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 علل و پیامدهای فساد اداری

 

1دوست سید محمد موسوی 
 

 82/88/8931تاریخ چاپ:    83/88/8931تاریخ دریافت: 

 چکیده

یکی از  عنوان به، توسعه درحالدر کشورهای  ویژه بهاست و  شده تبدیلامروزه فساد اداری و مالی به یک معضل فرهنگی و اجتماعی 

را بر روی سرعت حرکت چرخ توسعه  ناپذیری جبراناست که صدمات  شده مطرحعوامل در سر راه پیشرفت جامعه،  ترین مهم

 های شارزجوامع وارد نموده است. با توجه به اهمیت مشکالت و خطرات فساد اداری و مالی برای ثبات و امنیت جامعه و نهادها و 

در تمامی تعاریف از فساد اداری  آنچهاز همه حاکمیت قانون، مبازره با فساد از اهمیت زیادی برخوردار است.  تر مهمدموکراتیک و 

فساد  رو ازاینهای اخالقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی است و  و تخطی از هنجار هنجارشکنی، نوعی باشد میمشترک 

 شده گردآوریمروری  صورت بهکه  . در این مقالهباشد میدر هر جامعه و فرهنگ  موردقبولهای  بعی از هنجاراداری و تعریف آن تا

قرار  موردبحثکنترل آن  های شیوهبروز این پدیده و پیامدها و  های انگیزهبا بازشناسی مفهوم فساد اداری، علل و  گردیدهسعی است 

 .گیرد

 واژگان کلیدی
 .، نظام اداریسازمانی فرهنگفساد، فساد اداری، 

 (asgarani2020@yahoo.com) وابسته به شهرداری تهران(شهر )بع انسانی شرکت خدمات اداری معاون توسعه منا 8
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 مقدمه. 1

و  یافته توسعهچالش اساسی بسیاری از جوامع  عنوان بهفساد اداری که بستر آن، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است، 

؛ شود یابد و منجر به اخالل در فرایندهای توسعه می جوامع، نمود بیشتری می جلو روبهباشد و با حرکت  می توسعه درحال

ها  نظام اداری عاری از فساد، زمینه دستیابی دولت .است یضداجتماعگفت فساد یکی از مظاهر رفتارهای  توان یمبنابراین 

سازد.  های سربار و اضافی به جامعه، ممکن می شدن از تأثیرات مثبت آن را با کاستن از هزینه مند بهرهبه توسعه و 

کند که منابع را  مثابه باتالقی عمل می نظام اداری فاسد، با مصروف داشتن منابع مالی مختص به توسعه جامعه، به که یدرحال

ن به توسعه، مانع رشد رقابت سالم و عدالت اجتماعی (. فساد اداری با آسیب زد8915وند، فرج) برد یفرومدر خودش 

های  دهد که فساد اداری مختص کشور نشان می یخوب بههای مختلف  ای در کشور های مطبوعاتی و رسانه  شود. گزارش می

(. در 8911ربیعی،دارد )های سوسیالیستی سابق نیز سابقه  کشور ینچن همو  یافته توسعههای  توسعه نبوده و در کشور  حال در

 .شود که به بررسی مفهوم فساد اداری، انواع فساد اداری، علل ایجاد و آثار فساد اداری بپردازیم این نوشتار سعی می

 پژوهش ادبیاتمبانی نظری و . 2

 اداری فساد مفهوم

 شده گرفته «کردن نقض» یا «شکستن» معنای به( Rumpere) التینی ریشه و( Corrmption) فرانسوی ریشه از فساد کلمه

 زبان در. باشد «اداری مقررات یا و اجتماعی یا اخالقی رفتار شیوه» یک تواند یم شود یم نقض یا شکسته آنچه. است

 و «شرارت» ،«ستم و ظلم» ،«زیان» ،«گزند» ،«گرفتن را کسی مال» ،«ستم» ،«تباهی: »مانند مختلفی معانی فساد برای فارسی

 اشاره گروهی منافع یا شخصی منفعت کسب برای قدرت از سوءاستفاده به فساد(. 8931 افضلی،) است ذکرشده «بدکاری»

