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  فصل چهارم: كنترل فساد اداري در بخش دولتي 

  مقدمه 

براي اينكه طرحها و برنامه هاي مديريت فساد اداري در كشور مؤثر واقع شوند بايد رويكردي جامع نگر در پيش 
  از جزئي نگري و نگاه جزيره اي به ريشه كن كردن فساد پرهيز كرد. گرفت و

در طول چند سال اخير، برنامه هاي ضد فساد در ايران عمدتاً بر اصالح مديريت دولتي و مديريت امور مالي عمومي 
رزان و حتي عامة مردم، متمركز بوده اند، اما اين برنامه ها چندان مؤثر واقع نشده اند، و به نظر انديشمندان و انديشه و

فساد اداري در ايران بيش از پيش افزايش يافته است. شايد بتوان گفت ريشه هاي فساد اداري فراتر از توان و ظرفيت 
دولت و مديريت دولتي بوده است تا جايي كه روابط ساختاري عناصر كليدي در جامعه از جمله ساماندهي دروني 

  هاي خصوصي و روابط بين حكومت و جامعة مدني را نيز در بر مي گيرد.نظام سياسي، رابطة حكومت و شركت

براي تدوين راهبرد ملي پيشگيري از فساد اداري در ايران مي توان هشت بعد كليدي را مدنظر قرار داد كه تقويت و 
بروز فساد  مديريت اثربخش آنها از طريق تدوين و اجراي برنامه ها و طرحهاي گوناگون در هر بعد ممكن است از

  جلوگيري كند. اين هشت بعد اصلي راهبرد ملي پيشگيري از فساد اداري به شرح زير است:

 پاسخگويي سياسي  
 پاسخگويي رهبري نظام سياسي كشور  
 مشاركت مردمي  
 بخش خصوصي رقابتي  
 مديريت دولتي مردم ساالر  
 سازو كارهاي نهادي  
 آموزش اثربخش آموزه هاي ديني  
 تقويت نقش رسانه ها 



 

س از تشريح مؤلفه هاي هر يك از ابعاد هشت گانه به اين نتيجه  دست مي يابيم كه براي كاهش هزينه هاي كنترل پ
فساد و رسيدن به نتايج بهتر چه بسا تدوين راهبرد ملي پيشگيري فساد اداري در ايران ضرورتي اجتناب ناپذير تصور 

رسد كه قدري پيرامون معناي فساد و نظريه  هايي كنترل فساد  شود. اما پيش از تشريح اين مؤلفه ها، الزم به نظر مي
  اداري صحبت شود تا محمل مناسبي براي بررسي اجزاي راهبرد ملي پيشگيري از فساد فراهم شود.

  فساد چيست؟

فساد به سوء  استفاده از قدرت براي كسب منفعت شخصي يا منافع گروهي اشاره دارد. فساد تجلي نوعي از رفتار 
مات دولتي (خواه سياست مداران و خواه مستخدمان كشور) است كه در آن به طور نادرست و غيرقانوني با سوء مقا

  )1997استفاده از قدرت عمومي محول شده به آنها خود و نزديكانشان را غني مي سازند (استپن هارست و النگست 

د جزئي: به افزونه خواهيهايي جزئي اشاره دارد كه مي توان فساد را در دو مقولة كلي زير تقسيم بندي كرد:الف) فسا
كاركنان دولت براثر پايين بودن حقوق و دستمزدشان براي پرداخت هزينه هاي خانوادة خود از شهروندان دريافت 

مي كنند؛ب ) فساد كالن: توسط آن دسته از مقامات عالي رتبة دولتي صورت مي گيرد كه در زمينة انعقاد 
  ي بزرگ تصميم گيري مي كنند.قراردادهاي دولت

فساد در همة كشورها صرف نظر از ميزان توسعة اجتماعي و اقتصادي رخ مي دهد،  ولي معموالً فساد در جايي  رخ 
مي دهد كه بخش دولتي و بخش خصوصي با يكديگر مالقات مي كنند؛ به ويژه در جاهايي كه مقامات   دولتي 

  اعمال مقررات خاصي را برعهده دارند. مسئوليت مستقيم عرضة خدمات عمومي يا

در برخي از موارد، فساد شايد تجلي رفتارهاي تحميلي بر يك فرهنگ از طريق نفوذهاي   بيگانه  باشد. براي  مثال، 
اگرچه  برخي از كشورهاي آسيايي نماد فساد اداري اند، تاريخ دانان متذكر شده اند كه اين پديده ريشه در دولتهاي 

