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 مقدمه

مطالعه تاريخ تمدن هاي باستان ، بيانگر اين است كه فساد در جوامع بشري قدمتي به اندازه تمدنها داشته و 
فساد نابساماني هاي بسياري براي . ون نيز يكي از مسائلي است كه كشورهاي جهان با آن روبه رو هستنداكن

جوامع بشري به دنبال داشته و جنگ هاي پي در پي ، خشونت ها و قيام عليه تمدن هاي حاكم ، از بين رفتن 
، فساد در كنار بقيه مسائل ، از  در مجموع. سازمان ها و درهم ريختن جوامع هميشه ناشي از فساد بوده است 

طي قرون و اعصار ، همواره رابطه معكوسي بين استفاده درست و بجا . عوامل مهم فروپاشي تمدن ها بوده است 
از قدرت و قلمرو گسترش فساد وجود داشته است و زماني كه از قـدرت به طور مطلـوب استفاده مي شد، ميزان 

ز جمله پديده هاي سازماني است كه روند توسعه كشورها را به طور چشمگير فساد ا.فساد كاهش مي يافته است
 .با مشكل روبه رو مي سازد 

 :فساد پيآمدهاي منفي و قابل مالحظه اي براي  جامعه به همراه دارد كه از جمله آنها 
 جلوگيري از توسعه اقتصادي  -1
 بي اثر كردن سياست هاي اصالحي  -2
 اسيمختل كردن توسعه سي -3
 .مي باشد   اقتصادي واجتماعي ، جلوگيري از نوسازي اجتماعي وابجاد ناامني هاي سياسي، -4

فساد نه فقط تصميم گيري هاي اقتصادي را مخدوش مي كند بلكه مانع سرمايه گذاري و همچنين باعث تضعيف 
 .رقابت و در نهايت تنزل رشد اقتصادي مي شود

  آسيب هاي بسياري را بر جامعه و كشور وارد مي آورد فساد همچون غده سرطاني يي است كه 
گسترش فساد و آثار مخربي كه اين پديده در جوامع و حكمراني دارد دولت ها را بر آن داشته تا مبارزه با آن را 
نه فقط در سطح ملي كه در سطح بين المللي نيز دنبال كنند اولين نتيجه اين تالش را در سطح بين المللي مي 

 .تصويب كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با جنايات سازمان يافته فرا ملي دانست  توان
دو سال پس از تصويب كنوانسيون نخست ، كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد در شهر مريداي       

اد ، پيشگيري غير در اين سند بين المللي ، عالوه بر اقدامات كيفري براي مبارزه با فس.مكزيك به تصويب رسيد
 .كيفري نيز مورد توجه قرار گرفت

همچنين تشكيل سازمان بين المللي شفافيت از جمله نتايجي است كه حاصل مبارزه فرا ملي بافساد  
 ) Transparency International( ميباشد

ساد اعالم ميكند اين سازمان با همكاري دانشگاه گوتينگتن همه ساله رتبه كشورهاي جهان را در شاخص ف       
سازمان مذكور رتبه مبارزه با فساد در كشورها را از يك تا ده مشخص مي كند كه رتبه ده نشان دهنده كمترين . 

مطالعات سازمان بين المللي شفافيت نشان مي دهد رتبه . فساد و رتبه يك نشان دهنده بيشترين فساد است 
بوده است كه نشان دهنده  3كمتر از  –اي مورد بررسي تقريبا نيمي از كشور ه –كشور  70شاخص فساد در 

 .مشكل حاد فساد در اين كشورها است
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ميالدي رتبه شفافيت برخي از كشورهاي اسالمي از لحاظ ميزان آلودگي به فساد اداري  2007اين سازمان در سال 
 :را به قرار زير اعالم نمود

،  64، تركيه  61، تونس 60، كويت 53اردن ، 53عمان  ،46، بحرين  34، امارات متحده عربي  32قطر       
 .138، سوريه  138، پاكستان  131، ليبي 105، مصر  99، الجزاير  99، لبنان 79عـربستان سعودي 

 

 هاي اجراييتشريح آئين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه
  :چهار بخش  ميباشد كه عبارتند از هاي اجراييآئين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه •
 مصاديق رشوه  •
  هاي اجراييتكاليف و وظايف دستگاه •
  كاركنان تكاليف و وظايف •
 هاي اداري گيرندگان ومجازاتنحوه رسيدگي به تخلفات رشوه •

 مصاديق رشوه   •

هاي اجرايي كه مطابق بندهاي ذيل مبادرت به اخذ وجه و يا مال نمايند يا كاركنان و مسئوالن دستگاه -1ماده 
يم مالي را دريافت كنند يا موجبات جلب موافقت و مذاكره و يا وصول و ايصال سند پرداخت وجه يا تسل

 –قانون رسيدگي به تخلفات اداري ) 8(ماده   )17(با توجه به بند . مال يا سندپرداخت وجه را فراهم نمايند
اع هاي رسيدگي به تخلفات اداري براي اعمال مجازات مناسب ارجپرونده آنان به هيئت – 1372مصوب 

  خواهد شد
  .گرفتن وجوهي به غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده است –الف  

ً به  –ب  ً به قميت معمولي و واقعا اخذ مالي بال عوض يا به مقدار فاحش ارزانتر از قيمت معمول يا ظاهرا
  .مقدار فاحش كمتر از قيمت

رجوع بدون رعايت تقيم يا غير مستقيم به اربابفروش مالي به مقدار فاحش گرانتر از قيمت به طور مس -ج
 . مقررات مربوط

فراهم نمودن موجبات ارتشاءاز قبيل مذاكره جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت  -د
  .وجه از ارباب رجوع 

قيم يا غيرمستقيم رجوع به طور مستاخذ يا قبول وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال از ارباب -و
  .باشدبراي انجام دادن يا ندادن امري كه مربوط به دستگاه اجرايي مي

شود ، از جمله هرگونه ابراء يا اعطاء وام خواري تلقي مياخذ هرگونه مال ديگري كه در عرف رشوه -و
ين پاداش و بدون رعايت ضوابط يا پذيرفتن تعهد يا مسئوليتي كه من غير حق صورت گرفته باشد و همچن

قائل شدن تخفيف و مزيت خاص براي ارايه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت يا حمايتي خارج 
 . از ضوابط كه موجب بخشودگي يا تخفيف گردد

