Quarterly Journal of

Autumn 2021, Volume 9, Number 3

The Macro and Strategic Policies

A Measuring Model for Curbing Customary Corruption
in the Iranian Governmental Organizations
iD

iD

*Hamidreza Yarahmadi1 , Ali Asghar Pourezzat2 , Yousef Taghi Poriani Gilani3 iD ,
Davoud Kia Kojori4 iD

1. PhD of Public Management, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University Chaloos Branch, Chaloos, Iran
2. Professor, Department of Public Management, Faculty of Management and Accounting, Tehran University, Tehran, Iran
3. Professor, Department of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University Chaloos Branch, Chaloos, Iran
4. Professor, Department of Public Management, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University
Chaloos Branch, Chaloos, Iran
Use your device to scan
and read the article online

Citation: Yarahmadi, H. R., Pourezzat, A. A., Taghi Poriani Gilani, Y., & Kia Kojori, D
(2021). [A Measuring Model for Curbing Customary Corruption in the Iranian Governmental
Organizations]. Quarterly Journal of the Macro and Strate-gic Policies, 9 (3), 526-558.
https://doi.org/10.30507/JMSP.2021.251253.2134
https://doi.org/10.30507/JMSP.2021.263119.2179

20.1001.1.23452544.1400.9.35.4.4

ABSTRACT
Funding: See Page 549
Received: 01/23/2021
Accepted: 06/19/2021
Available Online: 09/23/2021

Article Type: Research paper

Key words:

Measure; restraint,
customary corruption;
Iranian governmental
organizations.

Administrative corruption has been a long standing issue for governmental organization which constitutes a major part of many thinkers in administrative, political, and
social sciences. The expansion of corruption in the world has changed it to a para-national and global concern. When corruption expands in the governmental organizations, it might change to a wrong custom which is only combated through amending
patterns and behavioral changes. This study employed a qualitative method and data-based theory to firstly conceptualize the customary corruption in governmental
organizations of Iran, the corruption which has been a common and inevitable aspect
of many organizations. It, then, identified the elements of customary corruption, and
finally suggested the curbing strategies of customary corruption in the governmental
organizations of Iran at different (governmental, structural, managerial, etc.) levels.
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فســاد اداری مســئلهای اســت کــه از گذشــته تــا کنــون گریبانگیــر ســازمانهای دولتــی بــوده و
هســتۀ اندیشــۀ بســیاری از دانشــمندان و متفکــران علــوم مدیریتی ،سیاســی و اجتماعی را تشــکیل
داده اســت .گســترش فســاد در ســطح جهانــی ســبب شــد مبــارزه بــا آن بهصــورت یــک امــر فراملی
و جهانــی درآیــد .زمانــی کــه فســاد در ســازمانهای دولتــی گســترش مییابــد ،بــه یــک عــرف غلط
تبدیــل میشــود و دیگــر مهــار فســاد عرفــی و مبــارزه بــا آن فقــط از طریــق اصــاح الگوهــا و
بســتههای رفتــاری محقــق میگــردد .در ایــن پژوهــش ،بــا اســتفاده از روش کیفــی و تئــوری
دادهبنیــاد ،درگام اول بــه مفهومپــردازی فســاد عرفــی در ســازمانهای دولتــی ایــران پرداختــه شــد؛
فســادی کــه در بیــن ســازمانهای دولتــی ایــران شــایع و بــه امــری گریزناپذیــر تبدیل شــده اســت.
در گام بعــدی ،مؤلفههــای فســاد عرفــی شناســایی شــد و درنهایــت تدابیــر مهارگـ ِر فســاد عرفــی در
ســازمانهای دولتــی ایــران در عرصههــای مختلــف (حاکمیتــی ،ســاختاری ،مدیریتــی و )...ارائــه
گردید.
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 .1مقدمه