 طور به در آن که است( کشور مستخدمان خواه و سیاستمداران خواه) یدولت مقامات رفتار از نوعی تجلی فساد. دارد

 سازند یم غنی را نزدیکانشان و خود ،ها آن به شده محول عمومی قدرت از سوءاستفاده با یرقانونیغ و نادرست

 گورنال و بنتام روسو، منتسکیو، ماکیاولی، ویتوتانزی، مانند سیاسی متفکران و دانشمندان از بسیاری(. 8931،فرد ییدانا)

 اخالقی موازین آن طی که است جریانی فساد ماکیاولی، عقیده به. اند پرداخته فساد مورد در اظهارنظر و تعریف به میردال،

 پرهیزگاری و تقوا درجه ازنظر افراد از بسیاری که ییازآنجا. شود یم کشیده نابودی به ها آن تقوای و یلتفض و سست افراد

 قرار بزرگ رهبر یک نفوذ و هدایت تحت که زمانی آن مگر .دارد وجود همواره ها آن در فساد زمینه هستند، ضعیف

 انحراف این که شود می نقض اداری مقررات و قانونی شیوه اخالقی، رفتار مثل چیزی فساد در(. 8912 زاهدی،) گیرند

 مجموعه فساد،. باشد یابد، می تخصیص وظیفه از تخلف به فرد کردن وادار برای که نامشروعی پاداش همراه به تواند می

 انحراف و تخطی دچار خاص، موقعیت کسب یا شخصی منافع کسب خاطر به رسمی وظایف از فرد که است رفتارهایی

 منافع رفتن دست از بهای به خصوصی منافع تحصیل غیرقانونی، طریق از قدرت و ثروت کسب برای تالشی تا گردد می

8حسنباشد ) شخصی منافع برای دولتی قدرت از استفاده یا عمومی
,5113.) 

 منافع آن منشأ که دانست گروهی یا فردی های انگیزه دربردارنده منفی اقدام یا عمل یک را اداری فساد توان می بنابراین 

 (.8911محمدنبی،) است غیرمادی یا مادی

 است؛ اشاره قابل سطح دو در عمدتاً فساد

                                                                                                                                                                                       
1 Hassan 
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 را ها دولت ارشد مقامات و رتبه یعال کارمندان و دارد سروکار سیاسی نخبگان با عمدتاً که است مفاسدی اول، سطح. 8

 .سازد می خود مشغول

 بخش با غیرقانونی های کارسازی و عمومی های رشوه مفاسد، نوع این در که است پایینی رده کارمندان میان دوم، سطح .5

 .گیرد می صورت جامعه و خصوصی

 بین در فساد میزان به زیادی حدود تا اداری نظام پایین و میانی های رده در اداری فساد که دهد می نشان تجربی های بررسی 

 مرتکب که میانی های رده کارمندان فاسد، سیاسی محیط یک در چنین هم. دارد بستگی رتبه یعال کارمندان و سیاستمداران

 برای تبانی نوعی میانی مدیران و باال رده مسئوالن میان غالباً چون هستند جرم کشف نگران کمتر شوند، می اداری فساد

 ،بازی یپارت مثل مصادیقی با توان می را دولتی های دستگاه در فساد(. 8912مردانی،دارد ) وجود متقابل پوشی چشم

 و شخصی قدرت اعمال گوناگون اشکال تمام به را آن حتی و شناخت رجوع ارباب نارضایتی ایجاد ،یخواه باج عدالتی، بی

 تأثیر تحت اداری، تصمیمات اتخاذ در اداری مقام یک که زمانی لذا و داد تسری شغلی موقعیت و مقام از نامشروع استفاده

 الوانی،) است شده اداری فساد مرتکب گیرد، می قرار اجتماعی های یبستگ دل و خانوادگی روابط یا و شخصی منافع

 ؛(8911محمدنبی،کرد ) تقسیم دسته سه به فساد بعد یک از(. 8931

 اختالل و گردد می جامعه در طبقاتی عمیق شکاف و ثروت ازدیاد باعث که غیرقانونی رفتاری و اعمال) اقتصادی فساد .8

 (.دارد پی در را اقتصادی نظم در

 (.اختالس و ارتشاء و قدرت از سوءاستفاده ساالری، دیوان اهمال، بازی، کاغذ کاری، کم شامل) اداری فساد .5

