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Abstract
Objective: amongst the issues that have become pervasive in the world and most of the

political systems are to deal therewith is the issue of corruption which is enumerated
amongst the very devastative problems and confrontation with it is very difficult due to
the various methods applied in the political systems. Countering corruption at the macro
level requires recognizing the roots of the prevalence of corruption, Therefore, this
study was conducted to identify the reasons for the corruption of political systems.
Methods: the present study has been carried out based on the grounded theory method.

Use was made of the limited theoretical literature substantially through relying on the
interviews with 12 individuals (based on a purposive method) from amongst the
universities' faculty members who were experts in the governmental management,
political sciences and economy. The data were extracted from the subjective studies
and interviews within the format of open coding, selective coding and axial coding.
Results: the results obtained from coding included the lawful corruption, Political

corruption, Legal corruption, Cultural corruption and Personal corruption that form the
factors influencing the corruption-proneness of the political systems categorized into
two general categories: legitimate corruption and corrupt values, in the end, the
outcomes of the corruption-proneness of the political systems were identified and some
strategies were presented for them.
Conclusion: In conclusion, the fact emerged that all cases that would cause corruption in

political systems were legitimate and had legal authority. Then, for the first time, the
final model in relation to the corruption of political systems was drawn in this study and
the main causes, underlying factors, mediating factors, the main category, strategies and
consequences of the corruption of political systems were identified. Political systems
were identified. Finally, it was concluded that political systems to combat corruption

should implement deconstructions in their core pillars that cover the loopholes of
corruption.
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چکیده
هدف :از جمله مسائلی که در جهان فراگیر شده و اغلب نظامهای سیاسی با آن سروکار دارند مسئله فساد است .فساد مسئلهای بسیار مخرر
به شمار میآید که مقابله با این مسئله ،به دلیل شیوههای گوناگون فساد در نظامهای سیاسی ،به امری بسیار دشوار مبدل گردیده است .مقابله
با فساد در سطوح کالن مستلزم شناخت ریشههای شیوع فساد میباشد ،لذا این تحقیق با هدف شناسرایی دییرل فسرادخیر برودن نظرامهرای
سیاسی انجام گرفت.
روش :این تحقیق با روش نظریه داده بنیاد انجام شده است .بر مبنای ادبیات نظری محدود و عمدتاً با تکیه بر مصاحبه با  21نفرر ببره روش
هدفمند) از اعضای هیئت علمی دانشگاهها در حوزههای مدیریت دولتی ،علوم سیاسی و اقتصاد انجام گرفت .دادههای به دست آمده از مطالعات
نظری و مصاحبهها در قالب کدگذاری باز ،کدگذاری انتخابی و کدگذاری محوری انجام شد.
یافتهها :نتایج به دست آمده از کدگذاریها شامل فساد قانونی ،فساد سیاسی ،فساد حقوقی ،فساد فرهنگی و فساد شخصی است کره عوامرل
مؤثر بر فسادخیز بودن نظامهای سیاسی را تشکیل میدهند که به دو مقوله کلی فساد مشروع و ارزشهای فاسد دستهبندی شدند و در نهایرت
پیامدهای فسادخیز بودن نظامهای سیاسی و راهبردهایی برای آنها پیشنهاد شد.
نتیجهگیری :در جمعبندی کلی این حقیقت ظهور یافت که همه مواردی که سبب بروز فساد در نظامهای سیاسی خواهند شد ،جنبهی مشروع
دارند و دارای اختیار و قدرت قانونی میباشند .سپس برای اولین بار مدل نهایی در رابطه با فسادخیزی نظامهای سیاسی در این تحقیق رسم
شد و علل اصلی ،عوامل زمینه ای ،عوامل میانجی ،مقوله اصلی ،راهبردها و پیامدهای فسادخیز بود نظامهای سیاسی شناسایی گردید .درنهایت
این نتیجه به دست آمد که نظامهای سیاسی برای مقابله با فساد باید ساختار شکنیهایی در ارکان اصلی خود اعمال کنند که روزنههای بروز
فساد را پوشش دهد.
کلیدواژهها :فساد ،فسادخیزی ،نظامهای سیاسی ،نظریه داده بنیاد.

استناد :مصری ،مهران و فرجوند ،اسفندیار ب .)2011فساد مشروع؛ چرایی فسادخیز بودن نظامهای سیاسی .مدیریت دولتری21 ،ب،)2
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مقدمه

فساد ،یک مشکل رایج در سراسر جهان بوده ،که قرنها در فرهنگهای مختلف وجود داشته است .فساد ،عدالت را در
جامعه تضعیف میکند ،ارزشهای دموکراتیک و اخالقی را به خطر میاندازد و پیشرفت اقتصادی را کند میکند بقائمی
اصل و ویئی .)2111 ،امروزه برای بقای حکومتها و دولتها به برقراری سیستمی عاری از فساد نیاز است تا با هدف
رسیدن به یک جامعه مردم سایر ،برای کسب اعتماد و رضایت مردم قدم بردارند .در راستای این آرمان که با مشارکت
فعال شهروندان در امور سیاسی و اجتماعی تحقق مییابد ،سازوکاری به نام شفافیت میان دولت مردان و شهروندان در
گردش است تا نقش اثربخش آن ظهور پیدا کند بنرگسیان و همکاران .)2111 ،وجود انواع و اشکال مختلف فساد موجب
شده تا نتوان آن را به راحتی در قالب یک تعریف گنجاند .اما یک وجه اشتراک بین تمام مصادیق فساد میتوان یافت و
آن وجود انگیزه و منافع سوء برای برخی افراد استبخندان .)2111،فساد پدیده جهانشمولی است که نظام اداری هر
کشور کم و بیش به آن دچار است .آنچه موجبات نگرانی بیشتر را فراهم میکند ،این است که وقتی فساد به یک فرهنگ
تبدیل شد ،دیگر کسی به زشتی و نادرستی کارش نمیاندیشد؛ زیرا از یک سو ،میبیند که همه این طور رفتار میکنند؛ و
از سوی دیگر ،از او نیز انتظار دارند چنین رفتار کندبتقی زاده و سلطانی فسقندیس .)2111،از زمانی که جمعیت جهان
افزایش یافت و دولتها مجبور شدند برای حل مشکالت اجتماعی ،فعالیت بشری را سازمان یافته نمایند ،فساد نیز نمایان
شدبتابع افشار و قهرمانی .)2111،فساد همواره یکی از مشکالت جدی در ایران بوده است ،از دیدگاه سازمان شفافیت بین
الملل ،ایران از نظر فساد داخلی در زمره فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد ،که البته با توجه به حجم کالن اقتصاد
دولتی و انحصاری و رانتی ،درجه پایین رقابت ،عدم شفافیت و پاسخگویی ،بوروکراسی پیچیده و ناکارآمد و  ...حداقل در
کوتاه مدت نیز نمیتوان به بهبود شاخصهای فساد در کشور امید چندانی داشت؛ چرا که پدیده فساد به طور عمیق با
فعالیتهای دولتی و کارآمدی آن گره خورده استبمحمدی و زرگر .)2111،وقتی این وضعیت نقض هنجار دائمیبه حد
باییی برسد  ،فساد نهادینه میشود و جزئی از ساختار اجتماعی میشودبکارلوس  ،آلوارو ،ریکاردو و رابلو  .)1121،نظام
اداری عاری از فساد ،زمینه دستیابی دولتها به توسعه و بهره مند شدن از تأثیرات مثبت آن را با کاستن از هزینههای
سربار و اضافی به جامعه ،ممکن میسازد .در حالی که نظام اداری فاسد ،با مصروف داشتن منابع مالی مختص به توسعه
جامعه ،به مثابه باتالقی عمل میکند که منابع را در خودش فرو میبردبموسوی دوست .)2111 ،فساد منجر به فقر ،
حرص و آز  ،بیکاری  ،نهادهای ضعیف و عدم اجرای قانون میشودبسلمان باهو  .)1111،در تحقیقات نشان داده شده
است که فساد نتیجه عدم شفافیت و نظارت ضعیف استباوجکا ،آدجبویی ،آدجبویی ،اوموکارو و داهونسی .)1121،
همچنین نشان داده شده است که فساد تأثیرات مخربی بر دموکراسی جامعه ایجاد میکندبریچ بورن ،گونزالس ،براسی،
کارینگتو،هاسوای وکالرسکو  .)1121 ،فساد یکی از موانع توسعه کشورهای نو ظهور و بهبود کیفیت زندگی
استبلوکاتیل ،ماریانی ،سایناتی و گریکو  .)1121 ،به طور کلی کنترل فساد به عنوان یکی از شاخصهای حاکمیت خو
پذیرفته شده استبحسن پور و رضوی .)2111،با بررسی نظام سیاسی جمهوری اسالمیآیران در سالهای اخیر ،این نتیجه
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حاصل شد که در اواخر دهه سوم و اوایل دهه چهارم انقال  ،فساد در نظام سیاسی جمهوری اسالمیآیران روند صعودی
در پیش گرفته است و مکرراً در ارکان اصلی نظام فساد مشاهده گردید .همه جنبههای فساد که تا کنون شناسایی شده
است اعم از فساد اداری ،فساد اقتصادی و فساد سیاسی به سهولت در دهه چهارم انقال اسالمی قابل درک میباشد.
فساد اداری در ایران رشد بسیار چشم گیری داشته و در بعضی موارد مانند تبعیض و ناشایسته سایری سبب درک
ناعدالتی در بخش ساختاری -اداری شده اشت .فساد اقتصادی در ایران مانند اختالس و رانت بیشترین نوع فساد را به
خود اختصاص داده است .جنبه ی دیگر فساد یعنی فساد سیاسی نسبت به سایر گونههای فساد کمتر برای عموم درک
شده است ولی این بدین معنا نیست که فساد سیاسی مانند استفاده از قدرت قانونی در جهت منافع شخصی ،در ایران رخ
نداده باشد .با توجه به اثرات منفی فساد بر هر نظام سیاسی این تحقیق درپی شناسایی عواملی است که فساد را در نظام
سیاسی بروز میدهد .حال سوال این است که چرا در بعضی از نظامهای سیاسی به سهولت ،فسادباداری ،اقتصادی و
سیاسی) پدیدار میآید و اصطالحاً نظامهای سیاسی فسادخیر هستند؟
پیشینه پژوهش
پیشینه نظری پژوهش

