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 چکیده
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 مقدمه

ای است که کم و بیش در کلیه کشورها فساد پدیده

میزان، شكل و گستردگی آن در  وجود دارد، امّا نوع،

هر کشور متفاوت است، همان طور که نتایج و 

پیامدهای آن نیز بر نوع سازمان سیاسی و اقتصادی و 

یافتگی تفاوت دارد. امّا در هر صورت سطح توسعه

ریشه فساد از فعل التین فساد موجب انحطاط است. 

Rumpere  به معنای شكستن است. بنابراین، در فساد

: 1386شود)کیانی منش، شكند یا نقض میمی چیزی

(. که منظور از شكسته شدن در اینجا شكسته شدن 27

قانون، عرف، اخالق و در اغلب موارد مقررات دولتی 

(. غالباً در نتیجه فساد چیزی 30: 1375است)حبیبی، 

شود، این چیز ممكن است یک اصل، رویه نقض می

ت اداری باشد. یا شیوه اخالقی یا قانونی یا مقررا

اگرچه تعاریف مختلف زیادی از فساد ارائه شده 

است، امّا وجه مشترک تمام این تعاریف آن است که 

حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی  در محیط فاسد،

شود یا حق مسلم فرد یا شهروندان نادیده گرفته می

مال، یا به ناحق به دیگری یا گروهی به آسانی پای

(. فساد 9: 1383پور، گردد)فرجیدیگران واگذار م

اداری طبق یک تعریف اجمالی عبارت است از: 

پاداشی نامشروع که برای وادار کردن فرد به تخلف از 

(. 134: 1380شود)سرداری، وظیفه تخصیص داده می

فساد یكی از مظاهر رفتار ضد اجتماعی است که 

مزایایی را خارج از قاعده و برخالف هنجارهای 

دهد و در مقابل و قانونی به مرتكبین خود میاخالقی 

قدرت بهبود شرایط زندگی سایرین را تضعیف 

 (.29: 1383کند)ربیعی، می

برداری و تخلفات اداری فساد، تقلب و کاله

هایی هستند که در دنیای امروز به ویژه در پدیده

ترین عامل در کشورهای در حال توسعه به عنوان مهم

ها عه مطرح شده اند و این پدیدهسر راه پیشرفت جام

ناپذیری را بر سرعت اند صدمات جبرانتوانسته

حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کنند. اهمیت و آثار 

و پیامدهای فساد در کشورهای مختلف به طور 

گیری متفاوت بوده و غالباً فساد، بخشی از چشم

های فرهنگ کشورهاست، بنابراین عوارض و هزینه

شوند. بررسی آثار و تبعات فساد مرتبط می متعددی با

فساد اداری از قبیل هزینه معامالت، کاهش رشد 

های سیاسی، توزیع ناعادالنه ثروت و اقتصادی، زیان

چه دهد که چنانافزایش فقر، این موضوع را نشان می

در صدد کاهش آن برنیاییم به سمت و سوی فرهنگ 

و کلیه این اندوزی خواهیم رفت طلبی و مالقدرت

موارد به توسعه ناپایدار خواهد انجامید و لذا شناسایی 

و بررسی عوامل مؤثر در بروز فساد اداری و اتخاذ 

راهكارهای مناسب برای پیشگیری، درمان و مبارزه، 

اهمیت و ضرورت تحقیق درباره این معضل را ایجاب 

 کند.می

به تعدادی از آثار و پیامدهای فساد اداری که 

توجه روزافزون و اهمیت چشمگیر این معضل باعث 

کنیم: با توجه به ماهیت پیچیدة فساد است اشاره می

اداری، دامنة آثار آن نیز بسیار گسترده و متنوع است، 

نظران که عالوه بر آثار منفی برخی از صاحببطوری

تحت شرایط خاص برای آن آثار مثبت را نیز 

دادن محور قرار اند. یكی از صاحب نظران بابرشمرده

کیفیت قوانین و مقررات معتقد است که وقتی قوانین 

و مقررات به خوبی تنظیم شده باشند، فساد بد است، 

ولی در صورتی که مقررات از اعتبار و کارایی الزم 

تواند مطلوب هم باشد و برخوردار نباشند فساد می

باعث شود تا جریان امور به سوی بهینگی برود. با 

ن و با عنایت به اینكه پیامدهای فساد اداری وجود ای

عمدتاً منفی و مخرب هستند، مهمترین پیامدهای این 

 کنیم:معضل را تشریح می

اعث اتخاذ تصمیمات نادرست ـاد اداری بـفس -
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که آنان از شود، چراساالران میاز سوی دیوان

هزینه، پیچیده و سرمایه بر های زیر استاندارد، پرطرح

کنند تا شوند حمایت میهولت حسابرسی نمیکه به س

 تر مبالغ هنگفتی را به سود خود برداشت کنند.آسان

دن رشد اقتصادی ـد شـاعث کنـفساد اداری ب -

شود، زیرا انگیزه سرمایه گذاری را برای سرمایه می

ها دهد. بررسیگذاران داخلی و خارجی کاهش می

شور فاسد گذاران در یک کدهند که سرمایهنشان می

در مقایسه با کشوری که دچار فساد اندک است معادل 

 درصد مالیات اضافی بر سرمایه گذاری دارند. 20

فساد اداری باعث به هم ریختن ترکیب مخارج  -

شود؛ چرا که سیاستمداران فاسد منابع را دولت می

دهند که سودهای کالن هایی سوق میبیشتر به بخش

عایدشان شود. آنان به خرید هواپیماهای جنگی و 

دا ـر سر و صـهای عظیم و پگذاری در پروژهسرمایه

مندند تا چاپ و تولید کتب درسی و بیشتر عالقه

 افزایش حقوق معلمان.

ها را فساد اداری فاصله طبقاتی و نابرابری -

ایی ـهخشـه بـاً بـالبـابع غـرا منـدهد، زیافزایش می

قدرت بازپرداخت آن را  شود کهتخصیص داده می

ای مالی و موقعیتی ـهاییـوانـدارند. و افرادی که از ت

کنند که بهتر برخوردارند، منابع بیشتری را جذب می

 شود.این امر، منجر به بیشتر شدن شكاف طبقاتی می

شروعیت و اثربخشی ـه مـاد اداری از درجـفس -

اهد و ثبات و امنیت جوامع را به خطر کدولتها می

های دموکراسی و اخالقیات اندازد. به عالوه ارزشمی

سازد و از این طریق، مانع توسعة را مخدوش می

 شود.سیاسی و اجتماعی می

ص ـیـی تشخـی یعنـاومتـاد مقـی اقتصـرفـاز ط

های فشار یا در شرایط کنونی تحریم و متعاقباً حوزه

کردن و در شرایط آرمانی اثرل و بیتالش برای کنتر

تبدیل چنین فشارهایی به فرصت، که قطعاً باور و 

های عقالیی و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت

مدبرانه پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. 