 جامعه اعتقادات و ها ارزش و باورها به صدمه ایراد یا مخدوش کردن باعث که فعل ترک یا فعل هر) فرهنگی فساد .9

 .است یمتقس قابل( گردد

 ؛(8918خضری،کرد ) یمتقس  دسته سه به توان می را فساد دیگر، منظر از

 یا( دولتی مقررات و اخالقی اساسی اصول مدون، و رسمی هنجارهای ها، نرم از تخطی یا و انحراف) یاسیس فساد .8

 افزایش باهدف شخصی و خصوصی منافع کسب برای سیاسی رهبران یلهوس به ،واگذارشده دولتی قدرت از سوءاستفاده)

 (.ثروت و قدرت

 (اقتصادی و عمومی خدمات کارگزاران توسط دولتی و عمومی منابع از شخصی شده ینهنهاد سوءاستفاده) یادار فساد. 5

 از بخشی دولت خود که مواقعی در و شده ناشی بازار اقتصاد و دولت متقابل رابطه از بیشتر فساد نوع این) یاقتصاد فساد. 9

 (.یابد می یتر فراوان نمود باشد، داشته خود درون را بازار اقتصاد فعالیت

 (:8912 حبیبی،) گردد یم یبند دسته فساد نوع سه به اداری فساد دیگر بندی یمتقس در

 مثل شود، تنبیه باید آن عامل و است منفور سیاسی نخبگان ازنظر هم و مردم توده ازنظر هم که عملی) یاهس اداری فساد .8

 (.مسکن احداث در ایمنی معیارهای و استاندارد گرفتن یدهناد برای رشوه دریافت

 (.هستند تفاوت یب آن مورد در مردم توده اما است، منفور نخبگان اکثر ازنظر که کاری) یخاکستر اداری فساد .5

 را آن عادی مردم اکثر و سیاسی نخبگان جامعه اعضای اکثر اما است قانون مخالف ظاهراً که کاری) یدسف اداری فساد .9

 تغییرات اثر در که مقرراتی نقض از یپوش چشم مثل. باشند آن عامل تنبیه خواستار که دانند ینم یتبااهم و مضر قدر آن

 .نماید می متمایز هم از را( است داده ازدست را خود ضرورت اجتماعی
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,) است زیر موارد شامل فساد توسعه بر مؤثر عوامل ملل سازمان توسعه برنامه المللی ینب نهاد نگاه از
5
UNDP5113:) 

 ،(ناکارآمد قوای تفکیکمؤثر ) تعادل و موازنه نظام فقدان و مجریه قوه در قدرت تمرکز •

 اطالعات، به دسترسی محدودیت با همراه اجرایی تصمیمات زمینه در شفافیت فقر •

 ،دهد یم خودسرانه تصمیمات اتخاذ برای مسئوالن به را حدوحصری یب اجازه که شده یدستکار حقوقی نظام •

 و اعمال و بینی یشپ نظام فقدان •

 .مفسدانه اجتماعی های یتفعال با فراوان مدارای و نرم اجتماعی کنترل نظام •

 (:8939،بخارایی) گردد یم تقسیم عمده دسته سه به اداری فساد دیگر بندی یمتقس یک در 

 :مند نظام فساد و تصادفی فساد -8

 فساد انگیزه و کاهش مجرم مجازات و کشف احتمال ،آید یدرم مند قائده شکل به و است رایج جامعه در مند نظام فساد 

 ضوابط و نهادها حالت این در ندارند خالف کردن گزارش به تمایلی طرفین اتفاقی حالت برخالف زیرا ؛یابد یم کاهش

 .رشوه رواج مانند یابد یم تطابق ساالری یواند غارتگری یالگوها با رفتاری

 :فردی فساد و یافته سازمان فساد -5

 فساد در. آورند دست به رشوه چیزی چه قبال ر و دهند رشوه کسانی چه به دانند یم گذاران یهسرما یافته سازمان فساد در 

 فساد. نشوند رو روبه بیشتری رشوه تقاضای با که نیست هم صفاتی و دهند رشوه رسمی مقام تن چند به باید فردی

