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 المللي رياست جمهوري بينالمللي، نشريه مركز امور حقوقي  مجله حقوقي بين

  3/2/1391:  تاريخ پذيرش مقاله8/12/1390: ، تاريخ دريافت مقاله 264ـ235، ص 1390، 45شماره سال بيست و هشتم، 

 
 

  :آن بر توسعهتأثير فساد اداري و 
  رفت برونپيامدها و راهكارهاي ، علل

  
  عبدالرحمن افضلي

  
  

  چكيده 
با اين حال، نوع، شكل، ميزان و . اي است كه كم و بيش در كليه كشورهاي جهان وجود دارد فساد اداري، پديده

ها  و دولتامروزه فساد اداري و مالي به يك معضل جهاني مبدل شده . گستردگي آن در هر كشور متفاوت است
اين معضل، اقتصاد داخلي را . شناسد  و مرزي هم نميشود و هيچ حد هاي بسياري مي آگاهند كه فساد باعث آسيب

دهد، اصل حاكميت  هاي دموكراتيك را مورد تهديد قرار مي سازمانسازد،  جريان توسعه را مختل ميكند،  فلج مي
كند و باعث تسهيل بروز ساير تهديدات عليه امنيت، از جمله جرائم فراملي و تروريسم  قانون را مخدوش مي

عنوان يك اصل و ضرورت غير قابل   از پيروزي انقالب اسالمي ايران، اصالح نظام اداري همواره بهپس 1.گردد مي
براي ) 10/2/1380(انكار مورد بحث و تأكيد بوده كه در نهايت، منجر به صدور فرمان تاريخي مقام معظم رهبري 

اد اداري در جوامع و تأثير آن بر توسعه  اين مقاله در پي تبيين نقش فس2.مبارزه با فساد اداري و اقتصادي گرديد
 

. ،الملل دانشجوي دكتري حقوق بين نويسنده مسئول.............................................................................................. afzali325@gmail.com  
1. Secretary-General Kofi Annan, ‘Message to the Third Global Forum on Fighting Corruption and Safeguarding 

Integrity’, delivered by Dileep Nair (Under-Secretary-General for Internal Oversight Services), 29–31 May 2003.  
  :فرازهايي از بيانات مقام معظم رهبري .2
ن كشور نوشتم، به دنبال يك كار طوالني و يك بررسي و مطالعه بنده دو سه سال پيش كه آن نامه را درباره مبارزه با فساد به مسئوال «-

آن روزي كه بنده مسأله مبارزه با فساد را گفتم، توقعم اين بود كه مجلس شوراي اسالمي سينه سپر كند و جلو ... جانبه بودم  وسيع و همه
قسمتي از بيانات رهبر معظم (» اما متأسفانه اين طور نشدبيايد و در اين ميدان حركت كند تا ما ديگر احتياج نداشته باشيم دنبال كنيم؛ 

  ).27/3/1383انقالب در ديدار با نمايندگان هفتمين دوره مجلس شوراي اسالمي، 
هاي دولتي و ديگر  ام، بايد با فساد در دستگاه گويم و پاي اين مطلب ايستاده ام، باز هم مي ام، تأكيد هم كرده به مسئوالن بارها گفته «-
قسمتي از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با (» متعهد اين مبارزه خود مسئوالن قواي مختلف هستند. هاي حكومتي مبارزه شود تگاهدس

  ).30/7/1381اقشار مختلف مردم به منا سبت نيمه شعبان، 
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ويژه فساد اداري كه مانع اصلي توسعه و منشأ  به اين منظور، ابتدا وارد ادبيات مفهومي شده، به تعريف فساد به. است
آنگاه در يك بحث . شود المللي اشاره مي باشد، و سپس به سطوح، انواع و مفهوم فساد در اسناد بين مفاسد ديگر مي

 علل و عوامل مؤثر در فساد اداري را بيان داشته، ضمن بررسي تطبيقي وضعيت فساد اداري در سطح جهاني و كوتاه،
ايران، پيامدها و راهكارهاي مبارزه با اين پديده ويرانگر را بيان خواهيم داش

  مند، فساد حاد، توسعه انگاري، فساد نظام فساد اداري، شفافيت، رشوه، جرم: واژگان كليدي
  

  مقدمه 
، پنهان و متنوع است  هاي به دست آمده از كشورهاي مختلف نشانگر آن است كه فساد، امري پيچيده تجربه

در . جانبه همراه باشد ريزي دقيق و همه و از اين رو مبارزه با آن نيز بايد مستمر، طوالني، منسجم و با برنامه
ند عفونت است كه اگر به اندام و ساختار جامعه هاي جامعه مان حقيقت، فساد در سطوح اداري و ساير بخش

بسا گسترش اين عفونت، كل  اندازد و چه سرايت كند، اعضاي آن را يك به يك فاسد كرده و از كار مي
  . پيكره جامعه را از بين ببرد

هاي  ها آگاهند كه فساد باعث آسيب و دولتامروزه فساد اداري و مالي به يك معضل جهاني مبدل شده 
طور كه نتايج و پيامدهاي آن نيز بنا بر نوع  ، همانشناسد شود و هيچ حد و مرزي هم نمي اري ميبسي

به هر صورت، فساد موجب انحطاط است، . يافتگي، گوناگون است سازمان سياسي و اقتصادي و سطح توسعه
همچنين . شود ي ميدهد و باعث هدر رفتن منابع مل هاي دولت را در تضاد با منافع اكثريت قرار مي سياست

هاي  انجامد و از اين طريق، اعتماد مردم را نسبت به دستگاه ها در هدايت امور مي به كاهش اثربخشي دولت
هاي  فساد اعتقاد و ارزش. دهد كفايتي را افزايش مي تفاوتي، تنبلي و بي دولتي و غيردولتي كاهش و بي

گردد؛  زايي در سطح جامعه مي دهد و موجب جرم زايش ميكند، هزينه انجام كارها را اف اخالقي را متزلزل مي
گردد و رشد  اي كه جامعه در برخورد با اين جرائم، متحمل خسارت اجتماعي و اقتصادي شديد مي گونه به

هاي  فساد همچنين موجب ناكام ماندن تالش. گردد پذيري و توسعه اقتصادي ـ انساني را دشوار مي رقابت
انگيزگي و بدبيني در اجتماع گرديده، زمينه تضعيف  تن سرمايه اجتماعي، و ايجاد بيزدايي، از بين رف فقر

  . آورد روحيه افراد درستكار را فراهم مي
كند اين است كه وقتي فساد به يك فرهنگ تبديل شد، ديگر  تر را فراهم مي آنچه موجبات نگراني بيش

كنند و از سوي  طور رفتار مي بيند كه همه اين و ميانديشد؛ زيرا از يك س كسي به قبح و نادرستي كارش نمي
  3.ديگر از او نيز انتظار دارند كه چنين رفتار كند

كار شود و اقدامات  هاي جهاني درباره شيوع گسترده فساد باعث گرديد تا جامعه جهاني دست به نگراني

 

  .49، ص 1388، شركت سهامي انتشار، چاپ دوم، تهران،  سرطان اجتماعي فسادپور، فرامرز،  رفيع.3
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المللي متعددي در  ون اسناد بيناي كه تاكن گونه عمل آورد؛ به مؤثري در جهت مقابله با اين پديده شوم به
اند كه هريك به فراخور حال، فساد  اي براي مبارزه با فساد مورد تصويب قرار گرفته گستره جهاني و منطقه

  . اند اداري را تعريف و به ذكر مصاديق آن پرداخته
ت كه مورد  زماني اس برند، دير به كار مي» سالمت اداري«كه آن را در برابر » فساد اداري«اصطالح 

وجه اشتراك اغلب تعاريف ارائه شده درباره فساد . توجه انديشمندان و صاحبنظران مختلف قرار گرفته است
. دانست» هاي شغلي براي نفع شخصي سوءاستفاده از موقعيت«و » رشا و ارتشا«توان  كارگزاران دولتي را مي

، »هاي شغلي سوءاستفاده از موقعيت«ن هايي همچو پيامدهاي فساد اداري در قالب معضالت و ناهنجاري
ايجاد نارضايتي براي «، »خواهي باج«، »عدالتي بي«، »بازي پارتي«، »كالهبرداري«، »اختالس«، »ارتشا«

، »فروش اطالعات محرمانه سازمان به ديگران«، »هاي سازمان سرقت اموال و دارايي«، »ارباب رجوع
يافته پديدار  نظاير آن به صورت فردي، گروهي و سازمانو » افشاي اطالعات سري و محرمانه سازمان«

توانند موجب پيدايش و گسترش و ترويج فساد  هاي گوناگوني وجود دارند كه مي عوامل و زمينه. گردد مي
  . اداري به صورت بالقوه و بالفعل شوند

اد، از بدو پيروزي با توجه به اهميت حفظ سالمت و روابط و مناسبات اداري و پيشگيري و مقابله با فس
انگاري مصاديق فساد صورت گرفته است كه از جمله  انقالب اسالمي تاكنون اقدامات متعددي در زمينه جرم

، قانون تشديد )18/5/1362مصوب (توان به اتخاذ تدابير قانوني مقرر در قوانيني از جمله قانون تعزيرات  مي
، ) مجمع تشخيص مصلحت نظام1367/ 15/9وب مص(مجازات مرتكبين ارتشا، اختالس و كالهبرداري 

مصوب (، قانون رسيدگي به تخلفات اداري )18/5/1371مصوب (قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح 
هاي اجرايي جزايي مقرر در قوانيني همچون قانون مجازات  و اصالحات بعدي آن و ضمانت) 1372/ 17/9

نامه پيشگيري و مبارزه  عالوه، آيين به. اشاره كرد) 1375وب مص) (هاي بازدارنده تعزيرات و مجازات(اسالمي 
، تصويب پذيرش كنوانسيون سازمان ملل ) هيأت وزيران1/9/1385مصوب (هاي اجرايي  با رشوه در دستگاه

، الحاق جمهوري اسالمي ايران 1387متحد براي مبارزه با فساد در مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 
مصوب (ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران  ، قانون برنامه پنج1388سال به آن كنوانسيون در 

 مجمع 7/8/1390 و در نهايت قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 15/10/891389
  . تشخيص مصلحت نظام اشاره كرد

ري بر توسعه كشورها شود اين است كه فساد اداري چه تأثي سؤال اصلي كه در اين مطالعه مطرح مي
  رفت از اين معضل مهم و كاهش عواقب منفي آن چيست؟ هاي برون دارد؟ راه

شود كه فساد اداري بر توسعه اقتصادي و  در پاسخ به سؤال اصلي فوق، اين فرضيه اصلي مطرح مي
  . گذارد ترين تأثير سوء را مي انساني جوامع بيش

بدين منظور در اين نوشتار ابتدا نگاهي . دهد رسي قرار ميهاي فوق را مورد بر مقاله حاضر پاسخ پرسش
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المللي خواهيم كرد،  شناسي فساد اداري، انواع و سطوح آن و مفهوم فساد در اسناد بين اجمالي به مفهوم
سپس تأثير فساد اداري بر توسعه مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در ادامه، وضعيت فساد اداري در 

ران را مورد مطالعه تطبيقي قرار داده، در پايان با ذكر پيامدهاي فساد اداري، كشورهاي مختلف و اي
  . رفت از آثار سوء اين پديده مخرب را ارائه خواهيم كرد راهكارهاي برون

  
  شناسي فساد اداري  مفهوم) گفتار اول

اد از ريشه كلمه فس. ها، تعاريف گوناگوني از فساد مطرح شده است در جوامع گوناگون بر حسب نگرش
گرفته شده » نقض كردن«يا » شكستن« به معناي Rumpere)(و ريشه التيني ) corrmption(فرانسوي 

» شيوه رفتار اخالقي يا اجتماعي ويا مقررات اداري«تواند يك  شود مي  آنچه كه شكسته يا نقض مي4.است
، »گزند«، »مال كسي را گرفتن«، »ستم«، »تباهي«در زبان فارسي براي فساد، معاني مختلفي مانند، . باشد

