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Abstract 

Introduction:  Corruption is one of the major obstacles to achieving 
progress and development in the communities and countries. Hence, 
understanding the phenomenon of corruption, types, and measurement 
parameters and negative consequences of corruption in various aspects of 
political, administrative, social, and economic fields may help strategies to 
fight with corruption. Therefore, the aim of the present study was to present 
the definition of corruption, types, and its political, social, cultural, and 
administrative consequences. 
This study was carried out, using a documentary and library method in 
2018. In this study, definitions and various categories of corruption, the 
general outlook of the concept of corruption and its various types, and its 
consequences from different aspects and relying on social health were 
discussed. 
Conclusion: Corruption has consequences such as waste of national 
resources, weakening incentives, preventing competition growth, 
increasing transaction costs, poverty, poor health, low life expectancy, 
unequal distribution of income and wealth, inappropriate use of domestic 
and foreign resources, and lack of possibility of institutional reform. 
Given the wide-ranging outcomes and consequences of corruption in 
regard of political, social, and economic in society, it is recommended to 
adopt efficient strategies to combat with corruption and prevent its 
spreads 
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  چكيده
 نيبنابرا. است مختلف يكشورها و جوامع در توسعه و شرفتيپ به لين موانع نيتر مهم از يكي فساد :مقدمه

 مختلف يها جنبه از فساد يمنف يامدهايپ نيهمچن و آن سنجش يها شاخص و انواع فساد، دهيپد با ييآشنا
 مطالعه هدف. باشد راهگشا آن با مبارزه يراهكارها يبررس در تواند يم ياقتصاد و ياجتماع و يادار ،ياسيس

. بود آن متعاقب يادار و يفرهنگ ،ياجتماع ،ياسيس يامدهايپ يبررس و آن انواع فساد، فيتعر حيتشر حاضر
 و فيتعار به مطالعه نيا در. شد انجام 1397 سال در يا كتابخانه و ياسناد روش از استفاده با مطالعه نيا

 از آن يامدهايپ و مختلف اقسام فساد، مفهوم از يكل يانداز چشم فساد، از شده هيارا مختلف يها يبند دسته
   .شد پرداخته ياجتماع سالمت بر هيتك با و مختلف يها جنبه
 رقابت، رشد از يريجلوگ ها، زهيانگ فيتضع ،يمل منابع اتالف ليقب از ييامدهايپ يدارا فساد  گيري: نتيجه

 استفاده ثروت، و درآمد نابرابر عيتوز ن،ييپا يزندگ به ديام ف،يضع بهداشت فقر، معامالت، نهيهز شيافزا
 گسترده عواقب و امدهايپ به تيعنا با. است ينهاد اصالحات امكان نبود و يخارج و يداخل منابع از نامناسب

 و فساد با مبارزه منظور به اثربخش و كارآمد يراهكارها اتخاذ جامعه، در فساد ياقتصاد و ياجتماع ،ياسيس
  .شود يم شنهاديپ آن گسترش از يريشگيپ
  

  ي اجتماع سالمت؛ فساد يشناس جامعه؛ فساد با مبارزه؛ فساد يها شاخص؛ فساد واژگان كليدي:

 علوم دانشگاه يبرا نشر حقوق يتمام

  .است محفوظ همدان يپزشك

مقدمه
تاريخ اجتماعي بشر همواره به انواع و اشكال فساد در طول 

مختلف وجود داشته است. امروزه اين پديده شوم به معضل 
ها تبديل و حتي گستره جهاني به خود گرفته  بزرگي براي دولت

است. اگرچه نوع، شكل، ميزان و گستردگي آن در هر كشور 
ع طور كه نتايج و پيامدهاي آن نيز بنابر نو متفاوت است، همان

يافتگي تفاوت دارد. اما  سازمان سياسي، اقتصادي و سطح توسعه
هاي دولت را  در هر صورت فساد موجب انحطاط است، سياست

دهد، موجب هدررفتن منابع  در تضاد با منافع اكثريت قرار مي
ها در هدايت امور  شود و به كاهش اثربخشي دولت ملي مي

هاي  ت به دستگاهانجامد و از اين طريق اعتماد مردم نسب مي
كفايتي  تفاوتي، تنبلي و بي دولتي و غيردولتي كاهش يافته، بي

هاي اخالقي جامعه را  يابد. فساد، اعتقاد و ارزش افزايش مي
دهد و رشد  كند، هزينه انجام كارها را افزايش مي متزلزل مي

هاي فقرزدايي را  كند. همچنين تالش پذيري را دشوار مي رقابت
كند و زمينه  انگيزگي و بدبيني ايجاد مي ، بيسازد ناكام مي

]. فساد 1، 2آورد [ تضعيف روحيه افراد درستكار را فراهم مي
شود و مسير رشد و توسعه  گذاري مي اداري مانع سرمايه

سازد و از طريق هدايت  اقتصادي را با موانع بسيار مواجه مي

اصواب استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انساني به سمت ن
الوصول،  هاي نادرست براي دستيابي به درآمدهاي سهل فعاليت

سازد. از طرف ديگر، هر  زمينه ركود در تمام ابعاد را فراهم مي
روز بيشتر شده، مقابله با آن بسيار  كجا فساد ريشه بدواند، روزبه

تر در بطن جامعه  هر روز عميق هاي آن شود و ريشه دشوار مي
كند. بنابراين مقابله با فساد در عرصه اداري ضرورتي  نفوذ مي

طور كلي كنترل فساد  ]. به1، 3جدي و انكارناپذير است [
هاي حاكميت خوب پذيرفته شده است  عنوان يكي از شاخص به
]4.[  

هايي است كه انحطاط جوامع را به  فساد اداري از پديده
اند كه فساد و  دنبال دارد. امروزه بسياري از ممالك دريافته

ترين تهديدها در جهت ثبات اقتصادي،  تخلف اداري يكي از مهم
نيز از ] و متاسفانه نظام اداري ايران 5توسعه و پيشرفت است [

  ].6اين قاعده مستثني نيست [
هدف مطالعه حاضر تشريح تعريف فساد، انواع آن و بررسي 

  پيامدهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اداري متعاقب آن بود.
اي در  كتابخانه و اسنادي روش از استفاده اين مطالعه با

 و اريفبه تع در اين مطالعه انجام شد. 1397سال 
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 ياجتماع سالمت بر آن ريتاث و يادار فساد از يريشگيپ تياهم                      

 از كلي اندازي چشم فساد، از شده ارايه مختلف هاي بندي دسته
 هاي جنبه از آن پيامدهاي و آن مختلف اقسام و فساد مفهوم
 طور همين پرداخته شد. اجتماعي سالمت بر تكيه با مختلف

 ملي، منابع اتالف قبيل در اين مطالعه از پيامدهاي مهمي
هزينه  افزايش رقابت، رشد از جلوگيري ها، انگيزه تضعيف

 توريع پايين، زندگي به اميد ضعيف، بهداشت فقر، معامالت،
 و داخلي منابع از نامناسب استفاده ثروت، و درآمد نابرابر

 در نظر گرفته شد. نهادي اصالحات امكان نبود و خارجي
بنابراين مقاله حاضر به سه قسمت كلي تقسيم شده است 

شده در  طوري كه در قسمت اول به ارايه تعاريف مختلف ارايه به
بندي  خصوص فساد پرداخته شده است، در قسمت دوم طبقه

هاي سنجش آن را مورد بحث قرار گرفته  انواع فساد و شاخص
سياسي، بندي انواع پيامدهاي  شد و در قسمت آخر نيز دسته

  اجتماعي و فرهنگي و اداري فساد بيان شده است.
  