 

http://www.nipc.net/newadv/rules1.htm�
http://www.nipc.net/newadv/rules1.htm�
http://www.nipc.net/newadv/rules1.htm�
http://www.nipc.net/newadv/rules1.htm�
http://www.nipc.net/newadv/rules1.htm�
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  هاي اجراييتكاليف و وظايف دستگاه •

-تحقق اهداف اين آيينآييننامه پيشگيري و مبارزه با رشوه  براي ) 16(هاي موضوع ماده كليه دستگاه-2ماده 

  :بايد اقدام نمايندنامه نسبت به انجام موارد ذيل مي
هاي رساني مناسب به مردم ، اصالح و كوتاه نمودن روششفاف سازي مراحل انجام خدمات اطالع -الف

گردد ، توسعه فناوري اداري ، انجام نظرسنجي از مردم و مراجعان براساس خدماتي كه به مردم ارايه مي
طرح تكريم مردم و جلب ( .گرددريزي صادر ميهايي كه از طرف سازمان مديريت و برنامهستورالعملد

  )هاي اداريها و روشرجوع در نظام اداري و مصوبات مربوط به اصالح سيستمرضايت ارباب
 . ه باشندنامه به طور كامل مطلع شدربط از مفاد اين آيينآموزش كاركنان به نحوي كه كاركنان ذي –ب 
ها، ها ، استانداران ، مديران عامل ، شركتانتخاب بازرس يا بازرسان از طرف وزراء و رؤساي سازمان -ج

هاي الزم به طريق مقتضي وتهيه و ارايه ها ، مديران كل واحدهاي استاني براي انجام نظارترؤساي سازمان
  .هاي محولهگزارش در حيطه وظايف و ماموريت

نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه    را گزارش نموده و آيين) 1(خاصي كه تخلفات موضوع ماده تشويق اش -د
اي كه به پيشنهاد نامهنامه شده باشد، مطابق آيينگزارش آنان منجر به صدور حكم قطعي براساس آيين

  .رسدريزي كشور به تصويب هيئت وزيران ميسازمان مديريت و برنامه
فسخ براي دستگاه اجرايي در قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور اعمال حق مذكور  بيني حقپيش -ه 

 نامه شودآيين) 1(در مواردي كه به تشخيص دستگاه اجرايي طرف قرارداد مرتكب يكي از اعمال بندهاي ماده 
  تكاليف و وظايف كاركنان •

د در صورت اطالع از وقوع اقدامات مندرج در ماده نامه مكلفنهاي موضوع آيينكليه كاركنان دستگاه -3ماده 
هاي نسبت به خود يا ديگركاركنان مراتب را با ذكر مشخصات فرد يا افراد پيشنهاد كننده به هيئت) 1(

  .گيري شودرسيدگي به تخلفات اداري و مقامات مافوق اطالع دهند تا مطابق قانون پي
هاي اجرايي از وي تقاضاي رشوه شده و يا رشوه اخذ ستگاههرشخصي كه در ارتباط با وظايف د – 4ماده 

  .شده باشد يا تالش براي گرفتن رشوه از وي شده باشد در اولين فرصت به مسئوالن يا بازرسان موضوع 
نامه گزارش كامل موضوع و مشخصات شخص يا اشخاصي را كه اين رشوه را تقاضا آيين) 2(ماده ) ج(بند 

  اند به مسئوالن مربوط ارايه دهدده يا براي به دست آوردن آن تالش كردهنموده يا به دست آور
 هاي اداري گيرندگان ومجازاتنحوه رسيدگي به تخلفات رشوه •

گيري و رسيدگي به تخلفات موضوع ماده نامه به ترتيب زير براي پيهاي مشمول اين آييندستگاه – 5ماده 
  :و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود) 1(
قانون رسيدگي به تخلفات اداري چنانچه از طريق بازرسان انتصابي به وقوع ) 12(مقامات مندرج در ماده  -الف

. نامه توسط هريك از كاركنان با مديران ومسئوالن مربوط اطالع حاصل نماينداين آيين) 1(تخلفات موضوع ماده 
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قانون ) 9(ماده ) ج(و ) ب(و ) الف(ي بندهاي هامكلفند حسب اهميت موضوع نسبت به اعمال يكي از مجازات
 رسيدگي به تخلفات اداري اقدام نمايند

هاي رسيدگي به تخلفات ربط ، هيئتدر صورت تكرار تخلف با گزارش و تاييد بازرسان يا مديران ذي -ب
مقرر در ماده هاي اداري ملكفند با توجه به ميزان تخلف و حساسيت آن كارمندان متخلف را به يكي از مجازات

  2. محكوم نمايند) به استثناي موارد مذكور در بند فوق (قانون ياد شده ) 9(

هاي مندرج نامه متخلف با تقاضاي اعمال اشد مجازاتاين آيين) 1(در صورت تكرار تخلف موضوع ماده  -ج
يا انفصال دائم از  هاي بازخريد خدمت، اخراجقانون رسيدگي به تخلفات اداري به يكي مجازات) 9(در ماده

  3. خدمات دولتي توسط هيئت رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد
هاي رسيدگي به تخلفات داراي در مراحل مذكور در اين ماده مانع از اعمال اختيارات هيئت:  -1تبصره  •

موضوع  توانند جسب درجه اهميت تخلفها ميباشد و هيئتالذكر نميبدون طي مراحل فوق) 9(ماده
  .را براي بار اول و يا دوم اعمال نمايند) ج(هاي بند مجازات

توانند كاركناني را قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي) 13(ربط با توجه به ماده مقامات ذي -2تبصره  •
شود حداكثر به مدت سه ماه آماده به هاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع ميكه پرونده آنان به هيئت

 . مت نمايند خد
باشند مكلفند براساس هاي اجرايي كه مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري نميدستگاه -3تبصره  •

  .قوانين و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج دراين مقررات برخورد نمانيد
دهاي ماده نامه مرتكب تخلفات بناين آيين) 2(ماده ) ج(درصورتي كه بازرسان موضوع بند  -4تبصره  •

هاي هاي مذكور در قانون رسيدگي به تخلفات اداري به هيئتشوند با تقاضاي اعمال اشد مجازات) 1(
مزبور معرفي خواهند شد چنانچه تخلف ارتكابي بازرس عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي 

گي به تخلفات اداري به مراجع قانون رسيد) 19(را نيز داشته باشد ، پرونده آن به ترتيب مقرر در ماده 
 . قضايي صالح ارجاع خواهد شد

