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مقدمه :مطالعه زندگی برر نران داده است که هریند فساد و تخلفات اداری از ابتدای شکل
گیری موسسات و سازمانها از مسا ل مبتال به جوامع انسانی بوده ،در گذر زمان به سب
پیچیدگیها و ورود متغیرهای گوناگون ابعاد ویژهای یافته است .از این رو شناخت عوامل ایجاد
کنند،راهکارها و روشهای پیش گیری و مقابله با این پدیده با استفاده از روشهای علمی و کمی
از اهمیت به سزایی برخوردار است.
روش :پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر برتخلفات و فساد اداری در سازمان فرهنگی-
تفریحی شهرداری اصفهان به روش توصیفی از نوع پیمایری انجام شد .جامعه آماری این پژوهش را
کلیه کارکنان سازمان فرهنگی -تفریحی شهرداری شهر اصفهان به تعداد  570نفر ترکیل دادند که از
این تعداد با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقهای متناس با
حجم تعداد  275نفر برای شرکت در پژوهش انتخاب گردید .ابزار اندازهگیری پرسرنامه محققساخته
در دو بخش اطالعات جمعیتشناختی و شناسایی عوامل موثر در فساد و تخلفات اداری در مقیاس
پنج درجه ای لیکرت(کامالً موافقم ،موافقم ،بدون نظر ،مخالفم ،کامالً مخالفم) بود که روایی صوری و
محتوایی آن توسط یند نفر از صاح نظران تایید شد و پایایی آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ ./78
برآوردگردید .داده های تحقیق با استفاده از روش تحلیل عاملی و آزمونهای tتک متغیره و آزمون
تحلیل واریانس یندمتغیره تجزیه و تحلیل گردید.
یافتهها :یافتههای پژوهش نران داد در ذیل عوامل ،فرهنگ فردگرایی با  ،t=72/11فرهنگ
مصرفگرایی با  ،t=77/47فرهنگ ارتباطی با  t=70/17و عوامل حقوقی(حوزه قانونگذاری) با
 t=72/47همگی بیش از سطح متوسط در بروز تخلفات و فساد اداری نقش دارند .بر اساس آزمون
فریدمن فرهنگ مصرفگرایی با میانگین ،8/80عوامل حقوقی با میانگین  ،8/22فرهنگ فردگرایی
با میانگین  8/22و فرهنگ ارتباطی با میانگین  8/70به ترتی بیشترین رتبه ها را در بین عوامل
موثر بر تخلفات و فساد اداری به خود اختصاص دادند .بین نظرات پاسخگویان بر اساس عوامل
دموگرافیک تنها در بعد جنسیت ،تفاوت معنادار وجود داشت.
بحث :در شکلگیری فساد ،عوامل زمینهساز گوناگونی مداخله می کنند که بسته به مکان مورد
مطالعه ،ویژگیهای اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی جامعة مد نظر ساختارهای قانونی و حقوقی و
همچنین ویژگیهای فردی متفاوت است .به منظور پیشگیری از فساد الزم است در وهلة اول با
استفاده از روشهای کمی علتشناسی علمی در واحد مربوطه صورت پذیرد و در مرحلة بعدی
راهکارهای پیشگیرانة متناس با عوامل فسادآفرین طراحی و اجرا گردد.
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مقدمه
در عصر کنونی به علت نظاممند شدن ساختارهای حاکمیتی در ابعاد گوناگون و
اساسی حوزه علوم اجتماعی ،جامعهشناسی ،جرمشناسی و به ویژه قانونگذاری تبدیل شده
و مناقرات متعددی را به خود اختصاص داده است .فساد در همه جوامع به عنوان یک
آسی

اجتماعی شناخته شده که آسی های اخالقی متعددی را به همراه دارد و به عنوان

عامل تهدید کننده رشد و توسعه جامعه قلمداد میشود .به خصوص در کرورهایی که در
آنها دموکراسی مراحل تثبیت خود را طی میکند این مساله بیرتر مورد توجه
است(هایک و همکاران .)2078،برای مثال در کرورهای در حال توسعه فساد پیچیدهتر از
دیگر کرورها است زیرا ساختارهای موجود در مواجه با حرکتهای اصالحی سر
ناسازگاری داشته و از خود به شدت مقاومت نران میدهند (مرفق .)7871،نکته قابل
توجه آن است که فساد پدیده جهانی بوده و قدمتی به اندازه نهادها و سازمانهای برری
دارد از این رو به جرأت میتوان ادعا کرد هیچ سازمان و جامعهای را نمیتوان یافت که
معتقد به سالمت سازمانی در تمامی ابعاد و وجوه گوناگون زندگی برری نباشد به عبارتی
دیگر هیچ کروری با هر میزان ثروت و قدرت نمیتواند ادعا کند که از فساد در امان
است .در این میان آنچه وجه تمایز یک جامعه از جامعه دیگر است رویکرد سازمانها و
جوامع در مقابله با این پدیده با توجه به زیر ساختهای ارزشی ،اعتقادی ،باورها و
استراتژیهای کارگزاران حقوقی و قانونی است.
مفهومشناسی ،انواع و عوامل زمینه ساز فساد
در مفهوم لغوی ریره فساد فعل التین «رومپر» به معنای «شکستن» است ،بنابراین در
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گسترش سازمانها دولتی و خصوصی ،تخلفات و فساد اداری به یکی از یالشهای

مطالعه جرم شناختی تخلفات و فساد اداری

فساد ییزی میشکند یا نقیض میشود ،این ییز ممکن است رفتار اخالقی یا شیوۀ قانونی یا
غالباً مقررات اداری باشد(صفری و نا بی .)7870،فساد مفهومی سهل ممتنع است به گونهای
بهخوبی میتوان درک کرد (آکیندل .)2077،این مفهوم از مفاهیم کهن مطرح در علوم
اجتماعی است که در سالهای اخیر توجه جرمشناسان را نیز به خود معطوف کرده است .از
دیدگاه محققان علوم اجتماعی ،فساد از جمله پارادایمهایی محسوب میشود که تعریف آن
نیازمند ایجاد یک الگوواره و یاریوب مفهومی از این موضوع است (آلواتوبی .)2077،در
مفهوم اخص ،فساد اداری به مفهوم سو استفاده نهادینه شده شخصی از منافع عمومی توسط
مستخدمان خدمات کروری معنا میشود .در این مفهوم فساد تمام شکلهای گوناگون
انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامرروع از مقام و موقعیت شغلی را در بر
میگیرد» (دادگر و معصومینیا .)7878 ،طبق تعریف بانک جهانی فساد سوءاستفاده از
اختیارات دولتی(قدرت عمومی) برای کس

