   به اتهام فساد مزالی آمریکا  خواه جمهورینماینده 

   .شد

در  .نیویدور  بده اتهدام فسداد مدالی بازداشدت شدد        خواه هوریجمنماینده 
ایدن   هدای  دادگداه دادخواست صادره از سوی هیأت منصفه یکی از شدعب  

کشور در این خصوص آمده است که اتهامات مطرح علیده وی مربدوب بده    
یک شرکت بیوتکنولوژی استرالیایی است که کالینز عضو هیأت مددیره آن  

 .بوده است

تهم به انتقال اطالعات خصوصی این شرکت استرالیایی به کری  کالینز م
سددهام شددرکت  خریدددوفروشپسددرش در راسددتای منفعددت تجدداری وی و 

 .استرالیایی است
 

  دولت تایلند خواستار استرداد شیناواترا از انگلیس شد

تایلندد را   شده برکنار وزیر نخستسفارت تایلند در لندن از انگلی  خواست 
تایلند  .الی از این کشور گریخته، به بانکو  تحویل دهدکه به جرم فساد م

                                                           

1 . akharinkhabar.ir/world/4493387 

2 . https://tnews.ir/news/b795116065638.html 

https://tnews.ir/tags/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4
https://tnews.ir/tags/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af
https://tnews.ir/tags/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af
https://tnews.ir/tags/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c
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برکندار شدده ایدن     وزیر نخست« یینگال  شیناواترا»از انگلی  خواست تا 
کشور را برای بررسی اتهامدات و  
محاکمه وی، به کشورش تحویل 

چیندی   بده نوشدته روزنامده    .دهد
، دولدت تایلندد   «پدی .ام.سی.اس»

خواسدددتار انتقدددال شدددیناواترا از  
برکندار   وزیدر  نخستلی  به تایلند شده است چراکه این باور وجود دارد انگ

 .حاضر در لندن اقامت دارد درحالشده تایلند به انگلی  گریخته و 
ایددن روزنامدده چینددی بدده نقددل از سددایت تایلندددی زبددان شددبکه خبددری   

ای را بدا پیوسدت اسدناد     نوشت، سفارت تایلند در لندن نامده « سی.بی.بی»
ره دستگیری شیناواترا به وزارت خارجه انگلی  ارایه کدرده و از  دادگاه دربا

فراری را به مقامات تایلندد   وزیر نخستهای انگلیسی خواسته که این  مقام
  .فساد مالی محاکمه شود دلیل بهتحویل داده تا وی در کشورش 

 

   سال اخیر ۰مقام ارشد جهان در    فساد عامل برکناری 
های کشدورهای جهدان پدیش از پایدان      نفر از مقام 29در پنج سال گذشته 
ن یبه گدزارش فدار   .اند دلیل فساد برکنار شده هایشان به یافتن مهلت سمت

تبددیل   روزافدزون و  توجده  قابلهای  ی از جریانپالیسی، پدیده فساد به یک
را از قددرت   ها آنهای سیاسی کشورها شده و  مقام گیر دامنشده است که 

شدش کشدور    بلندپایده هدای   گذشدته مقدام   ماهه ششتنها در  .زند کنار می
دلیدل   ارمنستان، مالزی، پرو، آفریقای جنوبی، اسلواکی و اسپانیا بده  ازجمله

همچنین در پنج سدال گذشدته اتهدام     .اند گذاشته شده فساد، از قدرت کنار
نفدر   29 که طوری بهدرصد از رهبران جهان شده است 91فساد باعث تغییر 

سدلب   هدا  آناز سران کشورهای جهدان پد  از انجدام تحقیقدات دربداره      
گدزارش آمدده،    در ایدن  .اند های خود برکنار شده صالحیت شده و از سمت

سدبک همانندد   اتهامدات  اند از  رو بودهها با آن روبه هایی که این مقام اتهام
های مالی در خارج از این  ایسلند به داشتن حساب وزیر نخستمتهم کردن 
سنگین همانند سوءاستفاده از قدرت برای منافع شخصدی  اتهامات کشور تا 

                                                           

1 . www.shahrekhabar.com/world/153293568013188 

http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-68/126625-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1
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و تحقیقات درباره فساد  2195افشا شدن اسناد پانامایی در سال  .بوده است
های سیاسی بسیاری در کشورهای جهدان بده بدار آورده     اییدر برزیل رسو

اتهام فساد باعث شده تا بسدیاری از سدران کشدورها کده در قددرت       .است
وزیدر   بودند مورد بازخواست قرارگیرندد همانندد نجیدب عبددالرزاق نخسدت     

بلند پایه و احزاب حاکم آرژانتینی، کاستاریکا، هند، نیجریه،  مقامات .مالزی
حتدی در   .هدایی مواجده شددند    ریالنکا، بنین و غنا نیز با اتهامسیرالئون، س

 ازجملده از اتهدام فسداد تبریده شددند      هدا  آنکشورهایی که سیاسدتمداران  
در ایدن   ضدفسداد هندوراس، مالت و جمهوری چدک، مدوجی از اعتدرا     

، موضوع فساد امروز به یکدی  ن پالیسی نوشتیفار .کشورها برانگیخته شد
 .است یرات سیاسی در جهان تبدیل شدهاز دایل عمده تغی

 

  ساله آمریکا به افغانستان هدر رفته است    های کمک

ارسال ، با افغانستان آمریکا در امور بازسازی یا اداره بازرسی وی ه "سیگار"
 5/95سال گذشدته،   99که در جریان  اعالم کرد آمریکاای به کنگره  نامه

وجدود فسداد و    دلیدل  بده بده افغانسدتان،    این کشور های کمک میلیارد دار
 .است بربادرفته سوءاستفاده

ماهه اعالم کدرده اسدت؛    91 پ وهش را پ  از یک این گزارش "سیگار"
ایددددن پدددد وهش بدددده 

عضددو درخواسددت سدده  
آمریکددا در سددال  کنگدره 
 .، انجام شده است2197
بددازرس  سدداپکو جددان
آمریکا، دلیدل هددر    وی ه

ناکام توصدیف کدرده    های تالشو  سوءاستفادهرا تقلب،  ها کمکرفتن این 
ایدن پد وهش و    که کنگره آمریکایکی از سه عضو  ریپ والتر جونز .است

بدرای پدول   « سدیاه چالده  »محاسبات را درخواست داده بود، افغانسدتان را  
از  بدیش  در گزارش خود اعالم کرد که او .یی خواندآمریکا دهندگان مالیات
در افغانسددتان « ثبددات تحکددیم هددای برنامدده»بددرای  میلیددارد دار 1

                                                           

1 . tnews.ir/news/0b99115859762.html 

https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87
https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87
https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87
https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87
https://tnews.ir/tags/%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7
https://tnews.ir/tags/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4
https://tnews.ir/tags/%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7
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 فساد اداریها،  تشدید خشونتبود که در عو ، منجر به  یافته اختصاص

از مجمدوع ایدن    میلیدارد دار  7/3 .شدده اسدت   ها تروریستو پشتیبانی از 
افغانسدتان بده مصدرف     مواد مخددر  کردن تجارت کن ریشه، برای هاکمک

مواد مخدر نداشدته   صادراتو  توقف تولیدچندانی در  تأثیررسیده است که 
حاضددر تولیدددات تریددا  در  درحددال، "سددیگار" گددزارش براسدداس .اسددت

 .سطح قرار گرفته است میالدی در بااترین 2112افغانستان، پ  از سال 
 

خودکشی سیاستمدار برجسزته کزره جنزوبی پزس از اتهزام      

  فساد

برجسته این کشور  گذار قانونپلی  کره جنوبی روز دوشنبه اعالم کرد یک 
رو  .خودکشی کرد ،شتاتهام به اخذ رشوه تحت بازجویی قرار دا دلیل بهکه 

بده اتهدام    هو چان، که سه دوره عضو حزب چپ عدالت کره جندوبی بدود  
 دردار رشوه از یک وبالگ نوی  سیاسدی قدرتمندد کده     11311دریافت 
 .با بسیاری از سیاستمداران برجسته بود، تحت بازجویی قرار داشدت  ارتباب

کدرد اکندون   فعالیت می Drukingاین وبالگ نوی  که تحت نام مستعار 
در یدک   هدا  نظرسدنجی بدر   تأثیرگذاریها و  هک غیرقانونی برنامه دلیل به

 .، دادگاهی شده است"ناور"پورتال آنالین با نام 
ای که کنار جسد این سیاستمدار در آپارتمانش در سئول کشف شد،  در نامه

کدرد   تأکیدد وی به دریافت پول از این وبالگ نوی  اعتراف کرده بود اما 
دادستانی کره جنوبی قدرار   .که هی  درخواستی در عو  از او نداشته است

کره جنوبی یکدی از بدااترین    .او را برای بازجویی احضار کند ودیز بهبود 
رو مددو هیددون،  .آمددار خودکشددی در بددین سیاسددتمداران را در اختیددار دارد 

وارد کاخ  2113تا  2113 های سالاسبق کره جنوبی که در  جمهوری ریی 
رسدوایی فسداد تحدت     دلیدل  بده  کده  درحالیو  2111آبی شده بود در سال 

 .ای به پایین پرید و خودکشی کرد ر داشت، از صخرهبازجویی قرا

 

 

 

                                                           

1 . https://www.yjc.ir/fa/news/6607267 

https://tnews.ir/tags/%d8%aa%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%ae%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%aa
https://tnews.ir/tags/%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1
https://tnews.ir/tags/%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af
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 اندازی چشم: فرهنگ و ماهیت فساد

1ی نهادیمبتنی بر نظریه  
 

 
 
 

 لی و نیرماا دوراسامیسوما پی: نویسندگان         

 

 
 
 

 

 

 
 

                                                           

1 . journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1470595810389793 
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 مقدمه 
معنای فسداد دیرزمدانی اسدت کده بخشدی مهدم از       یافتن برای  وجو جست
   ،هدا طدی سدال   .اسدت  سیاسدی ایدن موضدوع بدوده     های ادراکدی و تحلیل
گرانددی همچددون  هددای ادراکددی گوندداگونی از کددار پدد وهش    تحلیددل
و ( Huntington,1989) ، هددانتینگتون(Friedrich,1989)فریدددریش

مفداهیم سدنتی متمرکدز بدر      یراًاخ .آمده است دست به( Nye,1989)نای 
مفاهیمی بر مبنای  در تمام جوامع جای خود را به« اهمیت اصول اخالقی»
های خداص یدک ملدت بدا اندواع      داده که در آن کنش« بندی رفتارطبقه»

ی تعریفدی از فسداد   این رویکرد ندوین بده ارایده    .شودمعیارها سنجیده می
ای میان تر است اما به این پرسش پاس  نداده است که چه رابطهتخصصی

  .ماهیت فساد و فرهنگ ملی وجود دارد
ی فساد در درون یک ملت خداص  دهندههای تشکیللفهاین پرسش که مؤ
حتدی در   .نداق  هسدتند   تعداریف پاسد  ماندده و   بی ،چه چیزهایی هستند
نسدبی   طدور  بده هدا مفداهیم اجتمداعی و حقدوقی فسداد      جوامعی که در آن

طیف  ،، در اغلب تعاریف این اصطالحرسند یممناسب به نظر و  شده یتتثب
حتدی   .است افتاده ازقلم ،شوندمحسوب میالقی غیراخ هایی که بسیاررفتار
سوءاستفاده از منصب دولتی بدرای تدأمین مندافع    »ترین تعریف، یعنی رایج

توان تعریفی محتاطانه متمایل بده  ، را می(Treisman,2000)«شخصی
  .سازی برشمردساده

به تعریف فساد و  عملکرد گرااین مطالعه با کنار زدن رویکردهای فردگرا و 
تحلیل تعامل میان ابعاد فرهنگی و ماهیت فساد به این مشکل پرداختده  با 
این مطالعه مددعی اسدت کده در  ابعداد فرهنگدی فسداد در درون        .است
در چارچوب آگداهی از فرهندگ    یطورجد بهای خاص این مفهوم را جامعه

  .دهدملی قرار می
بده  عمومی اکندون تدوجهی فزایندده     گذاری یاستسی گران حوزهپ وهش

 باوجود .(Heidenheimer et al., 1989) دهندموضوع فساد نشان می
عمدومی ایددن   هددای یاسدت سپیامددهای منفدی اعمددال غیراخالقدی بددرای    

 طور بهتواند ادعا کند که هی  کشوری نمی .مایه شگفتی نیست روی ی ه به
چرا سطوح فساد از ملتی به  اینکهاعمال غیراخالقی است اما  دوراز بهکامل 
پاسد  ایدن پرسدش راهنمدای      .ت دیگر متفاوت است جای بررسی داردمل
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 .گذارانی خواهد بود که در تدالش بدرای مبدارزه بدا فسداد هسدتند      سیاست
، آموزشدی و  (عمدومی )راهکارهای سیاسدی، قضدایی، سدازمانی، فرهنگدی    
 ,De Maria) اسدت شدده  اقتصادی گوناگونی برای کنترل فساد پیشنهاد 

2008; Huberts, 1998) رسدد کده پ وهشدگران هندوز     اما به نظر می
ایدن   .اندد جداگانده بررسدی نکدرده    طور بهساز فساد را ی عوامل زمینههمه

های پیشنهادی شده است؛ برای نمونه حل راه درموضوع منجر به اختالف 
رویکددردی حقددوقی و  (Rose-Ackerman,1999,1998)رزددد آکرمددان

از ( Klitgaard,1988) تگدارد اقتصادی را پیشنهاد کرد، در حالی کده کلی 
 ,De Sardan) سداردان  ید .کدرد  یمد  یدار جاندب رویکردی مددیریتی  

کده از   کرده اسدت ی کلی ارایه توضیحاتی را در قالب شش نظریه( 1999
ایدر   .گیرداقتصاد اخالقی تا هنجارهای اجتماعی محلی مرسوم را در برمی

(Lauer, 2007 )زاویده دوگدانگی    های آفریقدایی را از مشکالت حکومت
ی ساز گفتمان نظریه توسعهکند که زمینهمیان سنت و مدرنیته بررسی می

اهمیدت ابدزاری خویشداوندی و خاسدتگاه     ( 2001) اسمیت .متعارف است
 اکده  کده  یدرحدال ، ی فسداد دانسدته  مسدئله اجتماعی را متغیرهای مهم در 

(Ekeh,1975 )داند یمبازی را عوامل اصلی قومیت و پارتی.  
هددا و ی تحلیددلالقدده بدده ارایدده ع (Doig,1998)دوایددگ ی بدده گفتدده

 .پیشنهادهای کلی حاکی از فقدان در  عوامل سطح خرد و کدالن اسدت  
هدا در ندوع فسداد در میدان     حقیقت این است برای بخش مهمی از تفاوت

  .توان ارایه دادکشورها توضیحی نمی
اسی و اقتصادی بدرای  شناختی، نهادی، سیتوضیحات گوناگون روان رغم به

 ,Husted)فرهنگ ملی نشده است ی مسئلهوجود فساد توجه چندانی به 

1999; Minkov and Blagoev, 2009).  عدالوه، همدان چندد    بده
اند رفتدار  کننده در فساد برشمردهای هم که فرهنگ را عاملی تعیینمطالعه

     ملددددی           کددددالن فرهنددددگ غیراخالقددددی را تددددابع مسددددتقیم ابعدددداد 
Volkema, 2001) Getz  )     دانسته و توجه چندانی بده عوامدل سدطح

   ( پددذیریازجملدده متغیرهددای نهددادی همچددون اختیددار و مسددئولیت )خددرد 
  .اندنداشته
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کند که بررسی عوامل سطح خرد و کدالن هدردو   ی حاضر ادعا میمطالعه

ن ضروری است زیرا وجود ارتباطات کلی میان فرهنگ ملی و فسداد ممکد  
 .ای پیچیدده شدود  انگارانده از پدیدده  ی توضدیحات سداده  است موجب ارایه

سازی امکدان کدم شددن سدریع تفداوت      کنیم جهانیاذعان می که یدرحال
بدا قدوانین و   تطدابق  باور داریم گرایش جوامع بده   کند یمنهادی را فراهم 

حکایدت از   (Bull and Newell, 1997)معیارهای نهادی بسیار متنوع 
مطالعدات   درمدورد د که چنانچه قرار است تحقیق تطبیقدی مدؤثری   آن دار

 موردتوجده متغیرهای فرهنگی میان ملدی بایدد    ،میان فرهنگی انجام شود
ی نهادهدای یدک کشدور    شاید منطقی باشد فر  کندیم همده   .واقع شود

توانیم بدیهی بدانیم که منطقی می طور بهپ   .یکسان فاسد نیستند طور به
غیرمستقیم بر سطوح و اندواع اعمدال    طور بهفرهنگ ملی ابعاد کالن یک 

ما ابعاد کالن فرهنگ ملی را  .نهد یمغیراخالقی در درون یک کشور تأثیر 
  .دهیم یمشرح   Hufstede"هافستد"در راستای ابعاد فرهنگی 

با در نظر گرفتن پویایی بسترهای محیطی مختلف باور داریم که رفتارهای 
بررسی فرهنگ ملی و نهادهای اجتماعی بده بهتدرین   نهادی و مدیریتی با 
فرایند مدیریتی و نهادی را از بستر فرهنگدی   ینکهاشوند و شکل در  می

  .توان جدا کردآن نمی
رویکردی بدرای هددایت در  خدود از ایدن      عنوان بهنهادی  ی یهنظرما از 

بریم که چگونده فرهندگ ملدی و نهادهدای اجتمداعی در      موضوع بهره می
در میدان   .بیندی نشدده هسدتند   ارهای مدیریتی و نهادی عدواملی پدیش  رفت