فساد ،علل و پیامدها
فساد به طور معمول ،به عنوان سوء استفاده فرد از منافع عمومی برای منافع شخصی ،تعریف میشود .فساد همچنین در
تبانی ،انتصا های فامیلی ،تقلب ،اختالس ،سوء استفاده از قدرت دولت و دیگر فعالیتهای مرتبط ،آشکار میشود بقائمی
اصل ویئی .)2111،فساد از کلمه یتین ب )Rumpereمیآید که به معنی شکستن و ویران کردن است .بنابراین در فساد
چیزی ویران یا خرا میشود .این چیز ممکن است یک شیوه رفتار اخالقی یا قانونی یا غالباً مقررات ادارای باشدبشفیعی،
همتی نژاد و پرواز .)2111،فساد هر گونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت
فردی ،جمعی یا سازمانی ،عمدأ و با هدف کسب هر گونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیر مستقیم برای خود یا دیگری و با
نقض قوانین و مقررات کشوری انجام میپذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال ،منافع ،منابع یا سالمت و امنیت عمومی و یا
جمعی از مردم وارد نماید؛ نظیر رشاء ،ارتشاء ،اختالس ،تبانی ،سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری ،سیاسی ،امکانات یا
اطالعات ،دریافت و پرداختهای غیر قانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیر قانونی،
جعل ،تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی بصیدی و رهبر .)2111،مسأله فساد یک مسأله پیچیده و مبهم است
که به رفتارهای انحرافی بوروکراتها اشاره دارد که سرمنشاء آنها سرپیچی از هنجارهای فرهنگی و اجتماعی یا تخطی از
انتظارات شهروندان میباشد بمنتظری و شول .)2111،در کشورهای که شفافیت رتبه باییی دارد ،فساد اداری کمتر به
چشم میخورد بگرای کار .)1121،2فساد در سطح جهانی به عنوان اقداماتی تلقی میشود که افراد دارای اعتماد به نفس
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
Adam Graycar
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شخصی از آن استفاده میکنند بجاندا .)1111،2بانک جهانی ،برنامه کنترل فساد و توسعه شفافیت را از اقدامات مناسب
برای کنترل فساد معرفی کرده است بنام ،نگی ین ،نگی ین و نگو لو .)1111 ،1بسیاری از مطالعات تأثیر منفی فساد را بر
رشد اقتصادی غیر قابل انکار میدانند بآنیسا آلفدا .)1121،1مؤسسات عالی حسابرسی یکی از ارکان یکپارچه سازی و
مقابله با فساد تلقی میشوند بکریستین ریچ بورن ،گونزالس ،براسی ،کارینگتو،هاسوای وکالرسکو .)1121 ،فساد همیشه
همراه رژیمهای جدید است به دلیل تغییر در تواناییهای مالی و اداری دولت ،تحول روابط غیر رسمی بین دولت و
مشاغل بزرگ .نتایج نشان میدهد که درک عمومی از فساد بر نگرش عمومی نسبت به اقتدار دولت تأثیر میگذارد ،
تالشهای ضد فساد خسارت در اعتماد عمومی به دولت مرکزی را کاهش میدهد بفرولووا ،ورون کووا ،آلیخینا ،کوالیوا،
پرودانووا ،کاشیرسکایا .)1121، 0فساد یک جرم علیه بشریت است که کشور را نابود میکند و هر سطح از دولت را آلوده
کند ،توسعه کشور مهار میشود و فقر افزایش مییابد بسابرینا .)1121،1فساد به رقابت در بازار آزاد آسیب میرساند و
سبب تحریف روابط سیاسی و تجاری خواهد شد بشیشانگ و یاوکین .)1121،1رابطه مثبتی بین شاخصهای فسادستیزی
و شفافیت ،استانداردهای حرفه ای ،انصاف در مجازات و انطباق رویه ای وجود دارد بلوکاتیل ،ماریانی ،سایناتی و گریکو ،
 .)1121در کشورهای فقیرتر  ،کم ثبات یا پست کمونیستی پیرامون این کلمه اعتقاد بر این است که فساد بسیار مخر
تر است بپترا و والیری  .)1121،بدون شک ،فساد سبب وارد شدن خدشه بر سیاستهای دولت و عملکرد دستگاههای
اجرایی شده و باعث از بین رفتن منابع ملتها ،افزایش هزینه و اخالل در فرآیند تصمیم گیری خواهد شد .به طور کلی
فساد موجب زیانهای اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،تضعیف اعتقاد و اعتماد مردم به ظرفیتها و تواناییهای یک حکومت
و در آخر ،قطع امید از دولتها میشود بتابع افشار و قهرمانی .)2111،فساد سیستمی عموماً به عنوان مانع اصلی توسعه
اقتصادی و سیاسی در هر کشوری که در آن غالب باشد  ،دیده میشود .این امر به این دلیل است که فساد انگیزههای
اقتصادی برای سرمایه گذاری را تحریف میکند  ،نهادهای عمومی را تضعیف میکند  ،ثروت و قدرت را به افراد تحت
الشعاع توزیع میکند  ،موجب سلب دارایی و صادرات غیرقانونی منابع میشود و باعث ایجاد بی اعتمادی در جامعه
میشود بکیم کالرسکو .)1121،همچنین فساد موجب افزایش فقر و نابرابری اجتماعی خواهد گردید بکارلوس  ،آلوارو،
ریکاردو و رابلو  .) 1121،فساد توانایی دولت را در پرداختن به فقر و پایداری خدمات کلیدی عمومی تضعیف میکند  ،که
به نوبه خود باعث کاهش مشروعیت و اقتدار دولتها میشود و آنها را در برابر درگیری و خشونت داخلی آسیب پذیر
میکند .برای کسانی که در کشورهای در حال توسعه در فقر زندگی میکنند  ،شیوع فساد بدان معنی است که خدمات
اساسی  ،مانند بهداشت  ،آموزش  ،آ و فاضال  ،وجود ندارد یا از کیفیت پایین برخوردار است .چشم اندازهای کار
شایسته و همچنین امنیت کاهش مییابد .فساد غالباً در نتیجه تبانی نامشروع بین اعضای بخشهای خصوصی یا دولتی
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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رخ میدهد بفیروزخان و پریگای .) 1121 ،2تا کنون عوامل گوناگونی مانند وضعیت فرهنگی ،تاریخی ،جغرافیایی ،اقتصادی
و مسائل دولتی متغیرها ی به وجود آورنده فساد در نظر گرفته شده اند .از مطالعات مهم در این زمینه رابطه فرهنگ و
فساد در سازمانها تحقیقاتهافستند است.هافستند نشان میدهد که چگونه ارزشهای فرهنگی بر روابط کاری و
ارزشهای اجتماعی تأثیر میگذارد بعباسی ،پورعزت و سیفی  .)2111 ،مویو1ب )1120اعتقاد داشت که در کشورهای
در حال توسعه فساد سیاسی بسیار بیشتر از سایرفسادهاست .وی همچنین اعتقاد داشت که سه نوع فساد در هر
جامعه وجود دارد .2 .فساد سیاسی :از اختیارات خود برای حفظ قدرت و مقام و ثروت خود تالش میکند .لذا تخصیص
نامناسب منابع ،تصویب قوانین متناسب با منافع خود و تضعیف گروههای رقیب خود از جمله این موارد است .1 .فساد
کالن  :که این نوع فساد ارتباط نزدیکی با عامالن فساد سیاسی دارد .مثل پرداخت رشوه ،اختالس ،سوء استفاده
از دارایی دولتی  . 1.فساد خرد  :که توسط مدیران و کارکنان پایین سازمان صورت میگیردکه معمویً در بخش خدمات
برای صدور مجوز ،بیمارستآنها ،پلیس و مقامات مالیات گیر انجام میشود بهنری و محمودی .)2111 ،شاید بهترین
روش برای مهار شیوع فساد اداری ،شناسایی عوامل بروز آن و در نظر گرفتن راهکارهای کنترلی ،نظارتی است .اما چنین
اقدامی می بایست توأم با هم اندیشی ،جامع نگری و قاطعیت اجرایی انجام شود .به عبارت دیگر ،توجه به یک عامل فساد
آو ر و پرهیز از سایر عوامل بروز فساد ،عمالً ره به جایی نخواهد برد ،بلکه باید با پدیده فساد اداری که ماهیتی کثیرالوجه
دارد ،به صورت سیستمی برخورد نمود و تمامی عواملی که بر شیوع آن دامن میزنند را شناسایی کرده و بالفاصله در
صدد رفع آنها برآمد بزارع ،حیدری نژاد و شتا بوشهری .)2111 ،در یک نگاه کلی ،عمده ترین اقسام فساد عبارتنداز:
فساد سیاسی ،فساد اقتصادی و فساد اداریبشفیعی ،همتی نژاد و پرواز .)2111 ،این عوامل در شکل گیری فساد در بخش
دولتی آفریقای جنوبی شناسایی شد :کنترلهای نامطلو اجتماعی ،قوانین متروک ،فزونی تقاضا ،سیاستمداران کارآفرین،
دیوانسایری حاد ،احتیاط بیش از حد ،ترتیبات اداری ناقص و کنترلهای ناکافی بکریمیپور و مهدوی.)2111 ،
فساد اداری
فساد در نظام اداری در اثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وجود میآید و جنبه ای فراگیر دارد که آن را از کارایی و
اثربخشی مورد نظر باز میدارد .پژوهشگر ان عقیده دارند که فساد اداری به موارد گوناگون از انحراف یا اعمال قدرت
شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطالق است .فساد اداری بر تجاوز و تخطی از قوانین توسط
مقامات دولتی تأکید داشته و از لحاظ ماهیتی ،کامأل قانونی و به دلیل سادگی ،دارای مزایای تحلیلی هستند بمنتظری و
شول .)2111 ،فساد اداری با آسیب زدن به توسعه ،مانع رشد رقابت سالم و عدالت اجتماعی میشود بموسوی دوست،
 .) 2111در یک نظرسنجی در مورد فساد اداری برای بررسی عوامل اصلی فساد اداری انجام شد که نتایج به اینگونه بود
که  :فرهنگ  ،فرهنگ سازمانی  ،بیثباتی سیاسی و ضعف نهادی و طبقه اجتماعی بیشترین تأثیر را بر ایجاد فساد اداری
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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Moyo
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دارند بسالم ال جوندی .)1121 ،2تحقیقات نشان میدهد :فساد اداری در دورههای میانی و پایینی نظام اداری تا حدود
زیادی به میزان فساد در بین سیاستمداران و کارمندان عالی رتبه بستگی دارد .محیطهای سیاسی بی ثبات نیز مسبب
بروز فساد میباشد بخداخواه .)2111 ،پدیده فساد اداری ،در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای درحال توسعه ،به عنوان
یکی از مهمترین موانع پیشرفت جامعه ،مطرح شده است .این پدیده صدمات جبرانناپذیری را بر سرعت حرکت چرخ
توسعه جامعه ایجاد کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود میسازد بدهقان ،خبیری ،حسینی ،عبداللهی و
قنبری .)2111 ،فساد اداری از پدیدهها یی است که انحطاط جوامع را به دنبال دارد .امروزه بسیاری از ممالک دریافته اند
که فساد و تخلف اداری یکی از مهمترین تهدیدها در جهت ثبات اقتصادی ،توسعه و پیشرفت است بحسن پور و رضوی،
.)2111
فساد اقتصادی
فساد اقتصادی و مالی به هرگونه سوء استفاده در این حوزه از جمله اختالس ،پول شویی ،رشوه ،ربا و ...گفته میشود که
شاید بسیاری از دییل وجود چنین فسادی همان دییل مذکور در فساد اداری و سیاسی باشد .دنیای غر فساد اقتصادی
را استفاده از پول مردم برای مقاصد شخصی معنا کرده است ،برخی هم گفته اند :هر نوع بهره گیری غیر قانونی از
اختیارات و قدرت در جهت استفاده از امکانات مالی ،فساد مالی تلقی میگرددبصیدی و رهبر .)2111،فساد اقتصادی باعث
نابسامانی معیشت اقتصادی ،کاهش ارزش پولی ،عدم استفاده بهینه از منابع ،افزایش سطح فقر و ایجاد ثروتهای
بادآورده و حرام می شود .فساد مالی رویداد پیچیده ،چند بعدی ،شایع و دارای علل و آثار چندگانه است .منشاء این امر
عوامل مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،حقوقی و اقتصادی است و هر یک به تناسب اقتضای زمانی بر شدت و نوع
فساد مالی تأثیرگذار است بکریمیپور و مهدوی .)2111 ،در واکاوی علل و زمینههای بروز فساد اقتصادی ،با وجود تنوع و
وابسته نبودن این مقوله به علت واحد یا علل محدود و معین ،میتوان فساد دولتی را یکی از اصلیترین زمینهها و
گلوگاههای فساد اقتصادی دانست که خود ریشه در مداخله دولت در فرآیندهای اقتصادی و توزیع منابع بین گروههای
مختلف دارد؛ چنان که بسیاری از صاحب نظران نیز بر همین عقیده اند .در این میان ،مناقصههای دولتی یکی از
مخاطرهآمیزترین فرآیندهای اقتصادی دولت است بخضری ،تربتی مقدم ،نظری .)2111 ،پژوهشگران ،فساد مالی را به
عنوان یک رابطه خاص حکومت-جامعه تعریف کرده و بین فساد سیاسی و فساد اداری و نیز فساد کارکردی و فساد
ناکارکردی تفاوت قائل میشوند و فساد مالی را به عنوان یک سازوکار نشت از بای ،یا توزیع مجدد رو به پایین دستهبندی
کرده اند .اما از لحاظ همنشینی فساد قدرت با فساد مالی ،عمالً این دو مفهوم به هم نزدیک گشته و حالتی جدایی ناپذیر
پدید آورده اند بمحمدی و زرگر .)2111 ،اساسی ترین سیاستهای مبارزه با فساد اقتصادی و اصالحات اقتصادی شامل
ایجاد مهارتها یی بدین منظور ،افزایش دستمزدهای بخش عمومی ،کاهش اندازه دولت در اقتصاد ،حسابرسی مالی دقیق،
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استقالل رسانهها ی جمعی ،استقالل دستگاه قضایی ،مشارکت شهروندان ،تمرکز زدایی و اصالح فرهنگ جامعه است که
میتواند در اقتصاد کشور پویایی ایجاد نماید و در نهایت باعث رشد و شکوفایی در اقتصاد ملی شودبصنیعی.)2111 ،
فساد سیاسی
یکی از مرسوم ترین دستهبندیها یی که از انواع و اقسام فساد ارائه شده است ،فساد سیاسی یا فساد کالن در مقابل فساد
اداری یا خرد است .به طور کلی فساد سیاسی را میتوان نوعی از فساد دانست که در سطوح بایی نظام سیاسی ،توسط
تصمیمگیرندگان و در فرآیندهای سیاسی به وقوع میپیوندد که غالباً با معیار سوء استفاده از قدرت و اختیار نیز همراه
است .لذا این نوع فساد را می توان بر فسادی ناظر دانست که توسط سران دولت ،وزیران یا مقامات ارشد کشور انجام
میشود و بدین وسیله ،منافع عمومی در خدمت گروه محدودی از صاحبان سرمایه و یا سیاستمداران قرار میگیرد .در
گسترش فساد سیاسی ،متغیرهای متعددی تأثیر کذار است که با توجه به آنها این نوع فساد افزایش و یا کاهش مییابد
که از جمله مهمترین آنها میتوان به چگونگی تقسیم قدرت سیاسی ،میزان آزادیهای سیاسی در جامعه ،میزان ثبات
سیاسی ،صالحیتها و اختیارات مقامات و مسئوین سیاسی اشاره کرد ببهروزی نژاد .)11 :2111 ،فساد سیاسی
سوءاستفاده از قدرت دولتی واگذار شده توسط کارگزاران سیاسی و دولتی در راستای تأمین منافع شخصی با
هدف اف زایش قدرت یا ثروت است .در واقع سوءاستفاده از قدرت واگذار شده توسط کارگزاران سیاسی و دولتی
در راستای تامین منافع شخصی با هدف افزایش قدرت یا ثروت است .مبارزه با فساد امروزه در بسیاری ازکشورهای
مختلف جهان از آن جهت که فساد ماهیت ضد توسعه دارد ،برای کشورهای که در جهت توسعه گام برمیدارند ،ضرورت
دارد که درمسیری عاری از فساد حرکت کنند .همواره ارتباط معکوسی بین استفاده صحیح از قدرت و قلمر و گسترش
فساد ،وجود داشته و هرگاه از قدرت بره طور مطلو استفاده شده ،فساد کاهش یافته است.غالباً در فساد چیزی نقض
میشود .در محیط فاسد؛ حقوق اجتماعی و سیاسی شهروندان نادیده گرفته میشود باحدی ،غفاریان گبلو ،جوان پور و
نوجوان .) 211 :2111 ،فساد سیاسی نوعی اجاره بها از افراد یا گروههایی است که از موقعیت سیاسی خود برای غنیسازی
خود استفاده میکنند بفیروزخان و پریگای .)1121 ،فساد سیاسی ،موضوع نظریه پردازیهای گوناگون قرار گرفته است.
در نگاهی کلی این نظریهها به دو دسته کلی قابل طبقهبندی است .نظریههایی که فساد سیاسی را امری ساختاری
میدانند و نقش نخبگان یا کارگزاران را در جایگاه دوم قرار میدهند .به این معنا که ساختارها بسته به میزان نهادینگی یا
عدم نهادینگی نظام سیاسی ،سهمی مهم در ایجاد فساد دارند .ساختار فساد در سطح کالن با یک شبکه قدرت دارای پنج
قابلیت مرتبط است :توانایی اقتصادی ،سیاسی ،تکنیکی ،فیزیکی و ایدئولوژیک .دسته دوم نظریههای فساد سیاسی به
نقش برجسته فعاین سیاسی و نخبگان توجه میکند و ساختارها را عاملی تسهیل کننده میداند بهمتی.)11 :2111 ،
پیشینه تجربی پژوهش