منافع شخصی است (بانک جهانی.)7118 ،

همچنین طبق تعریف کنوانسیون بینالمللی مقابله با جرا م سازمان یافته فراملی فساد
عبارت است از وعده اعطا ،پیرنهاد یا اعطای امتیاز غیر قانونی به یک مقام عمومی به طور
مستقیم یا غیرمستقیم ،برای خودش یا برای فرد یا نهادی دیگر ،به قصد واداشتن آن مقام یا
خودداری از انجام عملی که در راستای وظایف رسمی اش الزم است انجام دهد .همچنین
درخواست یا پذیرش امتیازی غیرقانونی از سوی یک مقام عمومی به طور مستقیم
یاغیرمستقیم ،برای خود یا فرد یا نهاد دیگری به قصد انجام یا خودداری از انجام عملی در
راستای وظایف رسمی ،در ازای آن (بند7ماده .)7
فساد انواع گوناگونی دارد که از آن جمله میتوان به فساد سیاسی ،فساد قانونی ،فساد
اداری و فساد اقتصادی اشاره کرد .هریند امکان شناسایی اقسام فساد یاد شده در سطح خرد
و کالن وجود دارد .وانگهی فساد سیاسی ،فساد قانونی و فساد اقتصادی بیرتر در سطح کالن
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که از دیدگاه برخی از نویسندگان پیچیدگی مفهوم فساد را از تعدد قربانیان این پدیده
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مطرح میشود و فساد اداری بیرتر در رابطة با سطح خرد .توضیح آن که فساد در ابعاد کالن
که از آن به فساد یقه سپیدان یاد میشود دارای خصوصیات متمایزی از فساد در سطح خرد
قدرتمندان سیاسی و اقتصادی اتفا میافتند و در قال

اعمال موجه توجیه میشود ،مرتکبان

آن معموال شناسایی نمیشوند (یا به مصلحت نیست شناسایی شوند) و زمانی هم که
شناسایی و دستگیر میشوند در اکثر موارد مورد سئوال نظام عدالت کیفری قرار نمیگیرند.
در حالی که اکثر فساد در جامعه را این گروه مرتک

میشوند ولی کمترین برخورد با این

قرر صورت میپذیرد .از سوی دیگر فساد در سطح خرد اکثراً توسط قرر متوسط و ضعیف
جامعه صورت میپذیرد ،معموال مرتکبان شناسایی و دستگیر شده و مجازات میشوند .به
نظر میرسد هریند مبارزه با فساد در سطح خرد نیز دارای اهمیت است ولی آنچه حایز
کمال توجه مینماید مبارزه با فساد یقه سپیدان است .یه اعمال فساد انگیز این گروه نفش
منفی و مخرب برای کرور داشته و آثار زیان بار غیر قابل جبرانی به همراه دارد .ضمن آن که
موج

بد بینی مردم و جامعه نسبت به ساختار سیاسی و اجتماعی حاکم و در نتیجه ایجاد

فاصله بین دولت و ملت میشود .وانگهی مبارزه با فساد یقه سپیدان در صورتی امکان پذیر
است که کلیت نظام حاکم مصون از فساد باشد زیرا در صورتی که طبقة حاکم خود نیز دیار
فساد باشد مبارزه با فساد در سطح کالن هیچ گاه عمال امکان پذیر نخواهد بود .در تحقیق و
بررسی که پارلمان ایتالیا در سال  7118درباره فساد مافیا و طبقة حاکم انجام داد مرخص شد
اعتقاد به این که دیگران هم همین کار را میکنند یکی از دالیل مکرر فساد مالی در بین
مسئوالن بوده است .به صورت کلی رفتار مبتنی بر فساد در بین مقامات باال تأثیری فراتر از
پیامدهای مستقیم ناشی از آن رفتار دارد ،لذا سرنخ فساد را باید بین مقامات باال جستجو کرد.
در تقسیمبندی دیگری فساد ،به فساد تصادفی ،نظاممند ،سازمانیافته ،فردی و فراگیر
تقسیم میشود .همچنین بر اساس دستهبندی کنوانسیون حقو جزایی انواع فساد عبارتند
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است که معموال از آن با عنوان فساد یقه آبیها تعبیر میشود .فساد کالن عمدتا به وسیله

مطالعه جرم شناختی تخلفات و فساد اداری

از :رشوهدهی فعال به مقامات رسمی داخلی ،رشوهدهی غیر فعال به مقامات رسمی داخلی،
رشوهدهی به اعضای مجامع عمومی داخلی ،رشوهدهی به مقامات رسمی خارجی،
اعضای مجامع پارلمان بینالمللی ،رشوهدهی به قضات و مقامات دادگاههای بینالمللی،
سوءاستفاده از نفوذ ،و جرا م مربوط به حسابرسی(.لونیز)7884،
اشتراک تمام انواع فساد گفته شده آن است که انواع گوناگون فساد نتیجة تعامل ملت-
دولت ،دولت -دولت و ملت -ملت است (خداداد حسینی و فرهادی نژاد.)7870،
در واقع میتوان گفت فساد اداری و هر نوع انحراف در رفتار اجتماعی و اداری ،در
تعامل سه عنصر اساسی اتفا میافتد.حاکمان و دارندگان قدرت و نفوذ مردم و وضعیت
فرهنگی ،ارزشی و رفتاری حاکم بر جامعه سیستم حکومتی و اداری تنظیم کنندۀ روابط
میان دو عنصر پیش گفته (حسنی و شمس.)7817 ،
در تقسیمبندی دیگری ،فساد اداری به سه گروه سیاه ،خاکستری و سفید تقسیم
میشود .منظور از فساد اداری سیاه ،اعمالی است که از نظر تودهها و نخبگان سیاسی منفور
بوده و عامل آن باید و حتماً تنبیه و مجازات شود .فساد اداری خاکستری ،مترادف کارهایی
است که از نظر اکثر نخبگان سیاسی منفور است لیکن تودههای مردم در مورد آن
بیتفاوت هستند .برای مثال ،کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی که میان مردم از محبوبیت
یندانی برخوردار نبوده و افرادی به غیر از نخبگان سیاسی به مفید بودن آنها معتقد نیستند،
فساد از نوع خاکستری تلقی میشود .نهایتاً فساد اداری سفید برابر با کارهای ظاهراً خالف
قانون است اما اکثر اعضای جامعه (اعم از نخبگان سیاسی و توده مردم) آن را آن قدر
مضر و بااهمیت نمیدانند که خواستار تنبیه و مجازات عامل آن باشند .به عنوان مثال،
میتوان به یرمپوشی از موارد نقض مقرراتی اشاره کرد که در اثر تغییرات اجتماعی و
فرهنگی ضرورت خود را از دست دادهاند (عباسزادگان.)7878 ،
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رشوهدهی به اعضای مجامع عمومی به مقامات رسمی سازمانهای بینالمللی ،رشوهدهی به
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یکی از تئوریهایی که علل فساد را توضیح میدهد تئوری همبستگی است این تئوری
بر مجموعه عوامل فردی ،سازمانی سیاسی و اجتماعی تاکید میکند .از این منظر عوامل
عوامل بیرون از وجود شخصیت فرد ،عوامل سیاسی ،عوامل اداری ،عوامل حقوقی ،عوامل
اجتماعی و عوامل اقتصادی اشاره کرد .بررسیها نران میدهد امروزه یکی از مهمترین
عوامل فساد اداری فعالیتهای اقتصادی دولتی است با این توضیح که افراد ذینفوذ در
دولت این امکان را دارند که با تصوی