   گذشتة حاكم بر آنها دارد.استعمارگرِ

 



 

  هزينه هاي فساد

پژوهشها در كشورهاي گوناگون نشان مي دهند كه فساد در بين كشورها و حتي در بين بخشهاي دروني هر كشور 
متفاوت است. زمينة بروز فساد در برخي از نهادهاي دولت (مانند گمرك و سازمان امور مالياتي) از ساير نهادهاي 

همچنين، پژوهشها نشان مي دهند كه در جاهايي كه فساد مزمن هست هزينة ناعادالنة هنگفتي بر آن بيشتر است. 
  كسب و كار هاي كوچك تحميل مي شود.

) استدالل مي كنند كه فساد، 1997بنابراين، هزينه هاي متعددي بر فساد مترتب اند. صاحب نظران (تنزي و داوودي 
ليد و مصرف اثرگذار است. همچنين، رشوه نوعي مانع براي ورود به عرصة به علت تأثيرش در تخصيص منابع، در تو

توليد و خدمات است و شركتهايي كه رشوه مي دهند نه فقط انتظار دارند كه قرارداد يا پروژة خصوصي سازي را 
در اجراي رويه هاي ببرند ، بلكه توقع دارند كه منابع آتي را نيز به شكل يارانه ، انحصارگري در بازار و اهمال كاري 

  قانوني به دست آورند.

پژوهشهاي اخير در زمينة اقتصادسنجي حاكي از وجود نوعي همبستگي منفي بين سطوح باالي فساد و رشد اقتصادي 
اند. مطالعات موردي در جهان نشان مي دهند كه رشوه ها مي توانند هزينه ها را افزايش و كيفيت پروژه هاي عمومي 

  را كاهش دهند.

 

  اهميت پيشگيري از فساد

). محورهاي اصلي 1994و بكر  1996فساد در بسياري از ابعاد جامعه تأثير منفي مي گذارد (رز و اكرمن  
  تأثيرگذاري فساد در جامعه را مي توان در قالب گزاره هاي زير مطرح كرد: 

 .فساد به فقرا آسيب  مي رساند  
 ي را ارتقا مي دهدمبارزه با فساد فقر را كاهش و توسعه اقتصاد  
 .فساد كارايي شركتها را كاهش مي دهد  



 

 

  

  نظريه هاي كنترل فساد

براي كنترل مظاهر و علل فساد، مجموعه هاي گوناگوني از برنامه ها، ابزار و خط مشيها بنابر نوع كشور تدوين كرده 
) در اين زمينه در دست است 2001 و استراوسمن  و زامي 1982، ويد 1982اند. بنابراين، ادبيات گسترده اي (رايلين 
  .خورند مي چشم به بيشتر) 4-1كه با بررسي آن محورهاي زير (شكل 

  

  
  

  

برخي از صاحب نظران ارتقاي سالمت ملي را راه پيشگيري از فساد مي دانند. سالمت ملي متضمن ارتقاي سالمت 
  د. نفس جامعه است كه به ره آوردهاي مطلوبي براي كليت جامعه مي انجام



 

  
 4-3همراه با اين مدل ارتقا مدلهايي نيز دربارة عوامل اصلي شكل دهندة نظام سالمت ملي پيشنهاد شده اند كه شكل 

 هشت اين توان مي ملي نظام سالمت ارتقاي براي كه دهد مي نشان شكل اين. دهد مي ارائه را مدلها اين از يكي
هادهاي نظارتي، مجلس، آگاهي عمومي، قوة قضائيه، ن اري،اد  اصالحات سياسي،  ارادة: گرفت نظر در را ركن

  رسانه ها و بخش خصوصي.

اين هشت ركن به هم وابسته اند. اگر يكي از اين اركان دچار ضعف شود، بار اضافي بر دوش ركن ديگر قرار مي 
شوند. نهايتاً  گيرد. اگر چند ركن تضعيف شوند، توسعة پايدار، كيفيت زندگي و حاكميت قانون دچار ركود مي

اگر اين هشت ركن را مردم پايش كنند و دچار ضعف نشوند، نظام سالمت ملي شكل خواهد گرفت و حاكميت 
  قانون، توسعة پايدار و كيفيت زندگي ارتقا خواهند يافت.