  . ذكر شده است» بدكاري«و » شرارت«؛ »ظلم و ستم«، »زيان«
  

  تعريف فساد اداري )الف
) كارگزار(فساد، پاداش نامشروعي است كه براي ورود فرد  «5طبق تعريف بيان شده در فرهنگ وبستر،

  . »شود به تخلف از وظيفه محوله پرداخت مي) دولتي
 عقيده دارد كه فساد اداري به موارد گوناگون از انحراف يا اعمال قدرت شخصي و 6»ميردال گونار«

داند كه   فساد را رفتاري مي8».ناي .اس .جي «7.استفاده نامشروع از مقام و موقعيت شغلي قابل اطالق است
 از قوانين هاي شخصي، معرف انحراف از شيوه عادي انجام وظيفه باشد و به صورت تخلف طلبي به دليل جاه

  9.كند بازي و اختالس تجلي مي و مقررات و انجام دادن اعمالي از قبيل ارتشا، پارتي
دهد كه يك مأمور دولت به ازاي انجام دادن كاري كه   معتقد است فساد، زماني رخ مي10»مك مولن«

11.اي نقدي ويا جنسي قبول كند از آن نهي شده، رشوه

 

  .150، ص149، مجله اطالعات سياسي اقتصادي، شماره »هاي دولتي و بازار آزاد مسأله فساد، فعاليت«تانزي، ويتو،  .4
، مجموعه مقاالت دومين همايش علمي و پژوهشي نظارت و »رويكردي بر ساختارهاي اداري كشورهاي در حال توسعه«سرداري، احمد،  .5

  .134ده مديريت دانشگاه تهران، ص بازرسي در كشور، انتشارات دانشك
6. Gunnare Myrdall  

  . 15، ص 1383هاي فرهنگي، تهران،  عباس زادگان، سيد محمد، فساد اداري، دفتر پژوهش .7
8. J. S. Nye  

فساد :  مورديمطالعه(بررسي و تحليل رابطه فساد با اصول حكمراني خوب و اثرپذيري آن از فرهنگ سازماني «قرني، محمد و همكاران،  .9
  .334، ص 1389، مجموعه مقاالت همايش ارتقاي سالمت اداري، انتشارات زمان نو، تهران، »)اداري

10. Mc Mullan  
  .  قرني، محمد و همكاران، همان.11
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هاي اجتماعي و خانوادگي در تصميم كارمندان، به اين   وابستگي فساد براساس نقش12،»تانزي«از نظر 
هاي اداري تحت تأثير منافع شخصي ويا روابط و  معنا است كه يك كارمند و مسئول دولتي در اتخاذ تصميم

  13.شود عاليق خانوادگي و اجتماعي قرار گرفته، از اين مسير مرتكب فساد مي
ني استفاده غيرقانوني از اختيارات اداري و دولتي براي نفع  فساد اداري يع14،»تئوبالد«از ديدگاه 

  15.شخصي
ها شهروندان به مقامات دولتي رشوه  اقدامات غيرقانوني كه از طريق آن« فساد را 16مؤسسه گالوپ،

، قرارداد ببندند يا از مجازات بگريزند و به طور خالصه، رشوه دادن براي فائق آمدن  دهند تا مجوز بگيرند مي
  17. تعريف كرده است» قانون يا قواعد بوروكراسيبر 

اي باشد كه دو گروه يا دو نفر با مشاركت يكديگر در انجام آن دخالت داشته باشند  گونه تواند به فساد مي
از اين ). مانند اختالس(تنهايي صورت پذيرد  كه توسط يك مقام دولتي به ويا اين) مانند ارتشا و اخاذي(

هاي بخش خصوصي  رداشت كرد كه فساد منحصر به بخش دولتي است، بلكه در فعاليتتعريف نبايد چنين ب
  18.بنابراين، امكان وقوع فساد در هر دو بخش دولتي و خصوصي قابل تصور است. نيز فساد وجود دارد

قدرت (الملل، فساد را سوءاستفاده از اختيارات دولتي  در نهايت، بانك جهاني و سازمان شفافيت بين
  20. اين تعريف مورد توافق عمومي در جهان است19. دانند مي) خصوصي(براي كسب منافع شخصي ) عمومي
  

 

12. Tanzi  
، 1375، انتشارات وثقي، تهران، )هاي مبارزه عوامل مؤثر و روش( و حبيبي، نادر، فساد اداري 130تانزي، ويتو، منبع پيشين، ص   همان و.13
  .25ص

14. Theobold 

فصلنامه علمي ـ تخصصي دانش ارزيابي ، »گيري فساد اداري هاي اندازه رويكرد اجتماعي در تدوين شاخص«خلفخاني، مهدي،  .15
  . 85 ، ص1389، بهار 3، س دوم، ش )سازمان بازرسي كل كشور(

 . هاي اجتماعي تخصص دارد ي و سنجش شاخصهاي كم اي است كه در زمينه پژوهش  مؤسسه.16

، مجموعه مقاالت همايش ارتقاي سالمت اداري، انتشارات زمان نو، »راهكارهاي اجراي آن هاي ادراك فساد و شاخص« عطايي، اميد، .17
 .186 ، ص1389تهران، 

، 1381انشكده اقتصاد دانشگاه تهران، تهران،  مؤسسه نشر جهاد دانشگاهي، د،ديگران، بازشناسي عارضه فساد مالي  رهبر، فرهاد، و.18
  .112ص
سازمان بازرسي (فصلنامه علمي ـ تخصصي دانش ارزيابي ، »ارتقاي فرهنگ و آموزش عمومي براي مقابله با فساد«زاده، حميد،   شفيع.19

   و143، ص، 1389، تهران، بهار 3، شماره 2، س )كل كشور
World Bank (1994). Helping Countries Combat Corruption, the Role of the World Bank, Washington DC 

  :تر رجوع كنيد به براي اطالعات بيش
http://www. worldbank. org/wbi/governance. (08. 06. 2009)  

  .16زادگان، منبع پيشين، ص عباس .20

http://www.worldbank.org/wbi/governance
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  انواع فساد اداري) ب
اي را  نظرهايي كه هر جامعه نظر از اختالف  صرف آيد؛ زيرا بندي انواع فساد امري دشوار به حساب مي تقسيم

هاي  سازد، ميان نخبگان و توده قي متمايز ميهاي فرهنگي و اخال از جامعه ديگر به دليل تفاوت در ارزش
همچنين در . نظر وجود دارد هاي عمومي در طرز تلقي از فساد اختالف مردم نيز به دليل گوناگوني ديدگاه

برخي از محققان معتقدند . يابد هاي ممدوح و اخالقي در طول زمان تغيير مي داخل يك جامعه نيز ارزش
از اين رو، اقدامي در چارچوب . هاي عمومي مردم تعريف كرد ه به ديدگاهرا بايد با توج» فساد اداري«

با . يابد كه از ديد مردم جامعه غيراخالقي و مضر باشد ـ دولتي، مصداق فساد را مي هاي اداري فعاليت
 گونه سياه، خاكستري و سفيد  فساد اداري را به سه» هيدن هايمر«حال، يك محقق علوم سياسي به نام  اين
  21.كند قسيم ميت

  
  فساد اداري سياه . 1

توان از  براي مثال مي. ها و نخبگان سياسي منفور است و عامل آن بايد تنبيه شود كاري كه از نظر توده
  . دريافت رشوه براي نديده گرفتن معيارهاي ايمني در احداث ساختمان نام برد

  
  فساد اداري خاكستري. 2

كارمندان در اجراي  اعتنايند؛ مثالً كوتاهي هاي مردم به آن بي  اما تودهكاري كه از نظر نخبگان منفور است؛
قوانيني كه در بين مردم از محبوبيت چنداني برخوردار نيستتند و كسي غير از نخبگان سياسي به مفيد بودن 

  . ها معتقد نيست آن
  
  فساد اداري سفيد. 3

آن را ) نخبگان سياسي و اكثر مردم عادي(عه كاري كه ظاهراً مخالف قوانين است، اما اكثر اعضاي جام
پوشي از موارد نقض  دانند كه خواستار تنبيه عامل آن باشند؛ مثل، چشم چندان قدر مضر و با اهميت نمي

  . اند مقررات كه در اثر تغييرات اجتماعي و فرهنگي، ضرورت خود را از دست داده
: كنند بندي مي ده از فساد را در سه دسته طبقه ديگر، تعاريف گوناگون ارائه ش22برخي از نويسندگان

اين سه گروه از تعاريف فساد كه بارها در . »اداري ـ دولتي محور، بازار محور و مبتني بر حكمراني خوب«
عنوان نقطه آغازين تحليل فساد سياسي در تحقيق  اند، به متون مربوط به فساد مورد استناد واقع شده

 

  .   همان.21
، مجموعه مقاالت همايش ارتقاي سالمت اداري »نهاد هاي مردم نقش سازمان: مبارزه با فساد«جعفري، حسن و حبيبي، ليلي،  عابدي .22

  . 277، ص 1389، انتشارات زمان نو، پاييز )هاي نظارتي كشور شوراي دستگاه(
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 و نسخه موفق تأليفي توسط هيدن هايمر و جاستون 1970در سال »  سياسيفساد« هايمر، با نام هيدن
  . اند  به كار برده شده1989ولووين در 

 براي فساد مطرح گرديده و مرتبط با بحث ما است 23»ناي«از فساد كه توسط » اداري ـ دولتي«اما تعريف 
، كسب )دگي و باندبازي خيلي خصوصيخانوا(نظرها و منافع شخصي  انحرافاتي كه به دليل نقطه«: چنين است

. »پذيرد گرايانه صورت مي منافع مادي يا موقعيتي ويا عدول از قواعد به نوع خاصي از اعمال نفوذهاي شخصي
  :اين تعريف شامل موارد زير است

حمايت (بازي  ، پارتي) منظور تأثيرگذاري بر قضاوت يك فرد امين استفاده از يك پاداش به(خواري  رشوه«
برداري  بهره(، و سوءاستفاده مالي )ا بذل و بخشش ناشي از روابط شخصي به جاي صالحيت اخالقيي

  . »)غيرقانوني از منابع دولتي در جهت منفعت شخصي
» سياسي و اداري«توان به دو سطح  در نگاهي ديگر، فساد اداري و سياسي و مالي بخش دولتي را مي

  . بندي كرد طبقه
مستقل يا وابسته به آن باشد و كنترلش مستلزم ايجاد » فساد اداري«ند از توا مي» فساد سياسي«

بر اين اساس، توجه فساد به . شفافيت در قوانين انتخاباتي و قوانين تضاد منافع نمايندگان مجلس است
  . هاي خصوصي و رسمي متمركز است بخش دولتي و تمايز بين فعاليت

هاي دولتي از ضوابط و  رفتار منحرف شده مقام «24:كند يف ميگونه تعر فساد سياسي را اين» پل هيود«
  . »اي وظايف رسمي خود به دليل مالحظات شخصي، حزبي، قومي يا منطقه

آميزي كه در مرحله تهيه بودجه  هاي فساد رفتار فسادآميز يا فعاليت «25:معتقد است» ـ اكرمن رز«
به اعتقاد . »را فساد سياسي گويند)  حاكم استهاي سياسي اي كه تصميم يعني در مرحله(گيرد  صورت مي

هاي  گيران سياسي، به طور مستقل يا از راه تباني با مقام دهد كه تصميم وي، فساد سياسي زماني رخ مي
  . را تغيير دهند كه رفاه جامعه كاهش يابد) عمومي(فاسد، به نحوي مسير منابع دولتي 

ورهاي درحال توسعه وجود دارد و اين امر به دليل اگرچه فساد فراگير و عميق در بسياري از كش
مند و نهادينه شده، اصالحات سياسي و  پذير اين كشورها است، اما فساد نظام ساختارهاي سست و آسيب

  . كند اقتصادي اعمال شده در اين كشورها را به طور جدي تهديد مي
هاي حكومتي با هر نوع رويكرد  ماي مربوط به همه سيست يابيم كه فساد، مسأله بدين ترتيب در مي

  . هاي مختلف متفاوت است اقتصادي است؛ ولي شدت، ضعف، گستره و عمق آن در جوامع گوناگون و فرهنگ
 

23. Nye, J. S. (1997),"Corruption and Political Development: A cost Benefit Analysis", American Political Science 

Review, p. 417. 

