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 بیان مسأله
. های اجتماعی استت  خاص، یکی از آسیب یمعنا به 1کلی و فساد اداری یمعنا بهفساد 

در چارچوب اصول  که شود یمبه هر نوع عمل فردی یا جمعی اطالق »تماعی آسیب اج

اخالقی و قواعد عام عمل جمعی رسمی و غیررسمی جامعه محل فعالیت کنشگران قرار 

 بته . گتردد  رو متی  با منع قانونی و یا قبح اخالقی و اجتمتاعی روبته   جهیدرنتگیرد و  نمی

ختود را از دیتد نتانران قتانون، اختالق       یها یروکجسعی دارند  0رواندلیل، کج نیهم

صورت با پیگترد قتانونی، تکفیتر      عمومی و نظم اجتماعی پنهان نمایند؛ زیرا در غیر این

رویکترد مطالعته و   (. 11: 1353عبتداللهی،  )« شتوند  اخالقی و طرد اجتماعی مواجه می

کته  شتود   نامیتده متی   3شناسی اجتمتاعی  های اجتماعی در اصطالح آسیب بررسی آسیب

در واقتع،  . تعریتف نمتود  « هتای اجتمتاعی   نظمی یابی بی مطالعه و ریشه» را آنتوان  می

های اجتمتاعی نظیتر بیکتاری،     ها و نابسامانی شناسی اجتماعی، مطالعه ناهنجاری آسیب

... گتری و   خواری، ولگردی، زورگیتری، تکتدی   فقر، اعتیاد، خودکشی، روسپیگری، رشوه

ها و نیتز شترایط بیمارگونته اجتمتاعی      شگیری و درمان آنهای پی همراه با علل و شیوه

 (.02 -01: 1353ستوده، )است 

های دولتی یا  شناسی فساد اداری در سازمان تحقیق حاضر تالشی در راستای آسیب

، شناخت سطح یا میزان بروز، علتل و پیامتدهای فستاد اداری، و همچنتین     گرید انیب به

 .های دولتی بوده است ر ادارات و سازمانهای کنترل این آسیب اجتماعی د راه

ویتهه ماکیتاولی در دوره    اگرچه تعاریف اولیه از فساد اداری بته زمتان ارستطو و بته    

هتا و بوروکراستی     گردد، اما نهور و گسترش آن مقارن بتا نهتور دولتت    رنسانس برمی

                                                           
1. Corruption 

2. Deviants 

3. Social Pathology 
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نحراف از فساد اداری را ا 1آدام(. 35: 1334زاده،  حسینی هاشم)اداری دانسته شده است 

بانک جهانی، (. 440: 1353آدام، )داند  هنجارها، معیارها و اقدامات بوروکراسی مدرن می

و « گیتری خصوصتی   استفاده از قدرت عمومی برای بهتره  سوء»عنوان  فساد اداری را به

پیشنهاد دادن، دریافت، یا تقاضای هر چیز باارزش برای تأثیرگذاری بر روی رفتار یک »

پایگاه ضتد فستاد   )تعریف کرده است « در فرایند انجام یک کار یا قراردادکارمند دولتی 

در تعریفتتی دیگتتر، فستتاد اداری، انجتتام دادن اعمتتال اداری توستتط (. 0223، 0ستتازمانی

کمیسیون مستقل ضتد  )ناقص و غیرصادقانه دانسته شده است  شکل بهمأموران دولتی 

ستفاده از کاالها و امکانتات دولتتی و   ا سوء»هم فساد را  4آمنولدسن(. 00: 1335، 3فساد

( 1: 0222آمنولدسن، )داند  می« گیری شخصی مردمی توسط مأمورین دولتی برای بهره

گیتری و امتیتاز دادن    هتای اقتصتادی، بتاج    و انواع فساد را شامل رشوه، اختالس، کلک

 .داند می

در ای بستیار پیچیتده استت و عوامتل متعتددی       فساد اداری از یک طترف، پدیتده  

بتاری همچتون    ، پیامتدهای زیتان  گرید طرفاز . گیری و گسترش آن نقش دارند شکل

کفتایتی در   تفاوتی، تنبلی و بی های اخالقی، کاهش اعتماد مردم، رواج بی انحطاط ارزش

انگیزگتی و بتدبینی در اجتمتاع، کتاهش      جامعه، از بین رفتن سرمایه اجتماعی، ایجاد بی

هتا در هتدایت امتور و     انسانی، کاهش اثربخشی دولت -پذیری و توسعه اقتصادی رقابت

 .دارد همراه بههای فقرزدایی را  ناکام ماندن تالش

متأستفانه  . جهانی است و کشورهای مختلتف بتا آن درگیرنتد    یا مسئلهفساد اداری 

شتود و ایتن مستأله در تحقیقتات      نمودهای فساد اداری در کشور ما ایران نیز دیده متی 

                                                           
1. Adam 

2. Anti-Corruption Online 

3. Independent Commission against Corruption 

4. Amnuldsen 
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 1شتده توستط متاوورو    المللتی انجتام   بنابر تحقیقتات بتین  . ده استمختلف نشان داده ش

المللتی   براستاس گتزارش ستازمان بتین    . برد ، نظام اداری ایران از فساد رنج می(0220)

کشتور، رتبته    133میالدی، از لحاظ فساد اداری، ایران در بین  0223در سال  0شفافیت

کشتور   113در بتین   0221 و در ستال  57کشور رتبته   147در بین  0224، در سال 75

، ایتران دارای شتاخص   0227در ستال  . را کسب کرد 12از  3/0و نمره  55جهان، رتبه 

کشتتور جهتتان رتبتته   152در بتتین  0223و در ستتال  12از  1/0و نمتتره  131عتتددی 

(. 133 -142: 1334ختدری و دیگتران،   )در دنیا رستید   125کشورمان به رقم بسیار بد 

امتیتاز از   01میالدی، ایران بتا کستب    0213ذکور در سال های مؤسسه م طبق گزارش

. وچهتتارمین کشتتور از نظتتر فستتاد اداری معرفتتی شتتده استتت و چهتتل صتتد کیتت، 122

ایتران جتزء آن دستته از     کته  استدهنده آن  بندی نشان ، این نمره و رتبهگرید عبارت به

 07ن با کستب  ، ایرا0214در سال . اش بسیار زیاد است فساد اداری که استکشورهایی 

 وجود نیباااست،  قرارگرفتهکشورهای جهان  132ای در جایگاه  امتیاز و بهبود هشت پله

البتته  . فاصتله بستیار زیتادی دارد   ( 122)آل  نمره ایران در مقایسه با نمره متوسط و ایده

المللی شفافیت خالی از اشکال نیست  محاسبات سازمان بین که استآن  تأمل قابلنکته 

طتور قتاطع مبنتا     تتوان بته   های اعالمی از طرف این مرجتع را نمتی   ، رتبهبیترت نیا بهو 

زیرا مفهوم فساد امری نسبی است و ممکن است عملی در یتک کشتور فستاد    . قرارداد

، میزان و حجتم  گرید طرفاز . از آن نباشد  این تلقیمحسوب شود، ولی در کشور دیگر 

ر کشتور بستتگی دارد و بتدون در نظتر     فساد به شرایط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ه

ها براساس یک شاخص واحتد و   بندی آن گرفتن شرایط خاص هر کشور، مقایسه و رتبه

هتای فستاد ضترورت دارد تمتام      ترتیب، در تعریف شاخص بدین. یکسان، معقول نیست

عنوان یک شتاخص   های فرهنگی با وزن مشخص دخیل باشند تا این شاخص، به ارزش

                                                           
1. Mauro 

2. Trancparency International Organization 
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پرداخت »المللی شفافیت تنها شاخص  عالوه، سازمان بین به. حساب آید هجامع و کامل ب

در هتر کشتور، اولویتت خاصتی      کته  یدرحال. دهد قرار می موردتوجهرا « و دریافت رشوه

ممکن است کشتوری، میتزان دریافتت و پرداختت رشتوه      . برای مفهوم فساد وجود دارد

ی را کستب کنتد، امتا از جهتات دیگتر      تر بندی، رتبه پایین باالیی داشته باشد و در رتبه

 (.012 -017: 1332افضلی، )وضعیت بهتری داشته باشد و بالعکس 

دهد کته   نیز نشان می یکشور درونهای  المللی، پیمایش های بین عالوه بر گزارش

هتای   مرکتز پتهوهش  )ادراک عمومی از سالمت اداری در ایران چندان مطلوب نیستت  

دیهی است که وجود این مسأله در نظام اداری ایران، ب(. 1353مجلس شورای اسالمی، 

نظتام استت، مناستب     ساله ستیبانداز  مدنظر دولت در چشم که توسعهبرای دستیابی به 

 .نبوده و مسلماً مانعی اساسی در راه رشد و توسعه اقتصادی کشور تلقی شود

بار اقتصتادی،   با توجه به وجود فساد اداری در ساختار اداری کشور و پیامدهای زیان

شناستی فستاد اداری در    اجتماعی، فرهنگی و روانی آن، تحقیق حاضر در راستای آسیب

 :دنبال پاسخ به سؤاالت زیر بوده است و به گرفته انجامهای دولتی  سازمان

های دولتی چه پیامتدهایی در ستطح ستازمان و بیترون از آن      فساد اداری در سازمان .1

 همراه دارد؟ به

 های دولتی از دید اقشار مختلف مردم چگونه است؟ اری در سازمانوضعیت فساد اد .0

 ؟اند کدامهای دولتی از دید اقشار مختلف مردم  دالیل بروز فساد اداری در سازمان .3

هتای دولتتی از دیتد کارکنتان و      بندی دالیتل بتروز فستاد اداری در ستازمان     اولویت .4

 ها و ادارات چگونه است؟ کارمندان سازمان

های دولتتی پیشتنهاد    برای کنترل و پیشگیری از فساد اداری در سازمان هایی چه راه .1

 گردد؟ می

در بیان اهمیت و ضرورت تحقیق حاضتر بایتد گفتت کته؛ وجتود فستاد در جامعته        

طور خاص، ممکن است تصویر نامطلوبی  های دولتی به و در ادارات و سازمان یطورکل به
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هتای دولتتی از ستوی     بروز فساد در اداره. از جامعه اسالمی در اذهان مردم ایجاد نماید

، وجتود فستاد باعت     گرید طرفاز . مردم موجب کاهش اعتماد آنان به نظام خواهد شد

: 1333)قتول طالقتانی و دیگتران     بته . شتود  تضعیف روحیه کارکنان و اتالف انرژی متی 

مبارزه با مسأله فستاد اداری بترای نظتام جمهتوری استالمی ایتران از ستطح        »، (037

 شتده  لیتبتد ای راهبردی در ستطح کتالن نظتام     اداری فراتر رفته و به مقوله یا سئلهم

ناپذیر استت و هرگتام متؤثر     بار اجتناب لذا اقدام برای مواجهه با این مسأله زیان. «است

سوی مهار فساد اداری، مستلزم رسیدن به شناخت علمی از ماهیت، علل و پیامدهای  به

 ازجملته تای مبتارزه بتا فستاد اداری، نهادهتای مختلفتی      که در راس ضمن این. آن است

قتانون اساستی دو ونیفته     174طبتق اصتل   » که شده هیتعبسازمان بازرسی کل کشور 

دار  هتای اداری را عهتده   نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه

ونتایف  ، و ایتن تحقیتق بتا    (1331قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشتور،  )« است

 .سازمان بازرسی ارتباط دارد

 

 تاریخچه مختصری از فساد اداری در ایران
، بته  «سته ستال در ایتران   »کنت دوگوبینو، متفکر و نویسنده نامدار فرانسوی، در کتاب 

یکتی از  »: نویستد  نگترد و متی   اخالق و عادات و رسوم ایرانیان با نظتری انتقتادی متی   

قطتع ریشته آن نیتز کتار بستیار مشتکل و محتال         که در ایران ریشه دوانیده و بالهایی

قدری رایج است که از شاه تا آخرین متأمور جتزء    این امر به. گیری است باشد، رشوه می

الدوله با پرداختت مبلتص صتدوپنجاه     ، رکنشاه نیناصرالددر زمان . گیرند دولت، رشوه می

اش  ستفرنامه  امتال واتستون، متورن انگلیستی، نیتز در     . «هزار تومان، حاکم فارس شتد 

که در سرشتت ایرانیتان نمتود یافتته، بعتد از غترور        هایی از مجموع ویهگی»: نویسد می

« متداخل »لفت   . توخالی زیادی که دارند، شوق داومی آنان به سودجویی نامشروع است

. توان یافت، به گتوش ایرانیتان دلپتذیر استت     که معادل آن را در فرهنگ انگلیسی نمی
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دستت   ن به رشوه، فریب، زورستانی و از راه نادرست دیگتری بته  توا مداخل به هرچه می

های مثبت اجتماعی البته بیان این موارد به معنای نبود ویهگی .«...شود  آورد، اطالق می

های مثبت اخالقی ایرانیان از جمله نیست و بسیاری از سیاحان و جهانگردان، از ویهگی

 .اندتار مناسب با بیگانگان سخن گفتهایثار، ازخودگذشتگی، کمک به همنوعان و رف

شتدت مبتارزه کترد و     با این سنت بد در دربار و طبقه حتاکم بته   که یکساناز جمله 

وی . ای دالیل دیگر کشته شد، امیرکبیر بتود  دلیل همین اخالقش و پاره نیز به تیدرنها

. بتود  هایی برای زمتان ختودش انتختاب کترده     حل درستی شناخته و راه این مسأله را به

امیرکبیر برای مبتارزه بتا فستاد از دو راه    . کرد تر حل می قاطعیت وی نیز مسأله را آسان

دانست بهترین راه مبتارزه بتا فستاد، بهبتود بخشتیدن و تعتدیل        نخست، می: اقدام کرد

بنابراین سعی کلی امیرکبیر، ارتقاء سطح زندگی مردم بود تا از . زندگی مادی مردم است

تأمین احتیاجات اولیه، کسی در مقام دزدی و سوءاستفاده نباشتد و در   نیازی و برکت بی

گیتر را   و شریف بود، کلیه عناصر فاسد و رشوه دامن پاکمرحله دوم، وی که خود مردی 

حدی بود که از هدیه و ارمغتان   وسواس امیرکبیر حتی به. مورد بازخواست شدید قرار داد

امیرکبیتر بتا دو حربته بته     . دادن را نیز منسون کردنیز بیزار بود و رسم مهدگانی و انعام 

ختود، کته قتانون اعتالم      یدامنت  پتاک اول، بتا درستتی و   : پیکار با این مسأله پرداختت 

بته  . خواری را نهاد و دوم، با سیاست سختی که به قانونش نیروی اجرایی بخشتید  رشوه

ز آن، این قاعتده را  وی پیش ا. گذارد« عدالت و سیاست»تعبیر آن زمان، پایه کار را بر 

همچنتین  . وکاست در سر هر ماه برسد کم جاری ساخت که مواجب دیوانی و سپاهی بی

که بین  1313قرارداد . است« مداخله»به این معنا پی برده بود که فقر از عناصر فلسفه 

ایران و انگلیس منعقد شد، نمونه بارزی از فساد دستگاه اداری ایران پس از مشتروطیت  

اهلل اکبتر   فتتح »: که در اسناد سری وزارت خارجه انگلیس چنین آمده است طوری به. بود

الوزرای احمدشاه، بابت تصویب قترارداد، مطالبته    معروف به سپهدار اعظم رشتی و رویس

پتس از  . «نفوذ، نموده استت  هزار لیره برای خود و وکالی ذی صد کیپورسانت به مبلص 



 29 گذری بر چیستی فساد اداری   

 

زندگی و حکومتت کشتورهای اروپتایی، و مداخلته     انقالب مشروطیت و آشنایی مردم با 

ویتتهه در دوره اول  هتتا، بتته متتردم در امتتور کشتتورداری و حضتتور نماینتتدگان واقعتتی آن

ختود   خواری و فساد، شکل جتدی بته   مشروطیت، در مجلس شورای ملی مبارزه با رشوه

منظتور   هها در حد توانایی ختود بت   ها به نشر موارد فساد پرداختند و دولت گرفت، روزنامه

 (.1352باللی و فرامرزی، )ها برداشتند  حف  وجهه ملی در این راه قدم

براساس منابع دیگر، در ایران، رشوه و فساد مالی و اداری از سابقه بستیار طتوالنی   

خصتوص حاکمیتت ناصترالدین شتاه و پتس از       برخوردار بوده است و از دوران قاجار به

شد هتی  کتاری در دربتار ایتران بتدون       گفته می که امیرکبیر به اوج خود رسید تا جایی

در این دوران، شتاه  . گرفت انجام نمی( پوشی بدون هی  پرده)پرداخت رشوه یا پیشکش 

طترح برنامته   )های ستفر بته اروپتا     واسطه رجال دربار و در قبال دریافت هزینه ایران به

قستمتی  ( ده بودالخصوص انگلیس انجام ش سفرها و پیشنهاد نیز از جانب خارجیان علی

های اقتصادی مردم و در  های مساعد اقتصادی، اعمال نظارت بر فعالیت از ذخایر، زمینه

یک کالم حاکمیت ملی را بترای متدت طتوالنی در قالتب امتیتازات ختاص در اختیتار        

واستطه   طتور مستتقیم بته    این عمل ابتتدا بته  . داد قرار می( ها کمپانی)های خارجی  طرف

هتای   م شده و سپس در شکل نوین خود با استفاده از پوشش شرکتها انجا خانه سفارت

هتای    ای با اخذ رشوه از طرف طور گسترده دربار ایران به. اقتصادی و تجاری ادامه یافت

خارجی عجین شده و رقابت شدیدی بین رجال برای کسب سود بیشتر در قبتال ایجتاد   

توان بته   ها می آن ازجملهبود که های مناسب برای تاراج منابع کشور شکل گرفته  زمینه

دلیل امضتاء معاهتده پتاریس و یتا      هزار لیره توسط میرزا آقا خان نوری به 122دریافت 

کته پتس از    چنتان . دریافت دو میلیون لیره بابت اعطای امتیاز بانک رویتر اشاره داشتت 

قترارداد از   اهلل میرزای شتیرازی و لغتو   تحریم تنباکو و تهدید به اعالم جهاد از جانب آیه

صاحب کمپانی رژی عالوه بتر استترداد خستارت    « ماژور تالبوت»سوی حکومت ایران، 

توجهی خسارات تحت سواد وجوه پرداخت شده به  گذاری به میزان قابل ناشی از سرمایه
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که ... السلطان و  السلطان، امین نفوذ مانند میرزا حسین خان، کامران میرزا، نل افراد ذی

در جریان انعقاد قرارداد نفتی بین ایتران و  . لیره بود را نیز دریافت کرد 122 جمعاً بالص بر

های کالن بین رجال صاحب قدرت در ایران توزیع شده بود، از جملته   انگلیس پورسانت

لیره جهت سفر احمدشاه به اروپا، که پس از اضتمحالل قاجاریته و بته     22222پرداخت 

هتای   اهری، رضاه شتاه طتی انجتام حرکتت    حکومت رسیدن پهلوی در یک بازسازی ن

ها را پس گرفته و در واقع میدان اخذ پورستانت را بترای ختود و نزدیکتان      اصالحی آن

حکومتت پهلتوی نیتز یکتی از     (. 30 -33: 1355ذاکتر صتالحی،   )نمتود   رقیتب متی   بی

ها بود که شرحی از عناوین فستادهای آن در ایتن نوشتتار ضتروری      فاسدترین حکومت

در رژیتم پهلتوی، حاکمتان و وابستتگان، بتدون رعایتت ضتوابط بته         . رستد  نظر نمی به

قترار   رضاشتاه در صدر فاسدان آن دوره، شتخص  . های هنگفتی دست یافته بودند ثروت

تترین   داشت که با استفاده از قدرت خود توانست طی دو دهه از فردی معمولی به بزرگ

گیری حکومتت پهلتوی،    از شکلپس (. 113: 1353احمدی، )دار ایران تبدیل شود  زمین

« دارستی »نمایش لغو قرارداد )اقالم پورسانت به قراردادهای نفتی  نیتر مهمتوان از  می

ساله در دوران رضاشاه در  22سال مانده بود و عقد قرار جدید  30که از مدت آن حدود 

 شتد و یتا   که با بازیگری امینی، زاهتدی و چنتد تتن دیگتر انجتام متی      ( زاده وزارت تقی

خریدهای تسلیحاتی که در اواخر دوران شاه با حضور توفانیان به اوج رسید اشاره کترد،  

صتورت پورستانت    میلیارد دالر بته  3حداقل مبلص  1314 -12های  که بین سال طوری به

ایتن معضتل پتس از    (. 33: 1355ذاکر صالحی، )مردان رژیم تقسیم شده بود  بین دولت

وتاه و با توجه به شرایط خاص کشور، مجدداً نمایانگر پیروزی انقالب با طی یک وقفه ک

کته مجلتس    نحتوی  های کشور خود را نشان داد، بته  شده و به اشکال مختلف در عرصه

قانون ممنوعیت اخذ هر نوع پورسانت و رشتوه و   1371ناچار در سال  شورای اسالمی به

که  طوری رم برخورد کرد بهعنوان مج گونه افراد به را تصویب نمود تا از آن پس با این... 

در شترایط کنتونی نیتز،    ( 20: 1371وفتایی،  )انتد   تاکنون تعتدادی از آن دستتگیر شتده   
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گیری و اقدام عملی بستیاری از مستئوالن    زای این مسأله موجب موضع گسترش نگران

هتایی ختاص    ایشتان شتعبه   دستور بهخصوص مقام معظم رهبری شده است و  کشور به

 .وم آن تشکیل شده استبرای رسیدگی به جرا

 

 مروری بر مطالعات پیشین
شده داخلی و ختارجی در دو دهته اخیتر     ترین تحقیقات انجام برخی از مهم، 1در جدول 

گرفتته بتا    اکثر تحقیقتات انجتام  . ها آمده است همراه با نتایج آن فساد اداری درخصوص

بستیاری  . انتد  م گرفتهپیمایشی و ابزار پرسشنامه انجا -روش توصیفی  رویکرد کمّی و به

ها، بر روی عوامل اثرگذار بر فساد اداری پرداخته و بر روی عوامل خاصی همچون  از آن

انتتد و عتتواملی همچتتون  اجتمتتاعی، فتتردی، ستتازمانی و متتدیریتی بیشتتتر تأکیتتد کتترده

، بیشتر گرید یسواز . اند ای، فرهنگی، قانونی و حقوقی را نادیده گرفته های زمینه ویهگی

ندرت هم به عوامل اثرگذار، هم پیامدها و هم راهکارهای کنتترل فستاد    العات بهآن مط

هایی که برای تبیین فساد اداری  همچنین، ناآشنایی محققان با نظریه. اند اداری پرداخته

سو و نداشتن رویکرد نظری در مطالعته فستاد اداری از    اند از یک قرار گرفته مورداستفاده

به مطالعه ایتن پدیتده در ایتران     که استهایی  جدی پهوهشهای  ، از ضعفگرید یسو

شده صرفاً کارمنتدان ادارات   جامعه و نمونه آماری بسیاری از تحقیقات انجام. اند پرداخته

های دولتی است، و کمتر از دیدگاه ستایر اقشتار و متردم جامعته بته موضتوع        و دستگاه

هتا گترایش بته فستاد اداری یتا      عالوه، برخی از آن تحقیقتات تن  به. نگریسته شده است

همچنین، قلمرو مکتانی  . اند فساد اداری را بررسی کرده درمورد موردمطالعهدیدگاه افراد 

بتا در  . هایی مانند تهران، اصفهان و خراستان استت   گرفته استان بیشتر تحقیقات صورت

 -ای های کتابخانه طور همزمان هم از روش نظر گرفتن موارد یاد شده، تحقیق حاضر به

پیمایشی با ابزارهای پرسشتنامه و مصتاحبه متدد     -های توصیفی اسنادی و هم از روش
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و هم گرایش به فستاد   1«شده فساد ادراک»تحقیق حاضر، هم میزان و سطح . جوید می

دهتد و ستعی    قرار متی  یموردبررسرا با در نظر گرفتن سایر عوامل احتمالی مؤثر بر آن 

ی مسأله، به اراوه راهکارهایی کاربردی بترای کنتترل   کند ضمن پرداختن به پیامدها می

 .فساد اداری بپردازد

 

 درخصوصشده داخلی و خارجی در دو دهه اخیر  ترین تحقیقات انجام برخی از مهم( 1جدول 

 فساد اداری

 (ین)محقق ردیف و عنوان مطالعه
مکان و 

 زمان
 ترین نتایج مهم

ی
خل

دا
  

عوامل مؤثر ( 1

بر بروز فساد 

 اداری

زاده و  ابراهیم

 دیگران

های  دستگاه

دولتی کل 

 1331کشور، 

ارتباطات، عوامل ساختاری و روانی، 

، نظام پرداخت، سیستم یسازمان فرهنگ

 نظارت، فرصت، و تمایل به فساد

عوامل ( 0

اجتماعی مؤثر بر 

 فساد اداری

خدری و 

 دیگران

های  سازمان

دولتی 

شهرستان 

سنندج، 

1334 

پایینی قرار داشته، و فساد اداری در سطح 

، روابط خویشاوندی، ضعف یسازمان فرهنگ

ها، فقدان نظارت  در اعتقاد به باورها و ارزش

و کنترل مؤثر و کارآمد و سطح کیفیت 

 .اند زندگی عوامل مؤثر بر فساد اداری بوده

گرایش ( 3

دانشجویان به 

فساد اداری و 

عوامل اجتماعی 

 مؤثر بر آن

دوست  حسن

فرخانی و 

 پناه زدانی

دانشگاه 

شهید باهنر 

کرمان، 

1333 

فقدان تناسب بین اهداف و وسایل، تعلق 

اجتماعی، تعهد اجتماعی، ناکامی منزلتی و 

 انسجام اجتماعی

عوامل فردی ( 4

و سازمانی مؤثر 

 بر فساد اداری

طالقانی و 

 دیگران

شعب بانک 

سپه استان 

 1333قم، 

پایبندی اعتقادی، ویهگی : عوامل فردی

شخصیتی، سبک ارتباطی، سبک رهبری و 

: کیفیت زندگی کاری، و عوامل سازمانی

های کنترل و نظارت، نظام حقوق و  نظام

 های کاری دستمزد و فرایندها و شیوه

                                                           
1. Perceived Corruption 



 27 گذری بر چیستی فساد اداری   

 

 (ین)محقق ردیف و عنوان مطالعه
مکان و 

 زمان
 ترین نتایج مهم

عوامل ( 1

اجتماعی مؤثر بر 

 فساد اداری

حقیقتیان و 

 دیگران

های  سازمان

اداری شهر 

 1331یزد، 

باال  العهموردمطهای  فساد اداری در سازمان

بوده و متغیرهای سطح تحصیالت، سن، 

وضع تأهل، تعهد سازمانی، تمکن مالی و 

ترین عوامل اثرگذار بر  رضایت شغلی مهم

 .اند بوده( معکوس درجهت)فساد اداری 

علل فساد ( 2

اداری و 

های کنترل  روش

آن از دیدگاه 

 مدیران

نهاد و  فرهادی

 لگزیان

های  دستگاه

اجرایی 

خراسان 

ی، رضو

1332 

نبود وجدان کاری، احساس کارکنان دولت 

وجود نابرابری اقتصادی در مقایسه  درمورد

ها، عدم  با افراد شاغل در سایر بخش

پایبندی جامعه به رعایت موازین شرعی و 

 عنوان معضلی فرهنگی گریزی به قانون

شناسایی ( 7

عوامل مؤثر بر 

 فساد مالی

رهنورد و 

 دیگران

های  دستگاه

یی اجرا

تهران، 

1353 

تمایل مدیران به حف  قدرت، ضعف 

های نظارتی، ضعف پاسخگویی،  سیستم

انحصارطلبی و عدم شفافیت، بوروکراسی 

 شدید و ناکارآمدی مدیریت منابع انسانی

عوامل ( 5

مدیریتی و 

سازمانی مؤثر بر 

 -فساد اداری

 مالی

عظیمی و 

 دیگران

های  سازمان

دولتی مراکز 

های  استان

ن و اصفها

زنجان، 

1353 

نظام پرداخت، بستر کنترل : عوامل سازمانی

و نظارت، ارتباطات، جراوم و قوانین فساد، 

رسانی  های غیررسمی، شفافیت، اطالع گروه

و پاسخگویی، قوانین و مقررات اداری، و 

ضعف : عوامل روانی، و عوامل مدیریتی

مدیران در رهبری و هدایت، ضعف مدیران 

، و ضعف مدیران در در نظارت و کنترل

 بسیج منابع

عوامل رفتاری ( 3

و ساختاری مؤثر 

در بروز فساد 

 اداری

خنیفر و 

 دیگران

های  سازمان

دولتی استان 

تهران، 

1355 

پایبندی اعتقادی، ویهگی : عوامل رفتاری

شخصیتی، سبک ارتباطی، سبک رهبری و 

وضعیت : کیفیت زندگی، و عوامل ساختاری

زان انطباق پُست با قوانین و مقررات، می

شرایط احراز، شیوه ارتقاء و رشد، و نحوه 

 کنترل
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 (ین)محقق ردیف و عنوان مطالعه
مکان و 