 و منافع انتقال برای قدرت و دولت از هستند قدرت مواضع در که کسانی یعنی؛ است سیاسی ای یدهپد درواقع یافته سازمان

 .کنند یم استفاده وابستگان و خود به نامشروع عواید

 :خرد فساد و کالن فساد -9

 گمرک مأموران و پلیس افراد مثل جزء کارمندان فساد و کالن فساد را رتبه یعال کارمندان و یرانوز دولت، روسای فساد 

 .است خرد بر مقدم کالن فساد کنترل .گویند یم خرد فساد را مالیات و

 قانونی وظایف انجام جهت در که تصمیماتی بسا چه. یابد ینم تجلی غیرقانونی اعمال با همیشه اداری فساد تردید بدون البته 

 مثل اداری فساد مصادیق کنار در جهت همین به. گردد خاصی افراد شامل آن منافع که باشد مقطعی در گیرد، می صورت

 فساد... )و آشنایان و دوستان کار تسریع و تبعیض ،یکار کم دولتی، امکانات و اموال از سوءاستفاده ارتشاء، اختالس،

 و دولت لطف مورد طبقات و قدرتمند سیاستمداران نفع به آمیز تبعیض قوانین وضع ازجمله مصادیقی ،(غیرقانونی اداری

 .داد قرار مورداشاره توان می را( قانونی اداری فسادخاص ) افراد به دولتی انحصارات بخشیدن

 اداری فساد بروز علل

 و شود یم بسیاری های آسیب باعث فساد که آگاهند ها دولت و شده مبدل جهانی معضل یک به مالی و اداری فساد امروزه 

 سطح و اقتصادی و سیاسی سازمان نوع بر بنا نیز آن پیامدهای و نتایج که طور همان ،شناسد ینم هم یحدومرز هیچ

 اکثریت منافع با تضاد در را دولت های یاستس است، انحطاط موجب فساد صورت، هر به. است گوناگون ،یافتگی توسعه

 این از و انجامد یم امور هدایت در ها دولت اثربخشی کاهش به همچنین. شود یم ملی منابع رفتن هدر باعث و دهد یم قرار

. دهد یم افزایش را کفایتی یب و تنبلی ،تفاوتی یب و کاهش غیردولتی و دولتی یها دستگاه به نسبت را مردم اعتماد طریق،

 (:8931پور، رفیعکرد ) بندی یمتقس گروه سه به را پدیده این یریگ شکل اصلی علل توان یم ،یطورکل به
                                                                                                                                                                                       

 برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد ۲
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 محیطی و فرهنگی علل -

 عادی امری صورت به رشوه، یا و بازی یقرف مبنای بر سازمانی یها پست اختصاص و انتصاب کنونی، اداری نظام در 

 جریان یک اداری، نظام های یهپاال از عبور برای اداری بوروکراسی عوامل و سیاستمداران متمول، افراد بین تبانی و درآمده

 .است بوده جامعه کالن سطح در ویژه به فساد بروز آن، نتیجه که است شده یرفتهپذ

 شخصیتی علل -

 که گردد یم معرفی احراز شرایط سازمانی، و اداری یها پست برای ،یافته توسعه کشورهای ویژه به کشورها تمام در 

 بخشی دولتی، و اداری های یتموقع احراز شرایط محتوای در. گیرد یم صورت شرایط آن مبنای بر افراد انتصاب و انتخاب

 .است شده داده اختصاص مدیر شخصیتی های یژگیو به

. دهند می نشان خود از که گردد برمی سازمانی رفتارهای در مدیران شخصیتی های یژگیو نقش و اهمیت به نیز آن علت

 فساد، بروز اینجا در نداشته، را آن شرایط که است شده انتخاب پستی برای فردی رشوه، یا بازی رفیق مبنای بر چنانچه

 .است ناپذیر اجتناب

 سازمانی و اداری علل -

 غیرواقعی مقررات و قوانین از زیادی تعداد با معموالً اداری واحدهای که است این کنونی اداری نظام های واقعیت از یکی 

 و تصمیم هرگونه امکان کار، جاری استانداردهای و اداری های رویه در موجود ابهامات و هستند مواجه غیرضروری یا و