  

  

  



 

  آن اقدامات و كشور در فساد از پيشگيري جامع راهبرد

  
 با توجه به نظام  سياسي  خاص  كشور ما كه  در آن از سويي رهبري  نقش  رئيس  حكومت و رئيس جمهور نقش

لت را ايفا مي  كند و از سوي ديگر قانون  اساسي و ساير قوانين كشور بر ارزشهاي  دين اسالم استوار ند، رئيس دو
(به ويژه نهادينه  كردن اصل امر به  » اهرم  قرار دادن  آموزه هاي  اصيل  ديني«و » پاسخگويي رهبري نظام   سياسي«

باشند. با مدنظر » راهبرد پيشگيري از فساد«ها، دو مؤلفة اصلي  معروف و نهي از منكر) مي توانند، در كنار ساير مؤلفه
 4-4قراردادن اين دو مؤلفه، راهبرد جامع پيشگيري از فساد در كشور و اقدامات آن راهبرد را مي توان به شرح شكل 

  .كرد اصالح



 

  
  

  براي تبيين بيشتر اين مدل، در ادامه به تشريح هر يك از اجزا مي پردازيم.

: يكي از راهبردهاي پيشگيري از فساد در كشور افزايش پاسخگوئي رهبران سياسي  پاسخگوئي سياسي ارتقاي
است . پاسخگوئي سياسي به محدوديتهايي اشاره دارد كه توسط سازمانها و ذي نفعاني كه قدرت اعمال مجازات 

سياسي افزايش مي يابد هزينه دارند بر رفتار متصديان امور عمومي تحميل مي شوند به موازاتي كه پاسخگوئي 
اتخاذ آن دسته از تصميمات سياسيون ( به بهاي منفعت عامه منافعي نصيب آنها مي شود) افزايش مي يابد يكي اتز 

قدرتمندترين گونه هاي نظارت بر مقامات دولتي شفافيت سياسي است براي دستيابي به شفافيت سياسي 
برگزاري جلسات هيئت دولت به  –لسات مجلس به صورت علني سازوكارهاي متفاوتي از قبيل : برگزاري ج

گزارش ساالنه  –انتشار آراي نمايندگان مجلس  –صورت علني برگزاري جلسات دادگاهها به صورت علني 
 .سازمانها و نهادهاي عمومي و..

رخوردار عالوه بر سازوكارهاي باال ميزان رقابت سياسي در فرايند انتخابات نيز از اهميت ويژه اي ب
است.وجود رقابت در چنين عرصه هائي باعث مي شود احزاب گوناگون در پي افشاي فساد در دولت 



 

برآيند و سياستمداران را ملزم به پاسخگوئي به شهروندان مي كند البته رقابت سياسي افراطي مخرب است . 
 و بايد با پايبندي به قانون اساسي در عرصه رقابت سياسي فعاليت كنند. 

رهبري ركن اصلي مديريت كالن  \: در نظام سياسي كشورهائي چون ايران  اسخگوئي رهبري نظام سياسيپ
كشور است و تاثير بسيار مهمي در ابعاد سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي دارد . بخشهاي گوناگوني از 

انتصابات به طور مستقيم توسط رهبري اجزاي نظام به طور مستقيم زير نظر رهبري به فعاليت مشغول اند و برخي از 
انجام مي گيرد نظر به جايگاه كليدي رهبر در سطح ملي و بين المللي ممكن است بنا بر اغراض سياسي مورد نقد 
قرار گيرد . شفافيت در حوزه عملكردي رهبري بسياري از سوئ برداشتهاو شايعات را در كشور از بين مي برد . 

كه به طور مستقيم زير نظر رهبري اند بايد بر اساس شاخصهاي نرم ( مشروعيت مردمي ،  همه ي سازمانها و مراكزي
رضايت مردمي ، اعتماد مردمي و ......) و شاخصهاي سخت ( عملكردهاي مالي ، اقتصادي، و....... ) مورد ارزيابي 

يم زير نظر رهبري نيستندمي شود  قرار گيرند . شفافيت در اين سازمانها موجب شفافيت در ساير سازمانهائي كه مستق
 وبازار شايعه را كساد مي كند. 

: آموزه هاي ديني در صورتي كه به گونه اي مناسب در اذهان جامعه تزريق  تقويت جايگاه آموزه هاي ديني
آن شود كليديترين راهبرد پيش گيري از فساد است افرادي كه آموزه هاي ديني را ترويج مي كنند بايد خود پايبند 

باشند . رسانه هاي ملي ، صدا وسيما بايد سياست فرهنگي كشور را به خوبي تحت پوشش قراردهند عالمان ديني به 
 نقش خود در اصالح جامعه يقيقن داشته باشند و.....