پدیــدۀ فســاد از زمــان گذشــته تــا بــه حــال وجــود داشــته و همیشــه یکــی از مهمتریــن مســائل در
بیــن عــوام و نخبــگان جوامــع بــوده اســت .پدیــدۀ فســاد بســته بــه شــدت و ضعــف و همچنیــن شــیوع
آن در سیســتم مدیریــت جامعــه ،میتوانــد باعــث انحــراف مدیریــت بخــش عمومــی شــود .تاریخچــۀ
فســاد بــه قدمــت اولیــن ســازمان جامعــۀ انســانی اســت .در آتــن باســتان و در اواخــر قــرن پنجــم
میــادی ،افــرادی بــرای محاکمــۀ سوءاســتفادههای مربــوط بــه ســاخت بناهــای تاریخــی آکروپولیــس
ـدند.
آورده شـ 
فســاد یکــی از آن مفاهیــم نــادری اســت کــه بهطــور گســترده مــورد بحــث قــرار گرفتــه و در محافــل
علمــی متعــددی ،همچــون اقتصــاد ،روانشناســی ،جامعهشناســی ،مدیریــت و مطالعــات سیاســی بــه آن
پرداختــه شــده اســت .درک مــا از فســاد و نحــوۀ برخــورد مــردم در ســازمانها بــا آن ،همــواره درحــال
تحــول اســت .در آخریــن نظرســنجی یوروبارومتــر 99 ،1درصــد از یونانیــان اذعــان کردهانــد کــه فســاد در
کشورشــان شــایع اســت و رشــوهخواری و سوءاســتفاده از ارتباطــات بــرای منافــع شــخصی اصلیتریــن
شــاخص فســاد شــمرد ه میشــود .عالوهبــر ایــن 63 ،درصــد از یونانیــان گــزارش دادهانــد کــه احســاس
میکننــد در زندگــی روزمــره ،بــا پدیــدۀ فســاد روبهروینــد (.)Kominis & Dudau, 2018
امــروزه فســاد رخــدادی جهانــی اســت؛ امــا بــر جوامــع و کشــورها بــه یــک شــکل تأثیــر
نمیگــذارد .پرداختــن بــه موضــوع فســاد ،پیامدهــا و تبعــات اثرگــذار آن بــر سیاســت ،اقتصــاد،
مدیریــت ،اعتمــاد عمومــی و ...ســبب شــده تــا یکــی از مســائل مهــم در جوامــع باشــد .بــرای
نمونــه بــا یــک جســتوجوی ســاده در گــوگل ،بــا  42.800.000یافتــه یــا ســند بــرای واژۀ
فسـ�اد در تحقیقهـ�ا بـ�ه زبـ�ان فارسـ�ی و بیـ�ش ا ز 198میلیــون یافتــه یــا ســند بــرای واژۀ �cor
 ruptionدر زبــان انگلیســی مواجــه میشــویم .ایــن تعــداد یافتــه یــا ســند نشــانگر محتواهــای
تولیدشــده و پژوهشهــای متعــدد دربــارۀ موضــوع فســاد اســت کــه در مراجــع علمــی انجــام شــده
اســت .فســاد عملکــرد خدمــات عمومــی دولــت را تضعیــف میکنــد و رضایــت عمومــی را کاهــش
میدهــد .براســاس تحقیقــات ،ســطح منفــی ادراک فســاد موجــب ازبیــن رفتــن احتــرام عمومــی
مــردم بــه دولــت (در مقــام تنهــا ارائهدهنــدۀ خدمــات عمومــی) میشــود ،شــهروندان را ناامیــد
میکنــد و درنتیجــه بدبینــی بــه دولــت را افزایــش میدهــد .فســاد پدیــدهای اســت کــه بــه
مکانیســمهای قانونــی و اقتصــادی جامعــه وابســته میشــود و بهتعبیــری همچــون ســرطان ،بــه
همیــن مکانســیمهای قانونــی و اقتصــادی حملــه میکنــد و موجــب تضعیــف کارکردهــای آنهــا
میشــود .از دیــدگاه قانونــی ،فســاد نشــاندهندۀ یــک شــکل مخفــی از تجــارت منفــی اجتماعــی
اســت کــه از طریــق آن ،دارنــدگان قــدرت سیاســی یــا اداری از قــدرت یــا تأثیــری کــه بهموجــب
حکــم یــا عملکــرد خــود دریافــت میکننــد ،ســود میبرنــد.
1. Eurobarometer
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فســاد در جایــی رخ میدهــد کــه تصمیمگیرنــدگان وظایــف خــود را بــرای احقــاق حقــوق
اجتماعــی بهشــیوهای بیطرفانــه نقــض میکننــد و درعــوض هدفشــان ایجــاد منافــع بــرای
خــود یــا مرتبطــان آنهاســت .فســاد جنایتــی علیــه بشــر اســت کــه کشــور را نابــود میکنــد،
همــۀ ســطوح دولــت را آلــوده میســازد ،رونــد توســعۀ کشــور را ُکنــد میکنــد و فقــر را افزایــش
میدهــد (  .)Deng, 2018ارتبــاط قــوی بیــن فســاد و حکومــت ،باعــث کاهــش و توقــف رشــد
اقتصــادی و ضعــف در اثربخشــی خدمــات دولــت میشــود .فســاد بــه تضعیــف هویــت ملــت
و اعتمــاد مــردم در سیســتم دولتــی منجــر میشــود و یکــی از آثــار چشــمگیر آن ،ایــن اســت
ک��ه مرــدم ،بهویـ�ژه جوان��ان ،اعتم�اـد خ��ود را ب��ه دول��ت ازدس��ت میدهن��د .مســئلۀ فســاد از
آنجــا اهمیــت دارد کــه بهاعتقــاد محققــان ،در ســطح ســازمان موجــب ایجــاد بیاعتمــادی و
هزینههــای اضافــی میشــود و در ســطح اجتماعــی ،نهادهــای اجتماعــی ماننــد دادگاههــا و
دســتگاههای نظارتــی را تضعیــف میکنــد.
فســاد بهدلیــل پیشــرانهای فــردی ،ســازمانی ،سیاســی ،اقتصــادی ،فرهنگــی ،قضایــی و...
رخ میدهــد .بــر همیــن اســاس ،میتــوان بــه جنســیت ،ســن ،نــوع مســئولیت ،ملیــت ،مذهــب،
تحصیــات ،طبقــۀ اجتماعــی و خویشــتنداری درمقابــل وسوســهها و رفتارهــای ســوء در ســازمان،
رضایــت شــغلی ،فرهنــگ ســازمانی و ...بهعنــوان مهمتریــن عوامــل مرتبــط بــا پیشــرانهای فــردی
و ســازمانی اشــاره کــرد (پورعــزت ،طاهریعطــار و روزبهانــی.)1394 ،
بهمــرور مدیــران فاســد بهروشهــای مختلفــی ،ماننــد فــروش امــوال عمومــی توســط مقامــات
دولتــی ،کوتاهــی در تــدارکات عمومــی و سوءاســتفاده از بودجههــای دولتــی ،بهســمت تحقــق منافــع
فــردی خــود میرونــد .فســاد از طریــق تأثیــر بــر ســرمایهگذاری و بهــرهوری ،مانــع توســعۀ اقتصــادی
میشــود .همچنیــن موجــب بــروز نابرابــری در توزیــع درآمدهــا میشــود و بــر کارایــی مخــارج
عمومــی اثــر میگــذارد و نــرخ تــورم را افزایــش میدهــد (.)Fredriksson, 2014
ازبیــن رفتــن انگیزههــای عمومــی بــرای پرداخــت مالیــات و شــیوع فــرار مالیاتــی ،کاهــش اثرگذاری
نقــش دولــت در اجــرای قراردادهــا و حفاظــت از حقــوق مالکیــت ،کاهــش مشــروعیت اقتصــاد بــازار و
دموکراســی و ایجــاد مانــع بــرای ورود بــه بــازار بــرای شــرکتهای کوچــک و درحــال ظهــور از دیگــر
تبعــات فســاد بــرای حاکمیــت اســت .انجمــن اقتصــاد جهانــی بــرآورد میکنــد کــه هزینــۀ مقابلــه بــا
2
فســاد بــرای یــک ســال 2.6تریلیــون دالر در جهــان اســت کــه برابــر بــا بیــش از  ۵درصــد جیدیپــی
یــا تولیــد ناخالــص جهانــی اســت.
در گفتمــان سیاســی کشــورمان ،ســابقۀ هشــدارها و پیامهــای متعــدد از رهبــر معظــم انقــاب
اســامی ایــران و مســئوالن ارشــد نظــام ،مؤیــد لــزوم مبــارزه بــا فســاد اداری اســت و بهمنزلــۀ
)2. GDP (Gross Domestic Product
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یکــی از اهــداف کالن نظــام ،همــواره مــورد تأکیــد بــوده اســت .اگرچــه در جامعــه تمایــل عمومــی
بــه گرایشهــای مذهبــی و ملــی مشــاهده میشــود و فســاد رخــدادی منفــی تلقــی میگــردد و
همــواره بــر مهــار آن تأکیــد میشــود ،درعمــل شــاهد آن هســتیم کــه شــیوع فســاد در جامعــۀ ایــران،
مســیر بســیاری از پیشــرفتهای اقتصــادی ،اجتماعــی و ملــی را مســدود و هزینههــای زیــادی را بــه
کشــور و مــردم تحمیــل کــرده اســت .در ســال  2019م 1398 /رتبــۀ شــاخص ادراک فســاد اداری در
کشــورمان  146از بیــن  180کشــور بــوده و نمــرۀ آن  26از  100شــده اســت 3.بــا توجــه بــه تبعــات
منفــی فســاد در توســعه و آینــدۀ کشــور از ابعــاد گوناگــون ،رهبــر معظــم انقــاب در ســال 1389
سیاس ـتهای کلــی نظــام اداری را در 26بنــد ،پــس از اخــذ مشــورت از مجمــع تشــخیص مصلحــت
نظــام ،بــرای اجــرا ابــاغ فرمودنــد .همچنیــن در همیــن راســتا و بــرای اجــرای برنامــۀ ششــم ،نقشــۀ راه
اصــاح نظــام اداری (موضــوع مصوبــه شــمارۀ  ۲۰۶/۹۳/۵۶۰تاریــخ  1393/01/20شــورای عالــی اداری)
و اصــل یکصدوسیوهشــتم قانــون اساســی جمهــوری اســامی ،قانــون ارتقــای ســامت نظــام اداری
و مقابلــه بــا فســاد ،تصویــب و بــرای اجــرا ابــاغ شــده اســت .بــر همیــن اســاس ،میتــوان دریافــت
کــه مســئلۀ فســاد و همچنیــن تبعــات منفــی آن در عرصههــای مختلــف کشــور مــا نیــز از ســوی
کمــی و کیفــی ،بیانگــر
پژوهشــگران بهدرســتی درک شــده و تعــدد پژوهشهــای علمــی بهلحــاظ ّ
اهمیــت موضــوع فســاد در کشــور اســت.
علیرغــم پژوهشهــای فــراوان درخصــوص موضــوع فســاد در جوامــع علمــی کشــورمان ،وضعیــت
شــاخص فســاد و همچنیــن ادراک فســاد در کشــور ایــران (گزارشهــای ســایت شــفافیت بینالملــل)،
در ســیری نزولــی قــرار دارد .شــیوع فســاد در الیههــای مختلــف مدیریتــی ،پذیــرش فســاد در بیــن
قشــرهای مختلــف جامعــه و نبــود اهتمــام جــدی و فراگیــر بــرای مهــار فســاد در کشــور ،موجــب بــروز
پدیــدهای بهنــام فســاد عرفــی در کشــور شــده اســت.
هــدف اصلــی ایــن پژوهــش تبییــن موضــوع فســاد عرفــی اســت .فســاد عرفــی یکــی از مفاهیمــی
اســت کــه بــه شــیوع و گســتردگی فســاد در نظــام اداری ایــران اشــاره میکنــد و بــا ارتقــای ســامت
نظــام اداری و مقابلــه بــا فســاد در تعــارض اســت .بــر همیــن اســاس ،معرفــی و تبییــن موضــوع فســاد
عرفــی در ســازمانهای دولتــی ایــران و ســپس اتخــاذ تدابیــر الزم بــرای مهــار آن محــور اصلــی ایــن
پژوهــش قــرار گرفتــه اســت .بــرای تبییــن موضــوع فســاد عرفــی در ســازمانهای دولتــی ایــران ،الزم
اســت ســه پرســش اساســی زیــر بررســی و پاس ـخهای دقیقــی بــه آنهــا داده شــود:
ـ مفهوم فساد عرفی در سازمانهای دولتی ایران چیست؟
ـ مؤلفههای فساد عرفی در سازمانهای دولتی ایران کداماند؟
3. Transparency International,2020
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ـ تدابیــر مناســب بــرای مهــار فســاد عرفــی در عرصههــای مختلــف (حاکمیتــی ،ســاختاری،
مدیریتــی و )...در ســازمانهای دولتــی ایــران کدامانــد؟
گام اول ایــن پژوهــش مفهومپــردازی فســاد عرفــی در ســازمانهای دولتــی ایــران اســت.
فســاد عرفــی فســادی اســت کــه در بیــن ســازمانهای دولتــی ایــران شــایع و بــه امــری گریزناپذیــر
تبدیــل شــده اســت .گام دوم تحقیــق شناســایی مؤلفههــای فســاد عرفــی و درنهایــت ارائــۀ تدابیــر
مهارگــر بــرای مقابلــه بــا فســاد عرفــی در ســازمانهای دولتــی ایــران اســت .مهــار فســاد عرفــی در
ســازمانهای دولتــی ایــران بــه ارتقــای ســطح جامع ـهای ســالم ،بــهدور از ناهنجاریهــای اجتماعــی
کمــک میکنــد .وجــه تمایــز ایــن پژوهــش بــا ســایر پژوهشهــای صورتگرفتــه در موضــوع فســاد،
معرفــی گونـهای جدیــد از فســاد بــا عنــوان فســاد عرفــی بههمــراه راهکارهــای مهارگــر فســاد عرفــی
در ســازمانهای دولتــی ایــران اســت.