  .52، ص 1381هاشمي، پژوهشكده مطالعات راهبردي، تهران،  پل هيود، فساد سياسي، ترجمه محمد طاهري و قاسم بني .24
25. Rose-Ackerman, Susan (1998). " Corruption, A Study in Political Economy" , Academic Press ,New York. p. 89.  
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  سطوح فساد اداري) ج
  :يابد فساد اداري عمدتاً در دو سطح تظاهر مي
به و مقامات ارشد رت تر با نخبگان سياسي مرتبط بوده، كارمندان عالي سطح اول، مفاسدي است كه بيش

احزاب سياسي در اين نوع از فساد درگيرند و زد و بندهاي سياسي، . ها درگير اين نوع فساد هستند دولت
توان به كار   را در سطح اول مي»سفيد فساد باالنشينان يقه«تعبير . آيد همزاد اين نوع فسادها به شمار مي

خريدهاي خارجي و داخلي «، »ها مناقصه«، »ها يدهمزا«، »واردات«هاي  اين نوع مفاسد، در بخش. گرفت
  26. دهد رخ مي» هاي بزرگ عمراني پروژه«و » هاي مرتبط با فروش منابع زير زميني بخش«، »كالن

هاي  رشوه«گيرد و در اين نوع مفاسد،  فساد در سطح دوم، غالباً در ميان كارمندان رده پايين شكل مي
فساد در سطح دوم اصوالً با .  و مواردي از اين دست قابل ذكر است»هاي غير قانوني كارسازي«، »عمومي

  27.بخش خصوصي و سطح عمومي جامعه درگير و در ارتباط است
بندي ديگري در مورد سطوح  بندي سطوح فساد اداري كه در باال بدان اشاره شد، دسته عالوه بر تقسيم

  : پردازيم اجمال به آن مي ه است كه به مطرح شد28فساد، از سوي برخي از انديشمندان و نويسندگان
  

  ) حاد(مند  و فساد نظام) اتفاقي(فساد تصادفي . 1
مند  درجه شيوع فساد در ميان جوامع مختلف متفاوت است و از درجه كم و استثنايي تا درجه بسيار رايج و قاعده

؛ اما وقتي فساد در جامعه بسيار رايج آساني قابل كشف و مجازات و نابودي است اگر فساد كم باشد به. كند تغيير مي
هاي دست يازيدن به  مند در آيد، احتمال كشف فساد و مجازات مجرمان، كاهش و انگيزه شود و به شكل قاعده

. يابد؛ زيرا برخالف حالت اتفاقي، طرفين تمايلي به گزارش كردن خالف به مراجع ذيصالح ندارند فساد افزايش مي
ساالران و كارگزاران  هاي ناصواب ديوان ده باشد، نهادها، قوانين و ضوابط رفتاري با الگومند ش هر جا فساد قاعده

يكي از . ها شود تواند باعث كندشدن رسيدگي به پرونده در اين حالت، رشوه نيز مي. يابند دولتي مفسد تطابق مي
ل تشبيه كرده است كه داور با نشان فساد اتفاقي را به انجام خطا در بازي فوتبا» هربرت ورلين«متفكران به نام 

مانند تشويق خشونت در بازي فوتبال ) حاد(مند  كند؛ در حالي كه فساد نظام دادن كارتي، بازيكن را جريمه مي
اين شكل از فساد، توسعه . شود دهد و به عامل درگيري تبديل مي است؛ به طوري كه بازي تغيير ماهيت مي

  29. كند حال توسعه را تهديد مياقتصادي بسياري از كشورهاي در 
 

 .31 ربيعي، علي، پيشين، ص .26

  .  همان.27
رساله (» المللي و تأثير آن در حقوق داخلي ايران مقابله با فساد در مقررات بين« و اردشير، علي، 18محمد، پيشين، ص  زادگان، سيد  عباس .28

هاي  بررسي مفاسد مالي با نگاهي به جرم رشوه در پرتو كنوانسيون«يسي، احمد آبادي، ع و 240، ص 1387، دانشگاه پيام نور، تهران، )دكتري
  .  به بعد122، ص1389، تهران، بهار 3، ش 2، س )سازمان بازرسي كل كشور(، فصلنامه علمي ـ تخصصي دانش ارزيابي »پالرمو و مريدا

 .19محمد، پيشين، ص  زادگان، سيد  عباس. 29
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 يافته يا فساد فردي  فساد سازمان. 2

دانند به چه كساني رشوه دهند و چه  يافته وجود دارد، سرمايه گذاران مي در نظام اداري كه فساد سازمان
. دكنن هاي خود اخذ مي هاي الزم را براي بنگاه چيزي در قبال رشوه به دست آورند و اطمينان دارند كه مجوز

كننده آن، معين است و پرداخت  مورد نياز و دريافت) رشوه(افتد كه وجه  يافته، هنگامي اتفاق مي فساد سازمان
كنند كه فساد  برخي چنين استدالل مي. شود دهنده مي وجه، موجب تضمين اجراي سفارش مورد نظر رشوه

ر فاسد، سهم كامالً معيني از سود ساال تري دارد، چون در چنين نظامي، يك ديوان يافته ضرر كم سازمان
گذاران بايد به چندين مقام  در فساد فردي، سرمايه. كند و نفع او در موفقيت بنگاه است بنگاه را طلب مي

هاي الزم نيز  رو نشوند و مجوز تري روبه رسمي رشوه بدهند و ضمانتي هم نيست كه با تقاضاي رشوه بيش
يافته و گسترده در كليه سطوح مختلف دولت كه  دي فراگير، سازماناي، يعني فسا فساد سامانه. تهيه شود

هاي دولتي در آن مشاركت  مأموران دولتي و سياستمداران هر دو به نحوي يكسان تقريباً در تمام دستگاه
 استفاده اي سياسي است كه در لواي آن، گارگزاران و عمال دولتي با سوء اي، در واقع پديده فساد سامانه. دارند

  . كنند ريزي مي از موقعيت اداري، براي انتقال منافع و عوايد نامشروع به خود و وابستگانشان، برنامه
هاي مالي، تنظيم بازار و نظارت بر آن و تصدي خدمات  در واقع، اين گروه با بسط وظايف دولت در زمينه

منافع و عوايد نامشروع را از مهم و نيز حذف يا تضعيف رقابت اقتصادي، درصدد برخواهند آمد كه جريان 
  30.طريق مجاري رسمي به مسير دلخواه هدايت كنند

  
  31فساد كالن، فساد خرد. 3

اي كه فساد دولتمردان، وزرا و  گونه فساد در سطح كالن با فساد در سطح خرد كامالً متفاوت است؛ به
 و مأموران گمرگ را فساد خرد رتبه را فساد كالن و فساد كارمندان جزء، مثل افراد پليس كارمندان عالي

كنترل فساد كالن، مقدم بر فساد خرد است؛ زيرا بدون كنترل فساد كالن، اميدي به حل مشكل . گويند مي
اي  فساد كالن، فسادي است كه توسط مقامات رده باالي اداري به صورت گروهي، شبكه. فساد خرد نيست

و از صاحبان زر » سفيد يقه«نوع فساد، جزء گروه مجرمان مرتكبان اين . گيرد با مبالغ قابل توجه صورت مي
تر تحت تعقيب  سازند، كم ها و خسارات غيرقابل جبراني بر پيكر اجتماع وارد مي كه زيان و زور هستند و با آن

امكان «يا » حمايت«يا » توان توجيه«اين گروه با برخورداري از . گيرند و مجازات دستگاه عدالت قرار مي
دهد كه در كشورهاي مختلف، فساد اداري در  مطالعات نشان مي. مانند صوالً مصون از تعقيب ميا» فرار
رتبه،  هاي مياني و پاييني نظام اداري تا حد زيادي به ميزان فساد در بين سياستگذاران و كارمندان عالي رده

هاي فاسد از يك سو به  دچنانچه قسمتي از هيأت حاكمه، فاسد باشد براي دستيابي به درآم. بستگي دارد
 

  .  همان.30
 . آبادي، عيسي، پيشين  و احمد44پور، فرامرز، پيشين، ص  ع و رفي20همان، ص . 31
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هاي نظارتي و حسابرسي، مطبوعات، و  كمك مديران مياني، نيازمند است و از سوي ديگر، ناچار است نهاد
  . نقش مراجع قضايي را تضعيف كند

  
  المللي مفهوم فساد در اسناد بين) گفتار دوم

   كنوانسيون امريكايي مقابله با فساد)الف
 فساد ،شود نسيون چندجانبه مربوط به مقابله با فساد، در نوع خود محسوب مياين كنوانسيون كه اولين كنوا

  32:كند را بدين شرح تعريف مي
 وعده يا ، پيشكش،در خواست يا پذيرش هر نوع شيء داراي ارزش، پول يا ديگر منافع از قبيل هديه) 1

مومي اشتغال دارد، به طور امتياز از سوي يك مأمور يا كارمند دولت يا هر فردي كه به انجام وظايف ع
مستقيم يا غير مستقيم، براي خود يا هر فرد يا نهادي ديگر، در عوض انجام فعل يا ترك فعلي كه مربوط به 

  . شود عمومي او ميو وظايف رسمي 
 ، از قبيل هديه،پيشنهاد يا اعطاي مستقيم يا غير مستقيم هر نوع شيء داراي ارزش پولي يا منفعت) 2

 ، يا امتياز، به يك كارمند يا مأمور دولت يا هر فردي كه به انجام وظايف عمومي اشتغال دارد وعده،پيشكش
يا ترك فعلي در راستاي انجام  براي خودش يا براي فرد يا نهادي ديگر، به منظور وا داشتن او به انجام فعل

  .  وي عمومي ووظايف رسمي
أمور دولت يا فردي كه به انجام وظايف عمومي ا مي هرگونه فعل يا ترك فعل از سوي يك كارمند )3

  .  به منظور كسب منافع نامشروع براي خود يا براي طرف ثالث،اشتغال دارد
  . استفاده متقلبانه يا اختفاي عوايد حاصل از هر يك از اعمال مجرمانه فوق) 4

 منصب عمومي خود نيز كارمندان و مقامات دولتي با استفاده از» مشروع اندوزي نا ثروت «،نآعالوه بر 
  . هاي فساد منظور شده است عنوان يكي ديگر از مصداق به
  
اتحاديه  هاي عضو مقامات جوامع اروپايي يا مقامات دولت فساد كنوانسيون مبارزه با) ب

  )1997( اروپا
 به دو فساد، شود جامع اروپايي براي مقابله با فساد محسوب مي اولين سند، واقع كه در اين كنوانسيوندر 

همان » فساد غير فعال« منظور از ،در واقع.  تقسيم شده است 34»فساد فعال«و  33»فساد غير فعال«دسته 
 هرگونه درخواست امتياز ، به عبارت ديگر.است كنوانسيون امريكايي درج شده 6 ماده »الف«است كه در بند 

 

  .18، ص 1375، تهران، 27، دوره 313، ترجمه افشين جهانديده، پيام يونسكو، ش »فساد و دمكراسي« دوناتال، الپورتا، .32
33. passive corruption 

34. active corruption  
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 به طور مستقيم ،نصب دولتي يا عمومي هر مها مأمور دولت يا دارندييا شيء مادي از سوي كارمند  يا سود
 در ازاي انجام يا خودداري از انجام عمل كه در محدوده وظايف رسمي وي است، فساد ،مستقيم يا غير