بهترین سازگاری  هافستدالگوهای مختلف فرهنگ ملی، الگوی پیشنهادی 
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، بده شدکلی کده بده     هافسدتد ی نهادی دارد زیرا تعدابیر  نظری را با نظریه
شود، معدرف جانشدینی بدرای وجدوه     در کارکرد نهادی مرتب  می ها تفاوت
خودسدرانه  )و ابعاد فساد  هافستدی ما تعبیر به عقیده .نگ استفره تر ژرف

برآیند بستر اجتماعی نهادهایی اسدت کده رفتارهدای    ( بودن و فراگیر بودن
  .دهندرا شکل می ها آن

ی نهدادی بدرای مطدرح کدردن     هدای زیدر از نظریده   این مطالعه در بخش
( 9131)هافسدتد گیرد که ابعاد فرهنگ ملی پیشنهادهایی بهره می مجموعه

بندابراین   .کندد ی ماهیت فساد مرتب  میهای اخیر دربارهبندیرا با صورت
گدذاران  ی حاضر مفاهیم چارچوب نظری پیشدنهادی بدرای سیاسدت   مقاله

  .دهدعمومی را شرح می

 
 ی نهادی نظریه
انددازی نهدادی را   ی حاضر در تحلیل ابعاد فرهنگی مهم فساد چشممطالعه
ی نهدادی، طبدق ااهدارات گلدین و     ی محوری نظریده رضیهف .گزیندبرمی
، این است که نهادها با تبعیدت از  (Glynn and Azbug, 2002)آزبوگ

در مدتن حاضدر    .هسدتند شدان خواهدان مشدروعیت اداهری     بستر نهادی
کنندد کده   ادعدا مدی  ( Rodriguez et al.,2005) رودریگدز و دیگدران  
متغیرهدای نهدادی رسدمی و    تدأثیرات آن روی   یقازطرمشروعیت نهادی 

  .های غیراخالقی استغیررسمی متأثر از فعالیت
و نیدز   هدای نهدادی  ی نهادی برای توضیح رفتارهای فردی و کنشنظریه

طبدق ایدن    .اسدت  قرارگرفتده  مورداسدتفاده ابعاد کنش مدیریتی و اجرایدی  
دهندد کده   نظریه متغیرهای نهادی الگویی از عوامل فرهنگی را بازتاب می

                     زمددددان تکامددددل و در درون نهدددداد و جامعدددده مشددددروعیت    طددددی
برای نمونه، به این دلیل که ساختارهای  .(Eisenhardt,1988) یابندمی

کنندد، چندین   هدا را تعریدف مدی   نهادی، بستر اجتماعی نهادها و فضای آن
 الگوهدا  .های مقامات دولتی را شکل خواهند دادساختارهایی پیوسته کنش

کده   یا گونده  بههای خاصی ممکن است پدید آیند و تثبیت شوند و گرایش
  .تمام تأثیرات تداوم یابند رغم بهها ساختارها و کنش



 1  همه باهم علیه فساد 

از سدوی کوسدتوا و دیگدران     شدده  ارایده های نهادی اصلی در راستای ایده
دهیم را هم مورد مالحظه قرار می پردازی یهنظرما سطوح تحلیلی ( 2113)

متغیر سطح  عنوان بهما )ارتباب میان فرهنگ ملی یک کشور که برای در 
ی مدا، کده   مباحثده  .و ابعاد فساد ضدروری اسدت  ( پردازیمکالن به آن می

این است  (Kostova et al., 2008)دیگران  و اقتباسی است از کوستوا
 رو ینازادهند و که ساختارهای نهادی را فرهنگ ملی یک کشور شکل می

یک محی  نهادی بر مبنای سازگاری و سدطح   .ستندخاص همان کشور ه
  .دهدهای خاص به مقامات دولتی مشروعیت میپذیرش کنش

، کده در بخدش بعددی    (خودسدرانه یدا فراگیدر بدودن    )بنابراین ابعاد فسداد  
همدان   یسداختار اجتمداع  دهدیم، محصدولی اسدت از    شدرح مدی   یلتفص به

  .دهندرا شکل می ها آننهادهایی که رفتارهای 
گونه که به فساد مرتب  ساختارهای نهادی خاص هر کشور، آن ی مشاهده
ی فضداهای میدان نهدادی،    ی ما مطالعهشوند، جالب است اما به عقیدهمی
بدا ابعداد    هدا  آنبررسی فرهنگ ملی و نهادهای اجتماعی و ارتباب  یقازطر
فرهندگ ملدی یدک     .گیدرد های دانشگاهی قرار میمحی  موردتوجهفساد، 
گیرندده، سدطح   های تصدمیم را متغیرهایی چون نظام طبقاتی، قدرت کشور

و  یاقتصداد  یاجتماع، میزان کارآفرینی، عوامل برخورداری ایشان از آزادی
  .دهندغیره شکل می

ی گران نظریه نهدادی را بده مطالعده   ای از پ وهشتعداد فزاینده که یدرحال
 Messner and)دهندد، مسدنر و روزنفلدد    حاکمیت مطلدوب ربد  مدی   

Rosenfeld,1997 )ایدن   .نهادی را بس  دادند«  هنجاری یب»ی نظریه
( Durkheim)یمشناختی دورکهنجاری جامعهی بیی نظریهنظریه بر پایه
گوید تحول فرهنگی و نهادی همدراه بدا مدرنیتده موجدب     بنا شده، که می
است  «هنجاریبی»شود و پیامد آن های اجتماعی سنتی میکاهش کنترل

شدود  مدی  قبدول  یرقابدل غتضعیف هنجارها که منجدر بده رفتارهدای    یعنی 
(Cullen et al., 2004). نهادهدای   درمدورد هنجاری ی بیاگرچه نظریه

دهد، تضعیف هنجارها را تبیین اجتماعی و فرهنگ ملی توضیحی ارایه نمی
اسددکات  .تددوان آن را غیرسددازمانی کددردن نیددز نامیددد کنددد کدده مددیمددی
(Scott,2001 )« هددای فرهنگددی و  را بددا ارزش« غیرسددازمانی کددردن

  .دهدهنجارهای اجتماعی رب  می
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سدازی بده تمرکدز روی    ی فساد و نهدادی های تأثیرگذار دربارهدیگر نظریه
 Xin and) نهادهدایی گدرایش دارندد کده مدأمن مقامدات فاسدد هسدتند        

Rudel, 2004).  بکر(Becker( )Bull and Newell, 1997 ) مفهوم
طبددق ایددن رویکددرد مبددادات   .را بسدد  داد« عامددل-کارفرمددا»حلیددل ت

 های عمدومی مندافع شخصدی را در نظدر     گیریغیراخالقی، که در تصمیم
ارتبداب  ( 9153) تحلیل بکر .کنندگیرد، به فراگیر شدن فساد کمک میمی

مدثال ً  ) شدهروند، کارفرمدا  : کندموجود میان سه بازیگر عمده را بررسی می
ی میدان شدهروند و دولدت را    که رابطه( مقامی رسمی)یک عاملو ( دولت

میزان اختیداری کده هریدک در اعمدال قددرت خدود از آن        .کندبرقرار می
 .کندد برخوردارند مانع اطالعاتی نیرومندی میان کارفرما و عامل ایجاد مدی 

در چنین شرایطی هرگاه عوامل از نوعی انحصار برخوردار شدوند و اختیدار   
ناچیزی داشته باشند بده شدکل مفدرو  بیشدتر در      ییگو پاس گسترده و 

  .(Riley,1998) معر  فساد هستند
بدا میدزان   ( 9بنابراین فرصت مقامدات بدرای انباشدت مندافع غیراخالقدی      

ی توزیدع  انحصارشان بر یک خدمت یا فعالیت و اختیارشان در تعیین نحوه
هایشدان  بدا فعالیدت  با میدزان پاسدخگویی تدو م    ( 2منابع ارتباب مستقیم و 

، باشددد هرچدده منددافع بیشددتر .(Klitgaard,1988) ی عکدد  داردرابطدده
ی افراد بیشتر باشد با این حال هرچه میزان بهره .است احتمال فساد بیشتر
تری امکان پدیدار شدن دارند و هرچه مواندع اخالقدی   موانع اخالقی بزرگ

ی فسداد کمتدر   وسده تر باشد احتمال تسلیم شدن فرد به وسای قویجامعه
نقش عامل شداغل در  ( 9113) بنابراین کلیتگارد .(Chan,2001) شودمی

هدای اخالقدی   قرار داد کده در آن هنجارهدا و ارزش   موردتوجهیک نهاد را 
  .قدرتمند هستند

ی مدذکور اسدت کده سداختارهای نهدادی، بسدتر       این در اصل مؤید نکتده 
کنندد؛ چندین سداختارهایی    را تعیدین مدی   هدا  آناجتماعی نهادها و فضای 

هدا و الگوهدای   گرایش .دهندهای مقامات دولتی را شکل میهمواره کنش
هدا  ساختارها و کنش که یطور بهخاصی ممکن است پدیدار و تثبیت شوند 

  .تأثیرات آن تداوم یابند رغم به
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 احتمدااً تداری  آن و   ازجملده ها و هنجارهای فرهنگی یدک جامعده   ارزش
ی اندواع  کنندده گذاشته تا حد زیادی تعیدین  جا بهار از خود آثاری که استعم

ی بده گفتده   حدال  ینبداا  .کندنهادهایی است که جامعه برای خود خلق می
اصددطالحات ( Peterson and Smith,1997) پترسددون و اسددمیت 

هدا و  حاکی از موجودیتی ناهمگون است کده ارزش « جامعه»و « فرهنگ»
ی فرهنگدی،  در ایدن مدورد نظریده    .شدود اعتقادات گوناگونی را شامل مدی 

و الگوی فرهنگی د اقتصادی  ( Collier,2002) سیاسی و اقتصادی کولیر
هدای  هر دو پیشنهاد کردند که در تحلیل پویایی( Paldam,2002)پالدام 

بدا در نظدر    .اندازی میان بخشی باید شکل گیردمتعدد فرهنگی فساد چشم
آور باشد که مطالعاتی که فسداد  تعجبگرفتن تنوع متغیرهای موجود، شاید 
 ;Husted,1999; Sung,2002)کنندد  را در میان کشورها بررسی مدی 

Treisman,2000; Xin and Rudel,2004 )   آن را تعبیدری منفدرد
فسداد  ( 2115) ی رودریگدز و دیگدران  به گفتده  که یدرحال .اند گرفتهدرنظر 
: کندد ها متمدایز مدی  کم دو بعد اصلی دارد که آن را در میدان کشدور  دست

تدر ایدن   این حاکی از نیاز به تحلیل دقیدق  .فراگیر بودن و خودسرانه بودن
  .پدیده است

 

 ابعاد فساد 
خودسدرانه  »و « بدودن  یدر فراگ»ی حاضر با توجه به دو بعدد فسداد   مطالعه
چارچوبی مفهومی برای فساد ( 2115) همکارانرودریگز و  موردنظر« بودن

که در این چارچوب مطرح شده این است که تندوع   میپیا .کندپیشنهاد می
و خودسدرانه بدودن    بدودن  یدر فراگتواند علت تنوع گویی و اختیار میپاس 
  .باشد

 

 فراگیر بودن
نخستین وجه فساد یعنی فراگیر بودن به میدزان فسداد حداکم در کشدوری     

( 2115:335)طبدق ااهدارات رودریگدز و دیگدران      .کندد فرضی اشاره مدی 
احتمال رویارویی شرکتی معمدولی بدا فسداد در    »  عنوان بهبودن را  فراگیر

بندابراین معیدار    .توان تعریف کردمی« اش با مقامات کشورتعامالت عادی
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 .تواند باشدسنجش فراگیر بودن، میزان درخواست رشوه از یک شرکت می
هدای سیسدتم   فساد بیشتر باشدد هزینده  ( شیوع)هرچه میزان فراگیر بودن 

در جوامعی که متغیرهای نهادی و اجتماعی با هم تعامدل و   .شودمی بیشتر
شاید دلیل این امدر ایدن    .تر استدارند وقوع فساد محتمل دوجانبهبرخورد 

شدده  های پیوسته فاسد و نهدادی باشد که چنین شرایطی در چارچوب رژیم
 هایی انتظدار پداداش، قابدل   در چنین رژیم .شودبا ساختار خاص فراهم می

برای نمونه در  .بینی و عادی است بنابراین میزان شیوع فساد بااستپیش
هدا و قراردادهدا دریافدت    برخی کشورها بدرای تضدمین موفقیدت مناقصده    

  .دانندخاص را توقعی عادی می« پاداشی»
کننددگان نهدادی و   تسدهیل »بنابراین مقامات دولتی در جوامعی که در آن 
هددای سدداختاری بددرای فسدداد اجتمدداعی مشددخ  جهددت ایجدداد فرصددت

بیشدتر تمایدل دارندد مندافع شخصدی خدود را       « دهندهم می دست به دست
طبق این توضیح، فعالیدت   .(Sung, 2002) تأمین کنند یرقانونیطور غ به

مناسب و فقدان مقامات درستکار بدرای   دیدهبزهغیرقانونی، نیاز به انگیزه، 
  .جلوگیری از فعالیت غیرقانونی دارد

تدر،  اقتصادهای ضدعیف  .دهداین عوامل را اغلب اقتصاد تشکیل می یپایه
د اقتصادی عمومی، فقر فزایندده، ندابرابری درآمددها و    درماندگی اجتماعی

رشد کند اقتصادی، سواد و انتظارات زندگی برخدی از مدوارد تأثیرگدذار در    
 دد اقتصدادی پالددام   طبدق الگدوی فرهنگدی    .وجود ایدن عوامدل هسدتند   

(Paldam,2002 )وضعیت اقتصادی یک  ای نزدیک باشیوع فساد رابطه
کیفیدت و ثبدات   عنی در کشورهایی با خدمات اجتماعی بدی کشور دارد دد ی
بدا  ( 9133) به همان ترتیب کلیتگدارد  .شیوع فساد بیشتر است ،مالی کمتر

ای مستقیم گوید شیوع فساد رابطهگیری از مطالعات اقتصادسنجی میبهره
اقتصدادی همچدون    -طبق یک الگوی فرهنگی .تصادی داردبا رشد کم اق

( برای نمونه پرداخدت دسدتمزد کدافی   )اقتصادی  مندیالگوی پالدام رضایت
در چنین شرایطی مقامی  ینکهافر   .دهد یمارزش منافع رشوه را کاهش 

    هدای غیراخالقدی داشدته باشدد معقدول      دولتی تمایل کمتری بده فعالیدت  
ای چنین مثبت به وجدود طیفدی از عوامدل    نتیجه حال نیباا .تواند باشدمی

هدای  همچون ساختارهای حقوق، منافع استخدام و فرصت)نهادی سودمند 
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کشورهایی که دشواری اقتصدادی را تجربده    یجهدرنتبستگی دارد؛ ( ترفیع 
  .های غیرقانونی و عدم پاسخگویی هستندکنند بیشتر مستعد فعالیتمی

توان بدا فرهندگ سیاسدی یدک     شیوع فساد را می عدم پاسخگویی تو م با
اگر فرهنگ سیاسی رفتار غیراخالقدی را تسدهیل    .کشور نیز مرتب  دانست

کند احتمال بیشتری وجود دارد که افراد از قدرت برای دستیابی بده مندافع   
کشدورهایی  کده    عدالوه  بده  .(Sung,2002) بدرداری کنندد  شخصی بهره

ی تاریخی خدود دارندد، بده    را در حافظهسوابقی طوانی از مستعمره شدن 
      داشددتن سدداختارهای سیاسددی غیرپاسددخگو و غیرمسددئول تمایددل نشددان   

در ایددن  .(Lodge,1999; Mavuso and Balia,1999)دهندددمددی
صب دولتی بدرای دسدتیابی بده مندافع شخصدی      ابرداری از منشرای  بهره

ی میدان فرهندگ   ای علت و معلدول بنابراین رابطه .است« بینی یشپقابل »
بخشی از فرهنگ سیاسی آن  عنوان بهگویی سیاسی یک کشور، عدم پاس 

در چنین جوامعی میراث فاسد سیاسی بدا محددود    .و شیوع فساد وجود دارد
کردن اختیارات و اقدامات قانونی شفاف و دمکراتیک، هرگونه تالش برای 

  .گذاردمبارزه با فساد را عقیم می
همچون فقدر و فرهندگ دولدت    )ای که عوامل زمینه بدیهی است ،رو ینازا

ااهدار  ( 2112) سدونگ  ید ه و به .زند یمبه شیوع فساد دامن ( غیر پاسخگو
که در نبود یک نظام قضایی قدرتمند، مطبوعات مستقل و احدزاب   داردمی

هدایی کده در   فرهندگ  .تر استسیاسی مخالف کارآمد، وجود فساد محتمل
هدای آزاد حداکم هسدتند    تمند قضایی و رسدانه ها دموکراسی، نظام قدرآن

 .شیوع فساد هستند دربرابرااهراً دارای عوامل مؤثر بازدارنده 

Shah,2000) .(Gurgur and 

 

 خودسرانه بودن
دومدین بعدد فسداد یعندی خودسدرانه بدودن را       ( 2115)رودریگز و دیگران 

« ابهام ذاتی تو م با مبدادات غیراخالقدی در ملدت یدا کشدوری فرضدی      »
شوند که عوامل بده  های غیراخالقی زمانی پدیدار میفعالیت .تعریف کردند

کنند تا سود شخصی خود را بدون توجه به پیامدهای آن نفع خود عمل می
حجدم   وی گدی  .(Doh et al., 2003)برای دیگران به حدداکثر برسدانند  