 زمان
 ترین نتایج مهم

عوامل مؤثر ( 12

بر پیدایش، 

گسترش و 

کاهش فساد 

 اداری در مدارس

رسولی و 

 شهاوی

شهرری 

تهران، 

1355 

وضعیت اقتصادی کارکنان، وضعیت 

های سازمانی،  فرهنگی جامعه، ویهگی

کیفیت و کمّیت قوانین و مقررات و 

های فردی کارکنان بر پیدایش فساد  ویهگی

 بیترت   به، گرید طرفاز . اداری مؤثرند

اداری و مدیریتی، فرهنگی و  یراهکارها

اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در کنترل 

 .فساد اداری اهمیت دارند

سرطان ( 11

 اجتماعی فساد
 پور رفیع

شهر تهران، 

1351 

المللی، شرایط  شرایط بین: علل بروز فساد

های مناسب فساد مانند  خلی و زیرساختدا

تعارض بین )اقتصادی  -علل اجتماعی

های برآوردن آن، توزیع نابرابر  اهداف و راه

، علل (ثروت و درآمد، و نظام کنترلی ضعیف

شکل  هدیه و پول گرفتن به)فرهنگی 

...( ها و  متقابل، ضعیف بودن میزان مجازات

 و ساختار سیاسی

بررسی فساد ( 10

ری و ادا

های کنترل  روش

 آن

خدادادحسینی 

 نهاد و فرهادی

ادارات کل 

استان 

خراسان، 

1352 

های  موقعیت اقتصادی، فرهنگ، ویهگی

فردی و سازمانی، و کیفیت و کمّیت قوانین 

ترین عوامل مؤثر بر بروز فساد  از جمله مهم

دیگر، افزایش  از طرف. باشند اداری می

وانین حقوق بخش دولتی، وضع مقررات و ق

مؤثر، مطبوعات، آگاهی عمومی نسبت به 

های مالی کارا،  مقررات و قوانین، نظام

اصالح ساختار اداری، عدم سیاسی کردن 

توانند در  سازی می نظام اداری و خصوصی

کنترل و جلوگیری از فساد اداری مؤثر 

 .باشند
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 (ین)محقق ردیف و عنوان مطالعه
مکان و 

 زمان
 ترین نتایج مهم

ی
رج

خا
 

عوامل مؤثر ( 13

 بر فساد

ایچیرو و 

 1تاکیو

کشورهای 

ر، گذا  درحال

0210 

ضعف اصالحات ساختاری، ضعف قوانین، و 

 دموکراسی زاود

دالیل فساد ( 14

 اداری

پلِگرینی و 

 0گرالف

ای  مطالعه

بین کشوری، 

0225 

کیفیت حکومت، نوع مذهب، قومیت و 

نهادگرایی، گسترش فقر، و انحصار منابع 

 کمیاب

فساد در ( 11

های  بخش

عمومی و 

 خصوصی

 3لهو و کابوی
ی، کُره جنوب

0221 

عوامل سازمانی و اداری، عوامل فرهنگی و 

شناختی و گرایشی  اجتماعی، و عوامل روان

ترین عوامل مؤثر بر بروز فساد  از جمله مهم

 .اند اداری بوده

گویی و  پاسخ( 12

اهمیت : فساد

 نهادهای سیاسی

لدرمن و 

 4دیگران

اکثریت 

کشورهای 

 0221دنیا، 

دم فساد طبق نتایج، ثبات یک حکومت به ع

در سطح یک سازمان نیز فساد . بستگی دارد

اعتمادی همکاران و  موجب دلسردی و بی

 .شود تخریب سرمایه اجتماعی می

 -فساد( 17

چالشی برای 

 حاکمیت خوب

 1پیلی

آفریقای 

جنوبی، 

0224 

های نامطلوب اجتماعی، قوانین  کنترل

مداران  شده، فزونی تقاضا، سیاست متروک

ساالری حاد، احتیاط کارآفرین، دیوان

، و ترتیبات اداری ناقص و ازحد شیب

عوامل مؤثر بر  ازجملههای ناکافی  کنترل

 .بروز فساد اداری هستند

قواعد ( 15

اخالقی در برابر 

فساد در عصر 

 شدن یجهان

 2زکوس
عمومی، 

0224 

توجهی به اخالقیات عاملی بسیار مهم در  کم

 .بروز فساد اداری است

                                                           
1. Ichiro & Taku 

2. Pellegrini & Gerlagh 

3. Lho & Cabuay 

4. Lederman, Loayza & Soares 

5. Pillay 

6. Zekos 
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 (ین)محقق ردیف و عنوان مطالعه
مکان و 

 زمان
 ترین نتایج مهم

فساد در ( 13

طول تحول 

 بخش آموزش

 1تاناکا

کشورهای 

، توسعه درحال

0221 

ضعف نظام آموزشی عاملی مهم در بروز 

 .فساد اداری است

 ، ادبیات تحقیقهنگارند :منبع

 

 مبانی نظری
 شناسی فساد اداری مفهوم( 1

اقتدامات اشتخاص    -1: توان گفت فساد اداری عبتارت استت از   تعریفی برگزیده می در

نقض قتوانین  ( الف: منظور ب همکاری یک فرد شاغل در دولت بهجل درجهتخصوصی 

تغییر در قوانین برای نفع شخصتی یتا صتنفی در ازای    ( و مقررات و ضوابط اداری و ب

اقدامات اشخاص شاغل در داخل دولت بترای   -0. دریافت پول، کاال یا خدمات باارزش

نقض قوانین و ( الف: ایدریافت پول، کاال یا خدمات باارزش از اشخاص خصوصی در از

. تغییر در قوانین و مقررات برای نفع شخصتی یتا صتنفی   ( مقررات و ضوابط اداری و ب

خودداری یا کُندکاری یک مسئول دولتی در انجتام ونتایف قتانونی ختود در قبتال       -3

اقتدامات اشتخاص در    -4و . منظور دریافت پول، کاال یا خدمات از ایشان به رجوع ارباب

مازاد بر حقوق و مزایتای  )منظور جلب منافع نقدی و غیرنقدی برای خود  بهداخل دولت 

آستترفیلد،  )نقض یتا تغییتر قتوانین و مقتررات      قیازطر، خویشاوندان و دوستان (قانونی

کته از مفهتوم فستاد     در میان انواع و اقسام تعاریفی(. 11: 1371نقل از حبیبی،  به 1353

تتر   از فساد نیتز، بهتتر و دقیتق    شناختی عریفی جامعهترسد ذکر  نظر می است به شده اراوه

های مشابه متمایز ستازد و حتدود مفهتومی آن را     تواند پدیده فساد را از دیگر پدیده می

هتای ستودمندانه    فستاد تبتدیل روابتط اجتمتاعی بته مبادلته      از این منظر، . تعیین نماید

                                                           
1. Tanaka 
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دهتد و   ف ختاص متی  در طی آن اهداف عام جای خود را به اهتدا  که استآمیز  تبعیض

کتاری، رعایتت    ختواری، شترافت   داری، حتالل  گرایی، امانت نظیر قانون)خیری نامحدود 

طلبی و  ای و تخصصی، وفاداری، تعهد، صداقت، فضیلت، حریت، علم، حق موازین حرفه

نظیر پول، مقام و منصب، مدرک، پرستیه،  نفتوذ و  )خاطر خیری محدود  به( از این قبیل

 .شود قربانی می (اعتبار اجتماعی

هتای مختلتف نشتان     پتردازی  بندی کلی، نگاهی به تعتاریف و مفهتوم   در یک جمع

فقط از کشوری به کشور دیگتر،   دهد که فساد مفهومی چندوجهی و متغیر است، و نه می

فستاد مفهتومی پیچیتده استت و ایتن      . کنتد  بلکه از زمانی به زمان دیگر هم تغییر متی 

ضتمن  . که بتوان به همه علل و عوامل مؤثر بر آن پی بردشود  پیچیدگی مانع از آن می

. رونتد  شتمار نمتی   هایی که در نهور فساد دخالت دارند ضرورتاً علت آن بته  اینکه، عامل

شتود کته داللتت بتر نقتض حقتوق        ای از رفتارهایی را شامل می همچنین، فساد دامنه

، رفتارهای معطوف بته  بنابراین. زنند مشخصی دارند و به هنجارهای اجتماعی آسیب می

توان بروز  می که یدرحال. وبیش غیراخالقی، غیرعرفی و ضداجتماعی نیز هستند فساد کم

ها محتمل و حتی مسلم فرض کرد،  فساد یا اعمال فسادآمیز را در همه جوامع و سازمان

ی بختش عمتومی،   (هتا  کتارگزاری )هتا   میزان و گستره فساد به تفکیک افتراد، آژانتس  

در  1334زاده،  حستینی هاشتم  )دیریتی و مناطق جغرافیایی متفاوت است های م فرهنگ

 (.41 -42: 1334دوگراف و دیگران، 

هتا و   پردازی رغم ماهیّت پیچیده و چندوجهی پدیده فساد و تنوع تعاریف و مفهوم به

توان استنباط  تشتت آرا درباره آن، آنچه از بدنه دانش و بررسی منابع مربوط به فساد می

اکثر منتابع و   (نخست: کم دارای چهار داللت اساسی است فساد دست که استاین کرد 

منصتبان و   اند که فستاد بته آن دستته از کارکنتان و صتاحب      ها با این امر موافق تحلیل

های اعتماد و اقتتدار سوءاستتفاده    شود که از موقعیت کارگزاران بخش دولتی مربوط می

اند که ارتکاب فساد فقتط   زه فساد با این امر موافقنظران حو اکثر صاحب (دوّم. کنند می
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منصتبان و   تواند در خالل یا جریتان انجتام ونتایف قتانونی ایتن دستته از صتاحب        می

ها بر این امر صتحه   اکثر مطالعات و تحلیل (سوم. کارگزاران بخش دولتی صورت بگیرد

اعمتال مفستدانه    منصبان و کارگزاران بخش دولتی عمدتاً در قبال گذارند که صاحب می

بستیاری از تعتاریف و    (چهتارم و . شوند های شخصی برخوردار می خود از منافع و پاداش

انتد کته در متواردی     قترار داده  موردتوجههای مربوط به فساد این نکته را  پردازی مفهوم

منصبان بخش دولتی  که از سوی صاحب طور مستقیم از اعمال و تصمیماتی افراد ثال  به

چنین تفسیری، حوزه فساد را به ورای منافع کتارگزاران  . شوند شود، منتفع می گرفته می

دهد، یعنی فساد فقط ارتکاب اعمال غیرقانونی و سوءاستفاده از منابع عمتومی   بسط می

 (.11 -2: همان)شخصی نیست  نفع به

 انواع فساد اداری( 2

ه سته دستته تقستیم    در دیدگاهی، فساد را ب. شود مختلفی ناهر می یها شکل بهفساد 

در فستاد دارای  . یرربطت یغفساد دارای ماهیت تبتانی، فستاد اجبتاری و فستاد     : اند کرده

گونه، عامالن با میتل و رغبتت دستت بته ایتن کتار زده و از فستاد اداری         ماهیت تبانی

پذیرفتته   تفاوتی در قبتال کارهتای صتورت    عنوان ابزاری برای انجام اعمال غلط یا بی به

در این نوع فساد، مقامات از مزایای بیشتری در مقایسه با هزینه فساد . نندک استفاده می

در فستاد اجبتاری،   . شتوند  مند متی  شخصاً به انجام آن مبادرت ورزند، بهره که یدرصورت

در فستاد  . شتود  دهنتده آن از طترف مقامتات بتاالتر تحمیتل متی       فساد به عامل انجتام 

وق دیگران کستب شتده و قربانیتان ایتن     غیرربطی، منافعی به قیمت از دست دادن حق

 (.01: 1355ذاکر صالحی، )فساد از این مسأله آگاه نیستند 

محقق علوم سیاسی، فساد اداری را به سه گروه تقسیم کرده ( 1332) 1هایمر هایدن

ها و نخبگان سیاسی منفور استت و عامتل آن بایتد     که از نظر توده :فساد سیاه( 1: است

تتوان از دریافتت رشتوه بترای نادیتده گترفتن استتانداردها و         ل میبرای مثا. تنبیه شود

                                                           
1. Heidenheimer 
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که از نظر نخبگان منفور  :فساد خاکستری( 0معیارهای ایمنی در احداث مسکن نام برد، 

مثالً کوتاهی کارمندان در اجترای  . تفاوت هستند آن بی درموردهای مردم  است اما توده

د و فردی جز نخبگان سیاستی بته مفیتد    که در بین مردم محبوبیت چندانی ندار قوانینی

که در ناهر مخالف قتانون استت امتا اکثتر      :فساد سفید( 3ها معتقد نیستند، و  بودن آن

دانند و مثال گویتای آن نقتض مقرراتتی     نخبگان سیاسی و مردم عادی آن را مضر نمی

 بته )بر اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی موضوعیت خود را از دست داده استت   که است

 (.220: 0224، 1از الفری و موریس نقل

چنانچه بته   :فساد خُرد( 1: ای دیگر، فساد به چند دسته تقسیم شده است در مطالعه

های اندک پیشتنهاد   رشوه( که ممکن است اساساً شریف و نجیب باشند)کارکنان دولت 

فساد ( 0کنند،  رفع مشکالت تغذیه و تحصیل خانواده خود رد نمی راستایشود آن را در 

دهد یعنی برای انجام کار درخواست  مواردی استثنایی وجود دارد که فساد رُن می: فردی

ایتن نتوع   . شود کار پس از بازرسی تأدیب می در این حالت کارمند خالف. شود رشوه می

مستیرهای ختالف از   : یافتته  فساد نظام( 3یافته نیست،  فساد جنبه فردی دارد و سازمان

فستاد بستتگی    وجتود  بهها  یابد و بقای سیستم باال بسط می سمت بهگیری  محل رشوه

ها، مقتررات و هنجارهتای رفتتاری بتا فستاد تطبیتق        در این حالت سازمان. کند پیدا می

مستتئوالن ستتطح بتتاالی دولتتتی و امتتور عمتتومی و    :فستتاد بتتزرگ( 4انتتد، و  یافتتته

کنند و  نظر می رند اعمالهای بزرگ که جنبه ملّی دا مداران، در قراردادها و پروژه سیاست

 (.1: 1373شکراللهی، )آورند  دست می سودهای کالن به

درون دولتت و  ( در کتاب خود فساد اداری را به دو گروه عمده، التف ( 1371)حبیبی 

. روابط دولت با شهروندان تقسیم نمتوده و مصتادیق هتر گتروه را برشتمرده استت      ( ب

استتفاده شخصتی از    -1: از انتد  عبتارت دولت زعم حبیبی، انواع فساد اداری در درون  به

کاری، گزارش مأموریت کاذب، صرف وقت در اداره برای  کم -0وسایل و اموال دولتی، 

                                                           
1. LaFree and Morris 
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دزدی مواد اولیه و متواد مصترفی متعلتق بته      -3غیر از ونیفه اصلی،  انجام کارهایی به

برد اهتداف  استفاده از امکانتات اداری بترای پیشت    -4دولت توسط کارمندان و کارکنان، 

فستاد قتانونی بترای انتفتاع      -1متداران،   رتبته و سیاستت   سیاسی توسط کارمندان عالی

های شتغلی   فساد در توزیع حقوق و مزایا و فرصت -2مداران و کارمندان دولت،  سیاست

بنتدی   ای از طبقه ، خالصه1در شکل . اختالس و سوءاستفاده مالی -7بین کارمندان، و 

 .اده شده استفساد اداری نشان د
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 بندی فساد اداری ای از طبقه خالصه( 1شکل 

 
 04ص : 1355ذاکر صالحی، : منبع

 

 

 

 

 فساد اداری

 فساد قانونی
رسانی به افراد با نفوذ در داخل  تغییر قوانین و مقررات برای اعمال تبعیض و نفع

 های مورد نظر دولت و گروه

فساد 
 غیرقانونی

در داخل  
 دولت

استفاده از امکانات  دزدی و سوء
و اموال دولتی توسط کارمند  

 دولت

با مشارکت بخش  
 خصوصی

 در قوه مجریه

فسادی که باعث 
افزایش فعالیت و  

 گردد تولید می

پرداخت رشوه برای  
تسریع در امور، نادیده  

گرفتن قوانین و مقررات  
 مضر و غیرضروری

پرداخت رشوه برای جلب  
همکاری کارمندی که برای 
دریافت رشوه جلوی پای  

اندازی  ارباب رجوع سنگ
 کند می

های  فساد مضر که زیان
اقتصادی و اجتماعی برای  

 همراه دارد جامعه به

اندازی و   سنگ
تراشی در راه انجام   مانع

وظایف از جانب کارمند  
منظور اخذ رشوه از   به

 ارباب رجوع

پرداخت رشوه برای  
نادیده گرفتن نقض  

قوانین و مقررات مفید و  
ضروری از جانب  

 دهنده رشوه

پرداخت رشوه برای  
اعمال تبعیض در اعطای 

ها و امکانات  فرصت
 دولتی به بخش خصوصی

 در قوه مقننه

پرداخت رشوه به نمایندگان 
مجلس برای تغییر قوانین به  

های خاص در   نفع گروه
 بخش خصوصی

 در قوه قضائیه
پرداخت رشوه به مسئوالن قوه  

قضائیه برای اعمال نفوذ در 
 قضاوت
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 های فساد اداری عوامل و زمینه( 3

المللی، ملّی  توان با توجه به سه سطح بین ای پهوهشگران، نهور فساد را می از نظر پاره

فساد اداری شامل تحتوالت   در هر سه سطح عوامل مؤثر بر نهور. و نهادی توضیح داد

ای، نهادهتای جدیتد، ابهتام     سریع اقتصادی و اجتماعی، ارتباطات قتوی قتومی و قبیلته   

های اقتصادی، تسامح سیاستی،   رفتار صحیح اجتماعی، انحصار دولتی بر فعالیت درمورد

حقتوق فتردی،    درمتورد اقتصادی، جهل، ناآگاهی  -های اجتماعی فقر فراگیر و نابرابری

نفتع   های دولتی، روابط نامتقارن به مشروعیت سازمان درموردانوادگی، دوگانگی روابط خ

صاحبان قدرت، کمبودهای اقتصادی که مقامات دولتی را مسلط بتر متدیریت کاالهتا و    

. شتود  دار متی  بازی و ستوءمدیریت نظتام   نماید، حرص و طمع، پارتی خدمات کمیاب می

شناستی شتش الیته شتامل      ت یتک گونته  صتور  تتوان بته   الذکر را می اغلب عوامل فوق

متغیرهای ایدوولوژیکی، خارجی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فنتی خالصته   

 (.1: 0222، 1خان)کرد 

از نظتر او، عتدم تتدوین    . از پدیده فساد اداری متفاوت استت  0«ویتو تانزی»تبیین 

ن در ایتن  های اقتصادی در چارچوب مقررات دقیق و بتاز بتودن دستت مجریتا     سیاست

زمینه، و روابط اجتماعی نزدیک و شخصی بین کارمندان دولت و سایر مردم که زمینته  

کنتد و استتقرار    را ایجتاد متی  « گر یا منفتی  سرمایه اجتماعی مساعده»پرداخت رشوه و 

هتای   گرداند، از عوامل و زمینته  را بسیار دشوار می 3«وبری»آل نوع  ساالری  ایده دیوان

از نظر تانزی، در هر کشوری چند (. 01 -2: 1375تانزی، )اری هستند مهم بروز فساد اد

های اجتماعی جامعه، ماهیت نظام سیاسی، و نظتام کیفتری کشتور     عامل دولت، ویهگی

در برختی از  ... »: افزایتد  تتانزی متی  . کننتد  اصوالً نقش و میزان تأثیر فساد را تعیین می

برختی دیگتر، سترنخ فستاد در دستت      در . کشورها، فساد زیر سر رهبران سیاسی استت 

                                                           
1. Khan 

2. Tanzi 

3. Weber's Ideal Type 
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کارکنان دولت و کارمندان شهرداری است و کشورهایی هم هستتند کته در آن هتر دو    

راستتین، کته از طریتق    ( دموکراتیتک )ستاالر   در یک نظتام متردم  . کارند گروه دست به

و حساب پس  نظرند ریزانتخابات قانونی، جریان پارلمانی و مطبوعات آزاد نیرومند، همه 

کم سترانجام پتته روی آب    شود یا دست ند، فساد رهبران سیاسی عموماً مهار میده می

نتدرت بته ستطح     فساد وجود خواهد داشت، امتا بته  . شود افتد و جلوی آن گرفته می می

 (.30: همان)« .های استبدادی خواهد رسید افراطی موجود در حکومت

دانشگاه ستاکس تحتت   وسیله مؤسسه مطالعات توسعه وابسته به  در سمیناری که به

با شترکت مقامتات   « بهبود امور اداری و توسعه و مساول مربوط به فساد اداری»عنوان 

کشور جهان برگتزار شتد، هفتت عامتل اصتلی متؤثر بتر فستاد اداری          12رتبه از  عالی

قرار گرفت که نماینده ایران در گزارش ختود از ایتن ستمینار، ایتن متوارد را       موردتوجه

هتا و کارکنتان    به وزارتخانه ازحد شیباعطای اختیارات و قدرت  -1: دشرح زیر برشمر به

 -3تشکیالت ناقص سازمانی و فقدان سیستتم کنتترل،    -0دولت و سوءاستفاده از آن، 

اطالعی متردم   بی -1عدم تأمین شغلی،  -4فقدان تأمین زندگی و آتیه کارکنان دولت، 

هتای کتار و    فقتدان روش  -7ی، و های اجتمتاع  نفوذ قدرت -2از حقوق و ونایف خود، 

 (.42 -40: 1355نقل از ذاکر صالحی، )تعلل 

، الگویی سه سطحی برای فهم عوامل مولد فساد اداری اراوه نموده (1371)فکوهی 

در کنتار   تأمتل  قابتل ایتن الگتوی   . شناسی اجتماعی است های روان که برگرفته از آموزه

دی دیگر را نیتز متدنظر قترار داده و آن،    کننده، یک عامل کلی شش عامل تعیین بر هیتک

بتا ایتن پدیتده دستت      کته  استنیافتگی فرایند تکوین دولت ملی در کشورهایی  توسعه

 (.0شکل )گریبانند  به
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 مدل سه سطحی عوامل مولد فساد اداری( 2شکل 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 با تعدیل نگارنده 1371فکوهی، : منبع

ای از  ، فستتاد اداری در تحلیتتل نهتتایی نشتتانه(15: 1371)متتدل فکتتوهی  براستتاس

ای کته   نیافتگی، و از نقصان و کاستی در فرایند تکوین دولت ملتی استت و ایتده    توسعه

: نیافتگی جستجو کرد بر چهتار بُعتد تأکیتد دارد    معتقد است ریشه فساد را باید در توسعه

زی قدرتمندی وجتود دارد کته همته ارکتان     های مرک نیافته دولت در جوامع توسعه( الف

ها، دموکراستی، آزادی نقتد و شتفافیت کته      در این نظام( اجتماعی را در دست دارند، ب

در ایتن جوامتع، گتردش و    ( سدی در مقابل روابط غیررسمی فاسد است وجود ندارد، ج

 فساد است منشأتوزیع ثروت طبیعی نیست لذا فشار اقتصادی و محرومیت اجتماعی که 

سطح 

 اخالق

سطح 

 قانون

 سطح سنت

 محیط اجتماعی

 محیط کار

 (خانواده)فرد 

 رشد نیازهای اجتماعی ذهنی

تن  درصورتترس از انزوا و طرد 

 ندادن به فساد اداری

های  مواجهه با تقاضاهای گروه

 غیررسمی

ای از  تأثیرپذیری رفتار حرفه

گرایش به )مدیریت  مراتب سلسله

 (فساد تحت تأثیر مدیران

تعارض بین ساختار سنتی خانواده 

 کیکراتبوروگسترده و ساختار 

 صنعتی

 های اقتصادی فشار انگیزه
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های بلتوک   مانند دولت. بین حوزه سیاست و حوزه اقتصاد موازنه نیست( وجود دارد، و د

شرق که لشکری از کارمندان حاکم بتر همته امتور کشتور را تربیتت کردنتد تتا اقتتدار         

های پایین حداکثر است  از طرفی، پتانسیل فساد در رده. خود را تأمین کنند کیبوروکرات

 .نیز از مهار بحران و فساد عاجز است( لشکر اداری)اتیک کنترل بوروکر سازوکارهایو 

عوامل دخیل در بروز و شیوع فستاد اداری را در چنتد متورد شتامل     ( 1353)مشفق 

هتای   ، مؤلفهتیدرنهاکند و  بندی می عوامل اداری، حقوقی، دولت و مطبوعات آزاد طبقه

فقتدان ثبتات سیاستی و     (1: اثرگذار بر فساد اداری را در موارد زیر خالصه کرده استت 

شفاف نبودن مقررات نظام بتانکی  ( 0ای نامطمئن،  مدیریتی، ناامنی شغلی و وجود آینده

وجتتود انحصتتارات جدیتتد و ( 3و شتتناور و متغیتتر بتتودن مقتتررات و قتتوانین اقتصتتادی، 

ثابتت نبتودن و متغیتر    ( 4گتذاری،   غیررقابتی بودن بازار در عرصه تولید، توزیع و قیمت

 چند( 1هره و پیروی نکردن نرن بهره از یک منطق اقتصادی و شرایط بازار، بودن نرن ب

( 7بزرگ شدن هرچه بیشتر حوزه عمل اقتصاد پنهتان و زیرزمینتی،   ( 2بودن ارز،  ینرخ

هتا،   ملتزم نبتودن ستازمان   ( 5های مختلف،  پایین بودن حقوق کارکنان دولت در بخش

وه عملکرد شفاف، و عدم پاسخگویی شفاف های دولتی به ارا ها، نهادها و شرکت دستگاه

هتا و   یافته بانک اطالعی مردم از امتیازات، تسهیالت اختصاص بی( 3برخی از مسئوالن، 

فقتدان  ( 12مؤسسات پولی و در جریان قرار داشتن افراد خاص و دارای ارتباط و نفتوذ،  

ای ملتی و  هت  ها، مناقصتات و واگتذاری اغلتب پتروژه     عملکرد شفاف در برگزاری مزایده

فقتدان نهادهتای   ( 11کاران خاص اعم از بخش خصوصی و دولتی،  ای به پیمان منطقه

هتا و   ها بر عملکرد مجموعه دستگاه کننده اعم از احزاب، نهادهای مدنی و رسانه نظارت

ای، خویشتاوندی، گروهتی و سیاستی،     های استخدامی، رابطه وجود نظام( 10ها،  سازمان

 براستاس های اقتصادی و تغییتر متداوم آن    ها و برنامه سیاست سیال و متغیر بودن( 13

فقدان تعاریف شفاف برای جتراوم اقتصتادی، متالی و اداری و عتدم     ( 14ها،  تغییر دولت

( 11هتا و قتوانین موضتوعه،     آموزش و توجیه مجریان و مشتریان نستبت بته سیاستت   
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دان توانتایی مجریتان   جانبه و فقت  های قدرت از مصونیت همه برخورداری بعضی از گروه

سیطره و مالکیت دولت ( 12قانون در برخورد با مفاسد اقتصادی بعضی از عناصر قدرت، 

های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، و ناتوانی نظتارت نهادهتای نظتارتی،     بر تمامی عرصه

مصتونیت برختی از متدیران ارشتد     ( 17های قتدرت و ثتروت،    مردمی و مدنی بر کانون

ثبتات  ( 15پتذیری،   کشتی و نظتارت   ای قدرت و اطمینان از عدم حسابه دلیل پایگاه به

فقدان نقش ( 13های کلیدی،  منصبان در پُست مدت بعضی از کارکنان و صاحب طوالنی

گتذاری و عتدم    دانان و مطبوعتات در فراینتد قتانون    مؤثر احزاب، نهادهای مدنی، حقوق

حتاکم بتر متردم ایتران و     تناسب قوانین مصوب با شرایط جامعه، روحیتات و فرهنتگ   

فقدان تبیتین روشتن   ( 02های مختلف،  گذشته تاریخی آنان و تحوالت سریع در عرصه

صتورت شتفاف، و آشتنا نبتودن      مفاهیم و مصادیق فساد اقتصادی، مالی و سیاستی بته  

مشخص نبتودن  ( 01کارمندان دولت و مردم با مصادیق فساد اداری، مالی و اقتصادی، 

ناکتافی بتودن   ( 00رت صریح و روشن در قوانین جزایتی کشتور،   صو جراوم اقتصادی به

شده برای جراوم اقتصادی و مالی، و برختورد فصتلی و مقطعتی بتا ایتن       تعیین مجازات