 .2روش پژوهش

بــا توجــه بــه اهــداف پژوهــش کــه مفهومســازی فســاد عرفــی ،ارائــۀ تدابیــر مهارگــر فســاد عرفــی
و طراحــی مــدل مفهومــی از نتایــج آن اســت ،روش تحقیــق کیفــی اســت تــا بتــوان از طریــق
تئــوری زمین ـهای بــه اهــداف پژوهــش دســت یافــت .همچنیــن ایــن پژوهــش مطالع ـهای کاربــردی
ـ اکتشــافی محســوب میشــود؛ چراکــه بهدنبــال مدلــی جدیــد در حــوزۀ تدابیــر مهارگــر فســاد
عرف��ی در س�اـزمانهای دولتـ�ی ای��ران اس��ت ک��ه میتواندــ راهکارهای��ی را ب��رای تحقــق سیاس ـتهای
کل��ی نظـ�ام اداری ارائ��ه دهــد .جهــت طراحــی مــدل براســاس متدولــوژی تئــوری زمین ـهای ،گروهــی
از خبــرگان شــامل اســتادان دانشــگاهی و مشــاوران برجســتۀ حوزههــای مدیریــت منابــع انســانی،
مدیریــت دولتــی و رفتــار ســازمانی ،و همچنیــن مدیــران ارشــد ســازمانهای دولتــی انتخــاب شــدند
و مــورد مصاحبــۀ عمیــق قــرار گرفتنــد .ایــن انتخــاب و مصاحبــه تــا رســیدن بــه اشــباع نظــری ادامــه
یافــت و پــس از آن متوقــف شــد .در ایــن تحقیــق ،ویژگیهــای خبرگــی شــامل تســلط بــه وضعیــت
ســازمانهای دولتــی ایــران و اشــراف بــر حوزههــای مختلــف فســاد ســازمانی و عرفــی بــوده اســت.
در مطالعــۀ حاضــر ،براســاس روش تئــوری زمینــهای ،دادههــا بهترتیــب زمانــی (براســاس زمــان
انجــام مصاحبههــا یــا توالــی رخدادهــا) مرتــب شــد .در تحلیــل دادههایــی کــه در روش نظریــۀ مبنایــی
جمـعآوری گردیــد ،از فراینــد کدگــذاری اســتفاده شــد .تحلیــل دادههــا در ایــن رونــد ،جــدا از گــردآوری
و نمونهگیــری صــورت نمیگیــرد .در هــر مرحلــه ،تحلیــل دادههــای پیشــین راهــی اســت بــرای اینکــه
تصمیــم بگیریــم در ادامــه کــدام داده را مــورد توجــه قــرار دهیــم و یــا چــه نمونـهای را جسـتوجو کنیــم.
در طــی فراینــد کدگــذاری ،دادههــا تجزیــه و مفهومســازی شــد و درنهایــت بهشــکل تــازهای در کنــار
یکدیگــر قــرار داده شد .اســتراوس و کوربیــن فراینــد کدگــذاری را بــه ســه مرحلــۀ کدگــذاری بــاز (آزاد)،
محــوری و انتخابــی (گزینشــی) تقســیم کردهانــد .ایــن ســه مرحلــه لزومـاً از یکدیگــر مجــزا نبــوده و در
فراینــد ایــن پژوهــش همدیگــر را تکمیــل کردهانــد .باوجــود ایــن ،در نگاهــی کلــی میتــوان اینگونــه
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بیــان کــرد کــه فراینــد تحلیــل از کدگــذاری بــاز آغــاز شــده و در حالــت ایدئــال بــه کدگــذاری انتخابــی
ختــم خواهــد شــد .رســیدن بــه کدگــذاری انتخابــی و تدویــن نظریــه بــرای تمامــی پژوهشهایــی کــه
بــه ایــن شــیوه انجــام میشــوند ،ضــروری و یــا ممکــن نیســت و میتــوان کار را در مرحلــۀ ارائــه مفاهیــم
و تجزیــه و تحلیــل آنهــا بهپایــان رســاند (اســتراوس و کوربیــن ،1392 ،4ص.)117 .
درواقــع ماهیــت کدگــذاری محــوری ،مشــخص کــردن مقولــۀ فســاد عرفــی و شــرایطی اســت کــه
بــه بــروز آن میانجامــد .زمینــهای کــه فســاد عرفــی درآن واقــع شــده اســت ،راهبردهــای کنتــرل
و نظــارت بــر فســاد عرفــی و پیامدهــای آن میتوانــد راهبردهــای مهــار فســاد عرفــی را مشــخص
کنــد .بهعبارتــی شــرایطی کلــی معطــوف بــه فســاد عرفــی شناســایی میشــود .اینهــا را زیرمقولــه
مینامیــم .زیرمقولههــا نیــز خصایصــی دارنــد و ابعــاد آنهــا را میتــوان شناســایی کــرد (همانجــا).
اینجاســت کــه موضــوع الگــوی پارادایمــی مطــرح میشــود .الگــوی پارادایــم سلســلهروابطی اســت
کــه میــان زیرمقولههــا و مقولــۀ اصلــی برقــرار میشــود .این الگــو اجــزای زیــر را شــامل میشــود:
شرایط علّی :مجموعۀ شرایطی است که سبب پیدایش فساد عرفی میشود.پدیــده :ایــده ،حادثــه یــا رخــدادی اســت کــه مفاهیــم و مقولههــا بــر محــور آن ایجــادمیشــود.
زمینــه :نشــاندهندۀ شــرایط ویــژهای اســت کــه فســاد عرفــی در آن قــرار دارد .زمینــه شــاملخصایــص فســاد عرفــی (پدیــده) نیــز میشــود.
شــرایط میانجــی :زمینــۀ ســاختاری گســتردهای هســتند کــه فســاد عرفــی در آن رخ میدهــدو بــر چگونگــی واکنــش نشــان دادن بــه آن یــا پیامدهــای آن مؤثــر اســت.
راهبردهــای کنــش :در یــک زمینــه و بــا شــرایط میانجــی مشــخص ،مجموعــۀ مشــخصی ازراهبردهــا یــا اقدامــات ،امکانپذیــر میشــود.
پیامدها :هر کنش و اقدامی درخصوص بروز و مهار فساد عرفی پیامدهایی دارد. .3یافتههای پژوهش و تحلیل دادهها
پــس از مصاحبههــای عمیــق بــا  9نفــر از خبــرگان حــوزۀ فســادپژوهی 5و برمبنــای روش تئــوری
زمین ـهای ،نتایــج بهدس ـتآمده درخصــوص پاســخ بــه ســؤال اول پژوهــش (مفهــوم فســاد عرفــی در
ســازمانهای دولتــی ایــران چیســت؟) در جــدول  1آورده شــده اســت.
& Corbin

4. Strauss

 .5تعداد  9نفر از استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه با رتبۀ علمی استادتمام در رشتههای مدیریت ،جامعهشناسی و علوم
سیاسی که دارای تألیفاتی علمی دربارۀ موضوع فساد هستند.
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جدول  .1نظرات خبرگان درخصوص مفهوم فساد عرفی در سازمانهای دولتی ایران
مفهومپردازی درخصوص فساد عرفی در سازمانهای دولتی

منبع (شمارۀ
مصاحبه)

فسادی متدوالشده در سازمان.
کسی متوجه اثرگذاری منفی آن نمیشود.
تبدیل شدن به یک رویه (بهمرور).
مقاومت دیگران دربرابر رفتارهای مخالف فساد عرفی.

1

عرفي شدن فساد مثل عادي شدن گناه در جامعه است.
عاديسازي گناه ناشی شكستن قبح گناه است.
عرفيسازي فساد باعث ميشود فساد از پديدهای منزجرکننده به اتفاقی رایج تبديل شود.

2

فساد عرفی نوعی از فساد سازمانی است که در میان همۀ کارکنان مرسوم شده است.
خطا ،دروغ و نابهنجاری مفهوم فساد عرفی است.
فسادی است که دیگران آن را فساد تلقی نمیکنند.

3

عرف قاعدهای است که به قاعدۀ الزامآور تبدیل شده است.
رفتار عمومی بهطرز معناداری بر رفتار فرد اثر میگذارد.
در فساد عرفی جمع دچار تناقض افشاگري میشود.

4

عرف همان عادت جامعه است.
بزرگترین آسیب فساد عرفی ،پذیرش مردم بهعنوان یک نوع عادت است.
فساد ،بهعنوان یک ناهنجار اولیه ،در ابتدا وارد فرهنگ عمومی شده ،به عادت تبدیل میشود.

5

فساد عرفی در نظام اداری متأثر از فساد در جامعه است.
پذیرش تخلف توسط مردم موجب بروز فساد عرفی میشود.
فساد عرفی توجیه فعلهای خارج از قانونی است که میتواند منفعت ایجاد کند.
در نظام اداری هم ،فساد با همین مفهوم است.

6

برخی رفتارهای روزمره در نظام اداری همان فساد عرفی است.
خیلی از کارکنان و مدیران آن را فساد نمیدانند.
فساد عرفی توجیهپذیر شده است.

7

فساد عرفی یعنی بهلحاظ هنجاری ،زشتی فساد در سازمان و جامعه ازبین رفته است.
فساد عرفی یعنی دیگر قبح هنجاری ندارد.