  تعاريف فساد
ها، تعاريف  ها و برداشت در جوامع گوناگون، برحسب نگرش

گوناگوني از فساد به عمل آمده است. ريشه فساد فعل التين 
"rumpere"  است. بنابراين در فساد  "شكستن"به معناي

ممكن است رفتار شود. اين چيز  شكند يا نقض مي چيزي مي
گونار ]. 7اخالقي يا شيوه قانوني يا غالباً مقررات اداري باشد [

دهد.  تري مورد بررسي قرار مي فساد را در معناي وسيع ميردال
هاي گوناگون انحراف يا اعمال  به نظر وي، فساد به تمام شكل

يت شغلي قابل قدرت شخصي و استفاده نامشروع از مقام و موقع
]. فساد طبق تعريفي كه در فرهنگ و بستر آمده 8اطالق است [

پاداشي نامشروع كه براي واداركردن فرد به "عبارت است از 
فساد عمل يا  ].10، 9[ "شود تخلف از وظيفه تخصيص داده مي

شود خارج از ضوابط قانوني، تعداد  تصميمي است كه موجب مي
افراد متاثر از نتايج منفي عمل يا تصميم، از تعداد افراد 

تر باشد. تعريفي ديگر، فساد را  برخوردار از نتايج مثبت آن بيش
گذارد و  داند كه بر همه جوامع تا حدودي تاثير مي شرارتي مي

شدت دچار خفقان  ارند بهتري د جوامعي را كه شكنندگي بيش
كند. محققان و اقتصاددانان، فساد را به سوء استفاده از  مي

طور  ]. به11اند [ قدرت عمومي براي منافع شخصي تعريف كرده
توان دريافت كه فساد در هر جامعه  كلي، از تعاريف فوق مي

ابي است. در نسبي است و با نظام ارزشي هر جامعه قابل ارزي
حالي كه فردي با عملكرد خاص، ممكن است در يك جامعه 
فاسد تلقي شود، در جامعه ديگر چنين تلقي وجود ندارد. مثالً 
در برخي از كشورها، دادن پورسانت به مديران طرف قرارداد 

شود در حالي كه در برخي از كشورهاي غربي  جرم محسوب مي
شود. عالوه بر  معامله قيد مياين امر، با ضوابط خاص، در اسناد 

شود. اگرچه در گذشته  آن فساد بيشتر شامل دستگاه دولتي مي
فرض بر آن بود كه كارمند دولت بيش از كارمند بخش 

هاي  خصوصي به مصالح اجتماعي پايبند است، ليكن تجربه سال

اخير نشان داده است كه فساد در بخش دولتي گسترش 
ويژه در  هاي اخير به در سال تري دارد. به همين دليل بيش

سازي رونق جدي گرفته است  كشورهاي جهان سوم خصوصي
]12.[  

رفتن،  شدن، نابودشدن، ازبين فساد در لغت، به معني تباه
فتنه، آشوب، زيان، كنيه، دشمني، ظلم، شرارت، بدكاري، 

تحقق گرفتن مال كسي است در حقيقت با  ضدصالح و به ستم
شود؛ يا در موضوع مورد  شكند يا نقض مي فساد، چيزي مي

اي از قواعد نظام حكومتي نقض و  بحث مطالعه حاضر، قاعده
شود سيستم، آسيب و زيان ببيند. از جمله تعاريف  باعث مي
  توان به موارد ذيل اشاره كرد: ميشده از فساد  مهم ارايه

مكان دولتي الف) بانك جهاني: سوء استفاده از قدرت و ا
براي رفع تامين منافع شخصي (فرد، حزب، طرز تفكر طبقه 
خاص و غيره). اين تعريف با وجود اين كه هر گونه سوء استفاده 

گيرد، بيشتر با نوع فساد  از موقعيت اداري و سياسي را در بر مي
در كشورهاي داراي اقتصاد آزاد منطبق است و بسياري از 

همانند قاچاق كاال و بعضي از مصاديق مهم فساد در ايران 
شود. عالوه  مصادق مهم اختالل در نظام اقتصادي را شامل نمي

شود، چرا كه اين جرم را  بر اين تعريف شامل جرم رشاء نمي
  ].13شود [ بخش غيردولتي مرتكب مي

المللي: سوء استفاده از قدرت  ب) سازمان شفافيت بين
جهت منافع شخصي، اعم از اين كه در بخش  شده در تفويض

خصوصي يا دولتي باشد، اين تعريف نسبتاَ جامع و مانع است 
]13.[  

: فساد اداري به رفتار آن دسته از ساموئل هانتينگتونج) 
شود كه براي منافع خصوصي  كاركنان بخش دولتي اطالق مي

گذارند. اين تعريف كليه  پا مي شده را زير خود، ضوابط پذيرفته
شود. يك مسئول يا  مصاديق فساد كاركنان دولت را شامل مي

كارگزار دولتي زماني مرتكب فساد اداري شده است كه در اتخاذ 
تصميمات اداري، تحت تاثير منافع شخصي يا روابط و عاليق 

هاي اجتماعي قرار گرفته باشد. فساد  خانوادگي و دلبستگي
عني عدم رعايت اصل فاصله از سوي مقامات دولتي، اداري به م

  منظور كسب امتياز براي خود يا افراد وابسته است. به
شود كه  : فساد اداري به رفتاري اطالق ميجيمز اسكاتد) 

دليل تحقق منافع خصوصي خود و دستيابي به  ضمن آن فرد به
رفاه بيشتر يا موقعيت بهتر، خارج از چارچوب رسمي وظايف 

  ].13كند [ نقش دولتي عمل مييك 
در حالي كه فساد در بخش عمومي و قوانين موضوعه 

كنند،  كيفري، كه قبول و پيشنهاد هرگونه رشوه را مجازات مي
انگاري فساد سياسي و تجاري  ]. جرم14تاريخي طوالني دارد [

ت. با درنظرگرفتن پديده فساد سياسي اي نسبتاً جديد اس پديده
قضايي،  - و رشوه تجاري، رابطه ميان نظام سياسي و نظام اداري

رابطه ميان نظام سياسي، تجاري و رابطه درون نظام تجاري 
  گيرد. مورد توجه قرار مي



  
 

   

  75                                                                                                                  1397، تابستان 2، شماره 5جامعه، دوره مجله آموزش و سالمت 
  
  
 

 يرضوو  پورحسن

روابط فاسد بين نظام سياسي و مديريت عمومي در بسياري 
سياسي و احزاب  هاي نخبه از كشورهاي اروپايي و در گروه

طوري كه از  سياسي به امري كامالً رايج تبديل شده است، به
هاي رده باال در ادارات دولتي يا در سيستم قضايي  سمت

عنوان رشوه براي اعضاي بلندمرتبه احزاب سياسي، وزراي  به
شود. نامزدي براي تصدي شغل  قبلي و غيره استفاده مي

مبناي معيارهايي است كه  شهرداري يا ديگر مناصب انتصابي بر
هاي افراد  هاي اداري يا ديگر قابليت كننده توانايي منعكس

هاي دوستان قديمي يا  نيست، بلكه بر مبناي عضويت در شبكه
استوار است. اين نوع روابط  هايي از افراد مطيع براساس شبكه
طوري كه بيشتر اين  هاي اصلي فساد هستند. به همان گلوگاه

قوانين موضوعه در رابطه با فساد نيستند، و اعمال مشمول 
  گيرند. معموالً در خارج از حوزه حقوقي يا كيفري قرار مي

  

اند، اما  هرچند تعاريف فوق توسط مراجع معتبر ارايه شده
ممكن است با شرايط اجتماعي، سياسي و اداري خاص حاكم بر 