 تشویق عامل نیز اداری امور چندالیه و پیچیده فرایندهای ،عالوه به. دهند می ها آن کارگزاران به را خودسرانه اقدامات

 کاهش دلیل هم اجتماعی خدمات بخش کارکنان حقوق کمی طرفی، از. هستند کار تسریع برای رشوه پیشنهاد به مراجعان

 .است پیشنهادها این قبول به آنان بعدی عادت و مقاومت تدریجی

 گردند می تقسیم «سازمانی برون عوامل» و «سازمانی درون عوامل» کلی دودسته به اداری فساد بروز علل دیگر منظر از

 (:8931افضلی،)

 سازمانی درون عوامل -

 در مدیران ناتوانی نیز و سرپرستی تحت کارکنان...  و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، های یناهنجار از متأثر: رفتاری مسائل

 آنان، رفتاری موانع رفع و پرسنلی نیازهای تأمین

 از ناشی که سازمان های فعالیت و اهداف با اعتباری و مالی پرسنلی، امکانات تناسب عدم مثل: سازمانی و ساختاری امور

 .است...  و داخلی کنترل های سیستم ضعف یا مالی و انسانی منابع در محدودیت

 سازمانی برون عوامل -

 مردم، در نفوذ دارای مختلف حقوقی و حقیقی اشخاص غیرمتقن و متقن انتظارات نیازها، -

 عمل، مورد مقررات و قوانین اجرایی و وضعی مشکالت -

. یکدیگر با ها آن تعارض بعضاً و قوانین تحوالت و تغییرات جامعه، اقتضائات و یازهان با مقررات و قوانین تناسب عدم -

 انطباق عدم و ها آن از متعدد تفاسیر و تعابیر قابلیت و مقررات و قوانین از برخی نصوص در اجمال یا ابهام وجود همچنین

 مربوط، قوانین مفاد با مدون های نامه یینآ و ها دستورالعمل

 ،کارآمد و متخصص افراد نگهداری و آموزش جذب، به مربوط مشکالت و مسائل -

 .اجرایی دستگاه جاری عملکرد بر آن تأثیرگذاری و قبلی مدیران عملکرد -
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 اداری فساد پیامدهای

 تواند یم آن پیامدهای و فساد اجتماعی، و اقتصادی نامساعد شرایط در بلکه ،ندارد بر در منفی هایپیامد صرفاً اداری فساد 

 و اند گرفته نظر در را منفی پیامدهای فساد برای محققان اکثر اما باشد؛ کارساز فردی، ازلحاظ هم و اجتماعی ازلحاظ هم

 (:8931افضلی،از ) عبارتند پیامدها این از برخی که دانند یم مخرب توسعه، و رشد برای را آن

 و منافع با مقابله در دولت یها واردکردن خدشه طریق از اداری فساد سیاست بر واردکردن خدشه طریق از اداری فساد .8

 پذیر تداوم های شیوه به باید منابع این که یدرزمان درست هم آن ؛شود یم ملی منابع اتالف باعث اکثریت، اهداف

 رشد به چندانی کمک توانند ینم منابع این سازد یم منحرف خود هدف از را ملی منابع فساد، ازآنجاکه. شوند یبردار بهره

 به مشکل این ،افتد یم سودجویان یها شبکه چنگال در اقتصاد، اصلی عامل این دولت، که یهنگام و کنند کشور اقتصادی

 .گذارد یم نامطلوب اثر کشور اقتصادی توسعه بر وابسته هم به عوامل این. شود یم بدل اساسی مشکلی

 .شود یم اجتماعی تبعیض و فقر کاهش جهت در ها تالش شدن خنثی موجب و سالم رقابت رشد از مانع اداری فساد .5

 با و سیاسی های یانز باعث موجود، ینهادها تضعیف با و اجتماعی های یانز موجب ،ها یزهانگ تضعیف با اداری فساد .9

 .شود یم اقتصادی های یانز موجب منابع، ناعادالنه توزیع

 های ارزش و اندازد یم خطر به را جوامع ثبات و امنیت ،کاهد یم ها دولت مشروعیت و اثربخشی میزان از اداری فساد .3

 .شود یم اقتصادی و اجتماعی سیاسی، توسعه مانع طریق این از ساخته، مخدوش را اخالقیات و دموکراسی