ً اين آيين) 1(در مورد تخلفات موضوع بندهاي ماده  – 6ماده  نامه كه واجد جنبه جزايي است ، خصوصا
) 19(اين ماده هيئت رسيدگي به تخلفات اداري ملكف است با رعايت ماده ) هآ(و ) د(، ) ج(، ) ب(بندهاي 

 .به تخلفات اداري مراتب را جهت رسيدگي به مراجع قضايي صالح نيز منعكس نمايدقانون رسيدگي 
هاي اجرايي مرتكب يكي از در صورتي كه اشخاص حقيقي و يا حقوقي طرف قرارداد با دستگاه  - 7ماده 

به مدت  نامه شوند دستگاه ذيربط مجاز به عقد قرارداد جديد با اشخاص ياده شدهآيين) 1(اعمال بندهاي ماده 
  .باشد و اين موضوع بايد در شرايط معامالت با اشخاص حقيقي و حقوقي درج گرددپنج سال نمي

دستگاه اجرايي مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين ماده را  -1تبصره  •
  .ريزي كشور نيز اعالم داردبه سازمان مديريت و برنامه
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اده شده حداقل دو بار مرتكب تخلف مندرج در اين ماده گردند درصورتي كه اشخاص ي -2تبصره  •
هاي اجرايي ريزي كشور موظف است ضمن اعالم نام آنها به كليه دستگاهسازمان مديريت و برنامه

  .خودداري از انجام معامله با اشخاص مزبور را جزء شرايط عمومي پيمان لحاظ نمايد
  5: باشدنامه به شرح زير مياين آيين) 2(ماده ) ج(ند شرايط انتخاب بازرسان موضوع ب -8ماده 
  .بازرسان بايد از بين افراد امين ، مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند –الف 
يابد به تاييد واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات هر دستگاه با صالحيت بازرسان مي –ب 

  .واحدهاي مشابه برسد
و نظارت بر كار بازرسان به عهده دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات  هماهنگي ، آموزش -ج

  .دستگاه است
ريزي بازرسان موظفند سوگندنامه مخصوص را كه براي همين منظور توسط سازمان مديريت و برنامه -د

  .گردد، امضاء نمايندكشور تهيه مي
اي كه ي و حجم مسئوليت محوله و خدمات برجستهها و كارآيتوانند حسب توانمنديها ميدستگاه –ه 

قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تا ميزان سي ) 6(گردد به استناد ماده توسط بازرسان انجام مي
العاده ويژه بازرسي به بازرسان پرداخت هاي مربوط به عنوان فوقالعادهمجموع حقوق و فوق%) 30(درصد 
باشد و تا زماني كه شده غير مستمر است و مشمول كسر كسور بازنشستگي نمي العاده يادفوق. نمايند

گردد با نظر دستگاه هاي بازرسي آن واصل مينمايد و گزارشمستخدم به عنوان بازرس انجام وظيفه مي
 . ذيربط قابل پرداخت است

اي براي پيگيري و ستهاز بازرساني كه خدمات برج%) 40(توانند حداكثر به چهل درصدها ميدستگاه -و
دهند تا يك ماه حقوق و مزايا عالوه بر پاداش پايان سال در چارچوب ماده كشف موارد تخلف انجام مي

  .قانون استخدام كشوري واحكام مشابه عنوان پاداش پرداخت نمايند) 41(
نامه شماره بازرسان با پيشنهاد واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات ، موضوع بخش -ز

تواند با حفظ دفتر مذكور مي. شوند ، و با تاييد مقامات مسئول منصوب مي 4/3/1382مورخ  5663/10801
هاي سازماني به پست بازرس براي انجام وظايف هاي مربوط ويا با تغييرعنوان پستپست ومسئوليت

  .مند خواهند شدبازرسي بهره هاي ويژهالعادهدر هر حالت بازرسان از فوق. بازرسي استفاده نمايد 
هاي استاني يا مديران كل استان و تاييد واحدهاي در واحدهاي استاني بازرسان با پيشنهاد روساي سازمان -ر

 . شوندارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات در مركز منصوب مي
دار ها ، عهدهدر استانداري نامهبازرسان منصوب از طرف استانداران عالوه بر اجراي مفاد اين آيين -ط

  .باشندبازرسي و انجام اين وظايف در ساير واحدهاي استاني نيز مي
كل كاركنان تجاوز نمايد براي موارد خاص با تاييد %) 5/0(تعداد بازرسان هر دستگاه نبايد از نيم درصد  -ظ

  .ريزي كشور اين درصد قابل افزايش استسازمان مديريت و برنامه
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هاي در صورتي كه هريك از كاركنان واحدهاي تحت سرپرستي مديران روسا ومسئوالن سازمان -9ماده 
نامه شوند به مديران و مسئوالن اين آيين) 1(نامه مرتكب يكي از تخلفات مندرج درماده موضوع اين آيين

هاي ياد شده مربوط به بار اول تذكر داده خواهد شد و براي بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سمت
  .هاي مزبور ممنوع خواهند شدمحروم و براي بار سوم تا دو سال از انتصاب به پست

هاي نظرسنجي از مردم و ريزي كشور مكلف است براساس روشسازمان مديريت و برنامه -10ماده   
را از نظر درجه  نامههاي مشمول اين آيينرجوع، گزارشات بازرسان و ساير منابع ، هر ساله دستگاهارباب

بندي نمايد و نتايج راهمراه با سالمت اداري و ميزان شيوع رشوه ، طبقه بندي ، تجزيه و تحليل و سطح
نامه هاي مشمول اين آيينكليه دستگاه. راهكارهاي اجرايي به رييس جمهور و ديگر مسئوالن منعكس نمايد

  باشندريزي كشور ميمديريت و برنامهبراي انجام مطلوب اين ماده مكلف به همكاري با سازمان 
ريزي كشور موظف است اقدامات الزم را براي توجيه و پيگيري اجراي سازمان مديريت و برنامه -11ماده 

  .نامه به عمل آورداين آيين
ا هايي از كاركنان خود رنامه واحدها و گروههاي اجرايي موظفند براي اجراي دقيق اين آييندستگاه -12ماده 

پذير را با جديت و بندي نمايند و نقاط آسيبباشند اولويتكه بيشتر در معرض دريافت و پرداخت رشوه مي
  .اولويت اصالح نمايند

نامه موظفند طي حكمي يكي از معاونان دستگاه را كه هاي مشمول اين آيينهركدام از دستگاه -13ماده 
نامه شماره رجوع ، موضوع تصويببمسئول اجراي طرح تكريم مردم و جلب رضايت اربا