ها و تأکید روی مقاومتی کاهش وابستگیاقتصاد

اتكایی های تولید داخل و تالش برای خودمزیت

مقاومتی ی اقتصادرو ضروری است رابطهایناست. از 

مقاومتی بتواند به که اقتصادطوریاداری، بهبا فساد

 اداری کمک کند.کاهش فساد

عدم وجود سالمت اجتماعی یا به عبارتی فساد 

ترین تهدیدها در جهت ثبات به عنوان یكی از مهم

اقتصادی، توسعه و پیشرفت، مسیر رشد اقتصادی را 

سازد و بر توسعه اقتصادهای بسیار مواجه میبا موانع 

 باز تأثیرات نامطلوبی دارد.

از طرفی امروزه قدرت ملی ارتباط مستقیم با 

درک مفاهیم اقتصاد ملی دارد و اکثر کشورهای دنیا 

اند که حضور موفق در عصر کنونی به این باور رسیده

گمان در در جهت کسب دستاوردهای استراتژیک بی

ای و جهانی صورت الت ملی، منطقهبستر تعام

شرط شک بدون امنیت که بستر و پیشپذیرد و بیمی

توان در این داشتن اقتصادی مقاوم و پویاست، نمی

 راستا قدم برداشت.

اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که به یک ملت 

دهد که حتی در شرایط فشار هم امكان و اجازه می

شته باشند. این تعریف رشد و شكوفایی خودشان را دا

توسط مقام معظم رهبری بیان گردیده و تأکید 

اند که اقتصاد مقاومتی معنایش حصارکشیدن داشته

دور خود و فقط انجام یک کارهای تدافعی نیست. 

ها اقتصاد مقاومتی آمادگی و مقاومت در برابر توطئه

های کشورهای دیگر است که در شرایطی که و برنامه

الملل برای آن کشور مجاز مالت بینتجارت و تعا

باشد. بر این اساس اقتصاد مقاومتی، تنها تبدیل نمی

 کننده تهدید تحریم به فرصت خواهد بود.

ی ـه در پـت کـهومی اسـی مفـتـاومـاد مقـاقتص
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زدایی و ترمیم ساختارها و سازی، بحرانمقاوم

نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح 

که به طور قطع با ورود مشارکت همگانی و  شودمی

شرط و های عقالیی و مدبرانه، پیشاعمال مدیریت

 الزام چنین موضوعی است. 

اقتصاد مقاومتی  ةحال در تحقیق حاضر به رابط

های استان ایالم پرداخته ازمانـاد اداری در سـا فسـب

 شود.می

 

 تحقیق ةپیشین

 ان اجتماعیسرطپور در کتاب خود با عنوان رفیع

ای ـههـاهی دانسته که ریشـانند گیـاد را مـ، فسفساد

آن عمیق و کندن آن دشوار است. شرایط داخلی و 

های مناسب برای فساد را دارای اهمیت زیر ساخت

دانسته، به علل اجتماعی و اقتصادی آن نیز اشاره 

دهد هایی از این تحقیق نشان میکند. نتیجة بخشمی

الخطاب طبان، رأی قاضی را فصلدرصد از مخا 50

هایی نتیجه توان با روشاند، به طوری که میندانسته

های مربوط قضاوت را تغییر داد. بخش سوم از سوال

به قوه قضاییه که محقق آن را منتشر کرده، این واقعیت 

درصد از  20، تنها 85کند که در سال را آشكار می

ند که در صورت اگویان تحقیق فوق، معتقد بودهپاسخ

دار به یک مستمند، شخص ناتوان ظلم یک سرمایه

 (.1388تواند حقش را بگیرد)رفیع پور، می

( در 1392حسن دوست فرخانی و همكاران ) -

تحقیق خود با عنوان )بررسی گرایش دانشجویان به 

فساد اداری و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن )مطالعه 

مان(، نگرش دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کر

دانشجویان را به مسئله اجتماعی فساد اداری با 

اند. رویكرد بازدارندگی از جرم شناسایی و تبیین کرده

روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی بوده 

است. نتایج تحقیق نشان داد متغیرهای تعلق اجتماعی، 

های دینی، تعهد انسجام اجتماعی، پایبندی به ارزش

دان تناسب بین هدف و وسیله، ناکامی اجتماعی، فق

ترین رابطه را با نگرش منزلتی و نهایتاً خودپنداره بیش

 به فساد اداری دارند.

( در تحقیق خود با عنوان 1388خلف خانی ) -

بررسی رابطة بین سرمایة اجتماعی و فساد اداری، بر 

توان مانند بیشتر این دیدگاه تأکید دارد که فساد را می

ای موجود در اجتماع از طریق خرد دسته هپدیده

جمعی، ابتكارات نهادی، تغییر تدریجی ساختارهای 

اقتصادی و فرهنگی و سرمایة اجتماعی و در جریان 

یک فرآیند کاهش داد. در این مقاله تأکید بر این است 

که فساد ضمن اینكه ریشه در خود نهادها دارد، از 

پذیرد. می عوامل اجتماعی و محیط اجتماعی تأثیر

نتایج تحقیق نشان داد بین هنجارهای مشترک و مبارزه 

گرایی و همكاری و مبارزه با مفاسد اجتماعی، بین عام

با مفاسد اجتماعی، بین اعتماد به قانون و همكاری و 

مبارزه با مفاسد اجتماعی، بین جدیت نهادهای نظارت 

بر افعال کارمندان و همكاری و مبارزه با مفاسد 

 اعی رابطة معناداری وجود داشت.اجتم

 

 اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری

برای اولین بار  1389مقام معظم رهبری در شهریور 

واژة اقتصاد مقاومتی را وارد ادبیات سیاسی و 

ای اقتصادی ما کردند و روز به روز نكات جدید و تازه

نام سازند. از کنار هم گذاشتن را برای ما آشكار می

توان به اهمیت آن پی برد و چند سال اخیر می

سازی اقتصاد چگونگی عمل به آنها روش پیاده

 دهد.مقاومتی را به ما نشان می

در ذیل به چند نمونه از بیانات رهبر انقالب در 

 شود:این خصوص پرداخته می

بیانات در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر 

تصاد مقاومتی واقعی ما باید یک اق: »16/6/89کشور 
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در کشور به وجود بیاوریم. امروز کارآفرینی معنایش 

 «.این است

: 3/5/1390بیانات در دیدار کارگزاران نظام 

حرکت بر اساس برنامه، یكی از کارهای اساسی »

الساعه و تغییر مقررات، جزو های خلقاست. تصمیم

شود وارد می« اقتصاد مقاومتی»هایی است که به ضربه

را، هم دولت زند. اینبه مقاومت ملت ضربه می و

محترم، هم مجلس محترم باید توجه داشته باشند؛ 

های اقتصادی کشور در هر زمانی نگذارند سیاست

 «.مورد شوددچار تذبذب و تغییرهای بی

به :»3/5/1390بیانات در دیدار کارگزاران نظام 

دهد. های اقتصاد مقاومتی جواب مینظر ما طرح

چه بنزین بندی بنزین، اگر چنانین مسئلة سهمیههم

شد، امروز مصرف بنزین ما از صد بندی نمیسهمیه

رفت، اقتصاد مقاومتی میلیون لیتر در روز باالتر می

 «.تحریم بنزین را خنثی کرد

 :3/5/1390بیانات در دیدار کارگزاران نظام 

مسئلة مدیریت مصرف، یكی از ارکان اقتصاد »