 .است پایدار توسعه از مانع و شود یم منجر اقتصادی های ینیامکان ب کاهش و معامالت هزینه افزایش به اداری فساد .2

 ایجاد و اخالقی فضایل شدن رنگ کم انسانی، منابع روی شده انجام های گذاری یهسرما رفتن هدر به منجر اداری فساد .1

 .شود یم سازمان در منفی های ارزش

 قطع باعث نیز و ها طلبی یادهز از جلوگیری برای دولت سیاسی اراده و توانایی به مردم اعتقاد تضعیف موجب اداری فساد .1

 .شود یم بهتر ای یندهآ به مردم امید

 و کشور دوش بر را هنگفتی های ینههز و بسته را ملی و اجتماعی های یشرفتپ از بسیاری مسیر در جامعه فساد شیوع 

 وجود عدم احساس و است طبقاتی فاصله افزایش کالن بعد در ها آن ترین مهم از یکی که است گذاشته مردم یتدرنها

 خود رفتار روی بر افراد روانی کنترل و اجتماعی نظام به اعتقاد کاهش موجب که افراد ذهنیات در اجتماعی عدالت

 ایجاد و اخالقی فضایل شدن رنگ کم انسانی، منابع روی شده انجام های گذاری یهسرما رفتن هدر به منجر فساد. شود یم

 (.8933زادگان، عباس) است سازمان در منفی های ارزش

 از دیگر برخی. باشد می فساد پیامدهای ازجمله بازار در سالم رقابت تخریب طریق از کشور اقتصادی توسعه از ممانعت

 :از اند عبارت اداری فساد پیامدهای

 اساسی قانون به احترام کاهش -

 یو دموکراس مطلوب اداری حکومت کردن زائل -

 ها سازمان و مؤسسات افراد، برای یشرفتپ سالم یها فرصت کاهش -

 ها یمتق افزایش همچون مردم، زندگی هزینه افزایش -

 یستمدر س شکاف ایجاد وقف اهداف، به دستیابی برای شدن صرف یجا به انرژی و زمان زیرا ،یور بهره کاهش -

 (.8913محمودی،) شوند یم
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 کشورهای در و شده پیشرفت و توسعه به جدی رسانی یبآس موجب کشورها اغلب اداری یها نظام در فساد درهرصورت 

 مضار از. است گردیده آشکار و واضح ها آن مردم و سیاستمداران برای کامالً آن کنترل و مهار و یتاهم ،توسعه درحال

 اجتماعی عدالتی یب و فقر کاهش جهت در ها تالش راندن عقب باعث و سالم رقابت رشد مانع فساد: از است عبارت آن

 ای یندهآ به نسبت سرخوردگی و ناامیدی باعث و خویش توانایی به ها ملت اعتقاد تضعیف موجب اداری فساد. شود یم

 .شود یم بینی یشپ امکان و مختل را پایدار توسعه شده، منجر معامالت های یمتق افزایش به فساد .شود یم بینی یشپ قابل

 (.8919سرشت، فرخ) نماید پیشگیری آینده، در ها یبآس تشدید از تا است ضرورت یک اداری فساد با مبارزه ،یجهدرنت

 اداری فساد با مبارزه راهکارهای

 معدنچیان،: )کنند یم اشاره گروه چهار به اداری فساد از پیشگیری در متداول تحقیقاتی رویکردهای زمینه در محققان 

8915:) 

 فساد، پدیده چیستی شناخت به انسانی، علوم یژهو به رایج، علوم یها شاخه مدد به رویکرد، این برمبنای: علمی رویکرد -

 ؛شود یم پرداخته( علمی های یافته بر اساس) آن با مبارزه یا پیشگیری چگونگی و آن بروز چرایی

 یها قوت و ها ضعف ،یزهاوخ افت شامل قبلی گرفته صورت تحقیقات بر مبتنی رویکرد این اساس: تجربی رویکرد -

 بردارد؛ گام فساد وقوع از پیشگیری جهت در ها آن یها تجربه از یریگ بهره با تا است قبلی یها حرکت