8

فساد عرفی در سازمان همان فسادی است که در سازمان دارای وجاهت شده است.
فسادی که قبح ناهنجاری بودن آن ازبین رفته است.
تمام طرفین مرتبط با فساد بهطور آگاهانه از فساد خود و طرف مقابل آگاهاند.
واکنش منفی به آن ندارند و تالش میکنند تا این فساد به بهترین شیوه انجام شود.

9

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

در گام دوم ،فراینــد اســتفاده از روشهــای کدگــذاری بــاز ،محــوری و گزینشــی بــرای پاســخ به ســؤال
دوم پژوهــش (مؤلفههــای فســاد عرفــی در ســازمانهای دولتــی ایــران کدامانــد؟) ارائــه شــده اســت.
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3ـ .1کدگذاری باز
ایــن مرحلــه از تجزیــه و تحلیــل بــه شناســایی و اســتخراج مفاهیــم اولیــه از محتــوای مصاحبههــا
اختصــاص داشــت .بــر ایــن اســاس ،بعــد از هــر مصاحبــه ،محقــق بــا بررســی چندبــارۀ آن ،مفاهیــم
موجــود در متــن مصاحبــه را اســتخراج و کدگــذاری میکــرد .درمجمــوع  9مصاحبــه صــورت گرفــت
و  80گــزارۀ اولیــه اســتخراج شــد کــه در جــدول  2قابــل مشــاهده اســت( .گفتنــی اســت کدهــای
کنــار مفاهیــم شــامل یــک حــرف التیــن و یــک عــدد اســت .حــرف التیــن ــــ کــه بهترتیــب حــروف
الفباســت ــــ نشــاندهندۀ فــرد مصاحبهشــونده و عــدد کنــار ایــن حــرف نمایانگــر شــمارۀ گــزارۀ
استخراجشــده از آن مصاحبــۀ خــاص اســت).
جدول  .2گزارههای شناساییشده در اولین مرحله از کدگذاری باز
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کد

گزارهها

A1

هرگاه جرم همهگیر ،عادی و متداول شود ،فساد رخ میدهد.

A2

وقتی که دروغ در سازمان رواج یابد؛ هرچند که یک عرف باشد.

A3

یکسری از فسادها درواقع بهدلیل ضعف قانون و مشکالت قانونی یا مشکالت پرداختی بهصورت عرفی درآمده است.

A4

این نوع فساد (فساد عرفی) را دیگران فساد تلقی نمیکنند .بهمرور مردم نیز این نوع فساد را فساد نمیدانند و عادی میانگارند.

A5

فساد عرفی چیست؟ آن فسادی که در سازمان متداول میشود و کسی متوجه اثرگذاری منفی آن نمیشود و همه
میپذیرند که یک رویه شده است.

A6

همه میدانند خطاست ،ولی همه میپذیرند این خطا انجام شود.

A7

بیتوجهی سازمانهای متولی کنترلکننده مانند دیوان محاسبات یکی از عوامل مهم پیشرانهای فساد است.

A8

برپا داشتن سنت حسنۀ امر به معروف و نهی از منکر در سازمانهای اداری.

B1

عدم آگاهی مراجعان و کارمندان از حقوق خود.

B2

در سازمانهای دولتی نیز برخی موارد مفاسد موجب ظلم میشود.

B3

عدم شفافیت حکمرانی در قبال مردم.

B4

یکی از موارد عرفی شدن این است که خیلی از مردم پذیرفتهاند که حقوق کارمندان گمرک ،شهرداری ،ناجا و ...کم
است و گرفتن وجه از مردم درقبال انجام کار پذیرفته شده است.

B5

برخی مدیران به بدنامی در بلندمدت حساس نیستند.

B6

در کشور ما ،بیشترین آسیب بروز فساد در سازمانهای دولتی ،ازبین رفتن سرمایه و اعتماد عمومی حاکمیت است.

B7

برخی موارد در نقاط کور نظارت است.

B8

برخی برساختهای اجتماعی سبب میشود تا فساد در سازمانها عرفی شود.

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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کد

گزارهها

B9

در فساد عرفی ،تناظر یکبهیک خیلی مطرح نیست.

B10

فساد عرفی موجب شبکهای شدن فساد شده است.

C1

فساد عموماً مستلزم بسط روابط میان افراد یا گروههای درگیر است.

C2

مدیران غیرمؤثر.

C3

فقدان نظام شایستهساالری ،وجود تبعیضات در جذب و ارتقای کارکنان.

C4

نارسایی در نظام حقوق و دستمزد ،نظام پاداش.

C5

تنبیه و بهویژه نظام نظارت و ارزشیابی.

C6

ناآگاهی اربابرجوع به فرایندهای اداری و حقوق خود.

C7

ضعف شفافیت ،پاسخگویی و محدودیت دسترسی به اطالعات.

C8

انحصارگرایی ،باندبازی و وجود شبکۀ روابط غیررسمی.

C9

اندازۀ بزرگ دولت.

C10

حضور مصممترین مصلحان در جایگاههای اصلی نظام سیاسی.

D1

عرفي شدن فساد مثل عادي شدن گناه در جامعه است.

D2

اختالف میزان درآمد کارکنان و حجم هزینهها.

D3

روابط خویشاوندی.

D4

دخالتهای دولت در تصدیگری.

D5

افراط در وضع قوانین.

D6

عدم حساسیت جامعه به معیارهای ارزشی.

D7

تساهل و تسامح نسبت به فساد.

D8

شیوة برخورد نظام قضایی بههمرا ه مقرراتزدایی.

D9

ارتقای سطح آگاهیهای عمومی.

D10

ممانعت از رانت در استخدامها.

D11

بهبود وضعیت حقوق و معیشت کارکنان دولت.

D12

نظارت عمومی بر دستگاههای دولتی.

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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گزارهها

D13

تشویق کارکنان و شهروندان به ارسال اطالعات و افشاگری.

D14

اطالعرسانی و آزادی مطبوعات.

E1

بزرگترین آسیبی که جامعه از فساد میتواند بپذیرد این است که پذیرش مردم از فساد بهعنوان یک نوع عادت است.

E2

در فساد عرفی ،رابطۀ شبکهای کام ً
ال مشهود است.

E3

یکی از مصادیق فساد عرفی ایجاد ارتباطات فسادآلود بین افراد است؛ یعنی در جامعهای که دچار فساد عرفی شده،
چرخۀ ارتباطات در بین کارمند ،اربابرجوع و واسطه یک چرخۀ فسادآلود است.

E4

در فساد عرفی ،همیشه مراجعان مقصر نیستند .ساختار و قوانین ناکارآمد موجب تمایل اربابرجوع به فساد است.

E5

عدم داشتن برنامه و راهبرد مد ّون برای مهار و مبارزه با فساد سبب میشود بهمرور فساد به عرف تبدیل شود.

E6

مسئلۀ فساد این است که ایجاد بیعدالتی میکند.

E7

از بُعد اخالقی نیز الزمۀ پرداختن به امر به معروف و نهی از منکر است.

F1

فساد عرفی در نظام اداری متأثر از فساد جامعه میباشد.

F2

افراد نسبت به آن چیزی که به سازمان میدهند و آنچه از سازمان دریافت میکنند ،احساس عدالت و برابری
نمیکنند.

F3

کارمند خودش را درسازمان طوری میبیند که اینقدر فساد شایع احساس میکند که در یک مسابقۀ فسادآلود درحال
جا ماندن است.

F4

فرهنگ غالب این است که رابطه ارجحیت دارد بر ضابطه و این بهمرور ترویج داده میشود.

F5

اآلن ما آموزش داریم ،ولی پرورش نداریم .باید برای مهار فساد عرفی از روشهای آموزشی و توأمان با پرورشی استفاده
کرد.

F6

مسئلۀ امر به معروف و نهی از منکر هم از علل زمینهای است .البته مشکل این است که امر به معروف و نهی از منکر
در کشور درحد شعار بوده و باید از شعارزدگی دوری کرد.

F7

شفافیت ارائۀ خدمات نیز از مهمترین عوامل مهار فساد عرفی است.

F8

فساد عرفی یعنی اگر اهل رابطه و جبران خدمت نباشی ،کارت پیش نمیرود.

F9

هزینۀ انجام فساد در کشور و سازمانهای اداری ما خیلی پایین است.

G1
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با شیوع فساد و سیستماتیک شدن فراگردهای فسادافزا ،نوعی ناامیدی بر ارکان ساختاری و محتوایی جامعه
مسلط میشود که فساد را ناگزیر جلوه میدهد .پیش از هر کاری این ناامیدی باید ازمیان برود.

G2

بیتردید بهترین راه مبارزه با فساد همهگیر و سیستماتیک ،برانگیختن عزم ملی در مسیرهای قانونی است.

G3

ضعف سیستم قضایی بههیچوجه جبرانپذیر نیست.

G4

جامعۀ مدنی آگاه میتواند بهمنزلۀ شرط الزم ،در مسیر فسادآوری و فسادافزایی مانعآفرینی کند.