ي هاي سياس ايران سازگاري نداشته باشد. با توجه به نقش گروه
هاي مختلف در ورود و  بودن اقتصاد ايران، محدوديت و دولتي

هاي متعدد از  هاي مختلف، وضع يارانه بندي خروج كاال، سهميه
هاي مختلف براي برخي كاالها  سوي دولت، وجود قيمت

ها توسط دولت يا با  بودن)، تامين مالي اكثر پروژه (چندنرخي
دولتي يا منابع تحت  تضمين دولت، امكان سوء استفاده از منابع

نظارت خاص يا مديريت دولت از سوي اشخاص بخش خصوصي 
هاي مربوط به شرايط  طور كلي مناسبات و واقعيت و دولتي يا به

توان  اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اداري ايران، مي
  تعريف ذيل را از فساد مالي ارايه داد:

تفاده شخصي و ) سوء استفاده از موقعيت سياسي نظير اس1
نامه بدون رعايت اهداف عمومي از  خارج از چارچوب اساس

هاي پولي، مالي و بارزگاني  منابع مالي براي اتخاد سياست
  برخالف منافع ملي براي نيل به اهداف گروهي

هاي تحت مالكيت  ) سوء استفاده از موقعيت اداري در سازمان2
  يا مديريت

منابع عمومي نظير تباني ) سوء استفاده بخش غيردولتي از 3
احتمالي مهندس مشاور با پيمانكار در نظارت بر پروژه عمراني 

هاي سهامي عام،  يا برداشت غيرقانوني وجوه در شركت
ويژه در اخذ  ها به هاي دولتي و بانك برداري از شركت كاله

  تسهيالت ريالي ارزي
هاي بازرگاني و حمايتي  ) تخطي بخش خصوصي از سياست4

  جهت اهداف عمومي نظير قاچاق كاال وضع شده است. كه در
توان به فساد وضعي و فساد  هاي مربوط به فساد را مي فعاليت

بندي نمود. فساد وضعي مربوط به اعمالي است  تقسيم ساختاري
كه در يك دوره زماني كوتاه و در مقياس محدودي روي 

است و اي طوالني  دهد. اما فساد ساختاري مربوط به دوره مي
اي دارد كه ميان فساد ماموران از يك  اشاره به روابط پيچيده

  طرف و تجارت خصوصي از طرف ديگر، برقرار است.

  بندي فساد طبقه
بندي براساس موقعيت اشخاصي كه مرتكب فساد  طبقه

بندي، فساد را به هفت قسم  شوند؛ براساس اين طبقه مي
مداران است  استبندي كرد: قسم اول، فساد سي توان تقسيم مي

كننده در احزاب و  هاي مهم و تعيين دليل داشتن موقعيت كه به
  هاي سياسي داراي مجوز يا فاقد مجوز،  طور كلي در گروه به

  هاي اجرايي دارند. اين گروه ممكن  نفوذ زيادي در دستگاه
  است جايگاه سازماني در حكومت نداشته باشند. قسم دوم، 

توان  ولت است. اين دو قسم فساد را ميعالي د فساد مديران رتبه
فساد سياسي ناميد. فساد سياسي را به استفاده از موقعيت 

قسم  ].15اند [ عمومي براي منافع شخصي هم تعريف كرده
هاي كارشناسي  سوم، فساد مديران مياني، عملياتي و رده

علت  كارمندان جزء كه بههاي اجرايي است. گروه چهارم،  دستگاه
شوند.گروه پنجم،  بودن بيش از حد حقوق مرتكب فساد مي پايين

هاي  افرادي هستند كه در يك مقطع زماني در استخدام سازمان
گونه رابطه  اند ولي در زمان ارتكاب فساد هيچ دولتي بوده

اند. گروه ششم، اشخاصي هستند كه  استخدامي با دولت نداشته
هاي مختلف دولتي فعاليت داشته  ، در سازمانطي خدمت اداري

هاي مذكور سوء  و از زمينه آشنايي و نفوذ خود در سازمان
گونه  كنند. گروه هفتم، اشخاصي هستند كه هيچ استفاده مي

جايگاه سياسي و اداري ندارند و در فساد بخش خصوصي مانند 
كنند  قاچاق كاال يا تحصيل مال از طريق نامشروع فعاليت مي

]13.[  
بودن ارتكاب  يافته بندي براساس انفرادي يا سازمان طبقه

بندي، دو خصصيه كلي است كه شامل  فساد؛ مبناي اين طبقه
شدن يا  دهي صورت انفرادي يا جمعي و سازمان ارتكاب فساد به

نشدن نوع و نحوه ارتكاب جرم هستند. بر اين اساس فسادي 
شود كه دو ويژگي داشته باشد؛ اول  افته تلقي ميي دهي سازمان
صورت جمعي و نه فردي انجام شود. دوم اينكه تمام  اينكه به

ريزي و اجرا يا بخشي از آن  مراحل ارتكاب فساد اعم از برنامه
يافته توسط يك  شده باشد. در واقع فساد سازمان دهي سازمان

يافته گروهي  شود. گروه سازمان يافته انجام مي گروه سازمان
اجتماعي با هرم سازماني معين است كه در آن هر كس 

مراتب داشته باشد  اي خاص، موضعي و معين در سلسله وظيفه
منظور اجراي پروژه فساد، تشكيالتي با عضويت  ]. يعني به16[

بيش از دو نفر ايجاد و براي هر يك از اعضاي گروه وظيفه و 
تنهايي مرتكب فساد  كدام از افراد به يين شود و هيچنقشي تع

يافته گسترده و  هاي فساد سازمان نشوند. يكي از ويژگي
بودن آن است. در اين نوع از فساد شناسايي  پيچيده
كنندگان و رهبران تشكيالت بسيار سخت است و به  هدايت
هاي ويژه حسابرسي، انتظامي و اطالعاتي نياز دارد.  فعاليت
الً افرادي كه در نتيجه اين اقدامات شناسايي و دستگير معمو
هاي بسيار ضعيف و رده پايين تشكيالت  شوند، از مهره مي

  راحتي و با سرعت قابل جايگزيني هستند. هستند كه به
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بندي براساس انگيزه ارتكاب فساد؛ براساس اين  طبقه
شود. دسته اول،  بندي فساد به هفت دسته تقسيم مي طبقه
اب فساد با انگيزه سياسي، دسته دوم، ارتكاب فساد با ارتك

اي اقتصادي، دسته سوم، فساد با انگيزه فرهنگي، دسته  انگيزه
چهارم، ارتكاب فساد با انگيزه اجتماعي، دسته پنجم، ارتكاب 
فساد با انگيزه تامين هزينه اعمال غيراخالقي، دسته ششم، 

، ارتكاب فساد با ارتكاب فساد با انگيزه اداري و دسته هفتم
  ].13انگيزه كلي، هستند [

بندي به لحاظ آثار فساد در اقتصاد و سياست و ساير  طبقه
شود.  بندي فساد به سه دسته تقسيم مي ابعاد؛ در اين نوع طبقه

پردازد. فساد آثار عمده  دسته اول، به آثار اقتصادي فساد مي
توان به توزيع ناعاالنه درآمدها؛  له مياقتصادي دارد، از آن جم

تخصيص نامناسب منابع؛ نداشتن تعادل در اقتصاد و نبود امكان 
ايجاد تعادل حتي با دخالت دولت و ضربه به توليدات داخلي 
اشاره كرد. دسته دوم، مربوط به آثار سياسي فساد است. فساد 

