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چکیده:
اداره سازمان و جامعه با رویکرد ارزشمدارانه برای نظامی که هویت و مشروعیت خود را از
ایدئولوژی خویش میگیرد بسیار مهم است .فساد اداری در ایران تاکنون از جنبههای متعددی
بررسی و راهکارهای مختلفی برای پیشگیری و مهار آن ارایه شده است اما در پژوهشهای انجام
شده ،اشارهای هرچند به صورت مختصر و اجمالی به راهکارهای عمومی قانونی شامل قوانین و
مقررات و برنامههای مدیریت عمومی شامل همه بخشهای اداری حکومتی در ایران ،برای مبارزه با
فساد اداری کارکنان نشده است .این مقاله ضمن بررسی اجمالی اما جامع ادبیات موجود ،مهمترین
عوامل بروز فساد اداری را برشمرده ،قوانین ،برنامهها و آییننامههای مدیریت عمومی در ایران طی
دو دهه اخیر برای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری کارکنان را معرفی و بررسی میکند و در انتها
نیز به موانع و چالشهای فراروی سالمت اداری کارکنان دستگاهها و نهادها اشاره دارد.

واژگان کلیدی :مدیریت اسالمی .فساد و سالمت اداری .عوامل .راهکارها .قوانین و مقررات.
موانع و چالشها.

 - 1دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانیدانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد ،بجنورد ،ایرانE mail: .
Babak27r@yahoo.com

 - 2دکتری مدیریت منابع انسانی -دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی بجنورد
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مقدمه:
گستره تاثیر فساد اداری کارکنان در سازمانها و جامعه به اندازهای است که ابعاد مختلف سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را متاثر میسازد .به همین دلیل هر چند فساد اداری کارکنان در
تعاریف به ابعاد مختلفی تقسیمبندی شده است اما تمامی جنبههای آن را با نگرش مدیریت عمومی
میتوان در فساد اداری مالی خالصه کرد.
چرایی بروز این ناهنجاری در سازمانها و جامعهای که نظام سیاسی آن هویت و مشروعیت خوود
را از ایدئولوژی خویش میگیرد نقش تعیین کنندهای در بررسی و ارایه راهکارهای پیشگیری و رفوع
آن دارد .در تبیین ساختار کلی فساد اداری کارکنان در جامعه ،تقسیمبندیهای مختلفوی وجوود دارد.
در یک تقسیمبندی به شاخههای فساد سیاسی ،قانونی و اداریمالی اشاره شده است (فرهوادی.)80،
در دستهبندی دیگری به فساد اداری سیاه ،فساد اداری خاکستری و فساد اداری سفید تقسویم شوده
است (هیدن هایمر .)2002 ،1در انواع دیگر طبقهبندی به فساد اداری سازمان یافته و بدون سازمان
نیز اشاره شده است .به هر روی ،نظام اداری ایران نیز ،همانند سایر کشورها ،از فساد اداری موالی و
آسیبهای آن مصون نبوده و موجب عقب ماندگی کشور و بروز دغدغهها و نگرانیهوای متعودد در
راس نظام شده است(داناییفرد .)1385 ،نگورش کواربردی بوه راهکارهوای قوانونی و برناموههای
عمومی کشور در پیشگیری و مبارزه با فساد اداری کارکنان و کوارکردگرایی در نظریوهها و تئوریهوای
موجود میتواند رهگشای بسیاری از موانع و چالشهای فراروی مدیریت این ناهنجاری در منابع انسوانی
باشد.

