
  

  آسيب شناسي ، رشوه و رشوه خواري در نظام اداري
  

اداري داراي ابعاد پيچيده مي باشد كه مبارزه با آن  تجربه هاي به دست آمده در جوامع مختلف بيانگر اين امر است كه فساد

اعضاي آنرا  دا كنددر حقيقت رشوه مانند عفونتي است كه اگر بر اندام جامعه نفوذ پي . است نيازمند سياستي مستمر و نظامند

پيامدهاي فساد .عفونت كل پيكره جامعه را فاسد سازد يكي پس از ديگري آلوده مي كند و از كار مي اندازد و چه بسا تسري اين

 معضالت و ناهنجاري هايي چون سوء استفاده از موقعيت هاي شغلي ، ارتشاء ، اختالس و بطور عمده در قالب) رشوه(اداري 

تحقيقات گوناگون صورت  .مي شود هايي براي ارباب رجوع و افراد ذيربط بصورت گروه سازمان يافته آشكارايجاد نارضايتي 

بويژه كاركنان اداري حكايت از آن دارد كه با گذشت زمان و افزايش بي رويه تورم  گرفته درباره ميزان نياز و در آمد افراد جامعه

از حركت نزولي نسبت به ريشه  ه است به روي نياز هاي افراد غلبه كند بلكهسال هاي اخير نه تنها سطح در آمد نتوانست در

 88 كشور جهان در رتبه 146جهاني ، كشور اسالمي ايران را در ميان  اخيراً سازمان شفاف سازي . نيازهاي مادي حكايت دارد

ميزان فساد و صفر   كمترين10ص رتبه  بوده است ،بر اساس اين شاخ10 از 9/2شاخص ايران در اين زمينه  قرار داده است و

كه به حق پرچمدار جهان اسالم مي باشد و ظرفيت و  باالترين ميزان فساد اداري را نشان مي دهد كه اين رده براي كشوري

 لذا .هاي مسلمان و ملت هاي آزاده جهان را دارد و از نظر سالمت اداري شايسته نيست پتانسيل الزم براي محوريت ساير كشور

   .نمائيم طي اين مقاله سعي بر اين داريم كه عوامل و مراتب رشد سالمت اداري را تشريح

  تعريف رشوه و جايگاه آن در نظام اداري

منقول يا غير منقول و يا وجه نقد به كسي براي انجام يا تسريع در انجام مقصود خود يا ابت  عبارت است از دادن ماليرشوه 

  .آنكردن باطل و حق جلوه دادن 

  :تحت دو عامل شكل مي گيرد بطور كلي رشوه در سازمانها و ادارات دولتي

  عوامل شخصيتي

 سازماني عوامل اداري

   عوامل شخصيتي:الف

سالم اداري باعث جلوگيري از تخريب شخصيت افراد خواهد شد  در يك سازمان اداري ساختار پرسنلي خوب همراه محيط

پيدا مي  خلفاتي است كه در ميان كارمندان و كاركنان يك اداره تحت اختالل شخصيت تحققبارز ت ودريافت رشوه نيز از مصاديق

  .گردد كند و فرد بر اساس كمبودهاي شخصيتي يا مادي خود مرتكب بزه رشوه خواري مي

  



  عوامل اداري سازماني: ب

 و قوي خود كه مي تواند بر ث رفتارهاي افراد بوده و به دليل ماهيت موثر فرهنگ سازماني يكي از بهترين راه كارهاي شناخت

توسط آنان ايفا مي ) رشوه) موثر باشد و نقش مهمي را در مهار دروني رفتارهاي كاركنان و پيش گيري از فساد اداري اعضاء اداره

ي و جامعه دارد و عامل مهمي در شكل گيري رفتارهاي سازمان فرهنگ سازماني كه پيوندي نزديك با فرهنگي عمومي.نمايد

اصول و  در آن سازمان مي باشد و اين فرهنگ شامل آداب و رسوم و موازين اخالقي و پايبندي به سالمت شخصيتي افراد كاركن

  .تواند باعث ارتقاء سالمت اداري گردد اعتقادات و قوانين حاكم بر آن الويتها مي باشد كه در صورت بهينه سازي مي

   رشوه از ديدگاه اجتماعي و اقتصادي

پديده اي زشت و مذموم مي داند با  جامعه ايران جامعه اي توام با گرايش ديني و ملي است كه هر دوي آنها فساد اداري را رچهگ

بسياري از پيشرفتهاي اجتماعي و ملي را بسته و هزينه هنگفت را بر دوش  اين حال شاهد هستيم كه شيوع رشوه در جامعه مسير

فاصله طبقاتي ميان   بر مردم تحميل كرده است،يكي از مهمترين آنها در بعد كالن ، افزايشكشور و سرانجام سرمايه هاي ملي