گتری، داللتی و    خواری، واستطه  بازی، رانت شکنی، پارتی گریزی، قانون قانون( 03پدیده، 

هتای زیتادی از    میتان بختش  تبدیل آن به هنجار در جامعه و عادی شدن این پدیده در 

کتار   هتا و پایتان   صتدور مجوزهتا، گتواهی    زمتان  متدت طوالنی بتودن  ( 04افراد جامعه، 

( 01هتا،   ها و زمانمند نبودن خدمات اراوه شده توستط دستتگاه   ها، پرداخت وام شهرداری

محتدودیت در  ( 02ای و تغذیه اقتصتاد از نفتت و گتاز،     وجود ساختار بیمار نفتی و یارانه

ازی اقتصادی و رقابتی نبودن بازار در عرصه تولید، توزیتع و وجتود انحصتارات در    آزادس

چنتتدگانگی نتترن ارز، تخصتتیص ( 07نفتتوذ،  هتتای ذی دستتتان تعتتدادی افتتراد و گتتروه

صتتورت غیرعادالنتته و غیرشتتفاف، وجتتود   هتتای ارزی و اعتبتتارات دولتتت بتته  ستتهمیه

( 05هتا،   نترل دستوری قیمتبندی واردات، و ک آمیز، سهمیه های صنعتی تبعیض سیاست

های دوگانه  ویهه سیاست عوامل خارجی به( 03پایین بودن سطح حقوق کارکنان دولت، 
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هتای   وجتود نهادهتا و ستازمان   ( 32کشورهای خارجی در قبال کشورهای تحت نفتوذ،  

های دولتی، و فقدان اختیارات مستقل از  ها و سازمان بازرسی موازی و وابسته به دستگاه

تتترجیح ( 31هتتا و عناصتتر فاستتد،    هتتا جهتتت برختتورد بتتا سوءاستتتفاده     دستتتگاه

های فردی بر مصالح نظام و حقوق اساسی مردم در برخورد با برختی از   اندیشی مصلحت

عدم برخورد با پدیتده قاچتاق کتاال، ارز، احتکتار و کمبتود کاالهتای       ( 30عناصر فساد، 

قضتایی در برختورد قتاطع بتا     عدم قاطعیت متورد انتظتار دستتگاه    ( 33مردم،  ازیموردن

مهاجرت شتابان روستاویان و ( 34خواران بزرگ،  قاچاقچیان کاال، مواد مخدر، ارز و زمین

شهرها جهت یتافتن شتغل و درآمتد بهتتر،      ساکنان شهرهای کوچک به شهرها و کالن

گسترش ( 31زایی دولت،  های اشتغال رشد شتابان بیکاری و ناکارآمدی سیاست و برنامه

ها و بزهکاری  تبع افزایش ناهنجاری نشینی در شهرها و به روزافزون پدیده حاشیه و رشد

مواد مخدر، کاالی  نظام ادهیپو جراوم مختلف و تبدیل بعضی از عناصر فوق به سربازان 

هتای هتزاران متدیر     نادیده گرفتن ستوابق و تجربته  ( 32ها و مفاسد،  قاچاق و انواع بزه

هتای متادی و    ختروج سترمایه  ( 37الحظات سیاسی و حزبی، کارآمد در اداره کشور با م

های گذشتته و بته فراموشتی ستپردن آن، و عتدم تمهیتد        فکری از کشور در طول دهه

ها به کشور جهت رونق اقتصادی، کاهش وابستتگی بته    های بازگشت این سرمایه زمینه

هتای   و بنگتاه  ها عدم استفاده بهینه از سرمایه( 35سود نفت و ارتقای سطح رفاه مردم، 

دلیتل   ناکارآمدی نهادهای فعلی در برخورد با فساد اداری به( 33، و واگذارشدهاقتصادی 

 .فقدان اختیارات الزم

گرفته و ادبیات موجتود عوامتل مولتد فستاد      ، با توجه به تحقیقات صورتدرمجموع

که توان در شش عامل اصلی  گیری و عوامل تشدید آن را می اداری اعم از عوامل شکل

 .آمده است، خالصه کرد 3در شکل 
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 عوامل مولد فساد اداری( 3شکل 

 

 

 رویکردهای نظری مُبیّن فساد اداری( 4

کننتد   نقل می (0223) 1در دیباچه کتاب خود از جرالد کایدن (1334)دوگراف و دیگران 

تتر شتبیه گشتتن در هزارتتویی پیچیتده، بتا        فستاد، بتیش   درمتورد پتردازی   نظریه»: که

حتتی جستورترین و    کته  استت  کننتده  ریگ غافلهای  های فراوان و دوربرگردان ستب بن

فستاد اداری   درمتورد پتردازی   بنابراین، نظریته . «ترین افراد را نگران خواهد کرد باک بی

ها به محقق کمک  واقعیات یا پدیده( یابی علت)تبیین ها در  بسیار سخت است، اما نظریه

در این قسمت با مرور اجمالی چند رویکترد  . روند مار میش کنند و راهنمای تحقیق به می

 .گردد تا به سؤاالت تحقیق پاسخی درخور داده شود نظری، چارچوب نظری تدوین می

 0رویکرد کارکردگرایی ساختاری( الف

گیترد کته در    های منسجم در نظر می ای از نظام مثابه مجموعه این رهیافت جامعه را به

بنتابراین، پهوهشتگرانی کته از    . متاعی دارای کتارکرد هستتند   هتای اجت  آن تمام پدیتده 

                                                           
1. Caiden 

2. Structural Functionalism Approach 

 فساد اداری
عوامل  

 المللی بین

عوامل حقوقی،  
 قضایی و قانونی

عوامل  
 سیاسی

عوامل اداری  
 و مدیریتی

عوامل  
 اقتصادی

 -عوامل فرهنگی
 اجتماعی
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پرسند که فساد چه کارکردی را در  اند از خودشان می کارکردگرایی ساختاری الهام گرفته

فستاد   درموردمثال دقیق رهیافت کارکردگرایی ساختاری . کند یک جامعه معین ایفا می

دوگتراف و  )پیتدا کترد    0ریگتز  فترد  1«(درخشان)جامعه منشوری »توان در نظریه  را می

و  1، تونیس4کالسیک دورکهایم 3نظریه ریگز بر پایه مطالعات نوسازیِ(. 1334دیگران، 

رویکترد ریگتز   . استت  7شدت متأثر از کارکردگرایی ساختاری تالکوت پارستونز  و به 2وبر

تحقیتق دربتاره چرایتی ناکارآمتدی     « دلیل فساد چیستت؟ »به این پرسش که ( 1324)

متثالً جوامتع    -در برخی نقاط مانع فساد شتده، امتا در دیگتر نقتاط     که استی نهادهای

کارآمتد   -های جامعه متدرن و ستنتی استت    حاوی ویهگی که یجوامع، یعنی 5منشوری

به این پرسش اساسی پاستخ داد کته چترا الگوهتا و      1322ریگز در اوایل دهه . نیستند

ظم و نستبتاً پتاک در غترب    در برقتراری حاکمیتت متن    کته  مدرنفنون مدیریت دولتی 

دستت   اند، همتین نتتایج را در آستیا، آفریقتا و آمریکتای التتین بته        خوبی عمل کرده به

اصول و فنون مدیریت دولتی متدرن بازتتاب ستاختار     که استپاسخ او این . اند؟ نیاورده

کنتد و   هنجاری جوامع صنعتی غربی است و در حقیقت برای حف  آن ساختار عمل متی 

است، در جوامتع  ( 3گرایی شایسته)ها  در جامعه مدرن عمل براساس شایستگی که یدرحال

                                                           
1. Prismatic Society 

2. Riggs 

3. Modernization 

4. Durkheim 

5. Tones 

6. Weber 

7. T. Parsons 

کند  آن صحبت می درموردساختارهای اجتماعی در جوامعی که ریگز  که استحاوی این ایده « منشوری». 5
: 1324ریگز، )اند درست همانند نور درون یک منشور  زمان هم پراکنده و هم آمیخته کارکردی در یک ازلحاظ
31- 07.) 

9. Merit System 
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گیترد   انجتام متی  ( 1گرایتی  فامیتل )دیگر عمل براساس تعهد به خویشاوندان و دوستتان  

 (.11 -10: 1324ریگز، )

 0رویکرد اقتصاد نهادی( ب

ن فاستد را  ، کارمندا(1375، 1353) 3اَکرمن -ویهه رُز طرفداران رهیافت اقتصاد نهادی به

راحتتی ستودمندترین راهکتار را     کننتد کته بته    ستازان ستود معقتول تصتور متی      بیشینه

کند که ثروت شخصتی و قتدرت    بروز می ییجا درطبق این دیدگاه، فساد . گزینند برمی

عنتوان   فساد محصول استفاده نامشروع از تمایل به پرداختت بته  . کنند دولتی تداخل می

ا سازمانی خصوصی در مقابل کسب منفعتی یا اجتناب از فرد ی. گیری است معیار تصمیم

 صتاحبِ ها ثتروت شخصتی    رشوه. پردازد ای، مبلغی را به صاحب سِمَتی دولتی می هزینه

را افزایش داده و ممکن است ایشان را وادارد اقداماتی انجام دهند خالف منافع  ها سمت

ی نظیتر متدیران ارشتد    انتد، کستان   که قدرت دولتی را به ایشتان تفتویض کترده    کسانی

های نامشروع ممکتن استت    پرداخت. شده سیاسی، یا مردم بوروکراتیک، وزرای منصوب

که قدرت دولتی را در دست دارند یا برای کسب آن  آنانی. در مسیر معکوس جریان یابند

ها یا بقیه مقامات دولتی بپردازنتد   کنند، ممکن است مبالغی را به افراد، شرکت رقابت می

هتای   در هر دو حالتت، آستیب  . شان کسب کنند افعی را برای خود یا احزاب سیاسیتا من

 در هر حال، نکته اصلی ایتن استت  . کارفرما در کانون مبادله فاسد است/ رابطه کارگزار

دوگتراف و  )که فساد معرف تخطی از ونیفه یا تعهد در قبتال منفعتت شخصتی استت      

 (.100 -3: 1334دیگران، 

 

 

                                                           
1. Familistic System 

2. Institutional Economics Approach 

3. Rose-Ackerman 
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 1شناسی فساد رویکرد جُرم( ج

بته کارمنتدان دارای    مند عالقهاند،  شناختی فساد را انتخاب کرده که رهیافت جُرم کسانی

دوگتراف و  )کننتد   ها اعمتال متی   شناختی را بر آن های جُرم فساد فردی هستند و نظریه

طور خالصه، این رویکترد فستاد اداری را شتکلی از جُترم و جنایتت       به(. 1334دیگران، 

شتده، شتغلی یتا     دهتی  شناسی فساد را با جُرم و جنایت ستازمان  های جُرم ریهنظ. داند می

شناسان انگیزه، احتمال فساد و استفاده از کنترل اجتماعی بر  جُرم. دانند دولتی مرتبط می

کننتد کته رفتتار ناستالم      ها اذعان می آن. کنند سطوح خُرد، میانی و کالن را بررسی می

 .گیرند که فاسد باشند یا نه ها یاد می اکتسابی است، بنابراین انسان

 0رویکرد نوع آرمانی وبری( د

مثابه فقدان عقالنیت ختدمات عمتومی در    را به( اداری)رویکرد نوع آرمانی وبری، فساد 

کنتد کته از درون    ای نگتاه متی   مثابه پدیتده  این رویکرد به فساد اداری به. گیرد نظر می

نهور نکترده   3قانونی -که هنوز اقتدار عقالنی اییبوروکراسی نابالص بیرون آمده است، ج

ستوی اقتتدار    بته  4ای است در مستیر پدرستاالری   از این منظر، فساد اداری مرحله. است

هتایی   نیافتته، روزنته   بر این اساس، در نظام بوروکراتیک کامالً توستعه . عقالنی -قانونی

ای مستأله فستاد از    راسی حرفهبرای انجام اعمال فاسد وجود دارد و نهایتاً با غلبه بوروک

انتدازی را بترای    محورِ فساد چشم بازی طبق این رویکرد، دیدگاه پارتی. بین خواهد رفت

« شبکه تعامالت متقابتل »سازد که دارای ویهگی  مند فساد فراهم می تحلیل شکل نظام

فساد و علل آن در زمینه وسیع شکلِ خاصی از سلطه و حاکمیت شخصتی واقتع   . است

های  شکل قیازطرند؛ بنابراین، فساد سازوکاری برای نفوذ و اعمال قدرت بر مردم ا شده

دهد کته   فسادی افزایش می درموردانداز فهم ما را  این چشم. بازی و حمایت است پارتی

                                                           
1. Criminological Approach's Corruption 

2. Weber's Ideal-typical Approach 

3. Legal-rational Authority 

4. Patrimonialism 
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یک شکست فردی نیست بلکه سازوکار منسجمی است با قواعد و منطتق ختاص ختود    

 -55: 1334دوگتراف و دیگتران،   )رابطه استت  طلبد و با ثبات رژیم در  که تبعیت را می

57.) 

هتا و   دهتد کته تبیتین    بندی کلی، بررسی رویکردهای فوق نشتان متی   در یک جمع

نوبه خود، ماهیت  های گوناگون و نامتجانسی از مسأله فساد وجود دارد که این به گفتمان

هوم و هم در پیچیده، چندالیه، غیرخطی و چندبُعدی فساد اداری را، هم در مقام یک مف

هتا،   از ایتن نظریته   هرکتدام ، جته یدرنت. دهد مقام یک مسأله اجتماعی جهانی، نشان می

های متفاوتی برای پیشگیری از مسأله فستاد یتا متدیریت     حل ها و راه ها، مداخله سیاست

پتردازی اجتمتاعی فستاد     ای که باید در بررسی و نظریته  بنابراین، نکته. اند آن اراوه کرده

گذاری نهایی این مسأله باید برمبنای  تبیین یا سیاست که استقرار گیرد این  موردتوجه

تتر و   نظری یا مدلی استوار باشتد کته فستاد را بتا توجته بته محتیط ایجتاد آن، جتامع         

 .تر تبیین کرده باشد جانبه همه

 

 چارچوب نظری( 5
ه هتایی بهتر   چارچوب نظری این تحقیق ملهم از رویکردهتای فتوق استت و از نظریته    

گیرد که عوامل مؤثر بر بروز و گسترش فساد اداری را در سه سطح کالن، متوسط و  می

 .دهند قرار می موردتوجهخُرد 

 عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری در سطح کالن( الف

کنند تا علتل پیتدایش یتک پدیتده در قالتب و چهتارچوب        های کالن کمک می نظریه

که بیشتر ملهتم از رویکردهتای نظتری     -ها ریهمطابق با این نظ. تر جستجو شوند وسیع

 1«آنتومی »شناستی هستتند، فستاد اداری از ختانواده      کارکردگرایی ستاختاری و آستیب  

                                                           
1. Anomie 
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انحرافتات  )مستاول   نیتی تب بهپردازانی که  نظریه. شود محسوب می 1(آشفتگی اجتماعی)

هتایم و  انتد امیتل دورک   از منظر آنومی یا آشفتگی اجتمتاعی پرداختته  ( اجتماعی و جراوم

شناس وجوه اشتراکی با هم داشته و هر  های این دو جامعه نظریه. هستند 0رابرت مرتون

ها  موجب نارضایتی افراد و تمایل آن که اند بناشدهدو بر پایه تولید نیاز و عدم ارضاء نیاز 

دورکهتایم، در   ازنظتر . شتود  می( گرفتن رشوه و امثال آن)به کارهای خالف، مثالً فساد 

ای به ثتروت   ای به فقر و عده های اقتصادی و یا رشد سریع اقتصادی، عده بحران فرایند

طور همزمان در پی این فراینتدها، نظتام ارزشتی و هنجتاری ستنتی و       به. رسند زیاد می

دهنتد   سرعت دگرگون شده و قتدرت اثرگتذاری ختود را از دستت متی      معمول جامعه به

اهده ثروت و فقر زیتاد در کنتار یکتدیگر    طبق آن نظریه، مش(. 041: 1311دورکهایم، )

مرتتون،   ازنظتر . گتردد  ها متی  منجربه تمایل برخی از افراد به فساد در ادارات و سازمان

( هتا و نیازهتای   ارزش)هتای اصتلی    انحراف اجتماعی در پی تفاوت یا فاصله بین انگیزه

بیتان   بته . آیتد  یوجود م ها به منبع  از نظام فرهنگی جامعه و امکانات تحقق این انگیزه

متثالً بتا   )کننتد   ها و نیازها را تولیتد متی   ها انواع ارزش ساده، جامعه و فرهنگ در انسان

هتا در اختیتار    های ثروتمنتد و امکانتاتی کته آن    تبلیغات و یا با مشاهده وضعیت خانواده

که در  که امکان دستیابی به این اهداف محدود یا مسدود شود، افرادی حال وقتی(. دارند

های  کنند که از راه اند منحرف شده و کوشش می قرار گرفته فشار تحتساختار اجتماعی 

در ختود دستت   ( تولید شتده )به اهداف و آرزوها و نیازهای ( در اینجا، فساد)غیرمشروع 

 (.07: 1351پور،  رفیع)یابند 

 هتا  گونه که بعدها در کار دیگران به درک و تفستیر بیشتتر ایتن نظریته     البته، همان

تنهتا از  ( برای نمونه فساد، اختتالس، رشتوه و امثتال آن   )پرداخته شد، مسأله انحرافات 

گیترد، بلکته    نابرابری، وجود فقیر و ثروتمند و نمایش ثروت در جامعته سرچشتمه نمتی   

                                                           
1. Social Disorder 

2. Merton 
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اجتماعی در جامعته و مقایسته کتردن     -ها و طبقات مختلف اقتصادی وجود الیه دلیل به

وجتود آمتدن    ، و پس از آن مقایسه، به(1314، 1فستینگر)های دیگر  خود با برخی انسان

احستاس محرومیتت   (. 1322، 3رانستیمان )ها است  در آن 0«محرومیت نسبی»احساس 

آید که او خود را بتا   وجود می عدالتی نسبی زمانی در یک شخص به نسبی یا احساس بی

(. گتردد  چشمی در اینجا تشتدید متی   وهم و شاید چشم)یک شخص دیگر مقایسه نماید 

قدر اهمیت نداشته باشد و ثبتات و   بنابراین، شاید وجود نابرابری واقعی در یک جامعه آن

قدر تهدید نکند، بلکه مهم آن است که احساس نابرابری در بین  کارکرد آن جامعه را آن

ویهه در  عدالتی در جامعه به لذا، احساس نابرابری و بی. افراد جامعه چقدر رایج شده است

( فستاد اداری )ستمت انحتراف    اداری و سازمانی، عامل مهمی در گرایش افراد بهعرصه 

 .شود محسوب می

کننده هستند، اما تنها افراد فقیر و متعلتق   های فوق بسیار گویا و تبیین گرچه نظریه

طترف و مستدود بتودن و محتدود      احساس نیاز از یتک  دلیل به قشر پایین نیستند که به

بستیاری از مفاستد    کته  یدرصتورت . آورنتد   یگر، به فساد روی مید بودن امکانات از طرف

ها هم مبتنی بر  گیرد که ممکن است در آن کالن از جانب اقشار باالی جوامع انجام می

لذا، دو عامل دیگر وجود دارند که هم در میان . مقایسه و احساس محرومیت نسبی باشد

هتای درونتی و    دو عامتل کنتترل   آن. کننتده فستاد هستتند    فقرا و هم ثروتمندان تبیین

اراوته شتده   ( 1324) 1طبق این نظریه که توسط افرادی چون اتکینستون . است 4بیرونی

را در یک جامعه تستهیل  ( ، فساد اداریمثال عنوان به)که کارهای نامشروع  است، عاملی

هتای متذهبی و اختالق     مانند تضعیف پایبنتدی )کند، تضعیف سیستم کنترل درونی  می

                                                           
1. Festinger 

2. Relative Deprivation 

3. Runciman 

4. Internal and External Control 

5. Atkinson 
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کننده بیرونی و همچنین نظام  و فقدان یا ضعیف بودن نیروهای کنترل( ر مذهبمبتنی ب

 .باشد می مجازات

 عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری در سطح متوسط( ب

 1لویتدکه و شوایتزر. های این سطح بیشتر منبع  از رویکرد اقتصاد نهادی هستند نظریه

اقتصاد، دولت و سازمان جستتجو   عوامل مؤثر در پیدایش فساد را در سه بخش( 1333)

گیترد   که یک معامله در دایره دولت صتورت متی   اند که زمانی ها انهار کرده آن. کنند می

هتا، در ایتن    زعتم آن  به. ، احتمال بروز فساد بیشتر است(جایی دولت نفوذ و دخالت همه)

و اجتمتاعی  میزان نتابرابری در جامعته،   : کند فرایند چند عامل انجام فساد را تقویت می

گترا در مقابتل    تمایالت قومی و ختاص  که یطیمحدر ( بزرگ شدن و رشد یافتن)شدن 

ونتایف دولتتی،    درمتورد صورت، افراد  لذا در آن. گرایانه وجود داشته باشد تمایالت جمع

. دهند کنند و منافع شخصی را بر منافع جمعی ترجیح می احساس مسئولیت چندانی نمی

کمبتود کنتترل، نبتود    : کنتد  ند عامل این وضعیت را تقویت میدر بخش سازمانی نیز، چ

در پی ایتن عوامتل،   (. کارمندان)کاری و شفاف نبودن فعالیت کنشگران  مجازات، پنهان

 ردیت گ یفرامهای جامعه را  شود و بخش تدریج به فساد علنی تبدیل می فساد نامشهود به

هم، معتقد است که در پی گسترش ( 1334) 0ویزه(. 34 -31: 1351پور،  نقل از رفیع به)

فردگرایی و حاکمیت آن، افراد بنابر رفتار عقالنی، در پی افزایش نفع شخصی برخواهند 

 3استرک(. همان( )استفاده و فساد است ، این امر عاملی برای تمایل به سوءجهیدرنت)آمد 

طتور   بته فستاد   که استبر این نظر « دادن و گرفتن»ای تحت عنوان  در مقاله( 1331)

. گتردد  داران و قدرتمندان اقتصادی در یک جامعه آغتاز متی   شده از جانب سرمایه حساب

ها در پی نفع هرچه بیشتر خود هستند و کوشش دارند از طرق مختلتف بته مواهتب     آن

                                                           
1. Luedtke and Schweitzer 

2. Wiese 

3. Streck 
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در مطالعته  ( 1335) 1جانسون و دیگران(. 32: 1351پور،  نقل از رفیع)بیشتر دست یابند 

ایتن  . انتد  تأکید نمتوده  0پیدایش فساد، یعنی اقتصاد غیررسمی خود بیشتر بر روی متغیر

کته بتا دولتت ستروکار دارنتد، ستعی        ییها مردم و شرکت که استاصطالح بدان معنی 

هتای   کتار ختود را از کانتال   ( مالیتات )های کمتر دولتی  منظور پرداخت هزینه کنند به می

کند کته   تأکید می( 0222) 3نستونجا. بازی یا دادن رشوه راه بیاندازند غیررسمی با پارتی

 .شود ها و افزایش فساد می شهروندان باع  کاهش اعتماد آن ازحد شیبکنترل 

 عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری در سطح خُرد( ج

هرچته  : کنتد  گونه بیتان متی   عوامل سطح خرد در پیدایش فساد را این( 0223) 4سانگیتا

یابد، زیترا احتمتال کنتترل و     فساد افزایش می تر باشد، احتمال اندازه یک سازمان بزرگ

تر باشد، احتمتال   وجوش جنب عالوه، هرچه یک مدیر آرام و بی به. یابد نظارت کاهش می

که اشراف و نظارت کامل بر روی سازمان  اما مدیرانی. شود فساد در سازمان او بیشتر می

کننتد و پویتا هستتند،     جته متی  تو زیت چ همهخود دارند، مرتباً با کارکنان ارتباط دارند، به 

 .شود شان کمتر می احتمال فساد در سازمان

. استت ( 1351پتور،   رفیع)ها در سطح خرد، قبح فساد و پیامد آن  یکی دیگر از نظریه

هتای اجتمتاعی    که بیشتر از نظر هنجارها و ارزش  یک عمل خالفی است« قبیح»عمل 

با موازین اخالقتی   که یحالدر عین اگر این عمل . شود یا اخالق جمعی، منفی تلقی می

های جمعی در تضاد باشد، همزمان نیز با قانون رسمی مغایرت داشته باشتد، در   و ارزش

پتس بتا ایتن حستاب،     . شتود  آن صورت تحمل آن عمل قبیح در جامعه بسیار کمتر می

و اگر یک کار ختالف قبتیح   . شوند و برخی نه تلقی می« قبیح»برخی از کارهای خالف 

شود، بلکه باید او و خانواده  فقط با مجازات قانونی روبرو می شود، شخص خاطی نه تلقی

                                                           
1. Johnson, Kaufmann and Zoido-Lobaton 

2. Unofficial Economy 

3. Johnston 

4. Sangita 
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هزینه زیاد حیثیتی ( دوستان، آشنایان، محیط مدرسه و کار)هایش در مقابل مردم  و بچه

که در یک جامعه یک کار قبیح تلقتی شتود، یتک     ، فساد تا موقعیاساس نیابر . بپردازد

هتا هزینته انجتام کتار ختالف       آورد و آن وجتود متی   راد بته مکانیسم درونی کنترل در اف

کننتد و از آن بیشتتر پرهیتز     را زیتاد ارزیتابی متی   ( مجازات قانونی و مجازات حیثیتتی )

فساد گرفته شود، شخص خاطی فقتط یتک هزینته مجتازات     « قبح»کنند، حال اگر  می

ن صورت، هزینته  پردازد که در مقابل هزینه حیثیتی چندان مهم نیست و در آ قانونی می

 .کمتر از فایده آن خواهد بود( فساد اداری)کار خالف 

های سطح خرد برای تبیین پیتدایش و گستترش فستاد     هم از نظریه 1فرهنگ فساد

های رسیدن به اهتداف مستدود یتا     وقتی در جامعه وسایل و راه(. 1351پور،  رفیع)است 

. کننتد  ای نامشروع استتفاده متی  ه محدود باشد، مردم برای رسیدن به اهداف خود از راه

عنتوان یتک روش، هنجتار و     رفتن شروع شود، بعد از مدتی به« بیراهه»، وقتی جهیدرنت

وقتی در زندگی اجتماعی افراد احساس نیاز به دستیابی به اهتداف  . شود فرهنگ باب می

فرهنتگ ایتران یتک فرهنتگ      ازآنجاکته شتوند و   دارند، به همه ابزار ممکن متوسل می

ای و ایلی است و نقش دولت، قانون و هنجارهای رسمی بسیار ضعیف است، مردم  قبیله

که عمومتاً  )همواره از افراد ایل و قبیله خود برای دستیابی به اهداف مشروع یا نامشروع 

از ایتن طریتق ایتن    . انتظار کمتک دارد ( شود تلقی می« حق»خود فرد، مشروع و  ازنظر

هتا و   ویتهه در ستازمان   بته )وقتی فستاد  . شود دیل میفرایند در جامعه به یک فرهنگ تب

کند که کارش غلط است، زیترا   به یک فرهنگ تبدیل شد، کسی دیگر فکر نمی( ادارات

از او نیز انتظار دارند  گرید طرفکنند و از  طور رفتار می بیند که همه این طرف می از یک

نیازها مسدود و تنها از این  یارضا تر اینکه، راه از همه مهم. گونه رفتار کند که او نیز آن

 (.45 -43: 1351پور،  رفیع)طریق ممکن است 
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 مفاهیم و متغیرهای تحقیق

این مفهوم در . است شناسی فساد اداری آسیبدر این تحقیق،  موردمطالعهمفهوم اصلی 

( 0وضتعیت یتا میتزان بتروز فستاد اداری،      ( 1قالب خرده مفهوم و متغیرهایی همچون 

دالیل بروز فستاد  . است شده یبررسپیامدهای فساد اداری ( 3ز فساد اداری، و دالیل برو

ای از عوامل اجتماعی، فرهنگی، محیطی، سازمانی، سیاسی،  تواند مجموعه که می اداری

 وضعیت یا میزان بروز فستاد اداری . رود شمار می به متغیر مستقلحقوقی و فردی باشد، 

تواند پیامتدهایی   فساد اداری می ازآنجاکه. است وابستهمتغیر های دولتی نیز،  در سازمان

عنوان متغیر وابسته نهایی  تواند به داشته باشد، پیامدهای این مسأله می همراه بهبار  زیان

 .نیز در نظر گرفته شود

 

 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها
 وضعیت فساد اداری( 1

شده توستط   فساد ادراک"یا  "سادپیمایش ادراک ف"برای سنجش این متغیر، از رویکرد 

"مردم
هتای   پیمایش ادراک فساد مبتنی بتر نظرستنجی از متردم و گتروه    . استفاده شد 1