پیشینه موضوع:
در تعاریف عبارات «مدیریت اسالمی» و «فساد اداری» تاکنون رویکردهای مختلفی مدنظر قرار
گرفته است .چیستی «مدیریت اسالمی» و ارایه تعریف جامعی از ترکیب اضافی این دو واژه در بوین
صاحبنظران محل مناقشه است از نظر آیتا ...مصباح یزدی« ،مدیریت اسالمی را مودیریت مودیران
اسالمی می دانند همانگونه که فلسفه اسالمی به معنای فلسفه فیلسوفان مسلمان است .نظام ارزشی
اسالم ،مدیریت مدیران مسلمان را تحت تاثیر قرار میدهد و در روشهای عملی آنها تاثیر میگذارد،
- Heidenheimer
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این معنای صحیح مدیریت اسالمی است .نظیر همین سخنان را در اقتصواد اسوالمی نیوز میتووان
گفت ،هیچ کس مکانیزمهای علمی حواکم بور بوازار را رد نمیکنود» (مصوباح یوزدی ،1376 ،ص
 .)283به عقیده زندهیاد عالمه محمدتقی جعفری« ،مدیریت ارزشی منکر مدیریت علموی نیسوت و
تاکید آن بر انسان و رعایت اوست .چیزی بر مدیریت علمی میافزاید و پایش در کفوش او نمیکنود
مگر اینکه پای انسان در کار باشد» (عالمه جعفری ،نشریه مصباح،ش.)19
در مقوله فساد اداری ،برخی تعاریف به امور مادی و مالی و کسب و کار توجه داشتهاند ،برخی به
منفعت عمومی و ضرر و زیان عمومی فساد توجه کرده و برخی تعاریف نیز به بخش عمومی فساد و
انحراف کارکنان سازمان متمرکز بودهاند(قلیپور .)1384.سواموئل هوانتینگتن در تعریفوی از فسواد
اداری آن را به مجموعهای از رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطالق کرده که ضوواب
و عرف پذیرفته شده برای دستیابی به منافع غیرسازمانی ،نادیده گرفته میشود .طبق تعریوف بانوک
جهانی و سازمان شفافیت بین الملل در سال  ،2003فساد اداری عبارت است از «سوو اسوتفاده از
اختیارات عمومی(سازمانی،دولتی) برای کسب منافع شخصی» .کمیسیون مستقل ضد فسواد نیوز در
سال  1998به فساد اداری مالی توجه داشته و آن را «انجام اعمال اداری توس ماموران دولتی بوه
شکل ناقص و غیرصادقانه» دانسته است.
طبق قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب  1390/8/7مجموع تشوخیص
مصلحت نظام ،فساد اداری عبارت است از «هرگونه فعل یا ترک فعلی که توس اشخاص حقوقی یا
حقیقی به صورت فردی ،جمعی یا سازمانی که عمدا با هدف کسب هر گونه منفعت یا امتیاز مستقیم
یا غیرمستقیمی برای خود یا دیگری ،با نقص قوانین و مقررات کشووری انجوام گیورد و یوا ضورر و
زیانی را به اموال ،منافع ،م نابع یا سالمت و امنیت عموومی و یوا جمعوی از موردم وارد نمایود .نظیور
ارتشا  ,اختالس ،تبانی ،سو استفاده از مقام یا موقعیت اداری ،سیاسی،امکانات یا اطالعات ،دریافوت
و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصویصهای غیرقوانونی،
جعل ،تخریب یا اختفا اسناد و سوابق اداری و مالی» الزم به تاکید است که فساد اداری با تخلفوات
اداری متفاوت است و تکرار و بعضا سازمان یوافتگی تخلفوات اداری موجوب فسواد اداری میشوود.
محورهای عمده تخلفات اداری در ماده  8قانون رسیدگی بوه تخلفوات اداری مصووب 1372/9/7
مجلس شورای اسالمی و تایید  1372/9/17شورای نگهبان به تفصیل در  38موضوع آمده است.
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در فساد اداری تمامی منابع سازمان اعم از تجهیزات ،پول ،موواد اولیوه ،منوابع انسوانی ،اطالعوات و
زمان به صورت آگاهانه برای استفاده شخصی یا گروهی خارج از ضوواب و عورف سوازمان بوه کوار
گرفته میشود و نقش منابع انسانی و تاثیر فساد اداری بر این منبع پررنگتر از سایر منابع است چرا کوه
منابع انسانی ریشه و عامل اصلی تغییرات سازمانی و مدیریت و تحوالت سایر منابع است.