در این قسمت به دنبال تحقیقات مشابهی بودیم که حداکثر شباهت را با تحقیق حاضر داشته باشد که بتوان مقایسه ای
میان یافتههای این تحقیقات و تحقیق فعلی انجام داد .پس از مطالعه ای طوینی پیشینه این موضوع این نتیجه استنباط
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گردید که تحقیقی که دییل بروز فساد یا فسادخیزی در سطح کالن یعنی نظام سیاسی را مورد مطالعه قرار داده باشد،
انجام نشده است ،لذا برای بخش پیشینه پژوهش تحقیقاتی گزیده شد که تا حدی همپوشانی با تحقیق حاضر را داشته
باشد.
جدول :6پیشینه تحقیقات انجام شده
نام
پژوهشگر
یریسا

سال

موضوع

2

1121

فساد اداری و سازمانی در
مناسبات مرکز بهداشت
کشور

1

1121

کنترل فساد  ،سرمایه
گذاری بین المللی و رشد
اقتصادی  -شواهدی از
دادههای پانل

1121

بررسی تجربی رابطه بین
نابرابری درآمد و فساد در
آفریقا

1121

فساد در سازمانها ،جو
اخالقی و انگیزههای فردی

1121

عنوان فساد و گسترش
بدهی دولت و دولت محلی

1121

آیا مأموریتهای مدیریت
دولت فساد را کاهش
میدهد؟ برآورد
سیاستهای اصالح شده در
معرض تقلید

نتایج نشان داد کاهش فساد در دولت بیشتر ناشی از وجود ممیزیهای دقیق است
که باعث میشود ادراک نسبت به هزینههای ناشی از فساد افزایش یابد.