 فارغ از اين كه آيا محقق شده يا خير، جرم ،صرف چنين تقاضايي، در واقع. شود غيرفعال محسوب مي
ا مأمور دولت نيز ي از سوي كارمند ، يا منفعت ماديپذيرش يا دريافت هرگونه امتياز. شود محسوب مي

  35.شود مشمول حكم فساد غيرفعال مي
منظور از فساد فعال، هرگونه پيشنهاد اعطا يا وعده دادن .  روي ديگر اين سكه است»فساد فعال«

وي ه بامتيازهاي مادي به يك مقام دولتي در ازاي تعهد وي به انجام يا خودداري از انجام وظايف رسمي 
به . كنوانسيون امريكايي ذكر شده است 6  ماده»ب «فساد در اين مفهوم، همان است كه در بند. باشد مي

كارمند يا مأمور دولت يا فرد دارنده منصب دولتي يا شاغل در بخش » فعال فساد غير« تر، در عبارت ساده
 ؛نيست) ارباب رجوع يا مشتري( ر دانستن طرف ديگاي مبرااين به معن گرچها. عمومي، نقش اصلي را دارد

توان استنباط كرد  تا جايي كه از دو سند فوق مي. ارباب رجوع آغازكننده جرم است، »فساد فعال« اما در
اين موضوع در سه سند مهم اروپايي ذيل در . مفهوم فساد به طور عمده چيزي جز همان رشا و ارتشا نيست

  . تزمينه مقابله با فساد صريحاً ذكر شده اس
  
  المللي دهي به مقامات عمومي خارجي در معامالت تجاري بين  كنوانسيون مقابله با رشوه)ج

  و همكاري به تصويب كشورهاي عضو سازمان توسعه1997 نوامبر 21 در اين كنوانسيون كه در تاريخ
دهي به  م رشوهجر «،رسيد)  شيلي و اسلواكي، برزيل، بلغارستان،آرژانتين( و پنج كشور غير عضو 36اقتصادي

هرگونه پيشنهاد وعده يا اعطاي امتيازي مادي يا غير «: گونه تعريف شده است اين» مقامات عمومي خارجي
خارجي يا فرد ثالث به قصد ) عمومي( ها، به يك مقام رسمي دولتي  به طور مستقيم يا از طريق واسطه،آن

به منظور كسب يا ،  بر خالف وظايف رسميشواداشتن آن مقام به انجام ويا خودداري از انجام عملي خاص
 تعريف ارائه شده در اين .»المللي حفظ امتيازات تجاري يا ساير امتيازات نامشروع در فعاليت تجاري بين

جا دامنه جرم مزبور به مراودات   با اين تفاوت كه در اين؛است» فساد فعال« كنوانسيون، منطبق با مفهوم
  37.ه استالمللي تسري يافت تجاري بين

  
   كنوانسيون حقوق مدني در خصوص فساد)د

فساد  عليه هاي حقوقي كشورهاي اروپايي  در نظامرت در اين كنوانسيون كه با هدف ايجاد هماهنگي بيش
 

  .36 ربيعي، علي، پيشين، ص .35
36. Organization for Economic Co-operation and Development(OECD)  

  .  همان.37
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  :گونه تعريف شده است  فساد اين،تدوين گرديده
قيم يا غيرمستقيم، طور مست  پيشنهاد اعطا يا پذيرش رشوه يا هر امتياز غيرقانوني ديگر، به،درخواست«

 شود يا امتيازات يا ههاي محول به گيرنده رشو كه موجب مخدوش شدن انجام صحيح وظايف يا مسئوليت
مفهوم فساد «فيقكنندگان كنوانسيون اخير با تل تدوين، ترتيب بدين. »عوايد غيرقانوني براي او داشته باشد

  . دان تعريفي كلي از آن ارائه داده» غيرفعال و فساد فعال
  
  )1999 شوراي اروپا( كنوانسيون حقوق جزايي درخصوص فساد )هـ

 ،در اين سند. تري از انواع فساد ارائه داده است بندي دقيق  دسته،كنوانسيون حقوق جزايي درخصوص فساد
فعال به مقامات  دهي غير  رشوه،دهي فعال به مقامات رسمي داخلي  رشوهي چوننيوا فساد تحت عنمصاديق

دهي  دهي به مقامات رسمي خارجي، رشوه  رشوه،دهي به اعضاي مجامع عمومي داخلي  رشوه،ليرسمي داخ
دهي به اعضاي مجامع پارلماني  المللي، رشوه هاي بين به اعضاي مجامع عمومي به مقامات رسمي سازمان

جرائم مربوط به و  ، سوءاستفاده از نفوذ،المللي هاي بين دهي به قضات و مقامات دادگاه  رشوه،المللي بين
  . حسابرسي برشمرده شده است

  
  )2000 ـ پالرمو(ي ليافته فرام المللي مقابله با جرائم سازمان  كنوانسيون بين)و

جانبه  ترين سند چند  اولين و مهم،كنوانسيون سازمان ملل براي مقابل با جرائم سازمان يافته فراملي
تعريف ارائه شده در . م مربوط به فساد پرداخته استائرالمللي است كه عالوه بر موضوعات ديگر، به ج بين

اي   مجموعه،مريكايي و اروپايي ندارد و در واقعا تفاوت چنداني با تعاريف ارائه شده در اسناد ،اين سند
  38.ست اها برگزيده از همه آن

پيشنهاد يا اعطاي  ، اعطاهوعد) 1 39:كند انگاري مي گونه جرم  را اين فساد8 ماده 1 در بند  كنوانسيوناين
 براي خودش يا براي فرد يا ،به طور مستقيم يا غيرمستقيم) دولتي(قانوني به يك مقام عمومي  امتياز غير

  . باشد اش مي نهادي ديگر، به قصد واداشتن آن مقام يا خودداري از انجام عملي كه در راستاي وظايف رسمي
به طور مستقيم يا ) دولتي( ك مقام عمومي درخواست يا پذيرش امتيازي غيرقانوني از سوي ي)2

 نهاد ديگري به قصد انجام يا خودداري از انجام عملي در راستاي وظايف  ياغيرمستقيم، براي خود يا فرد
  .  ازاي آندر، شا رسمي

 

  .31، ص 1375، تهران، 313، ترجمه بدري نيك فطرت، پيام يونسكو، ش »فساد مالي پديده جهاني« لونير، فلورا، .38
يافته  متحد در زمينه جرم سازمان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، كتاب راهنما در زمينه كنوانسيون سازمان ملل .39

، 1388روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران، تهران، ها، ترجمه معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه،  ها و پرسشنامه فراملي پروتكل
  .20ص 
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با اين .  محدود شده است»رشا و ارتشا«تر به  بيش» فساد«بدين ترتيب در اين كنوانسيون نيز مفهوم 
 ،گواه اين مدعا. بوده استتر از فساد  المللي درصدد ارائه تعريفي موسع رسد كه جامعه بين  ميحال به نظر

سازمان ملل متحد براي جالس مقدماتي اجالس اصلي تدوين كنوانسيون هاي جهاني است كه در ا تالش
  .  صورت گرفته استمبارزه با فساد

  
  40سازمان ملل براي مبارزه با فسادكنوانسيون ) ز

يافته فراملي را  اي از تدابير مندرج در كنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان  كنوانسيون نيز مجموعه گستردهاين
كاران مبارزه با فساد را  اندر انگاري و اعطاي اختيارات تحقيق و تعقيب به دست مورد توجه قرار داده و جرم

  41. كند الزامي مي
اي  مات رسمي داخلي و خارجي كه در تمامي اسناد منطقهدهي فعال و غيرفعال به مقا عالوه بر رشوه

  در اين كنوانسيونعنوان مصداق فساد معرفي شده است، اعمال زير نيز پيشين و نيز كنوانسيون پالرمو، به
  : اند فساد در نظر گرفته شده قيداعنوان مص به

، ب عموميصندگان مناهاي عمومي و دولتي توسط دار استفاده نادرست يا تضييع اموال و دارايي«
اختفاي عوايد حاصل از ارتكاب دولتي، ب عمومي و صنفوذ از سوي دارندگان منا) يا تجارت(سوءاستفاده 

اندوزي غيرقانوني به وسيله سوءاستفاده از  ثروت ـ سوءاستفاده از مسئوليت، با هدف انتفاع شخصي، فساد
تغيير كاربري و ي، رمانه با هدف انتفاع شخصشده يا مح بندي استفاده از اطالعات طبقه، ،مقام رسمي

42،در بخش خصوصي) و رشا ارتشا( فساد، كسب سودهاي غيرمشروع،  از اموال عموميتبرداري نادرس بهره
 

 

40. United Nations Convention Against Corruption  
  :تر رجوع كنيد به براي آگاهي بيش

www. unodc. org(06. 08. 2011)  
ريزي كشور،  ، نشريه راهبر، دفتر مطالعات اجتماعي سازمان مديريت و برنامه»المللي هاي بين مقايسه تطبيقي كنوانسيون« آقايي، رضا، .41
 . 20-21، ص 1386، تهران، 10ش 

نيز دول عضو » UNODC«المللي مانند  توسط اين كنوانسيون، مراجع بين» شا در بخش خصوصيرشا و ارت«انگاري   عالوه بر جرم.42
، »فساد در بخش خصوصي«نقوي، حسين، : كنند كنوانسيون را به تسري ترتيبات پيشگيري و مبارزه با فساد با بخش خصوصي ترغيب مي

توان تدابير قضايي مبارزه با  جا كه نمي يسندگان معتقدند از آناما برخي از نو. 17-18، ص 1384، تهرا ن، 7مجله تخصصي مديريت، ش 
فساد را به تمامي بخش خصوصي تسري داد، لذا تمامي فعاالن بخش خصوصي كه مشمول يكي از اين معيارها شوند، در حوزه تدابير مبارزه 

 سال قبل از 5تر از  امل، بازرسي و ناظر آن در كمهايي كه يكي از اعضاي هيأت مديره، مدير ع بخش(معيار مديريتي ) 1: گيرند قرار مي
هايي كه  بخش(معيار ارتباط ) 2، )اند تأسيس بخش ويا شروع به فعاليت وي در آن بخش، در استخدام دولت به عنوان مديركل يا باالتر بوده

ها تأثير بسزايي  هايي كه فعاليت آن بخش(مالي معيار گردش ) 3، )كنند ها فعاليت مي براي دولت يا نهادهاي وابسته به دولت ويا از طرف آن
  ...).بر اقتصاد كشور به عنوان كل دارند 

Peter, Stefan,"Case Study of Corruption in the Transactions of the Private Sector",Global Forum III on Fighting 

Corruption and  - Safeguarding Integrity, Seoul, Paper No. 44-45.  

http://www.unodc.org(06.08.2011)/
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  . »داللي نفوذ توسط افراد متخصص، جرائم مرتبط با حسابرسي، ها و عوايد حاصل از فساد تطهير پول
  

  هتأثير فساد اداري برتوسع) گفتار سوم
حال با توجه به سؤال طرح شده در ابتداي اين تحقيق، در . از مفهوم فساد اداري به اندازه كافي سخن گفتيم

هاي آن و سپس تأثير فساد اداري بر توسعه اقتصادي، توسعه  اين قسمت، مفهوم توسعه، معيارها و شاخص
اي رشد و توسعه، مورد بررسي قرار عنوان يكي از متغيرهاي مهم بر انساني و در انتها سرمايه اجتماعي به

  . گيرد مي
  

  توسعهمفهوم ) الف

 هواژمفهوم اين اصطالح . جهاني دوم فراگير شد  تنها پس از جنگ، در معناي جديد آن»توسعه«اصطالح 
 را كه داراي كاربرد اجتماعي است، با »تكامل« هبار واژ  را كه بيانگر انسان امروزي است و همچنين»ترقي«