قوانین یند الیه زمینه سوءاستفاده و رانتخواری

خود و یا افراد مورد نظر را فراهم آورند(لیو و لین.)2078،
از دیگر تئوریهای موجود در زمینه علل فساد تئوری سی

بد است که علل فساد را

در وجود افرادی با ویژگیهای بد جستجوی میکند به این معنا که ریره علل فساد در
نادرست بودن افراد جستجوی میشود در این حالت ارزشهای اشتباه و نادرست از علل
فساد است(.زهرانی.)7877
مهمترین عوامل فسادزا از نظر هوانگ ( )7111باال بودن بدبینی عمومی نسبت به
سازمانها و عدم قدرت در سیستم کنترلی و تنبیهی سازمانهای دولتی است .همچنان که
کاهش ارزشهایی همچون تعهد ،تعلق و نوع دوستی ،فردگرایی و شخص محوری به
عنوان عوامل زمینهساز فساد برجستگی مییابد (فاضل .)7878،از این رو مواجهه با پدیده
فساد به دلیل کثیرالوجه بودن آن نگرشی سیستمی را میطلبد (رسولی و شهابی .)7877،از
سوی دیگر از دیدگاه برخی نویسندگان شاخصترین دلیل فساد ضعف باورهای اخالقی و
ارزشهای انسانی است (جدی.)7871 ،
همچنین براساس مطالعات انجام شده انحصارگرایی ،عدم پاسخگویی ،فقدان شایستهساالری
در گزینشها ،نبود مسئولیتپذیری اجتماعی در شهروندان ،و نبود شفافیت در نظام اداری از
عوامل عمده زمینهساز فساد اداری در ایران بهشمار میآید (حسنی و شمس.)7817،
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گوناگونی در ایجاد فساد موثر است که از آن جمله میتوان به عوامل فردی و شخصیتی،

مطالعه جرم شناختی تخلفات و فساد اداری

بهصورت کلی تمایل به ارتکاب تخلف و وجود فرصت و امکان تخلف اولین مرحله
در بروز فساد اداری است .در برخی از پژوهشهای انجام شده در مورد علل فساد اداری
روابط خویراوندی(خویراوند ساالری) ،وسعت دخالتهای دولت در امور تصدی ،افراط
در وضع قوانین ،حساسیتزدایی نسبت به معیارهای دینی ،افزایش شهرنرینی و افزایش
تجاهل و تسامح نسبت به فساد از عوامل اصلی فساد اداری در ایران دانسته شده است
(حسینی و فرهادینژاد .)7870 ،همهگیری فساد نیز که نتیجة بیتفاوتی نس

به معضل

فساد اداری است یکی دیگر از عواملی است که به گسترش فساد کمک میکنند .یافتههای
جرمشناسی حاکی از آن است که وقتی عملی ناهنجار در جامعه فراگیر میشود ،قبح
عمومی آن از بین میرود و سرزنشپذیری کمتری از طرف جامعه مواجه میشود .در واقع
همراه با فراگیر شدن فساد در جامعه افراد سالم جامعه که زمینه تخلف دارند را نیز قانع
میکند که به حقو خود در اجتماع نرسیدهاند و برای دستیابی به این حقو ارتکاب هر
عملی را مجاز جلوه میدهد.
با توجه به مجموع دالیل پیس گفته مبنای نظری پژوهش حاضر بر اساس پیشفرض
عوامل فرهنگی و محیطی -عوامل شخصیتی و عوامل حقوقی موثر در فساد شکل گرفته
است.
الف) علل فرهنگی و محیطی
در نظام اداری کنونی ،انتصاب و اختصاص پستهای سازمانی بر مبنای ارتباط به
صورت امری عادی درآمده و تبانی بین افراد متمول ،سیاستمداران و عوامل بوروکراسی
اداری برای عبور از فیلترهای نظام اداری ،یک جریان پذیرفتهشده است که نتیجه آن ،بروز
فساد بهویژه در سطح کالن جامعه است .در پژوهش حاضر رابطه با سنجش میزان و نقش
علل فرهنگی و محیطی موثر در بروز فساد اداری نقش فرهنگ مصرفگرایی و فرهنگ
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در ایران اختالف فاحش میان سطح زندگی کارمندان دولت با سایر شهروندان ،وجود
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ارتباطی در مورد بروز فساد اداری مورد پرسش قرار گرفته است.
ب) علل شخصیتی
یعنی ابعادی یون خودمحوری ،اولویت منافع فردی بر منافع جمعی ،ضعف فرهنگ
جمعگرایی و پرهیز از کار تیمی و مرارکتی و عوامل مصرفگرایی همچون فعالیتهای
بیش از حد متعارف در زندگی از عوامل تاثیرگذار محسوب میشوند .به صورت کلی
هراندازه میزان پایبندی فرد به دین و آموزههای مبتی بر آن و یا اصول اخالقی بیرتر باشد
و خود را ملزم به رعایت آنها بداند به احتمال کمتری مرتک