اد اندازه، هددف و تعدد   درموردباایی از فسادهای خودسرانه، عدم اطمینان 
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ر کشوری که و د برای دستیابی به تأیید است یازموردنتبادات غیراخالقی 
در آن خودسرانه بودن فساد شایع و فراگیر بودن فساد رایج است مقامدات،  

در ماهیدت خددمت، از آزادی عمدل فراواندی     ( علت) ی این ابهامدر نتیجه
گیدر باشدند   های غیراخالقی کمتر خودسرانه و فراوقتی فعالیت .برخوردارند

کارفرمایان برخورداری از منافع حاصل از به خدمت گرفتن مقامات فاسد را 
  .یابدریزی برای فساد کاهش مییابند و بنابراین توان طرحدشوار می

در برخدی   .شیوع وخودسرانه بودن همواره با هم همدراه نیسدتند   حال ینباا
و در برخی دیگر  کشورها فساد ممکن است شایع باشد اما خودسرانه نباشد

برعک ؛ و البتده در برخدی فسداد ممکدن اسدت هدم شدایع باشدد و هدم          
کشدورهای انددونزی و   ( Doh et al.,2003) دوح و دیگدران  .خودسرانه

در  .اندد روسیه را دچار هر دو ندوع فسداد فراگیدر و خودسدرانه ذکدر کدرده      
به خدود  تواند وجوه بارزی از فرهنگ ملی جامعه را موارد فساد می گونه ینا

فرهنگ ملی  ی یلهوس بهدهد چگونه ساختارهای نهادی بگیرد که نشان می
  .گیرد و بنابراین خاص همان کشور هستندکشوری خاص شکل می
دهد تا قددرتی  هایی را نیز در اختیار عامل قرار میخودسرانه بودن، فرصت

دولدت در کشدورهای کوچدک و     .بازانه بدر شدهروندان اعمدال کندد    هوس
ی های دولتی انحصار خدود را بدر ارایده   شرکت یقازطراغلب  توسعه درحال

و ایدن انحصدارها    (Sung,2002)کندد  یمکااها و خدمات خاص اعمال 
ی همه یا برخدی از خددمات عمدومی    تأثیری نامطلوب بر شفافیت در ارایه

احتمال دارد که مقامات دولتی با اعمدال قددرت    کامالًدر این شرای   .دارد
ایدن   .دخالدت کنندد   هدا  مناقصهها و در جزییات قراردادها، قیمت خودسرانه
هدایی را بدرای فسداد    گیری در دستان مقامات دولتی فرصتتصمیم قدرت

هدا و  اجرای سیاست (Sung,2002)طبق ااهارات سونگ  .کندایجاد می
مقرراتی که اختیار دولت را در توزیع و مصرف کااهدا و خددمات افدزایش    

در مقابدل اگدر فراینددهای     .کندت غیراخالقی را ترغیب میدهد مبادامی
دموکراتیددک، مطبوعددات آزاد و نظددام قضددایی مسددتقل، حاکمیددت قددانون، 

ی مددنی  هدای آزاد سیاسدی و حضدور جامعده    های داوطلب، بحدث سازمان
هدای اسدتبدادی   فرهنگ ملی کشوری باشد احتمال و میزان کدنش  وی گی
بدا تأییدد ایدن    ( Lord Acton) رد آکتونل .ممکن است کاهش یابد کامالً
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 گوید دموکراتیزه کردن باید فساد را کاهش دهدد موضوع در طرح خود می

(Werlin,2007).  بایدد  ارتباب میدان دموکراسدی و رشدد     درخصوصاما
 همکداران بدرای نمونده هدالپرین و     .جای بحدث دارد  مسئلهگفت که این 

(Halperin et al.,2005 )یر مثبددت آن بددر رشددد از دموکراسددی و تددأث
آندان تردیدد خدود را از بابدت      ،حدال  ینبداا  .اند کردهاقتصادی دفاعی جانانه 

فرایندهای خاص سیاسی و دموکراتیک، همچون انتخاباتی که در قرنطینه 
بداور دارندد کده    ( 2115) همکداران هدالپرین و   .اندد  کردهبرگزار شود، ابراز 

ی دموکراتیک باز هم ممکدن  برخورداری برخی کشورها از فرایندها باوجود
   .نهادهای ضعیف را تجربه کنند ها آناست 

هستند آگاهی از « ضعیف»هایی که مستعد نهادهای بنابراین در دموکراسی
تواندد بده نفدع    مدی  یروشن به( شیوع و خودسرانه بودن)سوابق این دو بعد 

توان بدیهی فر  کدرد  شهودی می شکلیبه  .گذاران دولتی باشدسیاست
ه بااتر بودن میزان اختیار مقامات دولتی تمایل آنان را بدرای خودسدرانه   ک

تدوان  بر همان مبنای حددس مدی   حال یندرع .دهدعمل کردن افزایش می
گویی آگاهانه رغبت مقامات دولتی را برای گفت که میزان بااتری از پاس 

 نظدر  بندابراین بددیهی بده     .دهدد ای غیراخالقی کاهش میافراب در معامله
ای مسدتقیم بدا خودسدرانه بدودن و پاسدخگویی،      رسد که اختیار، رابطهمی
  .ی عک  با فراگیر بودن داشته باشدرابطه
بدا   خواهندد  یمد هایی که ی ضمنی این مطلب این نیز هست که دولتامعن

فساد مبارزه کنند باید انحصار را کاهش دهندد، اختیدار را محددود کنندد و     
 .راتیک را برقرار سازند تا پاسخگویی افزایش یابدفرایندهای شفاف و دموک

  .اما اجرای این پیشنهادها در بستر برخی جوامع به هی  روی آسان نیسدت 
کده   اندد  شدهمتذکر  (Kragh and Djursaa,2006)برخی پ وهشگران 

کده   یتدر  بزرگساختارهای نهادی بازدارنده از فساد، از بسترهای اجتماعی 
  .هستند تر در  قابلشوند، یا مانع می دکنن یمفساد را ترغیب 

 

 ابعاد فرهنگ ملی 
هدای  در تالش برای توصیف ارتباب میدان فسداد و فرهندگ ملدی نظریده     

حکومدت، مانندد    رویکردهای گونداگون بده نظریده    .اند شده مطرحبسیاری 
، (Parsons,1951)،، نظریه فرهنگی(Heady,2001)ی سازماننظریه
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و ( Almond and Coleman,1960) دیکدارکر  -ی سداختاری نظریه
بدرای توضدیح   ( Werlin,2003,2007)پذیری سیاسی ی انعطافنظریه
 .اندد های ملل مختلف تالش کدرده ی میان حاکمیت جامع و فرهنگرابطه

   .ها ناکافی بوده استاما توضیحات این نظریه
ه های فرهنگ ملی ببا مرور چارچوب اند کردهتر سعی های تخصصینظریه

  .های ملی خاص بپردازندابعاد فرهنگ
(Hofstede, 1980 Kluckhohn and Strodtbeck, 1961; 
Ronen and Shenkar,1985; Schwartz,1994; Triandis, 
1994;Trompenaars,1993;Trompenaars and 
Hampden- Turner, 1998.( 

و ی تحلیدل آمداری   معیارهای این محققدان بده طورعمدده بدر پایده      /ابعاد
( 9131) هافسدتد بازده کار و زندگی بنا شد و  درموردهایی پرسش مجموعه

تدر  ااهار داشت که هریک از این معیارهای بدازدهی جدایگزین ابعداد ژرف   
برای بررسدی   هافستدساختار  .های فرهنگی در کارکرد اجتماعی بودتفاوت

نیز معتقدیم ما  هافستدمانند  .رودمی کار بهابعاد فرهنگ ملی با وجود فساد 
 .المللی اسدت نیاز در  رفتارهای مدیریت ملی و بینکه فرهنگ ملی پیش

پرهیدز از عددم   »، «ی قددرت فاصله»ی حاضر ابعاد مهم اولیه برای مطالعه
 .تاسددد« گیدددری زمدددانی جهدددت»و « فردگرایدددی»، «اطمیندددان

(Hofstede,1983: 46–74).  

 

 نظری یها گزاره

 ی قدرتفاصله
کندد کده در آن   ای اشداره مدی  به محدوده( 9131) فستدهای قدرت فاصله

نامسداوی   طور بهپذیرند که قدرت ها و نهادها میتر سازماناعضای ضعیف
ی ی قدرت عامدل مهمدی در فسداد اسدت زیدرا فاصدله      فاصله .توزیع شود

های کمتدری  ها و سنجشدر قدرت حاکی از آن است که کنترل توجه قابل
 Hofstede and)گیددردت صددورت مددی علیدده سوءاسددتفاده از قدددر 

Hofstede, 2005).   هند، مکزیک، اندونزی، لهستان، کره، پاکسدتان و
ی قددرت زیداد   ی فاصدله کنیا فق  چند نمونه از کشدورهایی بدا مشخصده   

 .هستند
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هدای  جوامع احتدرام شددید بدرای صداحبان قددرت و سدازمان       گونه ینادر 
ای فرهنگدی بدرای   زمینده متمرکز امری عادی است و نابرابری در قددرت  

 2111)طبدق ااهدارات گورگدار و شداه      .آوردوقوع احتمالی فساد پدید می

Gurgar and Shah ) محددور تشددکیالت اداری در  سدداختار کنتددرل
آورد که از کارمندان و مقامات منتخبی را پدید می توسعه درحالکشورهای 
ایددن  .رهددایی از فشددار افکددار عمددومی برخوردارنددد  یتددوجه قابددلمیددزان 

خودمختاری بدین معناست که سطح اختیار بااسدت و خودسدری مشدهود    
   .است
بدر نقدش   ( 9131) هافسدتد ی قددرت  ای و تعبیر فاصدله رابطه یریگ جهت

 Maznevski and)گیددری متمرکددز از سددوی نخبگددان    تصددمیم

DiStefano, 1995; Phatak et al., 2005) این توزیدع   .تأکید دارد
 کندد  یمد تان را از پرسش از صاحبان قددرت مدأیوس   نابرابر قدرت زیردس

(Park,2003)هدا  و به معنای آن است که تصمیمات بر مبنای شایستگی
رسدد کده چندین نظدام     به نظر می .(Hofstede,1997)شودگرفته نمی
ای واقعدی را  نمونده  .بازی باشدای عامل ترویج تبعیض و پارتیپدرساارانه
آنان سیستمی سیاسی  .اندارایه کرده( Neal et al.2007)همکاراننیل و 

دهندد کده وی گدی اصدلی آن شدکلی بدومی از فسداد موسدوم         را شرح می
این اصطالح به نفدوذ و مدوقعیتی اشداره دارد کده فدرد بدا        .است واسطه به

اغلب شدنیده   .استفاده از رواب  فامیلی و شخصی از آن برخوردار شده است
از نفدوذ  » دارد یدا  « ی مهمیطهواس»گویند فالن شخ  شود که میمی

توان شدکلی از  این وی گی فراگیر فساد را می .«کنداش استفاده میواسطه
  .وکار کسبی سیاست و در حوزه ی هو بهفساد دانست 

گیرد بیشتر احتمدال  هایی که دامن مقامات را میدر چنین جوامعی رسوایی
از  پیدروی که بدرای  دارد از سوی زیردستان وفاداری سرپوش گذاشته شود 

/ شوند وهای مقام بااتر زیر فشار هستند؛ زیردستانی که ارعاب میخواسته
گرچده ایدن    .(Brody et al.,1999)گیرندیا در تنگنای اخالقی قرار می

ای جهدانی باشدد، در چندین شدرایطی     تنگنای اخالقی ممکن است پدیدده 
با صداحبان قددرت    وفایی یا چالشتنگنای اخالقی علنی کردن فساد را بی

در فضدای فرهنگدی   ( Husted,1999)طبدق ااهدارات هاسدتد    .دانندمی
مشدکو  بیشدتر از    یا معاملهی قدرت زیاد، احتمال اخالقی دانستن فاصله
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دشواری اقتصدادی در   عالوه به .قدرت کم است ی بافاصلهفضای فرهنگی 
ان مقامات تواند عامل ترغیب اخاذی در میجوامعی با فاصله قدرت زیاد می

 Davis and Ruhe, 2003; Nieuwbeerta et) سطح پایین شدود 

al., 2003). ی قدرت با فاصله الملل کشورهای صادرکنندهدر تجارت بین
زیاد بیشتر احتمال دارد در رواب  با مشتریان خارجی خود از رشوه اسدتفاده  

   .ی قدرت کمکنند تا کشورهایی با فاصله
آمیز فق  امید ی خدمات عمومی تبعیضعامل محرکهباید گفت  حال ینا با

هدایی  ی گدروه به دستاوردهای مادی نیست بلکه در جوامدع تحدت سدلطه   
در ایدن   .نابرابر هنجارهای رواب  میان فردی نیز برانگیزاننده است باقدرت

تواند صورت گیرد تدا مدوقعیتی برتدر را بده رخ بکشدد یدا       جوامع لطفی می
 ,Pippidi) شدود  ردوبددل حتی پدولی   ینکهابدون  موقعیتی را تثبیت کند

2003).   

ی قدرت کدم مانندد دانمدار ، فنالندد،     هایی با فاصلهبرعک  در فرهنگ
زیردسددتان  (Hofstede and Hofstede,2005)نیوزیلندد و اسدترالیا  

انتظار دارند مورد مشورت قرار گیرند و رهبرانشان نیز باید برای رفتارشدان  
ی قدرت کم ساختارهای تشدکیالت  جوامع دارای فاصله در .پاسخگو باشند
 ندابرابری   صدرفاً تر اسدت، نظدام سلسدله مراتبدی را     تر و افقیاداری صریح

 یسادگ بهها دانند و این نقششده برای آسایش همگان میهای تعییننقش
شوند و هایی به شکل عادانه تمرکززدایی میچنین سازمان .کنندتغییر می
 Hofstede) اسدت « شدفاف »های سلسله مراتبی نظام ها نآی مشخصه

and Hofstede, 2005).  مقامات بدااتر بدرای مشدورت     رود یمانتظار
دردسترس باشند و زیردستان بیشتر احتمال دارد که رفتار مقامات بدااتر را  

ی هایی با مشخصهبه همین دایل سطح فساد در فرهنگ .زیر سؤال ببرند
  .یابدکاهش می ی قدرت کمفاصله

 :شوندزیر مطرح می یها گزارهبرمبنای این بحث 
ی فاصله قدرت هایی با مشخصهخودسرانه بودن فساد در فرهنگ: 9گزاره 

  .یابدزیاد افزایش می
ی قددرت  ی فاصلههایی با مشخصهفساد در فرهنگ بودن یرفراگ: 2گزاره 

  .یابدکم کاهش می



۷1  همه باهم علیه فساد 

 پرهیز از عدم اطمینان
عددم  )بده میدزان احسداس نگراندی     هافسدتد هیز از عدم اطمیندان  جنبه پر
طبدق   .اشاره دارد های ساختاریاعضای یک فرهنگ در موقعیت( اطمینان

پردازد خطر می ی مسئلهاین جنبه به ( Morden,1999)ااهارات موردن
میدزان احسداس   » آن را  (Phatak et al., 2005)و فاتدا  و دیگدران   

« های ناشناختهشی از عدم اطمینان یا موقعیتخطر اعضای یک فرهنگ نا
  .اند کردهتوصیف 

ی فرهنگدی میدزان بداای پرهیدز از عددم اطمیندان       جوامعی با مشخصده 
 آلمدان، ژاپدن و اسدپانیا     .ی بیشتری بدرای ثبدات و امنیدت دارندد    دغدغه

Hofstede,2005)  )های فرهنگ میدزان بداای پرهیدز از عددم     نمونه
 Hofstede and)مطالعدددات  برخدددی سددداسبرا .اطمیندددان هسدددتند

Hofstede,2005 )بیندی بدودن   ی نیاز بده قابدل پدیش   دهندهاین نشان
در  .بیندی باشدند  قوانین و رویدادهایی است که قابل تفسیر و پیش یقازطر

بده   رو یدن ازاها گرایش به بها دادن به امنیت نیز وجدود دارد و  این فرهنگ
که این مدردم   ازآنجا عالوه به .دارند دانش کارشناسان یا متخصصان اعتقاد

ندارند همواره سعی دارند روی موارد غیرقابل کنترل تسل   ای یانهمبا ابهام 
توان گفت که پیامدد میدل بده کداهش     می حال ینباا .بیشتری داشته باشند

های غیرقانونی باشد که ممکن است گرایش بیشتر به فعالیت ینانعدم اطم
  .برطرف کندرا  ینانیعدم اطمچنین 

ی فرهنگی میدزان کدم پرهیدز از عددم     هایی با مشخصهدر مقابل فرهنگ
بده  ( Hodgetts et al.,2006)مانند دانمار ، سوید و بریتانیدا )اطمینان

طبق ااهارات دیدوی    .ها اشتیاق و تمایل بیشتری دارندپذیرش ناشناخته
کداهش نیداز بده پرهیدز از عددم      ( Davis and Ruhe,2003) و روحده 

  گونده  یدن ا .دهدد اطمینان، هیجدان و تدنش احساسدی را نیدز کداهش مدی      
، از خطدر  کنندد  یمد عمدل   یافته سازمانکمتر  هایشان یتفعالها در فرهنگ

کنندد و  برند، میزان جابجایی کارگر کمتدری را تجربده مدی   کردن لذت می
شوند ابتکار عمل به خرج کارمندان تشویق می .تری دارندطلبکارکنان جاه