پردازان توسعه پس از جنگ جهاني  نخستين نظريه. معناي خروج از لفاف است  توسعه به. راه داردخود هم
جامعه  همان،  نوسازي مشهور شد، بر اين نظر بودند كه اين لفافه نام نظري شان به هاي نظريه دوم كه بعداً

  از43.له سنتي خارج شوندمرح اين ازبايد  هاي اين جامعه است كه جوامع براي متجدد شدن  سنتي و ارزش
توسعه در قالب رشد اقتصادي  مرور  به  اما؛شد مي رو، در مباحث اوليه، توسعه مترادف با نوسازي تلقي  اين

هايي  مجموعه فعاليت «توان توسعه را مي پس. اند توسعه را يكي دانسته عبارت ديگر، رشد و  به. تبيين گرديد
 44.»ساس نظام ارزشي موجود و مورد پذيرش جامعه تعريف كردشرايط مطلوب زندگي برا جهت ايجاد در

به بيان . جامعه است جهت تأمين نيازهاي رو به گسترش هم پيوسته در طيفي از تغييرات به، ، توسعهبنابراين
  . كند مطلوب تبديل مي ي است كه شرايط زندگي نامطلوب را به شرايطيندتوسعه فرا، ديگر

  
  توسعه هاي شاخص) ب

  :شمارند بر مي  معيارهاي توسعهعنوان  بهرا هاي زير شاخص، نويسندگان معموالً
بتوانند بسته معيشتي خود را كه شامل حداقل غذا،  طوري كه داشتن درآمد كافي براي خانوارها، بهـ 

  . شود فراهم كنند مي سرپناه، پوشاك و بهداشت و درمان
كننده حداقل معيشت براي  تواند تضمين مي فقط نه راشتغال و كا. داشتن كار براي سرپرستان خانوارها ـ

 سازندها را شكوفا   آن،توانند استعدادهاي خود را بروز داده شغل، افراد نمي افراد باشد، بلكه بدون داشتن كار و
 

  . 24، ص1384 تهرانكيهان، روزنامه  ،»شناسي توسعه جامعه «و غفاري، غالمرضا، مصطفي،  ازكيا.43
  . 53، ص1369تهران،  ،8 مديريت دولتي، ش ، فصلنامه»جامعه شناسي و توسعه«اسدي، علي،  .44
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و شور  كار موجب اعتماد به نفس و بروز احساس نشاط. زندگي از نظر مادي و معنوي پيشرفت كنند و در
 . شود اد ميزندگي در افر

 .باسوادي در جامعه افزايش دسترسي افراد به آموزش و ازدياد نرخ ـ

 .مشاركت در اداره جامعه و حكومت برخورداري عموم افراد جامعه از امكانات و فرصت ـ

نتوانند بر تصميمات دولت ملي تأثير ويا نفوذ داشته  هاي ديگر  كه دولتااستقالل ملي، به اين معن ـ
 45.باشند

  
   فساد اداري و توسعه اقتصادي)ج

 كشورها وجود دارد، لكن براساس شواهد، كشورهاي فقير را ه يك پديده جهاني است كه در هم اداريفساد
هاي مورد نياز براي  كند و بودجه دهد، رشد اقتصادي را سركوب مي بيش از سايرين مورد آسيب قرار مي

براساس آمار بانك جهاني، ساالنه . سازد خود منحرف ميآموزش، بهداشت و ساير خدمات عمومي را از مسير 
  . شود مريكا از طريق رشوه رد و بدل مياطور تقريبي بالغ بر يك تريليون دالر  هو ب

فساد « :ي دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد اظهار داشتي، مدير اجرا»يوري فدوتوف«
فساد بر عدم  وي خاطـرنشـان كرد كه. توسعه اقتصادي استيك مانع در مسير . يك تهديد جهاني است

  46.»برد مناطق با اهميت از بين مي هاي ثبات را بخصوص در افزايد و پايه عدالتي مي برابري و بي
هاي توسعه را  توان گفت فساد، هزينه ميان فساد و توسعه، رابطه معكوسي برقرار است؛ به نحوي كه مي

هاي توسعه انساني، اجتماعي و اقتصادي، همبستگي كامالً معناداري با  شاخصهريك از . دهد افزايش مي
اند،  تر كشورهاي توسعه يافته، قوانيني كه در فرايند توسعه شكل گرفته در بيش. دهند ميزان فساد نشان مي

هاي   كشورباز بودن اقتصاد و عدم تمركز امور اقتصادي در. آيند مانعي براي رفتارهاي فسادآميز به شمار مي
هاي عمومي در دست دولت و محدود بودن فضاي  توسعه يافته و متقابالً اقتصاد متمركز و گسترش بخش

در كشورهاي جهان سوم، فساد مالي . اقتصاد خصوصي، از عوامل بروز فساد در كشورهاي توسعه نيافته است
در كشورهاي صنعتي و . ودش ها قلمداد مي هاي دولت ها و ويژگي عنوان يكي از مشخصه و سياسي به

هاي باالي قدرت متمركز است؛ اما در كشورهاي در حال توسعه، فساد تمامي  تر در رده قدرتمند، فساد بيش
  . سطوح زندگي اقتصادي و اجتماعي را در بر گرفته است

 فساد، در هاي مراقبت و كنترل و نظام مجازات در مورد هاي هنجاري، نظام ها، نظام ها، تلقي قوانين، رويه
اين در حالي است كه در كشورهاي جهان سوم، موارد يادشده . كشورهاي توسعه يافته واضح و شفاف است

 

  .13 ، ص1380، تازه، تهران  ريزي، هواي طاهري، شهنام، توسعه اقتصادي و برنامه .45

  :ك.ر )2011 اكتبر 28 تا 24(اجالس چهارم كنفرانس اعضاي كنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد در مراكش  .46
http://www. unodc. org/islamicrepublicofiran/fa/secretary-general-call. html  

http://www.unodc.org/islamicrepublicofiran/fa/secretary-general-call.html
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هاي اقتصادي،  تر در فعاليت دركشورهاي توسعه يافته، فساد بيش. اي از ابهام قرار دارد تا حدود زيادي در هاله
تر نيز  در سطوح پايين.  نهفته استهاي فرامليتي آنان احزاب بزرگ، نخبگان سياسي و نقش شركت

اي صريح،  آميز را دارند؛ اما رابطه طور مجزا و پنهاني امكان ارتكاب به اعمال فساد ساالران به ديوان
راحتي  در كشورهاي توسعه نيافته به. شده، مشخص و تعميم يافته در اين سطح قابل مشاهده نيست تعريف

راحتي از  فساد به. شخص را بين سطوح مختلف فساد مشاهده كردمند و م توان يك سلسله مراتب نظام مي
دستمزدهاي پايين در . يابد جا شده، از باال به پايين و در عرض نيز انتشار مي پايين به باال و بالعكس جابه

  . كشورهاي جهان سوم، از عوامل بروز و گسترش فساد اداري و مالي است
گيرند، فرصت را غنيمت  ه قدرت را در مقطعي در دست ميثبات، افرادي ك هاي سياسي بي در نظام

كنند و با توجه به نبود احساس ماندگاري و ثبات در ميان  اندازي به منابع اقتصادي مي شمرده، اقدام به دست
اين نوع از سياستمداران، در فرصت اندكي كه در اختيار دارند، خواهان تصاحب منابعي هستند كه بعدها ديگر 

  . ها نخواهد بود ر آندر اختيا
آميز در جامعه شده، به  از سوي ديگر، فساد مالي و سياسي خود موجب ايجاد نگرش منفي و اعتراض

  . سازد رو مي به ثباتي رو ها را با فقدان مشروعيت و بي نوعي اين نظام
هاي  د به شيوهكه اين منابع باي به طور كلي، فساد اداري با هدر دادن منابع ملي همراه است؛ در حالي 

برداري قرار گيرند تا موجب رشد و شكوفايي كشور و پويايي و  درست و در جايگاه اصلي خود مورد بهره
سازد،  جا كه فساد، فرايند صرف منابع مالي را از هدف مفروض خود منحرف مي از آن. اقتدار حكومت گردند

بانك جهاني، فساد را . تصادي كشورها كننداين منابع قادر نخواهند بود كمك چنداني به رشد و توسعه اق
 فساد با تحريف مقررات قانوني، توسعه را 47.ترين مانع توسعه اجتماعي و اقتصادي قلمداد كرده است بزرگ

  . برد هاي رشد را از بين مي هاي اساسي آن را سست كرده، زيرساخت تخريب و بنيان
هاي توسعه اقتصادي، آثار مخرب زير را بر جاي  ه معتقد است فساد اداري بر برنام48يكي از نويسندگان

  :خواهد گذاشت
  گذاري داخلي و خارجي،  ـ كاهش سرمايه
  هاي عمومي،  گذاري وري سرمايه ـ كاهش بهره

  ويژه براي افراد فقير و كم درآمد،  ـ كاهش سطح خدمات اجتماعي به
  ـ افزايش هزينه زندگي، 

  ها،  ـ افزايش قيمت
 

، مجموعه مقاالت همايش ارتقاي سالمت »فساد اقتصادي؛ علل و نتايج بروز آن در اقتصاد ايران« ايجي، مهدي و آريان مهر، ندا، .47
  . 100، ص 1389اداري، انتشارات زمان نو، پاييز 

  .45، ص 1383د اسالمي، تهران، ربيعي، علي، زنده باد فساد، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشا .48
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  هاي اقتصادي،  ي و افزايش رقابت ناسالم در فعاليتـ كاهش رشد اقتصاد
  . تر فساد ـ افزايش بيش

  
  فساد اداري و توسعه انساني) د

.  هم هدف و هم ابزار توسعه است،چرا كه انسانهستند؛ ترين عامل توسعه هر جامعه، افراد آن جامعه  مهم
مللي توجه خاصي به امر توسعه انساني ال هاي بين هاي جهان و سازمان اين اهميت وافر موجب شده تا كشور

گيري   كشور كه از طريق نمونه86تحليل اطالعات . داشته باشند و عوامل تأثيرگذار بر آن را شناسايي كنند
بر كاهش توسعه انساني و ارتباط منفي با اداري دار فساد  ابيانگر تأثير معن، اند مند انتخاب شده تصادفي نظام

  49.هاي در حال توسعه است كشورويژه در   آن، بهياجزا
 درخصوص ارتباط بين فساد اداري و توسعه انساني در 50»سركوك آكاي«مطالعه يك پژوهشگر به نام 

هاي  قالب يك مدل اقتصادسنجي مشخص، بيانگر آن است كه افزايش فساد موجب كاهش سطح شاخص
اي   كشور به صورت نمونه63انساني در در اين مطالعه كه رابطه بين فساد و توسعه . شود توسعه انساني مي

مورد بررسي قرار گرفته است، سه شاخص عمده براي سنجش ميزان فساد در نظر گرفته شد و در نهايت 
  . ها شده است مشخص گرديد كه افزايش فساد در كشورها باعث كاهش سطح توسعه انساني آن

هاي موجود در برآورد،  وجود محدوديت صورت گرفته، با 51»مظفر قزلباش«در مطالعه ديگري كه توسط 
عنوان يك مفهوم كليدي  هاي توسعه انساني، از قبيل فقر به مشخص شد كه رابطه بين فساد و برخي از جنبه

  . تواند معنادار باشد در توسعه مي
  
  فساد اداري و سرمايه اجتماعي) هـ

عنوان يكي از  ي در حال توسعه، بهويژه در كشورها اي است كه در دنياي امروز، به فساد اداري، پديده
 دستيابي به توسعه و پيشرفت، مستلزم 52.ترين عوامل بر سر راه پيشرفت جوامع مطرح شده است مهم
هاي طبيعي، مالي، اقتصادي، انساني و اجتماعي،  سرمايه. برداري از انواع سرمايه است كارگيري و بهره به

تا چند دهه اخير، رشد و توسعه . آيند شمار مي ع انرژي در جامعه به اند كه از مناب هاي مختلفي از سرمايه گونه
 پس از آن، طي نيم قرن اخير و با ظهور. دانستند اقتصادي يك كشور را مرهون منابع طبيعي مي