ت؛ یعنی مصرف متعادل و پرهیز از اسراف مقاومتی اس

و تبذیر... امروز پرهیز از اسراف و مالحظة تعادل در 

مصرف، بالشک در مقابل دشمن یک حرکت جهادی 

تواند ادعا کند که این اجر جهاد فی است، انسان می

 «. اهلل را داردسبیل

: 3/5/1390بیانات در دیدار کارگزاران نظام 

ت یكی دیگر از الزامات اقتصاد کاهش وابستگی به نف»

ی مقاومتی است. این وابستگی، میراث شوم صد ساله

ماست. ما اگر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجود 

های دارد، استفاده کنیم و تالش کنیم نفت را با فعالیت

گزین کنیم، اقتصادی درآمدزای دیگری جای

 ترین حرکت مهم را در زمینة اقتصاد انجامبزرگ

ایم. امروز صنایع دانش بنیان از جملة کارهایی داده

تواند این خأل را تا میزان زیادی پر کند. است که می

های گوناگونی در کشور وجود دارد که ظرفیت

تواند این خأل را پر کند. همت را بر این بگماریم؛ می

برویم به سمت اینكه هر چه ممكن است، وابستگی 

 «.خودمان را کم کنیم

: 3/5/1391انات در دیدار کارگزاران نظام بی

مسئلة اقتصاد مهم است؛ اقتصاد مقاومتی مهم است. »

البته اقتصاد مقاومتی الزاماتی دارد. مردمی کردن 

اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتی است. این 

تواند یک که اعالم شد، می 44های اصل سیاست

د تحول به وجود بیاورد؛ بخش خصوصی را بای

توانمند کرد؛ هم به فعالیت اقتصادی تشویق بشوند، 

های دولتی کشور و هم سیستم بانكی کشور، دستگاه

مثل قوة مقننه  -توانند کمک کنندهایی که میدستگاه

کمک کنند که مردم وارد میدان اقتصاد -و قوة قضائیه

 «.شوند

گران و بیانات در دیدار جمعی از پژوهش

به نظر : »8/5/1391بنیان  های دانشمسئوالن شرکت

تواند این اقتصاد های مهمی که میمن یكی از بخش

مقاومتی را پایدار کند، همین کار شماست؛ همین 

های دانش بنیان است؛ این یكی از بهترین شرکت

های اقتصاد مقاومتی مظاهر و یكی از مؤثرترین مؤلفه

 «.را باید دنبال کرداست، این

اقتصاد : »16/5/1391جویان بیانات در دیدار دانش

مقاومتی معنایش حصار کشیدن دور خود و فقط انجام 

مقاومتی یعنی آن یک کارهای تدافعی باشد؛ نه، اقتصاد

دهد و اجازه اقتصادی که به یک ملت امكان می

دهد که حتی در شرایط فشار هم رشد و شكوفایی می

 «.خودشان را داشته باشند

وری و اعضای هیئت بیانات در دیدار رئیس جمه

بخش خصوصی را باید کمک کرد. : »2/6/1391دولت 

اینكه ما اقتصاد مقاومتی را مطرح کردیم، خب، خود 

اقتصاد مقاومتی شرایطی دارد، ارکانی دارد؛ یكی از 
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هایش همین تكیة به مردم است؛ همین بخش

با تأکید و اهتمام و دقت و  44های اصل سیاست

دنبال شود؛ این جزو  وسواس هرچه بیشتر باید

مقاومتی کارهای اساسی شماست... باالخره اقتصاد

معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که 

هم روند روبه رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند، 

اش کاهش پیدا کند... یک رکن دیگر پذیریهم آسیب

مقاومتی، حمایت از تولید ملی است... یک اقتصاد

مقاومتی، مدیریت مصرف است. م در اقتصادمسئله ه

سازی هم الزم مصرف هم باید مدیریت شود. فرهنگ

اش سازیاست، اقدام عملی هم الزم است. فرهنگ

هاست... به مصرف تولیدات بیشتر به عهدة رسانه

داخلی هم اهمیت بدهید. در دستگاه شما، در 

 ای که موردوزارتخانة شما، اگر همین اقالم روزمره

اش شود، سعی کنید همهنیاز وزارتخانه است، تهیه می

کس از داخل باشد؛ اصالً ممنوع کنید و بگوئید هیچ

حق ندارد در این وزارتخانه جنس خارجی مصرف 

مقاومتی، کند... یک مسئلة دیگر در سرفصل اقتصاد

های بنیان است، همین شرکتاقتصاد دانش

یكی از مؤثرترین  بنیان... یكی از بهترین مظاهر ودانش

 «.مقاومتی استهای اقتصادمؤلفه

 

 ارکان اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری

 الف( مقاوم بودن

وظیفة همة ما این است که سعی کنیم کشور را 

مستحكم، غیرقابل نفوذ، غیرقابل تأثیر از سوی دشمن، 

حفظ کنیم و نگه داریم؛ این یكی از اقتضائات 

تی است که ما مطرح کردیم. در مقاوماقتصاد

بودن مقاومتی، یک رکن اساسی و مهم، مقاوماقتصاد

اقتصاد است. اقتصاد باید مقاوم باشد؛ باید بتواند در 

که ممكن است در معرض توطئة دشمن  چهآنمقابل 

قرار بگیرد، مقاومت کند )بیانات مقام معظم رهبری 

 (.1/1/1392در حرم مطهر رضوی، 

 

 های دولتی و مردمیاز همة ظرفیت ب( استفاده

بخش خصوصی را باید کمک کرد. اینكه ما 

مقاومتی را مطرح کردیم، خب، خود اقتصاد

مقاومتی شرایطی دارد، ارکانی دارد؛ یكی از اقتصاد

هایش همین تكیة به مردم است؛ همین بخش

با تأکید و اهتمام و دقت و  44های اصلسیاست

نبال شود؛ این جزو وسواس هرچه بیشتر باید د

کارهای اساسی شماست. در بعضی از موارد، من از 

شنوم که بخش خصوصی به خود مسئولین کشور می

آید. خب، باید فكری اش جلو نمیتوانیخاطر کم

بخشی بكنید برای اینكه به بخش خصوصی توان

هاست، از طریق قوانین الزم بشود؛ حاال از طریق بانک

از هر طریقی که الزم است، و مقررات الزم است؛ 

کاری کنید که بخش خصوصی، بخش مردمی، فعال 

شود. باالخره اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما 

یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد 

اش پذیریاقتصادی در کشور محفوظ بماند، هم آسیب

کاهش پیدا کند. یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام 

جوری باشد که در مقابل ترفندهای دشمنان اقتصادی 

های مختف خواهد بود، کمتر که همیشگی و به شكل

آسیب ببیند و اختالل پیدا کند. یكی از شرایطش، 

های دولتی و مردمی است؛ هم استفاده از همة ظرفیت

نظران ها و راهكارهایی که صاحباز فكرها و اندیشه

ها استفاده شود هدهند، استفاده کنید، هم از سرمایمی

جمهوری و )بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس

 (.2/6/1391اعضای هیئت دولت، 

 