 یتوجه قابلبنابراین از آزادی عمل  .د و مسئولیت اعمال خود را بپذیرنددهن
       (Hodgetts et al.,2006)  .گیری برخوردارنددر تصمیم
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ی میزان باای پرهیدز از عددم اطمیندان،    هایی با مشخصهوی گی فرهنگ
 ییجدا  جابده کمتر، میزان کدم   های سازمانی ساختارمند، خطرپذیریفعالیت
بیندی  این اشتیاق برای قابدل پدیش   حال ینباا .طلبی استمنع جاه کارگر و

تواند کارایی بودن حاکی از تکیه بر مقررات و قوانین رسمی است و این می
نظام رسیدگی مالی را تضعیف کند زیرا ممیزهای مالی کمتدر احتمدال دارد   

ای اگر معیارها یدا هنجارهدای حرفده    ی هو بهمدیریت را زیر سؤال ببرند دد 
 .(Brody et al., 1999)تجویز نکرده باشد یروشن بهرا « رفتار مناسب»
 گونده  یدن ااز آن جدا کده مقدررات و قدوانین تشدکیالت اداری در       عالوه به

ها بر مددیریت مندابع انسدانی حداکم اسدت اسدتفاده از اختیدار در        فرهنگ
  .های جایگزینی جای چندانی نداردسیستم
میدزان کدم پرهیدز از     وی گیهایی با فرهنگتوان گفت که مقامات در می

ی میدزان  هایی با مشخصهعدم اطمینان،  بیشتر از همتایانشان در فرهنگ
 عالوه به .باای پرهیز از عدم اطمینان، احتمال خودسرانه عمل کردن دارند

ای شدده  های اخیر از قوانین و مقررات شفاف و تعریفاحتمال دارد فرهنگ
 صدورت  یدن ادر  .دهدد حمایت کنند که اختیار مقامات دولتی را کاهش مدی 

  .احتمال بالقوه برای کاهش سطح خودسرانه بودن فساد وجود دارد
هدای  در فرهندگ  یندان عددم اطم توان گفت که کاهش دیگر می نگاهیاز 

در موارد بسیار ایجاد ثدروت،   .تواند باشدتر از مشروعیت میمهم یزخطر گر
 کندد فرصتی فراهم می ینانعدم اطمله ثروت نامشروع، برای کاهش ازجم

(Park,2003).  کداری  راه عندوان  بده در چنین شرایطی فساد ممکن است
بده همدین    .(Husted,1999) برای کاهش عدم اطمینان نگریسته شدود 

میزان باای پرهیز از عدم اطمیندان بدا اعمدال     وی گیدلیل کشورهایی با 
  .کنندمدارا میغیراخالقی بیشتر 

 :شودزیر مطرح می یها گزارهاین مبحث  براساس
میدزان کدم پرهیدز از عددم اطمیندان       وی گدی هایی با در فرهنگ: 3گزاره 

هدایی بدا   یابدد؛ در مقابدل در فرهندگ   خودسرانه بودن فسداد افدزایش مدی   
ی میزان باای پرهیز از عددم اطمیندان خودسدرانه بدودن فسداد      مشخصه
 .یابدکاهش می



۷6  همه باهم علیه فساد 

ی میزان باای پرهیز از عدم اطمینان هایی با مشخصهدر فرهنگ: 1گزاره 
ی هدایی بدا مشخصده   ؛ و در مقابل در فرهندگ یابد یمشیوع فساد افزایش 

  .یابدمیزان کم پرهیز از عدم اطمینان شیوع فساد کاهش می

 

 نظام اشتراکی /  فردگرایی
افدراد   عنوان بهی مردم به میزان زندگ هافستدنظام اشتراکی /بعد فردگرایی

( Park)پدار    .در جامعه اشداره دارد ( مانند خانواده) یاعضوی از یک گروه
هدای فسداد   که چند وی گی این بعد بر میزان و مشخصه داشته استااهار 

  .در درون جامعه تأثیرگذار است
ایدن در   .جوامع اشتراکی ترجیح منافع گدروه بدر مندافع فدرد اسدت      وی گی

 گی همچون اطاعت، وفداداری و سدازگاری بدا هنجارهدا و     حضور چند وی
  .شودواایف گروه نمودار می

آن افدراد خدود را    موجدب  بهدر مقابل فردگرایی الگویی اجتماعی است که 
هدا، مندافع و   اولویدت  هدا  آنی ی محرکده دانند و قوهها میمستقل از گروه

کانون توجده   بنابراین خودمختاری و خودکفایی در .نیازهای شخصی است
اسدت و اجدرای    مسدئله ی فردگرا حقوق افراد برتدرین  در جامعه .قرار دارد
فردگرایدی جددایی از    حدال  ینباا .ی عدالت موضوعی محوری استعادانه

               .کند یمگروه و تضعیف پیوندهای کنترل اجتماعی را ترغیب 

که اطاعت،  ااهار داشته است ) (Triandis in Park, 2003تریاندی  
این  .های بارز فرهنگ اشتراکی هستندسازگاری، تساهل و وفاداری وی گی

برخدی   .دهدد و شدیوع فسداد را افدزایش مدی     شدود  یممانع از اعالم فساد 
 ,Hooper, 1995; Banfield, 1958; LaPalombara ) نویسندگان

1994,in Husted,1999) )    وجود نوعی رابطه میان نظدام اشدتراکی و
نظام اشدتراکی را   (Banfield,1958) بانفلد .اند کردهفساد را تأیید  میزان
تبعیض به نفع اعضای خانواده، منتهدی بده   )« غیراخالقی گراییخانواده»با 

 مددرتب  دانسددته و اپالومبددارا  ( معددامالت نامشددروع همچددون رشددوه   
(LaPalombara,1994 )ی اشتراکی دشوار ااهار داشت که تغییر جامعه

های سنتی رفتار را نقض کنندد احتمدال   اگر آن قوانین، چارچوباست زیرا 
  .بیشتری وجود دارد که مردم قانون را زیر پا بگذارند
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بیشتری  ابتکار عملهای فردگرا در رفتار و افکار خود از مقامات در فرهنگ
خودسرانه بدودن هرگونده فسداد موجدود را      احتمااًاین آزادی  .برخوردارند
برعک  در جوامع اشتراکی مقامات بیشتر احتمدال دارد در   .کند یمترغیب 

بازی باشدند  پارتی مستعد یشتربممکن است  حال یندرعپی اجماع باشند و 
ای ایجاد کنند های دوستان و خانواده تمایل دارند رواب  وفادارانهزیرا شبکه

لطف به اعضای گدروه   دربرابرمقامات دولتی  .کندکه تبعیض را ترغیب می
 Davis and) شان ممکن است به پذیرش رشوه وسوسه شدوند تماعیاج

Ruhe, 2003).  ممکدن  « اعضای گروه»در فرهنگ اشتراکی وفاداری به
  .تری از عدالت اجتماعی در نظر گرفته شوداست معیار اخالقی مهم

های نظام اشدتراکی یکسدان نیسدتند؛ بلکده بدا قدوانین،       فرهنگ حال ینباا
از تدر،  ی گسدترده شوند که در درون جامعده   میمقررات و حقوقی مشخ

در  که ییازآنجا(Hofstede,1991) .گروهی به گروه دیگر متفاوت است
 بدودن  یرفراگجوامع اشتراکی یک معیار منفرد وجود ندارد احتمال  گونه ینا

  .فساد بیشتر است
 :شودزیر مطرح می یها گزارهبرمبنای این بحث 

  .شودهای فردگرا بیشتر میساد در فرهنگخودسرانه بودن ف: 5گزاره 
  .یابدهای اشتراکی افزایش میفراگیر بودن فساد در فرهنگ: 5گزاره 

 

 زنانه بودن /مردانه بودن
های احساسدی  به توزیع نقش( 9131) هافستد نه بودنزنا /بعد مردانه بودن
ثال برای م .کنداست اشاره می همراهمعمول با هر جن   طور بهجامعه که 

کند که به موقعیتی اشاره می« مردانه بودن»( 9133)هافستدطبق ااهارات 
زنانده  » کده  یدرحدال های حاکم بر جامعه موفقیت و پول است در آن ارزش

های حاکم بر جامعه مراقبت اشاره به موقعیتی دارد که در آن ارزش« بودن
  .از یکدیگر و کیفیت زندگی است
بدر  ( مانند آلمان، ونزویال، اتریش و ژاپدن )بااکشورهایی با میزان مردانگی 

قدرت، موقعیدت و   ،درآمد، به رسمیت شناخته شدن و پیشرفت تأکید دارند
مدردان   هدا  آنهایی هسدتند کده در   های اصلی چنین فرهنگثروت وی گی

( 9133)هافسدتد  .شدود مدی  جسورند و به کار بیش از خانواده اهمیدت داده 



۷8  همه باهم علیه فساد 

در چندین جدوامعی   ( «سدریع »)و سدرعت ( «رگبز»)ااهار داشت که اندازه
    فسداد را افدزایش    بدودن  یدر فراگتوان گفدت کده ایدن،    اهمیت دارند و می

« مردانده »های برای نمونه پار  اعتقاد دارد که مردم در فرهنگ .دهدمی
دهند تا مشروعیت و عدالت به دستاوردهای سریع و چشمگیر بیشتر بها می

ااهار داشت کده تمرکدز روی ثدروت    ( Husted,1999)هاستد .اجتماعی
مادی و موفقیت به تمایل بیشتر برای شرکت در مبدادات غیراخالقدی در   

ی هایی با مشخصده فرهنگ عالوه به .شودراستای منافع شخصی منجر می
کمتدر احتمدال دارد در مبدادات کداری ارتکداب تخلفدات       « مردانه بودن»

راخالقی شرایطی را بده وجدود   اخالقی را در  کنند و این تحمل رفتار غی
 Yan and)ی شددیوع رفتددار غیراخالقددی اسددتآورد کدده سرچشددمهمددی

Hunt,2005).  
مانندد ندروژ، فنالندد، و    )« زنانه»هایی با گرایش فرهنگی برعک  فرهنگ

طبدق ااهدارات دیدوی  و     .گرایش به تأکید بر همکاری وجود دارد( سوید
رهنگددی نشددانگر ایددن گددرایش ف( (Davis and Ruhe, 2003روحدده
شدوند کده   افدراد تشدویق مدی    .مهربان، دلسدوز و همددل اسدت    یا جامعه

مسئولیت رفتارشان را به عهده بگیرند و بنابراین آزادی بیشدتری بده آندان    
برای حل اختالف گفتگو و مصدالحه را  « زنانه»های فرهنگ .شودداده می
  .حاکم است یتوجه قابلآزادی  رو ینازادهند و ترجیح می

کداهش  « زنانده »ر مبنای این بحث باید گفت که شیوع فساد در فرهنگ ب
این منجر به  .خواهد بود توجه قابلبودن فساد  خودسرانه که یدرحالیابد می
 :شودزیر می یها گزاره
  .یابدافزایش می« زنانه»های خودسرانه بودن فساد در فرهنگ: 7گزاره 
  .یابدافزایش می« مردانه» هایفساد در فرهنگ بودن یرفراگ: 3گزاره 

 

 گیری زمانیجهت
( مددت  کوتاه دربرابر بلندمدت( )9131،2119)هافستدگیری زمانی بعد جهت
ای اشاره دارد که در آن فرهنگی اعضدای خدود را بده پدذیرش     به محدوده

هدای  مانند فرهندگ )ها در برخی فرهنگ .کندرضایت بلندمدت ترغیب می
زمان منبعی ارزشمند اسدت کده بایدد بده     ( ربیآمریکای شمالی و اروپای غ
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 نسبتاًهای دیگر زمان منبعی قرار گیرد؛ در فرهنگ مورداستفادهشکل مفید 
  .(Phatak et al., 2005)شودتلقی می تر ارزش کمو  پایان یب
 دنبدال  بده  مددت  کوتداه احتمال بیشتری وجود دارد مقاماتی که در  حال ینباا

دن باشند و بیشتر احتمدال دارد بده شدکلی    هستند مخالف خطر کر پاداش
بیشتر  بلندمدتگیری برعک ، مقامات فاسد با جهت .خودسرانه عمل کنند
آوردن مال نامشروع خدود صدبور    دست بهچگونگی  درمورداحتمال دارد که 

هسدتند و بیشدتر   « امن اما مطمئن»های طرفدار روش احتمااًآنان  .باشند
بدا توجده بده     عدالوه  بده  .دهندد گار نشان میبینی و سازرفتاری قابل پیش

تر انتظدار حداکی از   ، زمانِ طوانیبلندمدتهای مبادات کاری در فرهنگ
 .شدود کشد اهمیت کمتری داده مدی آن است که به شخصی که انتظار می
دارد  بر آنشود ممکن است مشتریان را ناامیدی و اضطرابی که حاصل می
  .فع موانع زمانی رشوه پیشنهاد دهندکه در تالش برای کاهش تنش و ر

 :شوندبر مبنای این بحث پیشنهادهای زیر مطرح می
 .یابدافزایش می مدت کوتاههای خودسرانه بودن فساد در فرهنگ: 1گزاره 
  .یابد یمافزایش  بلندمدتهای فراگیر بودن فساد در فرهنگ: 91گزاره 

 
 پیامدها و نتایج

کر شددده اسددت کدده فسدداد موضددوع متددذ( Treisman,2000)تریسددمان
آن به تغییر  ی کننده یینتعی تجربی است زیرا عوامل دشواری برای مطالعه

 تفکیک یرقابلغعلت و معلول به شکلی  یجهدرنتسریع گرایش دارند دد که 
پیشینه ده گدزاره در ارتبداب بدا     ینباوجودااین مطالعه  .شوندمی یدهتن درهم

یک متغیر سدطح  )تدال که فرهنگ ملی فساد مطرح کرده است با این اس
( هردو متغیرهای سطح خرد)ی اختیار و پاسخگویی تواند واسطهمی( کالن

با طرح ایدن   .موجب فساد خودسرانه یا شیوع فساد شود ازآنجاباشد دد  که 
شود که فرهنگ ملی تنها یک متغیر کالن است که بده  اذعان می ها گزاره
دیگر متغیرهای کالنی که ممکن است  .گذاردیبر فساد تأثیر م ها یوهشاین 

ثروت ملدی، میدراث سیاسدی و انددازه     : از اند عبارتنقشی مشابه ایفا کنند 
  .(Xin and Rudel, 2004) جمعیت



11  همه باهم علیه فساد 

کارهای خاص گذاران در ایجاد راهبه سیاست ینجاادر  شده مطرح یها گزاره
هدایی  در فرهنگبرای نمونه،  .کندفرهنگی برای مبارزه با فساد کمک می

غالدب اسدت    احتمدااً هدا خودسدرانه بدودن    قدرت زیاد کده در آن  بافاصله
توانند میزان اختیاری که مقامات دولتی از آن برخوردارند گذاران میسیاست

هدایی  در فرهندگ  تدوان  یمد گویی را به طریق مشابه پاس  .را کنترل کنند
  .دهندافزایش داد که به شیوع فساد میدان می

ی حاضر این است که درکی از چگونگی تأثیر فرهنگ ملی ای مطالعهمدع
دانشدگاهی جالدب اسدت بدرای     دیددگاه   از ینکده ابر ابعاد فساد عالوه بدر  

چارچوب پیشنهادی، این  .برداردنیز نتایجی در  گذاران یاستسنمایندگان و 
امکان بالقوه را دارد که میان متغیرهای سدطح کدالن و متغیرهدای سدطح     

علدت فسداد را    زمدان  هدم  طدور  بده  حال یندرعرتباطاتی برقرار کند و خرد ا
  .توضیح دهد

در سدطح جهدانی قابدل     هافسدتد شود ابعداد فرهنگدی   ادعا می که ییازآنجا
 هدا  فرهندگ ارزیابی است این احتمال نیز وجود دارد که پیشنهادها در تمام 

ققدان،  در میدان مح  هدا  سدال طدی   هافستدکار  .کارایی جهانی داشته باشد
انتقداداتی هدم    هرچندد  .نمایندگان و پ وهشدگران محبوبیدت یافتده اسدت    

قدیمی است و با واقعیدت مطدابق   فراگیر نیست،  ینکهامبنی بر  شده مطرح
    کندددیم کددده در  مدددا اذعدددان مدددی (McSweeney,2002).نیسدددت
چنانچده عدزم کردیدد کده ایدن       .های برخی نهادها دشوار اسدت پیچیدگی
 درموردکنیم پ وهشگران ی آزمایش بگذارید پیشنهاد میتهرا به بو ها گزاره
، باورها و هنجارهایی که افدراد بده شدکل نهفتده در آن مشدتر       ها ارزش

عامه، ها، فرهنگآگاهی از تاری  بومی، حکایت .کنند کندوکاوهستند بیشتر 
ی رفتار مردم ضروری ها و چگونگی تأثیر این عوامل بر شیوهرسوم و سنت

در این مطالعه را تعدالی   شده ارایههای طالعات تجربی باید چارچوبم .است
  .بخشد
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 ابزارهای سنجش سالمت 

  بخش دولتی
 

 
 

 
 

 

 

 

 

                                                           

1 . https://www.u4.no/publications/overview-of-integrity-assessment-tools 
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 مقدمه
ارزیابی چارچوبی سازمانی  دنبال بهابزارهای سنجش سالمت اداری معمواً 

ایی یا شناس/برای ارتقای سالمت و مبارزه با فساد موجود در بخش دولتی و
یا در بین مأموران  /های اداری خاص و فساد یا ریسک فساد درون سازمان

در سراسر جهان، تنها تعداد کمی از ابزارهای سنجش بدرای   .دولتی هستند
هدایی   کده آزمدون   اند شده  استفادهارزیابی اخالق و سالمت مأموران دولتی 