. مختلف و سنجش نظرات ایشان درباره میزان فساد رایج در نهادها یا کل جامعه استت 

وکتار،   ها معموالً نظرات نخبگان سیاسی، مقامات دولتی، اهل کسب پیمایش گونه نیادر 

. شتود  تخصصان و عمتوم متردم دربتاره وجتود و رواج فستاد در جامعته پرستیده متی        م

گیتری   هتای ایشتان بتر شتکل     اهمیت دارد کته نگترش   جهت ازآنهای نخبگان  دیدگاه

شتناخت   یستو  بته هتای ایشتان راهتی     اقدامات ضدفساد تأثیر دارد و دانستتن نگترش  

ها  ترین راد احتماالً از مطلععالوه این اف به. است ضدفسادهای  های تدوین سیاست زمینه

سنجش نظرات بقیه مردم درباره فستاد نیتز   . فساد کالن هستند باألخصدرباره فساد و 
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گیتری غالبتاً بتا     گونته انتدازه   ایتن . شود شاخصی از میزان وقوع فساد در جامعه تلقی می

 .(5 -3: 1355همایونی، )شود  های بزرگ انجام می استفاده از پرسشنامه و در نمونه

هتای دولتتی بتا     در تحقیق حاضر، وضعیت یا میزان بتروز فستاد اداری در ستازمان   

مورد استت و از   34ها  تعداد این گویه. عملیاتی شده است 0های مندرج در جدول  گویه

اقشار مختلف مردم خواسته شد که میزان موافقت یا مخالفت ختود را بتا هتر گویته بتا      

و یتا   "متوافقم "، "بینتابین "، "مختالفم "، "لفمکامالً مختا "های  انتخاب یکی از پاسخ

 .مشخص کنند "کامالً موافقم"

وضعیت یا میزان بروز فساد ( سنجش)های مورد استفاده برای عملیاتی کردن  گویه( 2جدول 

 های دولتی اداری در سازمان

1 
دهم یا پیگیر کار صرفه است که به کارمند مربوطه پول ب من اگر کارم در یک اداره گیر کند و ببینم که به

 .دهم باشم، حتماً پول می

0 
ها به دادگاه بروند، در دادگاه بیشتر  به یک فقیر نلم کند و آن( نفوذ و یا فرد صاحب)در اینجا، اگر یک پولدار 

 .دهند می( نفوذ یا فرد صاحب)حق را به ثروتمند 

 .حل کندتواند با رشوه کار خود را  ای آدم نمی در اینجا، در هی  اداره 3

4 
آدم فاسد صادر کند، آن حکم حتماً اجرا  درموردبه نظر من در این استان، وقتی یک قاضی یک حکمی را 

 .شود می

 .رود و احتیاجی به پارتی نیست در ادارات اینجا، کارها طبق روال اداری پیش می 1

 .در اینجا، آدم برای گرفتن حقش حتماً به پارتی احتیاج دارد 2

 .هستند یاعتماد قابلهای پاک و  کنند آدم فروشی را کنترل می که گران کسانی 7

 .ای ندارد برای استخدام در ادارات اینجا ضوابط مهم است، پارتی داشتن فایده 5

3 
شود با پول  کنم اگر پلیس راهنمایی و رانندگی بخواهد آدم را جریمه کند نمی در اینجایی که من زندگی می

 .جریمه را کم کرد

 .افتد اگر کار آدم در شهرداری اینجا گیر کند با دادن پول کار راه می 12

 .حساب و رشوه نیستند مأمورین پلیس اینجا اصالً اهل صورت 11

 .بدانم در گمرک این استان برای انجام کارها اصالً الزم نیست رشوه بدهی کهییجاتا  10

 .شان هستند نه به فکر مردم ها و دوستان ودشان و فامیلنمایندگان مجلس این استان بیشتر به فکر خ 13

 .مسئولین ادارات استان کردستان بیشتر به فکر مردم و جامعه هستند تا به فکر دوست و فامیل خودشان 14

 .برد در اینجا، اگر مأمور مالیات بیاید و به او پول بدهی مالیات کمتری برایت می 11

 .ن، بیشتر به فکر مردم هستند تا به فکر خودشاننمایندگان مجلس این استا 12
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 .کدام اهل زدوبند و سوءاستفاده مالی نیستند نمایندگان مجلس این استان، هی  17

 .کنم، مأمورین مالیات اهل رشوه نیستند در اینجایی که من زندگی می 15

13 
کنی اگر رشوه بدهی کارت بهتر انجام که بدانم وقتی کاالیی را از طریق گمرک وارد  در این استان، تا جایی

 .گیرد می

 .گیرند در این استان، اگر پاش بیافتد مأمورین پلیس حسابی از آدم باج می 02

 .شود با پول جریمه را کم کرد در اینجا، اگر پلیس راهنمایی و رانندگی بخواهد آدم را جریمه کند می 01

 .افتد ه نمیبا پول دادن کار آدم در شهرداری اینجا را 00

 .تواند هر جا دلش بخواهد استخدام شود در این استان، با پارتی آدم می 03

 .کنند خودشان اهل رشوه هستند فروشی را کنترل می که گران در اینجا، کسانی 04

01 
تواند با دیدن این و آن و کمی پول  این روزها اگر کسی یک کار خالف بکند و کارش به دادگاه بکشد، می

 .ج کردن، خودش را نجات بدهدخر

 .تواند در ادارات اینجا همیشه حقش را بدون پارتی بگیرد آدم می 02

07 
تواند با پول و  آدمی مجرم صادر کند، اگر آن آدم متنفذ باشد می درمورددر اینجا، وقتی یک قاضی حکمی را 

 .پارتی خودش را آزاد کند

 .تواند حقش را بگیرد ها به دادگاه بروند آدم فقیر می نلم کند و آندر اینجا، اگر یک پولدار به یک فقیر  05

 .افتد بدون پارتی در ادارات این استان کار اصالً راه نمی 03

 .کنند بینم که کارمندان ادارات مختلف از وسایل و اموال دولتی استفاده شخصی می در اینجا، بارها می 32

 .کُشی زیاد شده است کاری و وقت م کما این روزها در ادارات محل زندگی 31

 .استفاده شخصی از وسایل متعلق به دولت توسط کارمندان اینجا بسیار زیاد است 30

 .شود آن را حل کرد ای اگر کار آدم گیر بکند با پول می در استان ما، در هر اداره 33

 .ودش راحتی زیر پا گذاشته می در ادارات اینجا، قوانین و مقررات به 34

 ادبیات تحقیق :منبع

 دالیل بروز فساد اداری( 2

آوری اطالعات استفاده شد که یکتی از آن دو   در این تحقیق از دو پرسشنامه برای جمع

هتای   و دیگری مخصوص کارمندان ادارات و سازمان( شهروندان)مخصوص سایر مردم 

ردن دالیتل  در پرسشنامه مخصوص شهروندان، برای سنجش و عملیاتی کت . دولتی بود

بروز فساد اداری از متغیرهای قُبح فساد، سطح نیازهتا، مقایسته و احستاس محرومیتت     

هتای درونتی    های بیرونی، کنترل نسبی، امکان دستیابی به هدف و امید به آینده، کنترل

های متذهبی، احستاس مستئولیت جمعتی و فردگرایتی، فرهنتگ فستاد یتا          یا پایبندی
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کار رفته بترای ستنجش    های به سؤال. نابرابری استفاده شد ها، و گرایی، تغییر ارزش قوم

 .آمده است 3این متغیرها در جدول 

برای سنجش متغیرها یا دالیل بروز فساد اداری از دید  کاررفته بههای  سؤال و گویه( 3جدول 

 شهروندان

اد
س

ح ف
قب

 

ز اقدامات زیر را باید درباره او یک ا نظر شما اگر یک مأمور بلندپایه دولتی دچار فساد مالی شد کدام به -

 انجام داد؟

باید     باید شغلش را بگیرند و او را جریمه کنند     باید شغلش را بگیرند      نباید مجازات شود

  باید اعدامش کنند      شغلش را بگیرند و به زندان برود 

.                              کرده است ها را ندارند که کی چقدر دزدی مردم دیگر حوصله شنیدن این حرف -

 (کامالً موافق، موافق، بینابین، مخالف، کامالً مخالف)ها  پاسخ

.                                                                     کنند برای آگاهی مردم خوب است که اگر مردم بفهمند که چه کسانی دزدی می -

(") 

کند این است که بعضی از مسئولین  هایی که کشور ما پیشرفت نمی گویند یکی از علت ها می بعضی -

 (".           )کنند های مالی می سوءاستفاده

ها
از

 نی
ح

سط
 

 دهد؟ های زندگی را می درآمدتان چطور است؟ آیا کفاف هزینه -

بسیار خوب            ت خوب اس          متوسط است           بد است            بسیار بد است

 است 

 .خریدم می بنز مرسدسیما یا سداشتم حتماً یک ماشین شیک مثل ماک من اگر پولش را می -

 کامالً موافقم            موافقم           بینابین           مخالفم            کامالً مخالفم

سال پیش تا  1از  مییبگور شده یا بدتر؟ مثالً اقتصادی بهت ازنظرتان نسبت به گذشته  وضع درمجموع -

 بهتر شده یا بدتر؟ وضعتانحاال 

      بهتر شده است       تغییری نکرده است       بدتر شده است        بسیار بدتر شده است

 بسیار بهتر شده است 

بیشتر  وضعتانکنید  ر میکنید؟ فک اقتصادی چطور ارزیابی می ازنظروضع خودتان را  درمجموعحاال شما  -

 خوب است یا بیشتر بد؟

بسیار خوب           خوب است          متوسط است          بد است           بسیار بد است

 است 
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ی
سب

ت ن
می

رو
ح

س م
سا

اح
و 

ه 
س

قای
م

 

 .با این شرایطی که من دارم باید خانه بهتری داشته باشم -

 کامالً موافقم            موافقم           بینابین           لفم مخا           کامالً مخالفم     

 .با این شرایطی که من دارم باید در منزل وسایل بهتری داشته باشم -

 کامالً موافقم            موافقم           بینابین           مخالفم            کامالً مخالفم     

 .دارم باید اتومبیل بهتری داشته باشم با این شرایطی که من -

 کامالً موافقم            موافقم           بینابین           مخالفم            کامالً مخالفم     

کنید  کنید؟ فکر می اقتصادی چطور ارزیابی می ازنظروضع خودتان را  درمجموعشما در مقایسه با دیگران  -

 یا بیشتر بد؟بیشتر خوب است  وضعتان

بسیار           بهتر است          متوسط است          بدتر است           بسیار بدتر است     

 بهتر است 

ده
آین

ه 
د ب

می
و ا

ف 
هد

ه 
ی ب

یاب
ست

 د
ن

کا
ام

 

 اید؟ موفق بوده اهدافتانتان تا چه اندازه در رسیدن به  کنید در زندگی رفته شما فکر می هم روی -

          ام نسبتاً موفق بوده       متوسط         ام  نسبتاً ناموفق بوده         ام یار ناموفق بودهبس     

 ام  بسیار موفق بوده

 .کنم با تالش بیشتر بتوانم به اهدافم برسم من فکر می -

 کامالً موافقم            موافقم           بینابین           مخالفم            کامالً مخالفم     

 .رسم و باز هم عقب هستم نمی ییجاکُشم به  دوم و خودم را می می چهمن هر  -

 کامالً موافقم            موافقم           بینابین           مخالفم            کامالً مخالفم     

کنید وضع شما  روال پیش برود، فکر میکنید، اگر اوضاع کشور به همین  فکر می چهحاال نسبت به آینده  -

 شود یا بدتر؟ بهتر می... چند سال دیگر مییبگومثالً ... در آینده 

      شود  نسبتاً بهتر می      کند  تغییری نمی      شود  نسبتاً بدتر می       شود بسیار بدتر می     

شود  بسیار بهتر می 

   
   

   
   

   
رل

کنت
 

ی
ون

یر
ی ب

ها
 

 .ای دزدی کند، احتمال اینکه گیر بیافتد، زیاد است در اینجا، اگر کسی در اداره -

های کالن بکند بدون اینکه گیر  تواند دزدی این روزها اگر کسی راهش را بلد باشد، می -

 .بیافتد

 .شود ای دزدی کند، اصالً مجازات نمی در اینجا، اگر کسی در اداره -

 .شود ای دزدی کند، مجازات خیلی سنگینی می هدر اینجا، اگر کسی در ادار -

 .آید کنم، اگر کسی به پلیس احتیاج داشته باشد فوراً به کمک می در اینجایی که زندگی می -

 .شود همه یکسان اجرا می درمورددر اینجا، قانون  -

 .کند خیلی سنگین است ای که پلیس می در اینجا، جریمه -

 .آید در مواقع ضروری پلیس اصالً به کمک نمی کنم، در اینجایی که زندگی می -

 .در اینجا، جریمه پلیس خیلی کم است -
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رل
کنت

 
ی

ون
در

ی 
ها

 

 .کند خداوند همیشه در زندگی به من کمک کرده و می -

 .ام ام و نذر کرده عه مشکالتی داشتهمن تا حاال در زندگی چند دف -

... های دینی مانند ماه رمضان، ماه مولود، ایام عاشورا و  ها و آیین برای روزها و مراسم -

 .ای قاول هستم احترام ویهه

 .متبرکه برومعتبات من دوست دارم به سفر حج یا زیارت  -

 .بینم همیشه خداوند را نانر بر اعمال و کردار خود می -

 .کنم و برایم اهمیتی ندارد های دینی شرکت نمی ر مراسم و آییند -

 

 

 

 

 :ها پاسخ

کامالً ( 1

 مخالف

 مخالف( 0

 بینابین( 3

 موافق( 4

کامالً ( 1

 موافق

ی
رای

دگ
فر

 

 .این روزها من باید سعی کنم گلیم خود را از آب بیرون بکشم -

 .کنم ای حتی به قیمت شکست دیگران استفاده می برای رسیدن به موفقیت از هر وسیله -

 .این روزها مردم به فکر دیگران هم هستند -

 .خودم مهم است کاروباردیگران ربطی به من ندارد، مشکالت  -

 .به فکر خودش است یهرکساین روزها  -

اد
س

گ ف
هن

فر
 

ای اگر قرار باشد چیزی به کسی بدهند مثالً زمین یا وام یا هر امتیازی دیگر،  در هر اداره -

 .دهند های خودشان می اول به فامیل

 کجایاشته باشم حتماً دست اقوام و دوستانم را من اگر پُست و مقامی بگیرم و امکانش را د -

 .کنم بند می

 .گردم دنبال آشنا و سفارش در آنجا می ای، اول به قبل از رفتن به هر اداره -

پُست و مقامی بگیرد و اگر بتواند، از او ... اگر یکی از اقوام من، مثالً برادرم یا عمویم یا  -

 .ه وضعم بهتر از این بشودی بند کند کیانتظار دارم دست مرا یکجا
ش

رز
ر ا

غیی
ت

 
 ها

گیرند و  اگر پول داشته باشی همه تحویلت می. زند این روزها حرف اول و آخر را پول می -

 .افتد کارت راه می جا همه

 .دهند اگر حساب انسانیت و دین باشد یا پول، مردم دین را ترجیح می -

 .دهند م انسانیت را ترجیح میاگر حساب انسانیت و اخالق باشد یا پول، مرد -

 .دهند اگر حساب دین و خدا باشد یا پول، مردم پول را ترجیح می -

 .دهند اگر حساب انسانیت و اخالق باشد یا پول، مردم پول را ترجیح می -

ی
بر

را
ناب

 

 .ندارند داراییکنند، ثروت و  ای که تالش می اندازه در اینجا، خیلی از افراد به -

 .ثروت دارند تالششانشناسم که بیشتر از زحمت و  افرادی را می در اینجا، -

 .تفاوت بین فقیر و ثروتمند در حدی که اکنون در جامعه وجود دارد، بد است -

شود و فقیرها فقیرتر  بیشتر می پولشانیکی از مشکالت کشور آن است که پولدارها  -

 .شوند می

 .ن در جامعه وجود دارد، خوب استتفاوت بین فقیر و ثروتمند در حدی که اکنو -

 ادبیات تحقیق: منبع
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در پرسشنامه مخصوص کارمندان، برای سنجش و عملیاتی کردن دالیل بروز فساد 

فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل اداری  -اداری از متغیرهای دالیل یا عوامل اجتماعی

هتای   ستؤال . اده شدو مدیریتی، عوامل سیاسی، و عوامل حقوقی، قضایی و قانونی استف

در ایتن متتورد، از  . آمتده استت   4بترای ستنجش ایتن متغیرهتا در جتدول       کاررفتته  بته 

از مواردی که مندرج در جدول تا چه  هرکدامجنابعالی  ازنظر»پاسخگویان سؤال شد که 

و « ها و ادارات دولتی نقش دارند؟ گیری یا گسترش فساد اداری در سازمان حد در شکل

 .بوده است "بسیار زیاد"و یا  "زیاد"، "ای تا اندازه"، "کم"، "کم خیلی"ها هم  پاسخ

 

ها و ادارات دولتی از دید  دالیل بروز یا گسترش فساد اداری در سازمانهای  گویه( 4جدول 

 کارمندان

 

 ها گویه ردیف

عوامل 

 -اجتماعی

 فرهنگی

 فقدان وجدان کاری در بین کارکنان دولتی 1

 گرایی در جامعه گسترش تنبلی و مصرف 0

 گرایی در بین کارمندان استان وجود روحیه خویشاوندگرایی و طایفه 3

 عدم پایبندی کارکنان دولت به رعایت موازین شرعی 4

 گریزی در بین اقشار مختلف مردم استان وجود روحیه قانون 1

 کاهش قُبح و زشتی فساد اداری در بین مردم استان 2

 انتظارات در زندگی افزایش توقعات و 7

 توجهی به کارهای نیک و پسندیده کم 5

 ضعف ایمان به خدا و آخرت 3

 های منفی شخصیتی در کارکنان و مدیران دولتی استان زمینه 12

 های بومی دخالت فرهنگ 11

 ای و خانوادگی های قبیله وابستگی 10

 گرایی مدیران و کارکنان دولتی مادی 13

 یی مدیران و کارکنان دولتیفردگرا 14

 ها و هنجارهای مثبت اخالقی در مدیران و کارکنان ضعیف شدن ارزش 11

 انگیزگی کارکنان دولت روزمرگی و بی 12

 ناآگاهی مردم از حقوق خود و حقوق شهروندی 17
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 ها گویه ردیف

عوامل 

 اقتصادی

 عدم تناسب رشد تورم و افزایش دستمزد کارکنان دولتی 1

 ی جنبی برای کارکنان دولتیفقدان مزایا 0

3 
وجود نابرابری اقتصادی در مقایسه با افراد  درمورداحساس کارکنان دولتی 

 ها شاغل در سایر بخش

 استان ییربنایزیافتگی  عدم توسعه 4

 عدم توجه دولت به فرآوری مواد معدنی در استان 1

 پایین بودن حقوق کارکنان دولت 2

 های عمومی خدمات و فعالیت دازح شیبدولتی شدن  7

 های محدود دولتی و خصوصی در استان گذاری سرمایه 5

 و نظارت ضعیف بر آن ازحد شیبسازی  خصوصی 3

 فقر معیشتی کارمندان و مدیران دولتی 12

 عدم توجه کافی دولت به مساول اقتصادی و رفاهی در استان 11

 تورم شدید 10

 ها زایا در وزارتخانهعدم توازن حقوق و م 13

عوامل 

 -اداری

 مدیریتی

 تمرکز اختیارات در رأس سازمان و عدم تفویض اختیار 1

 به واحدهای زیردست ازحد شیبتفویض اختیار  0

 های اداری وسعت و گستردگی سازمان 3

 های فشار درون سازمان نفوذ گروه 4

 پیچیدگی ساختار سطوح سازمانی 1

 ی فشار بیرون سازمانیها نفوذ گروه 2

 ها خواهی نمایندگان استانی مجلس در عزل و نصبمشارکت 7

 ها عدم ثبات مدیریتی و ابهام در سیاست 5

 ها در سازمان توزیع نامتناسب درآمدها بین گروه 3

 های خاص های اداری برای گروه انحصار فعالیت 12

 ق و تنبیه مناسبنبود انگیزه ناشی از عدم وجود نظام تشوی 11

 های مدیران دولتی در انتصاب نفوذ اعمال 10

 گرایی و باندبازی در ادارات استان رابطه 13

 در ادارات استان یسازمان فرهنگضعف آموزش و فقدان  14

 های اداری ها و سیستم پذیر نبودن رویه انعطاف 11

 اعتماد نابجا به زیردستان 12

 زرسی مستمر در ادارهفقدان نظارت و با 17
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 ها گویه ردیف

 ی اداریها عدم اثربخشی بازرسی 15

 گرفتن پُست و موقعیت اداری 13

 ضعف در آموزش و توجیه مدیران و کارمندان دولتی در استان 02

 نامناسب بودن بافت و ترکیب نیروی انسانی در ادارات استان 01

 مالی های اداری و نامه ها و آوین ها و روش ضعف در شیوه 00

 های یکدیگر های نظارتی و خنثی نمودن فعالیت عدم هماهنگی دستگاه 03

04 
ها و عدم توجه به جامعیت و سیستمی بودن مساول و  بُعدی بودن بازرسی تک

 مشکالت

 ها عدم تقویت واحدهای نظارتی و بازرسی دستگاه 01

 هماهنگ شدن واحدهای نظارتی با مدیران دولتی 02

 دانش و مهارت و توانمندی بازرسانضعف  07

 عدم استفاده کافی از مردم استان در امر نظارت و بازرسی 05

 ها عدم بازرسی از واحدهای بازرسی دستگاه 03

 های تشویق و تنبیه در ادارات استان گیری از سیستم ضعف در بهره 32

 انحصار اطالعات در اختیار بخش خاصی از مدیران استانی 31

 تشریفات زاود و روند طوالنی امور اداری 30

 گری در تشکیالت اداری وجود سلطه 33

 فقدان مراکز فعال برای سنجش و ارزشیابی عملکرد اداری در استان 34

 روشن و منطقی بین کارکنان دولتی کار میتقسعدم  31

 های انجام کار فسادپذیری روش 32

 گیری از ادارات نحوه خدمات درمورده مردم استان رسانی ب فقدان سیستم اطالع 37

 امکان تبانی وجود دارد که یا گونه بهضعف ساختار سازمانی  35

 وجود مدیران ضعیف و غیرمؤثر در استان 33

42 
های دولتی بجای  پذیرفتن ونیفه تصدی امور اجرایی توسط دستگاه

 گذاری و نظارت سیاست

 در ادارات دولتی استان ریساال فقدان نظام شایسته 41

 

عوامل 

 سیاسی

 

 رتبه استانی فساد مدیران عالی 1

 مجازاتتوصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از  0

 رتبه استانی تسامح و تساهل نسبت به فساد مدیران عالی 3

 ری ادارات استاننمایندگان مجلس در امور ادا نفوذ اعمال 4

 رتبه نفوذ و دخالت افراد متنفذ و مسئولین عالی 1
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 ها گویه ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

عوامل 

 -حقوقی

قضایی و 

 قانونی

 ها سیاسی بودن بازرسی 2

 های دولتی کاهش اعتماد مردم استان به دستگاه 7

 ها و محافل سیاسی در ساختار مدیریتی و عملکرد جناحی وجود شبکه 5

 روی اداری فقدان عزم ملی و استانی برای مبارزه با کج 3

 فقدان نهادهای مدنی مؤثر در استان 12

 نفوذ های ذی جوسازی و غوغاساالری گروه 11

 فقدان قوانین مناسب اداری 1

 نقص قوانین موجود 0

 استانی با قوانین اداری رجوع اربابآشنا نبودن  3

 ضعف کیفی قوانین و مقررات اداری 4

 ابهام و پیچیدگی در قوانین اداری 1

 وپا گیر بودن قوانین اداری اکم زیاد و دستتر 2

 تفسیر نامناسب قوانین اداری 7

 ضعف در کشف و پیگیری جراوم 5

 در ادارات استان( پایین بودن هزینه فساد اداری)عدم مجازات متخلف  3

 ادبیات تحقیق: منبع

 

 های دولتی سازمان( 3

هتا و نهادهتای انقتالب     ها، شرکت های دولتی کلیّه مؤسسات، سازمان منظور از سازمان

، متزد و  (1332)اسالمی تحت نظر دولت هستند کته طبتق تعریتف مرکتز آمتار ایتران       

هتا و   در این تحقیق منظور، کلیه ستازمان  .شوند بگیر بخش عمومی محسوب می حقوق

آورده شتده   1هتا در جتدول    اند که لیست آن ادارات تحت شمول اداره بازرسی کل بوده

 .است
  



 زارش پژوهشیگ 11  

 

 ها و ادارات دولتی احتمالی منتخب برای تحقیق سازمان( 5ل جدو
 اداره امور ردیف

 قضایی -سیاسی 1

اداره کل پزشتکی  ( 3و امالک،      اسناد ثبتاداره کل ( 0ها،      شهرداری( 1

 قانونی،

 ها فرمانداری( 2اداره کل دادگستری، و     ( 1بازرسی کل استان،     ( 4

 تولیدی 0

( 3اداره کتل منتابع طبیعتی،        ( 0صنعت، معدن و تجتارت،       اداره کل( 1

 ستیز طیمحاداره کل حفانت 

 یکشتاورز ستازمان جهتاد   ( 1اداره کل تعاون، کار و رفتاه اجتمتاعی، و      ( 4

 استان و ادارات تابعه

3 
فرهنگی و 

 اجتماعی

هیتز  اداره کل نوستازی، توستعه و تج  ( 0اداره کل اوقاف و امور خیریه،     ( 1

 مدارس،

 ها، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شامل بیمارستان( 3

اداره کل تأمین اجتماعی شامل بیمارستان، درمانگتاه و کتارگزاری بیمته    ( 4و 

 تأمین اجتماعی

 اقتصادی 4

اداره کتل  ( 3هتای بیمته،        شترکت ( 0های دولتی و خصوصی،      بانک( 1

 گمرک،

اداره کتل  ( 2اداره کل امور مالیتاتی، و      ( 1     رک باشماق،گماداره کل ( 4

 داراییامور اقتصادی و 

 

 آوری اطالعات تحقیق قلمرو مکانی، نوع، روش و ابزار جمع
استتان کردستتان بتا مستاحتی در حتدود      . استت قلمرو مکانی تحقیق، استان کردستان 

مرکتز آمتار ایتران،    )شده است کیلومترمربع در نوار کوهستانی غرب ایران واقع  03137

گیتترد و از ایتتن نظتتر،  درصتتد از مستتاحت کشتتور را در برمتتی 7/1ایتتن استتتان (. 1332

طبتق جدیتدترین نتتایج    (. 0: 1331ایرانتی و دیگتران،   )شانزدهمین استان کشور است 

نفر است و با این تعداد، سهم  1٬223٬211، جمعیت استان کردستان (1331سرشماری )

در این تحقیق، (. 1331مرکز آمار ایران، ) باشد درصد می 21/0کشور  جمعیت آن از کل

قلمرو مکتانی محتدودتر در نظتر گرفتته شتده و تحقیتق مشخصتًا در مراکتز شتهری          

 .های سنندج، سقز، مریوان، بیجار و قروه انجام گرفت شهرستان
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روش   مطالعه حاضر، یک تحقیق کمّی از نوع توصیفی یا غیرآزمایشتی استت و بته   

ها و اطالعات این تحقیق با  داده. انجام گرفت 1331 -32در فاصله زمانی  1«پیمایشی»

آوری  ابتزار جمتع  . آوری شتد  ای و ستپس میتدانی جمتع    هتای کتابخانته   ترکیبی از روش

دارای ) 3متشکل از سؤاالت بستته  0ساخته محققاطالعات در میدان تحقیق، پرسشنامه 

ای آن از مطالعات قبلی و همچنین مفتاهیم و  ه بوده، و سؤاالت و گویه( پاسخ مشخص

کارگیری در میدان تحقیق، اعتبتار و   چارچوب نظری تحقیق استخراج گردید و قبل از به

 5و آزمون آلفای کرونبان 7، اعتبار عاملی2، اعتبار محتوا1آن از طرق اعتبار صوری 4پایایی

از پرسشتتنامه،  آوری اطالعتتات بتتا استتتفاده همچنتتین، راهبتترد جمتتع. احصتتاء گردیتتد

مثالً عدم توانایی پاسخگویان در تکمیل پرسشتنامه  )نیاز  درصورتبوده و  3خودانهاری

 .استفاده شد 12چهره به وجوی چهره از مصاحبه و پرس( سوادی کم دلیل به

 

 گیری جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه
شتهرهای ستنندج،    ستاله ستاکن در   24الی  01جامعه آماری تحقیق را کلیّه شهروندان 

، تعتداد  1332سقز، مریوان، بیجار و قروه تشکیل داده که طبق نتایج سرشتماری ستال   

بترای   (.نتتایج تفصتیلی استتان    1332مرکز آمار ایتران،  )نفر برآورد شد  422530ها  آن