 

  :، پرتال جامع علوم انساني»تأثير فساد اداري بر توسعه جوامع انساني« علي اصغر،  فاني وحسن، مثاني عليزاده .49
http://www. Ensani. Ir/fa/content/144255/defult. aspex( 2013/01/25).  
50. Sercuk Akcay  
51. Mozaffar Qizilbash  

، فصلنامه علمي ـ تخصصي دانش »سيما، نقش توسعه سرمايه اجتماعي در كاهش فساد«حمدي، حميدرضا و رفسنجاني نژاد، ملك م. 52
  . 43، ص1389، بهار 3، ش 2، س )سازمان بازرسي كل كشور(ارزيابي 
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تر به تعامالت اجتماعي و نقش  ها، تشكيل سرمايه انساني نيز مورد نظر قرار گرفت؛ اما كم نئوكالسيك
با به وجود آمدن مكتب . كلي، نهادهاي رسمي و غيررسمي در اقتصاد توجه شد طور گ و بهها و فرهن ارزش

تري  نهادگرايان جديد به نقش نهادها و بخصوص سرمايه اجتماعي در رشد و توسعه اقتصادي توجه بيش
  . شد

فقيت در كند كه سرمايه اجتماعي يك متغير مهم براي مو ادبيات معاصر توسعه، اين فرضيه را مطرح مي
اعتمادي  با كاهش و افول سرمايه اجتماعي، شاهد تبعيض، نابرابري، مهاجرت، بي. اي است هاي توسعه برنامه

  . خواهيم بود... عمومي، افزايش انحرافات، افزايش فساد و 
تواند منجر به تضعيف  به درون ساخت رسمي قدرت، مي... نفوذ فساد در انواع مختلف اداري، اقتصادي و 

 بنابراين، مقابله قاطع و 53.هاي پيشرفت و توسعه جامعه گردد دار حكومت و ايراد صدمه جدي به برنامهاقت
  . جانبه است جدي با فساد در بدنه قدرت، ضامن صيانت از توسعه و رشد همه

گذاري داخلي  مباحث فوق نشان داد كه افزايش فساد اداري، باعث كاهش رشد اقتصادي، كاهش سرمايه
، تورم باال، كاهش ارزش پول ملي، افزايش نابرابري در درآمد، افزايش شكاف طبقاتي و فقر، و خارجي

كاهش درآمدهاي مالياتي، و افول سرمايه اجتماعي گشته، مانعي جدي بر سر راه توسعه در ابعاد مختلف 
بايد توجه داشت كه  اما. گردد المللي تلقي مي در هر دو سطح داخلي و بين) اقتصادي، انساني و حتي سياسي(

هاي جامعي است كه قادر به ايجاد اصالحات عميق  كارگيري استراتژي هنيازمند ب،  اثربخش فسادكني ريشه
 در مبارزه با فساد. اي گسترده از ساختارهاي اقتصادي، سياسي، حقوقي و اجتماعي جامعه باشد در حيطه

هاي اخالقي نيز الزم  اي اصيل و عميق از ارزش عالوه بر اين اصالحات سازماني و نهادي، مجموعهاداري، 
  54.است

  
  علل مؤثر در بروز فساد اداري) گفتار چهارم

ل مؤثر در ل حكايت از پيچيده بودن و گسترده بودن ع،اداري هاي صورت گرفته بر روي پديده فساد بررسي
  . پديده دارد گيري اين شكل
  55:بندي كرد روه تقسيمگبه سه  يده راگيـري اين پد ل اصلي شكللتوان ع ، ميكلي طور به
  

 

  :تر رجوع كنيد به  براي مطالعه بيش.53
http://www. unscap. org/huset/gg/governance (03. 08. 2011). 

  :»تأثير فساد بر توسعه اقتصادي«، محمدرضا، اني زازراني يزد.54
http://nasle-farda. ir/cms4/editorial. asp?id=-187566885  

  .48، ص 1379پور، فرامرز، توسعه و تضاد، شركت سهامي انتشار، تهران،  رفيع. 55
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  ي فرهنگي و محيطللع )الف
امري  صورت  به،بازي ويا رشوه مبناي رفيق هاي سازماني بر در نظام اداري كنوني، انتصاب و اختصاص پست

اداري براي عبور از فيلترهاي نظام  عادي درآمده و تباني بين افراد متمول، سياستمداران و عوامل بوروكراسي
  . ويژه در سطح كالن جامعه بوده است ه بروز فساد ب،نتيجه آن داري، يك جريان پذيرفته شده است كها

  
  يل شخصيتلع) ب

 شرايط احراز معرفي ،هاي اداري و سازماني پست ويژه كشورهاي توسعه يافته، براي هتمام كشورها ب در
در محتواي شرايط احراز . گيرد مبناي آن شرايط صورت مي افراد بر گردد كه انتخاب و انتصاب مي

نيز به   علت آن.هاي شخصيتي مدير اختصاص داده شده است اداري و دولتي، بخشي به ويژگي هاي موقعيت
. دهند گردد كه از خود نشان مي مي هاي شخصيتي مديران در رفتارهاي سازماني بــر اهميت و نقش ويژگي

 در ،بازي يا رشوه، فردي براي پستي انتخاب شده است كه شرايط آن را نداشتـــه مبناي رفيق برچنانچه 
  .استناپذير  اجتناب، بروز فساد جا اين

 

  يل اداري و سازمانلع) ج
اين است كه واحدهاي اداري معموالً با تعداد زيادي از قوانين و  نظام اداري كنونيهاي  يكي از واقعيت

استانداردهاي جاري  هاي اداري و ي مواجه هستند و ابهامات موجود در رويهغيرواقعي ويا غيرضرور مقررات
عالوه، فرايندهاي پيچيده  به. دهند ها مي كارگزاران آن  را به كار، امكان هرگونه تصميم و اقدامات خودسرانه

 كمي ،رفيط  از.اداري نيز عامل تشويق مراجعان به پيشنهاد رشوه براي تسريع كار هستندر و چنداليه امو
عادت بعدي آنان به قبول اين  حقوق كاركنان بخش خدمات اجتماعي هم دليل كاهش تدريجي مقاومت و

 . پيشنهادها است

عوامل برون «و » عوامل درون سازماني«از منظر ديگر، عوامل مؤثر بر فساد اداري را به دو دسته 
  :شوند تقسيم مي» سازماني

  
  عوامل درون سازماني) الف

كاركنان تحت سرپرستي و نيز ...) هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و  متأثر از ناهنجاري(ل رفتاري ـ مسائ1
  ناتواني مديران در تأمين نيازهاي پرسنلي و رفع موانع رفتاري آنان، 

هاي  ـ امور ساختاري و سازماني، مثل عدم تناسب امكانات پرسنلي، مالي و اعتباري با اهداف و فعاليت2
  . است... هاي كنترل داخلي و  كه ناشي از محدوديت در منابع انساني و مالي يا ضعف سيستمسازمان 
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  عوامل برون سازماني) ب
  ـ نيازها، انتظارات متقن و غيرمتقن اشخاص حقيقي و حقوقي مختلف داراي نفوذ در مردم، 1

  ـ مشكالت وضعي و اجرايي قوانين و مقررات مورد عمل، 2
ها و اقتضائات جامعه، تغييرات و تحوالت قوانين و بعضاً تعارض  ين و مقررات با نيازـ عدم تناسب قوان3
همچنين وجود ابهام يا اجمال در نصوص برخي از قوانين و مقررات و قابليت تعابير و تفاسير . ها با يكديگر آن

  ين مربوط، هاي مدون با مفاد قوان نامه ها و آيين ها، و عدم انطباق دستورالعمل متعدد از آن
 ـ مسائل و مشكالت مربوط به جذب، آموزش و نگهداري افراد متخصص و كارامد، 4

  . ـ عملكرد مديران قبلي و تأثيرگذاري آن بر عملكرد جاري دستگاه اجرايي5
ترين داليل اشاعه فساد اداري، فقد ساختارهاي شفاف و روشن انجام امور در  در مجموع، يكي از مهم

يابد و انجام  هاي اداري افزايش مي هاي اداري غيرشفاف و مبهم، امكان كجروي در محيط. ها است سازمان
ترين شيوه مبارزه با  توان ادعا كرد كه مؤثرترين و كارامد بنابراين، مي. شود آلود تسهيل مي رفتارهاي فساد

  . سازي محيط و ساختار اداري است فساد اداري، خروج از فضاي تاريك و سايه، و شفاف
  

  بررسي تطبيقي وضعيت فساد اداري در كشورهاي مختلف و ايران) گفتار پنجم
  بررسي وضعيت فساد اداري در كشورهاي مختلف) الف

 به مرور وضعيت فساد در سطح كشورهاي 56الملل، در اين قسمت با بررسي گزارش سازمان شفافيت بين
گيري فساد مالي ـ اداري،   در اندازه57جهانيزيرا در حال حاضر در كنار شاخص بانك پردازيم؛  گوناگون مي

عنوان يكي از مراجع قابل اعتنا در تعيين ميزان سالمت اداري  الملل به هاي سازمان شفافيت بين گزارش
اما پيش از آن الزم است راجع به دو  58.آيد شمار مي كشورهاي جهان، مالك معتبري جهت ارزيابي به

 

56. The Global Coalition Against Corruption 
. كرده است» شاخص كنترل فساد« اقدام به انتشار ساليانه شاخص تركيبي تحت عنوان 1996از سال ) World Bank(  بانك جهاني.57

گيري  به اندازه» پيمايش و برآورد«و » نظرخواهي از متخصصان«اين نماگرها از دو روش .  منبع مختلف است25اين شاخص، تركيبي از 
اطالعات را » غيردولتي و نهادهاي دولتي كشورهاهاي  كسب و كار تجاري، سازمان« سه منبع پردازند و از حجم و گستره فساد كشورها مي

 .كند را توليد مي» كنترل فساد«سازي كرده، شاخص تركيبي   اطالعات اين نماگرها را جمعيW. B  .كند تحصيل مي

، 2، مجله سياست خارجي، ش »يافته فراملي زمانبررسي و تحليل مفاد كنوانسيون ملل متحد راجع به جرائم سا« سريزدي، محمد، .58
  . 75، ص 1386تهران، 

انتفاعي و   به عنوان يك نهاد و سازمان غير1993در سال ) Transparency International Organization (المللي شفافيت   سازمان بين-
اين سازمان براي مبارزه با فساد .  شعبه در سطح جهان استمقر آن در شهر برلين قرار دارد و داراي يكصد. غير دولتي در آلمان تأسيس شد

ها و قوانين كارامد در جهت  ها، سياست كارگيري برنامه ها را تشويق به به كند و دولت ها فعاليت مي المللي و ساير حوزه در زمينه تجارت بين
بندي كشورها از لحاظ ميزان فساد اداري و انتشار شاخص  ، دست به رده1995المللي شفافيت از سال  سازمان بين. كند مبارزه با فساد مي

المللي مورد استناد جهت سنجش شرايط مالي  زده است كه در كنار شاخص بانك جهاني يكي از مراجع بين» CPI«تشخيص فساد موسوم به
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ن براي سنجش وضعيت فساد در كشورها ساخته شد، توضيح  كه توسط اين سازماCPI و BPIشاخص 
 CPIشاخص . كوتاهي ارائه شود

 طرف تقاضاي BPI60دهد و شاخص   طرف عرضه فساد را نشان مي59
گردد؛ بدين معنا  تفاوتي كه بين اين دو شاخص وجود دارد، به اندازه فساد بر مي. كند گيري مي فساد را اندازه

ورها، وجود فساد نيست، بلكه اندازه آن است كه از كشوري به كشور ديگر فرق كه مسأله مهم در بررسي كش
درجه فساد براي كشورها . دهند ها نيز همگي درجه و اندازه فساد را نشان مي مقادير عددي اين شاخص. دارد