ناهنجاری و بزه میشود

(جوادی و فرجیها  .)2078بر ایناساس در پژوهش حاضر نمره فرهنگ فردگرایی
مرخص کننده سهم و نقش عوامل شخصیتی در بروز فساد اداری است.
ج) عوامل اداری و سازمانی
یکی از واقعیتهای نظام اداری کنونی این است که واحدهای اداری معموالً با تعداد
زیادی از قوانین و مقررات غیرواقعی ویا غیرضروری مواجه هستند و ابهامات موجود در
رویههای اداری و استانداردهای جاری کار ،امکان هرگونه تصمیم و اقدامات خودسرانه را
به کارگزاران آنها میدهند .به عالوه ،فرآیندهای پیچیده و یندالیه امور اداری نیز عامل
ترویق مراجعان به پیرنهاد رشوه برای تسریع کار هستند .از طرفی ،کمی حقو کارکنان
بخش خدمات اجتماعی هم دلیل کاهش تدریجی مقاومت و عادت بعدی آنان به قبول این
پیرنهادها است (افضلی.)7810،
به نظر میرسد فساد بیش و پیش از آن که در عمل به وقوع بپیوندد در قال
مقررات ظهور و بروز میکند .از این حی

قوانین و

صرف ارایة راهکاریهای پیرگیرانهای که مبتنی

بر کنترل درونی و بیرونی افراد باشد موثر نبوده و الزم است پیش از هر ییز قوانین فساد
آمیز از میان برود .بر این اساس تبعیض آمیز بودن قوانین و کیفرها یعنی تفاوت مجازات
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یکی از عوامل موثر در بروز فساد ،عوامل مربوط به ویژگیهای شخصی و فردی است.

مطالعه جرم شناختی تخلفات و فساد اداری

1

کارکنان معمولی با مجازات کارگزاران بلندپایه ،وجود قوانین متعارض ،عدم وجود قوانین
به روز و کارآمد از جمله عوامل زمینهساز فساد و تخلفات اداری محسوب میشوند
را در کرورهای در حال توسعه امری مطلوب قلمداد نموده و استدالل میکنند فساد اداری
روشی برای غلبه بر ناکارآمدی قوانین و نهادها در این کرورها است .توضیح آن که از
دیدگاه مکت

کارآمدی فساد اداری در واقع فساد ،نقش روغن را برای یرخهای خرک

نظام بوروکراسی ایفا میکند ،و رشد اقتصادی و سرمایهگذاری را تسهیل مینماید .بنابراین،
طرفداران مکت

کارآمدی ،فساد را هزینة کس

و کار میدانند که منفعتش بیش از هزینة

آن میباشد .با این وجود علی رغم طرح رویکردهایی که معتقد بر نقش مثبت فساد اداری
در برخی از کرورها هستند امروزه نتایج پژوهشهای میدانی متعدد در خصوص فساد
اداری نران میدهد که این پدیده هریند میتواند پیامدهای مثبتی داشته باشد در مجموع
دارای ضررهای بیرتری در عرصههای مختلف فرهنگی و اجتماعی است.
برای مقابله با عوامل حقوقی موثر بر فساد اداری الزم است ضمن شناسایی نقاط خالء
شناسایی شده و قانونگذاری مناس

در این خصوص در مواردی که خود قوانین موج

فساد شدهاند نسبت به اصالح آنها اقدام نمود .و در مواردی نیز با استفاده از سازوکار
مقرراتزدایی و جرمزدایی نسبت به افزایش بهرهوری و پویایی نظام اداری اقدام کرد .در
مقالة حاضر سهم عوامل اداری و سازمانی در بروز فساد اداری تحت عنوان عوامل حقوقی
مورد مطالعه قرار گرفته است.
با توجه به آن یه گفته شد پژوهش حاضر در صدد است به بررسی عوامل موثر بر

 - 7از منظر جرم شناسی جرایم این طبقه از جامعه با نام جرایم یقه سپیدان شناخته میشود ،ویژگی بارز جرایم این افیراد
آن است که به علت بهرهمندی از ظرفیت جنایی و قابلیت تطابق باال معموال در معرض اتهام قرار نمیگیرند.
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(حسینی ،7875عباسزادگان .)7878هریند برخی فساد اداری ،در نتیجة ناکارآمدی قوانین

فصلنامة علمی ی پژوهری رفاه اجتماعی ،سال یهاردهم ،شماره 45

تخلفات و فساد اداری در سازمان فرهنگی -تفریحی شهرداری اصفهان بپردازد .در این
رابطه سئواالت پژوهش به شکل زیر تنظیم گردید:
 -7از دیدگاه کارکنان تا یه میزان فرهنگ فردگرایی به عنوان عاملی مؤثر در تخلفات
و فساد اداری نقش دارد؟
 -2از دیدگاه کارکنان تا یه میزان فرهنگ مصرفگرایی به عنوان عاملی مؤثر در
تخلفات و فساد اداری نقش دارد؟
 -8از دیدگاه کارکنان تا یه میزان عوامل حقوقی به عنوان عاملی مؤثر در تخلفات و
فساد اداری نقش دارد؟
 -5از دیدگاه کارکنان تا یه میزان فرهنگ ارتباطی به عنوان عاملی مؤثردر تخلفات و
فساد اداری نقش دارد؟
 -4رتبهبندی عوامل موثر بر تخلفات و فساد اداری یگونه است؟
 -1آیا بین نظرات پاسخگویان با توجه به عوامل دموگرافیک در مورد عوامل فرهنگی
مؤثر بر تخلفات و فساد تفاوت وجود دارد؟
روش
روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایری است .جامعه آماری این پژوهش را کلیه
کارکنان سازمان فرهنگی ،تفریحی شهرداری اصفهان به تعداد  570ترکیل داده است .که از
این تعداد به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای متناس

با حجم تعداد  275نفر برای

شرکت در پژوهش حاضر انتخاب شدند.
ابزار جمعآوری اطالعات در این پژوهش پرسرنامه محقق ساخته است با  40سئوال
بسته پاسخ در مقیاس  4درجهای لیکرت بود که روایی _ صوری و محتوایی آن با استفاده
از نظرات صاح
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سئواالت پژوهش

مطالعه جرم شناختی تخلفات و فساد اداری

کرونباخ برابر 0/78محاسبه گردید.
برای تجزیه و تحلیل آماری یافتهها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی در دو
با میانگین فرضی  8از آزمون  Tتک متغیره استفاده شد  .همچنین از آزمون فریدمن جهت
رتبهبندی نظرات پاسخگویان در ابعاد مورد نظر و آزمون تحلیل واریانس برای بررسی
تفاوت بین نظرات پاسخگویان بر حس

عوامل جمعیتشناختی استفاده به عمل آمد.