ی سدبک  و بررس 9گری پیش از استخدام، آزمون سالمت فردی برای غربال
 .اند زندگی از آن جمله

در سطح سازمانی، ابزارهای سنجش سالمت بیشدتر در سدطح سدازمانی و    
یا اثربخشی نهادهای مبارزه با فساد خاص، /برای سنجش نقش، ارفیت و

هدای مبدارزه بدا فسداد یدا نهادهدای نظدارت داخلدی درون          نظیر سدازمان 
نجش ابزارهددای سدد .شددوند هددای بخددش دولتددی اسددتفاده مددی   سددازمان
های خاص و همچنین بروز واقعدی   های فساد موجود در سازمان شرب پیش
 .کنند ی مأموران دولتی را نیز شناسایی می نظر و تجربه براساسفساد 
  

 مروری کلی بر ابزارهای سنجش سالمت بخش دولتی . 
ارزیابی چارچوبی سازمانی  دنبال بهابزارهای سنجش سالمت اداری معمواً 

یا شناسایی /سالمت و مبارزه با فساد موجود در بخش دولتی وبرای ارتقای 
یا در بین مدأموران  /های اداری خاص و فساد یا ریسک فساد درون سازمان

ی  ی خدمات عمومی، بر حدوزه  ارایه یجا بهچنین ابزارهایی،  .دولتی هستند
، سددازمان شددفافیت GATEway)ی مدددیریت دولتددی متمرکزنددد  گسددترده
 .(2199، 2الملل بین

خدارجی   صدورت  بده داخلی توس  سازمان دولتدی و یدا    صورت بهها  ارزیابی
بیشدتر ابزارهدای سدنجش سدالمت،      .شدوند  توس  شخ  ثالث انجام می

افدراد، بدر    یجدا  بهکنند،  ابزارهایی که مأموران دولتی را بررسی می ازجمله
مدثالً از مدأموران   )یدک کدل متمرکزندد     عنوان بهارزیابی سالمت سازمان 

                                                           

1. Integrity test 

2. Transparency International 
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های اخالقی و یا تجدارب   ها و دستورالعمل خواهند شفافیت روش لتی میدو
    .(معیارهای ایجاد سالمت سازمان را بررسی کنند ی ینهدرزمفردی خود 

ی است کده در سدطح   متکاین پاس  بر ابزارهای سنجش سالمت مختلفی 
شناسایی رفتار اخالقی مأموران دولتی منتخب  دنبال بهو  اند اجراشدهفردی 

اند و ارزیابی مدأموران دولتدی را در    هستند و یا در سطح سازمانی اجرا شده
    .بردارند

 

 آوری شواهد های جم  روش
ها برای سنجش سدالمت   بسته به رویکرد اتخاذشده، انواع مختلفی از داده

رویکردهای سازمانی برای ارزیابی قدرت چدارچوب   .شودمیاداری استفاده 
سدازمانی متکدی    –شدت بر تحلیدل قدانونی    فساد بهسازمانی در مبارزه با 
هدا و یدا    ی عملکدرد ایدن سدازمان    آن برای ارزیابی نحوه هستند و در کنار

  های حاصل از ارزیدابی، بدا مدأموران دولتدی مصداحبه      سنجش اعتبار یافته
های ریسک فساد، برای شناسایی نقداب ضدعف    بعضی از سنجش .کنند می

بدالقوه فرصدت فسداد را فدراهم      صدورت  بده موجود در درون سدازمان کده   
هدای گروهدی،    یابی زمینه/ها های کانونی، مصاحبه کنند، از ترکیب گروه می

الملدل،   سدازمان شدفافیت بدین   )کنندد   ها استفاده می نامه ها و پرسش سیاهه
2199) 
 

 ابزارهای سنجش سالمت فردی . 
سدازی   در بعضی کشورها برای آزمدون سدالمت مدأموران دولتدی از شدبیه     

یا بررسی سدبک زنددگی و   ( یعنی آزمون سالمت فردی)های فساد  فرصت
همچندین   .کنند استفاده می( یعنی بررسی سبک زندگی)ها  ی آن زمینه پ 

شدوند   هایی که اغلب در بخش خصوصی انجام مدی  برخی از انواع سنجش
مدأموران   درموردبرای استفاده توان  را می( های سالمت فردی مثالً آزمون)
 .وتعدیل کرد ولتی جرحد
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 گری پیش از استخدام سالمت فردی برای غربالهای  آزمون
هددای سددالمت فددردی  آزمددون

گری پیش از  اغلب برای غربال
استخدام در بخدش خصوصدی   

ها  این آزمون .شوند استفاده می
ها و تجارب مربوب بده   نگرش

بددودن،  اعتمدداد قابددلصددداقت، 
عمومداً در   .کنندد  پسند فرد را ارزیابی مدی  بودن و رفتار جامعه یناناطم قابل

ی مربدوب بده    ی تجارب گذشته های مستقیمی درباره ها پرسش این آزمون
هدا و عالیدق مطدرح و     ی اولویت هایی درباره اخالق و سالمت و یا پرسش

گیدری   هدا نتیجده   ی افراد در ایدن حدوزه   ی رفتار آینده ها درباره آن براساس
 کدار  بده های سالمت فردی برای شناسایی افرادی  بنابراین آزمون .شود می
 نادرسدت روند که احتمال دارد در محی  کار بده رفتارهدای نامناسدب و     می

 .مبادرت ورزند

 

 ها انواع آزمون
تدرین اندواع    های مبتنی بر شخصیت و سالمت فردی آشکار متداول سنجه
هدای سدالمت فدردی آشدکار      آزمدون  .های سالمت فدردی هسدتند   آزمون
و اقددام بده چندین     نادرسدتی نمودهای خاصدی از   درموردهای فرد  نگرش

ی مبتندی بدر شخصدیت     سدنجه  .کنندد  رفتارهایی در گذشته را ارزیابی می
آشکار به رفتارهدای مخدرب خداص اشداره نداشدته       صورت بهممکن است 

یدا سدایر خصوصدیاتی     نادرستها به روشن کردن رفتار  باشند، اما نتایج آن
 .کنند یکپارچگی فرد تأثیر بگذارند کمک میتوانند بر  که می

 

 ها مزایا و چالش
، در درهرصدورت  .ها تدوافقی وجدود نددارد    پایایی این ارزیابی /مزایا درمورد

شود، برخی از مطالعات  بخش خصوصی، که غالباً از این ابزارها استفاده می
 ملده ازجها بر شدماری از پیامددهای سدازمانی،     اند که این آزمون نشان داده

عملکرد، مشکل در کنار آمدن بدا نظدارت و مدواردی دیگدر، تدأثیر مثبتدی       



  همه باهم علیه فساد                                                              

 

 

 

 

1۰ 

 

 

 

 

 

 
                                                              

هم

ه 

باه

م 

عل

یه 

ف

سا

 د

 
 

 

 

 

 

 

 

گذشته از این، با شناسایی افرادی که با احتمال کمتری غیبت و  .گذارند می
 .آورند وکار را پایین می های کسب کنند، هزینه یا خالف می

 .هدا مربدوب اسدت    ها به پایایی پاسد   چالش اصلی اجرای این قبیل آزمون
طور که واقعداً هسدتند،     آن یجا بهشوند،  ن است افرادی که آزمون میممک
در انتقادهای دیگری کده بدر    .رود پاس  دهند ها انتظار می طور که از آن آن

 ی هو بهها،  که این آزمون شده گفتهشوند  های سالمت فردی وارد می آزمون
 طدور  بده هدایی شخصدی هسدتند کده      به این خاطر که اغلب شامل پرسش

مستقیم به عملکرد شغلی مربوب نیستند، استانداردهای اخالقدی و قدانونی   
 .کنند محرمانگی را نقض می

هدای ایدن    چالش/ها موفقیت درموردبخش دولتی، اطالعات اندکی  درمورد
ابزاری برای افزایش سالمت و جلدوگیری از فسداد درون    عنوان بهرویکرد 
  .های دولتی در دست است سازمان

 

 ای از یکی از کشورها نمونه: سالمت فردی در عمل های آزمون
گذاری  که با سیاست شودمی کارینامزد احراز که  یهرکسهلند، کشور در 

ایدن   .در بخش مالی سروکار داشته باشد باید آزمون سالمت فدردی بدهدد  
هایی است که به سوابق کیفری، سوابق مالی مربدوب   آزمون شامل پرسش

بدرای   .هسدتند   ارتی و امدور مالیداتی مربدوب   وکدار و سدوابق نظد    به کسب
 :زیر مراجعه کنید نشانیها به  ی پرسش مشاهده

http://www.afm.nl/~/media/files/formulieren/meldingsfor
mulieren/integrity_test.ashx 

آنالیندی تددوین کدرده     سالمتیابی  زمینه 9اسک  سالمتمرکز مطالعات 
آمدده از   دسدت  افراد را در مقایسه با نتدایج بده   سالمتیابی  این زمینه .است

تدوان ایدن    بداوجوداین، مدی   .کندد  شهروندان بریتانیایی متوس  تحلیل مدی 
ن های دیگدر، نظیدر سدنجش سدالمت مدأمورا      یابی را برای موقعیت زمینه

  .دولتی، جرح و تعدیل کرد

                                                           

1. Essex Centre for the Study of Integrity 

http://www.afm.nl/~/media/files/formulieren/meldingsformulieren/integrity_test.ashx
http://www.afm.nl/~/media/files/formulieren/meldingsformulieren/integrity_test.ashx
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گیرندد؛ مدثالً بررسدی     هدای زنددگی روزمدره را دربرمدی     ها موقعیت پرسش
داند دزدی است یا دروغ گفتن بده نفدع    کنند که آیا خرید چیزی که می می

 .داند یا خیر خود را موجه می
 :زیر مراجعه کنید نشانیی آزمون به  برای مشاهده

http://www.essex.ac.uk/government/documents/integrity
_test.pdf 
 

 آزمون سالمت فردی 
در چند کشور برای ارزیابی سالمت مأموران دولتی از آزمون سالمت فردی 

 صدورت  بده هدا را   توان این آزمون در سازمان موردنظر می .شود استفاده می
بررسی تصادفی و یا بر روی مأموران خاصی که مظنون بده فسداد هسدتند    

ابدزاری اسدت کده    « آزمون سالمت فردی»، OECDی  به گفته .انجام داد
هدایی بدا    آنکه بدانند در موقعیدت  آن مأموران دولتی تعمداً و بی ی یلهوس به

 مربدوب  شوند، تا مسدئوان  آزمون میپتانسیل مبادرت به فساد قرار داده و 
  .(OECD,2005)ها را بررسی و ارزیابی کنند  بتوانند اقدامات آن

هدر   درمدورد تصادفی، کده  ( الف: )دو نوع آزمون سالمت فردی وجود دارند
هدفمندد،  ( ب)شدود؛   برده می کار بهای  واحد دولتی/مسئولی در هر سازمان

د شدو  مسئولینی که مظنون به فسداد هسدتند اسدتفاده مدی     درموردکه تنها 
(OECD,2005). 

برای مثال، ممکن است فردی، با نظارت کارفرمای فرد مسئول یا مأموران 
رجوع، به مسدئولی   اجرای قانون و یا سازمان مبارزه با فساد، در نقش ارباب

اگدر مسدئول    .پیشنهادی دهد که، در شرای  واقعی، مصدداق رشدوه اسدت   
قل در آن موقعیدت،  را بپذیرد، منطقی است که نتیجه بگیریم، حدا« رشوه»

 .(OECD,2005)فاسد بوده است 
های سالمت فردی دیگر بده ردیدابی و پاییددن مسدئولین هددف و       آزمون

هدای تلفندی،    حرکدات، ارتباطدات، تمداس    .دهسدتن   ها مربوب نظارت بر آن
هدای فسداد احتمدالی مسدئولین هددف       های مالی و سایر شداخ   تراکنش

تری از فرد مسدئول   ی پیچیدهها شوند و بعد ممکن است آزمون بررسی می
هستند که علیده کارکندان خدود      ی مخفیگرفته شود که در حقیقت عملیات

 .شوند سازمان انجام می

http://www.essex.ac.uk/government/documents/integrity_test.pdf
http://www.essex.ac.uk/government/documents/integrity_test.pdf
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در برخی کشورها، برای استفاده از این ابزار و اسدتفاده از هرگونده مددر     
، موفقیدت  عدالوه  به .آمده از پیگرد به لوایح قانونی خاصی نیاز است دست به

ی فساد به برقدراری   های سالمت فردی در نقش بازدارنده زموناین قبیل آ
تر بستگی دارد تدا از عددم تکدرار ایدن مدوارد       های سالمت گسترده سیستم

های سدالمت، ایدن قبیدل     برقراری سیستم درصورت .اطمینان حاصل شود
  .ها ابزار مهمی برای پیگیری و نظارت خواهند بود آزمون

 
 ای از یکی از کشورها نمونه: آزمون سالمت فردی در عمل

اعالم کرد کده بدرای    2192 مارسبرای مثال، در استرالیا دولت فدرال در 
های سالمت فردی هدفمند بر روی مدأموران اجدرای قدانون     انجام آزمون

وزیدر امدور داخلدی و وزیدر     )مظنون به فساد کشور قانونی خواهد گذاشدت  
 .(2192دادگستری، 

هایی از قبیل پلدی    و سازمان 9نون استرالیاکمیسیون صداقت در اجرای قا
 3و کمیسیون جرم استرالیا 2فدرال استرالیا، خدمات گمرکی و مرزی استرالیا

 :هایی از قبیل موارد زیر برخوردار خواهند شد از قدرت اجرای آزمون
کیف حاوی وجه نقد به مأموران و مشاهده کنندد   دادنی  عملیات مخفیانه
 شوند یا خیر؛ ناسب اجرا میهای م که آیا پروتکل

شدده یدا کدانتینر     سازی ی جرم شبیه قرار دادن کااهای ارزشمند در صحنه
 دزدد یا خیر؛ حمل مشکو  برای آزمون اینکه آیا مأمور کاا را می

 ی پیشنهاد رشوه به مأمور دولت؛ و عملیات مخفیانه

تن فردی کده  ها برای گیر انداخ در پایگاه داده نادرستقرار دادن اطالعات 
 .مشکو  به افشای غیرقانونی اطالعات است

 :زیر مراجعه کنید نشانیبرای اطالعات بیشتر به 
http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committ
ees/Senate_Committees?url=aclei_ctte/integrity_testing/r
eport/index.htm 

 

                                                           

1. Australian Commission for Law Enforcement 

2. Australian Customs and Border Protection Service 

3. Australian Crime Commission 

http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate_Committees?url=aclei_ctte/integrity_testing/report/index.htm
http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate_Committees?url=aclei_ctte/integrity_testing/report/index.htm
http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate_Committees?url=aclei_ctte/integrity_testing/report/index.htm


18  همه باهم علیه فساد 

 بررسی سبک زندگی
ی  تحقیدق دربداره  ( 9خدوانی دارایدی   که بررسدی هدم  )بررسی سبک زندگی 

های زندگی یا سبک زندگی مأموران دولتی است که با هدف تعیدین   روش
بررسدی سدبک    .شدود  ها انجام مدی  گی با درآمد آنخوانی آن سبک زند هم

زندگی بر این فر  استوار است که مأموران دولتدی کده خیلدی بیشدتر از     
و یا بدرای    آورده  دست کنند احتمااً ثروتی غیرقانونی به درآمدشان خرج می

 .اند حفظ آن سبک زندگی تجمالتی درگیر اختالس و فساد شده

 

 ای از یکی از کشورها ونهنم: بررسی سبک زندگی در عمل
کند که در اصل تنها بر مدأموران دولتدی    هایی استفاده می فیلیپین از آزمون

باا متمرکزند و با هدف افزایش شفافیت و شناسایی و مجازات اعمدال   رده
ی اول، کارمندان دفتر درآمدهای داخلدی،   در مرحله .شوند خالف انجام می

هددف قدرار    2ها ای عمومی و بزرگراهوسازه دفتر گمر  و دپارتمان ساخت
 .گرفتند

، کمیسیون ضد اختالس 3ها را دفتر رسیدگی به امور شهروندی این بررسی
و گروه شفافیت دفتر ریی  ستاد ریاست ( PAGC) 1دفتر ریاست جمهوری

شناسددایی ( الددف: )دهنددد و شددش مرحلدده دارنددد  انجددام مددی 5جمهددوری
( د)اعتباریددابی؛  /تأییددد( ج)هددا؛  آوری داده جمددع( ب)؛ موضددوعات/اهددداف
( و)تحقیقات مقدماتی رسمی؛ ( ه)تشکیل پرونده؛  /برای مدار  وجو جست
 .اطالعات در دادگاه /ی دادخواست ارایه

هدا، کتداب    برای کمک به اجرای این قبیل بررسی PAGOگذشته از این، 
 .ی مدنی و شهروندان تدوین کرده است راهنمایی نیز برای کل جامعه

 :زیر مراجعه کنید نشانیی این کتاب راهنما به  شاهدهبرای م
http://gateway.transparency.org/tools/detail/432 

های سبک زندگی در فیلیپدین بده    ی بررسی برای اطالعات بیشتر در زمینه
 :زیر مراجعه کنید نشانی

                                                           

1. Asset consistency check 

2. Department of Public Works and Highways 

3. Office of the Ombudsman 

4. Presidential Anti-Graft Commission 

5. Transparency Group in the Office of the Presidential Chief of Staff 

http://gateway.transparency.org/tools/detail/432
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http://www.worldbank.org/socialaccountability_sourcebo
ok/Regional%20database/Case%20studies%20on%20social
%20accountability.pdf#page=104 

 