در رابطه مفسدانه اداری ،حداقل چهار بعد وجود دارد -1 .مبادلوه وجوود حوداقل دو طورف بوه
عنوان عرضه کننده و دریافت کننده  -2نقض هنجارها تخطی از هنجارهای قانونی و ارتکاب رفتار
غیراخالقی  -3سو استفاده از قدرت استفاده از قودرت بورای منوافع شخصوی  -4پنهوان کواری
برمبنای اعتماد طرفین(ون دین .)2001 ،1فساد اداری آثار و تبعات گستردهای در سازمان و جامعوه
دارد که کاهش فرصتهای سالم پیشرفت برای کارکنان ،اتالف منابع ،کاهش بهورهوری ،اخوتالل در
کارایی نظام اداری در حوزه سازمانی و اختالل در نظام اقتصوادی ،کواهش درجوه مشوروعیت و اثور
بخشی دولت ،خلل در نظام فرهنگی و اجتماعی ،کند کردن حرکت توسعه کشور ،خلل در مشروعیت
نظام سیاسی ،کاهش احترام به قانون اساسی و در نهایت افول جامعه در عرصه کوالن از تبعوات آن
ذکر شده است .بروز معضالت و ناهنجاری اجتماعی نظیر ارتشا  ،اختالس ،کالهبردای ،پارتی بازی،
بیعدالتی ،باج خواهی ،نارضایتی ارباب رجوع ،بیاعتمادی عموومی از دیگور تبعوات فسواد اداری در
سازمان و جامعه است.
برای تبیین فساد اداری ،رویکردها ،نظریهها و مدلهای مختلفی ارایه و تبیین شوده اسوت کوه از
جمله رویکردهای مطرح می تووان بوه رویکورد هزینوه فایوده ،رویکورد محرومیوت نسوبی ،رویکورد
رانتجویی و رویکرد حامی پیرو اشاره کرد .در زمینه نظریههای مطرح برای تبیوین و تشوریح فسواد
اداری میتوووان تئوووری نهادیسووازی ،تئوووری هنجار(نرمووال) سووازی فسوواد در سووازمانها ،تئوووری
توجیهپذیری و تئوری رفتار طراحی شده را نام برد .مدلهای مطرح در این زمینه نیز دیدگاه اخوالق
گرایان ،دیدگاههای رفتار اخالقی(سودباوری ،فردباوری ،حقووق اخالقوی ،عودالت) ،دیودگاه وجودان
کاری ،دیدگاه کارکردگرایان ،دیدگاه آسیب شناسی اجتماعی ،دیدگاه تضاد ارزشی و دیدگاه کارکردی
فرهنگ بوده است .برای نمونه در نظریه نهادیسازی چنین بیوان شوده اسوت کوه اعموال فاسودانه

- Van Dayne
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بخشی از رفتار کارکنان در ساختار سازمانی شده و به فسواد اداری مشوروعیت داده میشود(سوجی،1
 .)2003طبق رویکرد هزینهفایده ،ارتکاب فساد اداری مالی مانند بسیاری از اعموال انسوان ،ریشوه
عقالیی دارد یعنی هنگامی فرد مرتکب فساد اداری مالی میشود که از دیدگاه او ،منابع مورد انتظار
از هزینههای اقدام مدنظر ،بیشتر باشد .در این دیدگاه ،ارتکاب فساد برای مجورم ،هزینوه و منوافعی دارد
که مجرم هزینههای احتمالی را که خطر کشف جرم و مجازات است قبل از اقدام محاسبه میکند.

عوامل بروز فساد اداری کارکنان
از نظر اندیشمندان ،عوامل متعددی در بروز فساد اداری مالی تاثیر دارند .در دسته بندی کلی این
عوامل عبارتند از ویژگیهای فردی مانند سن ،جنسیت ،ملیت ،نوژاد ،مهوارت ،تحصویالت ،پیشوینه
اجتماعی و مقام .ویژگیهای سازمانی مانند سبک رهبری ،فرهنوگ سوازمانی ،نظوام جبران،توسوعه
پرسنل و عوامل محیطی .در سطح کالن مانند عوامل سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی کشور
(کولمن 70 .)2008 ،2نمونه از پژوهشها درباره فساد اداری در سال  2006توس دو پژوهشگر به
نامهای هان و سل دیدی 3بررسی شده است و برخی عوامل مدیریتی و سازمانی موثر در بروز فسواد
اداری مالی از نظر این دو محقق عبارتند از :سطح دستمزدها ،نابرابری درآمدها ،اخوتالف در قودرت،
ساختار سازم انی ،عوامل کنترلی و نظارتی ،بوروکراسی بیش از حد ،مقررات پیچیوده و زائود و میوزان
مسوولیت کارکنان .در سال  2008نیز فوکو 4دامنهای از مقاالت منتشر شده در سوالهای  1967و
 2005را بررسی کرده و نشان داده است که هرچه تبعیضها ،شوکافها ،و فاصوله بوین کارکنوان و
مدیران افزایش یابد فساد نیز در سازمان افزایش مییابد .وی در پژوهش خویش نشان داده است که
مهمترین عامل بروز فساد اداری مالی ،حقوق و دستمزد و در مجموع عامول اقتصوادی بووده اسوت
ضمن اینکه قدرت های مازاد ،اعتماد بیش از حد و سیستم کنترل نامناسب را نیز از دیگر عوامل بروز
فساد اداری مالی دانسته است.