 فساد پدیده با مبارزه و پیشگیری یها مصداق و مبانی ملی، و اسالمی منابع به مراجعه با رویکرد این در: ارزشی رویکرد -

 ؛گردد می یبردار بهره و استخراج استنباط،

 را المللی ینب و یا منطقه و فراملی های سازمان کشورها، دیگر تجربیات از استفاده رویکرد این: تطبیقی رویکرد -

 .دهد یم قرار موردتوجه

 عمومی مالی امور مدیریت و دولتی مدیریت اصالح بر عمدتاً ایران در فساد ضد یها برنامه اخیر، سال چند طول در 

 ایران در اداری فساد مردم، عامه حتی و اندیشمندان نظر به و اند نشده واقع مؤثر چندان ها برنامه این اما ،اند بوده متمرکز

 بیان خرد و کالن راهکارهای صورت به را فساد با مقابله یها راه توان یم(. 8931،فرد ییدانا) است یافته یشافزا ازپیش یشب

 برنامه مؤثر مدیریت آموزش و اداری نظام بهسازی و اصالح طریق از پیشگیری توان یم را کالن راهکارهای ازجمله. نمود

 خرد راهکارهای. برد نام را…و یرمنطقیغ مقررات لغو و فساد با مقابله در راهگشا و کارآمد قوانین تصویب فساد، با مقابله

 (.8911 نسب، رحیمی) داد شرح اقتصادی و سیاسی و اجتماعی -فرهنگی مدیریتی، و اداری یها بخش در توان یم را

 موجبات که یکسانی نکات به اداری، فساد با مبارزه امر در موفق کشورهای توسط شده گرفته کار به یها روش بامطالعه 

 مقابله در توفیق جهت یادشده یها روش یریکارگ به و توجه لزوم و آشنا آورده، فراهم خطیر امر این در را آنان موفقیت

 :گردد می توصیه فساد با

 اداری؛ فساد با مبارزه برای خاص قانون تدوین( الف

 عمومی؛ مشارکت جلب منظور به مردم به فساد با مبارزه جهت مشخص سازمان یک معرفی( ب

 تمرکز از کاستن و کار انجام های رویه و ها روش یساز ساده برای اداری و سازمانی اصالحات انجام مسئولیت تفویض( ج

 معین؛ دستگاه یک به یکسان الگویی ایجاد منظور به اقتصادی و سازمانی

 (.8919سرشت، فرخکشورها ) یرو سا المللی ینب های سازمان با روابط تقویت( د

 :از اند عبارت که گرفت نظر در را بعد هشت توان یم ایران در اداری فساد از پیشگیری ملی راهبرد تدوین برای



 93-39 ص ،8931 زمستان ،52 شمارهرویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری،  1

 

 

 (احزاب رقابت در سیاسی شفافیت افزایش) یاسیس پاسخگویی -8

 (کند ارزیابی را خود تبع های سازمان عملکردی یها شاخص پایه بر باید رهبرکشور ) سیاسی نظام رهبری پاسخگویی -5

 (باشند یم حاکمیت کیفیت بر ناظر و هستند مردم عامه و حکومت بین واسط مدنی های سازمان) یمردم مشارکت -9

 رقابتی خصوصی بخش -3

 ساالر مردم دولتی مدیریت -2

 (یکدیگر بر حکومت نهادهای نظارت) ینهاد سازوکارهای -1

 دینی یها آموزه اثربخش آموزش -1

 (.8931،فرد داناییدارند ) نقش فساد کنترل در ها سوءاستفاده افشای با ها رسانه ؛ها رسانه نقش تقویت -1

 گیری بحث و نتیجه. 3

 سر در عوامل ترین مهم از یکی عنوان به ،توسعه درحال کشورهای در ویژه به امروز دنیای در که است ای پدیده اداری، فساد

 از. است کرده تحمیل جامعه توسعه بر را ناپذیری جبران صدمات پدیده این و است شده مطرح جامعه، پیشرفت راه

. است شده وضع آن تعدیل یا اداری فساد با مبارزه برای که قوانینی و اداری اصالحات های برنامه باوجود دور یها گذشته

 از جلوگیری برای مالی امور زمینه در زیرا نیست؛ قوانین کمبود آن علت تردید بدون. است نگردیده حل اداری فساد مسئله