یافتهها
در این بخش ،یافتههای استنباطی تحقیق بر اساس سئواالت تحقیق تنظیم و به آن
پرداخته شده است.
سئوال اول :از دیدگاه کارکنان تا یه میزان فرهنگ فردگرایی به عنوان عاملی مؤثر در
تخلفات و فساد اداری نقش دارد؟
جدول  :1مقایسه میانگین نمره فرهنگ فرد گرایی به عنوان عامل مؤثر بر فساد اداری با میانگین فرضی 3
مؤلفه

میانگین

انحراف معیار

انحراف از میانگین

t

درجه آزادی

سطح معناداری

فرهنگ فرد گرایی

8/22

0/17

0/04

77/8

754

0/007

بر اساس یافتههای جدول ( )7میانگین نمره عوامل فرهنگ فردگرایی مؤثر بر فساد اداری
 8/22میباشد t .محاسبه شده از  tجدول بزرگتراست .بنابراین نمره عوامل فرهنگ
فردگرایی مؤثر بر فساد اداری ،بیرتر از سطح متوسط میباشد.
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بخش مجزا استفاده شد .در این پژوهش جهت مقایسه میانگین عوامل موثر در فساد اداری
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سئوال دوم :از دیدگاه کارکنان تا یه میزان فرهنگ مصرفگرایی به عنوان عاملی مؤثر در
تخلفات و فساد اداری نقش دارد؟

مؤلفه

میانگین

انحراف معیار

انحراف از میانگین

t

درجه آزادی

سطح معناداری

فرهنگ مصرفگرایی

8/80

0/88

0/04

72/11

785

0/007

بر اساس یافتههای جدول( )2میانگین نمره فرهنگ مصرفگرایی مؤثر بر فساد اداری
 8/80میباشد t .محاسبه شده از  tجدول بزرگتر بوده است .بنابراین نمره فرهنگ
مصرفگرایی مؤثر بر فساد اداری ،بیرتر از سطح متوسط میباشد.
سئوال سوم :از دیدگاه کارکنان تا یه میزان عوامل حقوقی به عنوان عاملی مؤثر در
تخلفات و فساد اداری نقش دارد؟
جدول ( :)3مقایسه میانگین نمره عوامل حقوقی مؤثر بر فساد و تخلفات اداری با میانگین فرضی 3
مؤلفه

میانگین

انحراف معیار

انحراف از میانگین

t

درجه آزادی

سطح معناداری

عوامل حقوقی

8/22

0/87

0/04

77/47

787

0/007

بر اساس یافتههای جدول ( )8میانگین نمره عوامل حقوقی مؤثر بر فساد اداری 8/22
میباشد t .محاسبه شده از  tجدول بزرگتر بوده است .بنابراین نمره عوامل حقوقی مؤثر
بر فساد اداری ،بیرتر از سطح متوسط میباشد.
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جدول ( :)2مقایسه میانگین نمره فرهنگ مصرف گرایی مؤثر بر فساد اداری با میانگین فرضی 3

مطالعه جرم شناختی تخلفات و فساد اداری

سئوال چهارم :از دیدگاه کارکنان تا یه میزان فرهنگ ارتباطی به عنوان عاملی مؤثردر
تخلفات و فساد اداری نقش دارد؟

مؤلفه

میانگین

انحراف معیار

انحراف از میانگین

t

درجه آزادی

سطح معناداری

فرهنگ ارتباطی

2/11

0/87

0/04

70/17

718

0/007

بر اساس یافتههای جدول ( )5میانگین نمره فرهنگ ارتباطی مؤثر بر فساد اداری 2/17
میباشد t .محاسبه شده از tجدول بزرگتر بوده است .بنابراین نمره فرهنگ ارتباطی مؤثر
بر فساد اداری کمتر از سطح متوسط میباشد.
سئوال پنجم :رتبهبندی عوامل موثر بر فساد اداری یگونه است؟
جهت رتبهبندی عوامل موثر بر فساد اداری از آزمون فریدمن استفاده شد ،میانگین
رتبهبندی این عوامل در جدول زیر آورده شده است.
جدول  :4میانگین رتبهبندی عوامل مؤثر در ایجاد فساد اداری
میانگین رتبه بندی
مؤلفهها
فرهنگ مصرفگرایی

8/80

عوامل حقوقی

8/22

فرهنگ فردگرایی

8/22

فرهنگ ارتباطی

8/70

نتایج جدول  4میانگین رتبهبندی ابعاد را نران میدهد .فرهنگ مصرفگرایی در ایجاد
فساد اداری باالترین رتبه و فرهنگ ارتباطی پایینترین رتبه را به خود اختصاص داده
است.
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جدول ( )4مقایسه میانگین نمره فرهنگ ارتباطی مؤثر بر فساد اداری با میانگین فرضی 3
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سئوال ششم :آیا بین نمره عوامل فرهنگی مؤثر در ایجاد فساد اداری بر حس

ویژگیهای

جمعیتشناختی (جنس ،سن ،میزان تحصیالت ،موقعیت شغلی) آنها تفاوت معنیدار
جدول : 8تحلیل واریانس چندراهه نمره عوامل فرهنگی مؤثر در ایجاد فساد اداری بر حسب ویژگیهای
منبع

جمعیت شناختی (جنس ،سن ،میزان تحصیالت ،موقعیت شغل)
F
مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات

جنس

7/204

7

7/204

8/787

0/081

سن

7/080

8

0/848

0/121

0/521

میزان تحصیالت

2/824

5

0/477

7/475

0/208

وضعیت شغلی

0/478

7

0/478

7/471

0/220

سطح معنی داری

نتایج مندرج در جدول  1نران میدهد بین نقش عوامل فرهنگی در ایجاد فساد اداری
بر حس

جنس تفاوت معنیدار وجود دارد یعنی تفاوت بین نظرات کارکنان زن و مرد در

نقش عوامل فرهنگی در ایجاد فساد اداری معنیدار است با توجه به این که میانگین نمرات
کارکنان زن  8/51و میانگین مدیران و مسئولین مرد  8/80است پس این تفاوت به نفع زنان
است .بین نظرات پاسخگویان بر حس