در یکی از پژوهشهای انجام شده در ایوران ،هفوت عامول اصولی از عوامول متعودد سوازمانی و
مدیریتی موثر بر بروز فساد اداری مالی مهم شناخته شده است که عبارتند از -1 :عوامل سواختاری

1

- Tsegaye
- Kuhlman
3
- Seldady and Haan
4
- Fokuoh
2
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تشکیالت اداری ،قووانین ،سیسوتمها و روشهوا  -2فرهنوگ سوازمانی  -3ارتباطوات  -4عوامول
روانی(شخصیت و جوسازمانی)  -5نظام پرداخت  -6سیستم نظارت و کنترل  -7وظایف مودیریت.
براساس همین پژوهش ،از میان عوامل مدیریتی موثر بر فساد اداری نیز ضعف مدیران در سه عامل
رهبری و هدایت ،نظارت و کنترل و بسیج منابع و امکانات به عنوان عوامول تعیوین کننوده شوناخته
شده است(عظیمی .زمستان  .)1389براساس یکی از پژوهشهای میودانی انجوام شوده در اسوتان
خراسان رضوی ،عمدهترین علل متداول در پیدایش و گسترش فساد اداری به این شرح بوده اسوت:
اختالف فاحش میان میزان درآمد کارکنان وحجم هزینههای آنان ،رواب خویشاوندی بین کارکنوان،
حرص و طمع و تعلق خاطر به مادیات در بین کارکنان ،وسعت دامنة دخالتهوای دولوت در تصودی
امور ،افراط در وضع قوانین و محدود نمودن بخوش خصوصوی ،عودم حساسویت جامعوه نسوبت بوه
معیارهای اخالقی ،افزایش شهرنشینی ،دامنة فعالیتهای نظارتی و تنبیهی دولوت ،امنیوت ناشوی از
فضای آلوده به فساد ،تساهل و تسامح نسبت به فساد .از جمله عوامل محیطی موثر در بوروز فسواد
اداری نیز عوامل فرهنگی و اجتماعی ،عوامل اقتصادی ،عوامل سیاسوی و عوامول اداری اسوت .کوه
عوامل سیاسی و اداری بیشتر به عنوان عوامل تسهیل کننده در بروز فساد به شمار میروند .از جمله
مهمترین این موارد میتوان موارد زیر را نام برد .ریشههای فرهنگی و عقیودتی ،فرهنوگ عموومی،
ارزش ها و هنجارهای جامعه ،مادی گرائی ،فرد گرایی ،مصرف گرائی ،نقش و رنگ ارزشها .بی ثباتی
اقتصادی ،تورم ،رکود اقتصادی ،کاهش درآمدها و کاهش قدرت خرید مردم و توزیوع نادعادالنوه در
آمدها در جامعه .نارسایی ساختار و کم توانی اجرایی نهادهای نظوارتی در پوشوش کامول حوزههوای
تعریف شده ،وابستگیهای سیاسی مدیران و ذینفعان ،ناآگاهی موردم از حقووق قوانونی ،تشوکیالت
اداری ناکارآمد ،پیچیگی ،تعدد ،نارسایی و اجرای ضعیف قوانین ،فقدان شایسته سواالری و مودیریت
ناکارآمد(.فرهادی)80 ،
راهکارها و اقدامات عمومی برای کاهش فساد اداری در ایران
در نکوهش فساد اداری و رشوه در قرآن کریم و روایات نقل شده از پیامبر اکورم(ص) و اماموان
معصوم نیز موارد بسیاری میتوان یافت .آیه  188سوره مبارکه بقره میفرماید" :اموالتوان را میوان
خودتان به ناروا مخورید و [به عنوان رشوه قسمتى از] آن را به قضات مدهیود توا بخشوى از امووال
مردم را به گناه بخورید در حالى که خودتان [هم خوب] مىدانید ".پیامبر اعظم (ع) نیوز فرمودهانود:
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رشوه دهنده و رشوه گیرنده همه در آتش دورزخند .در نامه  79نهج البالغوه نیوز اموام علوی (ع) از
رشوه به عنوان عامل نابودی ملتها یاد شده است.