م عنوان يك پديده سيستماتيك در تما مانند يك سرطان تعريف شده است كه اگر درمان آن دير شود و به
المللي فساد را  الملل، نمره شاخص بين سازمان شفافيت بين. پذير نيست ابعاد رسوخ كند، مبارزه با آن امكان

تري از اين  تر باشد، نمره بيش  تعيين كرده كه براساس آن، هرچه كشوري فسادش بيش10بين صفر تا 
ترين كشور و   پاك9/9الند با ، فن2001هاي اين سازمان، در سال  بر پايه گزارش. كند شاخص دريافت مي

  . اند ترين ميزان فساد را در بين كشورهاي مختلف جهان داشته  بيش4/0بنگالدش با 
 21 در بين 1/9، 2/9، 4/9هاي   سه كشور سوئد، كانادا و سنگاپور با رقم1999بر همين اساس، در سال 

، مقام آخر را به خود اختصاص داده  كشور21 در بين 4/2ترين كشورها و كشور روسيه با رقم  كشور، پاك
 سه كشو سنگاپور، سوئد و كانادا باز هم در بين كشورهاي مورد بررسي در مقام اول تا 2000در سال . است

ترين فساد   داراي بيش3/2ترين كشور قرار گرفتند و مانند دوره قبل، كشور روسيه با رقم  سوم در رديف پاك
 2002 و 1999هاي   در سالBPIاز سوي ديگر، شاخص . شده است در اين بين معرفي CPIحسب شاخص 

دهنده پاك بودن كشورهاي سوئد، استراليا، كانادا، سوئيس و اتريش و باز هم باال بودن فساد در روسيه  نشان
گيري و محاسبه است  شود امروزه، از دو ديدگاه عرضه و تقاضا، فساد قابل اندازه بنابراين، مالحظه مي. است
به . شود ها مي عنوان متغير كمي وارد محاسبات و تحليل  بسياري از تحقيقات اقتصادي، متغير فساد بهو در

هاي مورد نظر سازمان شفافيت  عبارت ديگر، امروزه فساد يك متغير كيفي نيست، بلكه براساس روش
  61.الملل به متغير كمي تبديل شده است بين

ترين كشور شناخته  عنوان فاسد ترين كشور و بنگالدش به كعنوان پا ، فنالند به2002در گزارش سال 
 

هاي  ليل نبود معيارهاي جهانشمول و تفاوتهاي اين سازمان به د البته در مورد قاطعيت نتايج و ارزيابي. رود شمار مي و اداري كشورها به 
گيري داوطلبانه توسط شهروندان،   حال، اين سازمان با شكل با اين . جدي فرهنگي و اجتماعي كشورهاي مورد ارزيابي، ترديدهايي وجود دارد

ك ائتالف جهاني بين مجامع مدني، مند به مبارزه با فساد اداري است كه درصدد ايجاد ي المللي و عالقه دولتي و بين تنها سازمان غير
گرايانه و چنداليه در حوزه اجتماعي ـ فرهنگي در قالب  اين نهاد با تأكيد بر اتخاذ رويكرد كل. ها براي اين مبارزه است اقتصادي و دولت

  . ده استهايي را ارائه كر ها، استراتژي هاي آزادي بيان، دسترسي به اطالعات و فعاليت جامعه مدني و رسانه برنامه
- Pope, J. (2000). "Enhancing Accontability and Ethics in the Public Sector", p. 34. Onlin At: www. oecd. com  
59. Corruption Perception Index  
60. Bribe Payers Index  

  :تر رجوع كنيد به  براي مطالعه بيش.61
http://www. transparency. org. (15. 10. 2010).  

http://www.oecd.com/
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 كشور ـ تقريباً نيمي 70دهد كه رتبه شاخص فساد در  الملل نشان مي مطالعات سازمان شفافيت بين. اند شده
  . باشد دهنده مشكل حاد فساد در اين كشورها مي  بوده كه نشان3تر از  از كشورهاي مورد بررسي ـ كم

 در 2004ومين همايش جهاني مبارزه با فساد و ارتقاي سالمت اداري كه در سال براساس گزارش س
 40 كشور جهان، به لحاظ فساد رتبه 102شهر سئول پايتخت كره جنوبي برگزار گرديد، كره جنوبي در ميان 

  . را به خود اختصاص داده است
، داراي 4/9 يعني نمره 10 از ، كشورهاي دانمارك، فنالند و سنگاپور با باالترين نمره2007در سال 

ترين رده   در پايين4/1هاي برمه و سومالي با نمره  اين در حالي است كه كشور. اند ترين ميزان فساد بوده كم
، نزديك به كشورهاي چاد و 10 از 8/1 و نمره 172كشور افغانستان نيز با شاخص عددي . اند قرار گرفته

كستان، آذربايجان، بالروس، قرقيزستان، ليبريا و زيمباوه داراي كشورهاي تاجي. سودان قرار گرفته است
 32در ميان كشورهاي خاورميانه، قطر با شاخص .  بودند و وضعيت مناسبي نداشتند150شاخص عددي 

ترين ميزان فساد مالي و اداري در  ، داراي بيش178ترين ميزان فساد و كشور عراق با شاخص  داراي كم
  62.حوزه اقتصادي است

  
  بررسي وضعيت فساد اداري در ايران) ب

فساد اداري هم در . شود هايي است كه متأسفانه نمودهاي آن در كشور ما نيز ديده مي فساد اداري از پديده
المللي انجام شده  بنا بر تحقيقات بين. بخش دولتي و هم در بخش خصوصي كشورمان قابل مشاهده است

 سازمان شفافيت 2003براساس گزارش سال . برد يران از فساد رنج مي، نظام اداري ا)1995 (63»مارو«توسط 
 در 2005 و در سال 87 كشور رتبه 147 در بين 2004، در سال 78 كشور، رتبه 133الملل، ايران در بررسي  بين

، ايران داراي شاخص عددي 2007در سال . را كسب كرد 10 از 9/2 و نمره 88 كشور جهان، رتبه 159بين 
.  رسيد168 كشور جهان رتبه كشورمان به رقم 180 در بين 2009در سال .  بوده است10 از 5/2نمره  و 131

بديهي است اين شاخص براي كشور، شاخص مناسبي براي دستيابي به توسعه كه مد نظر دولت در سند 
  . لقي شودانداز بيست ساله نظام است، نبوده، شايد مانع اساسي در رشد و توسعه اقتصادي كشور ت چشم

الملل خالي از اشكال نيست و به اين  نكته قابل تأمل آن است كه محاسبات سازمان شفافيت بينالبته 
 زيرا مفهوم فساد امري 64توان به طور قاطع مبنا قرار داد؛ هاي اعالمي از طرف اين مرجع را نمي ترتيب، رتبه

اي از آن   در كشور ديگر چنين تلقينسبي است و ممكن است عملي در يك كشور فساد محسوب شود، ولي
 

، 79، عربستان سعودي 60، كويت 53، اردن 53، عمان 46، بحرين 34 در ميان ساير كشورهاي خاورميانه، امارات متحده عربي رتبه .62
  .  را دارا هستند178 و عراق 138، سوريه 131، ليبي 131، يمن 131، ايران 99لبنان 

63. Mauro  
 . 75، ص 1386، تهران، 8، مجله اقتصاد، ش »فساد اقتصادي در ايران«وزي، سيد احسان،  خاند.64
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از طرفي، ميزان و حجم فساد به شرايط سياسي، فرهنگي و اقتصادي هر كشور بستگي دارد و بدون . نباشد
ها براساس يك شاخص واحد و يكسان،  بندي آن در نظر گرفتن شرايط خاص هر كشور، مقايسه و رتبه

هاي فرهنگي با وزن  د ضرورت دارد تمام ارزشهاي فسا ترتيب، در تعريف شاخص بدين. معقول نيست
عالوه، سازمان  به. عنوان يك شاخص جامع و كامل به حساب آيد مشخص دخيل باشند تا اين شاخص، به

كه در  دهد، در حالي  را مورد توجه قرار مي» پرداخت و دريافت رشوه«الملل تنها شاخص  شفافيت بين
ممكن است كشوري، ميزان دريافت و پرداخت رشوه . وجود داردهركشور، اولويت خاصي براي مفهوم فساد 

) مثالً پولشويي و غيره(تري را كسب كند، اما از جهات ديگر  بندي، رتبه پايين بااليي داشته باشد و در رتبه
كند كه شاخص جامع و كاملي براي سنجش  ها اقتضا مي اين ويژگي. وضعيت بهتري داشته باشد و بالعكس

  . گردد تا براساس آن، نماي كاملي از وضعيت فساد در همه كشورها قابل استنتاج باشدفساد تعريف 
المللي فعال در اين  هاي اعالم شده از سوي مجامع بين بنابراين، با توجه به ايرادهاي وارد بر شاخص

هاي بومي  اي عميق، شاخص اندركاران امر همت گماشته و با مطالعه زمينه، شايسته است كه نخبگان و دست
تعريف . ها را در بخش كالن و خرد جامعه محاسبه كنند كشورمان را در اين زمينه تعيين و اين شاخص

ها در بهبود و ارتقاي  هاي مختلف دولتي و خصوصي و سنجش ميزان فساد آن هايي براي دستگاه شاخص
هاي مختلف  ند شد تا دستگاهاي خواه هاي ارزيابي انگيزه سالمت اداري كشور مؤثر خواهد بود؛ زيرا شاخص

براي كاهش ميزان فساد اداري و ارتقاي سالمت اداري خود تالش و با يكديگر رقابت كنند و به دنبال آن، 
  . تدابير صحيحي براي مقابله با فساد در سطح كالن مملكتي نيز انديشيده خواهد شد

  
  رفت فساد اداري و راهكارهاي برونپيامدهاي ) گفتار ششم

  يامدهاپ) الف
بر ندارد، بلكه در شرايط نامساعد اقتصادي و اجتماعي، فساد و  هاي منفي در فساد اداري صرفاً پيامد

تواند هم از لحاظ اجتماعي و هم از لحاظ فردي، كارساز باشد؛ اما اكثر محققان براي فساد  پيامدهاي آن مي
ها  دانند كه برخي از اين پيامد ، مخرب مياند و آن را براي رشد و توسعه پيامدهاي منفي را در نظر گرفته

  : عبارتند از
هاي دولت در مقابله با منافع و اهداف اكثريت،  فساد اداري از طريق خدشه وارد كردن بر سياست ـ1

برداري  پذير بهره هاي تداوم هم درست در زماني كه اين منابع بايد به شيوه شود؛ آن باعث اتالف منابع ملي مي
توانند كمك چنداني به  سازد اين منابع نمي  كه فساد، منابع ملي را از هدف خود منحرف ميجا از آن. شوند

هاي سودجويان  رشد اقتصادي كشور كنند و هنگامي كه دولت، اين عامل اصلي اقتصاد، در چنگال شبكه
ظام به وانگهي روي آوردن درآمدهاي ناشي از اين ن. شود افتد، اين مشكل به مشكلي اساسي بدل مي مي

اين . آورد ـ فشار مي ـ البته به ضرر پول داخلي هاي ارزي سمت مصرف كاالهاي وارداتي بر بازار مبادله
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  65.گذارد عوامل به هم وابسته بر توسعه اقتصادي كشور اثر نامطلوب مي
ها در جهت كاهش فقر و تبعيض  فساد اداري مانع از رشد رقابت سالم و موجب خنثي شدن تالش ـ2

  66.شود مياجتماعي 
هاي موجود، باعث  هاي اجتماعي و با تضعيف نهاد ها، موجب زيان فساد اداري با تضعيف انگيزه ـ3
 . شود هاي اقتصادي مي هاي سياسي و با توزيع ناعادالنه منابع، موجب زيان زيان