 ابزارهای سنجش سالمت سازمانی .۷

 انواع سنجش
یا اثربخشدی مؤسسدات مبدارزه بدا     /های سازمانی نقش، ارفیت و سنجش

های مبارزه با فساد و یا نهادهای نظارت داخلدی   فساد خاص، نظیر سازمان
 های متعدددی  سنجش .کنند های بخش دولتی را ارزیابی می درون سازمان

های فسداد موجدود در مؤسسدات خداص و      شرب شناسایی پیش دنبال بهنیز 
 .(2199الملدل،   سازمان شدفافیت بدین  )همچنین شیوع واقعی فساد هستند 

های نهادی، اخالق و فرهنگ سازمانی بخدش دولتدی را    درنهایت، سنجش
هدا، رفتارهدا و اقددامات     بررسی ارزش یقازطراین کار  .کنند نیز بررسی می

ی  های فساد و تضادهای منافع بالقوه شود تا ریسک اص انجام میفردی خ
 .موجود در میان مأموران دولت شناسایی شوند

و توسدد  خددود آن ( خودسددنجی)از درون ( الددف)هددای سددازمانی  سددنجش
هدای مسدتقل انجدام     از بیدرون و توسد  ارزیداب   ( ب)نهداد و یدا   /سازمان
 .شوند می

 

هزایی از کشزورهای    نمونه: ابزارهای سنجش سطح سازمانی

 مختلف
های بسیاری از استفاده از ابزارهای سدنجش سدطح کشدوری بدرای      نمونه

سدایت   وب .ارزیابی سالمت بخش دولتی در سطح سدازمانی وجدود دارندد   
GATEway الملل برخی از این ابزارهدا را گدردآوری    سازمان شفافیت بین

 :باشدمی  است که موارد زیر از آن جمله کرده

 

 

 

http://www.worldbank.org/socialaccountability_sourcebook/Regional%20database/Case%20studies%20on%20social%20accountability.pdf#page=104
http://www.worldbank.org/socialaccountability_sourcebook/Regional%20database/Case%20studies%20on%20social%20accountability.pdf#page=104
http://www.worldbank.org/socialaccountability_sourcebook/Regional%20database/Case%20studies%20on%20social%20accountability.pdf#page=104


۰1  همه باهم علیه فساد 

ریسززک فسززاد در سززطح سززازمانی در جمهززوری سززنجش 

 مولداوی
ای کده بده فسداد     شناسایی عوامل سازمانی دنبال به 9سنجش ریسک فساد

هدایی   ی توصدیه  کنند و یا ممکن است به آن کمک کنند و ارایه کمک می
ایدن سدنجش در سده مرحلده      .هاست چگونگی حذف یا کاهش آن درمورد
 :شود انجام می

ا، شدامل تحلیدل چدارچوب قدانونی، تحلیدل      هد  شدرب  سنجش پدیش ( الف)
، (ها، اعطای مجوز و غیدره  آوری پرداخت مثل جمع)پذیر  های آسیب فعالیت

مثل )کنند  ساختار سازمان و سایر ضوابطی که رفتار کارمندان را هدایت می
 ؛(های اخالقی نامه نظام
هدا   بررسدی و شناسدایی ریسدک    ازجملده های فسداد،   سنجش ریسک( ب)

مثل آشدنایی  )های فساد  ریسک دربرابرجش مقاومت کارمندان سن یقازطر
کارمندان با ضواب ، سالمت فرآیند گزینش کارکنان، مقدررات مربدوب بده    

ای برای مسئولین و تحلیدل   نامه ، پرسش(اختالس و عایدی اضافی و غیره
خوب است که در ایدن مرحلده    .گیردقرار می یموردبررس موارد عینی فساد

نامده شدامل    پرسدش : بده کارمنددان سدازمان معرفدی کندیم      نامه را پرسش
 نفدوذ  اعمدال ی تضاد منافع، اختیار، نظارت و مسئولیت،  هایی درباره پرسش

گذشدته از   .ناروا، ادرا  فرد از سالمت همکاران خود و مواردی دیگر است
 دسدت  بده هدای مسدئولین    راهنمایی برای تفسیر پاسد   مزبور این، سنجش

ی شخصدی از   اسدتفاده »هدای مربدوب بده     ر پاس  پرسشمثالً اگ)دهد  می
باشد، احتمااً بده  « دانم نمی»یا « نه»( 12-11پرسش )« کااها و خدمات

تخصی  نامناسب کااها و خددمات   دربرابری فرد  این معناست که آستانه
  .(بسیار پایین است

ی سدالمت   های مراحل قبدل، برنامده   یافته براساسدر آخرین مرحله، ( ج)
ی اجرایدی   ی سدالمت فدردی برنامده    برنامده  .شدود  طراحی مدی  2ای فردی

    .دهد مفصلی برای جلوگیری از فساد درون سازمان ارایه می

                                                           

1. Corruption Risk Assessment 

2. Integrity Plan 
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روش کار سنجش ریسک فساد مولداوی بده   درموردبرای اطالعات بیشتر 
 :زیر مراجعه کنید نشانی

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccri
me/moneylaundering/projects/molico/AC/Output1.6
/912%20MOLICO%20Nat%20%20Legisl%20_methodo
logy%20of%20corruption%20risk%20assessment.pdf 

 

یزابی آگزاهی کارمنزدان بخزش دولتزی از سزو رفتار و        زمینه

 در استرالیا  یگزارشگرتعهدات 
آگاهی کارمنددان بخدش دولتدی از     درمورد یتازگ بهکمیسیون جرم و فساد 

انجدام داده    یدابی  نده یدک زمی  یگزارشگرو تعهدات  سوء رفتارهای  ریسک
 .است

گرفدت   یابی دارای چند موقعیت بود که خواننده باید تصدمیم مدی   این زمینه
آگاهی خود از تعهدات  درمورداست یا خیر و  سوء رفتار شده شرح دادهرفتار 

 .داد خود و سازمانش توضیح می یگزارشگر
 :زیر مراجعه کنید نشانینامه به  ی پرسش برای مشاهده

http://www.ccc.wa.gov.au/PreventionAndEducation/Reso
urces/Documents/Answers%20to%20Questions%20Public
%20Sector%20Misconduct%20Survey%202012.pdf  

 

 بررسی تحول سالمت فردی در فیلیپین
فسداد   دربرابدر  یشدگیرانه پای  سنجه( IDR)  بررسی تحول سالمت فردی

اگرچه ایدن   .شود امور شهروندی اجرا می است که توس  دفتر رسیدگی به
کندد، امدا    مستقیم بر سالمت فدردی کارکندان تمرکدز نمدی     طور بهسنجه 
فسدداد سددازمان و  دربرابددرهددای مقاومددت  سددازوکاراز  سددامانمندارزیددابی 
فساد، کده ممکدن اسدت بدر سدالمت فدردی        دربرابرهای آن  پذیری آسیب

 .دهد می دست بهکارکنان تأثیر بگذارند، 

                                                           

1. Integrity Development Review 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/moneylaundering/projects/molico/AC/Output1.6/912%20MOLICO%20Nat%20%20Legisl%20_methodology%20of%20corruption%20risk%20assessment.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/moneylaundering/projects/molico/AC/Output1.6/912%20MOLICO%20Nat%20%20Legisl%20_methodology%20of%20corruption%20risk%20assessment.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/moneylaundering/projects/molico/AC/Output1.6/912%20MOLICO%20Nat%20%20Legisl%20_methodology%20of%20corruption%20risk%20assessment.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/moneylaundering/projects/molico/AC/Output1.6/912%20MOLICO%20Nat%20%20Legisl%20_methodology%20of%20corruption%20risk%20assessment.pdf


۰   همه باهم علیه فساد 

کده  ( CRR) 9فسداد  دربرابررچوب این سنجه بر رویکرد بررسی مقاومت چا
تدوین شد و  3استان نیوساوت ولز 2توس  کمیسیون مستقل مبارزه با فساد

، کده از مطالعدات دفتدر    (CVA) 1فسداد  دربرابدر پدذیری   ابزار ارزیابی آسیب
هدا   بده سدازمان   CRR .اقتباس شده است، مبتنی اسدت  5مدیریت و بودجه

 یجتددر  بده فساد خود را ارزیابی کنند و  دربرابرکند سطح مقاومت  کمک می
را تدوین و اجرا کنند تا بده اسدتانداردهای خداص     ای یشگیرانهپهای  سنجه

هدای سدازمان در    کند که سیستم تعیین می CVA .سالمت سازمانی برسند
توانندد   چه حد برای فساد آمادگی دارند و تمهیدات حراستی تا چه حدد مدی  

 .شده مقاومت کنند بینی های پیش خالف ابردربر

 

فسزاد   دربرابراولین فاز تحول سالمت فردی بررسی مقاومت 

 :شود است که به سه مرحله تقسیم می

 ندوعی  «نجش تحول سدالمت فدردی  س»ی اول، یعنی  مرحله ،
اجدرا   بحدث گروهدی متمرکدز    صدورت  بهاست که  خودسنجی 

خواسته ( ین دولتیمسئول)کنندگان  شود که در آن از شرکت می
رای برقدراری معیارهدای   بد  سازمانشدان شود به تالشی که  می

باوجوداین، در ایدن   .کند امتیاز دهند گیری فساد میمهار و پیش
 .شود گیری یا تعیین نمی مرحله میزان شیوع فساد، اندازه

  ( 3)ی اخالقدی،   نامده  نظدام ( 2)رهبری، ( 9)این بررسی تحلیل
: مدیریت منابع انسانی( 1)یا و مزایا، های مربوب به هدا سیاست

مدیریت عملکدرد،  ( 5)جایی کارکنان،  استخدام، گزینش و جابه
تخصدی  بودجده،   : مددیریت مدالی  ( 7)مدیریت تدارکات، ( 5)

افشدداگری، تحقیددق و ( 3)حسددابداری، مدددیریت وجددوه نقددد،  
ارتباب بدا  ( 91)مدیریت ریسک فساد و ( 1)داخلی،  یگزارشگر

 .گیرد را دربرمیمحی  بیرونی 

                                                           

1. Corruption Resistance Review 

2. Independent Commission Against Corruption 

3. New South Wales 

4. Corruption Vulnerability Assessment 

5. Office of Management and Budget 
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 بدر روی کارمنددان اسدت کده میدزان        یابی ی دوم زمینه مرحله
کندد و   استفاده از معیارهای ایجاد سالمت فردی را بررسی می

تجارب شخصی ( 9: )گیرد در موارد زیر از کارمندان بازخورد می
( 2)ی معیارهای ایجاد سالمت فردی سدازمان،   ها در زمینه آن

 عندوان  بده وقتدی   ید ه و بده )هدا   و روشها  صراحت دستورالعمل
اثربخشی معیارهدای  ( 3)، (شوند تمهیدات حراستی استفاده می

پیشنهادهایی که برای بهبدود شدرای    ( 1)پیشگیری از فساد و 
 دارند

 شدود تدا    شدده اجدرا مدی    پاکت مهروموم روشیابی با  این زمینه
 هدا  ها و پاس  دهنده بازخورد صادقانه تشویق و محرمانگی پاس 

هدای   یابی ترکیبی از پرسدش  همچنین این زمینه .تضمین شود
توانند یک پاس  را از میدان   ها می دهنده پاس  .باز و بسته است

هددای بدداز بدده  پرسددش .چنددد پاسدد  احتمددالی انتخدداب کننددد 
ی اطالعات موردنیاز را بیدان   دهند همه ها اجازه می دهنده پاس 
 .کنند

 امتیازهدایی کده در طدول    ی سوم، برای پشدتیبانی از   در مرحله
 شوند آوری و تحلیل می اند، اسناد جمع فرآیند سنجش داده شده

 

، برای رسیدگی به فساد دربرابرپذیری  فرآیند سنجش آسیب فاز دوم، یعنی
سدنجش  فرآیندد    .آیدد  می حساب بهفساد و در  ماهیت مشکل گام مهمی 

وجدود و  هدا، بررسدی مهارهدای م    بنددی ریسدک   نگاشت، شناسایی و دسته
ها و اطالعات  داده .گیرد یدر برمارزیابی میزان کفایت تمهیدات حراستی را 

ی فرآیند تدا   های غیررسمی مهم و مشاهده بررسی اسناد، مصاحبه یقازطر
 .شوند آوری می حد ممکن جمع

 :های زیر مراجعه کنید نشانیبرای اطالعات بیشتر به 
http://pdf.ph/downloads/governance/Understanding%20t
he%20IDR%20%28PDF%29.pdf 
http://www.ombudsman.gov.ph/docs/statistics/2007_buc
or.pdf 

http://www.ombudsman.gov.ph/docs/statistics/2007_bucor.pdf
http://www.ombudsman.gov.ph/docs/statistics/2007_bucor.pdf
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 المللی  ابتکار عمل مدرسه امور عمومی و بین

 کز عدالت و رفاه بوبستوودرو ویلسون و مر

 
متخصص ارشد سابق  و المللی ینبمصاحبه با ریچارد مسیک مشاور 

  یبانک جهان یدولت تیریو مد یبخش عموم
 

 

 

                                                           

1 . www.princeton.edu/successfulsocieties 

های جوامع موفق نوآوری  

 نستونیپردانشگاه 
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بددا ریچددارد مسددیک از بانددک جهددانی در خدددمتتان هسددتیم و  : کززریس

اجازه بدهید کمی درباره  .صحبت کنیم ضدفسادمقامات  درموردخواهیم  می
نهادهدای جدیدد    درمدورد هدای فعلدی    دیددگاه  .کندیم  شرای  فعلی صحبت

  ؟اند کدام ضدفساد

 :گوید در چند سال اخیر چندین مقاله منتشر شده است که می: مسیک

پاسد   « ها کارآمد نیستند، آیا ایجادشان اشتباه بدوده اسدت؟   این سازمان» 
درگیر ایجادشان بود، یکی از کارمنددان سدابق    شدت بهیکی از کسانی که 

کمیسیونی مستقل برای مبارزه ) ICACکنگ  مستقل هنگ ضدفساد  آژان
مشدابه فعدال در    یها سازمان یرو سا یشما بانک جهان» : این بود( با فساد

ایجادشان : دیدگاهم همیشه این بود من . ...و  «دیستیحوزه توسعه متوجه ن
یدد  سدازمان جد  .پاس  دهید سؤالایده خوبی نبود، مگر اینکه بتوانید به دو 

دهند؟ چدرا ایدن    موجود انجام نمی یها سازماندهد که  چه کاری انجام می
سدقوب   درحدال هدای   سازمان جدید عملکردهای مشابه را بهتر از سدازمان 

تحقیق و اجرا، و پیگرد قانونی باشدد، پد  چدرا     مسئلهدهد؟ اگر  انجام می
عدث  کنند؟ چه چیزی با ها تحقیق نمی کند؟ چرا دادستان پلی  تحقیق نمی

 شود فکر کنید که سازمان جدید بهتر عمل خواهد کرد؟ می

توانیم افراد جدیددی   ما می: وجود دارند سؤااتهایی عملی برای این  پاس 
مدا   .اندد  های قددیمی آلدوده نشدده    را استخدام کنیم که به فساد در سازمان

بدا   .کمی بااتر ببریم وپرورش آموزش ازنظرتوانیم معیار و انتظارمان را  می
توانیم از افراد فاسد در پلی   توجه به قوانین و مقررات خدمات مدنی، نمی

 .کنندد  را هم آلدوده مدی   وارد تازهافراد  ها آنو دادستانی خالص شویم، پ  
 حسداب  بده پاسدخی   هرحدال  بده به نظرم بهترین پاس  نیستند ولدی   ها ینا
 .آیند می

غرضدانه  جدرای بدی  طرفدی و ا  مطمئناً مشکل واقعی استقالل سیاسی و بی
نوهدو   کده  یهنگدام  مثدال  عنوان به  .کند ها را متهم می است که این سازمان

ریبادو در نیجریه آن را اجرا کرد، به دفعات همان چیزی را گفدت کده بده    
شما را به  جمهور ی رییعنی اگر فردای روزی که  .نظرم کامالً واضح است

حقیقداتی را علیده   ریاست یک سازمان مبدارزه بدا فسداد منصدوب کدرد، ت     
بندابراین قبدل از    .نیست قبول قابلانجام دهید، احتمااً خیلی  جمهور ی ری

اینکه افراد قدرتمند را تعقیب کنید، بایدد پشدتیبانی بدرای خودتدان داشدته      
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دهید این است که در مبدارزه،   کاری که انجام می طورمعمول بهالبته  .باشید
 .گیریدد  را مدی ( افراد مهدم و قدرتمندد  ) ها درشت دانهتر یا  طرف افراد پایین

این است که فق  ابدزار   مسئلهگیرید،  را می ها درشت دانهطرف  که یهنگام
 .ای برایشان هستید و وسیله

 یبدان گر بده  دسدت های مبارزه بدا فسداد    رسد که ما با این آژان  به نظر می
یدا  آیا ایجاد آژانسی خاص در کشوری خاص، ایده خوبی بود  ینکهاهستیم، 
م کمکشان کنیم تدا بهتدر   توانی این است که چگونه می سؤالبنابراین  .خیر

 .عمل کنند
طرفی و استقالل، مسدایلی سداختاری مربدوب بده وجدود       مسایلی مانند بی

ای متوسد  و قدوی اسدت؛ مسدایلی کده       رقابت سیاسدی مناسدب و طبقده   
 .اسدت  از قدرت هر بیگانه، و یا حتی بانک جهانی، فراتر ها آنرسیدگی به 
بفهمدانیم کده بایدد بدا      ها آنتوانیم سعی کنیم تا به  ، میها ینااما خارج از 
هدای انجدام چندین کداری      های دیگر همکاری کنند و بهتدرین راه  سازمان
 .اند کدام