مدیریت عمومی(دولتی) در ایوران شوامل هموه بخشهوای اداری حکوومتی در ایوران ،تواکنون
اقدامات مختلفی را اعم از تصویب قوانین ،برنامهها و آییننامهها و تشکیل ستادها در سطوح مختلف
برای مبارزه با فساد اداری کارکنان و مهار این ناهنجاری در سواختار اداری و منوابع انسوانی کشوور
انجام داده است .قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب  1372/9/7مجلس شوورای اسوالمی و
تایید 1372/9/17شورای نگهبان نخستین قانون مصرح در این زمینه است .در ایون قوانون ضومن
تبیین و تشریح تشکیالت مورد نیاز بورای مبوارزه و مهوار تخلفوات اداری ،مصوادیق تخلفوات اداری بوه
تفصیل برشمرده شده ،نحوه رسیدگی به این تخلفات تشریح شده و مجازاتهای الزم نیوز تعیوین شوده
است.

اقدام بعدی مدیریت دولتی در ایران تصویب آییننامه ارتقای کوارایی و همواهنگی دسوتگاههای
نظارتی دولت برای ارتقا سالمت اداری در تاریخ  1381/2/9توس ستاد ارتقا سالمت نظوام اداری
و مقابله با فساد است .در این آییننامه ،دستگاههای نظارتی و واحدهای نظوارتی زیرمجموعوه قووه
مجریه مشخص شده ،به وضعیت موجود و مشوکالت واحودهای نظوارتی ایون قووه در بخشهوای
سیستمهای عملیاتی ،نیروی انسانی ،دسوتگاههای اجرایوی ،قووانین و مقوررات و بخشهوای فاقود
نظارت اشاره شده و اقدامات اجرایی الزم نیز بیان و تصریح شده است.
در مورخ  1382/12/20نیز هیئت وزیران برنامه ارتقا سالمت نظام اداری و مقابله بوا فسواد
اداری را تصویب کرد که در این برنامه ،اهداف برنامه و لوایح و همچنین قوانین مرجع برای مبارزه و
مهار فساد اداری در ایوران بوه تفصویل بیوان شوده اسوت .هیئوت وزیوران یکسوال بعود در تواریخ
 1383/12/22آییننامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای دولتوی هیئوت وزیوران را بوه
تصویب رساند .دولت در این آیین نامه ،مصوادیق رشووه ،تکوالیف و وظوایف دسوتگاههای اجرایوی،
تکالیف و وظایف کارکنان در صورت اطالع از وقوع مصادیق مشروح در آییننامه ،نحوه رسیدگی به
تخلفات رشوهگیرندگان و مجازاتهای اداری را تبیین و تعیین کرده است.
پس از اقدامات ذکر شده و تصویب آییننامههای مختلف توس هیئت دولت ،الیحه پیشونهادی
دولت به مجلس شورای اسالمی به عنوان قانون ارتقای سالمتی نظوام اداری و مقابلوه بوا فسواد در
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 1387/2/29توس مجلس برای اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال به تصویب رسید و پوس از
سه سال اجرای آزمایشی ،در مورخ  1390/8/7توس مجمع تشوخیص مصولحت نظوام اصوالح و
تایید و د ر آذرماه همان سال توس مجلس شورای اسالمی برای اجرا به دولت ابالغ شد .این قوانون
که کامل ترین مرجع مکتوب رسمی کشور در زمینه مبارزه با فساد اداری تاکنون شناخته میشوود در
 35ماده شامل تعاریف فساد ،اشخاص مشومول قوانون ،تکوالیف دسوتگاهها (در هور سوه قووه) در
پیشگیری از مفاسد اداری و تکالیف عمومی کلیه دستگاههای مشمول است.