متغیرهای سن ،میزان تحصیالت ،وضعیت شغلی

تفاوت معنیداری مراهده نرد.
بحث
فساد اداری ضمن ایجاد فضای رقابتی منفی و افزایش هزینة انجام امور ،بیاعتمادی
عمومی نسبت به دولت و سازمانها را افزایش داده و اعتقادات و ارزشهای اخالقی
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وجود دارد؟

مطالعه جرم شناختی تخلفات و فساد اداری

جامعه را متزلزل مینماید .براساس گزارش سازمان بینالمللی شفافیت 7در سال
2075کرور ایران را از لحاظ فساد در بین  784کرور در رتبه  781قرار داد.
شده است ،عالوهبر رتبه ،برای شفافیت اداری و اقتصادی هر کرور نمرهای نیز در نظر
گرفته شده است .هریه این نمره بیرتر باشد به معنای شفافیت بیشتر است .بر این اساس،
نمره ایران در شفافیت اداری و اقتصادی در گزارش سال  2075برابر با  ،28در گزارش
 2078برابر با  24و در گزارش سال  2072برابر با  27بوده است .در این گزارش کرور
دانمارک با نمره  12از  700شفافترین کرور جهان معرفی شده است و پس از آن
کرورهای نیوزیلند با نمره  17و فنالند با نمره  71به ترتی
خود اختصاص دادهاند 2.آمار فو

رتبههای دوم و سوم را به

نران میدهد هریند در سالهای اخیر تالشهای

بسیاری برای مبارزه با فساد در سطوح مختلف صورت پذیرفته است 8،ولی همچنان فساد
و عواق

ناشی از آن به عنوان یکی از مرکالت اساسی کرور مطرح است .از دیدگاه

برخی از پژوهشگران رویکرد اخال گرایانه به فساد اداری ،خطای تعمیم بوروکراسی
وبری ،پنهانکاری و شفافیتگریزی در رسیدگی به فساد اداری ،اقتدار بوروکراتیک،
مخدوش بودن حقو ارباب رجوع و شکنندگی باالی آن در دستگاه بوروکراسی کرور،
تقالی دلسوزانه درمحیط رانتی ،مالکیت متمرکز رسانهها و مطبوعات و اعمال
محدودیتهای دولتی برکم و کیف گزارشدهی آنها ،استفاده ناقص از روشهای بازارگرا،
1 - Transparency International
 - 2برای مطالعه بیرتر مراجعه کنید بهhttp://www.transparency.org :
 - 8یکی از تالشهای صورت گرفته در حوزه قانون گذاری ،جرمانگاری و کیفر گذاری اعمالی است که نفع شخصی از
طریق استفاده از ساختارهای اداری را به همراه دارد .در این زمینه میتوان به قانون تردید مجازات مرتکبین ارترا،
اختالس و کالهبرداری( ،)7818قانون رسیدگی به تخلفات اداری( ،)7882آییننامه پیرگیری و مبارزه با رشوه( )7874و
قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد( )7810اشاره نمود.

111

Downloaded from refahj.uswr.ac.ir at 1:18 +0430 on Saturday June 23rd 2018

در این گزارش که بر اساس دادههای جمعآوری شده طی  25ماه اخیر تهیه و تدوین
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فرار افراد وگروههای خاص برای جلوگیری از پیگیری جدی مبارزه با فساد اداری و
بیاعتمادی به نهادها و سازمانهای مستقل ضد فساد اداری علت اصلی ناکامی اقدامات
به نظر میرسد در کنار عوامل پیش گفته امروزه با نوعی شعارزدگی در حوزۀ فساد
اداری مواجه هستیم به گونهای که دولتهای مختلف یکی از اولویتهای خود را مساله
فساد و مبارزه با آن اعالم میکنند حتی زمانی که افراد مرتبط با فساد شناسایی میشوند
مسئوالن اجرایی کرور به جای معرفی آنان به مراجع قضایی ،صرفا به تهدید آنان از طریق
اعالم اسامی مفسدان بسنده میکنند .این امر میتواند به خاطر آن باشد که در صورت اعالم
اسامی مفسدان اداری و اقتصادی منافع عدهای به خطر افتاده و به همین جهت مانع این امر
میشوند.
به نظر میرسد یکی از عواملی که نقش به سزایی در عدم مبارزه کارآمد با فساد داشته
باشد رجحان منافع فردی بر منافع ملی است .نتایج حاصل از پژوهش حاضر نیز نران داد
میانگین نمره نقش عوامل فردگرایی بر فساد اداری از نظر پاسخگویان بیش از سطح
متوسط و معادل  8/22است .در تبیین این یافته میتوان گفت در جوامع با رویکرد
فردگرایی منافع فردی به شدت بر منافع جمعی اولویت داشته جامعه و سازمانها و
نهادهای ترکیل دهنده آن از کار تیمی و جمعی گریزان است .در ینین جوامعی سیاست
همکاری متقابل بین اعضا به شدت کاهش یافته ،میزان سرمایه اجتماعی به شدت رو به
کاهش مینهد .در ینین حالتی روحیه کار فردی بر روحیه جمعی ارجحیت دارد .بنابراین
افراد دارای این فرهنگ به دنبال منافع فردی خویش ،نفع جمعی را فدا کرده و سعی
مینمایند با اتخاد رویکردهای فردی به حداکثر منفعت شخصی دست یابند .دراین جوامع
از آنجا که فرد به عضویت شبکهها و تیمهای کاری در نیامده است بنابراین در برابر انجام
اعمال خالف قانون و مقررات از گروه طرد نرده و ینین شیوهای به الگوی رفتاری رایج
تبدیل میشود بدون آن که در گذر زمان نتایج زیانباری را برای فرد به همراه داشته باشد.
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انجام شده در رابطه با فساد دانسته شده است(خضری.)7878،
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بنابراین میتوان این گونه نتیجهگیری نمود که با افزایش و گرایش جامعه به فرهنگ
فردگرایی بر میزان فساد و تخلفات اداری افزوده خواهد شد .نتایج این بخش از پژوهش
با تحقیق ییونگ و یانک( )2007که مهمترین دلیل افزایش فساد در جامعه را فردگرایی
ویژگیهای فردی و فردگرایی کارکنان در سازمان را عامل مؤثر در بروز فساد دانستهاند
همخوانی دارد.
نتایج حاصل از سئوال دوم پژوهش نران داد میانگین نمره فرهنگ مصرفگرایی مؤثر
بر فساد اداری از نظر پاسخگویان 8/80و باالتر از سطح متوسط بوده است .در تبیین این
یافته میتوان گفت با تغییر و تحوالت جهانی الگوهای مصرف به شدت تغییر یافته و افراد
به این نگرش دست یافتهاند که با مصرف بیرتر قادر خواهند بود از یک طبقه اجتماعی به
طبقه باالتر ارتقا یابند .این در حالی است که الگوی سنتی سبک زندگی تنها مصرف را در
موارد ضروری جایز شمرده و پرهیز از مصرف بیش از حد را نمودی از هویت دینی در
نظر میگیرد .دیدگاه رایج حرکت عمودی در سلسله مرات