اساس و با توجه بته جامعته    بر این. استفاده شد 11افزار اپی اینفو ز نرماتعیین حجم نمونه 

                                                           
1. Survey Research Method 

2. Structured Questionnaire 

3. Closed-ended Questions 

4. Validity and Reliability 

5. Face Validity 

6. Content Validity 

7. Factor Validity 

8. Cronbach's Alpha 

9. Self-Reporting 

10. Face-to-Face Interview 

11. Epiinfo (STATCALC) 
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درصتد، حجتم    1و خطای  37و با در نظر گرفتن فاصله اطمینان ( نفر 422530)آماری 

این مقدار برای جلوگیری از مشتکل ریتزش نمونته و ستایر     . نفر برآورد شد 472نمونه 

 .نمونه ارتقاء یافت 122موارد احتمالی، به 

در مرحلته اول، حجتم نمونته کتل     . گیری در تحقیق، ترکیبی بوده است شیوه نمونه

در مرحلته  . نفری تقستیم شتد   012ای نامتناسب به دو طبقه  صورت طبقه به( فرن 122)

صتورت   هتا بته   نمونته  1دوم، متناسب با سهم جمعیتی هر شهر از کتل جمعیتت آمتاری   

سهم جمعیتت شتهرها از کتل جمعیتت آمتاری در      . ای متناسب تخصیص داده شد طبقه

درصد  1/11صد، در قروه در 5/14درصد، در مریوان  5/17درصد، در سقز  7/43سنندج 

یافته بته ستنندج    بر این اساس، حجم نمونه اختصاص. درصد بوده است 2/2و در بیجار 

نفتر   41)نفتر   32، ستقز  (نفتر کارمنتد دولتتی    104نفر شهروند عادی و  104)نفر  045

نفر  37نفر شهروند عادی و  37)نفر  74، مریوان (نفر کارمند دولتی 41شهروند عادی و 

، و بیجتار  (نفر کارمنتد دولتتی   05نفر شهروند عادی و  05)نفر  12، قروه (دولتیکارمند 

در مرحله سوم، تعداد . بوده است( نفر کارمند دولتی 12نفر شهروند عادی و  12)نفر  30

صتورت تصتادفی ستاده     یافته بته کارمنتدان دولتتی هتر شتهر بته       های اختصاص نمونه

، اختصتاص  1ا ستازمان ذکتر شتده در جتدول     به پنج تا شش اداره ی( کشی ساده قرعه)

اداره  01، این تعداد نمونه در بتین  (نفر 104)علت کثرت نمونه  البته در سنندج به. یافت

در ستقز ستهم هتر اداره    . مذکور تقسیم شده و برای هر اداره سهمی در نظر گرفته شد

و در بیجتار  نمونته   2نمونه، در قتروه حتدود    7نمونه، در مریوان حدود  5منتخب حدود 

پس از انتخاب هتر اداره و مراجعته بته    . نمونه تعیین شد 3سهم هر اداره منتخب حدود 

ای  گیتری طبقته   آن، نمونه نهایی برای توزیع و تکمیل پرسشنامه نیتز از طریتق نمونته   

، معتاونین، متدیران حراستت، بازرستان، کارشناستان و      (رؤسا)نامتناسب از میان مدیران 

 .اب شدسایر کارمندان انتخ

                                                           
1. Population Statistics 
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گیری تصادفی ستاده   در مرحله چهارم، برای انتخاب شهروندان در هر شهر از نمونه

ابتدا، با مراجعه به دفتر آمار و اطالعتات ستازمان   . و سپس، سیستماتیک استفاده گردید

بلوک آماری اختذ شتده و در    کیتفک بهریزی، نقشه شهرهای منتخب  مدیریت و برنامه

صورت تصادفی ساده همتراه بتا    جای نقاط شهر به از جای هر شهر تعدادی بلوک آماری

برای انتخاب و انجتام پرسشتگری   )تعداد خانوارهای مدنظر . آدرس دقیق انتخاب گردید

در هر بلتوک آمتاری در پتنج شتهر متذکور نیتز       ( با یکی از اعضای بزرگسال آن خانوار

ختانوار، در   1ان حتدود  ختانوار، در مریتو   1خانوار، در سقز  12ترتیب در سنندج حدود  به

در مرحلته بعتد بتا مراجعته بته آدرس      . ختانوار بتوده استت    4خانوار و در بیجار  4قروه 

در سمت راستت   1های مختوم به صفر یا  های منتخب و با انتخاب یکی از پالک بلوک

تکمیل پرسشنامه ) 1وجو عنوان نقطه شروع، پرسشگری از خانوار آغاز شده و کار پرس به

با فاصله هتر  ( سال اعم از زن و مرد 24الی  01از افراد خانوار در رده سنی توسط یکی 

یکتی از افتراد    که یدرصورتدر هر بلوک . یافت دو خانه تا تکمیل آخرین نمونه ادامه می

شتد، از   دلیلی حاضتر بته همکتاری و تکمیتل پرسشتنامه نمتی       هر بهدر خانوار منتخب 

، نمونته را  (قبتل یتا بعتد   )ه ختانوار مجتاور   شد که با مراجعته بت   پرسشگران خواسته می

 .وجو را پیش ببرند جایگزین کرده و کار پرس

 

 ها نتایج و یافته
 های دولتی های سطح یا میزان بروز فساد اداری در سازمان توصیف گویه( 1

دانیم؛ اول  ها بیان دو نکته روشی و تکنیکی را ضروری می در اینجا قبل از توصیف گویه

جهت نبوده و برخی دارای جهتت منفتی و برختی     شده هم های مطرح گویهکه تمامی  آن

من اگتر کتارم در   »، گویه اول یعنی 2برای مثال، در جدول . اند دارای جهت مثبت بوده

صرفه است که به کارمند مربوطه پول بدهم یتا پیگیتر    یک اداره گیر کند و ببینم که به

                                                           
1. Interview 
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اما گویه ستوم یعنتی   . ی جهت منفی است، یک گویه دارا«دهم کار باشم، حتماً پول می

، یک گویه دارای «تواند با رشوه کار خود را حل کند ای آدم نمی در اینجا، در هی  اداره»

افتزار،   ها به نترم  ها و ورود آن که، در هنگام کُدگذاری پاسخ و دوم آن. جهت مثبت است

کته   بدین صورت. است گرفته انجامصورت معکوس  های منفی و مثبت به کُدگذاری گویه

، 3، بینابین نمتره  4، مخالف نمره 1کامالً مخالف نمره )های دارای جهت منفی  در گویه

های دارای جهت  که در گویه گرفته است در حالی( 1، و کامالً موافق نمره 0موافق نمره 

گتذاری، در هنگتام    لذا براساس این قاعتده نمتره  . گذاری برعکس بوده است مثبت نمره

( بروز یا گسترش)معنای وضعیت  ها و ایجاد شاخص، مقدار یا نمره کمتر به یهترکیب گو

های دالیل بروز فساد اداری نیتز   این امر برای گویه. فساد اداری بیشتر است و برعکس

 .کند صدق می

وضعیت فستاد اداری در  های  ، توزیع درصدی نظر پاسخگویان درباره گویه2جدول 

گونه خالصه کترد؛   توان این نتایج این جدول را می. دهد یرا نشان مهای دولتی  سازمان

وچهارم نشان از آن دارد که وضتعیت فستاد    نتایج چهار گویه اول، چهارم، هفتم و بیست

های دولتی کمتر از حد متوسط و یا بسیار کم  در سازمان( سطح یا میزان بروز آن)اداری 

دول که با رنگ روشتن هتم مشتخص    گویه باقیمانده در ج 32اما نتایج مرتبط با . است

 32عبارت دیگر، نتتایج ایتن    به. دهند شده است، همگی برعکس نتایج فوق را نشان می

هتای دولتتی نستبتاً     دهند که سطح یا میزان بروز فساد اداری در سازمان گویه نشان می

کنتیم کته در    اگر به دو ردیف پایانی جدول توجه کنتیم مالحظته متی   . باال یا زیاد است

درصد  1/31موافق و  درجهتدرصد پاسخگویان  41رفته حدود  هم های منفی روی ویهگ

درصتد پاستخگویان    07های مثبتت مجموعتاً    یا در گویه. اند قرارگرفتهمخالف  درجهت

زعتم   ، بته گتر ید عبتارت  بته . اند قرارگرفتهمخالف  درجهتدرصد  43موافق و اما  درجهت

های دولتتی رواج بیشتتری    د اداری در سازمانساز فسا پاسخگویان شرایط منفی و زمینه

ها و ادارات از رواج  کننده فساد اداری در سازمان داشته و برعکس، شرایط مثبت و کنترل



 17 گذری بر چیستی فساد اداری   

 

بته ایتن   ( پاستخ بته ستؤال دوم   )هتای تحلیلتی    در قسمت یافته. کمتری برخوردار است

 .است شده پرداختهتر  موضوع دقیق

 های دولتی های فساد اداری در سازمان درباره گویه توزیع درصدی نظر پاسخگویان( 6جدول 

 ردیف
زیر ( جمالت)ها  تا چه اندازه با گویه

 مخالف یا موافق هستید؟

 (%)ها  پاسخ

کامالً 

 مخالف
 موافق بینابین مخالف

کامالً 

 موافق

1 

من اگر کارم در یک اداره گیر کند و ببینم 

صرفه است که به کارمند مربوطه پول  که به

 .دهم هم یا پیگیر کار باشم، حتماً پول میبد

4151 0053 351 351 1452 

0 

و یا فرد )در اینجا، اگر یک پولدار 

ها به  به یک فقیر نلم کند و آن( نفوذ صاحب

دادگاه بروند، در دادگاه بیشتر حق را به 

 .دهند می( نفوذ یا فرد صاحب)ثروتمند 

1451 0250 0257 1550 0254 

3 
تواند با  ای آدم نمی هی  اداره در اینجا، در

 .رشوه کار خود را حل کند
3052 0253 1253 1452 351 

4 

در این استان، وقتی یک قاضی یک حکمی 

آدم فاسد صادر کند، آن حکم حتماً  درموردرا 

 .شود اجرا می

1451 1352 3351 0254 1052 

1 
در ادارات اینجا، کارها طبق روال اداری 

 .جی به پارتی نیسترود و احتیا پیش می
3254 0153 1157 1552 754 

2 
در اینجا، آدم برای گرفتن حقش حتماً به 

 .پارتی احتیاج دارد
1150 0153 0152 0257 0257 

7 
کنند  فروشی را کنترل می گران که کسانی

 .هستند اعتمادی قابلهای پاک و  آدم
1352 1754 0355 0150 1452 

5 
در ادارات اینجا ضوابط مهم برای استخدام 

 .ای ندارد است، پارتی داشتن فایده
3252 3052 1253 1052 753 

3 

کنم اگر پلیس  در اینجایی که من زندگی می

راهنمایی و رانندگی بخواهد آدم را جریمه 

 .شود با پول جریمه را کم کرد کند نمی

0057 1352 0454 0150 557 

12 
گیر کند با  اگر کار آدم در شهرداری اینجا

 .افتد دادن پول کار راه می
351 1453 0153 0254 0757 
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 ردیف
زیر ( جمالت)ها  تا چه اندازه با گویه

 مخالف یا موافق هستید؟

 (%)ها  پاسخ

کامالً 

 مخالف
 موافق بینابین مخالف

کامالً 

 موافق

11 
مأمورین پلیس اینجا اصالً اهل 

 .حساب و رشوه نیستند صورت
0455 0152 0253 1153 754 

10 
بدانم در گمرک این استان برای  کهجاییتا 

 .انجام کارها اصالً الزم نیست رشوه بدهی
0351 0253 0455 1251 557 

13 

مایندگان مجلس این استان بیشتر به فکر ن

هستند نه  دوستانشانها و  خودشان و فامیل

 .به فکر مردم

753 1054 1552 3154 0355 

14 

مسئولین ادارات استان کردستان بیشتر به 

فکر مردم و جامعه هستند تا به فکر دوست 

 .و فامیل خودشان

0352 0352 0553 1153 557 

11 
مالیات بیاید و به او پول  در اینجا، اگر مأمور

 .برد بدهی مالیات کمتری برایت می
1152 0257 0553 0257 1550 

12 
نمایندگان مجلس این استان، بیشتر به فکر 

 .مردم هستند تا به فکر خودشان
0753 3155 1550 1153 754 

17 
کدام اهل  نمایندگان مجلس این استان، هی 

 .زدوبند و سوءاستفاده مالی نیستند
0253 0150 0254 1153 250 

15 
کنم، مأمورین  در اینجایی که من زندگی می

 .مالیات اهل رشوه نیستند
0057 0057 0753 1550 351 

13 

 ازطریقکه بدانم وقتی کاالیی را  تا جایی

گمرک وارد کنی اگر رشوه بدهی کارت بهتر 

 .گیرد انجام می

754 1354 0150 0757 0250 

02 
پاش بیافتد مأمورین در این استان، اگر 

 .گیرند پلیس حسابی از آدم باج می
353 1354 0252 0455 1355 

01 

در اینجا، اگر پلیس راهنمایی و رانندگی 

شود با پول  بخواهد آدم را جریمه کند می

 .جریمه را کم کرد

1054 0151 0551 1552 1352 

00 
با پول دادن کار آدم در شهرداری اینجا راه 

 .افتد نمی
0455 3155 1251 1550 557 

 0257 0151 0151 0455 1052تواند هر جا  در این استان، با پارتی آدم می 03
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 ردیف
زیر ( جمالت)ها  تا چه اندازه با گویه

 مخالف یا موافق هستید؟

 (%)ها  پاسخ

کامالً 

 مخالف
 موافق بینابین مخالف

کامالً 

 موافق

 .دلش بخواهد استخدام شود

04 
فروشی را کنترل  که گران در اینجا، کسانی

 .کنند خودشان اهل رشوه هستند می
1452 0454 3250 1153 1251 

01 

این روزها اگر کسی یک کار خالف بکند و 

تواند با دیدن این  ارش به دادگاه بکشد، میک

و آن و کمی پول خرج کردن، خودش را 

 .نجات بدهد

353 1352 0252 0150 1355 

02 
تواند در ادارات اینجا همیشه حقش را  آدم می

 .بدون پارتی بگیرد
0257 3052 0452 1251 250 

07 

 درمورددر اینجا، وقتی یک قاضی حکمی را 

د، اگر آن آدم متنفذ آدمی مجرم صادر کن

تواند با پول و پارتی خودش را آزاد  باشد می

 .کند

557 0250 0455 0757 1552 

05 

در اینجا، اگر یک پولدار به یک فقیر نلم 

تواند  ها به دادگاه بروند آدم فقیر می کند و آن

 .حقش را بگیرد

1550 1552 3050 0153 351 

03 
اصالً  بدون پارتی در ادارات این استان کار

 .افتد راه نمی
754 0551 0253 1452 0352 

32 

بینم که کارمندان ادارات  در اینجا، بارها می

مختلف از وسایل و اموال دولتی استفاده 

 .کنند شخصی می

252 1451 1251 3351 0355 

31 
کاری  ام کم این روزها در ادارات محل زندگی

 .کُشی زیاد شده است و وقت
250 1452 1153 0757 3255 

30 
استفاده شخصی از وسایل متعلق به دولت 

 .توسط کارمندان اینجا بسیار زیاد است
753 1251 0351 0252 0254 

33 
ای اگر کار آدم گیر  در استان ما، در هر اداره

 .شود آن را حل کرد بکند با پول می
1152 1754 3152 0351 1253 

34 
 راحتی در ادارات اینجا، قوانین و مقررات به

 .شود زیر پا گذاشته می
1054 0455 0455 1451 0352 
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 ردیف
زیر ( جمالت)ها  تا چه اندازه با گویه

 مخالف یا موافق هستید؟

 (%)ها  پاسخ

کامالً 

 مخالف
 موافق بینابین مخالف

کامالً 

 موافق

، 12، 2، 0، 1های  گویه)های منفی میانگین گویه

13 ،11 ،13 ،02 ،01 ،03 ،04 ،01 ،07 ،03 ،32 ،31 ،

 (34و  33، 30

1111 1111 2314 2214 2215 

، 5، 7، 1، 4، 3های  گویه)های مثبت  میانگین گویه

 (05و  02، 00، 15، 17، 12، 14، 10، 11، 3
2412 2412 2412 1113 112 

 .(باشد درصد می 122در جدول باال جمع سطری کلیه موارد برابر با )های تحقیق  یافته :منبع

 

 پاسخ به سؤاالت تحقیق( 2
های دولتی چه پیامدهایی در سطح سازمان و بیرون از آن  فساد اداری در سازمان: سؤال اول

 همراه دارد؟ به
دهد که اثرات فساد در همه  های اخیر گردآوری شده نشان می در دهه شواهد زیادی که

ای بتر رشتد    فستاد تتأثیر منفتی، نتامطلوب و نابودکننتده     . ها منفی بتوده و هستت   جنبه

تتداوم فستاد در یتک    . گذاری اقتصادی، عملکرد مدیریتی و توسعه سیاسی دارد سرمایه

جر شده و عملکرد دولت را کاهش کشور به بیماری اقتصادی و هدر رفتن منابع مالی من

ایتتن امتتر همچنتتین . نمایتتد داده و اختتالق عمتتومی را در ادارات دولتتتی مختتدوش متتی

پتذیری را بته مختاطره     اصالحات اداری و مستئولیت  درموردپذیرفته  های صورت تالش

ثبتاتی سیاستی و    فساد، بی. زند های اقتصادی و اجتماعی دامن می انداخته و به نابرابری

فستاد جلتوی رشتد     کته  گفتت تتوان   طور خالصه متی  به. کند سعه را تشدید میعدم تو

اقتصادی را گرفته، رفتار شرکتی را مختل کترده و باعت  سوءاستتفاده از منتابع ملتی و      

هتای متدیریتی و اداری را کتاهش داده و بته      فساد همچنین، نرفیتت . شود کمیاب می

ات، دموکراسی و وفاق ملی را ، ثبحال نیدرعنماید و  اضمحالل جدی سیاسی کمک می

 (.17: 1355ذاکر صالحی، )نماید  سست می
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. ، فساد چالشی جدی در سر راه توسعه استت 1المللی آمریکا آژانس توسعه بین ازنظر

وارونه کردن فرایندهای رسمی دموکراسی، اداره ختوب   قیازطردر قلمرو سیاسی، فساد 

هتای مقننته باعت  کتاهش در      و هیتأت فساد در انتخابتات  . برد جامعه را به تحلیل می

فساد در قوه قضتاویه حاکمیتت   . شود گذاری می مشی پاسخگویی و نمایندگی در امر خط

اندازد و فساد در مدیریت عمومی باع  ایجاد عدم تعادل در اراوته   قانون را به تعویق می

برد،  یهای نهادی حکومت را از بین م تر، فساد قابلیت صورت عمومی به. شود خدمات می

شوند و مقامات بدون توجته بته عملکترد     شود، منابع بلعیده می ها توجه نمی زیرا به رویه

های مشروع حکومتت و   در چنین وضعی، فساد پایه. یابند شوند یا ارتقاء می استخدام می

های ضد فساد آژانس  برنامه)کند  های دموکراتیکی چون اعتماد و مدارا را نابود می ارزش

ایجتاد   قیت ازطرهتای توستعه اقتصتادی را     فساد پایته (. 0222المللی آمریکا،  توسعه بین

در بخش خصوصی، فساد هزینه تجتارت  . کند ها نابود می ها و انحرافات و ناکارایی کهی

زنتی   ، هزینته متدیریت چانته   ...(هتا و   رشتوه )های غیرقتانونی   هزینه پرداخت قیازطررا 

. دهتد  ه شده یا افشای توافقتات افتزایش متی   با مقامات و خطر توافقات شکست( مذاکره)

شود، زمین بتازی را هتم ختراب     آنجا که فساد باع  افزایش تورم در هزینه تجارت می

هتای   دارد و بدین ترتیب به شرکت نفوذ را از رقابت مصون می های ذی کند و شرکت می

بختش   هتای اقتصتادی در   فساد، باع  تولید انحرافتات و کتهی  . بخشد ناکارآمد بقا می

گذاری عمتومی از آمتوزش بته     منحرف کردن چرخش سرمایه قیازطر. شود عمومی می

هتای بختش عمتومی را     توانند پیچیتدگی فنتی پتروژه    ای مقامات می های سرمایه پروژه

و با ایتن کتار بته چترخش و     ( مخفی کنند)افزایش دهند تا چنین معامالتی را بپوشانند 

وستازی،   ساد همچنین، تبعیتت از قتوانین ستاخت   ف. گذاری کنند انحرافات بیشتر سرمایه

دهتد و   کیفیت خدمات دولتی و زیربنایی را کاهش متی . دهد را کاهش می... محیطی و 

 (.همان)دهد  فشارهای دولتی را بر دولت افزایش می

                                                           
1. United States Agency of International Development 
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، دسترسی عمتومی بته   جهیدرنتفساد در باالترین سطوح، رقابت را مخدوش کرده و 

های غلط شده که خود منجر به  فساد باع  اتخاذ تصمیم. کند بازار رقابتی را مسدود می

کتاران بته    هتای نامناستب، دسترستی غیرمعقتول مقاطعته      های غلط، قیمت اجرای طرح

، تشویق و ترغیب فستاد  ازحد شیبهای  مناقضات، تولید زیر استاندارد برای جبران قیمت

در (. 0: 0222ختان،  )شتود   تر و از بین بردن اعتماد مردم به رهبران می در سطوح پایین

 جته یدرنتافزایتد و   به هزینه عقد قراردادها می چراکهبار است  تر، فساد زیان سطوح پایین

همچنتین  . شتوند  کسانی که قادر به پرداخت رشوه نیستند، از صحنه رقابت حتذف متی  

حرمتی برای کارکنان دولت در میان مردم شده و نرفیت ایجاد درآمد را  باع  ایجاد بی

 (.همان)دهد  اهش میک

کنتتد، زیترا انگیتتزه   بتر پایته نظریتته اقتصتادی، فستتاد رشتد اقتصتادی را کُنتتد متی      

در . دهتد  گتذاران داخلتی و چته ختارجی کتاهش متی       گذاری را چه برای سرمایه سرمایه

گتذاری   گذاران در همان گام اول باید رشوه بدهند تا بتوانند سترمایه  شرایطی که سرمایه

رو  بته  هتای دولتتی رو   دارند با توقع متأموران و مقتام   ر قدمی که برمیکنند یا اینکه با ه

پوشی و خفاکاری و  کند زیرا پرده بار عمل می گر و زیان باشند، ارتشاء مانند مالیاتی ویران

. گتذارد  جتای متی   گیران آثار منفی خود را به اطمینانی به انجام قول و قرارهای رشوه بی

خدمات و زیربناهای عمومی نیز جلتوی رشتد اقتصتادی و    فساد از راه کاستن از کیفیت 

دهد، استعدادهای درخشان را از رو  گیرد، درآمدهای مالیاتی را کاهش می اجتماعی را می

حاصتل امتا    های بتی  سوی فعالیت دارد و به آوردن به کارهای تولیدی و ثمربخش باز می

کند  ریزد و ناسالم می هم می بهکشاند، و ترکیب مخارج دولت را  پُرسود و نان و آبدار می

هتم ریختتن ترکیتب     ترین ضربت فساد بر پیکر اقتصتاد، بته   کاری(. 13: 1335ماوورو، )

که فاسد باشند منابع مالی را بیشتر به جاهایی ستوق   مدارانی سیاست. مخارج دولت است

بع برای مثال، منتا . های کالن عایدشان کند و صدای آن هم در نیاید دهند که رشوه می

ها ضعیف باشد یا به تولیتد   آن درمورددهند که رقابت  را به تولید کاالهایی تخصیص می
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مدار فاسد به  ، سیاستنیبنابرا. ها دشوار است آورند که ارزیابی ارزش آن چیزهایی رو می

استت تتا    منتد  عالقههای بزرگ بیشتر  گذاری در پروژه خرید هواپیمای جنگی و سرمایه

ها بیش  های درسی و افزایش حقوق معلمان، ولو اینکه این نوع خرج چاپ و تولید کتاب

 (.همان)از آن نوع دیگر به رشد اقتصادی کمک کند 

گذاری بخش  رسانی فساد به رشد اقتصادی کاهش سرمایه ترین مجرای آسیب بزرگ

 دوستوم . سازد سوم آثار منفی و مخرب خود را ناهر می کم یک غیردولتی است که دست

جتدا کتردن   . کنتد  آثار منفی فساد بر رشد اقتصادی، از مجراهای دیگر بروز می دیگر از

ها کته همتان    این مجراها از یکدیگر دشوار است اما شواهدی وجود دارد که یکی از آن

هتای فاستد    دولتت . کنتد  ریختگی مخارج دولت باشد نقشی بسیار مخرب بازی می هم به

کنند و  های سالم کمتر خرج می از دولت و حتی بهداشت و درمان وپرورش آموزشبرای 

های مبتنی بر  تحلیل. دهند های دولتی سوق می گذاری سوی سرمایه بیشتر اعتبارات را به

برستاند مختارج    5بته   2دهد که اگر کشوری نمره فساد ختود را از   رگرسیون نشان می

 (.همان)یابد  درصد افزایش می 0/1آموزشی آن به میزان 

دولت را « دهنده تخصیص»تقد است که فساد به طریق زیر نقش مع( 1375)تانزی 

دهنتدگان تتوی    از این طریق کته نتان مالیتات   ( 1: سازد از مسیر طبیعی آن منحرف می

برداری از گوشه چشم میزان مالیاتی از دیتون مالیتاتی ختود     شود، زیرا با بهره روغن می

فقط درآمد  وضع شده باشد، فساد نهطرفی  اگر مقررات نظام مالیاتی بر پایه بی. کاهند می

سازد، زیترا بته    طرفی نظام مالیاتی را ضایع می دهد، بلکه بی مالیاتی دولت را کاهش می

بازنده در این میان، . بخشد ها مزیتی رقابتی می رقیبان آن دربرابربعضی از تولیدکنندگان 

قوانین و مقررات ( بطهضا یعنی بی) دلبخواهاستفاده  قیازطر( 0. عملکرد سالم بازار است

این امر بخصوص در . شوند بعضی افراد بر دیگران مقدم و مرجح شمرده می جهیدرنتکه 

. ای و جواز کستب اهمیتت دارد   بهره، جواز منطقه تخصیص سهمیه واردات، اعتبارات کم

اصتیل را  « صتنایع نوپتای  »باشند کته دستت    شده ساختهمثالً اگر این ابزارها برای این 
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اما آخر سر به کام دیگران از آب درآیند، نقش اصالحی دولت به بیراهه خواهتد  بگیرند، 

واگذاری کارهای دولتتی، یتا خریتدها و     قیازطر( 3. بیند رفت و عملکرد بازار آسیب می

تترین قیمتت انجتام     توانند کار را بته نتازل   سبب که می بدان نهقراردادها به کسانی که 

( 4. گذارنتد  پردازند، رقیبان را کنار می هایی که می شوهارتباطات و ر سبب بهدهند، بلکه 

ضتابطه افترادی کته بتر پایته معیارهتای واقعتی و         استخدام و ارتقای مقام بتی  قیازطر

گزینش چنین افرادی بالیی برای اقتصتاد  . اند ای گزینش نشده یا ترفیع نگرفته منصفانه

گیرنتد پتایین    این افراد میهایی که  فقط به این سبب که کیفیت تصمیم کشور است، نه

یابد، بلکه سبب دیگتر آن استت کته اشتخاص توانتا و       است و شمار خطاها افزایش می

جایی بند نیست، وقتتی احستاس کننتد کته      به دستشانکه در شبکه ارتباطات  تیباکفا

. بخشند ها را به لقای آن می شوند و عطای بعضی از شغل بسته است، نومید می راهشان

 یشکل بهها  ناهر در بخش دولتی است و این شغل ها به بهترین شغل که ییکشورهادر 

کوشتی در دوران   گیرد که ارتباط دارند، انگیزه سخت تناسب در اختیار کسانی قرار می بی

کند، و از این  مدرسه و خوب تحصیل کردن برای کسانی که ارتباطی ندارند فروکش می

گمتان بته    یابتد و بتازار کتار بتی     ر تنزل متی رهگذر، نرفیت و توانایی رشد اقتصاد کشو

آورنتد کته توانتایی و     برخی از مردم به مشاغلی روی متی ( 1و . شود انحراف کشیده می

طلبتد بلکته بته آنتان نویتد       استعداد ویهه آنان را برای انجام کار ثمربخش و مولد نمتی 

 .دهد رنج و ثروت بادآورده می دستیابی به گنج بی

دولتت را بته هتزاران طریتق مختدوش      « یعیتتوز  بتاز ده یا کنن فساد، نقش تعدیل»

هتا را بگیرنتد، پُرستودترین     دست دارنتد بهتترین شتغل    جا همه که یکساناگر . سازد می

 بهتا  گتران مند گردنتد، از ارز   بهره بهره دست آورند، از اعتبارات کم های دولتی را به پیمان

و بتوانند بتا دادن رشتوه بته مقامتات،      استفاده نمایند و از این نوع مزایا برخوردار باشند،

های خود را کاهش دهند، بعید است که از تالش دولت برای بهبود وضتع توزیتع    مالیات

. پتذیر باشتد   تتری تحقتق   ای حاصل شود و ایجاد نظتام اقتصتادی عادالنته    درآمد نتیجه
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« باتث»وجود داشته باشد، نقش دولت را در ایجاد  که یشکلسرانجام اینکه فساد به هر 

، نیمعلتول  ریت غبترای   یازکارافتتادگ برای مثتال، برقتراری مستتمری    . نماید تضعیف می

هتای دولتتی بته     پرداخت حقوق دوره بیکاری به کسانی که بیکار نیستتند، دادن پیمتان  

دهنتد، افتزایش مختارج     هزینه آن را افزایش می جهیدرنتپردازند و  کسانی که رشوه می

هتتای عمرانتتی  کستتانی استتت کتته از پتتروژه تیتتدحمامورعمرانتتی غیرمولتتد کتته غالبتتاً 

هتای مربتوط بته     های دیگری که فساد، تصمیم گیرند و بسیاری از راه می« کمیسیون»

گمان کل مخارج  سازد، بی مخارج دولتی را مخدوش و از مسیر ضروری آن منحرف می

 (.31: 1375تانزی، )دهد  شود، افزایش می دولت را نسبت به منافعی که عاید اقتصاد می

هتایی کته    هدر رفتن سترمایه : از اند عبارتاقتصاد  درموردسایر نتایج نامطلوب فساد 

وری، تضتعیف رانتدمان و    نفع اقتصتاد جامعته مصترف شتود، تضتعیف بهتره       تواند به می

ای، انتقتال   هتای توستعه   تأثیرگذاری دولتی، تضعیف بسیج مؤثر منابع و مدیریت فعالیت

کاران نامناسب کته قتادر بته     ارجی، اعطای مجوز به مقاطعههای خ منابع مالی به حساب

استناد توستط کارمنتدان تتا دریافتت رشتوه،        داشتن نگاهپرداخت رشوه بیشتری هستند، 

تبتدیل شتود و ستایر متوارد در      کارمندانکه رشوه به جزوی از درآمد مقامات و  نحوی به

بته ایجتاد اختالل در    ارتباط با واردات و صتادرات و افتزایش قاچتاق، کته ختود منجتر       

ذاکتر صتالحی،   )شتود   گذاری و افزایش فترار سترمایه متی    سرمایه درموردگیری  تصمیم

1355 :27.) 