افراد آثار عمده سياسي دارد كه بيشتر شامل تخلفات مديران و 
شود. درنهايت دسته سوم  هاي سياسي مي شاخص احزاب و گروه

مربوط به آثار و پيامدهاي اداري است. فساد تبعات منفي عمده 
  شده براي سازمان اداري دارد. خوردن نظم تعريف هم مانند به

اي؛ فساد در اين نوع  بندي به لحاظ درآمدي و هزينه طبقه
شود. دسته اول، فسادي  ميبندي به پنج دسته تقسيم  از طبقه

طور محسوس و مملوس براي دولت بيشترين هزينه  است كه به
را دارد. دسته دوم، فسادي است كه بيشترين هزينه را براي 

رجوع و كمترين هزينه را براي دولت و بيشترين فايده را  ارباب
براي كارمند متخلف دارد. دسته سوم، فسادي است كه در 

، هزينه و فايده زيادي براي دولت يا طور محسوس ظاهر، به
طور كلي متخلفين ندارد. البته اين نوع  بخش خصوصي و به
ريزان كشور  هايي كه برنامه نكردن اولويت فساد عالوه بر رعايت

هاي دولتي را نيز به لحاظ  تواند سازمان اند، مي تعيين كرده
. تامين نيازهاي اوليه كارگران و كارمندان، دچار مشكل كند

دسته چهارم، فسادي است كه بيشترين هزينه را براي دولت و 
كمترين هزينه و فايده را براي متخلفين دارد. دسته پنجم، 

رجوع و به ضرر  فسادي است كه به نفع مامور دولت و ارباب
نكردن ماليات يا حقوق و عوارض  دولت است؛ مانند دريافت

  ].17گويند [ يگمركي. به اين نوع فساد، فساد دزدانه نيز م
بندي فساد به لحاظ موضوعي؛ براساس اين نوع  طبقه

بندي، فساد به انواع مختلف قانوني،گمركي، بانكي،  طبقه
سازي،  هاي عمراني، خصوصي مالياتي، بورسي، استخدامي، پروژه

واگذاري امتيازات و امكانات دولتي، قاچاق دارو، چوب و ساير 
قاچاق و قراردادهاي مختلف بخش دولتي، قضايي، انتظامي انواع 

  شود. ها تقسيم مي و نظارتي و امنيتي، بهداشتي و شهرداري
بندي فساد براساس حقوق موضوعه؛ بر اين مبنا فساد  طبقه

تر و در مرحله اول به دو دسته (جرم، تخلف)  در حالت كلي
(اختالس،  شود و در مرحله دوم جرم به انواع مختلف تقسيم مي

ارتشاء، اخذ پورسانت، اعمال نفوذ، تباني در معامالت دولتي و 
  شود. غيره) تقسيم مي

بندي فساد از منظر افكار عمومي؛ بر اين اساس،  طبقه
انواعي از فساد ممكن است از ديدگاه افكار عمومي بسيار مذموم 
و اصال به لحاظ فرهنگي، اجتماعي و سياسي توجيه منطقي 

طلبي و نه براي تامين  د (مانند اخذ رشوه براي زيادهنداشته باش
گونه  نيازهاي اوليه زندگي يا جابجايي اعتبارات دولتي بدون هيچ

  توجيه اقتصادي و اجتماعي قابل قبول).
هاي مردم و نخبگان جامعه؛ در اين  بندي از منظر توده طبقه

 بندي، فساد اداري به سه دسته (سياه، خاكستري و سفيد) طبقه
شود  شود. فساد اداري سياه، به كاري گفته مي بندي مي تقسيم

ها و نخبگان منفور است و عامل آن بايد تنبيه  كه از نظر توده
شود كه از نظر  شود. فساد اداري خاكستري به كاري اطالق مي

هاي مردم در مورد آن  اكثر نخبگان منفور است ولي توده
شود كه  ل كاري ميتفاوت هستند. فساد اداري سفيد شام بي

ظاهراً مخالف قانون است، اما اكثر اعضاي جامعه (نخبگان 
سياسي و اكثر مردم عادي) آن را آنقدر مضر و با اهميت 

  ].18دانند كه خواستار مجازات عامل آن باشند [ نمي
در اين نوع بودن فساد؛  بندي از منظر خرد با كالن طبقه

شود: طبقه اول، فساد  فساد به دو طبقه تقسيم مي بندي، طبقه
كالن است كه با توجه به ارزش پولي مصداق فساد يا گستره 
تاثير آن در اقتصاد يا نظام اداري يا مقايسه آن با ساير مصاديق 
فساد در سطح استاني، ملي، جهاني يا موقعيت اشخاصي كه 

شوند  تعيين ميشوند يا با تركيبي از اين عوامل  مرتكب فساد مي
هاي ملي يا فساد در سطوح باالي  ها پروژه (مانند فساد در طرح
  دولت به معني عام).

طبقه دوم، فساد خرد است كه در نقطه مقابل فساد كالن 
بندي بزرگ، متوسط و كوچك تقسيم  گيرد و به طبقه قرار مي

شود و تعريف و تعيين چارچوب اين طبقات با توجه به  مي
  احوال و شرايط حاكم امري نسبي است.اوضاع و 
بندي به لحاظ  هاي ديگري از جمله طبقه بندي طبقه
بودن يا نبودن فساد نيز براي فساد وجود دارد. در اين  سيستمي

بندي گسترش فساد در سطح يك شركت يا موسسه يا  تقسيم
هاي وابسته به آن درنهايت فساد در  يك وزارتخانه و سازمان

ومتي كه براي تحقق هدف يا اهداف خاصي سطح كل نظام حك
بندي فساد براساس  شوند. طبقه طراحي شده و مرتكب فساد مي

بندي گسترده جغرافيايي  سطح ملي و فراملي كه در اين طبقه
هاي  وقوع فساد است (مانند ارتكاب اختالس و ارتشاء در سازمان

 بندي به لحاظ فساد دولتي مستقر در داخل كشور). ديگر طبقه
در قلمرو بخش دولتي يا خصوصي است كه اكثر فساد مالي در 

گيرد كه فساد در اين  ها و در همه ابعاد صورت مي اين بخش
هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي  ها موجب زيان بخش

تواند در برنامه  ها، مي شود و نسبت به ميزان زيان در كشور مي
  .مبارزه با مفاسد در اولويت قرار گيرد
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 يرضوو  پورحسن

  گيري فساد هاي اندازه سنجش و شاخص
اصوالً براي سنجش فساد دو روش وجود دارد. روش اول 

نامه است كه در آن به بررسي  مبتني بر مصاحبه و پرسش
شود.  هاي افراد در مورد فساد پرداخته مي ها و نگرش فرض پيش

شود تا ميزان و تمايل (گرايش) افراد به  در اين روش تالش مي
حاصل شود. در اين روش  نابع اطالعاتي شخصيفساد از م

توان از خودگزارشي نيز استفاده نمود. بنابراين به نظر  مي
توان انتظار دستيابي به  رسد كه از چنين ديدگاهي نمي مي

آوري  اطالعاتي درست و معتبر داشت. روش دوم مبتني بر جمع
اطالعات از منابع رسمي است، در اين روش با مراجعه به 

هاي  هاي اطالعاتي قضايي و پليس و از ميان پرونده تمسيس
هايي كه منجر به  مشكوك يا در حال رسيدگي يا پرونده

آوري  توان اطالعات در مورد فساد جمع اند مي محكوميت شده
  ].19كرد [

هاي فساد  توان از شاخص اطالعات مربوط به فساد را مي
 1995صورت ساالنه از سال  ها به خصبرداشت كرد. اين شا