: سازمانهائي كه نمودي ازجامعه مدني هستند ( كانونهاي تفكر و انديشه ، هيئتهاي  تقويت مشاركت مردمي
..) در مقام واسطه بين حكومت و عامه مردم نقش مهمي در محدود كردن فساد ايفا مي كنند فعاليتهاي مذهبي و..

 اين سازمانهاي فرعي : 

آگاه كردن عموم مردم از فساد با برگزاري همايشها، كارگاهها،در عمومي سازي اطالعات مربوط به 
 فسادكه در تدوين برنامه هاي اجرائي موثر است . 

 هاي عملي براي مبارزه با فساد تنظيم طرح

 پايش اقدامها و تصميمات دولت در زمينه كاهش فساد 



 

برنامه هاي اين سازمانها و تالش آنها براي تاثير گذاري در قوانيني كه در مجلس تصويب مي شود به كنترل فساد 
الش براي اصالح نظام كمك مي كند همچنين مجازات عامالن فساد از جمله فعاليتهاي ديگر اين سازمانهاست ت

قضائي ، آزادي اطالعات ، ازميان برداشتن قوانين دست و پاگير بازرگاني و............. محورهاي اصلي مداخله جامعه 
مدني را تشكيل ميدهد زماني جامعه مدني به نحوي موثر عمل خواهد كرد كه دولت آنرا يك هم پيمان ( نه دشمن) 

 قلمداد كند . 

: رسانه ها با افشاي سوئ استفاده به بازبيني سطح فساد كمك مي كنند رسانه ها نهادهاي  ه هاتقويت نقش رسان
عمومي كليدي در مبارزه با فساد تلقي مي شوند گرچه بسياري از كشورها رسانه هاي آزاد دارند ولي بعضي از 

رسانه ها يكي از اركان اصلي كشورها عوامل محدود كننده اي رسانه ها در مبارزه با فساد را تضعيف مي كنند 
 جامعه مدني قلمداد مي شوند. 

: براي داشتن اقتصادي قوي بايد بخش خصوصي قوي و با انگيزه اي داشت  ايجاد بخش خصوصي رقابتي
فرايند خصوصي سازي بعضا مورد شك و ترديد قرار گرفته است زيرا چنين تصور مي شود نقش آفرينان حكومتي 

ساسي اقتصاد به تصاحب بخشهاي كليدي پرداخته اند انحصارات كليدي دولتي نهفقط سبب براي كنترل بخشهاي ا
كارآئي نمي شود بلكه از آن جهت كه ساالنه بودجه عظيمي از دولت به صورت يارانه دريافت مي كنند چيزي جز 

 فساد در پي ندارد لذا براي ايجاد بخش خصوصي رقابتي توجه به موارد زير اساسي است : 

دم واگذاري انحصارات كليدي دولت كه سبب تسلط افراد خاصي بر اقتصاد نشود با پرداخت يارانه به ع
 اين شركتها سبب بروز فساد مي شوند 

بخش عمده اي از دارئيهاي حكومت كه دولت در پي خصوصي سازي آن است بسياري از آنها در 
در انجام دادن چنين فعاليتهاتي مستلزم تدابيري بخشهاي زير ساختاري و منابع طبيعي قراردارند لذا رقابت 

سنجيده است تا منابع عظيم كشور در جهت مصالح كشور توسط بخش خصوصي مصرف شود نقش 
سازمان خصوصي سازي كشور در اين زمينه حساس است زيرا سازمان خصوصي سازي بايد با نگاه منفعت 

 عامه نه نگاه صرف كارائي تصميم گيري كند . 



 

كردن بخشهائي از دولت : بخشهائي كه حتي در كشورهاي سردمدار خصوصي سازي دولتي اند خصوصي 
تنظيم مقررات صحيح ، بررسي نظام ارزيابي ، بكارگيري افراد شايسته در پستهاي كليدي شركتهاي دولتي 

 به سازوكارهاي پاسخگوئي و انتشار گزارشهاي عملكردي مي توانند فساد را كاهش دهند. 

انجمنهاي بازرگاني : يكي از چالشهاي فراروي كشورهاي در حال گذار ( ايران ) يافتن راههاي است كه به تشكيل 
كمك آنها صاحبان منافع خصوصي بتوانند با يكديگر به نحوي بارز شفاف رقابت كنند كه در كشورهاي در خال 

 ستگذار ناديده گرفته شده است كه اين باعث تباني بيشتر بخش خصوصي شده ا

  

 

  