بیان یتا   مختلف انحاء بههای مختلف، آثار و پیامدهای منفی فساد اداری  در پهوهش

، پیامدها و آثار منفی زیر را برای تخلفات اداری که (1373)سلطانی . فهرست شده است

وجود آمدن ریسک تخلتف در   به( 1: شده فساد اداری است برشمرده است ل نهادینهشک

هتای   رنگ شتدن کنتترل   کم( 3رسانی به فرایند توسعه منابع انسانی،  آسیب( 0سازمان، 

هتای   گتذاری  هتدر رفتتن سترمایه   ( 4هتای بیرونتی در ستازمان،     درونی و تشدید کنترل

های منفی  شدن فضایل اخالقی و ایجاد ارزشرنگ  کم( 1شده روی منابع انسانی،  انجام
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تقدم منافع فردی بر منافع ( 7دار شدن حیثیت اجتماعی سازمان، و  خدشه( 2در سازمان، 

 .سازمانی

دهتد و   رشتد اقتصتادی را کتاهش متی    ( 1، فساد، (1351)بر طبق پهوهش خضری 

ش آن، کنتد و در نهایتت عملکترد اثتربخ     گذاری مستقیم خارجی را تشویق متی  سرمایه

درآمدهای دولتی را کاهش و از مسیر اصلی خود ( 0کند،  بخش خصوصی را تضعیف می

هتای توستعه و    ریزی، هزینه مهم برای شبکه فساد، در فرایند بودجه( 3کند،  منحرف می

جای خرج کتردن در   بنابراین منابع مالی محدود را به. دهد امنیت اجتماعی را کاهش می

منتد   یت دارند، در مناطقی که تعتداد انتدکی از افتراد بهتره    های اجتماعی که اولو بخش

دستتگاه اداری  ( 1کنتد،   متی  اثربخش ریغمقررات دولتی را ( 4کنند،  شوند صرف می می

کند که در آن، دولت قدرت و تتوان حکتومتی ختود را از     فاسد حلقه فسادی را ایجاد می

انستانی تهدیتد شتده و     هتای  که فساد حاکم باشد حقتوق و آزادی  زمانی. دهد دست می

دستتگاه قضتایی و   ( 2شتود، و   متی  ینت یب شیپ رقابلیغقراردادهای اقتصادی و اجتماعی 

بنتابراین  . گذارنتد  گیرند بر عناصر فساد و جرم در جامعه تأثیر می کارکنانی که رشوه می

فساد در دستگاه قضایی سبب معافیت از مجازات و ایجاد عدم اطمینتان بترای کستانی    

 .هستند -خصوص برای افراد فقیر به -دنبال انصاف و عدل ه بهشود ک می

شتود   که فساد اداری گسترش یافته و تحمل می زمانی»معتقد است ( 1355)قادری 

گیترد کته در آن تخلتف از هنجارهتای ابتتدایی اخالقتی        جوّ اخالقی خاصی شکل متی 

تفاده از شتغل و  از سوی دیگر، امکان سوءاست . آید صورت هنجاری پذیرفته شده درمی به

 -براساسدست آوردن امتیازات و منافع خصوصی  و به« در چارچوب قانون»مقام اداری 

شود که مقامتات اداری از هرگونته مجتازاتی احستاس      باع  می« قانونی» -اصطالح به

های متنفذ  مصونیت و اطمینان کرده و مطمئن شوند که داشتن پول و ارتباطات با گروه

پیامدها و تبعات . وسیله قانون نجات خواهد داد ل گرفتاری و مجازات بهها را از احتما آن

هتای   ناشی از این احساس مصونیت، کاهش احترام به قانون اساستی، کتاهش فرصتت   
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ها و سرانجام رشد سیر قهقرایی جامعته و   سالم پیشرفت برای افراد، مؤسسات و سازمان

 .«جامعه خواهد بودهای  خنثی کردن و توقف حرکت توسعه و پیشرفت چرن

طتور مستتقیم متانع پیشترفت      فساد بته »محققان در دیگر کشورها هم معتقدند که 

 0کننتده وام  و هم کشورهای دریافتت  1های اهداکننده اهداف کاهش فقر هم در سازمان

فساد چه جزوی باشد و چه زیاد، منافع فقیتران را از بتین   (. 0225، 3امپراتوین)« گردد می

برنتدگان آن،   کته  یدرحتال ها هستند،  نشین ن فساد، فقیران، زنان و حاشیهبازندگا. برد می

فاسدِ منتابع   صیتخص سوءاین . ثروتمندان و بخشی از مسئوالن غنی و ناکارآمد هستند

دهتد و همچنتین پیامتد     فقر محصتول توزیتع نتابرابر رفتاه استت، رُن متی       که ییدرجا

جتای   های عمومی را بته  ساد، هزینهف(. 0224، 4رایلی)محرومیت اجتماعی فقیران است 

فساد دارای اثرات (. 1333، 1گلداسمیت)کند  صرف رشوه می وپرورش آموزشبهداشت و 

گتذاری   پرداخت رشوه برای دریافت مجوز سترمایه . گذاری است منفی بر رشد و سرمایه

فساد یتک بیمتاری   (. 1337، 2باردهن)دهد  گذاری را کاهش می روشنی انگیزه سرمایه به

کنتد   ها و معیارهای پیشرفت اشخاص در بروکراسی دولتتی را فاستد متی    ست که رویها

فساد با زیر پا گذاشتتن تستاوی حقتوق افتراد در برابتر      (. 0212، 7کاهانا و لیو کیوجون)

و تضعیف شالوده نهادی که رشد اقتصادی وابستته بته آن استت، متانع توستعه       5قانون

هتای جامعته تأثیرگتذار استت      تمام بختش فساد یک مشکل جدی است که بر . شود می

های عمتومی   فساد سبب پایین آمدن کیفیت خدمات عمومی در بخش(. 0222، 3جی ان)

                                                           
1. Donor Agencies 

2. Aid Recipient 

3. Ampratwun 

4. Riley 

5. Goldsmith 

6. Bardhan 

7. Kahana & Liu Qijun 

8. Rule of law 

9. Ng 
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ای  اقتدامات توستعه   دربرابتر متانعی   کته  جهتشود و از آن  نظیر بهداشت و آموزش می

دهتد   شتود، مشتروعیت دولتت را نیتز کتاهش متی       ها و کاهش اراوه خدمات متی  دولت

 (.0222، 1سلیگسون)

خدشتته  قیتتازطرفستتاد اداری »معتقتتد استتت کتته ( 07: 1371)آنتتدریا مبلومیادافتتا 

های دولت در مقابله با منافع و اهداف اکثریت، باع  اتالف منتابع   بر سیاست واردکردن

پتذیر   هتای تتداوم   که ایتن منتابع بایتد بته شتیوه      شود، آن هم درست در زمانی ملّی می

ستازد ایتن    فساد، منابع ملی را از هدف خود منحرف متی جا که  از آن. برداری شوند بهره

دولتت، ایتن    کته  یهنگامتوانند کمک چندانی به رشد اقتصادی کشور کنند و  منابع نمی

افتد، این مشتکل بته مشتکلی     های سودجویان می عامل اصلی اقتصاد، در چنگال شبکه

سمت مصترف   بهوانگهی روی آوردن درآمدهای ناشی از این نظام . شود اساسی بدل می

ایتن  . آورد فشتار متی   -به ضرر پول داخلتی  -های ارزی کاالهای وارداتی بر بازار مبادله

 .«گذارد هم وابسته بر توسعه اقتصادی کشور اثر نامطلوب می عوامل به

نیز، در آثار و پیامتدهای فستاد اداری آورده استت کته فستاد      ( 1353)زادگان  عباس

های اجتماعی و با تضعیف نهادهای موجتود،   موجب زیانها،  با تضعیف انگیزه( 1اداری، 

شتود،   های اقتصادی متی  های سیاسی و با توزیع ناعادالنه منابع، موجب زیان باع  زیان

خطتر   کاهد، امنیت و ثبات جوامتع را بته   ها می از میزان اثربخشی و مشروعیت دولت( 0

ه، از ایتن طریتق متانع    های دموکراسی و اخالقیات را مخدوش ستاخت  اندازد و ارزش می

به افزایش هزینه معتامالت و کتاهش   ( 3شود،  توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می

منجتر بته   ( 4شود و مانع از توسعه پایدار است،  های اقتصادی منجر می بینی امکان پیش

رنتگ شتدن فضتایل     شده روی منتابع انستانی، کتم    های انجام گذاری هدر رفتن سرمایه

موجب تضعیف اعتقاد متردم  ( 1شود، و  های منفی در سازمان می ارزش اخالقی و ایجاد

ها و نیز باعت  قطتع امیتد     طلبی به توانایی و اراده سیاسی دولت برای جلوگیری از زیاده

                                                           
1. Seligson 
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، اثترات و پیامتدهای منفتی فستاد اداری را     درمجمتوع . شتود  ای بهتر می مردم به آینده

 .، خالصه نمود4توان مطابق با شکل  می

 

 اثرات و پیامدهای منفی فساد اداری( 4 شکل

 
 نگارنده منبع  از ادبیات نظری و تجربی تحقیق :منبع

 

های دولتی از دید اقشار مختلف مردم چگونه  وضعیت فساد اداری در سازمان: سؤال دوم

 است؟
های مندرج در جتدول   نمرات کل گویه 1(ترکیب)برای پاسخ به این سؤال، ابتدا با جمع 

 قاعتده  بته بتا توجته   . ای ایجاد گردیتد  وضعیت فساد اداری در مقیاس فاصله، شاخص 2

، (120یعنتی  )ها، مقدار یا نمره کمتتر از رقتم متوستط شتاخص      گذاری پاسخ گویه نمره

                                                           
1. Compute 

وری اقتصادی و   کاهش بهره •
 منافع عمومی

 کاهش عقالنیت اقتصادی •

 های اقتصادی افزایش هزینه •

 افزایش درآمدهای نامشروع •

توجیه غیرمنطقی   •
 های اقتصادی ماندگی عقب

افزایش هرج و مرج و   •
 بندوباری اقتصادی بی

افزایش نابرابری و شکاف   •
 طبقاتی در جامعه

 عدالتی در جامعه افزایش بی •

کاهش اعتماد و وفاداری   •
 ها مردم نسبت به دستگاه

 کفایتی گسترش تنبلی و بی •

 افزایش هزینه انجام امور •

سست شدن اعتقادات و   •
 های اخالقی ارزش

خطر افکندن مشروعیت   به •
حکومت و ثبات سیاسی در  

 میان مردم

 مانع رشد دموکراسی •

رغبتی و عدم   بدبینی، بی •
 مشارکت سیاسی مردم

 دار شدن امنیت شغلی خدشه •

های روحی و   بروز ناهنجاری •
 روانی

دار شدن اعتبار و حیثیت   خدشه •
 فرد

رسانی به فرایند توسعه   آسیب •
 منابع انسانی

های  گذاری هدر رفتن سرمایه •
 شده روی منابع انسانی انجام

رنگ شدن فضایل اخالقی  کم •
های منفی در   و ایجاد ارزش

 سازمان

پیامدهای 
فردی و  
 سازمانی

پیامدهای 
 سیاسی

پیامدهای 
 اقتصادی

پیامدهای 
 -فرهنگی

 اجتماعی
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معنتای   معنای میزان بروز فساد اداری زیاد، و مقدار یا نمره بیشتر از رقم متوستط، بته   به

ذکر این نکتته نیتز   . ها و ادارات دولتی بوده است میزان بروز فساد اداری کم در سازمان

البتته  . ای استفاده شد نمونه الزم است که برای بررسی آماری شاخص، از آزمون تی تک

قبل از آزمون، نرمال بودن این شاخص از نظر آماری بررسی گردید زیرا یکی از شرایط 

 1.توزیع است ها از نظر های پارامتریک، نرمال بودن داده استفاده از آزمون

رقتم متورد انتظتار بترای شتاخص میتزان بتروز فستاد اداری در         حتداکثر  حداقل و 

معنتای   به) 120شاخص و میانگین مورد انتظار ، 172و  34ترتیب  های دولتی، به سازمان

ای  نمونه ، عناصر آزمون تی تک7در جدول . بوده است( متوسط بودن میزان فساد اداری

ها و ادارات دولتی از دید شهروندان آمده  فساد اداری در سازمانبرای بررسی میزان بروز 

در ستطح   041بتا درجته آزادی   t (25/1- )شود، مقدار  طور که مشاهده می همان. است

 شده مشاهدهشود که رقم میانگین  عبارت دیگر، مشاهده می به. دار است یک درصد معنی

( 10/12)تر است و اختالف میانگین  کوچک( 120)از رقم میانگین مورد انتظار ( 55/31)

بیان دیگر، و در پاستخ بته    به. دار است آماری معنی ازنظربوده و مقدار آزمون  توجه قابل

زعم شهروندان، میزان بتروز فستاد اداری    توان نتیجه گرفت که به سؤال دوم تحقیق می

ه ایتن نتیجته در   دانیم کت  می .است توجه قابلها و ادارات دولتی بسیار زیاد و  در سازمان

 .های توصیفی نیز تا حدودی آشکار گردید قسمت یافته

  

                                                           
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov)اسمیرنوف  -ای کولموگروف هنمون نتیجه آزمون تک. 1

Test )ها تأیید شده و  لذا، فرض توزیع نرمال داده. دار نیست نشان داد که مقدار آزمون از نظر آماری معنی
 .ای وجود داشت نمونه درنتیجه قابلیت استفاده از آزمون تی تک
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 ها و ادارات دولتی ای میزان بروز فساد اداری در سازمان نمونه عناصر آزمون تی تک( 2جدول 

 میانگین تعداد شاخص
انحراف 

 معیار

میانگین 

خطای 

 معیار

 102= مقدار آزمون 

میزان بروز 

فساد 

 اداری

040 31555 07572 1575 
 tمقدار 

درجه 

 آزادی
 داری معنی

اختالف 

 میانگین

1525- 041 25222 12510- 

 

 ؟اند کدامهای دولتی از دید اقشار مختلف مردم  دالیل بروز فساد اداری در سازمان: سؤال سوم
دالیتل بتروز فستاد    )از متغیرهتای مستتقل    هرکتدام در پاسخ به این سؤال، ابتدا ارتباط 

منظور پی بردن به نقتش و اثتر    سپس به. سنجیده شدزان بروز فساد اداری با می( اداری

، نتتایج آزمتون رابطته بتین     5جتدول  . هر متغیر، از تحلیل چندمتغیره بهره گرفتته شتد  

را نشتان   هتا و ادارات دولتتی   متغیرهای مستقل و میزان بتروز فستاد اداری در ستازمان   

ذکتر کترد؛ اول اینکته، میتانگین      تتوان در چهتار متورد    نتتایج جتدول را متی   . دهتد  می

علت باال بودن این رقم از میتانگین متورد    به. است 21/14متغیر قُبح فساد  شده مشاهده

 برختوردار توان نتیجه گرفت که در میان شهروندان، فساد اداری هنوز از قُبح  انتظار، می

میتزان  ضریب همبستگی پیرسون بتین دو متغیتر    .گردد ای زشت تلقی می بوده و پدیده

هتا برطبتق انتظتار منفتی      قُبح فساد و بروز فساد اداری حاکی است که جهت ارتباط آن

است، یعنی پایین بودن قُبح فساد با میزان بتاالتر بتروز فستاد اداری همتراه     ( معکوس)

بتوده و از نظتر آمتاری    ( 12/2کمتر از )است و برعکس، اما مقدار ضریب بسیار ضعیف 

 .دار نیست معنی

و میانگین متغیر احساس  71/11، طبق نتایج، میانگین متغیر سطح نیازها دوم اینکه

طترف ستطح    دهنده آن است که از یک این مقادیر نشان. است 05/10محرومیت نسبی 

هتای   بیان دیگر، به اذعان مردم، درآمدها کفاف هزینه به. نیازها و توقعات مردم باالست

های گذشته بدتر شتده و متردم وضتع     الدهد، وضع اقتصادی نسبت به س زندگی را نمی
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میزان مقایسه و دیگر، در میان شهروندان،  از طرف. پندارند اقتصادی خود را بیشتر بد می

مطتابق بتا ضترایب همبستتگی،     . در سطح متوسط قترار دارد  احساس محرومیت نسبی

جهت ارتباط متغیرهای سطح نیازها و احساس محرومیت نستبی و میتزان بتروز فستاد     

است، یعنی باال بودن سطح نیازها و احساس محرومیت نسبی بتا  ( مستقیم)ی مثبت ادار

البته ایتن مقتادیر بستیار ضتعیف     . میزان باالتر بروز فساد اداری همراه است و برعکس

 .دار نیست و از نظر آماری هم معنی( 21/2و  23/2)

میانگین مورد به  با توجه. است 13/5امید به آینده میزان سوم اینکه، میانگین متغیر 

امید به آینده میزان دهنده آن است که در میان شهروندان،  این مقدار نشان، (10)انتظار 

هتا در زنتدگی در    بیان دیگر، به اذعان شهروندان، آن به. در سطح نسبتاً پایینی قرار دارد

بیشتر بته  کنند که نتوانند با تالش  اند، فکر می رسیدن به اهداف خود نسبتاً ناموفق بوده

میتزان  میتانگین متغیتر   . تتر هستتند   کنند عقتب  اهداف خود برسند، و هر چه تالش می

دهنده آن استت کته در میتان     این مقدار هم نشان. است 75/02های بیرونی نیز  کنترل

بیان دیگر،  به. تر از متوسط قرار دارد های بیرونی در سطح پایین کنترلمیزان شهروندان، 

ای دزدی کند احتمال گیر افتادنش زیاد نیست و  اگر کسی در اداره به اذعان شهروندان،

شود، و اگر کسی به پلتیس   شود، قانون در مورد همه یکسان اجرا نمی زیاد مجازات نمی

هتای   کنتترل میزان اما میانگین متغیر . آید احتیاج داشته باشد خیلی سریع به کمک نمی

دهنتده آن   این مقدار نشتان ، (15)د انتظار میانگین موراست و با توجه به  72/03درونی 

تتر از متوستط قترار     های درونی در سطح باال کنترلمیزان است که در میان شهروندان، 

کند،  بیان دیگر، به اذعان شهروندان، خداوند در زندگی به آنان کمک کرده و می به. دارد

را نتانر بتر اعمتال و     کننتد، و خداونتد   های دینی را تکریم می ها و آیین روزها و مراسم

دیگر، رابطه بین هر سه متغیر یاد شده با میزان بروز فستاد   از طرف. بینند کردار خود می

عبارت دیگتر،   به. دار است اداری معکوس و از نظر آماری هم در سطح یک درصد معنی

نی های بیرو امکان دستیابی به هدف و امید به آینده، و باال بودن کنترلبودن میزان  باال
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با اطمینان بتیش  لذا . تر بروز فساد اداری همراه است و برعکس و درونی با میزان پایین

های بیرونی  نتیجه گرفت که پایین بودن امید به آینده و نیز کنترلتوان  درصد می 33از 

ها و  و درونی، احتماالً از عوامل اثرگذار بر افزایش یا میزان باالی فساد اداری در سازمان

 .باشند دولتی می ادارات

با توجه به اینکه جهت . است 12/11فردگرایی میزان و چهارم اینکه، میانگین متغیر 

دهنتده   گذاری، این رقم نشتان  های این متغیر منفی بوده و نظر به قاعده نمره اکثر گویه

بیتان   بته . فردگرایی در ستطح بتاالیی قترار دارد   میزان آن است که در میان شهروندان، 

ه اذعان شهروندان، این روزها هر کسی به فکر خودش است و کمتر به دیگران دیگر، ب

همچنتین،  . کند، و مردم احساس مستئولیت کمتی نستبت بته همتدیگر دارنتد       فکر می

در این مورد هم به همان دلیلی کته ذکتر   . است 72/11گرایی  قوممیزان میانگین متغیر 

گرایتی در ستطح    قوممیزان هروندان، دهنده آن است که در میان ش شد، این مقدار نشان

ای اگر قرار باشد زمین یا  در هر ادارهبیان دیگر، به اذعان شهروندان،  به. باالیی قرار دارد

اگر آنتان  ، دهند های خودشان می وام یا هر امتیازی دیگر به کسی بدهند، اول به فامیل

ام و دوستتان ختود را   پُست و مقامی بگیرند و امکانش را داشته باشند حتمتاً دستت اقتو   

دنبال آشتنا و ستفارش در آنجتا     ای، اول به کنند، و قبل از رفتن به هر اداره بند می کجای

گرایی باال در میان مردم است که  این موارد گویای وجود فرهنگ فساد یا قوم. گردند می

تغییتر  میتزان  نیتز، میتانگین متغیتر    . خود بسترساز مساولی همچون فستاد اداری استت  

هتا   ارزشدهد کته در میتان شتهروندان،     این مقدار هم نشان می. است 33/13ها  شارز

این روزها حرف اول و آخر را پتول  بیان دیگر، به اذعان شهروندان،  به. تغییر کرده است

رنگ شده و مردم ارجحیت زیادی برای پتول قاوتل    مداری کم زند، انسانیت و اخالق می

ایتن مقتدار هتم گویتای     . است 45/3 میزان نابرابری ، میانگین متغیرتیدرنهاو . هستند

بیان دیگر، به اذعتان شتهروندان،    به. بسیار باال در میان شهروندان است میزان نابرابری

و بترعکس   ندارنتد  دارایتی کنند، ثتروت و   ای که تالش می اندازه خیلی از افراد جامعه به
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ند، و تفاوت بین افراد فقیر و ثروت دار تالششانافرادی وجود دارند که بیش از زحمت و 

آزمون پیرسون هم، رابطه بتین  . شود بیشتر می روز روزبهثروتمند زیاد است و این تفاوت 

هر چهار متغیر فوق با میزان بروز فساد اداری را مستقیم و از نظر آماری در سطح یتک  

گرایتی، تغییتر    فردگرایی، قومبودن میزان  عبارت دیگر، باال به. دار نشان داد درصد معنی

بتا  لتذا  . ها و نابرابری با میزان بروز فساد اداری بیشتتر همتراه استت و بترعکس     ارزش

نتیجه گرفت که باال بودن میتزان فردگرایتی و نیتز    توان  درصد می 33اطمینان بیش از 

ها و افزایش نابرابری، احتماالً از عوامل اثرگتذار   و تغییر ارزش( گرایی قوم)فرهنگ فساد 

 .باشند ها و ادارات دولتی می یش یا میزان باالی فساد اداری در سازمانبر افزا

 

ها و ادارات  آزمون رابطه بین متغیرهای مستقل و میزان بروز فساد اداری در سازمان( 1جدول 

 دولتی

 متغیرها
تعداد 

 گویه

میانگین 

مورد 

 انتظار

میانگین 

 شده مشاهده

ضریب 

 همبستگی
داری  معنی
 (دو دامنه)

غی
مت

قل
ست

ی م
ها

ر
 

 میزان قُبح فساد( 1
 سطح نیازها( 0
 میزان احساس محرومیت نسبی( 3
 میزان امید به آینده( 4
 های بیرونی میزان کنترل( 1
 های درونی میزان کنترل( 2
 میزان فردگرایی( 7
 گرایی میزان قوم( 5
 ها میزان تغییر ارزش( 3
 میزان نابرابری( 12

4 
4 
4 
4 
3 
2 
1 
4 
1 
1 

10 
10 
10 
10 
07 
15 
10 
5 
13 
10 

14521 
11571 
10505 
5513 
02575 
03572 
11512 
11572 
13533 
3545 

25237- 
25232 
25212 
25310- 
25734- 
25042- 
25113 
25472 
25221 
25121 

Ns25130 
Ns25123 
Ns25440 
**25222 
**25222 
**25222 
**25222 
**25222 
**25222 
**25222 

 - - 31555 120 34 میزان بروز فساد اداری

Ns دار نیست مقدار از نظر آماری معنی 

 دار است معنی 221/2مقدار از نظر آماری در سطح  **

توان گفت که از  با توجه به نتایج حاصل از روابط فوق و در پاسخ به سؤال دوم، می

هتای   های بیرونتی، سستت شتدن ارزش    دید مردم عواملی چون کاهش یا ضعف کنترل
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و کتاهش احستاس مستئولیت جمعتی، افتزایش نتابرابری       اخالقی، افزایش فردگرایتی  

گرایی، کاهش امید بته آینتده و    اقتصادی، افزایش فرهنگ فساد یا قوی بودن حس قوم

هتای   هتای درونتی و پایبنتدی    ناتوانی در دستیابی به اهداف و ضعف یا کتاهش کنتترل  

 .روند میشمار  های دولتی به دالیل مهم بروز فساد اداری در سازمان ازجملهمذهبی 

گانه یاد شتده و   از متغیرهای هفت هرکداماما برای پی بردن به اهمیت و میزان اثر 

روش  بته  از تحلیتل رگرستیون چنتدمتغیره   ها بر روی بروز فساد اداری،  مجموع تأثیر آن

، نتایج خروجی تحلیل رگرستیون را نشتان   11و  12، 3جداول  .بهره گرفته شد همزمان

، ضتریب همبستتگی چندگانته    3صه مدل رگرسیونی در جدول طبق نتایج خال. دهد می

و ضتریب   71/2ضریب تعیین برابتر بتا   . است 54/2بین متغیرهای وارد شده در تحلیل 

توان گفت هفت شاخص وارد شده در تحلیل،  می. است 722/2تعیین تعدیل شده حدود 

وز فستاد اداری را  درصد از تغییرات متغیر وابسته، یعنتی میتزان بتر    71اند حدود  توانسته

 .بینی کنند پیش

 خالصه مدل رگرسیونی( 1جدول 

 مدل
ضریب همبستگی 

 چندگانه
 ضریب تعیین

ضریب تعیین 

 تعدیل شده

اشتباه استاندارد 

 برآورد

1 25541 25711 25722 11520 

 

در سطح معناداری کل مدل رگرسیونی را  275/53با  Fهم، مقدار  12در جدول 

 .ان داده استدار نش یک درصد معنی

 طرفه داری مدل از طریق تحلیل واریانس یک معنی( 10جدول 

 مدل
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذور
F داری معنی 

 رگرسیون          1
 باقیمانده            
 کل            

1301535341 
105225342 
1543325051 

7 
034 
041 

155535402 
0015225 

535275 25222 
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 *ها در مدل داری آن ضرایب استاندارد نشده و استاندارد شده متغیرها و معنی( 11ول جد