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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G5

شرط کافی مهار جریانهای فسادگستر از طریق استحکام و استمرار مداخلۀ جامعه مدنی و عامۀ مردم ،برخورداری از
حمایت قانونی و قضایی است.

G6

سوتزنی و افشاگری و قانونگرایی الزمۀ مبارزه با فساد است و ترس از پیامدهای آن ،مأیوسکنندۀ مردم و مشوق
فسادگستران است.

G7

رسواسازی فسادگستران در عرصۀ عمومی واجب است.

G8

تمهید قانونی صریح برای حمایت مقتدر از افشاکنندگان جریانهای فاسد است.

H1

بهلحاظ هنجاری ،زشتی فساد در سازمان و جامعه ازبین رفته است .فساد عرفی یعنی دیگر قبح هنجاری ندارد.

H2

برخی مشاغل دولتی اینطور شده که بهدلیل کم بودن درآمد ،کارمند اجازه دارد تا برای جبران کمبود حقوق ،مبالغی
را در اندازههای مختلف از اربابرجوع دریافت کند.

H3

دولت قصد برخورد با فساد عرفی را ندارد.

H4

بروز ناکارآمدی در سیستم ادارۀ سازمانها.

H5

وجود نابرابری.

H6

عدم شفافیت.

H7

قوانین ناکارآمد.

H8

قانون پیچیده مولد فساد است.

I1

فساد عرفی در سازمان همان فسادی است که در سازمان دارای وجاهت شده است.

I2

بهمرور میزان و شیوع فساد وقتی زیاد میشود ،طبیعتاً عرفی شدن فساد محقق میگردد.

I3

عدم شفافیت.

I4

کاهش میزان رضایتمندی کارکنان از درآمد خود.

I5

عدم وجود قوانین کارآمد و اعمال قوانین ناکارآمد.

I6

عدم استفاده از ظرفیت شایستهساالری در ارتقای مناصب.

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

بعد از شناسایی گزارههای اولیه ،سعی شد تا با بررسی و دستهبندی آنها ،مفاهیم اولیه شکل گیرد.
نتیجۀ این کار شناسایی  24مفهوم اولیه بود که در جدول  3ارائه شده است.

حمیدرضا یاراحمدی و همکاران .الگوی تدابیر مهارگر فساد عرفی در سازمانهای دولتی ایران.
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جدول  .3مفاهیم شناساییشده در دومین مرحله از کدگذاری باز

538

کد

گزارهها

A1

هرگاه جرم همهگیر ،عادی و متداول شود ،فساد رخ میدهد.

A2

وقتی که دروغ در سازمان رواج پیدا کند؛ هرچند که یک عرف باشد.

A4

این نوع فساد (فساد عرفی) را دیگران فساد تلقی نمیکنند .بهمرور مردم نیز این نوع فساد
را فساد نمیدانند و عادی تلقی میکنند.

A5

فساد عرفی چیست؟ آن فسادی که در سازمان متداول میشود و کسی متوجه اثرگذاری
منفی آن نمیشود و همه میپذیرند که یک رویه شده است.

A6

همه میدانند خطاست ،ولی همه میپذیرند این خطا انجام شود.

E5

نداشتن برنامه و راهبرد مد ّون برای مهار و مبارزه فساد سبب میشود بهمرور فساد به یک
عرف تبدیل شود.

H1

بهلحاظ هنجاری ،زشتی فساد در سازمان و جامعه ازبین رفته است .فساد عرفی یعنی دیگر
قبح هنجاری ندارد.

I1

فساد عرفی در سازمان همان فسادی است که در سازمان دارای وجاهت شده است .فسادی
که قبح ناهنجاری بودن آن ازبین رفته است.

A3

یکسری از فسادها درواقع بهدلیل ضعف قانون و مشکالت قانونی یا مشکالت پرداختی
بهصورت عرفی درآمده است.

A7

بیتوجهی سازمانهای متولی کنترلکننده مانند دیوان محاسبات یکی از عوامل مهم
پیشرانهای فساد است.

D5

افراط در وضع قوانین.

E4

در فساد عرفی ،همیشه مراجعان مقصر نیستند .ساختار و قوانین ناکارآمد موجب تمایل
اربابرجوع به فساد است.

H7

قوانین ناکارآمد.

H8

قانون پیچیده مولد فساد است.

I5

عدم وجود قوانین کارآمد و اعمال قوانین ناکارآمد.

A8

برپا داشتن سنت حسنۀ امر به معروف و نهی از منکر در سازمانهای اداری تا اینکه مانع از
رویه و عادی شدن فساد عرفی در سازمانها شود.

E7

از بُعد اخالقی نیز الزمۀ پرداختن به امر به معروف و نهی از منکر است.

F6

مسئلۀ امر به معروف و نهی از منکر هم از علل زمینهای است .البته مشکل این است که امر
به معروف و نهی از منکر در کشور در حد شعار بوده و باید از شعارزدگی دوری کرد.

مفاهیم

فراگیری

ضعف یا خألهای قانونی

کمرنگ شدن فرهنگ امر
به معروف و نهی از منکر

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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کد

گزارهها

B1

ناآگاهی مراجعان و کارمندان از حقوق خود.

C6

ناآگاهی اربابرجوع به فرایندهای اداری و حقوق خود.

D9

ارتقای سطح اگاهیهای عمومی.

G4

جامعۀ مدنی آگاه میتواند بهمنزلۀ شرط الزم ،در مسیر فسادآوری و فسادافزایی مانعآفرینی کند.

B2

در سازمانهای دولتی نیز برخی موارد مفاسد موجب ظلم میشود.

B6

در کشور ما بیشترین آسیب بروز فساد در سازمانهای دولتی ،ازبین رفتن سرمایه و اعتماد
عمومی حاکمیت است.

B3

عدم شفافیت حکمرانی در قبال مردم.

C7

ضعف شفافیت ،پاسخگویی و محدودیت دسترسی به اطالعات.

F7

شفافیت ارائۀ خدمات نیز از مهمترین عوامل مهار فساد عرفی است.

H6

عدم شفافیت.

I3

عدم شفافیت.

B5

برخی مدیران نسبت به بدنامی در بلندمدت حساس نیستند.

C2

مدیران غیرمؤثر.

H4

بروز ناکارآمدی در سیستم ادارۀ سازمانها.

B7

برخی موارد در نقاط کور نظارت است.

C5

تنبیه و بهویژه نظام نظارت و ارزشیابی.

D12

نظارت عمومی بر دستگاههای دولتی.

B4

یکی از موارد عرفی شدن این است که خیلی از مردم پذیرفتهاند که حقوق کارمندان گمرک،
شهردای ،ناجا و ...کم است و گرفتن وجه از مردم در قبال انجام کار پذیرفته شده است.

B8

برخی برساختهای اجتماعی سبب میشود تا فساد در سازمانها عرفی شود.

B9

در فساد عرفی ،تناظر یکبهیک خیلی مطرح نیست .تداوم ارتباطات نامشروع برای انجام
فسادهای مختلف مطرح است.

B10

فساد عرفی موجب شبکهای شدن فساد شده است.

I2

بهمرور میزان و شیوع فساد وقتی زیاد میشود ،طبیعتاً عرفی شدن فساد محقق میگردد.
هرقدر شیوع و گستردگی فسادها در سازمان افزایش یابد ،فساد در سازمانها بهسمت عرفی
شدن حرکت میکند.

مفاهیم
ضعف آگاهی افراد
از حقوق سازمانی و
اجتماعی خود

تبعات اجتماعی مخرب

عدم شفافیت در
سازمانها

ضعف مدیریت سازمانها

ضعف نهادهای نظارتی

تصورات اجتماعی غلط
درخصوص برخی مشاغل
سازمانی

توسعۀ افسارگسیختۀ
فساد

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

حمیدرضا یاراحمدی و همکاران .الگوی تدابیر مهارگر فساد عرفی در سازمانهای دولتی ایران.

539

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

پاییز  .1400دورۀ  .9شمارۀ 3

540

کد

گزارهها

C1

فساد عموماً مستلزم بسط روابط میان افراد یا گروههای درگیر است

C8

انحصارگرایی ،باندبازی و وجود شبکۀ روابط غیررسمی.

D3

روابط خویشاوندی.

E2

در فساد عرفی ،رابطۀ شبکهای کام ً
ال مشهود است.

E3

یکی از مصادیق فساد عرفی ایجاد ارتباطات فسادآلود بین افراد است؛ یعنی در جامعهای که دچار
فساد عرفی شده ،چرخۀ ارتباطات در بین کارمند ،اربابرجوع و واسطه یک چرخۀ فسادآلود است.

F8

فساد عرفی یعنی اگر اهل رابطه و جبران خدمت نباشی ،کارت پیش نمیرود.

C3

فقدان نظام شایستهساالری ،وجود تبعیضات در استخدام ،انتصاب و ارتقای افراد.

D10

جلوگیری از فساد استخدامی.

I6

عدم استفاده از ظرفیت شایستهساالری در ارتقای مناصب.

C4

نارسایی در نظام حقوق و دستمزد ،نظام پاداش.

D2

اختالف میزان درآمد کارکنان و حجم هزینهها.