 ج( حمایت از تولید ملی

مقاومتی، حمایت از تولید ملی یک رکن دیگر اقتصاد

است؛ صنعت و کشاورزی. خب، آمارهایی که آقایان 
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دهند، آمارهای خوبی است؛ لیكن از آن طرف هم می

گویند که خل دولت، خود مسئولین به ما میاز دا

ها دچار مشكلند، اختالل دارند، در بعضی کارخانه

های گزارش -بعضی جاها تعطیلی صنایع وجود دارد

رسد، خود شما هم گزارش گوناگونی به ما می

های دیگر هم دارم، امّا د؛ یعنی من گزارشـیـدهیـم

های ارشت؛ گزـهای دیگران نیساتكاء من به گزارش

خب،  -رسدیـا مـخود شما هم هست که به دست م

کند. باید این را عالج کرد. اینها طبعاً ایجاد اشكال می

 ةیعنی آن نیم -چه همین بخش دوم قضیهاگر چنان

بود، شما امروز از لحاظ رونق نمی -خالی لیوان

کردید و اقتصادی، وضع بهتری را در کشور ارائه می

شد. باالخره حمایت از مردم می های بیشتری بهکمک

زای اقتصاد ماست و به این تولید ملی، آن بخش درون

 بایستی تكیه کرد.

واحدهای کوچک و متوسط را فعال کنید. البته 

د، خوبند ـعالنـا فـزرگ مـای بـدهـبختانه واحخوش

ان هم خوب است، کارشان هم خوب ـشو سوددهی

ای ـدهـواحشان هم خوب است؛ عمدة است، اشتغال

طور که لذا همان -عشان اینجور استـا وضـبزرگ م

ان، محصول فوالدمان، ـمانـحصول سیمـد، مـیـتـگف

لیكن  -مان خوب استدة اینجوریـمـحصوالت عـم

دهای متوسط و کوچک باشید؛ ـكر واحـه فـد بـایـب

در زندگی مردم  اینهات، ـم اسـهّـی مـلـیـخ اـهـنـای

د)بیانات مقام معظم رهبری در تأثیرات مستقیم دار

جمهوری و اعضای هیئت دولت، دیدار رئیس

2/6/1391.) 

 

 مدیریت منابع ارزی (د

سئلة مهمی است؛ که خب، ـسئلة منابع ارزی هم مـم

حاال آقایان توجه دارید. روی این مسئله دقت کنید، 

خیلی باید کار کنید. واقعاً باید منابع ارزی را درست 

ال اشاره شد به ارز پایه؛ در این زمینه مدیریت کرد. حا

های گوناگونی از دولت صادر شد. یعنی در هم حرف

ها از قول یک مسئول، یک جور گفته شد؛ روزنامه

فردا یا دو روز بعد، یک جور دیگر گفته شد. نگذارید 

این اتفاق بیفتد. واقعاً یک تصمیم قاطع گرفته شود، 

ه را دنبال کنید. روی آن تصمیم پافشاری شود و مسئل

ق ـبه هر حال منابع ارزی باید مدیریت دقی

دار ـبری در دیـعظم رهـقام مـانات مـبشود)بی

 (.2/6/1391جمهوری و اعضای هیئت دولت، رئیس

 

 مدیریت مصرف (هـ

مقاومتی، مدیریت مصرف سئله هم در اقتصادـک مـی

است. مصرف هم باید مدیریت شود. این قضیة 

ضیة مهمی در کشور است. ـروی، قادهـراف و زیـاس

خب، حاال چگونه باید جلوی اسراف را گرفت؟ 

سازی هم الزم است، اقدام عملی هم الزم فرهنگ

هاست. اش بیشتر به عهدة رسانهسازیاست. فرهنگ

واقعاً در این زمینه، هم صدا و سیما در درجة اول و 

های دیگر بیش از همه مسئولیت دارد، هم دستگاه

سازی کنید. ما یک ملت یت دارند. باید فرهنگمسئول

قدر مند به مفاهیم اسالمی هستیم، اینسلمان عالقهـم

مان در اسالم اسراف منع شده، و ما متأسفانه در زندگی

اش هم به نظر من از خود اهل اسرافیم. بخش عملیاتی

های شماها من دولت باید آغاز شود. در گزارش

دوستان اظهار کردند که  خواندم، حاال هم بعضی از

خواهد دولت درصدد صرفه جویی است و می

جویی کند؛ بسیار خب، این الزم است؛ این را صرفه

کنندة بسیار جدی بگیرید. دولت خودش یک مصرف

بزرگی است. شما از بنزین بگیرید تا وسائل گوناگون، 

یک مصرف کنندة بزرگ، دولت است. حقیقتاً در کار 

جویی، چیز بسیار ی کنید. صرفهجوویمصرف، صرفه

 الزم و مهمی است.
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به مصرف تولیدات داخلی هم اهمیت بدهید. در 

دستگاه شما، در وزارتخانة شما، اگر کار جدیدی 

شود، اگر گیرد، اگر چیز جدیدی خریده میانجام می

ای که مورد نیاز وزارتخانه است، همین اقالم روزمره

از داخل باشد؛ اصرار اش شود، سعی کنید همهتهیه می

بر این داشته باشید؛ خود این، یک قلم خیلی بزرگی 

کس حق شود. اصالً ممنوع کنید و بگوئید هیچمی

ندارد در این وزارتخانه جنس خارجی مصرف کند. 

تواند کمک کند )بیانات مقام معظم می اینهابه نظر من 

رهبری در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت 

 (.2/6/1391دولت، 

 

 چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی

توان چهار گونه تعریف نمود و اقتصاد مقاومتی را می

چهار الگو از آن یا ترکیبی از همة آنها را در کشور به 

 های ملی پیگیری کرد.عنوان پروژه

 

 اقتصاد موازی

اقتصاد موازی  از اقتصاد مقاومتی به مثابةتعریف اول 

نقالب اسالمی با توجه به طور که ااست؛ یعنی همان

نیازهای خود به نهادهایی با روحیه و عملكرد انقالبی، 

امداد، جهاد  ةاقدام به تأسیس نهادهایی مانند کمیت

سازندگی، سپاه پاسداران و بنیاد مسكن نمود، امروز 

نیز بایستی برای تأمین اهداف انقالب، این پروژه را 

اسالمی به بکه انقالادامه داده و تكمیل کند؛ چرا

های مقاومتی در اقتصاد مقاومتی و به نهادسازیاقتصاد

نیاز دارد که چه بسا ماهیتاً از عهدة نهادهای رسمی 

آید. پس باید نهادهایی موازی برای این اقتصادی برمی

کارویژه ایجاد کند؛ یعنی ما در کشورمان به 

 نیاز داریم.« پریماقتصاد»

 

 

 اقتصاد ترمیمی

مقاومتی عبارت از اقتصادی ز اقتصادتعریف دوم ا

گیری زدایی، خللسازی، آسیباست که در پی مقاوم

و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد 

موجود اقتصادی است. یعنی اگر در رویكرد قبلی 

تواند انتظارات ما را گفتیم که فالن نهاد نمیمی

ستیم که برآورده کند، در رویكرد جدید به دنبال آن ه

های نهادهای موجود، کاری کنیم با بازتعریف سیاست

که انتظارات ما را برآورند. مثالً در این تعریف، ما از 

خواهیم که بانک مرکزی یا وزارت بازرگانی می

های ضعف و بحران را در نظام اقتصادی کشور کانون

شناسایی کنند و خود را بر اساس شرایط جدید 

ا نیازهای انقالب اسالمی ها یاقتصادی، تحریم

بازتعریف نمایند و در نتیجه عملكردی جهادی ارائه 

توان گفت این کار شبیه دهند. در مقابل تمثیل می

همان کاری است که پتروس فداکار با فرو بردن 

انگشت خود در ترک دیوارة سد انجام داد؛ یعنی باید 

های ساختاری دیوار نهادهای اقتصادی را ترمیم ترک

سازی ساختارهای یم. این مسأله یعنی ترمیم و مقاومکن

اجرایی و اداری کشور حسب نیازهای مختلف و 

مقتضیات زمان و مكان هم امری دور از ذهن نیست. 