2111

شناسایی عوامل فردی مؤثر
بر تمایل به فساد اداری در
شهرداری تهران

نتایج نشان داد در سطح فردی ،نیاز مادی ،عدم پایبندی شرعی ،عدم پایبندی به
ارزشهای اخالقی ،احساس بی عدالتی ،جامعه پذیری نامناسب ،میزان ارتباط با
اربا رجوع ،ریسک پذیری و فرصت فساد عوامل اصلی تمایل به فساد اداری در
سطح فردی در شهرداری تهران هستند که در مجموع  12درصد از تغییرپذیری بر
تمایل به فساد اداری در شهرداری تهران را تبیین میکند که باتوجه به نتایج

آندرزج

ادیسا

1

مادلیجن

0

چیول لین

اریک

1

عابدی
جعفری

1

نتایج
نتایج نشان داد استقالل فرعی واحدها باعث کاهش هزینههای ناشی از فساد
دولتی میگردد ،همچنین ارتباطات مشروع با واحد مرکزی هزینههای ناشی از
فساد را کاهش و مشروعیت واحدهای فرعی را در کشورهای نسبتاً فاسد تضمین
میکند.
نتایج نشان داد با استفاده از شاخصهای کنترل فساد از بانک جهانی  ،مشخص
شده است که فقدان فساد تأثیر مثبت و آماری معنی داری بر میزان رشد واقعی
تولید ناخالص داخلی سرمایه و افزایش نسبت سرمایه گذاری دارد .از این رو ،
نتیجه تجربی نشان میدهد که فساد مستقیماً مانع از رشد اقتصادی با مانع سرمایه
گذاری میشود.
نتایج نشان داد در کشورهای توسعه یافته ،سطح بایتری از نابرابری درآمدی با
سطح پایین فساد همراه است و نشان داد این رابطه تغییر پذیر است و رابطه ای U
شکل بین نابرابری درآمد و فساد وجود دارد.
نتایج نشان داد فضای اخالقی سازمان بر احساسات و هنجارهای شخصی کارکنان
تأثیرگذار است و مانعی برای بروز فساد به حسا میآید .همچنین استراتژیهای
تعامل ،انگیزههای فردی را افزایش میدهد و از بروز فساد میکاهد.
نتایج نشان داد فضای اخالقی سازمان بر احساسات و هنجارهای شخصی کارکنان
تأثیرگذار است و مانعی برای بروز فساد به حسا میآید .همچنین استراتژیهای
تعامل ،انگیزههای فردی را افزایش میدهد و از بروز فساد میکاهد.

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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تابع افشار

2111

عنوان تاثیر تمرکززدایی
دولت برکاهش فساد اداری
با نقش میانجی استقرار
دولت الکترونیک

بارزیلی

2111

بررسی عوامل مؤثر بر فساد
اداری در سازمانیهای
دولتی

نورعلی
دخت

2111

بررسی عوامل مؤثر بر فساد
اداری در سازمانیهای
دولتی

افضلی

2112

عنوان فساد اداری و تأثیر
آن بر توسعه  :علل،
پیامدها و راهکارهای برون
رفت

611

رگرسیون انجام شده همه آنها معنی دار بوده اند.
نتایج نشان داد در سطح فردی ،نیاز مادی ،عدم پایبندی شرعی ،عدم پایبندی به
ارزشهای اخالقی ،احساس بی عدالتی ،جامعه پذیری نامناسب ،میزان ارتباط با
اربا رجوع ،ریسک پذیری و فرصت فساد عوامل اصلی تمایل به فساد اداری در
سطح فردی در شهرداری تهران هستند که در مجموع  12درصد از تغییرپذیری بر
تمایل به فساد اداری در شهرداری تهران را تبیین میکند که باتوجه به نتایج
رگرسیون انجام شده همه آنها معنی دار بوده اند.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که عوامل مدیریتی و سازمانی بر بروز فساد اداری
تأثیر دارد .همچنین مشخص گردید که هر چه عوامل مدیریتی و سازمانی بهبود
یافته و مؤثر تر اعمال گردد ،میزان بروز فساد اداری در سازمان کاهش خواهد
یافت.
نتایج پژوهش نشان داد که از بین عوامل مدیریتی ،رهبری و هدایت،
نظارت و کنترل ،بسیج منابع و امکانات و ارتباطات به عنوان چهار عامل تعیین
کننده از بین نه عامل مدیریتی مؤثر بر فساد اداری-مالی قرار دارد؛ و از طرفی
تقویت مهارت مشاوره پذیری ،تصمیم گیری و رهبری و هدایت باعث جلوگیری از
رخداد فساد مالی و اداری میشود.
در یک بحث کوتاه ،علل و عوامل مؤثر در فساد اداری را بیان داشته ،ضمن بررسی
تطبیقی وضعیت فساد اداری در سطح جهانی و ایران ،پیامدها و راهکارهای مبارزه
با این پدیده ویرانگر را بیان کرده است.

بعد از مطالعه دقیق پیشینه تحقیق و نتایج تحقیقات مشابه؛ به این نتیجه رسیدیم که خالء تحقیقاتی کره در مرورد فسراد
وجود داشت این موضوع بود که تا کنون تحقیقی که فساد در سطح نظام سیاسی و ارکان اصلی حکومت را بررسی کررده
باشد ،وجود نداشت و همه تحقیقات قبلی به جنبههای خاصی از فساد پرداخته بودند یا فساد را در سرطح سرازمانی مرورد
بررسی کرده بودند .لذا این تحقیق به این منظور انجام شد که خالء تحقیقراتی مرورد نظرر را پوشرش دهرد و همچنرین
دستاوردهای جدید این تحقیق نسبت به سایر تحقیقات در قسمت نتیجه گیری بیان شده است.
روششناسی پژوهش

پارادایم پژوهش حاضر تفسیری ،هدف پژوهش اکتشافی ،کاربرد پژوهش بنیادی ،زمان مقطعی ،فنون گردآوری دادهها
پیمایشی و روش تحلیل دادهها تحلیل محتوایی میباشد .روش پژوهش حاضر از نوع کیفی است .راهبردآن روش نظریه
داده بنیاد مبتنی بر سه مرحله کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی است .نظریه پردازی داده بنیاد روشی
است که هدف آن شناخت و درک تجار افراد از رویدادها و وقایع دربستری خاص است باستراوس و کوربین.)1111 ،2
ازآنجا که تحقیقات پیشین گویای ضعف نظریههای موجود در تبیین مفهوم ،ابعاد و نتایج فسادخیزی نظامهای سیاسی
است ،این موضوع جدید بوده و مدل و نظریه ای در این رابطه وجود ندارد .روش داده بنیاد هنگامی توصیه میشود که در
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
Strauss & Corbin
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موضوع مطالعه ،نظریه و پیشینه بسیار اندکی وجود دارد .بر این اساس به منظور شناسایی نظریه برخاسته از داده،
بکارگیری روش نظریه داده بنیاد توجیه پذیر به نظر میرسد .کدگذاری در روش نظریه داده بنیاد گویای فرآیندی است
که از دادههای خرد و ساخت مفهوم شروع شده و سپس با روشهای نو مجدداً به هم پیوند میخورند .بنابراین ،در این
روش میتوان برای کشف نظریه از روی دادههایی که به صورت روش اند در پژوهشهای اجتماعی ،صورت میگیرد،
دست به تحلیل زد باستراوس و گالسر .)2111 ،2روش جمعآوری اطالعات ،با استفاده از متون منتشر شده و مصاحبههای
اکتشافی است .جامعه آماری این تحقیق را  21نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاهها در رشتههای مدیریت دولتی ،علوم
سیاسی و اقتصاد تشکیل داده اند .مصاحبهها با زمینه سازی مناسب آغاز میشد .یعنی مصاحبه شوندگان با هدف تحقیق
آشنا شده و با تأکید بر محرمانه ماندن هویت آنان ،از مصاحبه شوندگان خواسته شد با تکیه بر دانش علمی خود،
اطالعات را در اختیار پژوهشگر قرار دهند .در طول مصاحبه پرسشهای کلید و شاخص مطرح شده و به تناسب پاسخها،
بستر گفتگو توسعه مییافت .از این رو ،پروتکل مصاحبه دو سوال اصلی را در خصوص فسادخیزی حکومتها و عوامل
شکلگیری آن ،تشکیل میداد که به اقتضای گفتگو ،سؤایت ذیل پرسشهای اصلی مطرح شد .بازه زمانی هریک از
مصاحبهها بین  01تا  11دقیقه متغیر بود .در سیر مصاحبهها دادههای اولیه جمع آوری شده و این کار تا اشباع نظری
ادامه یافت ،یعنی تا زمانی که به نظر رسیدکه داده جدیدی در ارتباط با مقولهها به دست نمیآید .چنانکه پژوهشگران
روش داده بنیان بر این موضوع تأکید دارندباستراوس و کوربین .)1111،در این تحقیق شناسایی افراد به روش هدفمند
انجامشد .نمونه گیری هدفمند به معنای این است که پژوهشگر ،سوژههای را به عنوان نمونه برای خود انتخا میکند
که حتماً در فهم مسائل پژوهشی و روند تفسیر آن به شما کمک کنند.
جدول :1اطالعات جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان
مرتبه دانشگاهی
استاد
دانشیار
استادیار

تعداد مصاحبه شوندگان
 1نفر
 0نفر
 1نفر

بخشی از گردآوری اطالعات در این پژوهش با استفاده از منابع محدود کتا ها و مقایت فارسی و یتین ،انجام شد که
در پیشینه و مبانی نظری پژوهش مورد توجه قرار گرفت .تالش شد که از جدید ترین منابع در این مطالعات استفاده شود.
با دستهبندی اطالعات جمع آوری شده از پیشینه تحقیق و دادههای حاصل از مصاحبهها ،چارچو نظری مناسب برای
تحقیق ترسیم شد .پژوهشگر با گفت و گوی آزاد با مصاحبه شوندگان ،نمونه گیری باز را در موضوع فسادخیزی نظامهای
سیاسی آغاز کرد .دادههای جمع آوری شده در این گفتگوها به همراه یافتههای حاصل از پیشینه ،محتوای کدگذاری باز را
شکل داد .تمام دادههای مرتبط با سوایت پژوهش کدگذاری شد و بقیه مطالب نامرتبط حذف شد .سپس در گام بعدی
تالش شد که ارتباط کدهای اولیه با یکدیگر شناسایی شوند و کدهایی را که به لحاظ معنایی با هم ارتباط نزدیکی دارند
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
Strauss & Glaser
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با یکدیگر ترکیب شده و مفهومها را شکل دهند .این مفاهیم تحت عنوان کدگذاری محوری دستهبندی شدند .سپس
کدگذاری انتخابی انجام شد .بنابراین ،براساس دادههای یافت شده در مطالعات پیشین و دادههای حاصل از مصاحبهها،
مجموعه دادههای اولیه مورد دقت قرار گرفت و نسبت به حذف دادههای تکراری اقدام شد و در نهایت دادههای خام ،به
صورت مفاهیم و مقویت استخراج و دستهبندی شد .مدل مفهومی برای تحقیق به صورت شکل  2در زیر ترسیم شده
است.