D11

افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت.

F2

افراد نسبت به آن چیزی که به سازمان میدهند و آنچه از سازمان دریافت میکنند،
احساس عدالت و برابری نمیکنند.

H2

برخی مشاغل دولتی اینطور شده که بهدلیل کم بودن درآمد کارمند اجازه دارد تا برای
جبران کمبود حقوق ،مبالغی در اندازههای مختلف از اربابرجوع دریافت کند.

H5

وجود نابرابری.

I4

کاهش میزان رضایتمندی کارکنان از درآمد خود.

C9

اندازۀ بزرگ دولت.

D4

وسعت دامنۀ دخالتهای دولت در تصدی امور.

H3

دولت قصد برخورد با فساد عرفی را ندارد.

C10

حضور مصممترین مصلحان در جایگاههای اصلی نظام سیاسی.

G2

بیتردید بهترین راه مبارزه با فساد همهگیر و سیستماتیک ،برانگیختن عزم ملی در
مسیرهای قانونی است.

G5

شرط کافی مهار جریانهای فسادگستر از طریق استحکام و استمرار مداخلۀ جامعه مدنی و
عامۀ مردم ،برخورداری از حمایت قانونی و قضایی است.

مفاهیم

سازمان سایه

فقدان نظام
شایستهساالری

نظام جبران خدمات
غیرکارآمد

ناکارآمدی دولتی

عدم وجود عزم عالی برای
مبارزه با فساد

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

حمیدرضا یاراحمدی و همکاران .الگوی تدابیر مهارگر فساد عرفی در سازمانهای دولتی ایران.
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کد

گزارهها

D1

عرفي شدن فساد مثل عادي شدن گناه در جامعه است .عاديسازي گناه اثرش شكستن
قبح گناه است .عرفيسازي فساد باعث ميشود فساد از يك پديدة منزجر و مشمئز كننده
به يك اتفاق ساده و رايج تبديل شود و جمع دچار تناقض افشاگري شود.

D6

عدم حساسیت جامعه نسبت به معیارهای اخالقی.

E1

بزرگترین آسیبی که جامعه از فساد میتواند بپذیرد این است که پذیرش مردم از فساد
بهعنوان یک نوع عادت است .جایی کشور آسیب میبیند که فساد بهعنوان یک ناهنجار
اولیه در ابتدا وارد فرهنگ عمومی ما میشود ،بهمرور به عادت تبدیل میشود.

F1

فساد عرفی در نظام اداری متأثر از فساد در جامعه است.

D7

امنیت ناشی از فضای آلوده به فساد و تساهل و تسامح نسبت به فساد.

D8

شیوة برخورد نظام قضایی بههمراه مقرراتزدایی.

F9

هزینۀ انجام فساد در کشور و سازمانهای اداری ما خیلی پایین است.

G3

ضعف سیستم قضایی بههیچوجه جبرانپذیر نیست.

D13

تشویق کارکنان و شهروندان به ارسال اطالعات و افشاگری.

G6

سوتزنی و افشاگری و قانونگرایی الزمۀ مبارزه با فساد است و ترس از پیامدهای آن،
مأیوسکنندۀ مردم و مشوق فسادگستران است.

G8

تمهید قانونی صریح برای حمایت مقتدر از افشاکنندگان جریانهای فاسد است.

D14

اطالعرسانی و آزادی مطبوعات.

G7

رسواسازی فسادگستران در عرصۀ عمومی واجب است.

E6

مسئله فساد این است که ایجاد بیعدالتی میکند.

گسترش بیعدالتی

F3

کارمند خودش را در سازمان طوری میبیند که اینقدر فساد شایع احساس میکند که در
یک مسابقۀ فسادآلود درحال جا ماندن است.

F4

فرهنگ غالب این است که رابطه ارجحیت دارد بر ضابطه و این بهمرور ترویج داده میشود.

فرهنگ سازمانی مفسد

F5

اآلن ما آموزش داریم ،ولی پرورش نداریم .باید برای مهار فساد عرفی از روشهای آموزشی
و توأمان پرورشی استفاده کرد.

ضعف نظام آموزش و
پرورش کشور

G1

با شیوع فساد و سیستماتیک شدن فراگردهای فسادافزا ،نوعی ناامیدی بر ارکان
ساختاری و محتوایی جامعه مسلط میشود که فساد را ناگزیر جلوه میدهد .پیش از
هر کاری این ناامیدی باید ازمیان برود.

ناامیدی گسترده از
بهبودی شرایط

3ـ .2کدگذاری محوری

مفاهیم

عادی شدن فساد در
اجتماع

احساس امنیت مفسدان
ضعف نهادهای قضایی در
برخورد با فساد

ناامن بودن افشا کنندگان
فساد

عدم وجود آزادی بیان

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

در ایــن مرحلــه ،ســعی شــد تــا بــا توجــه عمیــق بــه مفاهیــم شناساییشــده و تشــخیص وجــوه تشــابه
و افتــراق آنهــا ،دســتهبندیهای کلیتــری بهنــام مقولههــا ایجــاد گــردد و مفاهیــم همســنخ
و همراســتا در ایــن دســتههای کلیتــر جایابــی شــود .ماحصــل ایــن فراینــد ،شناســایی  6مقولــۀ

حمیدرضا یاراحمدی و همکاران .الگوی تدابیر مهارگر فساد عرفی در سازمانهای دولتی ایران.
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اصلــی بــود کــه بههمــراه مفاهیــم مربوطــه ،در جــدول  4قابــل مشــاهده اســت.
جدول  .4مقولههای شناساییشده بههمراه مفاهیم مربوطه
مفاهیم

مقوالت

ضعف آگاهی افراد از حقوق سازمانی و اجتماعی خود
عدم شفافیت در سازمانها
سازمان سایه
فقدان نظام شایستهساالری
نظام جبران خدمات غیرکارآمد
فرهنگ سازمانی مفسد

عوامل سازمانی فساد عرفی

ضعف مدیریت سازمانها
ضعف نهادهای نظارتی
ناکارآمدی دولتی
عدم وجود عزم عالی برای مبارزه با فساد
ضعف نظام آموزش و پرورش کشور

عوامل مدیریتی ـ حاکمیتی فساد عرفی

ضعف یا خألهای قانونی

عوامل قانونی فساد عرفی

احساس امنیت مفسدان
ضعف نهادهای قضایی در برخورد با فساد
ناامن بودن افشاکنندگان فساد
عدم وجود آزادی بیان

عوامل قضایی فساد عرفی

فراگیری و عادی شدن فساد
کمرنگ شدن فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر
تصورات اجتماعی غلط درخصوص برخی مشاغل سازمانی
عادی شدن فساد در اجتماع

عوامل فرهنگی ـ اجتماعی فساد عرفی

تبعات اجتماعی مخرب
توسعۀ افسارگسیختۀ فساد
گسترش بیعدالتی
ناامیدی گسترده از بهبودی شرایط

پیامدهای فساد عرفی

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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3ـ .3کدگذاری انتخابی (گزینشی)
ـم بعــدی درنظــر گرفتــن ارتباطــات علتومعلولــی
در ایــن مرحلــه از تجزیــه و تحلیــل ،اقــدم مهـ ِ
فرضــی مابیــن مقــوالت (متغیرهــای) شناساییشــده بــود .در ایــن راســتا ،پــس از بررســی دقیــق
محتــوای هریــک از مقــوالت و بــا اتــکا بــر مبانــی نظــری پژوهــش ،مــدل مفهومــی اولیــۀ زیــر
(شــکل  )1ترســیم شــد .ایــن مــدل مفهومــی در پنــج مقولــۀ اصلــی در ایجــاد فســاد عرفــی
شــامل ســازمانی ،مدیریتــی ـ حاکمیتــی ،قانونــی ،قضایــی و فرهنگــی ـ اجتماعــی طراحــی شــده
و اثرگــذاری آنهــا را در ایجــاد پیامدهــای فســاد عرفــی نمایــش میدهــد .شناســایی پیامدهــا
در هــر پژوهشــی تأثیــر مثبتــی بــر طراحــی الگوهــا و تدابیــر مهارگــر علــت مســئله دارد .هــدف
از ایــن پژوهــش شناســایی عوامــل فســاد عرفــی و ارائــۀ راهکارهــای مهارگــر بــرای پیامدهــای
فســاد عرفــی اســت.

شکل  .1مدل مفهومی و اولیۀ پژوهش

تاهیراهبردیوکالن
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ب�رـای پاسخــ دادن ب��ه سـ�ؤال سـ�وم پژوه��ش (تدابیــر مناســب بــرای مهــار فســاد عرفــی در
عرصههــای مختلــف سیاســی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و ...در ســازمانهای دولتــی ایــران کدامانــد؟)،
در هــر  9مصاحبــۀ صورتگرفتــه ســعی شــد نظــر فــرد خبــره درخصــوص تدابیــر مناســب بــرای
مهــار فســاد عرفــی در ســازمان هــای دولتــی اخــذ شــود .در جــدول  ،5ایــن نظــرات درج شــده
اســت.
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جدول  .5نظرات خبرگان درخصوص مفهوم فساد عرفی در سازمانهای دولتی ایران
تدابیر مناسب برای مهار فساد عرفی در سازمانهای دولتی

منبع
(شمارۀمصاحبه)

برپــا داشــتن ســنت حســنۀ امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در ســازمانهای اداری تــا اینکــه مانــع از رویــه و
عــادی شــدن فســاد عرفــی در ســازمانها شــود .همچنیــن بهراحتــی بتواننــد در روی مدیــر نــگاه کننــد و بــا او
مخالفــت کننــد ،جلــوی تمــارض رئیــس را بگیرنــد و جلــوی تمــارض اداری را بگیرنــد.