هایی از تاریخ یافته نیز در برههکشورهای توسعه

سازی ساختارهای اقتصادی خود، مجبور به مقاوم

وک نفتی اقتصادی شدند. مثالً غرب پس از دو ش

های میالدی، اقدام به جایگزینی سوخت1983و1979

طوری که های نوین کرد؛ بهفسیلی با سایر سوخت

های باالی یكصد دالر نیز دچار شوک امروزه با قیمت

شود.با این توضیحات ما امروز فقط نیازمند نفتی نمی

عزمی ملی برای اجرای این پروژة ملی و ارزشی 

 (.1391هستیم)فتحی، 
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 اقتصاد مقاومتی

شناسی، تعریف سوم از اقتصاد مقاومتی، متوجه هجمه

آفندشناسی و پدافندشناسی ما در برابر آن هجمه 

است. یعنی ما باید ابتدا بررسی کنیم که مخالفان ما 

حمله به اقتصاد ایران و اخالل در آن را چگونه و با 

دهند. بنابراین وقتی به چه ابزارهایی صورت می

های ایم که ابزارها و شیوهقاومتی دست یافتهاقتصاد م

هجمة دشمن را پیشاپیش شناخته باشیم و بر اساس 

آنها استراتژی مقاومت خود را علیه آنان تدوین و اجرا 

کنیم. بدیهی است تا آفند دشمن شناخته نشود، 

 مقاومت متناسب با آن طراحی و اجرا نخواهد شد.

 

 اقتصاد الگو

ین است که اساساً اقتصاد چهارمین تعریف نیز ا

مقاومتی یک رویكرد کوتاه مدت سلبی و اقدامی 

صرفاً پدافندی نیست؛ برخالف سه تعریف قبلی که 

اقتصاد مقاومتی را، یا پدافندی یا کوتاه مدت 

اندازی کالن به اقتصاد دانستند، این رویكرد چشممی

اسالمی ایران دارد و یک اقدام بلندمدت را جمهوری

رسد دور شود. این تعریف هم که به نظر میشامل می

های رهبر معظم انقالب نیست، رویكردی از دیدگاه

ایجابی و دوراندیشانه دارد. در این رویكرد، ما در پی 

آلی هستیم که هم اسالمی باشد و هم ما را اقتصاد ایده

به جایگاه اقتصاد اول منطقه برساند؛ اقتصادی که برای 

ساز خش و کارآمد بوده و زمینهجهان اسالم الهام ب

تشكیل تمدن بزرگ اسالمی باشد. بدین معنا اساساً 

های در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، یكی از مؤلفه

باید متضمن مقاومت و تحقق آن باشد. مهم الگو می

در این مقوله است که اقتصاد مقاومتی مشتمل بر 

پذیری و نوآوری اقتصاد کارآفرینی و ریسک

 (.1391ود)فتحی، شمی

 

 تعریف فساد

به معنای  Rumpereفساد از فعل التین  ةریش

شكند یا شكستن است. بنابراین، در فساد چیزی می

(. که منظور از 27: 1386شود)کیانی منش، نقض می

شدن قانون، عرف، شدن در اینجا شكستهشكسته

اخالق و در اغلب موارد مقررات دولتی است)حبیبی، 

شود، غالباً در نتیجه فساد چیزی نقض می(. 30: 1375

این چیز ممكن است یک اصل، رویه یا شیوه اخالقی 

یا قانونی یا مقررات اداری باشد. اگرچه تعاریف 

مختلف زیادی از فساد ارائه شده است، امّا وجه 

 مشترک تمام این تعاریف آن است که در محیط فاسد،

نادیده  حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان

شود یا حق مسلم فرد یا گروهی به آسانی گرفته می

پایمال، یا به ناحق به دیگری یا دیگران واگذار 

(. فساد اداری طبق یک 9: 1383گردد)فرج پور، می

تعریف اجمالی عبارت است از: پاداشی نامشروع که 

برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص 

(. فساد یكی از 134: 1380شود)سرداری، داده می

مظاهر رفتار ضد اجتماعی است که مزایایی را خارج 

اخالقی و قانونی به از قاعده و برخالف هنجارهای

دهد و در مقابل قدرت بهبود شرایط مرتكبین خود می

(. 29: 1383کند)ربیعی، زندگی سایرین را تضعیف می

ناپذیر در گذشته فساد اداری را ناشی از حرص سیری

دانستند. برای مثال، فیلسوفان اسكوالستیک ان میانس

گونه های میانه درباره فساد اداری اینسده

گری جنبش اندیشیدند. فیلسوفان دوره روشنمی

گرایی بود فلسفی قرن هجدهم که ویژگی بارز آن عقل

و نظریه پردازان دولت دموکراتیک در قرن نوزدهم 

کردند: تری از فساد اداری ارائه تعریف دقیق

سوءاستفاده مقام اداری از وجوه عمومی به منظور 

 : 1380ه طور غیرقانونی)صبوری، ـافزایش درآمدش ب
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(. ساموئل هانتینگتون فساد اداری را چنین 247

کند: فساد اداری به رفتار آن دسته از تعریف می

شود که برای منافع کارکنان بخش عمومی اطالق می

 گذارندزیر پا می خود ضوابط پذیرفته شده را

(. از دید روزا اکرمن، همه 90: 1370)هانتیگتون، 

های دموکراتیک و غیردموکراتیک توزیع مزایای دولت

ارزشمند و تحمیل هزینه های سنگین را کنترل می 

چه به طور غیرقانونی با کنند. این گونه مزایا، چنان

آوردن مزایا یا خودداری از پرداخت هدف به دست

ا به کارگران به کارگزاران پرداخت شوند، فساد ههزینه

ای از آن روند. از دید اکرمن فساد نشانهبه شمار می

است که در کار اداره دولتی خللی پدید آمده است. 