هاي  المللي منتشر و بر مبناي روش توسط سازمان شفافيت بين
ها خود بخشي از  شوند. اين شاخص ذهني متعددي محاسبه مي

هايي هستند كه براساس مباني معيني انجام  نظرسنجي
طور خاص دانمارك، فنالند و ساير كشورهاي  شوند. به مي

اند. ولي  مناسبي در برخورد با فساد داشته اسكانديناوي عملكرد
كشورهايي مانند بلژيك، ايتاليا و يونان همانند كشورهاي در 

اند. با درنظرگرفتن روسيه، اروپا تصويري  حال توسعه عمل كرده
طور همزمان داراي بهترين و بدترين  دهد كه به را نشان مي

قبول از  طور قطع ارايه تخميني معتبر و قابل وضعيت است. به
فساد در كشورهاي اروپايي و حتي ساير كشورها كاري مشكل 
است. زيرا اوالً اطالعات درست و موثقي در اين زمينه وجود 

آوري اطالعات معتبر نيز كاري مشكل است.  ندارد و ثانياً جمع
باالبودن ميزان رقم سياه فساد و فقدان مبنايي قابل اعتماد، 

تر اين آمارها صرفاً مبتني بر منجر به اين شده است كه بيش
آوري اطالعات نيز  هاي جمع روش حدس و گمان باشند.

هاي قابل اعتمادي نيستند (مخصوصاً در روش نظرسنجي).  روش
هاي  نامه كه معموالً در خودگزارشي استفاده از مصاحبه و پرسش

شناسي و در حوزه جرايم سنتي  ديده شناسي يا تحقيقات بزه جرم
هاي  وند، با همان مشكالتي كه در مطالعه ديگر حوزهر به كار مي

  رو هستند. مهم رفتار منحرفانه وجود دارند، روبه
هاي ديگري نيز وجود دارد كه مبتني بر مصاحبه با  ديدگاه

اشخاص كليدي و متخصصان يا تركيبي از مصاحبه، مطالعه 
]. در حالي كه 20هاي دادگاه هستند [ موردي و مطالعه پرونده

ممكن است از چنين روشي، اطالعات باارزشي به دست آيد ولي 
با توجه به مشكالتي كه در حوزه اجراي قانون وجود دارد، كامالً 

بندي متخصصان  واضح است كه گستره فساد از طريق درجه
هاي سازمان  قابل سنجش نيست. سير زماني فساد كه از شاخص

دهنده دوره نسبتاً ثابتي از شاخص  فافيت گرفته شده، نشانش

ميالدي و آغاز هزاره جديد است. اين موضوع  90فساد در دهه 
عنوان دليلي تفسير كرد كه فساد بخشي از فرهنگ  توان به را مي

  راحتي قابل تغيير نيست. (اقتصادي و سياسي) عمومي است و به
  

ها  هاي دادگاه ي پروندهتحقيقاتي كه مبتني بر مطالعه مورد
توانند ساختار و نوع فساد  و پليس هستند، عالوه بر اين كه نمي

را مشخص نمايند، براي تخمين گستردگي و جريان فساد نيز 
كننده  ها منعكس هاي پليس و دادگاه مناسب نيستند. پرونده

اي هستند كه در هنگام بررسي جرايم  شده مشكالت شناخته
هاي  شويم. تعداد پرونده آنها مواجه ميديده با  بدون بزه
هاي  شده توسط دادگاه شده توسط پليس يا بررسي شناخته

كيفري، به منابع اجراي قانون كه به تحقيق راجع به فساد 
اختصاص دارند، وابسته است. چون مشخص نيست كه چه 

هاي فساد براي مقامات اجرايي قانون  ميزان از پرونده
شود كه آيا ميزان  گيري مشكل مي يجهشده هستند، نت شناخته
دهنده نوع فسادي  ها نشان شده توسط دادگاه هاي بررسي پرونده

دهد يا  است كه در سيستم سياسي، اداري و تجاري روي مي
خير. عالوه بر اين در مطالعات اخير كه مبتني بر مطالعه موردي 

 اند، مشكل قابل توجهي وجود هاي مربوط به فساد بوده پرونده
ها است  هاي دادگاه دارد و آن عدم امكان دسترسي به پرونده

ها و مقامات قضايي تمايلي به ارايه اطالعات در  ]. دولت21[
هايي كه  ويژه پرونده ها به محققان ندارند، به مورد پرونده

اطالعات آن شامل منافع تجاري گسترده و ارقام سياسي مهم 
هاي موجد در  حال مطالعات مبتني بر پرونده است. به هر

ها بهترين روش براي بررسي سئواالت مربوط به مسايل  دادگاه
  ها است. هاي قضايي و محكوميت اجرايي قانون، رسيدگي

براي افزايش آگاهي مردم به عملكرد مسئوالن در رابطه با 
مبارزه با فساد مالي و همچنين افزايش آگاهي مسئوالن 

هاي مختلف در مبارزه  ه كشور از ميزان پيشرفت دستگاهرتب عالي
جانبه از  منظور ايجاد تصوير روشن و همه با فساد و درنهايت، به

گذاران داخلي و خارجي،  ميزان فساد در كشور براي سرمايه
هايي كه نشانگر وضعيت كشور در اين رابطه  تعيين شاخص

صادي، باشد، امري ضروري و منطقي است. در اصطالح اقت
اي از  شاخص عبارت از عددي است كه ميانگين ارزش مجموعه

اقالم مرتبط با يگديگر را بر حسب درصدي از همان ميانگين در 
  ].21دوره يا سال پايه بيان كند [

توان استفاده كرد:  براي تعيين شاخص فساد از سه روش مي
هاي فساد  لل و زمينهروش اول شامل تعيين شاخص براساس ع

مالي و راهكارهاي مبارزه با آن است. بر اين مبنا، ميزان فساد 
طور  ها و راهكارها به درباره تغييرات ايجادشده در علل و زمينه

ها و  شود. در اين روش، شاخص غيرمستقيم مشخص مي
آمارهاي رسمي و غيررسمي كشور در خصوص متغيرهاي ذيربط 

. روش دوم استفاده از نظرسنجي يا گيرد كار قرار مي پايه
نامه و  افكارسنجي است. در اين روش، اطالعات حاصل از پرسش

گيري  گيرند. روش سوم، اندازه مصاحبه مبناي اظهار نظر قرار مي
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 ياجتماع سالمت بر آن ريتاث و يادار فساد از يريشگيپ تياهم                      

  فساد با استفاده از آمار جرايم و تخلفات مالي و اقتصادي است.
هاي مبتني بر آمارهاي رسمي از جرايم و تخلفات  شاخص

شوند؛ دسته اول، آمارهايي است كه  ه چهار دسته تقسيم ميب
هاي انتظامي و نظارتي  هاي دستگاه تواند بر مبناي يافته مي

توان با استفاده از  تنظيم شود. دسته دوم، آمارهايي است كه مي
كننده به تخلفات، اعم از  اطالعات موجود در واحدهاي رسيدگي
وم، آمارهايي است كه اداري و انضباطي تهيه كرد. دسته س

هاي دولتي  توان بر مبناي سوابق موجود در سازمان مي
كننده به تخلفات اقتصادي تهيه كرد. نظير اطالعات  رسيدگي

موجود در (سازمان مالياتي كشور در خصوص تخلفات مالياتي و 
اطالعات موجود در گمرك ايران در خصوص تخلفات گمركي). 