براساس آییننامهها و برنامههای مصوب برای مبارزه و مهار فساد اداری در ایران ،شواخصهای
عمومی ابالغ شده برای سالمت و فساد اداری شوامل  14شواخه اسوت کوه بوه تفصویل در 120
زیرشاخه تبیین و به اشخاص مشمول قانون ابالغ شده است 14 .شاخه اصولی ایون شواخصها بوه
ترتیووب عبارتنوود از :آموووزش ،شفافسووازی سووازمانی ،شناسووایی و کشووف گلوگاههووای فسووادخیز،
سیستمهای نظارتی ،ساختار اداری ،عملکردی سازمان ،تکریم اربواب رجووع ،سیسوتمهای مکوانیزه،
بانکهای اطالعاتی ،توسعه دولت الکترونیک ،فردی و شغلی ،تنبیه و تشویق ،سیستم رفاهی ،فسواد و
سالمات اداری.
شاخصهای خاص سالمت اداری و امتیازات مربوط برای ارزیابی فعالیوت دسوتگاههای اجرایوی
نیز براساس مستندات شامل چهار محور است که به ترتیب عبارتند از :تقویت قانونگرایی کارمنودان
و پاسخگویی یکسان به عموم مراجعین و تکریم آنها به ارزش  20امتیاز در ارزیابی .اعمال نظارت
و کنترل و حفظ رواب سالم کارمندان در انجام وظایف محوله وجلوگیری از ضورر و زیوان دولوت و
بیتالمال به ارزش  45امتیاز .فعال کردن هیئتهای بدوی و تجدید نظر در رسویدگی بوه شوکایت
مردم از کارکنان به ارزش  5امتیاز و سنجش ساالنه شاخصهای سالمت اداری دسوتگاه بوه ارزش
 10امتیاز .جمع کل امتیاز این شاخصها  80امتیاز است.
شناسایی و کشف گلوگاههای فسادخیز یکی از محورهای فعالیت و شاخصهای مهم مبوارزه بوا
فساد اداری است که به صورت عملیاتی در دستور کار کمیتههای سالمت اداری دستگاههای اجرایی
قرار دارد .در این محور اعضای کمیته سالمت اداری دستگاههای اجرایی اقدام به بررسی فرایندهای
کاری واحدهای مختلف سازمانی اعم از مالی و غیرمالی نموده و نقاط مستعد بروز فساد اداری را بوه
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عنوان گلوگاه در فرایندهای کاری شناسایی و اقدام به اصالح و شفاف سازی آن مینماینود .در ایون
زمینه فرمی تهیه شده است که عناوین نقاط آسیبپذیر به ترتیب اولویت در آن درج شوده و سو س
دالیل آسیب پذیر بودن به همراه اقدامات الزم برای حفظ سالمت این نقاط در این فرم درج میشود.
از جمله نمونه معیارهای نقاط آسیپپذیر عبارتند از :صدور مجوزها ،مناقصوات و مزایودهها ،پرداخوت
تسهیالت ،نظارتها و انواع واگذاریها .برخی اقدامات پیشبینی شده برای سالمت ایون نقواط نیوز
عبارتند از :شفافسازی فرایند انجام کار ،اطالعرسانی مناسب ،سادهسازی و کوتاه کردن فرایند کوار،
کاهش رواب رودرو از طریق مکانیزه کردن و انتصاب افراد شایسته.
بازرسانی که طبق آیین نامه پیشگیری و مبوارزه بوا رشووه در دسوتگاهها و نهادهوای مشومول
انتخاب میشوند قبل از آغاز فعالیت سوگندنامهای را امضا میکنند که در پیشوگاه قورآن کوریم بوه
خدای متعال سوگندیاد میکنند که در انجام وظوایف ،ضومن کوشوش ،عودالت و صوداقت را بودون
هیچگونه مالحظهای رعایت و هر گونه تخلف را به مسووالن مربوط گزارش نمایند.
سازمان شفافیت بینالملل
شاخص فساد اداری در کشورها توس سازمان شفافیت محاسبه میشود .این سوازمان شواخص
فساد در کشورها را برحسب درجه فساد موجود در میوان مقاموات اداری و سیاسوتمداران ،رتبهبنودی
میکند .این شاخص منعکسکننده نظرات کارآفرینان و تحلیلگران در سراسر جهان اسوت .براسواس
آمارهای منتشر شده توس این سازمان ،ایران در بین  159کشور بررسی شده در سال  2005رتبه
 93را داشته است .در سال  2006در بین  167کشور رتبه  ،104در سال  2007رتبوه  ،137در
سال  2010در بین  180کشور رتبه  146و در سال  2013نیز در بین  176کشور بررسی شده
رتبه  133را داشته است.