ساختاری جامعه از طبقة

پایینتر به طبقة باالتر افراد جامعه را به تکاپوی بیرتر وادار کرده ،آنها را به جمع آوری
سرمایه بیرتر ترغی

میکند .این در حالی است که محدودیتهای حاکم بر مراغل از

جمله محدودیت حقو و دستمزد در پارادوکس و تضاد با کار بیرتر و کس

درآمد بیرتر

قرار میگیرد .از این رو ینین یالری کارکنان مستعد را به نقض قوانین قانونی و حقوقی
برای دستیابی بیرتر به ثروت و سرمایه ترغی

کرده ،در بسیاری از موارد منجر به بروز

فساد وتخلف میگردد .همچنان که فراهانی( )7875نیز معتقد است ظاهرگرایی و
ثروتاندوزی در سالهای اخیر افراد انسانی را به موجوداتی تجملگرا ،مصرفگرا و
مالاندوز تبدیل کرده و موج

فساد سازمانی شده است .یافتههای این بخش از تحقیق با

پژوهش حسینی و فرهادینژاد ( )7870که یکی از عوامل مسب

فساد را شهرنرینی

میداند سازگار است .توضیح آن که شهرنرینی زمینهساز مصرفگرایی و به تبع آن تالش
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در فرهنگ یک جامعه دانسته است و با بخری از نتایج پژوهش هوبرت( ،)7117که
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در جهت دستیابی به امکانات الزم است و با توجه به محدود بودن امکانات ،گرایش به
فساد در بین افراد تقویت میشود .در واقع این یافته موید تئوری فرار رابرت مرتن است
که بر مطرح شدن اموری به عنوان ارزش و مزیت در وهلة اول و تالش افراد برای دستیابی
دسترسی همة افراد به آنها فراهم نیست ،کسانی که از آنها محروم مانده اند تالش
میکنند از طریق راههای غیر متعارف و احتماال ارتکاب جرم به اهداف خود برسند .در
جوامع شهری نیز مصرفگرایی به عنوان یک ارزش و مزیت مطرح شده و افراد سعی
میکنند از طر مختلف به این مزیت ساختگی دسترسی یابند.
نتایج حاصل از سئوال سوم پژوهش نران داد عوامل حقوقی با میانگین  8/22در سطح
باالتر از متوسط در بروز فساد و تخلفات اداری نقش دارد .توضیح آن که یکی از عواملی
که در کاهش قیمت فساد اداری و در نتیجه ،افزایش تقاضا برای آن مؤثر است عوامل
مرتبط با نظام حقوقی هستند .این عوامل عبارتند از اهمال کاری و آسانگیری دستگاه
قضایی ،برخوردهای مصلحتی و مالحظه محور با مفسدان ،دست داشتن سیاستمداران در
فساد اداری و کارایی پایین دستگاههای نظارتی و بازرسی در شناسایی موارد فساد
(خضری .)7875،در تفسیر این یافته میتوان گفت عوامل گوناگونی بر ناکارآمدی
سیستمهای حقوقی و قضایی مرتبط با مسا ل سازمانی موثر هستند .از جمله آن که اگر یه
مجریان قانون در جامعه بر روشهای قانونی جلوگیری از فساد و تخلفات تاکید کرده و
داعیه مبارزه با فاسدان اداری و اقتصادی را مطرح میکنند اما قوانین مرخص ،مدون،
صریح و شفاف در این زمینه وجود نداشته یا به شدت نارساست .از این منظر هرگاه
عامالن فساد اداری با راهکارها و سیاستهای قانونی مواجه با جرایم و تخلفات اداری
مواجه میشوند با استناد به تبصرهها و ابهامات موجود در قوانین این امکان را به دست
میآورند که با توجیهات قانونی راه را بر اجرای قانون سد نمایند .از طرف دیگر وجود
قوانین متعارض ،نفی کننده ،ناسخ و منسوخ به عالوه عدم رعایت عدالت اداری در مواجهه
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به آنها در مرحلة بعدی اشاره دارد .با توجه به محدود بودن مزیتها و آن که امکان
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با کارکنان عادی دولت و کارگزاران منتخ

و منصوب ،همچنین خال قانون ،وجود دسته

بندیهای متعدد از جرایم ،موازی کاری سازمانها ،سردر گمی مجریان قانون ،سوء استفاده از
قوانین موجود ،دور زدن قوانین ،ابهام در شمول قوانینی یون ارتراء ،اختالس ،جعل و...
اداری دامن میزند .در نتیجه از دیدگاه پاسخگویان این عامل بیش ازسطح متوسط در فساد
اداری مؤثر بوده است.
نتایج حاصل از سئوال یهارم پژوهش نران داد عوامیل ارتبیاطی بیا مییانگین  8/70در
مقایسه با میانگین فرضی  8در سطح بیرتر از متوسط در ایجاد فساد و تخلفات اداری مؤثر
است .در تببین این یافته میتیوان گفیت بسیتگیهیای خیانوادگی ،خویریاوندی ،قیومی و
نژادی ،وجود رابطه به جای ضابطه ،توجیه ییه ویژگییهیای فرهنگیی مریترک ،احسیاس
همسانی با کارکنان همطبقه زمینه را برای نادیده انگاشن ضوابط قانونی فراهم کرده است و
افراد را به سمت نقض قانون سو میدهد .در ینین حالتی گروههیای مریابه بیا یکیدیگر
ا تالف همبستهای را ترکیل داده با ترکیبی از ویژگیهای جمعیتی و فرارهای اجتماعی بیه
سمت رفتارهای موجد فساد حرکت میکنند .سینر ی ایجاد شده در این حالت ییزی بیش
از توان ضابطه بوده ،اغل