شکل :6مدل جمع آوری اطالعات

روایی و پایایی پژوهش

برای تعیین روایی تحقیق از روایی توصیفی استفاده شد .روایی توصیفی به صحت دادههای موضوع گزارش شده توسط
پژوهشگر اشاره مینماید بماکسول .)111 :2111 ،2استراتژی مؤثر برای کسب روایی توصیفی ،تکثر مشاهده گران
می باشد .در روایی توصیفی ،تکثر مشاهده گران به معنی استفاده از چندین مشاهده گر برای ثبت و توصیف رفتار
مشارکت کنندها و زمینه ای که درآن قرار دارند میباشد بجانسون و کریستنسن .)111 :2111 ،1تعیین پایایی یافتهها
مرحله ای حیاتی در فرآیند مصاحبه است .توجه به دو نفر کدگذار به درصدهای گزارش شده ،در طول طبقه بندی
مصاحبهها ،روشی برای تعیین پایایی تحلیل است .میزان بدرصد) توافق درونی موضوعی دو گدگذار بشصت درصد یا
بیشتر) در مورد یک مصاحبه نیز ،روشی برای پایایی تحلیل است بکویل .)2111، 1در این پژوهش برای سنجش پایایی از
روش باز آزمون و دو کدگذار استفاده شد که در روش باز آزمون از بین  21مصاحبه انجام شده  1نمونه به طور تصادفی
انتخا و هر کدام از آنها در فاصله زمانی پنج تا سی روز کدگذاری شدند .سپس کدهای مشخص شده در دو فاصله
زمانی برای هر کدام از مصاحبهها با یگدیگر مقایسه شدند و از طریق میزان توافقات و عدم توافقات موجود در دو مرحله
کدگذاری شاخص ثبات محاسبه شد .جدول زیر نتایج حاصل از کدگذاری مجدد سه مصاحبه که هرکدام از آنها دوبار در
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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یک فاصله زمانی  21روزه کدگذاری شدند .از ضریب پایایی هولستی 2ب )PAOبرای تعیین توافقات بازآزمون و دو
کدگذار استفاده شده است.
رابطه ()1

 =Mتعداد توافقات

= کدگذاری اول

= کدگذاری دوم

جدول  :1نتایج بازآزمون
ردیف
2
1
1
کل

عنوان
مصاحبه

تعداد کدهای دفعه اول
کدگذاری

تعداد کدهای دفعه دوم
کدگذاری

تعداد
توافقات

تعداد عدم
توافقات

پایایی بازآزمون
درصد

P0
P1
P22

11
11
11
11

11
11
12
11

11
11
11
11

1
1
1
1

1/11
1/11
1/11
1/11

با توجه به جدول فوق و از آنجا که هر سه مصاحبه بایی  11درصد و ضریب پایایی کل  11درصد میباشد ،مصراحبههرا
طبق ضریب پایایی بازآزمون ،پایایی باییی دارند.
جدول :0پایایی دو کدگذار
ردیف
2
1
1
کل

عنوان
مصاحبه

تعداد کدهای کدگزار اول

تعداد کدهای کدگزار دوم

تعداد
توافقات

تعداد عدم
توافقات

پایایی بازآزمون
درصد

11
11
11
11

11
10
10
11

11
21
12
11

0
1
1
22

1/12
1/11
1/12
1/11

P0
P1
P22

ضریب پایایی هر سه مصاحبه بایی  11درصد میباشد و ضریب کل  11درصد است ،مصاحبهها طبق پایایی دو کدگذار،
پایایی باییی دارند.
یافتههای پژوهش

همان گونه که بیان شد تحلیل دادهها در این تحقیق با استفاده از رویکرد کدگذاری سه مرحله ای اشتراوس و کوربین
ب ) 1111انجام شده است .مراحل انجام شده از کدگذاری باز شروع شده و با کدگذاری محوری و سپس با کدگذاری
انتخابی به اتمام رسیده است.
کدگذاری باز
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
Holsti

1
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کدگذاری باز ،یعنی مفهوم سازی به وسیله یک عنوان یا برچسب که هر داده را تشریح میکند .کدها نشان میدهند که
پژوهشگر چه طور دادهها را جهت آغاز تحلیل انتخا کرده ،جداکرده و دستهبندی میکند بچارماز .)01 :1111 ،پژوهشگر
پس از دادهیابی از منابع ،برای دادههای به دست آمده یک مفهوم یا کد انتخا میکند .این مفاهیم یا کدهای اختصاص
یافته به دادهها باعث تشریح و توصیف هریک از دادهها میشود که در فرآیند پژوهش دادهها را از طریق این مفاهیم و
کدهای اختصاص یافته میشناسند بمحمد پور .)111: 2111 ،مفاهیم استخراج شده از دادهها به عنوان پایههای اصلی
برای مراحل بعدی پژوهش محسو میشوند .کدگذاری باز اولین مرحله در تجزیه و تحلیل دادهها محسو میشود .با
شناسایی منابع مرتبط و بررسی متون اعم از مقایت و کتب ،نسبت به پیاده سازی مصاحبهها ،اقدام شد .پژوهشگر نیز با
توجه به مطالعه پیشینه ،در تعاملهای انجام شده با مصاحبه شوندگان ،مفاهیم ارزنده ای استنباط شد که این موارد نیز
یادداشت شد .گزارههای مرتبط که در پیشینه یافت شده بود ،بخشی از کدگذاری باز را تأمین کرد .همچنین با انجام
مصاحبهها ،جمالت مصاحبه پیاده شده و بازخوانی شد و سپس برای جمالت مستخرج از آنها کدهایی تعیین شد .در این
مرحله براساس توصیه گالسر کدگذاری نکات و مضامین کلیدی مورد توجه قرار داشت .به عبارت دیگر ،کدگذاری و
مفهوم سازی فقط برای نکات و مضامین کلیدی انجام گرفت بدانایی فرد .)2111 ،کدگذاری بر اساس مفاهیم کلیدی که
به آن کدگذاری سطح کالن یا تحلیل سطح ماکرو نیز گفته میشود از مزایایی برخوردار است که مهم ترین آن عدم
پیچیدگی در دادههایی است که به دست آمده است .در این مرحله تالش شد که مقولههای اصلی و زیر مقولههای نیز از
یکدیگر تفکیک شده و دستهبندی گردند .تعداد  11برچسب به عنوان کدگذاری باز استخراج شد .تعداد کدهای باز به
تفکیک منابع استنباط شده در جدول  0آمده است.
جدول :5کدهای باز به تفکیک منابع
مفاهیم

تعداد کدها

حاصل از ادبیات تحقیق

1

حاصل از مصاحبه

11

حاصل استنباط پژوهشگر

1

جمع

11

کدگذاری محوری
در کدگذاری انتخابی یا کدگذاری محوری ،تالش شد مفاهیم یافته شده در کدگذاری باز براساس اشتراکات و سازگاری
معنایی در کنار هم قرار گیرند و دستهبندی جدیدی ارائه شود که مفاهیم به صورت کلی تر معین شده اند .کدگذاری
محوری مرحله ی پاییش و تفکیک مفاهیم به دست آمده از کدگذاری باز است .این مرحله نیز مستلزم استفاده از روش
مقایسه است .در این مرحله نظریه به تدریج ظهور مییابد .در این مرحله با مقایسه مفاهیم مختلف میتوان زمینههای
مشترک را میان کدها کشف کرد که امکان طبقه بندی مفاهیم مشابه در قالب طبقه بندیهای یکسان را فراهم میکند.
وظیفه پژوهشگر در این مرحله ،دستهبندی و مقایسه مفاهیم استخراج شده از دادههاست .در این مرحله ممکن است
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پژوهشگر برای تکمیل دادهها بر حسب نیاز مجدداً به دنبال دادهها یی باشد که وی را به اشباع نظری برساند؛ به همین
دلیل در مرحله کدگذاری محوری نیز بر حسب نیاز و توصیه خبرگان برخی از دادهها دستخوش تغییر و تعدیل و اصالح
قرار گرفتند.