نهادهایی که برای اداره روابط متقابل بین شهروندان 

شدن شخص و اند برای ثروتمندو دولت ایجاد شده

افراد فاسد به کار گرفته آوردن مزایا برای فراهم

(. برخی فساد اداری را آن 15: 1385شود)اکرمن، می

دانند گروه از اقدامات کارمندان و مسئولین دولت می

که اوالً به منافع عمومی لطمه بزنند و ثانیاً هدف از 

انجام آن رساندن فایده به کارمند اقدام کننده یا به 

ن اقدام اجیر شخص ثالثی که عامل را برای انجام ای

(. فساد در حوزه 17: 1375کرده است باشد)حبیبی، 

اداری و سازمانی در مجموع به عنوان شكلی از تخلف 

 معرفی شده است.

به تعریفی آن را هر نوع استفاده نادرست از بنا

اند و منابع عمومی برای کسب منافع شخصی دانسته

 در تعریف دیگر فساد اداری را به عنوان انحراف از

اند که انجام وظایف رسمی در ادارات دولتی شناخته

هدف از آن نیز در نهایت رسیدن به رفاه شخصی به 

رغم اینكه پرستی است. فساد اداری علیدلیل خویشتن

توان آن را در اکثر جوامع وجود دارد از سویی نیز می

محصول شرایط خاص فرهنگی و اجتماعی دانست 

(Lawal & Tobi, 2006: 29). 

سفید، از انحرافات فساد اداری جزو جرایم یقه

اجتماعی و یكی از اقالم هنجارشكنی به حساب 

توان انحرافات اجتماعی را به مفهوم آید. میمی

با انتظارات  رفتاری به حساب آورد که به طریقی

مشترک اعضای جامعه سازگاری ندارد و بیشتر افراد 

اف رفتاری در دانند. انحرآن را ناپسند و نادرست می

شدن شدن و یا زیر پا گذاشتهواقع منجر به شكسته

شود که اکثریت افراد جامعه هایی میهنجارها و ارزش

 گذارند.آن را قبول داشته و به آن احترام می

ترین اقسام فساد در یک نگاه کلی، عمده

اداری که قانونی و فسادسیاسی، فساداز: فسادعبارتند

افتد و دو در متن سازمان اتفاق می مورد اخیر دقیقاً

سیاسی و قانونی در سطوح مورد اول، یعنی فساد

شوند.به هر حال، هر سه مقولة فوق ترپدیدار میکالن

ها و نتیجة تعامالت میان سیاستمداران، بوروکرات

سیاسی به طور کلی یعنی شهروندان است. فساد

سیاسی به منظور تحقق اهداف استفاده از قدرت

سیاسی و قدرت، همزاد خصی و نامشروع. فسادش

یكدیگرند؛ یعنی تا زمانی که قدرت وجود نداشته 

سیاسی نیز اثری نخواهد بود. به تعبیر باشد از فساد

سیاسی نتیجة حتمی کشمكش بر سر روسو، فساد

کسب قدرت است. فساد قانونی، وضع قوانین 

ت مداران قدرتمند و طبقاآمیز به نفع سیاستتبعیض

مورد لطف دولت است. پس این باور عمومی که فساد 

شود که مغایر با قانون باشند، فقط شامل اعمالی می

چندان قابل اعتماد نیست. در زمینة فساد اداری، 

تعاریف متعددی ارائه شده: فساد اداری حالتی در نظام 

اداری است که در اثر تخلفات مكرر و مستمر کارکنان 

را از کارایی و اثربخشی مورد نآید و آبه وجود می

 اندازد.انتظار می

چه به عنوان فساد در این نوشته مورد بررسی آن

قرار گرفته انواع متداول فسادهای موجود در 
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ساالری دولت شامل خویشاوندگرایی، دیوان

آشناگرایی، اعمال نفوذ مستقیم، رشوه، مشكل ارتباط 

صاد جویی در اقتکارگزار و صاحب کار و رانت

باشد که اغلب ضد توسعه و کندکنندة روند توسعه می

تر ها، پیچیدهباشد. توسعه کمی و کیفی دستگاهمی

شدن روابط و پیشرفت فناوری موجب افزایش نقش 

مدیریت در جهان امروز گردیده است. محدودیت 

منابع و امكانات، سرعت و کیفیت ارائه محصوالت و 

جام هدفمند خدمات، تشدید رقابت و ضرورت ان

ها امور، زمینة توجه دقیق به عملكرد را در سازمان

فراهم آورده است. عوامل متعددی در ایجاد فساد تأثیر 

اداری در هر شكل و زمینه که دادن فسادرخدارند. 

باشد مستلزم وجود دو وضعیت اساسی است که 

عبارتند از تمایل و فرصت؛ تمایل به ارتكاب تخلف 

چه بودن شرایط محیطی مربوط. چنانو فرصت یا مهیا

جا فراهم شود، فساد متولد تمایل و فرصت یک

بودن سایر شرایط رشد خواهد شد و در صورت مهیا

 خواهد کرد. 

های صورت گرفته و تحقیقاتی که در در بررسی

ترین دالیل پیدایش زمینة فساد اداری انجام شده، مهم

 فساد اداری بدین شرح عنوان شده است:

. اختالف فاحش میان سطح زندگی کارمندان 1

توان توزیع نامناسب دولت و سایر شهروندان: می

های درآمد و تفاوت نسبتاً زیاد در سطح زندگی گروه

عدالتی مختلف مردم را که منجر به ایجاد احساس بی

ترین علل گردد، یكی از مهمپذیرتر میدر اقشار آسیب

ه این عامل در پیدایش فساد اداری معرفی کرد ک

جامعة ما نیز بسیار مشهود است. در پژوهشی که در 

سطح سه وزارتخانه انجام شد، شكاف بین درآمدها و 

های کارکنان مورد سنجش قرار گرفت که نتایج هزینه

گر این است که درآمد کارکنان به طور میانگین بیان

 درصد کمتر از مخارج آنها است.  3/50

ساالری(: در خویشاوندی. روابط خویشاوندی )2

جوامع گرم از جمله ایران که روابط خویشاوندی 

سلطة بسیار بر روابط افراد دارد، اعضای خانواده و 

دوستان یک کارمند، از او انتظار دارند که در مقام 

انجام امور ایشان، ضوابط و معیارها را نادیده بگیرد. 

لذا در این جوامع فساد اداری از نوع 

االری بیشتر خواهد بود. در این جوامع، خویشاوندس

ساالر با چنین بافت فرهنگی، استقرار یک نظام دیوان

هایی همچون اصیل غیرممكن است. وجود پدیده

سرمایة سیاسی و سرمایة اجتماعی نیز روایتگر تأثیر 

شرایط فرهنگی بر فساد اداری است. سرمایة اجتماعی 

اد در مقابل شود که افربه مجموعه دیونی اطالق می

یكدیگر در یک شبكة ارتباطی قرار دارند. سرمایة 

سیاسی نیز مجموعه دیونی است که ریشه در 

که هر چه ارتباطات سیاسی افراد دارد؛ به طوری

های ارتباطات سیاسی فرد بیشتر باشد، فرصت

سودآورتر بیشتری فراهم خواهد شد. هر دو مقولة 

یا ناشی از پایگاه های ناملموسی هستند که فوق دارایی

شده در خانوادگی افرادند یا در اثر ارتباطات ایجاد

اند. های جامعه به وجود آمدهمحل کار یا سایر عرصه

های سیاسی و در جوامع سنتی، برخورداری از سرمایه

اجتماعی در مقایسه با جوامع پیشرفته کارکرد بیشتری 

 دارد.