براساس اطالعات موجود در  دسته چهارم، آمارهايي است كه
هاي عمومي،  دستگاه قضايي، يعني ديوان عالي كشور، دادگاه

انقالب، نظامي، ويژه روحانيت، تعزيرات حكومتي و دادسراها 
  .شود تهيه مي

  
  مصاديق فساد مالي در قانون

ها و مصاديقي از فساد مالي كه منحصراً در قلمرو  به جنبه
گونه ارتباطي به  هيچگيرد و  بخش خصوصي صورت مي

كند و از  هاي دولتي يا عمومي غيردولتي پيدا نمي سازمان
سازي براي منافع ملي  اهميت و حساسيت بااليي در آسيب

هاي  شود. مواردي از زمينه كشور برخودار نيست، پرداخته نمي
برداري، تحصيل مال نامشروع، رشوه،  فساد مالي از جمله كاله
الت دولتي، اخذ پورسانت، اعمال نفوذ اختالس، تباني در معام

برخالف حق و مقررات قانوني، منظورداشتن نفعي براي خود يا 
ديگري، تصدي بيش از يك شغل، مداخله كاركنان دولت در 

نكردن برخي جرايم مالي به مراجع  مقامات دولتي، اعالم
صالح قضايي، اظهارات از روي غرض و برخالف حق، تضييع  ذي

دولتي، تصرف غيرمجاز در اموال و وجوه دولتي،  اموال و وجوه
جلوگيري از اجراي قانون، خيانت در امانت، اخالل در نظام 

كردن و ربودن اسناد و مدارك،  اقتصادي كشور، تخريب معدوم
خريد و مازادخريد، فرار مالياتي، تخلفات  قاچاق كاال و ارز، گران

نكردن بدهي  تاداري، جرايم خاص صنايع و ساير امور و پرداخ
  ].13گيرد [ دولت با وجود تمكن مالي را در بر مي

  
  پيامدهاي فساد

فساد صرفاً پيامدهاي منفي در بر ندارد، بلكه در شرايط 
تواند  نامساعد اقتصادي و اجتماعي ، فساد و پيامدهاي آن مي

اما اكثر  هم از لحاظ اجتماعي و هم از لحاظ فردي كارساز باشد،
اند و آن را  محققان براي فساد پيامدهاي منفي را در نظر گرفته

دانند كه از جمله اين پيامدها  براي رشد و توسعه، مخرب مي
  توان به موارد ذيل اشاره كرد: مي
هاي دولت در  ) فساد از طريق خدشه واردكردن بر سياست1

شود،  ملي ميمقابله با منافع و اهداف اكثريت، باعث اتالف منابع 

هاي  آن هم درست در زماني كه اين منابع بايد به شيوه
برداري شود. از آنجايي كه فساد منابع ملي را از  پذير بهره تداوم

توانند كمك چنداني  سازد اين منابع نمي هدف خود منحرف مي
به رشد اقتصادي كشور كنند و هنگامي كه دولت، اين عامل 

افتد، اين  هاي غارتگران مي اصلي اقتصاد، در چنگال شبكه
آوردن  شود. وانگهي، روي مشكل به مشكلي اساسي تبديل مي

درآمدهاي ناشي از اين نظام به سمت مصرف كاالهاي وارداتي، 
موجب ايجاد تقاضاي ارز خارجي و در نتيجه كاهش ارزش پول 

وابسته، اثري نامطلوب  هم شود. اين مجموعه از عوامل به ملي مي
  گذارد. قتصادي كشور ميبر توسعه ا

هاي اجتماعي يا  ها، موجب زيان ) فساد با تضعيف انگيزه2
هاي سياسي يا توزيع ناعادالنه  تضعيف نهادهاي موجود، زيان

  شود. هاي اقتصادي مي منابع و باالخره زيان
ها در  شدن تالش ) فساد مانع از رشد رقابت و موجب خنثي3

  شود. جهت كاهش فقر و تبعيض اجتماعي مي
كاهد،  ها مي ) فساد از ميزان اثربخشي و مشروعيت دولت4

هاي  اندازد و ارزش امنيت و ثبات جوامع را به خطر مي
سازد و از اين طريق مانع  دموكراسي و اخالقيات را مخدوش مي

  شود. توسعه سياسي و اجتماعي مي
) فساد به افزايش هزينه معامالت و كاهش امكان 5

شود و مانع از توسعه پايدار  دي منجر ميهاي اقتصا بيني پيش
  است.

شده روي  هاي انجام گذاري ) فساد منجر به هدررفتن سرمايه6
هاي  شدن فضايل اخالقي و ايجاد ارزش رنگ منابع انساني، كم

  شود. منفي در سازمان مي
) فساد موجب تضعيف اعتقاد مردم به توانايي و اراده سياسي 7

ها و نيز باعث قطع اميد  طلبي دهدولت براي جلوگيري از زيا
  شود. اي بهتر مي مردم به آينده

هايي از قبيل فقر، بهداشت  طور كلي فساد داراي هزينه ) به8
ضعيف، اميد به زندگي پايين، توريع نابرابر درآمد و ثروت، 
استفاده نامناسب از منابع داخلي و خارجي و نبود امكان 

  ].6اصالحات نهادي است [
رساندن پيامدهاي فساد و گسترش و حفظ  براي به حداقل

اي  ها، الزم است به شيوه اعتماد عمومي نسبت به سازمان
مند، با مسايل برخورد كرد و از طريق بسط و  منطقي و نظام

ها (كه  هاي متناسب با نيازهاي سازمان كارگيري راه حل به
  ها باشد) اقدام نمود.كننده محيط عملكردي خاص آن منعكس

  پيامدهاي اقتصادي فساد
با توجه به اينكه  گذاري مولد و درازمدت؛ كاهش سرمايه
شود و  مدت حاصل نمي گذاري مولد در كوتاه غالباً بازده سرمايه

طور معمول در بخش رسمي اقتصاد قابل تحقق است، ماموران  به
تر اطالع  ها سريع ها نسبت به ساير فعاليت دولتي از اين فعاليت

كنند بنابراين با گسترش فساد و واهمه ناشي از افشاي  پيدا مي
والً دارندگان درآمدهاي نامشروع در بخش بازرگاني، آن، معم
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 يرضوو  پورحسن

كنند. نتيجه اين  گذاري مي داللي و واردات قاچاق سرمايه
گذاري در خريد وسايل و ابزارهاي توليد  وضعيت، كاهش سرمايه

و درنهايت كاهش توليد نسبت به تقاضا و كاهش اشتغال است. 
ضه نسبت به از طرفي، از آثار كاهش توليد و درنهايت كاهش عر

يكي ديگر از نتايج اين وضعيت  تقاضا، افزايش نرخ تورم است.
(افزايش درآمدهاي نامشروع و درنهايت افزايش نقدينگي) نيز 
افزايش تقاضا براي كاالهاي مصرفي نسبت به عرضه آنها است. 
كه اين امر موجب افزايش نرخ تورم و واردات كاالهاي قاچاق 

ون پرداخت حقوق گمركي و سود قيمت و با كيفيت بد ارزان
طور كلي نتيجه اين  شود. به بازرگاني و ساير عوارض به كشور مي

مسايل كاهش درآمدهاي دولت و تضعيف توليدات داخلي مشابه 
  است.