خطر  كاهد، امنيت و ثبات جوامع را به ها مي بخشي و مشروعيت دولت فساد اداري از ميزان اثر ـ4
هاي دموكراسي و اخالقيات را مخدوش ساخته، از اين طريق مانع توسعه سياسي، اجتماعي  اندازد و ارزش مي

 . شود و اقتصادي مي

شود و مانع  هاي اقتصادي منجر مي بيني فساد اداري به افزايش هزينه معامالت و كاهش امكان پيش ـ5
 . از توسعه پايدار است

شدن فضايل  رنگ هاي انجام شده روي منابع انساني، كم گذاري رفتن سرمايه فساد اداري منجر به هدر ـ6
   . شود هاي منفي در سازمان مي اخالقي و ايجاد ارزش

ها  طلبي فساد اداري موجب تضعيف اعتقاد مردم به توانايي و اراده سياسي دولت براي جلوگيري از زياده ـ7
 67.شود  بهتر مياي و نيز باعث قطع اميد مردم به آينده

  
   رفت كارهاي برونراه) ب

در راستاي مبارزه با فساد اداري، اعمال اقدامات بازدارنده و پيشگيرانه، برخورد با تخلفات احتمالي، شفاف 
  : شود ها و توسعه درستكاري، اقداماتي به شرح زير توصيه مي كردن رويه

  اصالح نظام اداري و ساختار آن،  ـ1
 ولت، نظارت بر ثروت، مصرف و سطح زندگي كارمندان د ـ2

 جويي،   جلوگيري از فساد استخدامي و رانت ـ3

هاي مستقل و دائمي براي مبارزه با فساد اداري و ارتقاي پويايي و هماهنگي  ايجاد و تقويت نهاد ـ4
 هاي نظارتي براي حذف فساد اداري،  دستگاه

 

 . 27، ص1375، تهران، 27، دوره 313، ترجمه افشين جهانديده، پيام يونسكو، ش »فساد و آشنابازي« آندريا مبلوميادافا، رشل، .65

فقر و فساد اقتصادي، رابطه مستقيم و تنگاتنگي با «: گويد  زمينه ميالملل در اين سازمان شفافيت بين) وقت(رئيس » هيوگت ليبلس« .66
در چنين كشورهايي شاخص فساد . تر است تر باشد، ميزان فساد اقتصادي در آن كشور بيش هرچه سطح فقر در كشوري بيش. يكديگر دارند

هاي  شورها حتي توان تأمين هزينه الزم براي پرداخت هزينهدهد، زيرا مردم فقير اين ك تا اندازه زيادي تفاوت بين مرگ و زندگي را نشان مي
هاي  قاسمي، احمد، جامعه شناسي سياسي در كشورهاي توسعه نيافته، مركز پژوهش: »بيمارستان يا خريد و استفاده از آب سالم را ندارند

 . 25، ص 1384مجلس شوراي اسالمي، تهران، 

  .22زادگان، سيد محمد، پيشين، ص   عباس.67
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 هاي مقابله با آن،  آموزش مديران دولتي در زمينه آشنايي با فساد اداري و شيوه ـ5

  و مصونيت مطبوعات در ارائه گزارش و افشاگري فساد اداري،  آزادي ـ6

  تشويق كارمندان و شهروندان به ارسال اطالعات و افشاگري،  ـ7

 ها،  گويي سياستمداران و كاركنان و حسابرسي از آن پاسخ ـ8

 سازي،  كوچك كردن دولت و خصوصي ـ9

 كاهش فساد اداري به وسيله حذف مقررات زايد و بوروكراسي اداري،  ـ10

بندي عناوين مجرمانه فساد اداري در قوانين موضوعه و اعمال تنبيه و  انگاري، شناسايي و كد جرم ـ11
 هاي سنگين و پرداخت هزينه باالي عمل،  جريمه

 ها،  روزآمد كردن قوانين با توجه به شرايط اقتصادي اجتماعي و ايجاد تحول در آن ـ12

 اجراي اتوماسيون اداري،  ـ13

  اطالعاتي، هاي برداري از سيستم بهره ـ14

 رساني امور،  سازي و اطالع شفاف ـ15

 هاي مالي و حسابرسي،  مند كردن سيستم نظام ـ16

 هاي مردم نهاد،  توسعه نهادهاي مدني و سازمان ـ17

 برخورد قاطع و بدون تبعيض با مرتكبان مصاديق فساد مالي،  ـ18

 سازي و تقويت باورهاي مردمي در جريان مبارزه با فساد،  فرهنگ ـ19

 افزايي،  هاي آموزشي و دانش هاي راهبردي، و اجراي دوره و پژوهشاجراي مطالعات  ـ20

 هاي مالي و حسابرسي،  ايجاد انگيزه و ارتقاي سيستم ـ21

 هاي رفاهي و حقوقي كاركنان،  ايجاد انگيزه و ارتقاي سيستم ـ22

 هاي مديريت كيفيت،  اجراي سيستم ـ23

 هاي دولتي،  حذف كليه انحصارات، امتيازات، مجوزها يا رانت ـ24

 رسي عمومي به اطالعات دولتي، دست ـ25

تر از همه، رعايت احترام و حفظ استقالل قوه قضاييه و تضمين استقالل و امنيت قضات در  و مهم ـ26
 . برخورد با عامالن فساد، در عمل و نه در شعار

و انگاري مصاديق  ها و پيشنهادها، هرجا نياز به اصالح قوانين و مقررات يا اساساً جرم اجراي اين توصيه
همچنين اقدامات اجرايي و حاكميتي .  طور اعم است عناوين مجرمانه باشد، از وظايف مراجع قانونگذاري به

هاي الزم بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين بر دوش مراجع  بر عهده دولت و اعمال نظارت
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  68 .نظارتي باالخص سازمان بازرسي كل كشور است
 متشكل از سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات، 69تي كشورهاي نظار همچنين شوراي دستگاه

وري آن، از  وزارت اطالعات و ساير نهادهاي مرتبط، در كارامد كردن نقش و نظام نظارت و ارتقاي بهره
هاي پيشگيرانه،  هاي نظارتي و مبارزه با فساد اداري و مالي و اعمال سياست بخشي به سياست طريق وحدت
هاي واحدهاي نظارتي درون دستگاهي، از جمله واحدهاي بازرسي و  گيري از تمام ظرفيت توأم با بهره

  . هاي اجرايي كشور، نقش مؤثري در مبارزه با فساد ايفا خواهد كرد هاي دستگاه حراست
  

  گيري  نتيجه
ورها دارد، بخشي نظام مديريت اداري كش فساد اداري به علت نقش و تأثيرات منفي زيادي كه بر كارايي و اثر

المللي، مانند برنامه عمران ملل متحد، سازمان همكاري و توسعه  هاي بين ها و نهاد همواره مورد توجه دولت
تلقي عمومي كشورها از مفهوم فساد اداري، . گويي بوده و هست اقتصادي و برنامه شفافيت و پاسخ

  . استفاده از امكانات دولتي به نفع اهداف شخصي است سوء
برخورد مناسب و . استفاده از موقعيت اداري از مصاديق بارز فساد هستند  مربوط به رشوه و سوءتخلفات

مؤثر با فساد در هر كشور مستلزم وجود تعريف دقيقي از فساد در قوانين و شناخت درستي از آن در نزد مردم 
دهد كه اين  ن نشان ميهاي به عمل آمده درباره فساد اداري در سطح جها بررسي. و مسئوالن دولتي است
هاي جامع براي مبارزه با آن حكايت  حل شود و همين امر از اهميت اتخاد راه تر مي پديده روز به روز پيچيده

كارگيري راهكارهاي مبارزه با فساد اداري بايد توجه داشت كه امروزه اشكال مختلف فساد و از  در به. كند مي
رغم پيچيدگي  به . اي از افراد در آن دخالت دارند افتد و شبكه فاق ميمند ات جمله فساد اداري به صورت نظام

: عنوان نقاط اشتراك تعاريف مختلف ذكر كرد توان به و گستردگي تعاريف از فساد، مفاهيم ذيل را مي
استفاده براي منفعت شخصي از امكانات و اختيارات ناشي از حضور در «، »داشتن اختيار در درون دولت«

  . »هاي دولتي جايگاه
به عبارتي، سرمايه اجتماعي هم بر جريان توسعه . اي دو سويه دارند سرمايه اجتماعي و توسعه، رابطه
اعتدال در شرايط اجتماعي كه از توزيع عادالنه امكانات و منابع و . پذيرد تأثيرگذار است و هم از آن تأثير مي

 

هاي اداري،  براساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه:  قانون اساسي174 اصل .68
  . كند حدود و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي. گردد زير نظر رئيس قوه قضاييه تشكيل مي» سازمان بازرسي كل كشور«سازماني به نام 

هاي اداري و در  به منظور نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه: كيل سازمان بازرسي كل كشور قانون تش1ماده 
 . شود تشكيل مي... » سازمان بازرسي كل كشور« قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، سازماني به نام 174اجراي اصل 

به منظور ايجاد هماهنگي براي كارامد نمودن نظام نظارت و «: جمهوري اسالمي ايرانساله پنجم توسعه   قانون برنامه پنج221ماده  .69
هاي نظارتي، متشكل از دو نفر از مسئولين نظارتي هر قوه با انتخاب رئيس  وري و براي تقويت مديريت كشور، شوراي دستگاه ارتقاي بهره

 .»...شود  ساسي تشكيل ميها در حدود مقرر در قانون ا قوه با حفظ استقالل هر يك از آن
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ايش اعتماد اجتماعي، تقويت هنجارهاي اجتماعي، تواند موجب افز شود، مي نبود تبعيض و فساد حاصل مي
زماني . مداري، و كاهش انگيزه ارتكاب اعمال مجرمانه و فسادآميز در شهروندان شود احترام به قانون و قانون

ساز بسياري از  تواند زمينه كه حس اعتماد اجتماعي به صورت فراگير در جامعه توسعه و گسترش پيدا كند، مي
  . ني بر توسعه پايدار باشدهاي مبت برنامه

وري آن، تقليل سطح خدمات اجتماعي به  گذاري و بهره جا كه فساد اداري موجب كاهش سرمايه از آن
ها، كاهش رشد اقتصادي و در نهايت افزايش  درآمد، افزايش هزينه زندگي و قيمت ويژه براي افراد فقير و كم

 اين پديده شوم مقابله نشود، اميدي به رشد و توسعه گردد، پرواضح است كه چنانچه با تر فساد مي بيش
  . كشور و پيشرفت و رفاه شهروندان نخواهد بود

هاي صورت گرفته، وجود ارتباط مستقيم بين فساد و ناكارامدي در كشورهاي توسعه نيافته و نيز  بررسي
اي كه زمينه فساد در  مانيهاي ساز محيط. دهد رابطه مستقيم بين اندازه و بزرگي دولت و فساد را نشان مي

گويي، نظارت و  پذيري، پاسخ هاي مناسب مسئوليت ها به صورت بالقوه وجود دارد، چنانچه داراي سيستم آن
ها حاكي از آن  بررسي. فساد، حد و مرزي ندارد. آساني به سوي فساد ميل كنند توانند به كنترل نباشند، مي

بنابراين، . اي مشخص تعلق ندارد اص و كشور يا جامعهاست كه فساد و اختالس به قشر يا گروهي خ
به همين منظور، استفاده از تجربه جهاني و نتايج . شود المللي احساس مي ضرورت مقابله با آن در سطح بين

ها در برخورد با فساد بسيار مفيد و  ها و همچنين تجارب كشور ها و گردهمايي حاصل از برگزاري كنفرانس
شوري بايد متناسب با توجه به شرايط مقتضيات ملي، جغرافيايي و حكومتي نسبت به مؤثر است و هر ك

تواند موفق باشد كه به صورت  مبارزه با فساد هنگامي مي. مبارزه با اين پديده خطرناك اقدام كند
  . ريزي شده انجام گيرد و از حمايت مردم و سطوح باالي حاكميت نيز برخودار باشد برنامه
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