 مدل
 ضرایب استاندارد نشده

ضرایب 

 داری معنی t استاندارد شده

B بتا  اشتباه استاندارد(Beta) 

 ثابت     1
 شاخص امید به آینده 
 های بیرونی شاخص کنترل 
 های درونی شاخص کنترل 
 راییشاخص فردگ 
 شاخص فرهنگ فساد 
 های اخالقی شاخص ارزش 
 شاخص نابرابری 

35301- 
25111- 
05152- 
25032- 
25707 
25012 
15023 
15004 

25331 
25321 
25012 
25034 
25370 
25322 
25077 
25320 

- 
25211- 
25172- 
25241- 
25234 
25233 
25015 
25125 

15470- 
25350- 
115312- 
15221- 
15314 
25722 
45323 
45222 

25140 
25723 
25222 
25312 
25210 
25451 
25222 
25222 

 میزان بروز فساد اداری: متغیر وابسته *

، ضرایب استاندارد نشده و استاندارد شده متغیرهای وارد شده در 11جدول  تیدرنها

نکته اول اینکه، بتا  . دهد ها در ارتباط با متغیر وابسته را نشان می داری آن تحلیل و معنی

و ستون آخر جدول، از هفت متغیر مستقل وارد شده در معادله، تنها سه  tه مقدار توجه ب

هتای اخالقتی و    هتای بیرونتی، ارزش   کنتترل ( انتد  که با رنگ تیره مشخص شده)متغیر 

دار نبوده  دار با متغیر وابسته بوده و چهار شاخص دیگر معنی نابرابری دارای ارتباط معنی

از بتین سته متغیتری کته دارای ارتبتاط      ( Beta)مقدار بتا  دوم اینکه، با توجه به. است

هتای   ، دوم ارزش(172/2)هتای بیرونتی    انتد، اول کنتترل   دار با متغیر وابسته بتوده  معنی

تتری بتر متغیتر     دارای اثتر قتوی  ( 125/2)و سپس شاخص نتابرابری  ( 015/2)اخالقی 

 .اند وابسته بوده

 

های دولتی از دید کارکنان و  اداری در سازمان بندی دالیل بروز فساد اولویت: سؤال چهارم

 ها و ادارات چگونه است؟ کارمندان سازمان
استانداردستازی مجمتوع نمترات هتر      قیت ازطردر پاسخ به این سؤال در درجه اول، 

 -فرهنگی، اقتصتادی، اداری  -بندی دالیل اجتماعی اولویتها، به  بندی آن عامل و رتبه
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هتای دولتتی از    در سازمان ایی مؤثر بر بروز فساد اداریقض -مدیریتی، سیاسی، و حقوق

آزمون  قیازطردر درجه دوم و . ها و ادارات پرداخته شد دید کارکنان و کارمندان سازمان

 .ترین ریزفاکتورها در درون هر عامل مبادرت گردید ای فریدمن، به شناسایی مهم رتبه

گانه دالیل بروز فستاد اداری   نجهای پ از شاخص هرکدامهای  ابتدا نمرهگفته شد که 

برابر نبوده  آمده دست بههای  های شاخص به نمرات استاندارد تبدیل شد، زیرا تعداد گویه

، انحراف معیار (X)بدین منظور، مجموع نمرات . ها یکسان گردد وزن آن که الزم شد و 

(s ) و میانگین(m) ن عناصتر  گانه محاسبه شد و براستاس آ  های پنج از شاخص هرکدام

، تیت درنها. آمتد  دستت  بته ( z)و با کمک فرمول مقتضی، نمرات استتاندارد  ( 10جدول )

بنتدی شتده و بتدین ترتیتب میتزان اهمیتت        نمرات استاندارد از بزرگ به کوچک رتبته 

 .ها و ادارات دولتی مشخص شد از دالیل بروز فساد اداری در سازمان هرکدام

میانگین، نمره استاندارد و رتبه دالیل بروز فساد  مجموع نمرات، انحراف معیار،( 12جدول 

 های دولتی از دید کارمندان اداری در سازمان

 شاخص
مجموع 

 (X)نمرات 

انحراف 

 (s)معیار 

میانگین 

(m) 

نمره 

 (z)استاندارد 
 رتبه

 -دالیل اجتماعی

 فرهنگی

10332 12512 11573 1013 3 

 1 1352 47534 7533 11103 دالیل اقتصادی

 0 1070 142510 01541 30123 مدیریتی -اداریل دالی

 1 311 37517 3540 5204 سیاسیدالیل 

 4 1252 30512 2554 7420 قضایی -دالیل حقوق

تتوان گفتت کته از     شود، می نیز مشاهده می 10طور که در ستون آخر جدول  همان

ترتیتب   بته هتای دولتتی    دید کارکنان و کارمندان، دالیل بروز فستاد اداری در ستازمان  

دالیتتل ( 3متتدیریتی،  -دالیتتل اداری( 0دالیتتل اقتصتتادی، ( 1: از انتتد عبتتارتاهمیتتت 

قدم بعدی . دالیل سیاسی( 1و ( قانونی)قضایی  -دالیل حقوقی( 4فرهنگی،  -اجتماعی

ترتیب اولویتت از   از پنج عامل فوق به هرکدامترین ریزفاکتورها در درون  شناسایی مهم

هتای   بنتدی گویته   ، نتیجه آزمون فریدمن برای رتبته 13جدول  در. دید پاسخگویان بود
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، 0، 2، 3، 1، 13هتای شتماره    طبق نتایج، گویه. دالیل اقتصادی فساد اداری آمده است

ختود اختصتاص    های اول تتا هفتتم را بته    ترتیب با کسب بیشترین امتیاز رتبه به 4و  11

عدم توازن حقوق و مزایا در »رتیب ت نظر پاسخگویان به براساسعبارت دیگر،  به. اند داده

احستاس  »، «عدم تناسب رشد تورم و افزایش دستمزد کارکنان دولتتی »، «ها وزارتخانه

وجود نابرابری اقتصتادی در مقایسته بتا افتراد شتاغل در ستایر        درموردکارکنان دولتی 

فقدان مزایای جنبی بترای کارکنتان   »، «پایین بودن حقوق کارکنان دولت»، «ها بخش

عتدم  »، و «عدم توجه کافی دولت به مستاول اقتصتادی و رفتاهی در استتان    »، «لتیدو

دهنتده   ترین و مؤثرترین عوامل اقتصتادی شتکل   از مهم« استان ییربنایزیافتگی  توسعه

 .باشند ها و ادارات دولتی براساس نتایج تحقیق می فساد اداری در سازمان

 های دالیل اقتصادی فساد اداری گویهبندی  نتیجه آزمون فریدمن برای رتبه( 13جدول 

 ها گویه ردیف
 بندی رتبه

 رتبه میانگین رتبه میانگین

 0 5543 4524 عدم تناسب رشد تورم و افزایش دستمزد کارکنان دولتی 1

 1 7523 3555 فقدان مزایای جنبی برای کارکنان دولتی 0

مقایسه  وجود نابرابری اقتصادی در درمورداحساس کارکنان دولتی  3

 ها با افراد شاغل در سایر بخش

4522 5522 3 

 7 2532 3521 استان زیربنایییافتگی  عدم توسعه 4

 10 1545 3501 عدم توجه دولت به فرآوری مواد معدنی در استان 1

 4 7531 3531 پایین بودن حقوق کارکنان دولت 2

 12 2507 3542 های عمومی خدمات و فعالیت ازحد بیشدولتی شدن  7

 3 2573 3523 های محدود دولتی و خصوصی در استان گذاری سرمایه 5

 13 4542 0553 و نظارت ضعیف بر آن ازحد بیشسازی  خصوصی 3

 11 2514 3511 فقر معیشتی کارمندان و مدیران دولتی 12

 2 7514 3557 عدم توجه کافی دولت به مساول اقتصادی و رفاهی در استان 11

 5 2551 3571 تورم شدید 10

 1 5547 4511 ها عدم توازن حقوق و مزایا در وزارتخانه 13

: داری فرض معنی      10: درجه آزادی      3325323: دو مقدار خی      030: تعداد نمونه      :های آزمون آماره

25222 
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 -هتای دالیتل اداری   بنتدی گویته   ، نتیجه آزمون فریدمن بترای رتبته  14در جدول 

، 13، 33، 30، 41، 10هتای شتماره    طبق نتایج، گویته . ساد اداری آمده استمدیریتی ف

های اول  ترتیب با کسب بیشترین امتیاز رتبه به 31و  5، 12، 33، 14، 7، 34، 11، 3، 32

نظتر پاستخگویان    براستاس عبتارت دیگتر،    بته . انتد  خود اختصتاص داده  تا پانزدهم را به

در  ساالری فقدان نظام شایسته»، «مدیران دولتیهای  اعمال نفوذ در انتصاب»ترتیب  به

وجتود متدیران   »، «تشریفات زاود و رونتد طتوالنی امتور اداری   »، «ادارات دولتی استان

ضتعف در  »، «گرایی و بانتدبازی در ادارات استتان   رابطه»، «ضعیف و غیرمؤثر در استان

نامتناسب درآمتدها   توزیع»، «های تشویق و تنبیه در ادارات استان گیری از سیستم بهره

نبتود انگیتزه ناشتی از عتدم وجتود نظتام تشتویق و تنبیته         »، «ها در سازمان بین گروه

... ، و «فقدان مراکز فعال برای سنجش و ارزشیابی عملکرد اداری در استتان »، «مناسب

هتا   دهنده فساد اداری در سازمان مدیریتی شکل -ترین و مؤثرترین عوامل اداری از مهم

 .باشند ولتی براساس نتایج تحقیق میو ادارات د

 مدیریتی فساد اداری -های دالیل اداری بندی گویه نتیجه آزمون فریدمن برای رتبه( 14جدول 

 ها گویه ردیف
 بندی رتبه

 رتبه میانگین رتبه میانگین

 05 02531 3532 تمرکز اختیارات در رأس سازمان و عدم تفویض اختیار 1

 41 11551 0511 ز حد به واحدهای زیردستتفویض اختیار بیش ا 0

 32 17535 3510 های اداری وسعت و گستردگی سازمان 3

 31 15512 3502 های فشار درون سازمان نفوذ گروه 4

 33 14535 0531 پیچیدگی ساختار سطوح سازمانی 1

 34 15553 3500 های فشار بیرون سازمانی نفوذ گروه 2

در عزل و  ی مجلساستاننمایندگان  خواهی مشارکت 7

 ها نصب

3510 00553 12 

 14 01577 3545 ها عدم ثبات مدیریتی و ابهام در سیاست 5

 7 03551 3522 ها در سازمان توزیع نامتناسب درآمدها بین گروه 3

 13 01553 3543 های خاص های اداری برای گروه انحصار فعالیت 12

شویق و تنبیه نبود انگیزه ناشی از عدم وجود نظام ت 11

 مناسب

3520 03573 5 
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 ها گویه ردیف
 بندی رتبه

 رتبه میانگین رتبه میانگین

 1 05531 4521 های مدیران دولتی در انتصاب نفوذ اعمال 10

 1 01572 3573 گرایی و باندبازی در ادارات استان رابطه 13

در ادارات  سازمانی فرهنگضعف آموزش و فقدان  14

 استان

3510 00501 11 

 03 02503 3537 های اداری ها و سیستم پذیر نبودن رویه انعطاف 11

 42 14523 0553 اعتماد نابجا به زیردستان 12

 32 13523 3532 فقدان نظارت و بازرسی مستمر در اداره 17

 03 02553 3533 ی اداریها عدم اثربخشی بازرسی 15

 37 17537 3525 گرفتن پُست و موقعیت اداری 13

ضعف در آموزش و توجیه مدیران و کارمندان دولتی  02

 ستاندر ا

3540 01535 13 

نامناسب بودن بافت و ترکیب نیروی انسانی در ادارات  01

 استان

3537 02543 07 

های اداری و  نامه ها و آوین ها و روش ضعف در شیوه 00

 مالی

3530 13535 31 

های نظارتی و خنثی نمودن  عدم هماهنگی دستگاه 03

 های یکدیگر فعالیت

3532 13515 30 

ها و عدم توجه به جامعیت و  ودن بازرسیبُعدی ب تک 04

 سیستمی بودن مساول

3541 02541 02 

 02 01515 3540 ها عدم تقویت واحدهای نظارتی و بازرسی دستگاه 01

 35 17530 3511 هماهنگ شدن واحدهای نظارتی با مدیران دولتی 02

 33 13525 3503 ضعف دانش و مهارت و توانمندی بازرسان 07

فاده کافی از مردم استان در امر نظارت و عدم است 05

 بازرسی

3533 02551 00 

 01 02512 3542 ها عدم بازرسی از واحدهای بازرسی دستگاه 03

های تشویق و تنبیه در  گیری از سیستم ضعف در بهره 32

 ادارات استان

3521 04523 2 

انحصار اطالعات در اختیار بخش خاصی از مدیران  31

 استانی

3541 01522 11 

 3 02532 3553 تشریفات زاود و روند طوالنی امور اداری 30

 10 00513 3511 گری در تشکیالت اداری وجود سلطه 33

 3 03522 3513فقدان مراکز فعال برای سنجش و ارزشیابی عملکرد  34



 82 گذری بر چیستی فساد اداری   

 

 ها گویه ردیف
 بندی رتبه

 رتبه میانگین رتبه میانگین

 اداری در استان

 12 01514 3545 عدم تقسیم کار روشن و منطقی بین کارکنان دولتی 31

 01 02532 3541 های انجام کار سادپذیری روشف 32

نحوه  درموردرسانی به مردم  فقدان سیستم اطالع 37

 گیری از ادارات خدمات

3547 01544 15 

که امکان تبانی وجود  ای گونه ضعف ساختار سازمانی به 35

 دارد

3543 01510 17 

 4 02527 3553 در استان مؤثر غیروجود مدیران ضعیف و  33

های  ذیرش ونیفه تصدی امور اجرایی توسط دستگاهپ 42

 گذاری دولتی بجای سیاست

3543 02523 04 

 0 02513 3552 در ادارات دولتی استان ساالری فقدان نظام شایسته 41

           42: درجه آزادی           5425722: دو مقدار خی           030: تعداد نمونه           :های آزمون آماره

 25222: داری فرض معنی

 

 -هتای دالیتل اجتمتاعی    بندی گویته  ، نتیجه آزمون فریدمن برای رتبه11در جدول 

، 11، 12، 0، 13، 17، 7هتای شتماره    طبق نتایج، گویه. فرهنگی فساد اداری آمده است

ختود اختصتاص    های اول تا هشتتم را بته   ترتیب با کسب بیشترین امتیاز رتبه به 3و  14

افزایش توقعات و انتظتارات  »ترتیب  نظر پاسخگویان به براساسعبارت دیگر،  هب. اند داده

گرایی مدیران و  مادی»، «ناآگاهی مردم از حقوق خود و حقوق شهروندی»، «در زندگی

انگیزگی  روزمرگی و بی»، «گرایی در جامعه گسترش تنبلی و مصرف»، «کارکنان دولتی

نجارهتای مثبتت اخالقتی در متدیران و     هتا و ه  ضعیف شتدن ارزش »، «کارکنان دولت

وجتود روحیته خویشتاوندگرایی و    »و « فردگرایی مدیران و کارکنان دولتی»، «کارکنان

 -تترین و متؤثرترین عوامتل اجتمتاعی     از مهتم « گرایی در بین کارمنتدان استتان   طایفه

ها و ادارات دولتی براستاس نتتایج تحقیتق     دهنده فساد اداری در سازمان فرهنگی شکل

 .باشند می
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 فرهنگی فساد اداری -های دالیل اجتماعی بندی گویه نتیجه آزمون فریدمن برای رتبه( 15جدول 

 ها گویه ردیف
 بندی رتبه

 رتبه میانگین رتبه میانگین

 11 5534 3505 فقدان وجدان کاری در بین کارکنان دولتی 1

 4 3530 3542 گرایی در جامعه گسترش تنبلی و مصرف 0

گرایی در بین  روحیه خویشاوندگرایی و طایفه وجود 3

 کارمندان استان

3531 3502 5 

 11 7505 0531 عدم پایبندی کارکنان دولت به رعایت موازین شرعی 4

گریزی در بین اقشار مختلف مردم  وجود روحیه قانون 1

 استان

3531 3523 12 

 13 5532 3517 کاهش قُبح و زشتی فساد اداری در بین مردم استان 2

 1 11534 3553 افزایش توقعات و انتظارات در زندگی 7

 10 5554 3501 توجهی به کارهای نیک و پسندیده کم 5

 3 3502 3532 ضعف ایمان به خدا و آخرت 3

های منفی شخصیتی در کارکنان و مدیران دولتی  زمینه 12

 استان

3527 7552 14 

 17 1521 0534 های بومی دخالت فرهنگ 11

 12 2552 0554 ای و خانوادگی های قبیله وابستگی 10

 3 12572 3521 گرایی مدیران و کارکنان دولتی مادی 13

 7 3517 3542 فردگرایی مدیران و کارکنان دولتی 14

ها و هنجارهای مثبت اخالقی در  ضعیف شدن ارزش 11

 مدیران و کارکنان

3540 3521 2 

 1 3523 3541 لتانگیزگی کارکنان دو روزمرگی و بی 12

 0 11522 3572 ناآگاهی مردم از حقوق خود و حقوق شهروندی 17

: داری فرض معنی      12: درجه آزادی      4175134: دو مقدار خی      030: تعداد نمونه:      های آزمون آماره

25222 

 

 -هتای دالیتل حقتوقی    بنتدی گویته   ، نتیجه آزمون فریدمن برای رتبه12در جدول 

 7و  5، 2، 3، 3هتای شتماره    طبق نتایج، گویته . ایی و قانونی فساد اداری آمده استقض

. انتد  ختود اختصتاص داده   های اول تا پتنجم را بته   ترتیب با کسب بیشترین امتیاز رتبه به
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استتانی بتا    رجتوع  اربابآشنا نبودن »ترتیب  نظر پاسخگویان به براساسعبارت دیگر،  به

در ادارات ( پتایین بتودن هزینته فستاد اداری    )ات متخلتف  عدم مجتاز »، «قوانین اداری

ضعف در کشف و پیگیتری  »، «وپا گیر بودن قوانین اداری تراکم زیاد و دست»، «استان

 -تترین و متؤثرترین عوامتل حقتوقی     از مهم« تفسیر نامناسب قوانین اداری»و « جراوم

ستاس نتتایج تحقیتق    ها و ادارات دولتتی برا  دهنده فساد اداری در سازمان قضایی شکل

 .باشند می

قضایی و قانونی  -های دالیل حقوقی بندی گویه نتیجه آزمون فریدمن برای رتبه( 16جدول 

 فساد اداری

 ها گویه ردیف
 بندی رتبه

 رتبه میانگین رتبه میانگین

 3 4531 3530 فقدان قوانین مناسب اداری 1

 5 4545 3537 نقص قوانین موجود 0

 1 1512 3571 استانی با قوانین اداری رجوع رباباآشنا نبودن  3

 2 4552 3512 ضعف کیفی قوانین و مقررات اداری 4

 7 4573 3543 ابهام و پیچیدگی در قوانین اداری 1

 3 1510 3574 وپا گیر بودن قوانین اداری تراکم زیاد و دست 2

 1 4537 3513 تفسیر نامناسب قوانین اداری 7

 4 4533 3522 گیری جراومضعف در کشف و پی 5

( پایین بودن هزینه فساد اداری)عدم مجازات متخلف  3

 در ادارات استان

3575 1513 0 

فرض       5: درجه آزادی      705123: دو مقدار خی      030: تعداد نمونه      :های آزمون آماره

 25222: داری معنی

 

های دالیل سیاسی فستاد   دی گویهبن ، نتیجه آزمون فریدمن برای رتبه17در جدول 

ترتیتب بتا کستب     بته  12و  0، 7، 1، 4هتای شتماره    طبق نتایج، گویه. اداری آمده است

، گتر ید عبتارت  بته . انتد  ختود اختصتاص داده   های اول تا پنجم را بته  بیشترین امتیاز رتبه

ات نمایندگان مجلس در امتور اداری ادار  نفوذ اعمال»ترتیب  نظر پاسخگویان به براساس
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کاهش اعتماد مردم استان »، «رتبه نفوذ و دخالت افراد متنفذ و مسئولین عالی»، «استان

و « مجتازات توصیه برای در امان ماندن متدیران متخلتف از   »، «های دولتی به دستگاه

تترین و متؤثرترین عوامتل سیاستی      از مهتم « فقدان نهادهای مدنی متؤثر در استتان  »

 .باشند ها و ادارات دولتی براساس نتایج می ندهنده فساد اداری در سازما شکل

 های دالیل سیاسی فساد اداری بندی گویه نتیجه آزمون فریدمن برای رتبه( 12جدول 

 ها گویه ردیف
 بندی رتبه

 رتبه میانگین رتبه میانگین

 11 4527 0532 رتبه استانی فساد مدیران عالی 1

 4 2503 3541 مجازاتاز توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف  0

 7 1535 3531 رتبه استانی تسامح و تساهل نسبت به فساد مدیران عالی 3

 1 7501 3572 نمایندگان مجلس در امور اداری ادارات استان نفوذ اعمال 4

 0 2553 3521 رتبه نفوذ و دخالت افراد متنفذ و مسئولین عالی 1

 12 4537 3511 ها سیاسی بودن بازرسی 2

 3 2531 3547 های دولتی کاهش اعتماد مردم استان به دستگاه 7

ها و محافل سیاسی در ساختار مدیریتی و  وجود شبکه 5

 عملکرد جناحی

3544 1571 5 

 2 2514 3541 روی اداری فقدان عزم ملی و استانی برای مبارزه با کج 3

 1 2500 3542 فقدان نهادهای مدنی مؤثر در استان 12

 3 1517 3504 نفوذ های ذی و غوغاساالری گروهجوسازی  11

فرض       12: درجه آزادی      1225233: دو مقدار خی      030: تعداد نمونه      :های آزمون آماره

 25222: داری معنی
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 گیری نتیجه
های اجتماعی جدی  طور خاص یکی از مساول و آسیب و فساد اداری به یطورکل بهفساد 

 قرارگرفتته  موردتوجته شتدت   های اخیر به شود که در سال ما ایران، محسوب میجامعه 

 دهتم  دررهبتری  در اهمیت توجه به این مستأله همتین بتس کته مقتام معظتم       . است

اى به سران قوا درباره مبتارزه بتا مفاستد      هشت ماده یفرمان 1352سال اردیبهشت ماه 

هبری در بیاناتی مهم همواره به فستاد و  از آن تاریخ به بعد، ر. را صادر نمودنداقتصادی 

 مقام معظتم رهبتری  . اند مبارزه با آن در ساختار و نظام اداری کشور توجه و تأکید نموده

مبااارزه بااا  درمتتورد 1353 ختترداد 07در تتتاریخ در دیتتدار بتتا نماینتتدگان مجلتتس  

، یتک  با فساد  مبارزه .است با فساد  مبارزه ترین کارها، مهم  ازجمله» :فرمودند فساد

در نگاه ایشان، . «با فساد است  کشور متوقف به مبارزه  اخالقىِ محض نیست؛ اداره  جنبه

هتای   خطبته ایشان در . شود میمبارزه با فساد یکی از ارکان حکومت اسالمی محسوب 

های اصالی   پایه ، یکی ازمبارزه با فساد»: فرمودند 1352سال آذر  12جمعه  نماز

تنهتا راه  ایشتان   .«ستت ایتن روش امیرالمتؤمنین ا  . است حکومت و نظام اسالمی

داند و در تتاریخ پتنجم شتهریور متاه ستال       می مبارزه با فسادرا  عدالت رسیدن به

تکلیتف متا ایتن استت     »: فرمودنتد  و اعضای هیأت دولت جمهور سیرودر دیدار  1350

و  مباارزه علیاه فسااد    را در جامعه مستتقر کنتیم و ایتن هتم جتز بتا       عدالت که

مضترات  . «پتذیر نیستت   کتن امکتان   ختوار و سوءاستتفاده   های مفتت  طلبی انسان افزون

 1352 متاه  دیدر تاریخ نوزدهم  مردم قمبا در دیدار در بیانات رهبری  فساد وجود

شود و پول مردم  المال خالی می اوّلین ضرر این است که بیت»: بیان شده است گونه نیا

ضترر دوم ایتن   . رود طلتب متی   به جیب یک شخصِ طمّاع و حریص و خودخواه و زیاده

این استت کته آدم فاستد     ضرر سوم. اقتصادی باز خواهد ماند تیفعالاست که کشور از 

دهنتد؛   طور مستقیم که او را راه نمی لمانان استفاده کند، بهالمال مس وقتی بخواهد از بیت

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1392
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. که سر راهِ او قرار دارد، رشتوه بدهتد   یهرکسو  مسئوالنمجبور است به مدیران و لذا 

کننتد،   البته بعضی افراد مقاومت می. تواند در مقابل رشوه مقاومت کند هم نمی یهرکس

آدم فاسد برای رسیدن بته هتدف    ابراینبن. شوند بعضی هم دانسته یا ندانسته تسلیم می

کنتد،   کند؛ مدیران را فاستد متی   ای را فاسد می خود، با رشوه دادن و شیرینی دادن، عدّه

کند، متأمور فتالن وزارتخانته را فاستد      کند، مأمور بانک را فاسد می مأموران را فاسد می

و نخبگتان و  این است که وقتی پول و لقمه حترام در بتین متردم     ضرر چهارم. کند می

ورود بته   مقدمته وارد شدن در میدان فستاد متالی،   . شود زبدگان رایج شد، گناه رایج می

ضترر  و . میدان فساد اخالقی و فساد جنسی و فساد شهوانی و انواع و اقسام فسادهاست

وقتی مدیران و مردمی فاسد شدند، به پایگاه دشمن خارجی تبتدیل  است که  این پنجم

های فاسد، برای اهداف سیاستی ختود در کشتور، ختوب      ی از آدمدشمن خارج .شوند می

 بیانتات جانبه معرفی کرده و در  ایشان مبارزه با فساد را یک جهاد همه. «کند استفاده می

بهتترین  ، 1330متاه   استفند در تاریخ بیستتم   های اقتصاد مقاومتی جلسه تبیین سیاست

انتد   معرفتی کترده  « ستازی  فشتفا »را  فسادستیزی شرط اصلیو  مبارزه با فساد راه

 (.http://transparency4iran.ir/post/163تارنمای اینترنتی شفافیت برای ایران، )

اهمیت توجته بته   در باال عنوان شد رهبری مقام معظم نکات مختصری که از نگاه 

بتاری را در عرصته    اداری پیامتدهای زیتان   فستاد . هتد  مسأله فساد اداری را نشان متی 

اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اداری و سازمانی و حتی روحی و روانی بر جتای  

گیری  ساز شکل توانند زمینه ها و عوامل نیز، می از طرف دیگر، خود این عرصه. گذارد می

علتت   لتی بته  المل های بتین  اگرچه گزارش. و گسترش فساد اداری در سطح جامعه باشند

اجتمتاعی کشتورها    -نسبی بودن مفهوم فساد اداری و همچنین شرایط ویتهه فرهنگتی  

ها  ها و همچنین مرور و بازخوانی پیمایش تواند دقیق باشد، اما رجوع به این گزارش نمی

دهد که ادراک عمتومی از ستالمت اداری در ایتران     کشوری نشان می و مطالعات درون

ه گفته شد، نظام اداری کشور و کل جامعه از مسأله فستاد  طور ک مطلوب نیست و همان

http://transparency4iran.ir/post/163
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بدیهی است که وجود این مسأله در نظام اداری ایران، برای دستیابی . برد اداری رنج می

نظام استت، مناستب نبتوده و قطعتاً      ساله ستیبانداز  مدنظر دولت در چشم که توسعهبه 

 .شود مانعی اساسی در راه رشد و توسعه اقتصادی کشور تلقی

شتده در   کته ستطح یتا میتزان فستاد اداری ادراک     نتایج مطالعه حاضتر نشتان داد   

ستاز فستاد اداری از رواج    ها و ادارات دولتی زیاد است و شترایط منفتی و زمینته    سازمان

 -دالیل اقتصادی، دالیتل اداری  یطورکل بههمچنین طبق نتایج، . باالیی برخوردار است

هتای بیرونتی    کنتترل طتور ختاص ضتعف     و بته  هنگی،فر -مدیریتی، و دالیل اجتماعی

 ازجملههای اخالقی و باال بودن نابرابری اقتصادی و اجتماعی  ، ضعف در ارزش(رسمی)

این نتایج از پشتوانه نظتری برختوردار   . باشند ساز فساد اداری می ترین عوامل زمینه مهم

، فرهنگی و اقتصتادی  جامعه ایران در چند دهه اخیر، تغییرات ساختاری، اجتماعی. است

های ارزشی و هنجاری سنتی  در بستر این تغییرات، نظام. دیده است به خودای را  عدیده

سرعت دگرگون شده و در بسیاری مواقتع قتدرت اثرگتذاری ختود را      و معمول جامعه به

یتا آشتفتگی    یختگیگست  ازهتم ، این تغییرات سریع، موجب گرید عبارت به. اند داده ازدست