در برابر آن تاب تحمل نیاورده محکوم به فناست .از ایین رو از

دیدگاه پاسخگویان عامل خویراوندی بیش از سطح متوسط در بروز فساد نقش دارد .نتایج
حاصل از رتبهبندی آزمون فریدمن نیز بیانگر این مطل

است که از دیدگاه کارکنیان عامیل

مصرفگرایی اولین رتبه را در بین سایر عوامل به خود اختصصاص داده است.
پیشنهادات
با توجه به آن که در پژوهش حاضر به عوامل فرهنگی و اجتماعی ،عوامل شخصیتی و
عوامل حقوقی موثر بر فساد اداری پرداخته شد در رابطة پیشگیری از بروز فساد با
خواستگاههای پیش گفته پیرنهاداتی به شرح ذیل ارایه میگردد.
الف) در رابطه با عوامل فرهنگی و اجتماعی
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زمینه گرایش به سوء استفاده از منافع را برای مستخدمان دولت به وجود آورده ،به فساد
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 -7ارایه برنامههای آموزشی

ارایه برنامههای آموزش توسط نهادهای آموزشی رسمی (مدرسه و دانرگاه) و نهادهای

مردم و مسئولین با فساد اداری داشته باشد .تا جامعه (اعم از مردم و مسئولین) اعمال
انجام شده در مراکز اداری را موجه قلمداد نمایند و آن را الزمة انجام کار و مثمر ثمر
برای افراد درگیر بدانند نمیتوان انتظار داشت که عالقهای به اقدام علیه آن داشته
باشند .در مورد آموزش عمومی الزم است ضمن افزایش آگاهی مردم در خصوص
برنامهها و دستاوردهای مقابله با فساد سازکارهای مقابلهای که میتواند توسط آنها
صورت پذیرد (نظیر شیوه اطالعرسانی به نهادهای نظارتی) آموزش داده شود .همچنین
میتوان عالوه بر آموزشهای عمومی ،به آموزش اختصاصی مدیران دولتی در مورد
فساد اداری و مصادیق و روشهای پیش گیری از آن اشاره نمود.
 -2طراحی و اجرای برنامههای اجتماعی

ترویق کارمندان و شهروندان به ارسال اطالعات آزادی مطبوعات در اراییه گیزارش و
افراگری فساد اداری و اقتصادی ،بهبود وضعیت معیرتی کارکنان دولت ،تقویت نهیادهیای
مدنی در نظارت بر نهاد قدرت ودستگاههای اجرایی ،سیاستزدایی نظام اداری و اقتصیادی
میتواند با اصالح شرایط پیش از بروز فساد از ارتکاب آن جلوگیری نماید.
ب) در رابطه با عوامل شخصیتی
 -1در سطح جامعه

یکی از راهکارهایی که میتواند نقش موثری در کنترل و پیشگیری از فساد اداری
داشته باشد استفاده از سازوکارهای مبتنی بر کنترل درونی است .این روش ضمن کم هزینه
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آموزشی غیر رسمی نظیر رسانهها میتواند سهم به سزایی در آشنایی و حساس شدن

مطالعه جرم شناختی تخلفات و فساد اداری

بودن در صورتی که به درستی مورد استفاده قرار گیرد (حتی در صورتی که عوامل محیطی
نیز برای ناهنجاری مهیا باشد) به عنوان عامل مانع کرده و از بروز بزه جلوگیری میکند.
ارزشهای اخالقی و انضباط اجتماعی میتواند از طریق افزایش خود کنترلی عامل موثری
در پیشگیری از فساد و تخلفات داری به شمار آید.
 -2در سطح سازمان

در واحد سازمانی نیز توجه بر عوامل شخصیتی کارمندان توسط مدیران و پیشبینی و
برگزاری دورهها و برنامههای آموزشی و فرهنگسازی غیرمستقیم با هدف تقویت فرهنگ
مرارکتجویی و مرارکتپذیری ،تقویت جامعهپذیری و الگوسازی شخصیتی برای
کارمندان و مسئوالن اجرایی میتواند با تاثیرگذاری بر ویژگیهای فردی افراد در
پیشگیری از تخلفات و بزههای اداری موثر باشد.
ج) در رابطه با عوامل حقوقی
 -1اصالح قوانین مرتبط با سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی

اولین عامل موثر در بروز فساد اداری ،وجود قوانین ناکارآمد ،فقدان قیوانین مناسی

و

تسهیلکننده و عدم شفافیت به امکان ارایه تفسیر های متعدد از متون قانونی است .بیه نظیر
میییرسیید در اییین خصییوص الزم اسییت ضییمن مقییرراتزدایییی و شییفافسییازی قییوانین،
سازوکارهای مناس

به منظورخصوصیسازی نهادی های دولتیی تیدوین گیردد .همچنیین

اصالح قوانین و مقررات کیفری و جزایی برای برخورد مؤثر با عوامل فساد و جرمانگاری،
شناسایی و کدبندی عناوین مجرمانه مرتبط در قوانین موضوعه الزم است.
 -2پیشبینی نظام نظارت و ارزیابی

در این خصوص پیرنهاد میشود ضمن اصالح نظام نظارت و بازرسی و بهینهسازی
فرآیند نظارت و کنترل ،نهاد مستقل و دایمی برای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی ترکیل
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عالقهمند نمودن مردم و نسل جوان به فرهنگ دینی و احیا و آموزش ارزشهای

فصلنامة علمی ی پژوهری رفاه اجتماعی ،سال یهاردهم ،شماره 45

و ضمن نظارت بر ثروت کارمندان ،مدیران و مسئوالن اجرایی کرور در بخشهای اداری
و اقتصادی ،7مدیریت موثر برنامه مقابله با فساد را بر عهده گیرد .همچنین این نهاد وظیفة
را بر عهده خواهد داشت.

 - 7هریند در این نهادهایی همچون سازمان بازرسی کل کرور و دیوان محاسبات وظیفة نظارت بر امور
اداری و سازمانی را بر عهده دارند ولی از حی سازمانی فاقد ساختارهای فراگیر بوده و در عمل نیز به علت
عدم برخورداری از قدرت اجرایی الزم قادر به پیش گیری و برخورد با فساد اداری در سطح کالن نیستند.
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