جدول  :1کدگذاری باز و محوری چرایی فساد خیر بودن حکومتها
کدگذاری باز
صاحبان سرمایه دارای اختیار قانون گذاری هستند ،قانون مروج فساد باشد ،عدم مقابله قانون با فساد ،بی
توجهی قانون گذار به منفعت عامه ،قانون گذاری به نفع سرمایه دار باشد ،نفوذ افراد قدرتمند در مسیر قانون
گذاری
انقالبیون با نفوذ ،رانت ،تبانی بین بخش دولتی و خصوصی ،سیاسی کاری مقامات ارشد ،تمایز بین اقوام،
عدم سازماندهی کلی ،روابط سیاسی نامتعارف ،تشکیل ائتالفهای سیاسی ،فسادهای سازمان یافته ،عدم
همخوانی گفتهها با عمل
عدم شفافیت در تفکیک قوا ،عدم شفافیت عملکرد حکومت ،وابستگی بیش از حد ارکان حکومت به
همدیگر ،ضعف در مستندسازی فعالیتهای دولت
نظام حقوقی متعارض ،نظام حقوقی در مقابل هنجارهای فرهنگی باشد ،قوانین مورد پذیرش عامه نباشد،
عدم استقالل دستگاه قضا ،عدم هم جهت بودن قوانین ،مشکالت قانون گذاری
بزرگ شدن بیش از حد دولت ،دیوانسایری حاد ،ارجهیت دولت بر سایر قوا ،فقدان بخش خصوصی مستعد،
نهادهای دولتی پر قدرت ،انحصارطلبی دولت ،دولت شدیداً متمرکز
اقتدارگرایی ،حاکمیت نظام الیگارشی ،حداقل گرایی
تصدی گری حکومت ،سیاستمداران کارآفرین ،تفویض اختیار نامناسب ،تبعیض جنسیتی
ایدئولوژیک بودن حکومت ،غیرسکویر بودن حکومت ،انتخابات غیر دموکراتیک ،سطح پایین دموکراسی
تضعیف نهادهای مدنی ،کاهش نهادهای مدنی ،بی توجهی به منفعت عامه
وجود مقامات مقدس با نفوذ ،وجود بیش از حد مقامات مذهبی ،رابطه مقامات مقدس با سران حکومت،
قدرت گرفتن مقامات مقدس
فرهنگ دیکتاتوری ،فرهنگ تازه شکل گرفته ،فرهنگ ضعیف ،فرهنگ مروج فساد ،مدیران ارشد زیاده خواه،
فرهنگ نامناسب ،نهادینه شدن فساد در جامعه ،فقر فرهنگی
سیستم کنترل و نظارت ناکارآمد ،پروتکلهای ناقص مبارزه با فساد ،ساده تلقی کردن مسئله فساد ،عدم
نظارت مستقل ،شعارگرایی ،فقدان نظام کنترل مؤثر
بی ثبات بودن حکومت از نظر سیاسی ،قرار داشتن در دورههای تالطم سیاسی ،وضعیت اقتصادی نامناسب
حکومت ،کم ثباتی اقتصادی ،رکود اقتصادی
عدم استقالل رسانهها ،بی توجهی به منفعت عامه ،عدم توجه به بازخوردهای مردمی ،به فراموشی سپردن
پاسخگویی ،فقدان مطالبات عمومی ،ثروت اندوزی مدیران کالن
فقدان دانش کافی برای اداره حکومت ،بی توجهی به دانش اداره حکومت ،جدایی بین مقامات عالی و علم
اداره حکومت ،عدم اشراف کافی مدیران بر مسائل نظام سیاسی ،سطح پایین آموزش یزم
فقدان نظام شایسته گزینی ،حاکمیت نظریه جابجایی مدیران دولتی ،قوم گرایی در انتصابات

کدگذاری محوری
استفاده ابزاری از قانون
نفوذ گروههای ذینفع
شبکه سازی برای فساد
عدم شفافیت
نظام حقوقی ناکارآمد
دولت گرایی
برقراری نظریه جابه جایی
مدیران دولتی
مدیریت دولتی مزاحم
مدیریت دولتی آمرانه
ناتوانمندسازی جامعه
حامی پروری تقدس گرا
فرهنگ فسادزا
نظام کنترل ناکارآمد
ناپایداری سیاسی
تقدم منافع فردی بر منافع
عمومی
عدم قابلیت مدیران
نظام ناشایستگی
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در مرحله ی کدگذاری محوری  21مفهوم به دست آمد .دراین مرحله با مقایسه مفاهیم استخراج شده در مرحله کدگذاری
باز ،آنها در طبقهها ی کلی تر قرار گرفتند و برای هر طبقه مفاهیم انتزاعی تری نسبت به مرحله کدگذاری باز ایجاد شد.
مطالعه انجام شده نشان داد که مؤلفههای محوری"قانون ابزار فساد"" ،اشخاص با نفوذ"" ،عدم یکپارچگی"" ،عدم
شفافیت"" ،نظام حقوقی ناکارآمد"" ،دولت گرایی"" ،نخبه گرایی حکومت"" ،اولویت بندی نامناسب"" ،هدف گذاری
نامناسب""،فراموش کردن جامعه مدنی""،سلطه مقامات مقدس""،بی کفایتی فرهنگی""،بی کفایتی سیستم
کنترل""،ناپایداری سیاسی""،عدم درک کنفعت عامه""،فقدان دانش یزم""،انتصابات ناکارآمد" قابلیت استخراج را
دارند .در این مرحله به منظور تقویت فرآیند پژوهش برای اطمینان از کدگذاری محوری ،نتایج تحقیق در اختیار دو تن از
اساتید مدیریت قرار گرفت و بر اساس دیدگاه آنان و گفتگوهای انجام شده ،جدول مقویت انتخابی اصالح و تکمیل شد.
جدول :1کدگذاری محوری و انتخابی
کدگذاری محوری
استفاده ابزاری از قانون
شبکه سازی برای فساد
عدم شفافیت
مدیریت دولتی آمرانه
عدم قابلیت مدیران
ناپایداری سیاسی
دولت گرایی
برقراری نظریه جابه جایی مدیران دولتی
مدیریت دولتی مزاحم
تقدم منافع فردی بر منافع عمومی
نظام ناشایستگی
نظام حقوقی ناکارآمد
نظام کنترل ناکارآمد
فرهنگ فسادزا
ناتوانمندسازی جامعه
نفوذ گروههای ذینفع
حامی پروری تقدس گرا

کدگذاری انتخابی

فساد قانونی

فساد سیاسی

فساد حقوقی
فساد فرهنگی
فساد شخصی

جدول :1فسادخیزی نظامهای سیاسی در قالب مؤلفهها و مقولهها
مؤلفهها
فساد قانونی
فساد سیاسی
فساد حقوقی
فساد فرهنگی
فساد شخصی

مقولهها
فساد مشروع
ارزشهای فاسد
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کدگذاری انتخابی مرحله اصلی نظریه پردازی است که مقوله محوری را به شکل نظام یافته به دیگر مقولهها ربط
داده و روابط را میتواند در یک چارچو منظم روایت گیری کرده و پایههای علمی کار را استحکام ببخشد .در این
مرحله ضمن اثبات مقولهها ،میتوان آنها را بهتر مورد مورد شناسایی قرار داد .با تحلیلهای انجام شده و بر اساس تأیید
دیدگاه دو تن از خبرگان ،کدگذاری انتخابی در پنج عنوان تدوین شد .در نظریه داده بنیاد ،هنگامی که پژوهشگر به کار
تجزیه و تحلیل می پردازد ،به طور مرتب از کدگذاری باز به کدگذاری محوری در حال حرکت است که آن را رویکرد
پارادایمیب )S-P-Cمی نامند .از این رو ،مقویت فرعی که در سلسله روابطی به یک مقوله مربوط میشوند؛ بیانی از
شرایط علّی ،مقوله محوری ،شرایط زمینه ای ،شرایط مداخله گر ،راهبردها و پیامدها هستند .در مرحله کدگذاری انتخابی
با توجه به مصاحبههای انجام شده ارتباطات بین مقویت شش گانه بهتر کشف شد :شرایط علّی :عواملی اصلی
فسادخیزی نظامهای سیاسی را شامل میشود .مقوله محوری :عرصههای است که میتوان به کمک آنها فسادخیزی
نظامها ی سیاسی را به حداقل رساند .شرایط زمینه ای :وضعیتی است که زمینه بروز فساد در نظامهای سیاسی را فراهم
میکند .شرایط مداخله گر :شرایط و زمینههای است که فسادخیزی نظامهای سیاسی را تسهیل میبخشد .راهبردها:
اقداماتی که برای کاهش فسادخیزی نظامهای سیاسی مناسب است .پیامدها :نتایج بلندمدت حاصله از فسادخیزی
نظامهای سیاسی را در بر میگیرد .با بررسی نتایج کدگذاریها و مشورت با خبرگان این امر این موضوع نمایان گردید که
همه مؤلفههایی که سبب بروز فساد در سطح نظام سیاسی میشوند ،به گونه ای دارای مشروعیت و وجه قانونی هستند،
یعنی عوامل ایجادکنندهی فساد دارای اختیار و قدرت قانونی هستند و در اصل فساد در نظام سیاسی نهادینه شده و از
مشروعیت برخوردار است.
به منظور استنباط این سلسله از روابط نیز نتایج تحقیق در اختیار دو تن از خبرگان قرار گرفت و با تأیید آنان مدل
مفهومی تحقیق ،تثبیت شد.