هاي نامه نمايند وگزارشباشد مسئول پيگيري ، نظارت واجراي اين آيينمي 1/6/1381  هأ26394ت/21619
سازمان ياد شده پس از . ريزي كشور ارايه دهندمربوط را هر شش ماه يكبار به سازمان مديريت و برنامه

 كندعالي اداري تقديم ميتهيه و به رييس جمهور و شورايهاي اجرايي را بندي ،گزارش دستگاهجمع
ربط در هر دستگاه اجرايي، رفع موانع و مشكالت به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدهاي ذي -1تبصره  •

نامه ، كار گروهي با مسئوليت معاون اجرايي، دريافت گزارشات و پيگيري مستمر اجرايي اين آيين
نامه و با عضويت مسئول واحد ارزيابي عملكرد و پاسخگويي اين آيين) 13( دستگاه اجرايي موضوع ماده

هاي اداري، مسئول واحد حراست ، ها و روش، مسئول واحد بهبود سيستم) دبيركار گروه(به شكايات 
در صورت تشكيل هيئت (هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا رييس هيئت بدوي مسئول هماهنگي هيئت

  .گرددان تشكيل ميويكي از بازرس) 
ها و اقدامات قانوني خود را در خصوص اين واحدهاي حراست موظفند كه نتايج بازرسي -2تبصره  •

 . نامه به كار گروه ياد شده ارايه نمايندتصويب
ريزي كشور ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ، وزارت آموزش و سازمان مديريت و برنامه -14ماده 

تحقيقات و فناوري ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و سازمان صدا  پرورش ، وزارت علوم،
و سيماي جمهوري اسالمي ايران مكلفند در جهت افزايش آگاهي عمومي مردم از قوانين و مقررات و 

هاي مورد عمل و جلب مشاركت مردم براي رفع معضالت هاي انجام شده در جهت اصالح روشفعاليت
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آموزان ، براي دانش) فرهنگ سازي(هاي آموزشي معارف اسالمي ريزي و اصالح برنامهموجود، برنامه
هاي رفتاري و تغيير گرايش و دانشجويان، كارگزاران دولت و كليه افراد جامعه به منظور افزايش مهارت

ياد شده هاي نگرش ذهني وايجاد بسترهاي مناسب فرهنگ فساد ستيزي اقدامات الزم را انجام دهند دستگاه
  .باشندريزي كشور ميملكف به همكاري با سازمان مديريت و برنامه

نامه بر عهده دبيرخانه ستاد ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد مسئوليت پيگيري اين آيين -15ماده 
  .خواهد بود دبير ستاد ياد شده گزاري از پيشرفت كار به رييس جمهور وستاد ارايه خواهند نمود

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ) 160(هاي مذكور در ماده كليه دستگاه -16ماده 
هاي ها و بيمهو نيروي انتظامي و كاركنان قوه قضاييه ، بانك – 1383مصوب  –جمهوري اسالمي ايران 

  .باشنده مينامها مشمول اين آييندولتي ، نهادهاي عمومي وغير دولتي و شهرداري

  اخالق در آموزه ها و ارزشهاي ديني و ويژگيهاي اخالقي كارگزاران
براي اصالح . هر فردي با خودسازي مي تواند در تشكيل جامعه اي با فضيلت، نقش مؤثري را ايفا كند

به او اسالم نيز براي اصالح جامعه نخست به فرد رو مي كند و . جامعه بايد ابتدا به اصالح افراد پرداخت
انواع لغزش ها و انحرافات را نشان مي دهد و در مقابل، عدل و انصاف را توصيف مي كند و با تشويق به 

بنابراين، كارگزاران . نيكي و عدالت و يادآوري اجر و پاداش، جامعه را ازهالكت و بدبختي نجات مي دهد
لياقت و تقواي الهي برخوردار باشند و  در يك جامعه اسالمي بايد ابتدا به اصالح فردي خود بپردازند و از

قوانين الهي و انساني را فقط افراد شايسته و . افرادي آگاه، دقيق و كنجكاو در مسائل و حوادث روز باشند
. ازاين رو، افراد صالح بايد در رأس امور قرار گيرند و به عدل عمل كنند. كاردان و با تقوا اجرا مي نمايند

  :به مالك اشتر مي فرمايد حضرت علي عليه السالم
كارهايي كه بيش از هر چيز بايد به آنها عالقه و توجه داشته باشي؛ ميانه روي در حق است و گسترش  •

  .دادن عدالت و همگاني كردن آن كه سبب خشنودي بيشتر رعيت مي شود
و خدمت به همنوع  آنها وقتي از كارگزارانِ حكومت، عدالت، صداقت، امانتداري. مردم تابع كارگزارانند •

  .را ببينند، به حق مي گرايند
  :عبارتنداز  ويژگيهاي اخالقي كارگزاران •
  خداجويي .1
  معادباوري .2
  عدالت .3
  عزت نفس .4
  دانش .5
  شهرت گريزي .6
  دورانديشي .7
  كارداني .8
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 تعريف فساد اداري
 :اداري ارائه شده ، عبارت است از درباره فساد » ژسنتوريا.ژ« توسط  1931يكي از نخستين تعاريفي كه در سال 

 .»است نفع شخصيبراي  قدرت دولتياداري به معني استفاده غير قانوني از فساد « •
فساد تعريف محدودتر حكمراني بد است يعني سوء  ، 2002از ديدگاه صندوق بين المللي پول در سال  •

حكمراني بد، انگيزه ها و  در محيط با.استفاده از قدرت يا اعتماد عمومي در جهت منافع خصوصي
  .فرصت هاي بيشتري براي فساد فراهم مي آيد

 .، فساد اداري را تحت عناوين زيرتعريف كرده است )Hiden Heimer(هيدن هايمر       
 سياه فساد اداري  
  خاكستريفساد اداري  
 سفيد فساد اداري  

 :فساد اداري سياه  
عامل و عوامل و نخبگان سياسي منفور است،)عوام (توده هاعبارت از كار و فعاليتي است كه از ديدگاه  •

 .اين نوع فساد بايد تنبيه شوند
به عنوان مثال دريافت رشوه از سوي مهندسين ناظر براي ناديده گرفتن معيارهاي ايمني در مسكن و يا  •

  .ي ها دريافت حق و حساب از سوي ناظران مواد غذايي و بهداشتي از رستوران ها و يا اغذيه فروش
 :فساد اداري خاكستري  
ولي توده هاي مردم در مورد آنها بي عبارت از كار و يا فعاليت هايي است كه ازنظر نخبگان منفور است ، •