دالیل موفق نبودن برنامههای مبارزه با فساد اداری مالی
با وجود تصویب و اجرای قوانین و برنامههای یاد شده ،فساد اداری همچنان هزینههای سنگینی
را بر نظام اداری ،اقتصادی و اجتماعی کشور تحمیل میکنود و ارقوام خوارج از تصووری بوه عنووان
خروجی قابل انتشار ناشی از تعامالت ناسالم در نظام اداری و اقتصادی کشور بورای افکوار عموومی
منتشر میشود .از جمله دالیل اصلی موفق نبودن برنامههوا و قووانین حفوظ سوالمت اداری کشوور
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می توان به موارد زیر اشاره کرد :مجازات نشدن مرتکبان فسواد اداری .وجوود کوارکرد م بوت فسواد
اداری برای نخبگان اداری و گروههای متنفذ و قدرتمند که در عمل به صورت نهادی بورای توزیوع
مجدد درآمدها به سود این نخبگان عمل میکند .نظاممند نبودن و استمرار نیافتن برنامهها و نظارت
دستگاه های دولتی برای مبارزه با فساد اداری .تأکید بر روشهای تنبیهی به جای تأکید بور رویوههای
پیشگیرانه بروز فساد در برنامهها و مقررات .سکوت یا ابهام قانون در تشوخیص و اثبوات برخوی از
مصادیق فساد .طوالنی بودن فرایندها و روشهای اجورای کوار .آگواه نبوودن اربواب رجووع از ایون
فرایندها(فرهادی .1380 ،عظیمی.)1389 ،
عالوه بر اقدامات ذکر شده برای پیشگیری و مبوارزه بوا فسواد اداری در ایوران ،قوانون اساسوی
جمهوری اسالمی ایران در اصول متعددی نظیر اصول  173 ،113و  174دسوتگاهها و نهادهوای
نظارتی متعددی را در زیر مجموعه سه قوه و حتی ناظر برسه قوه مشخص کرده و براساس قووانین
مصوب تعداد این دستگاهها و نهادهای نظارت در سطح کالن کشور به بیش از  10موورد میرسود
که ذکر نام و وظایف و بررسی چالشهای نظارتی هر یک از آنها و نهایتوا دلیول تشوکیل شوورای
هماهنگی نهادهای نظارتی براساس دستورالعمل اجرایی ماده  ۲۲۱قوانون برناموه پونجم توسوعه در
اواس سال  ،1391خارج از مجال این مقاله است و فرصتی دیگر میطلبد.
فرمولی برای پیشگیری از فساد اداری
در یک نگاه ساختارمند ،فساد اداری معوادل مجمووع قودرت و انحصوار ،منهوای پاسوخگویی و
شفافیت ذکر شده است .پاسخگویی و شفافیت – انحصار +قدرت (پنهانکار) = فسواد ( C =M + D

 .)– Aتمرکز بر پیشگیری و بازسازی سیستمهای فاسد از تالشهای موفقیت آمیز مبارزه بوا فسواد
است .این سیستمها شامل نهادهای دولتی و خصوصی ،فرمول ذکر شده را در ارزیابی آسویبپذیری
به کار میگیرند و نظیر موفقترین مبارزات بهداشت عمومی ،تاکید آنها بر پیشگیری است .با بررسی
دو نکته ،فساد اداری به عنوان یک سیستم تحلیل شده است نخسوت اینکوه فسواد معوادل قودرت
انحصاری ناشی از اختیار نحوه ارایه کمی و کیفی خدمات در شرای فقودان شوفافیت و پاسوخگویی
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است و دوم آنکه فساد شور و شوق نیست بلکه یک جرم محاسبه شده اسوت (کلیتگوارد.)1998 ،1
این نگرش به دیدگاه عقالیی هزینه فایده در ارتکاب فساد اداری نزدیک است.