 یروز نخستبرای مثال در عراق، دولت را متقاعد کردم که کسی را در دفتر 
های مختلفی  ا ببیند که آژان قرار دهد ت یروز نخستدستیار وی ه  عنوان به

در  .کنند با هم کار میچگونه را دارند،  ضدفسادکه قدرت اجرای تحقیقات 
 یدت درنهاعراق، هیأت عالی حسابرسی، بدازرس کدل بدرای هدر بخدش و      

 .سازمان مبارزه با فساد داشتید
ااهراً  .کردند و نیاز به همکاری داشتنداین سه در دنیاهای مختلفی کار می

را به همکاری با یکدیگر واداشت این بدود کده    ها آنشد  راهی که میتنها 
  .را وادار به همکاری کند ها آن یروز نخست

داندم کده    نمدی  .بود یروز نخستای در دفتر  پیشنهادم گماشتن دستیار وی ه
 .رسید کده مفیدد و مدؤثر بدود     برای مدتی به نظر می .نههنوز آنجا باشد یا 

هدای مختلدف    زرگی اسدت، زیدرا فسداد، زمینده    هماهنگی، مشکل ب مسئله
 .دهد بسیاری را پوشش می

سرکوب، تحقیق و پیگدرد   شامل کنید سه حوزه اصلی آیا فکر می :کریس

 عملکردهای پیشگیرانه و عملکردهای تحقیقاتی؟ ازآن پ قانونی هستند و 

 .گویم تحقیق و آموزش من می :مسیک
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 دند؟ها با یکدیگر در تضا آیا این حوزه :کریس

تواندد ایدن    کنم به لحاظ سازمانی بخشی از مشدکل مدی   فکر می :مسیک

آیا این سازمان پر از پلی  است یا معلم ؟ چگونه مطمئن شویم کده  : باشد
حاضدر   درحدال شدود؟   یک عملکرد باعث خارج شدن عملکرد دیگدر نمدی  

های مختلف  دهد؛ زیرا اساساً دارای مخروب کنگ این کار را انجام می هنگ
شوید و کل مسیر را تدا   وارد می اجراکنندهممانعت کننده یا  عنوان به .است

دستیاران مختلفی وجود دارند، یکی بدرای اجدرا،    -روید شماره دو پیش می
بنابراین بدا توجده بده     .یکی برای پیشگیری، و دیگری برای توسعه جامعه

ی از ایدن یکد   .توانید موقعیت دوم را در سازمان داشته باشید تخصصتان می
خواهید معلمدان و پیشدگیران و مجریدان را     می که یزمانمواردی است که 

 .ترکیب کنید باید در نظر داشته باشید

بهتر است مردم درباره  .البته با انواع پیشگیری نیز مشکالتی خواهید داشت
هدا   کننده یریشگیتر باشند تا پ تر و روراست صادق شانیرو شیمشکالت پ
کنند و احتمااً بتوانندد   دایپ یعات دست اول دسترسبه اطال یهم تا حدود

اما اگر سازمان نقش اجرایی نیز داشته باشدد   .را هم ارایه دهند ییها حل راه
آنگاه ممکن است مردم تمایلی نداشته باشدند کده وارد سدازمانی شدوند و     

برای مثال این یکی از مزایای اداره اخدالق   .اطالعات حساس را افشا کنند
 هدا  آن .یا مأمورین گماشته اخالقی در هر آژان  است متحده یااتادولتی 
نزدشدان   اندرزتوانند به مردم مشاوره دهند و افرادی که برای مشاوره و  می
دانند که قرار نیسدت روز بعدد فدرد اجرایدی را در مقابدل درب       آیند، می می

 .منزلشان ببینند

در هدر   شدده  یدین تعقدی  و مدأمورین اخال  متحده یااتااداره اخالق دولتی 
 ریمردم درگ .هستند مؤثرعملکرد مشاوره و قبل از ترخی   یلدل بهآژان ، 

 ییهدا  که شدرکت  کنند ینم دایپ یمردم ارتقاء شغل شوند؛ یتعار  منافع نم
کنندد و بعدد    تیریدر آن سهام دارند مد که یوقترا تا  ریادغام و درگ درحال

گونده نیسدت کده پرسدنل       اینپ . یکه خود را از سهام خالص کردند ه
اداره اخدالق دولتدی واقعداً در کارهدای      .اجرایی بسیاری وجود داشته باشد

 .پیشگیرانه موفق بوده است
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هدای انددونزی در    هدا مانندد سدازمان    بسدیاری از ایدن سدازمان    :کریس

به نظرتان در عمل  .دولتی نیز نقش دارند ضدفسادهای  هماهنگی سیاست
 چگونه خواهد شد؟

هدا ایدن قددرت را داشدتند،      جایی کده سدازمان   -جایی که دیدم  :کمسی

 طدور  بده حسادت بوروکراتیک، و واایف متضاد، بتواند  یلدل بهدیدم که  نمی
آید که آیدا   پیش می سؤالبه همین دلیل است که برایم  .عمل کند یمؤثر

 .ریی  دولت انجام شود جز بهتواند توس  هر چیزی  هماهنگی می

در مجلد    ضدفسداد که مهم است کده آژاند     کنید یمر آیا فک :کریس

 ، قوه قضاییه، شعبه اجرایی یا استقالل کامل قرار گرفته باشد؟یگذار قانون

احتمااً تابعی از ساختار رسمی قانون اساسدی و همچندین نحدوه     :مسیک

در ارمنستان، دولت پیشنهاد کدرد کده سدازمان     .کارکرد واقعی قدرت است
 .پاسخگو باشد جمهور ی ری دربرابرایجاد شود که مبارزه با فسادی 

است که در آن  شده یمتنظقانون اساسی ارمنی در راستای خطوب فرانسوی 
است، بیشتر شدبیه ندوعی    شده حذفتا حدی از حکومت روز  جمهور ی ری

موضدوعی عملدی در    عندوان  بده ، امروزه حال ینباا .شخصیت نیمه سلطنتی
شوند  در قدرت، حزبی یکسان محسوب می و حزب جمهور ی ریارمنستان، 

 داددولت پیشدنهاد   که یزمانبنابراین  .کنند و بسیار نزدیک به هم عمل می
دهد و از  گزارش می جمهور ی رینهاد مبارزه با فسادی شکل بگیرد که به 
با آن مخالفت کرد؛ زیرا بده   شدت بهپارلمان قدرتمندتر است، آنگاه پارلمان 

: اش بتواند کنترلشدان کندد   ی بود که حکومت به واسطهراه این ها آننظر 
 .«ر ی ندهید، آنگاه شما را بازرسی خواهیم کرد گوییم،آنچه ما میاگر به »

پنجم فرانسه بدود کده حدداقل     یمثل جمهور شتریبای چنین مجموعهگر ا
 دیروزمره جدا اسدت، شدا   یها استیاز س جمهور  یدر آن ری شد یفر  م

اما واقعیت این است که ارتبداب نزدیکدی بدین     .شد یم تهرفیساختار پذ نیا
 طدور  بده  هرچندد و حزب حاکم وجدود داشدت،    یروز نخستو  جمهور ی ری

کدامالً درسدت    یا گونه بهاین مورد احتمااً  .قرار گرفت موردتوجهمتفاوتی 
 .راهی برای کنترل پارلمان توس  حزب حاکم تفسیر شد عنوان به

اره فشدارهایی کده منجدر بده ایجداد ایدن       خواهم کمدی دربد   می :کریس

المللدی،  آیدا    بدین  ازنظدر ، ازهمه اول .شود، بپرسم می ضدفسادهای  سازمان
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UNTAC (   سازمان انتقالی سازمان ملدل متحدد در کدامبوج )   دلیدل اصدلی
 ؟....شود یا این نوعی  محسوب می

ببدین، در  »: گفتندد  کنگ بودند که مدی  ، مردم هنگدر یک سطح :مسیک

کسدی   کده  یزمدان دانید چه باید بکنید  نمی به همین خاطر .«مؤثر بوداینجا 
ما مشکلمان را با این راهکار حل کردیم، بنابراین شدما  »:گوید آید و می می

خواهدد   رهبری سیاسی می که یزمانبنابراین  .«هم باید آن را امتحان کنید
 را مددت  کوتداه آسدان و   حدل  راهمشدکلی کده    ید ه و بهمشکلی را حل کند 

 یلیخپذیرد، آنگاه ایجاد سازمانی برای حل این مشکل از نظر سیاسی  نمی
 .خوشایند است

و  وپدرورش  آمدوزش تدوان بده وزارت اندرژی، وزارت     ، مدی متحده یااتادر 
 .وزارت امنیت داخلی اشاره کرد

 .تحقیق در بخش وام و رهن: کریس

بینده سدوق   اداره امور سربازان را به سدطح کا  که یزمانبله، حتی  :مسیک

شما مشکل انرژی دارید، ما یک وزارت انرژی بدرای   -اند بدین گونه .دادند
ما در حفاادت از مدیهن مشدکل داریدم، پد        .حل آن ایجاد خواهیم کرد

آیدا مشدکل    .وزارت امنیت داخلی را برای حفاات از آن ایجاد خواهیم کرد
 .کدرد  فساد داریم؟ پ  یک سازمان فساد را برای حل آن ایجداد خدواهیم  

این چیزی است که باید برایش مبارزه کدرد و بده آن    مدت کوتاهمطمئناً در 
ها در درازمدت هنوز هم هندری   البته، سنجش اثربخشی این سازمان .بالید
 .است یزبرانگ بحث

اکنون، آنچه بانک جهانی و دیگدران در تدالش بدرای انجدامش هسدتند،      
آیا فسداد   .باشدمیدشوار  توسعه اقدامات عملکردی مؤثر است، امری بسیار

انجدام داده اسدت، کداهش     ضدفسداد به خاطر کارهایی که سازمان آژان  
یافت یا اینکه بیشتر شد؟ یدا اینکده کشدف ناگهدانی ذخدایر نفدت موجدب        
افزایش شدید فساد شد؟ یا اینکه بحران عظیمی وجود داشت که منجر بده  

هدای   یدد سدنجش  بندابراین با  .هدای مختلدف شدد    تغییر در دولت و دیدگاه
 .ها داشته باشیم عملکردی درستی از این سازمان

 فساد دشوار است؟ دقیقگیری  آیا اندازه :کریس
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کار خیلی آسانی نیسدت مگدر در مدواردی     یچیز هرگیری  اندازه :مسیک

استفاده کنید  یمتق گرانهای  توانید از روش هایی که می مانند بخش خاص
حتدی اگدر    .ها در انددونزی انجدام داد   جاده درمورد Olkenمانند کاری که 

نیدز وجدود    اعتبار داشته باشید، مسایل تخصی  ینانیاطم قابلگیری  اندازه
  .دارند

هدا   ، بعدد از سدال  ضدفسداد هدای   آیدا بده نظرتدان ایدن سدازمان      :کریس

هدا را   یا بهترین شدیوه  شده آموختههای  درس یگذار اشترا حضورشان، به 
 اند؟ آغاز کرده

هدای   همکداری  سدازمان ) OECDدر آسیا،  ضدفسادااً اقدام احتم :مسیک

هدایی اسدت    ، یکی از حوزه(بانک توسعه آسیا) ADB( / اقتصادی و توسعه
هدم   یباندک جهدان   .گذاری خوبی در آن صورت گرفتده اسدت   اشترا که 
پنجم،  یانجام داده است و قرار است در روزها نهیزم نیرا در ا ییها تالش

 انیشدکارچ  یالمللد  نیاجالس ایتالف ب نیین امسال، دومششم، و هفتم ژو
حوزه را، کده در همده    نیا اندرکاران دستفساد در واشنگتن برگزار شود و 

هدای   سدازمان  تنهدا  نده  .مربوطه فعدال هسدتند، گدردهم آورد    یها سازمان
بندابراین   .هسدتند  ضدفسداد ، بلکه کسانی که درگیر اجرای قوانین ضدفساد
 .  یا دادستان یا حتی یک تیم تقلبی از اداره پلی  باشدتواند یک آژان می

توان در بین مرزها بده اشدترا     را می شده آموختههای  که درس طور همان
گذاشت، فساد بزرگی که این افراد در سراسر مرزها با همکاری هم ایجداد  

هایی که توس  شخصی در کشدور   کنند نیز بسیار مهم است، زیرا رشوه می
A یگری در کشور به شخ  دB شود در کشور  داده میC شدده یدا    ذخیره
خواهید همه  بنابراین شما می .شود هدایت می Cحسابی بانکی در کشور  به

 بداهم کده   C و B و  Aشما باید اعضای اجرایی کشدورهای   .را درگیر کنید
آوری شدواهد و غیدره را از بدین     کنند را داشته باشید  تا موانع جمع کار می
 مانع پیشبرد تحقیقدات با کنید  از مرزهای ملی عبور می که یهنگام ببرید و
هنوز هم کارهای زیادی در این زمینه وجود دارند کده بایدد    .نشوید روهروب

 .انجام شوند

  A، گسترش رواب  شخصی است تا افدراد در کشدور   تنها راه انجام این کار
 هدا  آنتوانند با  که می وجود دارند Bدر کشور  ینانیاطم قابلبدانند که افراد 
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ااهراً یک مقام رسمی در کشدورتان از شدرکتی   »: تماس بگیرند و بگویند
تمداس   هدا  آن« توانید پیگیری کنید؟ آیا می .در کشور ما رشوه گرفته است

مکالمده   درحدال نخواهند گرفت مگر اینکه بدانند که چه کسی پشت خد   
ه افدراد غلد  فداش    بد  سرعت بهاست و خیالشان راحت باشد که اطالعات 

 .نخواهد شد

هدا بدر    آیا به نظرتدان بهتراسدت کده ایدن سدازمان      .بسیار خوب :کریس

فسادهای جزیی تمرکز کنند یا بزرگ یا باید سعی کنند که همده کارهدا را   
 انجام دهند؟ زمان یکدر 

 .اصلی خواهد بدود  یتمأمور، فساد بزرگ، ها آنبسیاری از  ازنظر :مسیک

این دیدگاه است که اگدر تمدام فاسددین مدالی بدالقوه       دهنده نشاناین امر 
کوچک بدانند که مقادیر زیادی پول برای سرقت در سدطح بدزرگ وجدود    

  .دارند، آنگاه مقابله با فساد مالی دشوار خواهد بود

هدای   هدایی کده سدازمان    اختیدارات و تواندایی   ینتر مهمبرخی از  :کریس

 ؟اند کدامباید داشته باشند  ضدفساد

ایدن   .این بستگی به ندوع سدازمانی دارد کده خواهدانش هسدتید      :مسیک

قددرت تحقیقدی و اجرایدی نددارد و صدرفاً       گونده  ی هد سازمان در مراکش 
دارای  هدا  آنحاضدر مهدم اسدت کده      درحالآیا  .آموزش و پیشگیری است

 .عمل کنند، خیر یخوب بهقدرت اجرایی باشند؟ خوب، اگر پلی  و دادستان 
 .ها خیلی ناهمگن هستند، گفتنش دشوار است این آژان  ازآنجاکهبنابراین 

داده شدود،   یقدانون  گدرد یپ ایسازمان قدرت تفح   نیبه ا یبه نظرم وقت
چدون   یمدوارد  های جنبه و همه دیشیندیب یاسیس یطرف یمسایل ب به دیبا
بر انتخاب پرسدنل، ارتقدا و    یچه کس»، «بر بودجه کنترل دارد یچه کس»

 .دیقرار ده مدنظررا « رداخراجشان کنترل دا

های مربوب به پرسنل خاص که به نظرتان  آیا به نظرتان سیاست :کریس

 نوعی تقویت استقالل است در اینجا نیز وجود دارد؟

مسدلماً،   .خواهد بدود  استینوع س نیبهتر محور ستهیستخدام شاا :مسیک

، اجدرا در خدود قدانون    .نددارد  یاسیس یها نهیدر زم یکالن تداخل استیس
انداز نهادی کشور بیشتر بده چشدم    نیست و در چشم مسئلهخیلی  نفسه یف
ها در برخدی کشدورها ایدن     یک دیدگاه درباره دلیل استقالل دادگاه .آید می



  همه باهم علیه فساد                                                              

 

 

 

 

6۷ 

 

 

 

 

 

 
                                                              

هم

ه 

باه

م 

عل

یه 

ف

سا

 د

 
 

 

 

 

 

 

 

است که رقابت سیاسدی چشدمگیری وجدود دارد و همده رقبدا در عرصده       
طرفدی هسدتند کده بده اختالفدات       داور غیررسدمی و بدی   دنبال بهسیاسی 

تمایل به داشتن سازمانی مستقل دارند و  ها آنبنابراین همه  .درسیدگی کن
را بده خطدر    هدا  آنمراقب یکدیگرند تا مطمدئن شدوند کده طدرف دیگدر      

 .اندازد نمی

های مبارزه با فساد از چه نظر بهترین هستند؟  به نظرتان سازمان :کریس

 دیده مینظر را تعم نیا دیتوان یم دانم یمدهند؟  خوبی انجام می یکارها چه
 چطور؟ دیبهترشان کن یبه همتاها یاما اگر نگاه ر،یخ ای

خوب، اگر به من بگویید که بهتر از نظرم چیست خدواهم گفدت    :مسیک

کند کده    کار خوبی می متحده یااتاکنم دفتر اخالق دولتی در  که فکر می
با استفاده از ااهارات افشدای درآمدد و دارایدی از تضداد مندافع جلدوگیری       