1

نقــش پررنــگ رســانهها ،مراجــع مقبــول در بیــن مــردم بــرای مهــار فســاد و مقابلــه بــا آن؛ الــزام دســتگاهها به پاسـخگویی
بــه نهادهــای نظارتــی؛ اصــاح و کارآمدســازی قوانیــن ضدفســاد در ســازمانهای دولتــی؛ احیــای ســنت امــر بــه معــروف و
نهــی از منکــر در ســازمانهای دولتــی ایــران؛ تبییــن مــرز خصوصــی یــا دولتی بــودن یــک ســازمان اداری.

2

از بُعد اقتصادی:
خصوصیســازی واقعــی و کاهــش حجــم تصدیگــری و دخالتهــای دولــت در اقتصــاد و نظــارت دقیــق و
مســتمر در اجــرای ایــن فراینــد؛ تنظیــم مناســب سیاسـتهای اقتصــادی مرتبــط بــا فســاد مالــی و اجــرای صحیــح
آنهــا؛ انحصارشــکنی و حــذف زمینههــای رانتخــواری؛ اعمــال اصالحــات اقتصــادی و ایجــاد شــفافیت؛ ایجــاد
عدالــت اقتصــادی؛ رقابتــی نمــودن فعالیتهــای اقتصــادی؛ ایجــاد نظــام ارزی پویــا.
از بُعد حقوقی ،قانونی و قضایی:
اصـلاح ،شفافس�اـزی و وضــع قوانی��ن و مق��ررات ضدفسـ�اد؛ نظــارت بــر وضعیــت مالــی مدیــران و کارکنــان
دولــت؛ نبــو ِد تبعیــض و رعایــت اعتــدال در اجــرای قانــون و مبــارزه بــا فســاد؛ تشــکیل ســازمان مســتقل مبــارزه بــا
فســاد؛ سالمســازی دســتگاه قضایــی؛ آمــوزش قضــات و بازرســان؛ ایجــاد قــوۀ قضاییــۀ مســتقل ،کارآمــد ،مقتــدر
و پاســخگو و شــفاف؛ ســهولت ،ســرعت و قاطعیــت در رســیدگی بــه پروندههــای فســاد؛ افزایــش همکاریهــای
بینالمللــی؛ مبــارزه بــا جرایــم ســازمانیافته؛ ایجــاد سیســتم نظــارت کارآمــد در ســه قــوه.
از بُعد اجتماعی ،فرهنگی و اخالقی:
رعایــت تقــوا و مراقبــت دائمــی (مــردم و مســئوالن)؛ افزایــش اعتمــاد اجتماعــی؛ آموزشهــای دینــی اثربخــش؛
اطالعرســانی وظایــف و فعالیتهــای دســتگاههای مختلــف؛ کاهــش شــرایط و زمینههــای ارتــکاب فســاد و
افزایــش هزینــۀ مفســدان؛ احســاس تعهــد مذهبــی و دلبســتگی بــه ســنتهای اجتماعــی؛ ارتقــای آگاهــی
عمومــی از فســاد؛ مراقبــت و هشــیاری اجتماعــی؛ تقویــت نقــش رســانهها در مبــارزه بــا فســاد؛ ارتقــای انگیــزه،
وجــدان کاری و انضبــاط اجتماعــی؛ پاســخگو بــودن دســتگاهها و مســئوالن بــه مــردم.

3

نقــش دولــت و حیطــۀ ابزارهــا و اهرمهــای کنترلــی ،ویژگیهــای فرهنگــی و اجتماعــی کشــور ،ماهیــت ســاختار
سیاســی کشــور و شــیوة برخــورد نظــام قضایــی بههمــراه مقرراتزدایــی ،ارتقــای ســطح آگاهیهــای عمومــی ،اصــاح
نظــام اداری ،ممانعــت از رانــت در اســتخدامها ،بهبــود حقــوق و معیشــت کارکنــان ،سیاس ـتزدایی از نظــام اداری،
نظــارت عمومــی بــر دســتگاههای دولتــی ،تشــکیل ســازمانهای مســتقل مبــارزه بــا فســاد ،تشــویق کارکنــان و
شــهروندان بــه ارســال اطالعــات و افشــاگری ،اطالعرســانی و آزادی مطبوعــات عواملــی مؤثــر در مهــار فســاد هســتند.

4

بــرای مهــار فســاد عرفــی بایــد از راهکارهایــی از جنــس خــودش اســتفاده کــرد؛ یعنــی بخشهــای مختلــف فرهنگــی،
سیاســی ،اقتصــادی و ...کــه موجــب بــروز فســاد میشــوند ،نیــز بایــد از راهکارهایــی از جنــس خــودش اســتفاده کــرد.
در بخــش فرهنگــی نیازمنــد زمینهســازی فرهنگــی و آموزشــی بــرای دورههــای درســی هســتیم .در بخــش سیاســی
نیازمنــد عــزم جــدی مســئوالن کشــور بــرای مهــار فســاد هســتیم .مــا در روشهــای علّــی نیازمنــد اصــاح ذهــن
مــردم بــرای مهــار فســاد هســتیم .نهادینــه کــردن موضــوع مقابلــه بــا فســاد را در ذهــن دانشآمــوزان بایــد ایجــاد
کــرد .زمانــی کــه کار فرهنگــی و زمینهســازی نکنیــم ،ناچــار هســتیم در مبــارزه بــا فســاد ،بــا جبــر رفتــار کنیــم.

5
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تدابیر مناسب برای مهار فساد عرفی در سازمانهای دولتی

منبع
(شمارۀمصاحبه)

اســتفاده از ظرفیتهــای دینــی و مذهــب تشــیع؛ نقــش رأس حاکمیــت در ســه قــوه ،یــک اهتمــام جــدی و فــارغ
از رقابــت هــای سیاســی؛ نقــش مدیــران و کارگــزاران ،لــزوم اصــاح ســاختارها بههمــراه اصــاح بســترها و محیــط
کاری در قالــب توجــه بــه فرهنــگ عمومــی و ســازمانی؛ بــاال بــردن هزینــۀ فســاد در کشــور و ســازمان هــای اداری.

6

گام اول مبــارزه بــا فســاد ،منــع قانونــی صریــح و اهتمــام بــه مجــازات بیمالحظــۀ گــروه فســادآوران و
مرتکبشــوندگان فســاد ضــروری اســت .گام دوم مبــارزه بــا فســاد ،دال بــر دعــوت گســترده از مــردم و برانگیختــن
عــزم ملــی بــرای افشــاگری دقیــق اســت؛ بهگونـهای کــه مســتند و معقــول باشــد و موجــب هرجومــرج نشــود .گام
ســوم مبــارزه بــا فســاد ،تمهیــد قانونــی صریــح بــرای حمایــت مقتــدر از افشــاکنندگان جریانهــای فاســد اســت.
گام چهــارم ،برانگیختــن عــزم ملــی از طریــق ســازوکارهای اخالقــی و جایــزه بــرای افشــاگری اســت.

7

در عرصــۀ سیاســی :بایــد قــدرت غیرپاســخگو و بــدون نظــارت را حــذف کــرد .در عرصــۀ اقتصــادی :بایــد
مکانیســمهای بــروز اختــاف قیمــت را حــذف کــرد .کمتریــن مداخلــۀ دولــت موجــب بــروز برخــی انحصارهــا
نشــود .در اخــاق :وقتــی مکانیســمهای اقتصــادی و سیاســی بهدرســتی کار نکننــد ،مکانیســم اخالقــی نیــز
مؤثــر خواهــد بــود و همیــن امــر ســبب میشــود تــا اصــرار بــر اخــاق بــدون پیشزمینــۀ اصــاح مکانیس ـمهای
اقتصــادی و سیاســی موجــب تضعیــف اســاس اخــاق در ســازمان و جامعــه شــود .در عرصــۀ تکنولــوژی :فنــاوری
تأثیــر غیرمســتقیم و ثانویــه بــر مهــار فســاد عرفــی دارد و یــک ابــزار ثانویــه اســت .عرصــۀ اجتماعــی :هرچقــدر
نابرابــری کاهــش یابــد ،فســاد کاهــش پیــدا میکنــد .افزایــش اعتمــاد عمومــی موجــب کاهــش ادراک فســاد
میشــود و فســاد کاهــش مییابــد .عرصــۀ قانونــی :نیازمنــد قوانیــن مدیریــت تعــارض منافــع هســتیم کــه وجــود
نــدارد .قانــون پیچیــده مولــد فســاد اســت؛ هرقــدر تبصــره بــه آن بدهیــم ،موجــب بــروز فســاد میشــود .قانــون
بایــد در بســت اجتماعــی معنــادار باشــد .عرصــۀ محیطــی :محیطــی کــه در آن ادراک فســاد باالســت ،مولــد فســاد
اســت .محیطــی کــه در آن ناکارآمــدی وجــود دارد ،تمایــل بــه بــروز فســاد افزایــش مییابــد.