 .تفاوت هستند
به عنوان مثال كوتاهي و اهمال كارمندان در اجراي قوانيني كه در بين مردم از محبوبيت چنداني  •

نظير نحوه اخذ ماليات (خبگان سياسي به مفيد بودن آن ها معتقد نيست برخوردار نيستند و كسي غير از ن
  ).از موديان مالياتي 

 :فساد اداري سفيد  
نخبگان سياسي (اما اكثر اعضاي جامعه  عبارت از كار و فعاليتهايي است كه ظاهراً مخالف قانون است ،  •

 .واستار تنبيه عامل آن باشند آن را آنقدر مضر و با اهميت نمي دانند كه خ) واكثر مردم عادي
به عنوان مثال چشم پوشي از موارد نقض مقرراتي كه در اثر تغييرات اجتماعي و فرهنگي ، ضرورت  •

 .خود را از دست داده اند 

 انواع فساد اداري 

 : رايج ترين انواع فساد

 فساد كالن  -1

 فساد خرد  -2
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فوذ مي كند و ياعث مي شود به  نحو وسيعي فسادي است كه به باالترين سطوح دولت ن: فساد كالن -1
معموال اين فساد توسط افراد و . اعتماد به حكمراني خوب ، حاكميت قانون و ثبات اقتصادي از بين  برود

مرتكبان اين نوع فسـاد ، جزو گروه . مقامات رده باالي نظام اداري ، به صورت باندي صورت مي گيرد
اينگونه افراد زيان هاوخسارت هاي غير قابل  .زر و زور هستند و از صاحبان يقه سفيدهاي مجرمان 

» امكان فرار« يا » حمايت « يا » توان توجيه« جبراني بر پيكره جامعه وارد مي سازند ، و با برخورداري از 
  .غالباً مصون از تعقيب بوده ، و به عبارت ديگر از حاشيه امن برخوردار هستند

تضمن مبادله مقادير بسيار اندكي از پول و اعطاي منافع كوچك از سوي فسادي است كه م :فساد خرد -2
 . كساني است كه به دنبال رفتار ترجيحي يا استخدام دوستان و آشنايان در مناصب كم اهميتند

زيرا بدون كنترل فساد كالن ، اميدي به حل مشكل  كنترل فساد كالن ، مقدم بر كنترل فساد خرد است ،
مطالعات انجام شده حاكي از آن است كه در كشورهاي مختلف فساد اداري در رده هاي  .فساد خرد نيست 

تا حد زيادي به ميزان فساد در بين سياستگذاران و كاركنان عالي رتبه در آن نظام  مياني و پايين نظام اداري ،
ند ، اينگونه نخبگان هنگامي كه در يك نظام اداري قسمتي از هيات حاكمه ، فاسد باش .اداري ، بستگي دارد

حاكم براي دستيابي به درآمدهاي فاسد و نامشروع ، از يك سو به كمك مديران مياني نيازمندند و از سوي 
انان ناچار هستند نهادهاي نظارتي و حسابرسي ، مطبوعات ، سازمان هاي بازرسي و دستگاههاي  ديگر ،

 . قضايي را تضعيف كنند
 : ي ديگري از انواع فساد اداري دارند كه عبارتند از برخي از دانشمندان، تقسيم بند •

 )اتفاقي(فساد تصادفي  
 )حاد(فساد نظام مند 
 فساد سازمان يافته  
 فساد فردي  
 )فراگير(فساد سامانه اي  

درجه شيوع فساد در ميان جوامع مختلف متفاوت است و از درجه كم  ):اتفاقي (فساد تصادفي  
كم باشد ، به آساني )اتفاقي(اگر فساد تصادفي . اعده مند تغييرميكندواستثناءتا درجه بسيار رايج وق

 .مجازات و نابودي است  قابل كشف، 
چنانچه فساد در يك جامعه بسيار رايج شود و به شكل قاعده مند درآيد ،  ):حاد(فساد نظام مند  

د در آن احتمال كشف و مجازات عامالن فساد در آن جامعه كاهش و بر عكس انگيزه هاي فسا
هر جا كه فساد نظام مند شده باشد ، نهادها ، قوانين و ضوابط رفتاري ، با  .جامعه افزايش مي يابد

مي  رشوهدر اين نوع فساد ،  .الگوهاي غارتگري ديوان ساالران و كارگزاران دولتي تطابق مي يابد
  .شود) و كاهش احتمال مجازات (تواند باعث كند شدن رسيدگي به پرونده ها 

اداري مبتال به فساد اداري سازمان يافته ، اشخاص حقيقي يا  نظامدر يك  :فساد سازمان يافته  
به دست آورند و  رشوهحقوقي مي دانند كه بايد به چه كساني رشوه دهند و چه چيزي در قبال 
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فساد  .اطمينان دارند كه مجوزهاي الزم را براي اهداف مورد نظر و يا بنگاه هاي خود اخذ مي كنند
، به رشوه مورد نياز و دريافت كننده ) رشوه(اداري سازمان يافته هنگامي اتفاق مي افتد كه وجه 

 .خوبي مشخص است و پرداخت وجه تضمين مي كند كه سفارش مورد نظر ، اجراء خواهد شد
برخي صاحبنظران معتقدند كه فساد اداري سازمان يافته ضرر كمتري براي صاحبان بنگاههاي 

سهم  دارد ، زيرا در چنين نظامي ، يك ديوانساالر فاسد،)يا اشخاص حقيقي و حقوقي (ادي اقتص
را طلب ميكند و نقع او در ) يا اشخاص حقيقي و حقوقي (كامال معيني از سود بنگاه اقتصادي 

  .موفقيت بنگاه است
قوقي بايد به در يك نظام اداري مبتال به فساد اداري فردي ، اشخاص حقيقي يا ح :فساد فردي  

بيشتري  رشوهبدهند و در مقابل تضميني نيز وجود ندارد كه با تقاضاي  رشوهچندين مقام رسمي 
  .روبرو نشوند و در نتيجه مجوزهاي مورد نياز نيز اخذ شود

فسادي است سازمان يافته و گسترده در كليه سطوح مختلف دولت كه ماموران  ):فراگير(فساد سامانه اي  
در آن مشاركت   هر دو به نحوي تقريبا يكسان در تمام دستگاههاي دولتي ،  ستمداران ،دولتي و سيا

يعني كساني كه در مواضع قدرت  است ، سياسي، در واقع پديده اي )فراگير(فساد سامانه اي  .دارند
مي  هستند ، از دولت براي انتقال منافع و اهداف نامشروع مورد نظر خود و وابستگانشان سوء استفاده