- R.Klitgaard
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دو سوال اساسی
ٱیا فساد میتواند قانونی باشد؟ آیا فساد تبعات و آثار م بت دارد؟ با وجود اینکه معموال در برخوی
تعاریف فساد اداری از آن به عنوان اعمال غیرقانونی یاد میشوود بوا ایون حوال فسواد اداری موالی
میتواند شکل قانونی به خود گیرد .نظیر وضع قوانین تبعیضآمیز به نفوع سیاسوتمداران قدرتمنود و
طبقات مورد لطف قانونگذار .برای م ال قوانینی که بدون هیچگونه توجیه اقتصادی و یوا اجتمواعی،
انحصار خرید ،واردات ،فروش یا تولید یک محصول را به یک فرد یا گروه اختصاص داده و یا دسوت
آنها را در بهرهبرداری از فرصتهای محدود موجود به صورت کامال مشخص باز میگذارد.
برخی قایل به وجود نتایج و آثوار م بوت فسواد اداری در نظوام اداری هسوتند .آنهوا اسوتدالل
میکنند :با توجه به پایین بودن حقوق و مزایا در بخوش عموومی ،فسواد اداری امکانواتی در اختیوار
کارکنان متخصص قرار میدهد تا به ادامة همکاری با سازمان ترغیب شوند .به اعتقاد هانتینگتون از
نظر رشد اقتصادی جامعهای که دارای بوروکراسی خشوک ،بویش از حود متمرکوز و سوالم اسوت از
جامعهای که دارای بوروکراسی خشک ،بیش از حد متمرکز و ناسالم است بدتر است چرا که از یوک
منظر میتوان فساد اداری را به عنوان راه میانبر برداشتن قوانین سونتی و مقوررات اداری دسوت و
پاگیر و بازدارندة توسعه اقتصادی در نظرگرفوت .فسواد از طریوق ایجواد نووعی قابلیوت انعطواف در
انتظارات ،برای ثبات سیستم مؤثر واقع میشود .این نظرات هر چند ممکون اسوت در کوتواه مودت،
واقعی به نظر برسند اما در تبیین آنها از نقش مهمی که قانونگذار میتواند در تحقق این اهداف بوه
وسیله وضع قوانین سالم کاربردی و رسمی ایفا کند غلفت شده است.
چند پیشنهاد برای پژوهش
 -1نهادها و دستگاههای نظارتی جمهوری اسالمی ایران و تکالیف و چالشهای شورای
هماهنگی نهادهای نظارتی
 -2راهکارهای کاهش فرایندهای کاری و نقش آن در سلب فرصت ارتکاب فساد اداری در
بین کارکنان
 -3راهکارهای شفاف سازی فرایندهای کاری و نقش آن در پیشگیری از فساد اداری
 -4راهکارهای درونیسازی کنترل در کارکنان با هدف پیشگیری از ارتکاب فساد اداری
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 -5راهکارهای شناورسازی پویای سطح درآمدکارکنان متناسب با تغییرات پولی و مالی
کتابنامه:
 .1دانایی فرد.حسن.چالشهای مدیریت دولتی در ایران .انتشارات سمت1391.
 .2قلیپور ،رحمتاهلل تحلیل رابطه حکمرانی خوب و قساد اداری.فرهنگ مدیریت .پاییز 1384
 .3عظیمی ،حسین،ودیگران”بررسی عوامل مدیریتی و سازمانی موثر برفساد اداری مالی“ اندیشه
مدیریت راهبردی.پاییز و زمستان 1389
 .4فرهادی ،محسن” ،فساداداری و شیوههای کنتورل آن“ دوموین هموایش علموی و پژوهشوی
نظارت و بازرسی در مردادماه 80
 .5قانون ارتقا سالمت نظوام اداری و مقابلوه بوا فسواد مصووب  1390/8/7مجموع تشوخیص
مصلحت نظام
 .6آیین ناموه پیشوگیری و مبوارزه بوا رشووه در دسوتگاه هوای اجرایوی ابالغوی شوماره موورخ
 1383/12/22ریاست جمهوری
 .7برنامه ارتقا سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب  1382/12/20هیئت وزیران
 .8آیین نامه ارتقا کارایی و هماهنگی دستگاهها و واحدهای نظارتی مصوب ستاد ارتقا سالمت
نظام اداری و مقابله با فساد ابالغی  1381/9/2ریاست جمهوی
 .9قووانون رسوویدگی بووه تخلفووات اداری مووورخ  1372/9/7مجلووس شووورای اسووالمی تاییوود
 1372/9/17شورای نگهبان
 .10محمودی ،جعفر ،1379 ،چیستی مدیریت اسالمی در بوته نقود ،فصولنامه دانوش مودیریت،
شماره 51
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