 اغلب که است مفصل چندان کنترل و نظارت های روش و مقرّرات و قوانین دولت، مالی منابع و درآمدها ومیل یفح

 سوءاستفاده و اداری فساد ،ینباوجودا اما؛ شود می ها سازمان های هدف و ها برنامه اجرای کندی باعث و بوده گیر وپا دست

 در گوناگون عوامل تأثیر. گردد می محسوب اداری های سازمان مهم مسائل از یکی همچنان عمومی مالی منابع از

 مبارزه برای ها دولت شده یطراح یها برنامه از بسیاری آن یجهدرنت که است داده ای یچیدهپ ماهیت آن به فساد، یریگ شکل

 کاهش یا حذف برای که است این نشانگر ها برنامه این اجرای از آمده دست به تجربیات. است انجامیده شکست به فساد با

 همچون آن ابعاد و جامعه عمومی فرهنگ بر تأثیر با که هستیم ییها برنامه نیازمند کشور، اداری نظام در شوم پدیــده این

 را اداری فساد بروز از پیشگیری ،(پذیرد یم تأثیر جامعه فرهنگ از مستقیم طور به که ای یدهپد عنوان به) سازمانی فرهنگ

 و همگانی خواست ملی، عزم مستلزم کار این. یابد نمی تحقق دادن شعار با فساد با مبارزه دیگر سوی از. دهد قرار هدف

 افزایش و فساد مرتکبان مجازات. گیرد انجام شده یزیر برنامه و هماهنگ ،یافتهساختار باید مبارزه این. است دولت جدیت

 حذف و شناسایی کاری، های سیستم بهبود ها، روش اصالح و( وقوع از پس اقدام عنوان به) فساد به ارتکاب هزینه شدید

 روی دو اداری نظام اصالح یطورکل به و دولتی های سازمان عملکرد در گویی پاسخ و شفافیت افزایش فساد، مستعد نقاط

 طوالنی تجربه. بود نخواهد کارساز ییتنها به یک یچه و یکدیگرند مکمل و شوند می تلقی فساد با موفق مبارزه سکه

 و اداری فساد مزمن بیماری درمان راه عنوان یچه به پراکنده و جزئی اقدامات که دهد می نشان ایران جدید بوروکراسی

 اداری فساد ازجمله اداری، نظام در موجود فراوان مسائل اساسی اصالحات با جز و بود نخواهد بوروکراسی ناکارآمدی

 جانبه همه و اساسی هایی برنامه نیازمند جامعه، سطح و اداری نظام در اداری فساد کاهش یا حذف برای. شود نمی حل

 از مستقیم طور به که ای پدیده عنوان به) سازمانی فرهنگ همچون آن ابعاد و جامعه عمومی فرهنگ بر تأثیر با که هستیم

 های رویه طراحی طریق از که آن یجا به دهد، قرار هدف را اداری فساد بروز از گیری پیش ،(پذیرد می تأثیر جامعه فرهنگ

 .کند مبارزه آن با وقوع از پس و تنبیهی

 منابع و مآخذ. 4
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 مجله ،رفت برون راهکارهای و پیامدها ،علل :توسعه بر آن تأثیر و اداری فساد ،(8931عبدالرحمن ) افضلی، .8
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 .نی نشر: تهران عمومی، مدیریت ،(8931) یمهد یدس الوانی، .5

 .جامعه پژواک تهران، ایران، در اجتماعی انحرافات یشناس جامعه ،(8939احمد ) بخارایی، .9
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Abstract 

Administrative and financial corruption has become a cultural and social problem today, and in 

developing countries in particular, as one of the most important factors in the development of society, it 

has been argued that irreparable damage to the speed of development wheel drive societies. Has arrived. 

Given the importance of the problems and risks of corruption and corruption for the stability and 

security of society and democratic institutions and values, and most importantly the rule of law, the 

fight against corruption is of great importance. What is common in all definitions of corruption is a 

breach of ethical and legal norms in administrative and organizational practice, and therefore corruption 

and its definition are a function of accepted norms in every society and culture. This article attempts to 

discuss the concept of corruption, the causes and motivations of this phenomenon and its implications 

and ways of controlling it. 
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