در زمينه هاي مالي ، تنظيم و نظارت ،  بسط وظايف دولتبراساس اين ديدگاه ، نخبگان حاكم با  .كنند
بازار و تصدي ، بخصوص با حذف يا تضعيف رقابت سياسي ، در صدد برخواهند آمد كه جريان منافع 

  .، گسترش دهند مجاري رسميو اهداف نامشروع خود را از طريق 

 زره با فسادمبااهميت و ضرورت 
 :از آنجا كه فساد اداري 

بي تفاوتي ، تنبلي و بي كفايتي را ، اعتماد مردم نسبت به دستگاههاي دولتي و غير دولتي را كاهش مي دهد •
 .در جامعه افزايش مي دهد

 .جامعه را متزلزل مي كنداخالقي اعتقاد و ارزش هاي  •
 .دشوار مي سازدهزينه انجام كارها را افزايش داده و رقابت پذيري را  •
 .را ناكام ساخته و موجب بي انگيزگي و بدبيني در جامعه مي شود فقر زداييتالش هاي دولت ها براي  •
  .را فراهم مي آورد درستكارزمينه تضعيف  روحيه افراد  •
 مانع سـرمايه گذاري شده و مسيـر رشد و تـوسعـه اقتصـادي را  مسدود مي نمايد •
صحيح استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انساني و مادي به سمت فعاليت از طريق هدايت ناصواب و نا •

 .هاي نادرست براي دستيابي به درآمدهاي سهل الوصول، زمينه ركود در تمام ابعاد جامعه را فراهم ميكند 
هر جا كه ريشه بدواند ، روز به روز بر سرعت شيوع آن افزوده شده و در نتيجه همانند سرطان بوده و  •

 .مقابله با آن بسيار دشوار مي گردد
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ً شناخت و مقابله با آن در عرصه هاي مختلف  • اهميت بوده و ضرورتي جدي و انكار  حائرنتيجتا

  .ناپذير است

 ه با فساد زبراي پيشگيري و مبار  رويكردهاي نظري
شمرده اند كه عبارتند بر  فساد اداريبطور كلي محققان چهار رويكرد متفاوت را براي پيشگيري و مبارزه با 

 :از 
 :رويكرد علمي  -1
 :رويكرد تجربي -2
 :رويكرد ارزشي  -3
  :رويكرد تطبيقي -3
 

در اين رويكرد به كمك شاخه هاي علوم رايج بخصوص علوم انساني ، به شناخت و  : رويكرد علمي -1
  .مي پردازند و چرايي بروز آن و چگونگي پيشگيري و يا مبارزه با آن فساد اداريچيستي پديده 

در اين رويكرد ، به بررسي تجربيات انجام شده در كشور ، از حيث فرصت ها و  :رويكرد تجربي -2
  .تهديدها ، نقاط قوت و نقاط ضعف مربوط به مبارزه با فساد اداري پرداخته مي شود

داق هاي پيشگيري و در اين رويكرد با مراجعه به منابع ارزشي هر جامعه ، مباني و مص :رويكرد ارزشي  -3
  .و استخراج مي شود استنباط فساد اداريمبارزه با 

  سابقه فساد اداري
مطالعه تاريخ تمدن بشر حاكي از آن است كه فساد ، در جوامع انساني قدمتي به اندازه طول تمدن بشر  •

ها ، فساد  در حال حاضر نيز با توجه به پيچيدگي تمدن ها و در نتيجه پيچيدگي و تنوع سازمان.دارد
 .است) كشورهاي جهان (يكي از مسائل و مشكالت مبتال به جوامع بشري 

منتسكيو معتقد است ، فساد باعث مي شود كه يك سامانه سياسي صحيح و خوب به يك سامانه ناپسند  •
به عقيده وي در حكومت هاي مبتني بر دموكراسي از شدت و حدت فساد كاسته مي شود ،  .تبديل گردد

  .عكس حكومت هاي ديكتاتوري ، زمينه را براي بروز و ظهور فساد مهياتر مي كننداما بر 
ابن خلدون علت اصلي فساد اداري را تمايل شديد طبقات حاكم به زندگي تجمالتي    مي داند و معتقد  •

 .طبقات حاكم را وادار مي كند كه به فساد اداري متوسل شونداست كه هزينه زياد تجمالت ،
پي در پي و مستمر، خشونت ها و قيام ها عليه تمدن ها و طبقات حاكم ، از بين رفتن جنگ هاي  •

مي توان گفت فساد اداري  .سازمان ها و در هم ريختن جوامع ، همواره ناشي از فساد اداري بوده است
تاريخ و تجارب حكومت ها  .در كنارسايرعوامل ،از جمله عوامل مهم در فروپاشي تمدن ها بوده است

و گسترش قلمرو فساد اداري  قدرتحاكي از آن است كه رابطه معكوسي بين استفاده درست و بجا از 
به طور مطلوب استفاده بعمل مي آمده ، ميزان فساد اداري  قدرتبطوري كه هرگاه از  .وجود داشته است

  .كاهش مي يافته است
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 مصاديق فساد اداري
معضالت و ناهنجاري هاي رفتاري به شرح سرفصل هاي ذيل ،  را مي توان در قالب»  فساد اداري«مصاديق 

 :دسته بندي كرد
 :سوء استفاده از موقعيت شغلي  
 :ارتشاء 
 :اختالس 
 :كاله برداري  
 :بي عدالتي  
 ):هرنوع(قاچاق  
 :پورسانت 
 :باج خواهي  
 ):ذينفعان(ايجاد نارضايتي براي ارباب رجوع  
  :سرقت اموال و دارايي هاي سازمان  
 :اطالعات محرمانه سازمان به ديگران فروش  
 :افشاء اطالعات سري و محرمانه سازمان  
 :باند بازي و دسته گرايي 
 :قوم و تبارگماري  
 :همپالگي گرايي  
 :كم كاري  
 :تباني 
 :جعل اسناد و مدارك  
 :دستكاري در اسناد و يا از بين بردن آنها 
د وامثال آنها به صورت انفرادي ، گروهي و يا تهديد و ارعاب ديگران با قصد وانگيزه ارتكاب به فسا 