های دولت در تصدی . وسعت دامنة دخالت3

های نظران، عرصهمور: بنا به اظهار یكی از صاحبا

بروز فساد یا به پیچیدگی دستگاه دولت که وظایف 

جدید نظارت و مدیریت را نیز بر عهده گرفته وسعت 

گری و ایفای یابد. دخالت دولت در بخش تصدیمی

های زیادی برای های تولیدی و توزیعی، فرصتنقش

ط کارکنان جویی و اخاذی توسسودجویی، رانت

های آورد. همچنین دخالتبخش عمومی فراهم می

گستردة دولت در زمینة اختیار صدور مجوز برای 
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شود که متصدیان امر های گوناگون باعث میفعالیت

فرصت بیابند دست به انتخاب متقاضیانی بزنند که 

 اند.چراغ سبز نشان داده

کردن . افراط در وضع قوانین و محدود4

بخش خصوصی از طریق این قوانین:  هایفعالیت

هنگامی که مقررات، پیچیده و تفسیر آنها مشكل است 

هایی را اعالم و مقاماتی وجود دارند که باید موافقت

یا مجوزهایی را صادر کنند و متقاضیانی نیز هستند که 

دانند و از از سویی این مقررات را سد راه خود می

عجله دارند، فساد دادن کارهایشان طرفی برای انجام

نظران دربارة بالقوه پدیدار خواهد شد. یكی از صاحب

اهمیت نقش قوانین و مقررات در ظهور فساد اداری 

کنم بدون قوانین و مقررات گوید: من گمان نمیمی

وجود بیاید. اکثر سیاستمداران و دولتی، فساد بتواند به

فع مأموران دولت ابتدا در فكر به حداکثر رساندن منا

اند و اکثر قوانین نیز برای تسهیل زمینة مبادرت خویش

 اند.به اقدامات آمیخته با فساد وضع شده

. عدم حساسیت جامعه به معیارهای اخالقی: 5

های اخالقی و اعتقادات مذهبی از ضعف ارزش

عوامل گسترش فساد اداری است. هر چه سطح 

القی های روانی و اخاخالق عمومی باالتر باشد، هزینه

فساد اداری بیشتر خواهد شد. به عالوه، خطر کشف 

و تنبیه ناشی از آن باال خواهد رفت. نیز در صورت 

های حیثیتی آن نیز برای کشف موارد تخلف، هزینه

متخلفان باالتر از زمانی خواهد بود که جامعه از سطح 

 تری از فضایل اخالقی برخوردار است.پایین

جا که گسترش ن. افزایش شهرنشینی: از آ6

شهرنشینی منجر به افزایش تقاضا برای خدمات دولتی 

خواهد شد، این امر از سویی به افزایش بوروکراسی 

انجامد اداری و در کنار آن، رشد بخش خصوصی می

بودن و از سویی به دلیل افزایش حجم تقاضا و کم

های بیشتری در اختیار عرضه خدمات عمومی، فرصت

ر خواهد داد که سرانجام به افزایش کارکنان فاسد قرا

 حجم فساد اداری منتهی خواهد شد.

. تأمل و تساهل نسبت به فساد: برخی از 7

ها بنا به دالیل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دولت

بعضاً در برخورد با موارد فساد با تأمل و اغماض رفتار 

کنند که این امر، فضای امنی را برای کارکنان فاسد می

های خود ادامه آورد تا بتوانند به فعالیتمیپدید 

 (.1380دهند)حبیبی، 

به تعدادی از آثار و پیامدهای فساد اداری که 

گیر این معضل باعث توجه روزافزون و اهمیت چشم

کنیم، با توجه به ماهیت پیچیدة فساد است اشاره می

 اداری، دامنة آثار آن نیز بسیار گسترده و متنوع است: 

اداری باعث اتخاذ تصمیمات نادرست از فساد  -

های که آنان از طرحشود، چراساالران میسوی دیوان

بر که به هزینه، پیچیده و سرمایهزیر استاندارد، پر

کنند تا شوند حمایت می سهولت حسابرسی نمی

 تر مبالغ هنگفتی را به سود خود برداشت کنند.آسان

صادی شدن رشد اقتفساد اداری باعث کند -

گذاری را برای شود، زیرا انگیزه سرمایهمی

دهد. گذاران داخلی و خارجی کاهش میسرمایه

گذاران در یک دهند که سرمایهها نشان میبررسی

کشور فاسد در مقایسه با کشوری که دچار فساد اندک 

گذاری درصد مالیات اضافی بر سرمایه 20است معادل 

 دارند.

ریختن ترکیب مخارج  همفساد اداری باعث به -

مداران فاسد منابع را که سیاستشود؛ چرادولت می

دهند که سودهای کالن هایی سوق میبیشتر به بخش

عایدشان شود. آنان به خرید هواپیماهای جنگی و 

های عظیم و پر سر و صدا گذاری در پروژهسرمایه

مندند تا چاپ و تولید کتب درسی و بیشتر عالقه

 معلمان.افزایش حقوق 

ها را فساد اداری فاصله طبقاتی و نابرابری -
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اقتصاد 

 قناعت مقاومتی

 مدیریت
 مصرف

 تولید ثروت
ترجیح مصرف 

 کاالی داخلی
فساد 

 ریادا
 احساسی

 شناختی

 رفتاری

 

 
 

 

 جنس

 تأهلوضعیت 

 مدل نظری پژوهش. 1نمودار 

ایی ـهاً به بخشـع غالبـنابـرا مـدهد، زییـزایش مـاف

را قدرت بازپرداخت آن شود کهتخصیص داده می

های مالی و موقعیتی واناییـه از تـرادی کـدارند. و اف

کنند که نابع بیشتری را جذب میـبهتر برخوردارند، م

 شود.نجر به بیشتر شدن شكاف طبقاتی میاین امر، م

شروعیت و اثربخشی ـه مـساد اداری از درجـف -

کاهد و ثبات و امنیت جوامع را به خطر ا میـهدولت

های دموکراسی و اخالقیات اندازد. به عالوه ارزشمی

سازد و از این طریق، مانع توسعة را مخدوش می

 شود.سیاسی و اجتماعی می

 

 مراحل آنروش تحقیق و 

چارچوب نظری پژوهش از طریق روش اسنادی تهیه 

ها و سؤاالت گویی به گویهشده و روش پاسخ

است. ورت گرفته ـه روش پیمایشی صـرسشنامه بـپ

گر تحقیق ماهیت کاربردی و از نظر وسعت پنهان

های است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان سازمان

نمونه، از روش باشد. در انتخاب جمعیت ایالم می

ای، برای تعیین میزان حجم گیری تصادفی طبقهنمونه

گیری تصادفی نمونه برای هر سازمان و نمونه

گیری کارکنان در داخل هر سیستماتیک برای نمونه

 ،سازمان استفاده شد. حجم نمونه و روش محاسبه آن

نفر است که بر  361 با احتمال حجم نمونه تقریباً

ابزارگردآوری  ن محاسبه گردید.اساس فرمول کوکرا

باشد که پس از تعیین نامه میها پرسشداده

هایی گویههای الزم برای متغیرهای پژوهششاخص

صوری و  3ای که اعتبارطراحی و در قالب پرسشنامه

گویان قرار آن تأیید شد، در اختیار پاسخ 4پایایی

ار افز ها با استفاده از نرمگرفت. تجزیه و تحلیل داده

SPSS .انجام گردید 

                                                                                                                                                                       
.3. Reliability 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های پژوهشیافته
 