اعی شده و به رشد و گسترش مساول و انحرافتات اجتمتاعی همچتون فستاد     نظام اجتم

تبع ارتبتاط بتا جهتان متدرن و      گذار ایران که بهدر جامعه درحال. اداری دامن زده است

ها، سرمایه اجتماعی قدیم دچار فرستایش  های نوسازی از باال توسط دولتاجرای برنامه

شکل نگرفته استت، بتا نتوعی نابستامانی      که باید طوریگردیده و سرمایه جدید هم آن

هتا و  اجتماعی در سطوح خرد و کالن سروکار داریم که معرف پیدایش گسل( آشفتگی)

های اجتماعی استت  های اجتماعی و منبع زایش و افزایش انواع مساول و آسیبگسست

در  شود مشاهده کرد که راحتی می عنوان مثال، به به (.132: 1352عبداللهی و موسوی، )

های اخیر در کل ایران، زندگی شهرنشینی افزایش یافتته، ستطح تحصتیالت بتاال      سال

 افتهی شیافزاها  تبع آگاهی آن رفته، دسترسی افراد به وسایل ارتباطی مدرن افزایش و به

گرایانته   های متادی  و سطح توقعات و انتظارات از زندگی نیز با تغییر مواجه شده و ارزش
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ها  در این شرایط دور از ذهن نیست که بحران. وفور جا باز کرده است در زندگی افراد به

ای را به ثروت زیاد برستاند   ای را به فقر و عده اقتصادی، عده -های اجتماعی و نابرابری

، مشاهده ثروت و فقر زیاد در کنار یکدیگر منجر به تمایل برخی از افتراد بته   جهیدرنتو 

 جته یدرنتاز طرف دیگر، مالزم با تغییرات یاد شتده و  . ها گردد فساد در ادارات و سازمان

هتای اجتمتاعی و    افزایش فردگرایی و کاهش احساس تعهد و مستئولیت جمعتی، ارزش  

هتای   مانند تضعیف پایبندی)تضعیف نظام کنترل درونی اخالقی سست شده و این امر، 

کننتده   ای کنترلدر این میان، احتمال ضعف در نیروه. دنبال خواهد داشت را به( مذهبی

نیز وجود دارد که خود عاملی برای افزایش مستأله فستاد اداری    مجازاتبیرونی و نظام 

 .شوند محسوب می

تحت تتأثیر  . به شرایط ویهه نهادی جامعه نیز توجه کرد الزم است تااین،  عالوه بر

از . ستمیزان نابرابری در جامعه افزایش یافته اهای اخیر،  نوسانات اقتصادی شدید سال

هتای نستبتاً ستنتی کته      در محتیط ( بزرگ شدن و رشتد یتافتن  )طرفی، اجتماعی شدن 

 درمتورد گرایانه بیشتتر استت، افتراد     گرا در مقابل تمایالت جمع تمایالت قومی و خاص

کنند و منافع شخصی را بر منتافع جمعتی    ونایف دولتی، احساس مسئولیت چندانی نمی

کمبود : کند ز، چند عامل این وضعیت را تقویت میدر بخش سازمانی نی. دهند ترجیح می

در ایتن  (. کارمندان)کاری و شفاف نبودن فعالیت کنشگران  کنترل، نبود مجازات، پنهان

گتذاری و قضتایی معیتوب، مخلتوط      بین باید به عوامل دیگری همچون سیستم قتانون 

عتدم  کردن ونایف رسمی با شخصی، عدم حسابرسی دولت، حقوق انتدک کارکنتان، و   

تتدریج   در پی این عوامتل، فستاد اداری بته   . آگاهی یا ضعف آگاهی مردم نیز اشاره کرد

 .گیرد های جامعه را فرا می بخش

هتای   به این نکته مهم هم اشاره کرد که وقتی در جامعه وستایل و راه  الزم است تا

( ردیگت  موردقبتول مانند ثروت، جایگاه، انجام کارهتا و هتر خواستته    )رسیدن به اهداف 

های نامشتروع استتفاده    مسدود یا محدود باشد، مردم برای رسیدن به اهداف خود از راه
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عنتوان یتک روش،    رفتن شروع شود، بعد از مدتی به« بیراهه»، وقتی جهیدرنت. کنند می

وقتی در زندگی اجتماعی افراد احساس نیاز بته دستتیابی   . شود هنجار و فرهنگ باب می

شوند و از آنجا که فرهنگ ایتران، یتک    بزار ممکن متوسل میبه اهداف دارند، به همه ا

استت و نقتش دولتت، قتانون و     ( گرایانته  یا به تعبیتری، ختاص  )ای  فرهنگ نسبتاً قبیله

یا برطبق رویکترد وبتری، بوروکراستی نابتالص استت و       -هنجارهای رسمی ضعیف است

مستئوالن نیتز    و حتتی از جانتب ختود    -قانونی هنوز نهور نکرده است -اقتدار عقالنی

شود، مردم همواره از افراد فامیل یا آشناهای خود برای دستیابی بته اهتداف    رعایت نمی

این فراینتد، فستاد در جامعته بته یتک       جهیدرنت. مشروع یا نامشروع انتظار کمک دارند

بته یتک فرهنتگ    ( هتا و ادارات  ویهه در ستازمان  به)وقتی فساد . شود فرهنگ تبدیل می

بینتد کته    می طرف کیازکند که کارش غلط است، زیرا  یگر فکر نمیتبدیل شد، کسی د

گونه رفتتار   دیگر از او نیز انتظار دارند که او نیز آن کنند و از طرف طور رفتار می همه این

. تر اینکه، راه ارضاء نیازها مسدود و تنها از ایتن طریتق ممکتن استت     از همه مهم. کند

منتد   ادارات بته یتک فرهنتگ تبتدیل شتد، نظتام       ها و ، وقتی فساد در سازمانتیدرنها

قتدر   هتای فستادآمیز آن   اعمال، روابط و معاوضه که استمند زمانی  فساد نظام. شود می

 ملتتزم که  که کسانی ای گونه معمولی و مستقر شود که خود تبدیل به یک هنجار شود، به

د بته هنجارهتای   که پایبن هایی هنجارهای جدید هستند، مورد تشویق و پاداش، و آن به

سابق بوده و اعتقاد به نامشروع بودن یک عمل فسادآمیز دارنتد، متورد تقبتیح و حتتی     

صورت متنظم و مکترر،    های فسادآمیز به صورت، معاوضه در این. گیرند مجازات قرار می

آید و رشوه   شدت پایین می های ارتکاب جُرم به گونه فساد، هزینه در این. شوند تثبیت می

های خاص، ماننتد نظتام    خصوص در برخی موقعیت حقوق پنهان کارمندان، به تبدیل به

متدیریتی و   -در کنار همته متوارد یتاد شتده، عوامتل اداری     . شود مالیاتی و گمرکی می

هتای متدیران دولتتی، فقتدان نظتام       اعمتال نفتوذ در انتصتاب   سیاسی ویتهه همچتون   

طوالنی امور اداری، اعمال نفتوذ   ساالری در ادارات دولتی، تشریفات زاود و روند شایسته
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های دولتی از  نمایندگان مجلس در امور اداری ادارات، و کاهش اعتماد مردم به دستگاه

 .عوامل بروز و گسترش فساد اداری هستند

مبتانی نظتری و تجربتی، شترایط و      براستاس عنوان بح  پایانی باید گفتت کته    به

های دولتی وجتود   در ادارات و سازمان های بروز و گسترش فساد و تخلفات اداری زمینه

 .های ممکن را اراوه نمود حل دارد و لذا برای مقابله با آن بایستی اقدامات و راه
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 پیشنهادها و راهکارها
هتایی بترای کنتترل و پیشتگیری از فستاد       چه راه»سؤال پنجم تحقیق آن بود که 

قستمت، پیشتنهادهای عملتی    در این . «گردد؟ های دولتی پیشنهاد می اداری در سازمان

 .گردد اراوه می

ایتن  . زمینته مهیتا شتود    برای مقابله با فساد اداری در جامعه بایستی ابتدا چند پیش

عتزم  ( 0، (وجود فساد اداری)پذیرش واقعیت مسأله یا درد ( 1: از اند عبارتها  زمینه پیش

هتا بتا    پتهوهش مطالعته بیشتتر و انجتام    ( 3راسخ ملی و جامعوی بترای مقابلته بتا آن،    

تر وضعیت و چگونگی و چرایتی فستاد    های متنوع برای محاسبه دقیق رویکردها و شیوه

اجرای قاطع و بدون ( 1جامعه، و ( مدیریت)داشتن یک مدل جامع برای اداره ( 4اداری، 

توان با توجه به  های فوق، می زمینه پس از فراهم بودن پیش .کمترین مسامحه آن مدل

 :ده اقدامات زیر را انجام داددست آمهنتایج ب

و دوری از هرگونه مسامحه از سوی ( رسمی)های بیرونی (نظارت)تقویت کنترل ( 1

متالی و   -شتکنان اداری  مسئوالن قضایی، حقوقی و قانونی جامعه در برخورد بتا قتانون  

شکنان هزینه فساد را نسبت به سود آن  برخورد و افشا کردن نام قانون. افشای نام آنان

 .پذیرند دهد و افراد خطر انجام آن را نمی فزایش میا

ریتزی   ها و هنجارهای معنوی و اخالقی حاکم بتر جامعته و برنامته    تقویت ارزش( 0

برای نهادینه کردن این اصول اخالقی در نهاد کنشگران جهت تقویت کنترل درونی در 

های  میّه و آموزشهای عل ها، حوزه های رسمی در مدارس، دانشگاه آموزش قیازطرافراد 

های  های داوطلبانه و رسانه های مذهبی، انجمن ها، مساجد و هیأت غیررسمی در خانواده

 .جمعی

های اجتماعی در سطح محلی،  تقویت تعلق و تعهد کنشگران به فرهنگ و ارزش( 3

هتای   های فرهنگی و ارزش این امر موجب افزایش وفاداری افراد به بنیان. قومی و ملّی

شود، و خود  ی و ملّی، و همچنین موجب اهمیت یافتن منافع گروهی و جمعی میاجتماع
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عبتارت دیگتر، هتر چقتدر      به. آورد زمینه منفی شدن نگرش به فساد اداری را فراهم می

تعلقات فرد به هویت جمعی در سطح محلی، قومی و ملّی افزایش یابد، تمایل به فستاد  

زمه موارد یاد شده، تفکیک درستت و صتحیح   ال. یابد اداری و دیگر تخلفات کاهش می

منافع عمومی و ملّی از منافع شخصی و فردی، و توجه هرچه بیشتر بته بتاروری حتس    

بایستتت نهادهتتای  احتتترام بتته منتتافع عمتتومی و جمعتتی استتت و بتتدین منظتتور متتی  

هتای جمعتی در    ، دانشتگاه، و رستانه  وپترورش  آمتوزش ویهه خانواده،  پذیرکننده به جامعه

هتای   هادینه کردن فرهنگ رجحان منفعت عمومی بر منافع شخصی در حتوزه راستای ن

 .مختلف مجدانه تالش کنند

وسیله ارضای بسیاری از نیازها و رسیدن به اهداف ارزشمند جامعه، پول و درآمد ( 4

توجهی به مساول رفاهی و مالی کارمندان و نتابرابری   بنابراین، فقر درآمدی یا بی. است

فستاد و   ازجملته برای توسل به وستایل نامشتروع رستیدن بته اهتداف       اقتصادی راه را

هتای   تتر در زمینته ستختی    هرچه سریع بایدروست که  از این. کند تخلفات اداری باز می

هتا،   عدم توازن حقوق و مزایا در وزارتخانته اقتصادی رو در روی کارکنان دولتی از قبیل 

دولتتی، احستاس کارکنتان دولتتی     عدم تناسب رشد تورم و افزایش دستتمزد کارکنتان   

ها، پایین بتودن   وجود نابرابری اقتصادی در مقایسه با افراد شاغل در سایر بخش درمورد

حقوق کارکنان دولت، فقدان مزایای جنبی برای کارکنان دولتی و سایر مستاول رفتاهی   

ستاول  طور ویهه، دولت باید با تبعتیض مثبتت م   به. مردم برنامه و چاره عملیاتی اندیشید

ای خود  های اقتصادی و توسعه های محروم را در اولویت برنامه اقتصادی و رفاهی استان

 شیازپت  شیبت هتا را   ایتن استتان   ییربنتا یزیتافتگی   قرار دهد و مسأله مهم عدم توستعه 

 .قرار دهد موردتوجه

نتایج تحقیق دال بر باال بودن فرهنتگ فستاد و قتوی بتودن روحیته یتا حتس        ( 1

طور بالقوه مولتد فستاد اداری    تواند به بوده است که می موردمطالعهامعه گرایی در ج قوم

الزم استت روابتط خویشتاوندی و آشتنایی اصتالح گتردد و فرهنتگ         جهت نیبد. باشد
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همچنتین، بایستتی ارتبتاط    . رودربایستی و متوقع بودن آشنایان از میان برداشتته شتود  

 .ادینه شودبا کارکنان دولت نه رجوع اربابمستقیم و رودرویی 

 -های فساد اداری براساس نتتایج تحقیتق، مستاول اداری    بخش مهمی از زمینه( 2

ستاالری نته در    برای کاهش یا از بین بردن این مستاول، تقویتت متردم   . مدیریتی است

الزمه آن، افزایش نظارت و مشارکت مردمی بتا تقویتت   . حرف بلکه در عمل الزم است

ری در جامعته، کتاهش تمرکززدایتی، تقویتت     پتذی  جتویی و مشتارکت   فرهنگ مشارکت

ها به متردم و نهادهتای متدنی و     های فعال و انتقادی، ارتقای پاسخگویی دستگاه رسانه

در  نفتوذ  اعمتال همچنتین، الزم استت   . توسعه مشارکت مردم در مبارزه با فستاد استت  

قویتت  در ادارات دولتتی ت  ساالری های مدیران دولتی کاهش یابد، نظام شایسته انتصاب

گردد، تشریفات زاود و روند طوالنی امور اداری مرتفع گردد، مدیران ضعیف و غیرمتؤثر  

گرایتی و   حتذف رابطته   درجهتت شناسایی و جایگزین گردند، اقتدامات علمتی و عملتی    

گیتری   های تشویق و تنبیه در ادارات بهتره  باندبازی در ادارات شناسایی شود، از سیستم

وجتدان کتاری کارکنتان، نظتام تشتویق و تنبیته مناستب         شود، برای افزایش انگیزه و

شتتود، مراکتتزی بتترای ستتنجش و ارزشتتیابی عملکتترد اداری فعتتال شتتود و ( تتتر)فعتتال

ختواهی   مشتارکت اطتالع عمتوم برستانند،     ای بته  صتورت دوره  های ختود را بته   گزارش

هتای   ممنتوع گتردد، بتا برگتزاری کارگتاه      ها نمایندگان استانی مجلس در عزل و نصب

های اداری برای  در ادارات آموزش داده شود، از انحصار فعالیت یسازمان فرهنگای  رهدو

های خاص جلتوگیری شتود، و از انحصتار اطالعتات در اختیتار بختش خاصتی از         گروه

 .عمل آید مدیران جلوگیری به

فرهنگتی مهتم و    -ناآگاهی مردم از حقوق شهروندی یکی از دالیتل اجتمتاعی  ( 7

مردم حق دارند کته از  . نتایج تحقیق بوده است براساسبه فساد اداری ساز تمایل  زمینه

 رجوع اربابعنوان  طور خاص به ها و ادارات به و سازمان یطورکل بهحقوق خود در جامعه 

پایین بودن سطح آگاهی و نداشتتن اطالعتات دقیتق از    . یا متصدی آگاهی داشته باشند
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ا و اراوه نکردن اطالعات الزم بته مراجعتان و   ه ها و مقررات موجود در سازمان نامه آیین

کند که بترای   ها و مصادیق فساد اداری ایجاب می همچنین ناآگاهی از چیستی شاخص

هتای   سازی کنشگران جامعه از حقوق شهروندی و همچنتین از مصتادیق و نمونته    آگاه

جامعته در   هایی کته  سانسور پیامدها و آسیب دوراز بهرسانی کامل و  فساد اداری و اطالع

در ایتن زمینته، نهادهتای آموزشتی،     . شتود تتالش کترد    ها متحمل متی  قبال انجام آن

ستازی   ها و ادارات باید در راستای آگتاه  های جمعی و حتی خود سازمان ها، رسانه خانواده

 .شهروندان بکوشند

افزایش توقعات و انتظارات فرهنگی مولد فساد اداری،  -از دیگر عوامل اجتماعی( 5

رشتد ستریع اقتصتادی،     ازجملهدر جامعه کنونی ایران به علل مختلف . زندگی استدر 

ای  تبلیغات تلویزیونی، متاهواره  قیازطر)شود  نیازهای جدید وارد جامعه می... نابرابری و 

، اقتدامات کنتونی جامعته ایتران     گرید عبارت به(. یا واردات محصوالت لوکس و تجملی

و در مردم، مخصوصاً جوانتان   اند فعالندگی بهتر نمایش ثروت و یک ز درجهتهمگی 

های دستیابی بته   ، واقعیت چیز دیگری است و راهطرف آناز . کنند تولید انواع آرزوها می

، مردم در دستیابی به جهیدرنت. این آرزوها مسدود است یا در دسترس همگان قرار ندارد

فستاد   ازجملته هتای اجتمتاعی    اهته و به بیر اند ناتوانهای مشروع  اهداف و آرزوها از راه

هتا بترای مقابلته بتا ایتن مستأله آن استت کته          حتل  یکی از بهترین راه. روند اداری می

 "بیمتاری توستعه  "اصطالح  گران، تُجار و بازرگانان دست از مسیر به دولتمردان، صنعت

گ همچنین، بایستی فرهن. بردارند( تبلیغات و نمایش ثروت قیازطرتولید نیاز در مردم )

و تشویق و تحریک مردم در یک نظام  افتهی کاهشسوی کار در ادارات دولتی  اشتغال به

ای در جامعه  حرفه برای این هدف هم، باید آموزش فنی. تولیدی در دستور کار قرار گیرد

عملی و  کار بهاین امر مقارن با تشویق . های نظری کاست و ارزش مدرک افتهی گسترش

از دیگتر راهکارهتای   . کاهش توقعات و انتظارات استت  تیهادرنگرایی و  کاهش مدرک

گرایتی در بتین    تتوان بته نکتوهش متادی     فرهنگی مقابله با فساد اداری می -اجتماعی
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هتا و   گرایی در جامعه، تقویتت ارزش  مدیران و کارکنان دولتی، نکوهش تنبلی و مصرف

رایتی متدیران و   هنجارهای مثبت اخالقی در مدیران و کارکنان دولتتی، نکتوهش فردگ  

گرایتی در بتین کارمنتدان     کارکنان دولتی، و نکوهش روحیه خویشتاوندگرایی و طایفته  

 .دولتی اشاره کرد

گردد که با  از تحقیق پیشنهاد می آمده دست بهدر زمینه حقوقی، با توجه به نتایج ( 3

و مشاوره تهیه بروشور، کتابچه و توزیع آن در سطح سازمان یا با استقرار واحد راهنمایی 

با قوانین اداری فراهم گردد، الزم است هزینه فستاد اداری در   رجوع اربابزمینه آشنایی 

در جامعه با مجازات متخلفتین افتزایش یابتد،     یطورکل بههای دولتی و  ادارات و سازمان

گر برای انجام فستاد اداری   وپا گیر بودن قوانین اداری عاملی تسهیل تراکم زیاد و دست

، تالش بیشتر تیدرنهاتر تدوین شوند، و  تر و شفاف بایستی قوانین هرچه ساده است، لذا

 .در حوزه کشف و پیگیری جراوم اداری الزم و ضروری است

در حوزه سیاسی برای جلوگیری از گسترش فساد اداری و کنتترل آن بایستتی   ( 12

، الزم استت از  نمایندگان مجلس در امور اداری ادارات به حداقل خود برستد  نفوذ اعمال

هتا   ویتهه انتصتاب   رتبته در امتور اداری بته    نفوذ و دخالت افراد متنفذ و مستئولین عتالی  

عمل آید، با تقویت دیدگاه پایین به باال و فراهم نمودن زمینته مشتارکت و    جلوگیری به

هتای دولتتی    بایست در راستای افزایش اعتماد مردم به دستتگاه  نظارت بیشتر مردم می

 مجتازات و الزم است از توصیه برای در امتان مانتدن متدیران متخلتف از     تالش نمود، 

هتای   کارهای دیگری شامل تقویتت احتزاب سیاستی و رستانه     همچنین راه. پرهیز شود

زدایی از نظام اداری، تأسیس نهاد مستقل  گروهی، اصالح سازوکارهای نظارتی، سیاست

هتای   تر نمتودن بختش   نهاد و فعال های مردم مبارزه با فساد، استفاده از نرفیت سازمان

ویهه تأسیس و حمایت از نهادهتای متدنی متؤثر در     گانه، و به نظارتی خارج از قوای سه

 .گردد جامعه پیشنهاد می
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عالوه بر موارد فوق، توجه به مساولی مانند همکاری دولت، بخش خصوصتی و  ( 11

متاعی و متدیریتی،   اجت -های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگتی  جامعه مدنی در حوزه

قانون اساسی، تناسب شخصیت افراد با شتغل   44های کلی اصل  اجرای درست سیاست

های سازمانی که از بودجه  های دولتی، افزایش شفافیت در کلیه فعالیت ها در سازمان آن

ستتازی قتتوانین، مقتتررات و  ستتازی و شتتفاف کننتتد از قبیتتل ستتاده دولتتتی استتتفاده متتی

، تقویتت کتارایی و   ...ر ستازمان، جتذب، استتخدام و ارتقتاء و     های حاکم بت  دستورالعمل

های  بهبود کنترل قیازطرهای دولتی  ها و وزارتخانه ها، نهادها، شرکت اثربخشی سازمان

معتبر شکایات برای شهروندان و نیز حمایتت از کارکنتانی    سازوکارهایداخلی، برقراری 

یا عدم همکاری بتا مقامتات فاستد بتا      واسطه امتناع از انجام دستورات غیرقانونی که به

 .شوند، الزم و ضروری است خطر اخراج، جابجایی یا تنزل پُست مواجه می
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فصتلنامه  ، هتای دولتتی   ثر در بروز فساد اداری در ستازمان ؤعوامل رفتاری و ساختاری م

 .73 -122، صص 1 سال اول، شماره، دانش ارزیابی

 اندازهای نظری  چشم(. 1334)مارافیتک   دوگراف، خیالت، واخِنار، پیتر و پتریک فون

زاده، جلیل یاری و محمد فاضلی،  د حسینی هاشم، ترجمه هانیه ههیرالساداتی، داوفساد

 .انتشارات آگاه: چاپ دوم، تهران
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  چتاپ دوم،  راهبردهای مبارزه باا فسااد اداری  (. 1355)ذاکر صالحی، غالمرضا ،

 .انتشارات جنگل: تهران

  عوامتل متؤثر بتر    : فساد اداری در مدارس آموزشی(. 1355)رسولی، رضا و بهنام شهاوی

، پتاییز و  3، شتماره  1، دوره نشتریه متدیریت دولتتی   کتاهش آن،  پیدایش، گستترش و  

 .13 -34زمستان، صص 

 شرکت سهامی : ، چاپ دوم، تهرانسرطان اجتماعی فساد(. 1351)پور، فرامرز  رفیع

 .انتشار

 شناسایی عوامل (. 1353) اعظم رشیدیو  هللا حبیب ،، طاهرپور کالنتریاهلل فرج ،رهنورد

، متدیریت اجرایتی   پهوهشتنامه ، های اجرایی مؤثر بر فساد مالی در بین کارکنان دستگاه

 .31 -10، صص (35پیاپی )1شماره ، 12دوره سال دوم، 

 (شناستی انحرافتات   جامعته )شناسای اجتمااعی    آسیب(. 1353)اهلل  ستوده، هدایت ،

 .انتشارات آوای نور: ویکم، تهران ویرایش سوم، چاپ بیست

   های  پیامدهای برخاسته از تخلفات اداری در سازمان(. 1373)سلطانی، ایترج

، چتاپ اول،  نعتی و تولیدی بخش دولتی، ارتقاای ساالمت نظاام اداری   ص

 .مرکز آموزش مدیریت دولتی: تهران

   سازی برای سالمت نظام اداری، ارتقاای   ظرفیت(. 1373)شکراللهی، مستعود

 .مرکز آموزش مدیریت دولتی: ، چاپ اول، تهرانسالمت نظام اداری

   بررستی عوامتل فتردی و    (. 1333)اری طالقانی، غالمرضا، طباطباوی، زهرا و علتی غفت

متدیریت فرهنتگ    فصلنامه سازمانی مؤثر بر فساد اداری در شعب بانک سپه استان قم،

 .031 -013، تابستان، صص 0، شماره 10، دوره سازمانی

 انتشتارات دفتتر   : تهتران چتاپ اول،  ، فسااد اداری (. 1353)زادگان، سیّدمحمد  عباس

 .های فرهنگی پهوهش

http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85+%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D9%8A
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6255&Number=38&Appendix=0&lanf=Fa
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6255&Number=38&Appendix=0&lanf=Fa
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 در های اجتماعی و روند تحول آن در ایاران  آسیب(. 1353)مد عبداللهی، مح ،

: های اجتماعی در ایران، جلد یکتم، تهتران   مجموعه مقاالت دومین همایش ملی آسیب

 .11 -11انتشارات آگاه، صص 

   وضتعیت  : سترمایه اجتمتاعی در ایتران   . (1352)عبداللهی، محمد و موسوی، میرطتاهر

پژوهشای رفااه    -فصالنامه علمای  ، رناسی گذاشموجود، دورنمای آینده و امکان

 .131 -034، صص 01، شماره اجتماعی

  بررسی عوامل متدیریتی و  . (1353)عظیمی، حسین، عطافر، علی و علی شاومی برزکی

هتای اصتفهان و    های دولتی مراکز استان مالی در سازمان -سازمانی مؤثر بر فساد اداری

، سال چهارم، شماره دوم، پاییز و زمستان، دیدو فصلنامه اندیشه مدیریت راهبرزنجان، 

 .103 -147صص 

 پیمایشی طولی در زمینه علل فساد اداری (. 1332)نهاد، محسن و محمد لگزیان  فرهادی

، 5، شتماره  انداز مدیریت دولتتی  فصلنامه چشم، (1375 -1355)های کنترل آن  و روش

 .41 -22صص 

  شماره ونقل ماهنامه صنعت حملرور است، نیافتگی فسادپ توسعه(. 1371)فکوهی، ناصر ،

113. 

  سال مجله معرفتشناختی،  فساد اداری در ایران؛ تحلیلی جامعه(. 1355)قادری، مهدی ،

 .121 -115، صص 135هجدهم، شماره 

   در (. 1331)نامتته اجرایتتی آن  و آوتتین قتتانون تشتتکیل ستتازمان بازرستتی کتتل کشتتور

.http://file.qums.ac.ir/repository/bazresi/binder9.1.pdf 
  در 1331گزیده نتایج سرشتماری عمتومی نفتوس و مستکن     (. 1331)مرکز آمار ایران ،

  www.amar.org.irپایگاه 

  اری استان کردستان، بخش نیروی انسانیسالنامه آم(. 1332)مرکز آمار ایران. 

  نتایج تفصتیلی سرشتماری عمتومی نفتوس و مستکن استتان       (. 1332)مرکز آمار ایران

 .کردستان

http://file.qums.ac.ir/repository/bazresi/binder9.1.pdf
http://www.amar.org.ir/
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 وضعیت عمتومی جامعته و   گزارش (. 1353)های مجلس شورای اسالمی  مرکز پهوهش

مرکتز استتان، معاونتت     32نتایج نظرستنجی از شتهروندان   : عملکرد نهادهای حکومتی

هشتتتتتی، مرکتتتتتز ملتتتتتی مطالعتتتتتات و ستتتتتنجش افکتتتتتار عمتتتتتومی، در پهو

http://rc.majlis.ir/fa/mrc_report/show/786723 . 

  شناسی اجتماعی فستاد اداری و اقتصتادی در ایتران    آسیب(. 1353)مشفق، محمدعلی ،

 -170، صتص  10، مرکز تحقیقات استراتهیک، سال چهارم، شتماره  فصلنامه پهوهشنامه

141. 

 17، سال ششم، شماره مجله زمینهرشوه در سیستم اداری ایران، (. 1371)ی، حسن وفای 

 .15 -21، صص 15و 

  نامه  دو هفتههای سنجش فساد، گزارش پهوهشی،  روش(. 1355)همایونی، غالمحسین

، سال دوم، شماره هفتم، سازمان بازرستی کتل کشتور،    تحلیلی سازمان بازرسی -علمی
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