  .سازمان يافته 
 :رشوه خواري به عنوان رايج ترين شكل فساد اداري موجب  

 .افزايش هزينه هاي معامالت و عدم اطمينان  در اقتصاد  
 .اختالل در سرمايه گذاري داخلي و خارحي و عدم كارآيي در اقتصاد 
 .ليت هاي نادرست و رانت خواري سوق منابع  واستعدادها به سوي فعا 
 .تحريف در اولويت بخشي و گزينش نادرست فنآوري ها 
 .سوق دادن شركتها و سازمانها به سوي فعاليت هاي زيرزميني  
 .تضعيف توانايي كشور براي افزايش درآمدها 
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سير قهقرايي و پس روي فعاليت هاي خدماتي و تجاري توسط سازمانها ويا شركت هاي  
 .شودكوچك  مي 

  عوامل فساد اداري
  :با عنايت به مطالعات انجام شده ، موارد ذيل عواملي است كه منجر به فساد اداري مي شوند

  فقدان نظامهاي شايسته •
 ضعف مهارتهاي مديريتي و فني  •
 نگرشهاي ضعيف و تشريفات وسيع اداري  •
 نامناسب)پاداش(برخورداري از پرداخت و منافع  •
 انساني  مديريت نامناسب منابع •
 مختل بودن فعاليتهاي سازماني  •
   مديريت و آموزش نظارتي ناكافي  •
 امكانات،دارايي ها و فرهنگ هزينه نامناسب  •

 پيچيدگي غير ضروري تشريفات  •
 سوءاستفاده از اختيارات شكلي  •
 فقدان پاسخ گويي  •
 مديريت اجرايي و شاخصهاي سنجش پذيرنامناسب  •
 ي پروژه محوري به جاي برنامه محور •
 رويكرد تك بعدي به جاي چند بعدي  •
 فقدان حاكميت اخالق و كد هاي رفتاري براي كارگزاران شهري  •

 عوامل موثر در ارتقاء سالمت اداري
 :در برنامه ريزيها

 “خواستن” فرهنگ بسازيم تا بخواهيم                  
 “دانستن”گسترش دانش بدهيم تا بدانيم           

 “توانستن”يم تا بتوانيم           ارتقاي فناوري بده
 “شدن”اصالح ساختار بدهيم تا بشود              

  :ارتقاء سالمت نظام اداري از طرق زير تحقق مي يابد
 شفاف سازي انجام امورو فعاليتها و افزايش پاسخگوئي -الف 

 افزايش رضايتمندي خدمت گيرندگان و احقاق حقوق و احترام به ارباب رجوع -ب 

 برقراري نظام شايسته ساالري در انتخابها و انتصابها  -ج 
 بهبود فرهنگ عمومي و تقويت نظارت مردمي -د 

 بهبود فرهنگ سازماني و تقويت ارزشهاي ديني و اخالقي در رفتار سازماني و شغلي كاركنان -هـ 
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هاي اقتصادي، اجرائي تقويت مشاركت و فعاليت بخشهاي غيردولتي با رفع موانع انحصاري در فعاليت -و 
 و توسعه اي كشور

تدوين نظام حقوقي مؤثر براي پيشگيري و مبارزه با فساد و افـزايش سـالمت در اتخـاذ تصـميمات،      -ز 
 اقدامات و فعاليتهاي سازمانهاي دولتي و عمومي

 در رابطه با مبارزه با فساد اداري تجربيات برخي از كشورها
راي اسالمي در ميان كشورهاي مختلف جهان ، دولتهايي كه در به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شو

كه .حوزه شرق و جنوب شرقي آسيا واقع شده اند به طور جدي مبارزه با فساد را در دستور كار قرارداده اند 
 :اقدامات برخي ازكشورها به قرار ذيل مي باشد 

 :كره جنوبي :الف 
 .بازنگري در قوانين و مقررات  -1
 .هادي مستقل براي مبارزه با فساد تشكيل ن -2
 .افزايش حقوق و مزاياي خدمتگزاران دولتي  -3
 .توسعه مشاركت هاي مردمي در حركت مبارزه با فساد  -4
 .ساختن محيط اجتماعي فساد ناپذير  -5
 تقويت و اجراي منظم و گام به گام سياست هاي مبارزه با فساد -6

 .ابتكار اصلي به مورد اجرا گذاشته است  4راي اين امر كميسيون مستقل ضد فساد كره جنوبي ب
 ايجاد نظام بررسي و هماهنگي  با نظام نظارتي چند وجهي  -1
 )آگاه سازي مقامات عمومي و متقاضيان خدمات مدني از مقوله فساد ( ارزيابي و نظارت  -2
 )دانش آموزان  در نظر گرفتن دوره هاي آموزشي مبارزه با فساد براي(آموزش و ترويج  -3
ً اين كشور در بعد بين المللي به عضويت سازمان بين المللي شفافيت . طراحي نظام همكاري -4 مضافا

درآمده و با مشاركت كشورهاي استراليا، ژاپن و نيوزيلند  كنوانسيون ضد ارتشاي سازمان همكاري اقتصادي 
 . را به تصويب رسانده است 

به ايجاد كميسيون نظارت انظباطي  در داخل  1979ارزه با فساد اداري  از سال اين كشور به منظور مب :چين : ب
 . حزب كمونيست همت گمارده است 

اين كشور ضمن اعمال مجازات مرگ براي مفسدين به ايجاد واحدهاي ويژه براي رسيدگي به  :ويتنام : ج 
 .شكايات مردمي در مورد فساد در وزارتخانه ها دست زده است

تاسيس نموده ” سازمان ضد فساد ”سازماني تحت عنوان   1974اين كشور در اين رابطه  در سال : كنگ هنگ : د
  .است
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آژانس ضد  1967اين كشور نيزمبارزه با فساد را به طور جدي دنبال نموده به طوري كه در سال : مالزي: هـ  

 .فساد را تاسيس نمود
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 د كشور مالزيساختار سازماني آژانس ضد فسا

 
 

 :برنامه ريزي ارتقاي سالمت نظام اداري
به طوري كه در تاريخ .مبارزه با فساد اداري از برنامه هاي جدي نظام جمهوري اسالمي ايران مي باشد 

علي ايحال عالوه بر سازمانها و دستگاههاي .رهبر معظم انقالب طي فرماني بر آن تاكيد نمودند  10/2/1380
زمان بازرسي كل كشور ، ديوان محاسبات و سازمان حسابرسي كه براساس قانون اساسي ، نظارتي نظير سا

وظيفه نظارت مالي ، اداري و عملكردي بر دستگاههاي اجرايي را بر عهده دارند ، ستادي تحت عنوان ستاد 
وريت ، اهداف ، ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد ، زير نظر معاون اول رئيس جمهور ايجاد كه مام