كند  نويسنده مقاله فساد و دولت در اين زمينه اظهار مي
برداري از  اي در بهره گير و رايج، شكست گسترده فساد همه"

شخصي براي مقاصد توليدي است. در بازار رقابتي نفع  منافع
شود كه منجر به  هاي توليدي تبديل مي شخصي به فعاليت

دهد  همين نويسنده ادامه مي "شود استفاده كارآ از منابع مي
ها  وقتي فساد و رشد اقتصادي با هم وجود داشته باشند پاداش"

نه منابع ها و انحرافات در تخصيص بهي موجب افزايش هزينه
  ].6[ "شود مي

با  هاي پولي، مالي و بازرگاني؛ نبودن امكان اعمال سياست
گرفتن منافع  توجه به اين كه انگيزه اصلي مرتكبين فساد ناديده

عمومي و اصل قراردادن عاليق شخصي است، بنابراين در جريان 
هاي پولي،  ياستصورت طبيعي در نقطه مقابل س ارتكاب فساد به

مالي و بازرگاني دولت (كه اصوالً بايد در جهت تامين منافع 
شوند. از نتايج  گيرند و مانع اجراي آنها مي جمعي باشد) قرار مي

مستقيم اين وضعيت تخصيص نامطلوب منابع و كاهش 
شده و نداشتن كارايي  هاي تعيين گذاري براساس اولويت سرمايه

هاي  سوي فعاليت و استعدادها به در اقتصاد و هدايت منابع
  دار است. نادرست و غيراولويت

هاي اقتصادي و درآمدها؛ يكي از  توزيع ناعادالنه فرصت
تبعات مستقيم فساد توزيع نامناسب و غيرعادالنه منابع و 

هاي اقتصادي و درنهايت درآمدها است كه نتيجه آن  فرصت
هاي مردم  تودهشكاف فاصله طبقاتي و افزايش فقر و نارضايتي 

هاي انحصاري اقتصادي  است. افراد فاسد از اين طريق به قدرت
هاي سياسي انحصاري  تواننند به قدرت رسند، از آين راه مي مي

  نيز دست يابند.
با توجه به اين كه  گذاري، افزايش نرخ خطرپذيري سرمايه

وجود ثبات كالن اقتصادي و سياسي، حفظ و حمايت از حقوق 
تعيين نرخ مذكور نقش موثري دارد با گسترش فساد مالكيت در 

اين متغيرها (ثبات كالن اقتصادي، سياسي و حفظ و حمايت از 
شوند. بنابراين به تبع آن  حقوق مالكيت) نيز دچار خدشه مي
كند اين قضيه هم موجب  نرخ خطرپذيري افزايش پيدا مي

 شود و طبيعي است افزايش نرخ تسهيالت اعطايي به كشور مي

توان يافت كه به  در چنين شرايطي كمتر تبعه خارجي را مي
  گذاري مستقيم در كشور اهتمام ورزد. سرمايه

هاي  فساد موجب نبودن شفافيت در فعاليت فرار سرمايه؛
شود بنابراين، اين  اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي مي

ها را مشكل و امكان برآورد  بيني هزينه قضيه امكان پيش
كند.  تر مي گذاري را سخت گيري براي سرمايه ها و تصميم هزينه

تواند موجب كاهش انگيزه براي  درنهايت، اين امر مي
  گذاري و افزايش ميزان انتقال سرمايه به خارج باشد. سرمايه

ترين  ترين و بزرگ مهم افزايش قلمرو اقتصاد زيرزميني؛
اهش پيامد فساد مالي افزايش قلمرو اقتصاد زيرزميني و ك

طور  ها در بخش رسمي و آشكار اقتصاد كشور است. به فعاليت
كند.  كلي وجود اقتصاد زيرزميني، ارتكاب به فساد را تسهيل مي

از آثار مستقيم گسترش قلمرو اقتصاد زيرزميني، فرار مالياتي 
است. از تبعات منفي كاهش درآمدهاي مالياتي و نبود امكان 

هاي حمايتي  ل در سياستهاي مالياتي، اختال اعمال سياست
پذير جامعه و توليدات داخلي و افزايش  دولت از اقشار آسيب

  فشار مالياتي به بخش رسمي اقتصاد و حقوق بگيران است.
يكي ديگر از پيامدهاي فساد اتالف منابع  اتالف منابع،

ريزي و  طوري كه در زمان برنامه محدود اقتصادي است. به
هايي از قبيل كمبود منابع  بحثهاي ساالنه،  تصويب بودجه

منظور تامين  داخلي، لزوم استقراض خارجي و كسري بودجه به
شود.  ها مطرح مي هاي عمراني و پرداخت يارانه هاي پروژه هزينه

ولي گسترش فساد بنا به داليلي كه ذكر شد، همين منابع 
اي  كند كه بيشتر منافع عده محدود را به مسيرهايي هدايت مي

  كند. تامين ميخاص را 
گسترش فساد موجب تراكم درآمدها و  منع رشد رقابت؛

شود. اين تراكم موجب ايجاد  اي مي ثروت نامشروع در نزد عده
شود و نتيجه اين وضعيت  انحصار در توليد، توزيع يا مصرف مي

نيز، كسب سود غيرمنصفانه اين افراد و توزيع ناعادالنه 
  ت.ها، درآمد و شكاف طبقاتي اس فرصت

براي انجام  افزايش هزينه معامالت (تجارت) رسمي؛
معامالت رسمي بايد ماليات اعم از مستقيم و غيرمستقيم 
پرداخت شود و تشريفات قانوني متعدد را رعايت كرد، ولي 

اي را  شده در قلمرو اقتصاد زيرزميني چنين هزينه معامالت انجام
  كند. شود و تشريفات قانوني را رعايت نمي متحمل نمي

با توجه به اينكه سرمايه و  افزايش ناامني اقتصادي؛
كنند و در چنين  گذارها در محل امن حضور پيدا مي سرمايه

يابند، در صورت احساس خطر و ايجاد ضرر  محلي بقا و دوام مي
مردان يا ساير اشخاص و همچنين قابل  از جانب دولت

و حفظ امنيت مردان براي ايجاد  نبودن رفتارهاي دولت بيني پيش
دادن ساير وظايف، دامنه احساس ناامني و نبود سرمايه  و انجام

  كند. افزايش پيدا مي
  پيامدهاي سياسي فساد

ريزي و  پيامدهاي سياسي فساد كاهش امكان برنامه
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 ياجتماع سالمت بر آن ريتاث و يادار فساد از يريشگيپ تياهم                      

بينانه و صحيح در خصوص امور سياسي  گذاري واقع سياست
ست و دليل نبود آمارهاي در اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، به

شود.  مطابق با واقعيات در خصوص موضوعات مذكور مي
همچنين تضعيف موقعيت دولت، يكي از آثار تداوم فساد 
آشكارشدن ضعف دولت در مقابله با آن است. اين قضيه موجب 
تضعيف اعتقاد و اعتماد مردم به توانايي و اداره سياسي دولت، 

يت، كاهش قطع اميد مردم به آينده، زير سئوال رفتن مشروع
مقبوليت عمومي دولت و نااميدي مردم از تالش و توانايي دولت 

طور با توجه به  شود. همين براي نيل به اهداف عاليه كشور مي
اين كه هدف از تشكيل حكومت حركت در جهت اهداف 

ترين آنها ارايه خدمت به  شده در ميثاق ملي كشور و مهم تعيين
نيافتن اهداف با گذشت  مردم است؛ بنابراين در صورت تحقق

مردان، مردم نيز براي  زمان بالنسبه طوالني در اثر مفسده دولت
  تامين اهداف خود به اين وضعيت واكنش نشان خواهند داد.