8

عرصــۀ سیاســی :ایجــاد وفــاق و همدلــی و عــزم جــدی در بدنــۀ سیاســی و حاکــم بــر حکومــت بــرای مقابلــه
بــا فســاد و مهــار آن؛ عرصــۀ اقتصــادی :ایجــاد بســتر مناســب بــرای رقابتهــای بــدون رانــت در رقابتهــای
اقتصــادی و عدالــت در توزیــع منابــع عمومــی؛ عرصــۀ اخالقــی :احیــای ارزشهــای اخالقــی دیــن مبیــن اســام
و بهرهگیــری از امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در فرهنــگ ســازمانی؛ عرصــۀ تکنولــوژی :اســتفاده از دولــت
الکترونیــک و ســامانههای جامــع و شــفاف در حلقههــای ارتباطــی مراجعــان و ســازمان؛ عرصــۀ اجتماعــی :ایجــاد
یــک کنــش اجتماعــی بــرای ناهنجــار دانســتن فســاد عرفــی در بیــن مــردم بــا آموزشهــای مختلــف در ســطوح
مختلــف ســنی و فرهنگــی جوامــع؛ عرصــۀ قانونــی :ایجــاد و وضــع قوانیــن در حمایــت از ســوتزنان و وضــع
قوانیــن کارآمــد و شــفاف بــرای کاهــش تبعیضــات در قوانیــن جهــت مهــار فســاد عرفــی؛ عرصــۀ محیطــی :محیــط
بــروز فســاد یــک محیــط پویاســت؛ لــذا تدابیــر مهارگــر نیــز بایــد در یــک محیــط پویــا درنظــر گرفتــه شــود.

9

 .4نتیجه

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

بــا توجــه بــه نوآورانــه بــودن مفهــوم فســاد عرفــی در ادبیــات ســازمانی ایــران ،هــدف اولیــۀ ایــن پژوهــش
شــکافت مفهومــی ایــن پدیــده و دســتیابی بــه شــناختی عمیــق از آن بــود .از ایــن رو ســعی شــد در
مصاحبههــای صورتگرفتــه بــا خبــرگان ،درخصــوص مفهــوم ایــن پدیــده ســخن گفتــه شــود .وجــوه
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اشــتراک نظــرات خبــرگان در زمینــۀ مفهــوم فســاد عرفــی را در مــوارد زیــر میتــوان خالصــه کــرد:
ـ فساد عرفی فسادی است متداول و روزمره.
ـ فساد عرفی رویۀ همهگیر و عادی دارد ،تا حدی که ممکن است فساد تلقی نگردد.
ـ فســاد عرفــی بــه یــک هنجــار ســازمانی تبدیــل میشــود و قبــح و زشــتی آن در میــان افــراد
ازبیــن م ـیرود.
ـ فساد عرفی از فساد فراگیر در جامعه نشئت میگیرد.
ـ درفســاد عرفــی ،تمــام طرفیــن مرتبــط بــا فســاد ،از اربابرجــوع تــا کارمنــد و یــا فــرد واســطه،
بهطــور آگاهانــه از فســاد خــود و طــرف مقابــل آگاهانــد ،ولــی واکنــش منفــی بــه آن ندارنــد و تــاش
میکننــد تــا ایــن فســاد بــه بهتریــن شــیوه انجــام شــود.
در گام بعــدی پژوهــش و پــس از درک عمیــق مفهــوم فســاد عرفــی ،ســعی شــد تــا عوامــل و
مؤلفههــای فســاد عرفــی در ســازمانهای دولتــی ایــران مــورد بررســی دقیــق قــرار گیــرد .جهــت
دســتیابی بــه ایــن هــدف ،از رویکــرد تئــوری دادهبنیــاد و تجزیــه و تحلیــل موشــکافانۀ مصاحبههــا و
کدگــذاری چندگانــه در آنهــا اســتفاده شــد .ماحصــل ایــن فراینــد شناســایی  6دســتۀ کلــی از عوامــل
و مؤلفههــای نقشآفریــن در فراینــد فســاد عرفــی بــود کــه در زیــر بــه آنهــا اشــاره شــده اســت:
•عوامل سازمانی فساد عرفی:
ـ ضعف آگاهی افراد از حقوق سازمانی و اجتماعی خود؛
ـ عدم شفافیت در سازمانها؛
ـ سازمان سایه؛
ـ فقدان نظام شایستهساالری؛
ـ نظام جبران خدمات غیرکارآمد؛
ـ فرهنگ سازمانی مفسد.
•عوامل مدیریتی ـ حاکمیتی فساد عرفی:
ـ ضعف مدیریت سازمانها؛
ـ ضعف نهادهای نظارتی؛
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ـ ناکارآمدی دولتی؛
ـ فقدان عزم عالی برای مبارزه با فساد؛
ـ ضعف نظام آموزش و پرورش کشور.
•عوامل قانونی فساد عرفی:
ـ ضعف یا خألهای قانونی.
•عوامل قضایی ـ امنیتی فساد عرفی:
ـ احساس امنیت مفسدان؛
ـ ضعف نهادهای قضایی در برخورد با فساد؛
ـ ناامن بودن افشاکنندگان فساد؛
ـ نبود آزادی بیان.
•عوامل فرهنگی ـ اجتماعی فساد عرفی:
ـ فراگیری و عادی شدن فساد؛
ـ کمرنگ شدن فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر؛
ـ تصورات اجتماعی غلط درخصوص برخی مشاغل سازمانی؛
ـ عادی شدن فساد در اجتماع.
•عوامل قضایی فساد عرفی:
ـ احساس امنیت مفسدان؛
ـ ضعف نهادهای قضایی در برخورد با فساد؛
ـ ناامن بودن افشاکنندگان فساد؛
ـ نبود آزادی بیان.
•پیامدهای فساد عرفی:
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ـ تبعات اجتماعی مخرب؛
ـ توسعۀ افسارگسیختۀ فساد؛
ـ گسترش بیعدالتی؛
ـ ناامیدی گسترده از بهبودی شرایط.
در آخریــن گام ،بعــد از درک مفهومــی فســاد عرفــی و شناســایی عوامــل و مؤلفههــای آن ،بررســی
تدابیــر مهارکننــدۀ ایــن عارضــۀ ســازمانی در راســتای تحقــق سیاسـتهای کلــی و کالن قانــون ارتقــای
ســامت نظــام اداری و مقابلــه بــا فســاد هــدف قــرار گرفــت .از ایــن رو ســعی شــد در مصاحبههــای
صورتگرفتــه بــا خبــرگان ،دربــارۀ تدابیــر مهارکننــدۀ فســاد عرفــی نیــز ســخن گفتــه شــود .از دیــد
محققــان ،مهمتریــن وجــوه اشــتراک نظــرات خبــرگان در زمینــۀ راهکارهــای مهــار فســاد عرفــی در
زیــر خالصــه شــدهاســت:
ـ احیــای ارزشهــای اخالقــی دیــن مبیــن اســام و بهرهگیــری از ســنت امــر بــه معــروف و نهــی
از منکــر در فرهنــگ ســازمانی؛
ـ استفادۀ هدفمند از قدرت رسانهها و تضمین آزادی و امنیت آنها در افشای فساد؛
ـ الزام دستگاهها به پاسخگویی به نهادهای نظارتی؛
ـ اصالح و کارآمدسازی قوانین ضدفساد در سازمانهای دولتی؛
ـ خصوصیســازی واقعــی و کاهــش حجــم تصدیگــری و دخالتهــای دولــت در اقتصــاد و
نظــارت دقیــق و مســتمر در اجــرای ایــن فراینــد؛
ـ انحصارشکنی و حذف زمینههای رانتخواری؛
ـ اعمال اصالحات اقتصادی و ایجاد شفافیت؛
ـ اصالح ،شفافسازی و وضع قوانین و مقررات ضدفساد؛
ـ تشکیل سازمان مستقل مبارزه با فساد؛
ـ سالمسازی دستگاه قضایی؛
ـ سهولت ،سرعت و قاطعیت در رسیدگی به پروندههای فساد؛
ـ افزایش هزینۀ مفسدان و تضمین امنیت افشاکنندگان فساد؛
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ـ ارتقای آگاهی عمومی از فساد و مراقبت و هشیاری اجتماعی؛
ـ جلوگیری از فساد استخدامی؛
ـ تشویق کارکنان و شهروندان به ارسال اطالعات و افشاگری؛
ـ شروع آموزش و فرهنگسازی از نظام آموزش و پرورش؛
ـ اســتفاده از دولــت الکترونیــک و ســامانههای جامــع و شــفاف در حلقههــای ارتباطــی مراجعــان
و ســازمان.
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