 : سياستها ، وظايف و ساختار آن به شرح ذيل است 
 :ماموريت . الف
 و سالم سازي مجموعه دستگاهها فسادكنترل و كاهش  
  فسادتقويت شناخت و جلب اعتماد حمايت عمومي از برنامه هاي ضد  
كاركنان در حيطه  و مقابله باآن توسط مسئوالن و فسادترويج ونهاينه كردن تفكر و عمل پيشگيري از  

  مسئوليت سالم سازي دستگاهها
 :اهداف . ب

 .حاكميت قانون بر عملكرد همه دستگاه ها و تعامل بين آنها و خدمت گيرندگان 
 .شفاف سازي قوانين ، مقررات ، فرآيندها و عملكرد در بخش خدمات  
 .پاسخ گويي بدون تبعيض همه دستگاه ها به درخواست خدمات مراجعين  
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 .ه شدن حساب دهي مديريت در همه سطوح مديريتي دستگاهها نهادين 
 ).بهره وري (افزايش بهره وري و ميزان اثر بخشي و كارايي دستگاه ها  
 .ايجاد و تقويت مستمر توان اداري و مردمي پيشگيري از وقوع فساد  
  .شناسايي و اقدام قانوني در قبال مرتكبين فساد با همكاري دستگاه قضايي 

 :ت ها سياس -ج
 ادامه اجراي برنامه هاي تحول اداري  .1
به ويژه در موارد  مقررات و آيين نامه هاي حاكم بر فعاليت هاي اقتصادي كشور ، شفاف سازي قوانين ، .2

 :زير
  خريدهاي خارجي 
  قرارداد هاي داخلي 
  ارائه تسهيالت بانكي 
  واگذاري سهام 

دستور العمل هاي خدمت دهي ازطريق كاهش حجم ،  آيين نامه ها ، ومقررات ، شفاف سازي قوانين ، .3
  ساده سازي و استاندارد سازي آن

تقويت نظام وسازو كارهاي نظارت وكنترل درون سازماني و برون سازماني دستگاه ها درجهت كشـف   .4
 .موارد، پيشگيري ومقابله با فساد

كنترل هاي داخلي و پيشگيري شناسايي زمينه ها و فرايندهاي فسادخيز، واصالح آن ها در جهت تقويت  .5
 .از فساد

پژوهش درموضوع فساد و استفاده از تجارب موفق كشورها در پيشـگيري و مقابلـه بـا آن و تـدوين راه      .6
 .كارهاي بومي براي اين منظور

استفاده از نظارت همگاني از طريق آموزش مستمر مردم و كاركنان دولت و استفاده از حـداكثر ظرفيـت    .7
 .با فساد ملي براي مبارزه

اولويت دادن به موضوعات مربوط به امورمالياتي، شهرداري ها، گمركي و صادرات و واردات، خصوصي  .8
سازي شركت ها، كنترل مواد غذايي و دارويي، انتظامي و معـامالت دولتـي دربرنامـه ريـزي و اقـدامات      

 .پيشگيري و مبارزه با فساد
 :وظايف . د

 به عنوان وظيفه و تعهد دولت فسادري و مبارزه با تعيين سياست ها و راهبردهاي پيشگي. 
  فسادو نتايج حاصل از رسيدگي به موارد  فساد اداريتعيين سياست هاي اطالع رساني در زمينه. 
 تصويب برنامه هاي پيشگيري و مبارزه با فساد و نظارت بر عملكرد و حسن اجراي اين برنامه ها. 
 جهت ترويج و توسعه فرهنگ قانون مداري تشويق ، مشاركت و سازماندهي مردمي در. 
  در چارچوب قانون فسادو مبارزه با  سالمت اداريصدور مقررات و احكام الزم براي ايجاد. 
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  در  فسادو مبارزه با  پيشگيريتصويب و ابالغ دستور العمل هاي الزم براي اجراي سياست هاي ،
 .هر يك از دستگاههاي اجرايي

 يني سياست ها و اولويت برنامه هاي ساالنهارزيابي عملكردها ، بازب. 
  انتشار گزارش ساالنه ميزان فساد.  
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 نتيجه گيري و پيشنهادها
 

فساد اداري به دليل نقش و تاثير منفي زيادي كه بر كارايي و اثر بخشي نظام مديريت اداري كشورها  
 :از جمله داشته و دارد ، همواره مورد توجه دولت ها ، و نهادهاي بين المللي 

 United Nations Development Program (UNDP)برنامه عمران ملل متحد  
 Organization For Economic Cooperations andسازمان همكاري و توسعه اقتصادي 

Development (OECD)  
 Program For Accounitibility and Transparencyبرنامه شفافيت و پاسخگويي  

(PACT)  
  TI(Transparency International(بين المللي  موسسه شفافيت 
مطالعه تجارب برخي از كشورهايي كه سابقه بيش از چند دهه مبارزه با فساد اداري را در كارنامه  

 :خويش دارند ، حاكي از آن است كه 
 .مبارزه با فساد اداري مستلزم اراده مقامات ارشد كشورها و عزم ملي به صورت توامان است  
 .با فساد اداري مستلزم شفاف سازي قوانين و مقررات ضد فساد است مبارزه 
  .مبارزه با فساد اداري مستلزم ايجاد سازمان ضد فساد است 
آموزش عمومي و (و غير مستقيم ) بازرسي موارد فساد (مبارزه با فساد اداري مستلزم مبارزه مستقيم  

 .با فساد است ) اصالح سيستمها و روش هاي انجام كار 
 .مبارزه با فساد اداري مستلزم آموزش عمومي بر عليه فساد و تداوم آن است 
پيشگيري از وقوع فساد مقدم بر مبارزه (مبارزه با فساد اداري مستلزم پيشگيري از وقوع فساد است  

  .و يا به عبارتي عالج واقعه قبل از وقوع آن) با آن است 
اداري وترويج شفافيت عملكرد و پاسخگويي سازمان پيشگيري از فساد اداري از طريق بهبود نظام  

 :شامل  هاي دولتي ،
 .تدوين رويه هاي كاري  
 .تدوين زمان استاندارد براي صدور مجوزها و گواهي نامه ها  
 .ارائه جزوه راهنماي معرف سازمان  
 .اصالح سيستم ها و رويه هاي اجرايي 
 .استفاده موثر از سيستم هاي اطالعاتي رايانه اي 
 .بهبود سازمان و نيروي انساني  
 .تهيه منشور اخالقي سازماني براي هر يك از سازمان ها  
 .ترويج ارزش هاي ديني ، اخالقي و اصولي رفتار سازماني  