شکل  :1مدل پارادایمی تحقیق
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بحث ،نتیجهگیری و پیشنهاد

این تحقیق با هدف ارائه الگویی برای چرایی فسادخیزی نظامهای سیاسی انجام شد .فساد در دنیای کنونی به یک پدیده
فراگیر و جهان شمول مبدل شده که حتی گریبان کشورهای توسعه یافته را هم گرفته است .همانطور که از مبانی نظری
و یافتههای تحقیق استنباط شد ،فساد در تمام سطوح اثرات مخربی را در پی دارد و این آثار بر کسی پوشیده نیست .این
تحقیق به بررسی دییل بروز فساد در اواخر دهه سوم و اوایل دهه چهارم انقال اسالمی میپردازد .سوال اصلی پژوهش
این است که دییل فسادخیز بودن نظام جمهوری اسالمیآیران در دهههای سوم و چهارم انقال اسالمی چیست؟
دادههای تحقیق ،توانست ابعاد و مؤلفههای مؤثر بر این الگوی رفتاری را شناسایی و تحلیل کند .هدف تحقیق حاضر
شناسایی عوامل مؤثر بر فسادخیزی نظامهای سیاسی بود که با روش نظریه داده بنیاد و مصاحبه با خبرگان علمی
دانشگاهها در رشتههای مدیریت دولتی ،علوم سیاسی و اقتصاد بود به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخا شدند ،صورت
گرفت .مهم ترین دادههای تحقیق از شیوه مصاحبه به دست آمد و بخشی از دادهها نیز با استفاده از منابع مکتو که
تعداد آنها اندک بود ،به دست آمد .این موضوع نشان دهنده این است که ادبیات تحقیق در این زمینه اندک است و این
موضوع نیازمند پژوهشها ی بیشتری است .البته همانطور که در قسمت پیشینه تحقیق به آن اشاره شد ،ادبیات تحقیق در
موضوع فساد اداری و سایر موارد فساد زیاد است ولی تا کنون هیچ تحقیقی چرایی فسادخیزی نظام سیاسی جمهوری
اسالمی را در دهههای سوم و چهارم را مورد بررسی قرار نداده بود .نتایج تحقیق که شامل الگویی برای تشریح چرایی
فسادخیزی نظامهای سیاسی است در قالب شش کدنظری دستهبندی شدند.
شرایط علی یا علل اصلی فسادخیز بودن نظامهای سیاسی :بیان کننده مسائل عمده ای است که فسادخیزبودن
نظامهای سیاسی از آنها ساطع میشود .در این دستهبندی طبق نظر خبرگان سه مفهوم فساد قانونی ،فساد سیاسی و
فساد حقوقی گنجانده شد .که مقوله انتخا شده مناسب برای آنها فساد مشروع در نظر گرفته شد .فساد قانونی مواردی
را در بر می گیرد که قانون تا حد زیادی عامل فساد است .قانون ابزار فساد یعنی در قانون گذاری منافع افراد خاصی که
معمویً صاحبان سرمایه هستند مورد توجه قرار میگیرند و منافع عمومی در اولویتهای بعدی قرار دارد .عدم یکپارچگی
یعنی ارکان اصلی نظام یعنی سه قوه بدون هماهنگی و همکاری در بعضی مسائل هر کدام منفعت خود را مد نظر قرار
دهند و شکافهایی برای ایجاد فساد به وجود آید .شفافیت یکی از عواملی است که از دیرباز برای مقابله با فساد شناسایی
شده است ولی در موارد فساد ادرای و اقتصادی ولی زمانی که مسئله فساد نظامهای سیاسی در میان است ،شفافیت
معنای گسترده تری به خود میگیرد .هدف گذاری نامناسب توسط حکومتها میتواند زمینه ساز بروز فساد شود .با
پیشرفت علم و تولید علم در رشتههای مدیریت دولتی ،اقتصاد و علوم سیاسی انتظار میرود سیاستمداران خود را با این
علم تولید شده بروز نماید ،در صورتی که سیاستمداران کالن حکومتی با تولید علم جدید ارتباطی برقرار نکنند ،تصمیمات
آنها ممکن است زمینه ساز بروز فساد در سطح نظامهای سیاسی شود .عوامل بسیاری میتواند ثبات سیاسی حکومت را
برهم زند .ثبات سیاسی یزمه حکومت خو است ،زمانی که این ثبات به هر دلیلی بر هم خورد ،تا زمانی که دوباره
حکومت به ثبات برسد ،شکافهای گسترده ای برای بروز فساد ایجاد خواهد شد .فساد سیاسی میتواند تا حدودی با

611

فساد مشروع؛ َچرایی فساد خیز بودن نظام های سیاسی

مسائل مربوط به قانون همپوشانی داشته باشد ولی تا حد امکان با نظر خبرگان تفکیک بین آنها در نظر گرفته شد .فساد
سیاسی ،مواردی را شامل خواهد شد که دولتها و تصمیم گیریها در دولت عامل اصلی فساد هستند .دولت گرایی به
معنی تشکیل دولت قویی و با نفوذ نسبت به سایر ارکان نظام سیاسی است .نخبه گرایی به معنای حکومت ثروتمندان
قدرتمند و اقلیتهای با نفوذ بر جامعه است که خود این مسئله زمینه ساز ایجاد فساد خواهد بود .در این صورت دستگاه
اجرای در مواردی که نتواند انتظارات سایر قوا را برآورده کند ،به دلیل قدرتی که دارد پاسخگوی آنها نخواهد بود و سایر
قوا به دلیل نداشتن قدرت کافی ناتوان خواهند شد و نوعی فساد شکل میگیرد .دولتها در بعضی موارد که فعالیتی را
برون سپاری میکنند ،امکان دارد که این فعالیتهارا به کسانی که نزدیکی با مقامات دولتی دارند واگذار نماید و طبق
صالحیتهای موجود این فعالیتهارا واگذار نکنند .در این صورت نوعی فساد شکل گرفته است که عواقبی برای
حکومتها در پی دارند .منفعت عامه از جمله مهم ترین مواردی است که بی توجهی به آن پایه و اساس بروز فساد در
نظامهای سیاسی ا ست .زمانی که دولت اقدامات و تصمیمات خود را بدون توجه به منفعت عامه اتخاذ کند ،پایه و اساس
علم مدیریت دولتی را زیر پا گذاشته و سبب تحریک برای شکل گیری فساد خواهد شد .فقدان نظام شایسته گزینی و
انتصابات ناکارآمد دقیقاً مترادف با واژه فساد است .فساد حقوقی به مسائلی مربوط میشوند که که نظام حقوقی یا
نهادهای نظارتی و کنترلی کاستیهایی دارند که سبب بروز فساد نظامهای سیاسی میشود.
مقوله محوری :بیان کننده عرصههای است که با اصالح آن میتوان ،از شکل گیری فساد در نظامهای سیاسی
جلوگیری کرد .این عرصهها عبارت بودند از تقویت نظام حقوقی ،شفاف سازی در همه سطوح نظامهای سیاسی و توجه
به منفعت عامه .نظام حقوقی اگر به صورت دقیق تدوین شده و نظارت اصولی بر اجرای آن برقرار باشد کامالً زمینههای
فساد را در نظامهای سیاسی کاهش میدهد .شفاف سازی جزء عواملی است که تأثیر آن بر مبارزه با فاسد غیرقابل انکار
است .اگر در صدر اولویتهای حکومت منفعت عامه قرار داشته باشد ناخودآگاه فساد در نظامهای سیاسی ناپدید خواهد
شد.
شرایط زمینه ای :نشان دهنده شرایط و خصوصیاتی است که فسادخیزی نظامهای سیاسی را تحت تأثیر قرار
میدهند .فساد فرهنگی در تحقیق با نظر خبرگان جزء شرایط زمینه ای فسادخیزی نظامهای سیاسی قرار گرفت که خود
فساد فرهنگی در مقوله ارزشها ی فاسد قرار دارد .فساد فرهنگی شامل عواملی است است که تا حدی فرهنگ جامعه بر
فسادخیزی نظامهای سیاسی تأثیر میگذارد .بی کفایتی فرهنگی به معنی فرهنگ جامعه مروج فساد باشد و مسیر را برای
فساد مهیا کند .بی توجهی به جامعه مدنی و نهادهای مدنی میتواند فسادخیزی نظامهای سیاسی را حمایت کند.
شرایط مداخله گر یا عناصر اقتضایی :بیان کننده زمینههای است که فسادخیزی نظامهای سیاسی را تسریع
میبخشد .در این تحقیق طبق نظر خبرگان فساد شخصی جزء شرایط مداخله گر قرار گرفت که جزء مقوله ارزشهای
فاسد در نظر گرفته شد .فساد شخصی مواردی است فرد سبب بروز فسادخیزی در نظامهای سیاسی میشود .اشخاص با
نفوذ به واسطه ی قدرت پیش از حدی که دارا هستند زمینه ساز بروز فساد در نظامهای سیاسی میشود .در بعضی از
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کشور مقامات مقدس محترم شمرده میشوند و اختیاراتی برای آنها در نظر گرفته میشود ،اما در مواردی این مقامات
اختیارات بیش از حد را دارا هستند و زمینه ساز ایجاد فساد در نظامهای سیاسی میشوند.
عوامل راهبردی :مواردی را شامل میشود که راهکارهایی برای کاهش فسادخیزی نظامهای سیاسی را موجب
میشوند .اصالح روند تدوین قوانین و بازنگری در قوانین که فساد را موجب میشود .ساختارشکنی در اختیارات سیاسی
دولت .یکچارچه سازی حکومت ،به این معنی است که همه ارکان حکومت فعالیتهای خود را هماهنگ کنند تا
زمینههای بروز فساد در نظامها ی سیاسی به وجود نیاید .طراحی سیستم دقیق نظارتی به منظور نظارت و رسیدگی به
تخلفاتی که زمینه ساز فساد در نظامهای سیاسی هستند .از تحقیقات قبلی استنباط شد که وجود نهادهای مدنی وقوع
فساد در نظامهای سیاسی را کاهش میدهد .کوچک سازی دولتها هم از جنبههایی میتواند بروز فساد در نظامهای
سیاسی را کاهش دهد .پاسخگویی و اخذ نظرات مردم میتواند منابع خوبی برای شناسایی سرچشمههای فساد و مبارزه
با آنها باشد .فرهنگ از جمله عواملی است که تأثیر بسزایی در مقابله با فساد دارد .نهادینه کردن فرهنگ مبارزه با فساد
میتواند فسادخیزی نظامهای سیاسی کاهش دهد.
پیامدها :در واقع پیامدها کنش و واکنشهای است که نتیجه فسادخیزی نظامهای سیاسی را در بلند مدت نشان
میدهد .اساسی ترین پیامد فسادخیزی نظامهای سیاسی کاهش اعتماد عمومی است .اعتماد عمومی برای هر حکومتی از
اهمیت خاصی برخوردار است و از دست رفتن اعتماد عمومی به هر دلیلی هزینههای بسیاری برای آن حکومت در پی
دارد .هنگامی که در نظام سیاسی فساد جریان داشته باشد به صورت ناخداگاه به ارزشهای دموکراتیک آسیب وارد
میشود .بدیهی است زمانی که فساد بر نظام سیاسی حاکم است ،عدالت اجتماعی تهدید خواهد شد .در تحقیقات بارها
اشاره شده است که فساد کاهش رشد اجتماعی را به همراه دارد .با جریان یافتن فساد در نظام سیاسی منابع مالی کشور
که باید صرف عامه مردم و در مسیر منفعت عمومی استفاده شود ،صرف عده ای از قدرتمندان میشود .هنگامی که فساد
در ریشه کند و نخبگان آن جامعه این فساد را درک کنند ،دیگر حاضر به ماندن در آن کشور نخواهند بود .بدیهی است
که بین فسادخیزی نظامهای سیاسی و نظام تاراج رابطه ی مستقیم و مثبتی وجود دارد .از دیگر پیامدهای فسادخیز بودن
نظامهای سیاسی میتوان بیکاری و فقر را نام برد.
در آخر با بررسیهای دقیق و مشاوره با خبرگان این مسئله نمایان شد که مسئله فساد در سطح نظامهای سیاسی
نهادینه شده و به گونه ای دارای قدرت قانونی و مشروعیت است ،در نگاهی دیگر یعنی عامالن فساد در سطح نظامهای
سیاسی دارای قدرت قانونی و مشروعیت هستند و فساد را به امری مشروع مبدل کرده اند و عمالً در این شرایط مبارزه با
فساد امری غیرقابل دست یابی است.
اکنون به بررسی و مقایسه تحقیقات پیشین با این تحقیق میپردازیم .اریک ب )1121در تحقیق خود نشان داد وجود
ممیزیهای دقیق بر کاهش فساد در دولتها مؤثر است و فساد در دولتهارا به طور قابل توجهی کاهش میدهد .تفاوت
این تحقیق با تحقیق حاضر این مورد است که در تحقیق حاضر هم وجود نظام حقوقی ناکارآمد و بی کفایتی سیستم
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کنترل از عوامل مؤثر بر فسادخیزی حکومتها شناسایی شدند که تا حدود زیادی با نتایج تحقیق اریک همپوشانی دارد.
اما تفاوت آنها از این جنبه است که تحقیق حاضر مسائل و عوامل گسترده ای را در سطح نظام نظام سیاسی شناسایی
کرده اند ولی تحقیق اریک راهبردی برای مقابله با فساد در سطح دولت بیان کرده است .تابع افشار ب )2111در تحقیق
خود نشان داد تمرکز زدایی دولت بر کاهش فساد اداری تأثیر مثبت داشته است و همچنین تمرکز زدایی دولت از طریق
استقرار دولت الکترونیک بر کاهش فساد اداری در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی است .از مقایسه تحقیق تابع
افشار با تحقیق حاضر به این شباهت پی میبریم که در تحقیق تابع افشار ثابت شد تمرکز زدایی دولت ،فساد اداری را
کاهش میدهد و در تحقیق حاضر نشان داده شدکه یکی از عوامل فساد نظامهای سیاسی دولت گرایی ،یعنی
قدرتمندساختن و بزرگ کردن دولت است که در این بعد نتایج باهم کامالً همپوشانی دارند .اما تفاوت این دو تحقیق در
این مسئله است تمرکز تحقیق تابع افشار بر فساد اداری و دولت الکترونیک است ولی تحقیق حاضر بر مسئله فساد در
سطح نظامهای سیاسی تمرکز دارد .بارزیلی ب )2111در تحقیق خود نشان داد که عوامل مدیریتی و سازمانی بر بروز فساد
اداری تأثیر دارند .شباهت این تحقیق با تحقیق حاضر در این است که در نتایج به دست آمده تحقیق حاضر عواملی مانند
اولویت بندی نامناسب ،هدف گزاری نامناسب و همچنین نبود سیستم کنترل دقیق به دست آمد که کامالً با عوامل
مدیریتی که در تحقیق بارزیلی به آن اشاره شد همپوشانی دارد .اما تفاوت دو تحقیق در این بود که در تحقیق حاضر
عوامل بسیاری برای چرایی فسادخیز بودن نظامهای سیاسی یافت شد ،ولی در تحقیق بارزیلی فقط به عوامل داخل
سازمانی اشاره شده است.
پیشنهادها