  .دکن می

عملکدرد   شدود  یدارد کده باعدث مد    ییها ی گیقانون افشاء چه و :کریس

 وجود داشته باشد؟ نهیزم نیدر ا یبهتر

تدر از اجدرای   اجرای قانونی که درباره افشدای دوره باشدد آسدان    :مسیک

اجرای این  .گوید بیش از مقدار داده شده مصرف نکنید قانونی است که می
نتدان تدا چده حدد بلندپروازانده اسدت،       قانو .نوع قانون بسیار سدخت اسدت  

 .منظورتان از آغاز فساد به پرسشتان بستگی دارد

هدا چنددوقت    باره دور شدیم که دولتخب ااهراً از بحث در این :کریس

کنند، چگونه  را به دایل سیاسی ایجاد می ضدفسادهای  یکبار این سازمان
ز عملکردشان کمک توانند به مدیریت انتظارات عمومی ا ها می این سازمان

 کنند؟

 کده  یزمدان کده   رود یمعمواً انتظار مد  رایواقعاً سخت است ز نیا :مسیک

 نیعمل کنند و اگر چند  یخوب بهسخت   یشدند بتوانند در شرا جادیا ها آن
همان چیزی را خواهم گفت  .انتظارات برآورده نخواهند شد نینشود آنگاه ا

دانیم، اولین فردی کده   ر اینجا میهای فدرال د که همه ما از مطالعه آژان 
ادگدار هدوور    .توجده کنیدد کده جدی     .کند، واقعاً مهدم اسدت   آن را اجرا می

را چگونه مدیریت کرد، و آن را به سازمانی برگزیده تبدیل کدرد   آی.بی.اف
شما حدداقل بایدد یدک مددر  دانشدگاهی       .است گونه همانکه هنوز هم 
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تری در حقوق و یا حسدابداری   رفتهداشته باشید و معمواً دارای مدر  پیش
کدرد امدا    ها منتشر می های روزافزون را در روزنامه او مدام دستگیری .باشید
هدا دور نگده    و مدواد مخددر را از روزنامده    یافتده  سازمانجرایم  حال یندرع
 .داشت زیرا ممکن بود حوزه مطبوعات نیز فاسد شوند می

بدا فسداد چگونده رشدد      مبدارزه  یهدا  سازمانبه نظرتان مقیاس  :کریس

 حاضر مسیر حرکت درست کدام است؟ درحالکند؟  می

مانندد ایدن اسدت کده کفشدی       -یابندد   تطبیدق مدی   هدا  آنهمه  :مسیک

اید که کامالً مناسب و اندازه پایتان نیست ولی در طول زمدان کده    پوشیده
ایدن   سدؤال  .شدود  یابد و اندازه مدی  پوشید با پایتان تطبیق می کفش را می
ه آیا سازگاری نهایی سازمان با محی  و محدی  بدا سدازمان سدهم     است ک

 .شدود  مفیدی در مبارزه با فساد دارد یا اینکه فق  باعث کاهش ضدرر مدی  
 .تر است تابعی از مسایل سیاسی گسترده ها ینامطمئناً بسیاری از 

چده  بدی آغاز کنند،  گذاران یانبنکارشان را با  ها سازماناگر این  :کریس

 .بسیار مهم هستند گذاران یانبنگویید  شما می شود؟می

 .مهم و حیاتی :مسیک

آیا به نظرتان کشورهای چند سازمانی به سدمت تدک سدازمانی     :کریس

 یا اینکه پایبند مسیر آغازین خود هستند؟ اند حرکتشدن در 

 .هستند OECDببینید همه کشورهای چند سازمانی ، کشورهای  :مسیک

 .تر هستند ه در اروپا محبوبرسد ک به نظر می :کریس

 .رسد تغییر زیادی در آنجا رخ دهد بعید به نظر می :مسیک

بزرگی  سؤالاست که به نظرتان مهم باشد؟ این واقعاً  یسؤالآیا  :کریس

 .است

 .موفق باشید :مسیک

 .متشکرم .بسیار عالی :کریس
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 توسدعه  یک برای نیاز پیش یک عنوان به خوب حکمرانی درمورد بحث چرا
 است؟ مهم زیست محی  با سازگار و پایدار
 رشدد  بده  دسدتیابی  در شکسدت  تداریخی  تجربده  در فدوق  سدؤال  به پاس 

 در اتدین  آمریکدای  و آسدیا  آفریقدا،  کشورهای از بسیاری توس  اقتصادی
 ادبیدات  جهدانی،  دوم جندگ  پایدان  زمدان  از .اسدت  گذشدته  دهه چند طی

 جمعیدت  متغیرهدای  و کدالن  اقتصداد  روی بدر  توسدعه،  درمدورد  اقتصادی
 مثالً .است کرده متمرکز را خود توجه گذارند می تأثیر توسعه بر که شناختی
 و داخلدی  کافی انداز پ  توانند نمی درآمد کم کشورهای که شد می استدال
 باا درآمد با اقتصاد یک سمت به تحول ایجاد برای را ازم گذاری سرمایه
 درآمدد  با کشورهایی چنین که کردند می استدال بنابراین .بیاورند وجود به

 زیدادی  مقدادیر  جریدان  بداوجود  هرچند .دارند خارجی سرمایه به نیاز پایین
 کشدورها  این از بسیاری ،درآمد کم کشورهای از بسیاری در خارجی سرمایه
 شکست مردم زندگی استانداردهای در توجه قابل بهبود یک به دستیابی در

 و المللدی  بدین  مدالی  مؤسسدات  ازسدوی  خارجی های کمک تزریق .خوردند
 در کده  بدود  هدایی  اقلیت و حامی های گروه نفع به تنها OECD کشورهای

 و اقلیدت  ایدن  .داشدتند  دست در را ادیاقتص و سیاسی قدرت کشورها این
 یدا  و وارداتدی  لدوک   کااهدای  صدرف  را خدود  ثدروت  ممتداز  هدای گروه

 .کردند می نظامی خریدهای

 
 تدا  گرفتندد  قدرار  مورداشاره ادبیات این در نیز شناختی جمعیت فاکتورهای

 توضدیح  را کنندد  نمدی  رشدد  سرعت به درآمد کم کشورهای چرا اینکه دلیل
 واقعدی  درآمدد  افدزایش  کشدورها  ایدن  اگر شد می گفته مثال انعنو به .دهد
 جمعیدت  رشد نرخ یک با افزایش این باشد داشته درصد 3 معادل ایسرانه
 دقیدق  کنتدرل  سیاسدت  یدک  پاس  بنابراین .شد خواهد جبران درصدی 3
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 کمتر کشورهای در اقتصادی رشد کند فرآیند کردن معکوس برای جمعیت
 .بود یافته توسعه
 سیاسددی علددوم دانشددمندان و اقتصدداددانان میددان 9111 دهدده اوایددل در

 از بسدیاری  در اقتصدادی  توسدعه  شکسدت  کده  آمدد  وجدود  به نظری اتفاق
 9112 سدال  در .شدود  داده توضدیح  نحوی به باید آسیا و آفریقا کشورهای
 در کده  کدرد  منتشر توسعه و حکمرانی درمورد را خود گزارش جهانی بانک
 توجده  توسدعه  برای ازم شرب پیش عنوان به کمرانیح موضوع روی بر آن
 اینکه و کرد تبیین را حکمرانی معنای جهانی بانک گزارش آن در .بود شده
 معنی به را حکمرانی بانک .است مهم پایدار بلندمدت توسعه یک برای چرا
 بدرای  کشور اجتماعی و اقتصادی منابع مدیریت در قدرت از استفاده شیوه
 توسعه یک جا هر که گرفت نتیجه 9112 سال گزارش .ردک تعریف توسعه
 بینی پیش قابل و شفاف چارچوب یک وجود نتیجه است آمده وجودبه پایدار
 .است بوده خصوصی و عمومی امور انجام برای نهادها و قوانین از
    بددا خددوب حکمرانددی کدده کددرد بیددان 9111 سددال در بعدددی گددزارش در

(  فرآینددها  شدفافیت  یعندی )  روشدن  و بداز  ،بینیپیش قابل گذاریسیاست
 بدازوی  یدک  ،ای حرفده  اخدالق  دارای دیوانسااری یک ؛شود می مشخ 
 امدور  در کده  قدوی  مددنی  جامعده  یدک  و اقداماتش برای پاسخگو اجرایی
 .کنند می رفتار قانون حاکمیت تحت ها این همه و کند می مشارکت عمومی
 نیداز  حکدومتی  بدازوی  سه هب خوب حکمرانی که شود می استدال درواقع
 دارای کده  قضداییه  قدوه  و ،گدذاری قدانون  بازوی اجرایی، بازوی یعنی دارد
 .کنندد  مدی  عمل شفاف ای شیوه به و هستند یکدیگر از مستقل های قدرت
 اهدور  کلدی  توافدق  یدک  حاضدر  درحدال  جهدانی،  بانک پیشگامی از پ 

 پیچیدده  دفرآیند  در مهم عنصر یک خوب داری حکومت که است پیداکرده
 توانند نمی جمعیت کنترل و گذاری سرمایه و انداز پ  .است اقتصادی تغییر
 بدرای  .باشند ثمر مثمر خوب حکمرانی ازطریق منابع کارآمد مدیریت بدون
 بداز،  دولدت  تدا  است ازم توسعه در بلندمدت پایدار توسعه یک به رسیدن
 خدوب  حکمراندی  یگرد عبارت به .باشد آزاد فساد از و بوده پاسخگو و شفاف
 .است پایدار توسعه کلید
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 المللدی  بدین  کنفدران   دو اسدت در  مقالده  ده که شدامل  کتاب این مطالب
 و غربدی  اسدترالیای  دانشدگاه  در 2111 سدال  ژویدن  در یکدی  ؛اند شده ارایه

 کنفدران   دو ایدن  اصلی موضوع .هند کلکته در 2111 دسامبر در دیگری
( خدوب  حکمراندی  فقددان  دیگدر  عبدارت  هبد )  دولتی در فساد آیا که بود آن

 .شود کشور یک در اقتصادی رشد مانع است ممکن
 هدای  سدنجش پ  از مقدمه در فصل دوم این کتاب، نویسنده به بررسدی  

 تدرین  مهدم  عنوان به( CPI) فساد ادرا  شاخ  .کمی فساد پرداخته است
 کننددگان  پرداخدت  شداخ   یعندی  سوم معیار و( GCB)فساد بارومتر معیار،
 سدنجش  معیارهدای  دیگدر  سوی از .اند قرارگرفته موردبررسی( BPI) رشوه
 ابهدام  شداخ   و( ICRG) کشور ریسک المللی بین راهنمای چون دیگری

(OI )اند قرارگرفته بحث و موردتوجه نیز. 
 اطالعدات  انتشدار  از اندرو ویلیامز نویسنده فصل سدوم،  موضدوع اسدتفاده   

 انتشدار  .قدرار داده اسدت   ردتوجده مودولدت را   شدفافیت  شداخ   عنوان به
 را شدهروندان  از بسیاری منافع دولت، توس  اجتماعی و اقتصادی های داده
 اطالعدات  انتشار برای تمایل این باوجود .کند می تأمین مختلف سطوح در
 .باشدد  نیز نهادی و سیاسی شفافیت سطح از ای نشانه تواند می عموم برای
 هدای  داده مقددار  براسداس  که آمد دوجو به جدیدی شاخ  منظور این به

 ایدن  خالصده  طور به فصل این .باشد می شده گزارش اقتصادی و اجتماعی
 توسددعه در را شددفافیت اهمیددت و دهددد مددی قددرار موردبررسددی را شدداخ 
 .کند می تبیین اقتصادی

فصل چهارم به موضوع دموکراسی مشارکتی و سیستم جهدانی اطالعدات   
پردازان دموکراسی، در مواجهه  خی از نظریهرب .پرداخته است GGIS))سبز 

با دموکراسی لیبرال و مبتنی بر نمایندگی، این نقد را مطرح کردند که ایدن  
شدود کده    ای تبدیل مدی  به حکومت نخبگان حرفه عمالًنوع از دموکراسی 

خوانندد و   های ر ی فرا مدی  صندوق پای بهفق  در دوران انتخابات مردم را 
در این ندوع دموکراسدی،    رو ازاین .بینند ارکت مردم نمینیاز به مش ازآن پ 

داشدته   دنبال بهو پیامدهای منفی خود را  یافته کاهش عمالًمشارکت مردم 
ی عمدل و   یکی از عوار  کاهش مشارکت، تبدیل سیاست به حوزه .است

رفتار تعدادی افراد نخبه است که بر مبنای اندیشه و عالیق خود به مندافع  
دموکراسی مشارکتی معتقد است که بدرای تحدول    .دهند  یعمومی شکل م
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بایدد  « حاکمیدت مدردم  »های معاصر به دموکراسی واقعی یعنی  دموکراسی
ایدن   براسداس  .های عمومی افزایش یابد گیری نقش شهروندان در تصمیم

آیدد،   مدی  دسدت  بده ی مشدارکتی   دیدگاه تکامل افراد فق  در یدک جامعده  
سیاسی را پرورش دهد، توجه بده مسدایل    ای که احساس سودمندی جامعه
گیدری شدهروندانی آگداه کده بتوانندد       را تقویت کند و به شکل جمعی دسته

 .دلبستگی مستمری به فرایندهای حکومت کردن داشته باشند کمک نماید
 فضدایی  تواندد  مدی  کده  را سدبز  اطالعات جهانی سیستم مفهوم فصل این

 کندد  فدراهم  را مشدورتی  راتیکدموک فرآیندهای از پشتیبانی برای مجازی
 .کند می معرفی
 "آفریقدا  در منفدی  حاکمیت: فساد و نهادها حکمرانی،" پنجم فصل عنوان
 آفریقدایی  کشدورهای  اقتصدادی  عملکدرد  نویسنده به فصل این در و است
 جهدانی  دوم جندگ  زمدان  از آفریقدا،  صدحرای  جندوب  کشدورهای  وی ه به

 رهدایی  اسدتعمار  یدوغ  از کشورها این از بسیاری که هنگامی .است پرداخته
 هدا  آن اکثدر  چدون  دیدری نپاییدد،   کده  داشتند زیادی امیدهای کردند، پیدا

 اصلی مشکل نویسنده این فصل زعم به .کردند تجربه را اقتصادی شکست
 .بود منابع از استفاده کارایی بهبود در ناکامی

 ایدن  .و بررسی قرار داده است موردبحثفصل ششم فساد در بنگالدش را 
 معیارهدای  و مفهدوم  اول قسدمت : اسدت  شده تقسیم بخش چهار به فصل

 بده  نگداهی  دوم قسدمت  در .اسدت  کرده بررسی را فساد سنجش گوناگون
 اثربخشددی خدداص طددور بدده و اسددت داشددته بددنگالدش در فسدداد میددزان
 بدر  عدالوه  .اسدت  کرده بررسی را بنگالدش در فساد با مبارزه های سازمان
 وتحلیدل  تجزیده  نیدز  را بدنگالدش  اقتصاد در فساد بعواق دوم قسمت این
 بدنگالدش  در فساد برای ممکن حل راه پنج مقاله، سوم قسمت .است کرده
 .دهد می گیری نتیجه چهارم قسمت و دهد می قرار موردبحث را

 ایدن  .فصل هفتم نیز به کشور بنگالدش از منظری دیگدر پرداختده اسدت   
 اقتصددادی نددامطلوب عیتوضدد بدده رسددیدگی بددرای را هدداییروش فصددل

 انسدانی  و فرهنگدی  چدارچوب  در خدوب  حکمراندی  بر تمرکز با بنگالدش
 شدامل  فرهنگ تقویت و پرورش اهمیت نویسنده .دهد می قرار موردبررسی
 ایدن  .کندد  مدی  مشدخ   را ... و خانواده ،پرستی وطن ،ها سنت و اعتقادات
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 صدالح،  دارانسیاسدتم  با حکومت ساختار تجدید که کندمی استدال مقاله
 برای دیگر بازیگران و فعاان و همراهی و همکاری پرست میهن و مسئول
 .است ضروری کشور این فعلی روند کردن معکوس
 انداز چشم در ای مطالعه - اقتصادی رشد و فساد جرم،" هشتم فصل عنوان
 آن در کده  اسدت  غیرمتمرکدز  فددرال  سیسدتم  یک دارای هند .است "هند
 متعدددی  هدای  گدزارش  .هسدتند  وسیعی نظارتی های درتق دارای ها ایالت
 ایدن  در .اسدت  فسداد  تأثیر و سطح در مهم ای منطقه تغییرات دهنده نشان
 اقدامات مطالعه با را ای منطقه تغییرات این تا کند می تالش نویسنده فصل
 هدای  شداخ   بدا  مقایسه و ضدفساد مختلف های سازمان توس  شده انجام

 بدرای  را ای نمونده  همچندین  .دهدد  قرار موردبررسی ها دولت آن اقتصادی
 فصل نهدم  .است داده قرار موردمطالعه هند در فساد عمومی ادرا  بررسی

نیز که در ارتباب با کشور هند است به ارتباب میان جرم و رشد اقتصادی و 
  .ازسوی دیگر فساد و رشد اقتصادی در هند پرداخته است

 فساد کردن کن ریشه برای را اندونزی هایدادگاه احکام کتاب نهایی فصل
 عدالی  دیدوان  تصمیمات براساس ارزیابی این .است داده قرار ارزیابی مورد
 هددای داده مجموعدده .باشددد مدی  2111 تددا 2119 سددال از اندددونزی کشدور 

 بازدارندددگی تددأثیر .اسددت مددتهم 339 و پرونددده 511 شددامل مورداسددتفاده
 دیگر از هاپرونده این عاتاطال تحلیل و فساد اجتماعی های هزینه فسادها،
 .هستند فصل این موضوعات

 