ها از افكار عمومي يا  دادن نظرسنجي اگر دولتي با انجام
هاي ديگر به اين نتيجه برسد كه از پشتوانه  مطالعات و بررسي
رخوردار است و در صورت ايجاد مناقشه بين مردمي كمتري ب

هاي مردم و نخبگان  اين كشور با كشور ديگري از طرف توده
المللي  تواند در مذاكرات بين جامعه حمايت نخواهد شد، نمي

براي مدت طوالني بر مواضع خود (كه مبتني بر منافع و مصالح 
متياز ملي است) اصرار كند و مجبور است بيشتر امتياز بدهد تا ا

مردان براي حفظ موقعيت خود يا  بگيرد. ممكن است دولت
جاي اتكا به  هاي خارجي ياري طلبند و به گسترش آن از قدرت

  مردم، به آنها متكي شوند.
  پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي

با توجه به اين  تضعيف فرهنگ قبح اجتماعي ارتكاب فساد؛
معه هستند عنوان الگوهاي جا مردان هر كشوري به كه دولت

كند و آنها را  فساد آنها ارتكاب فساد توسط ديگران را عادي مي
كند. بنابراين كليه اقشار جامعه به  به انجام تخلف ترغيب مي

گيرند و آن را زير  سهم خود قوانين و مقرارت حاكم را ناديده مي
گريزي به يك باور و ارزش و فرهنگ تبديل  گذارند و قانون پا مي
  ].12شود [ مي

يكي از تبعات منفي  كاهش آستانه تحمل اجراي عدالت؛
هاي قانوني در مورد صاحبان  نكردن مجازات شيوع فساد و اعمال

قدرت سياسي و اقتصادي يا اجراي ضعيف يا گزينشي آنها، 
كاهش پيداكردن تحمل اقشار مختلف مردم در اجراي قانون، 

عادالنه، در خصوص خودشان است. از حتي به شكل منصفانه و 
طرفي اگر چنين وضعيتي تداوم يابد به عرف يا رويه معمول 

  شود. تبديل مي
درآمدهاي حاصل از فساد با كمترين  تضعيف فرهنگ كار؛

زحمت و هزينه كسب شده و با گسترش آن در جامعه اين شيوه 
شود و اين قضيه نيز  تحصيل درآمد به يك فرهنگ تبديل مي

ش اشتغال مولد را به همراه دارد. به اين صورت كه با شيوع كاه
فساد، زندگي برخي افراد در يك دوره زماني بسيار محدود بدون 

صورت  توجيه اقتصادي و تجاري قابل قبول براي عموم مردم، به
كند بدون  بيني ترقي مي غيرعادي تغيير و به طرز غيرقابل پيش

  ].13ا را متخلف بدانند [اينكه هر يك از مراجع قانوني آنه
با توجه با اينكه فساد موجبات انتصاب افراد  فرار مغزها؛

كند و در اثر آن از صاحبان فكر و نظر با  ناشايسته را فراهم مي
صورت طبيعي  شود، به هاي مختلف كمتر استفاده مي ديدگاه
كشورهاي هاي شايسته، متخصص و نخبه مهاجرت به  انسان

  دهند. ديگر را براي خود ترجيح مي
ايجاد شكاف طبقاتي؛ با توجه به اينكه يكي از 

هاي تحريك طبقاتي، يعني انتقال از طبقه پايين به  شرط پيش
هاي مالي است؛  طبقه اجتماعي داراي موقعيت برتر، انجام هزينه

دليل برخوداري از منابع مالي فراوان  بنابراين اشخاص متخلف به
هاي مختلف، براي انتقال خود و  ارتباطات گسترده با بخش و

كنند و از  گذاري بيشتري مي نزديكان به طبقات باالتر سرمايه
  گيرند. طبقه خود فاصله بيشتري مي افراد هم

در صورت شيوع و  پذيري؛ اختالل در فرآيند جامعه
دليل كاهش قبح اجتماعي بسياري از  فراگيرشدن فساد به

و اقدامات ضداجتماعي، احساس نداشتن اطمينان در ها  فعاليت
خوردن  هم جامعه، كاهش همبستگي بين اعضاي جامعه، به

انسجام ساختاري جامعه و افزايش احساس فاصله اجتماعي بين 
هاي مشترك تعميم و  بندي آنها به ارزش طبقات مختلف و پاي

يابد. از پيامدهاي اين  معيارهاي اخالقي جامعه كاهش مي
  پذيري اعضاي جامعه است. عيت، كاهش ميزان قانونوض

  پيامدهاي اداري
شيوع و گسترش فساد در هر سازماني، پيامدهايي در بردارد 

شود سازمان نتواند براساس اطالعات و آمار  مثال باعث مي
طور كلي  وري نيروي انساني و به ريزي كند. بهره صحيح برنامه

كند و موجب ايجاد شكاف  كارآيي منابع، بسيار كاهش پيدا مي
هاي سازمان و توليدات آن شود. همچنين  عميق بين هزينه

دليل عملكرد ضعيف سازمان افزايش  نارضايتي مشتريان، به
دليل نبودن امكان تامين نيازهاي ضروري و رفاه  يابد و به مي

كنند.  تدريج ابراز نارضايتي مي كاركنان خود سازمان، آنها هم به
زان تمرد از دستورات مقامات مافوق افزايش طوري كه مي به
  ].18يابد [ مي

توان به كمبود منابع و  هاي مطالعه حاضر مي از محدوديت
شود كه در  پيشنهاد مي اطالعات آماري مورد نياز اشاره نمود.

مطالعات آتي ضمن توجه به آن اثربخشي عيني هر يك از 
  د.نو مداقه قرار گير ها مورد مطالعه شاخص

  

  گيري نتيجه
 و فساد مفهوم از يكل يانداز چشم هيارا درصدد حاضر مقاله

 فساد. بود مختلف يها جنبه از آن يامدهايپ و آن مختلف اقسام
 مختلف اشكال و انواع به همواره بشر ياجتماع خيتار طول در

 يبزرگ معضل به شوم دهيپد نيا امروزه اما است، داشته وجود
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 يرضوو  پورحسن

. است گرفته خود به يجهان گستره يحت و ليتبد ها دولت يبرا
 منافع يبرا يعموم قدرت از استفاده سوء به را فساد يكل طور به

 به يدولت بخش در فساد موارد اكثر در اند، كرده فيتعر يشخص
 منابع اتالف ليقب از ييامدهايپ يدارا فساد. وندديپ يم وقوع

 نهيهز شيافزا رقابت، رشد از يريجلوگ ها، زهيانگ فيتضع ،يمل
 عيتوز ن،ييپا يزندگ به ديام ف،يضع بهداشت فقر، معامالت،

 و يداخل منابع از نامناسب استفاده ثروت، و درآمد نابرابر
 امدهايپ به تيعنا با. است ينهاد اصالحات امكان نبود و يخارج

 جامعه در فساد ياقتصاد و ياجتماع ،ياسيس گسترده عواقب و
 مبارزه منظور به اثربخش و كارآمد يراهكارها اتخاذ با است الزم

  .نمود اقدام آن گسترش از يريشگيپ و فساد با
  

  تشكر و قدرداني
مقاله حاضر مستخرج از رساله دوره دكتري تخصصي حقوق 

الملل نويسنده اول مقاله از دانشگاه عالمه طباطبايي تهران  بين
پژوهشي دانشگاه  وسيله از حمايت معاونت كه بدين است

  .شود يقدرداني م
  موردي از سوي نويسندگان گزارش نشد. اخالقي: تاييديه

گونه تعارض  دارند هيچ نويسندگان اعالم ميتعارض منافع: 
  منافعي وجود ندارد.

(نويسنده اول)،  پور حميدرضا حسن سهم نويسندگان:
بهزاد رضوي  %)؛50شناس/پژوهشگر اصلي ( /روشمقالهنگارنده 

  %)50(نويسنده دوم)، پژوهشگر كمكي (
مطالعه حاضر با منابع مالي شخصي انجام شده منابع مالي: 

 است.
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