همانگونه که از نتایج و مدل نهایی تحقیق استنباط گردید ،فساد مشروع به عنوان عامل اصلی فسادخیزی نظام جمهوری
اسالمیآیران بعد از چهار دهه شناسایی شد ،همچنین ارزشهای فاسد حاکم بر جامعه هم یکی از عوامل ایجاد فساد در
نظامهای سیاسی عنوان شد .با توجه به سه مرحله کدگذاری انجام شده و دستهبندی دادههای جمع آوری شده ،یافت شد
که فساد مشروع شامل :فسادقانونی ،فساد سیاسی و فساد حقوقی است که در نگاه کلی هر یک از این فسادها در نظام
جمهوری اسالمیآیران موارد متعددی را در بر می گیرند .برای ارائه پیشنهادات باید بر موارد گفته شده تأکید کرد تا
پیشنهادات در عمل کارا تر باشند .قابل ذکر است همچنین برای ارائه پیشنهادات با توجه به عوامل شناسایی شده از نظر
خبرگان استفاده گردید .یکی از پیشنهاداتی که در دنیا برای مقابله فساد ارائه شده است ،نظارت کارآمد است .اما در ایران
این نظارت به صورت کارآمد صورت نگرفته است .نظارت بر تدوین قانون ،نظارت بر مجریان قانون و نظارت بر اجرای
قانون اگر بصورت کارآمد اجرایی شود و هر ساله قوانین کشور مورد بازنگری قرار گیرند و مواردی که مسبب فساد یا
تبعیض هستند را اصالح کنند و مواردی مانند یکپارچه سازی ارکان حکومت ،شفافیت و هدف گذاری مناسب را مورد
توجه قرار دهند ،فساد در بخش قانونی میتواند از کاهش پشم گیری برخوردار باشد .فساد سیاسی از دیگر موارد قابل
توجه در ایجاد فساد در نظامهای سیاسی می باشد .کم کردن قدرت دولت در حد مناسب و امکان نظارت دقیق قوای دیگر
بر عملکرد دولت ،طراحی برنامههای برای تقویت بخش خصوصی که دولتها ،بخش خصوصی را در اجرای برنامهها
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رقیب خود بدانند و دولتها درصدد افزایش کیفیت خدمات عمومیبعدالت و منفعت عامه) ارائه شده باشند .اگر در رأس
همه امور نظام سیاسی منفعت عامه قرار گیرد و در تصمیم گیریها و اجرای آنها و همچنین در مجریان قانون اهمیت
موضوع منفعت عامه نهادینه شود ،تا حد قابل توجهی از فساد در نظامهای سیاسی جلوکیری میشود .در هر نظام سیاسی
اگر دستگاه قضا به درستی عمل نماید ،فساد تا حد قابل توجهی کاهش مییابد ،اما با توجه وسعت نظامهای سیاسی
امکان نظارت دقیق بر دستگاه قضا بسیار دشوار خواهد شد .با این حال نظامهای سیاسی میبایست بیشتر تمرکز خود را
در نظارت بر دستگاه قضا اعمال کنند چون نظارت بر این دستگاه از بروز فساد در دیگر اراکان نظام سیاسی جلوگیری
میکند .متاسفانه در نظام سیاسی جمهوری اسالمیآیران فساد چه در سطوح خرد و چه در سطوح کالن به گونه ای
نهادینه شده است .طبق دستورالعامل تصمیم گیری بخردانه اولین قدم حل هر مسئلهای قبول وجود مسئله است .باید
قبول کرد که فساد در نظام سیاسی نهادینه شده تا بتوان برنامه ای جامع برای مقابله با آن تدوین نمود .نهادینگی فساد
در نظام سیاسی به این معناست که فساد به ارزش مبدل گشته است و رفع این مشکل بسیار دشوار به نظر میرسد ،اما
این مشکل غیر قابل حل نمیباشد .تدوین برنامههای فرهنگی برای مقابله با فساد از کودکان تا سایر افراد جامعه و
مشخص نمودن مضرات فساد بر جامعه و آینده نظام سیاسی و نمایاندن فواید شفافیت برای همه اعضای جامعه ،میتواند
اساس فرهنگ مبارزه با فساد را طرح ریزی کند .جنبه ی دیگر فساد در نظام سیاسی جمهوری اسالمیآیران مربوط به
اشخاص خاصی است که بنابر دییلی از نفوذ بسیار یا مرجعیت فقهی برخوردارند ،میباشد .قدرت و نفوذ این افراد تا اندازه
ای است که حتی قانون در برابر آنها انعطاف دارد .برخورد با این موضوع بسیار سخت و دشوار است ،اما با این حال
بکارگیری سیستمهای سوت زنی و شفافیت سازی میتواند تا حد قابل قبولی این مشکل را مرتفع نماید.
پیشنهاد برای پژوهشهای آتی

 تدوین الگویی برای مقابله با فساد نهادینه شده در نظام سیاسی جمهوری اسالمیآیران بعد از دهه چهارم انتقال تدوین الگویی برای شناسایی عوامل مؤثر بر فساد نهادینه شده در دولتها تدوین الگویی برای احیای شفافیت در نظام سیاسی جمهوری اسالمیآیران بعد از دهه چهارم انتقال تدوین الگویی برای احیای اعتماد عمومیدر نظام سیاسی جمهوری اسالمیآیران بعد از دهه چهارم انتقالمحدودیتهای پژوهش

یکی از محدودیتهای ت حقیق جمع آوری ادبیات تحقیق بود که مدت زیادی از زمان تحقیق را به خود اختصاص داد به
دلیل اینکه همه منابع موجود و همه تحقیقات انجام شده بررسی شد و حداکثر استفاده از آنها به عمل آمد .محدودیت
دیگر این تحقیق را تحت تأثیر قرار داد به دلیل موضوع تحقیق ،بی میلی خبرگان انتخا شده برای مصاحبه بود .از دیگر
محدودیتهای تحقیق انجام سفرهای متعدد به نقاط مختلف ایران برای انجام مصاحبه با خبرگان بود که پژوهشگران
زمان زیادی را صرف این موضوع کردند.
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