فساد اداري طراحي شده و به اجرا در آمده است اما در اين  غني و فقير است،اگر چه در ايران برنامه هاي زيادي براي مبارزه با

بمنظور  نشده است از سوي ديگر تالشهاي صورت گرفته بوسيله دولت و دستگاههاي نظارتي ديگر رابطه موفقيت بااليي حاصل

دولتها و شهرت و ضعف فشارهاي اجتماعي محتواي  مبارزه با فساد اداري نظامند نبوده است بدين معني كه طي چند سال با تغيير

 جام خود را براي دست يابي اهداف از دست مي دهد فلذا برنامهمي كند و برنامه ها انس برنامه هاي براي مبارزه با فساد تغيير

جهت پيشگيري صورت نگرفته و  هاي تدوين شده دولت اغلب برروي تنبيه و مجازات متمركز شده است و هيچ گونه اقدامي در

مجازات خاصي براي گرديده است اگر چه از سويي قانون گذار  اين امر باعث سير صعودي تخلفات اداري و از جمله اخذ رشوه

نمايد كه  شده ليكن اصوالً شخص رشوه دهنده در شرايط حاد و استيصال اقدام به چنين فعلي مي راشي و مرتشي در نظر گرفته

مجازات و تبصره ذيل آن تصرع شده و به صراحت به   قانون59كه اين در ماده .اين امر مسئوليت وي در مقابل مجازات مي گردد 

ليكن به هر حال هم .اشاره نموده و حتي مقرر ساخته كه مال به وي مسترد گردد دهنده و شرايط خاص ويمضطر بودن رشوه 

نام زندان مي شوند كه با بهينه  دهنده و هم رشوه گيرنده در قانون محكوم مي شوند و خواسته و ناخواسته دچار بحراني به رشوه

  . توان اين معضل را در كنترل در آورد و يا حتي مهار نمود يسازي فرهنگ اجتماعي و دادن آگاهي به اقشار جامعه م

پديد آورد  اي را اين حقيقت احراز مي گردد كه رشوه از لحاظ اجتماعي و اقتصادي مي تواند مشكالت عديده كه بنا بر مراتب فوق

مهار و پيشگيري و مقابله با موضوع گردد كه راهكارهاي  فلذا سعي مي. كه جلوگيري از آن به مراتب آسان تر از رفع آن مي باشد

  . را بررسي نمائيم

  

  

  



   راهكارهاي پيشگيري و مقابله با رشوه خواري

 دولتي و خصوصي و برقراي ثبات در شيوه هاي انگيزش و از آن جمله در تشويق، هويت بخشي فرهنگي كردن سازمانها و ادارات

يا اداره تزريق كند و در فرد احساس   هويت را در وجود اعضاء سازمانفراهم نمودن استقالل شخصيتي و مادي در افرادمي تواند

اين رويكرد به مدد شاخه هاي علوم رايج بويژه علوم انساني .اجتماعي گردد تعهد را قوي ساخته و موجب ثبات و پايداري نظام

منظور .علمي پرداخته مي شود ته هايچگونگي پديده فساد اداري و علت بروز آن وچگونگي مبارزه با آن بر اساس ياف به شناخت

به ترتيبي .موارد فسادو تنبيه متخلفان به روش بازدارنده تجهيز شود از روش پيشگيرانه اين است كه نظام تحول يافته بر كشف

ي است فرهنگ سازمان بديهي.رويكرد نظام و جامعه نسبت به رفع فساد و حل اساسي آن در سطح كشور اقدام كند كه با تكيه بر

. بااليي براي پيشگيري از بروز فساد اداري را برخوردار باشد  از طريق اعمال كاركردهاي اساسي خود بركاركنان مي تواند قابليت

ارائه الگوهاي  بروز رفتارهاي نامطلوب در كاركنان در مسير خاص و متناسب با محتواي فرهنگ سازماني با بر اين اساس احتمال

هاي انگيزش و معرفي مشوق هاي مثبت در كاركنان   يافته و كنترل مي گردد و از طريق تثبيت شيوهرفتاري به كاركنان كاهش

  .گام بردارد آنان را وادار كند كه همگام با سازمان

فساد اداري موثرترين مقوله دانست بنحوي كه اين  بر اساس اين راهكارمي توان وام ميثاق سالمت را به عنوان پيشگيري از

رادر چهار چوب عقايد،اعتقادات و قوانين محصور مي نمايد كه در اين صورت فرد در   از فرهنگ عمومي جامعه،فردطرح متاثر

خواري نمي آورد و سالمت  با داشتن نقش واالي خود در سيستم اداري و سازماني يك ارگان هرگز رو به رشوه و رشوه جامعه

  .ادراي را به ارمغان مي آورد

  

  

   قاسمعلي نبي