( درصد 6/27( درصد را مرد و )4/72از کل نمونه ) -

 دهند.را زنان تشكیل می
 

( درصد افراد 0/32بر حسب وضعیت تأهل، ) -

( درصد افراد 8/7( درصد افراد متأهل، )7/56مجرد، )

( درصد 6/3همسر )بر اثر طالق یا فوت همسر( و )بی

 باشد.اند، میافرادی که نامزد داشته

 

های توصیفی فرهنگ اقتصاد مقاومتی آماره .1جدول 

 و ابعاد آن

 قناعت مدیریت 
تولید 

 ثروت

ترجیح مصرف 

 کاالی داخلی 

فرهنگ اقتصاد 

 مقاومتی

 06/3 72/3 49/2 89/2 17/3 میانگین

 
 
 

( آمارهای مربوط به متغیر فرهنگ 1جدول شماره)

باشد. بیشترین نمره متی و ابعاد آن میاقتصاد مقاو

مربوط به بعد ترجیح مصرف کاالی  72/3میانگین 

مربوط به بعد  49/2داخلی و کمترین نمره میانگین 

باشد. بدین معنا که در بین کارکنان تولید ثروت می

٤ 4.Validity 
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ترین تأثیر فرهنگ اقتصاد مقاومتی آنان استان ایالم بیش

کمترین بُعد آن،  بُعد ترجیح مصرف کاالی داخلی و

 تولید ثروت بوده است. 

 

های توصیفی نگرش به فساد اداری و آماره .2جدول

 هاابعاد آن

 
نگرش به فساد 

 اداری
 رفتاری احساسی شناختی

 32/3 33/3 57/3 40/3 میانگین
 

( آمارهای مربوط به متغیر نگرش 2جدول شماره)

 باشد. ها میبه فساد اداری و ابعاد آن

بر حسب جنس فرهنگ اقتصاد مقاومتی  :2فرضیه

 باشد.و وضعیت تأهل متفاوت می

 

 (t-test)های توصیفی و آزمون آماره. 3جدول

 و جنسفرهنگ اقتصاد مقاومتی 

 T  میانگین تعداد متغیر
درجه 

 آزادی

سطح معناداری 

 دوطرفه

 40/3 262 مرد
 واریانس

 های برابر 
141/0 359 888/0 

 39/3 99 زن
 واریانس

 ی نابرابرها
141/0 219/356 888/0 

 
 
 
 
 

( 6ای مستقل)جدولدونمونه نتایج آزمون جنس: -

بیانگر عدم تفاوت میانگین فرهنگ اقتصاد مقاومتی بر 

و با  (469/0باشد)سطح معناداری=حسب جنسیت می

ها در بین دو گروه )زنان با مقایسه میانگین

 ( تفاوت40/3و مردان با میانگین= 39/3میانگین=

کنیم و میانگین ناچیزی را در بین دو گروه مشاهده می

توان نتیجه گرفت که در استان ایالم فرهنگ اقتصاد می

مقاومتی زنان و مردان تاثیر نسبتاً یكسانی با خود به 

 همراه داشته است.

 

 

فرهنگ اقتصاد متغیر  (Anowa)آزمون .4جدول

 و وضعیت تاهلمقاومتی 

 متغیر
جمع 

 مجذورات

درجه 

 ادیآز

میانگین 

 مجذورات

 

F 

سطح 

معناداری 

 دوطرفه

وضعیت 

 تأهل
147/0 3 049/0 468/0 704/0 

 

برای  (Anowa) های توصیفی آزمونآماره. 5جدول

 و وضعیت تأهلفرهنگ اقتصاد مقاومتی 

 انحراف معيار ميانگين تعداد ابعاد 

 وضعيت تأهل

 33/0 41/3 115 مجرد

 31/0 37/3 205 متاهل

 30/0 40/3 28 همسر بي

 22/0 34/3 13 نامزد

 32/0 39/3 361 جمع کل

 

در واقع ( 7و6جدول ) آزمون تحلیل واریانس -

مقاومتی برحسب بیانگر تفاوت میانگین فرهنگ اقتصاد

ح ـطـسه )ـه بـوجّـا تـد. بـاشـبیـل مـأهـعیت تـوض

تیجه گرفت واریانس ـوان نـتیـ( م704/0=اداریـنـمع

نگین فرهنگ اقتصاد مقاومتی برحسب یاـمگروهی بین

ها و با مقایسه میانگین باشد.وضعیت تأهل متفاوت نمی

ها از بیشتر به کمتر )مجردها با در بین گروه

ها با ، متأهل40/3همسر با میانگین=، بی41/3میانگین=

( اگرچه این 34/3و نامزدها با میانگین= 37/3میانگین=

کنیم. امّا با توجه مشاهده میتأثیر را در مجردها بیشتر 

ها و همچنین سطح معناداری، به تفاوت اندک میانگین

 شود. فرضیه مورد نظر رد می

: بین فرهنگ اقتصاد مقاومتی و نگرش به 2فرضیه -

 فساد اداری رابطه معنادار و معكوس وجود دارد.
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آزمون همبستگی پیرسون بین فرهنگ  .6جدول

 نگرش به فساد اداریاقتصاد مقاومتی و ابعاد 

 
نگرش به 

 فساد اداری
 رفتاری  شناختي احساسي

ضريب 

همبستگي 

 پيرسون

**156/0- 032/0 **174/0- **121/0- 

سطح 

معناداری 

 دوطرفه

002/0 433/0 001/0 012/0 

 361 361 361 361 تعداد

 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

(، بین 9ون همبستگی پیرسون)جدولنتایج آزم

متغیر فرهنگ اقتصاد مقاومتی و نگرش به فساد اداری 

گر (، بیان00/0و سطح معناداری= -r =156/0)مقدار

این است که بین این دو متغیر با اطمینان الزم رابطه 

باشد. یعنی کسانی که به معنادار و معكوس برقرار می

، نگرش به فرهنگ اقتصاد مقاومتی متمایل هستند

اداری کمتری داشته و بالعكس. )به منظور تبیین فساد

مقاومتی با ابعاد بهتر رابطه همبستگی بین فرهنگ اقتصاد

اداری )احساسی، شناختی و رفتاری( به نگرش به فساد

بررسی جداگانه هر کدام از آنها پرداخته شد که نشان 

رار دهد این ارتباط در دو بعد شناختی و رفتاری برقمی

 بوده امّا ارتباطی با بعد احساسی نداشته است(. 
 

ای )وسیله این قسمت از آزمون به اعتبار سازه

گیری( و آزمون نیكویی برازش ساختار مورد نظر اندازه

با در اختیار داشتن  Amoseافزاربا استفاده از نرم

ها شده از فرضیههای مربوط به متغیرهای برگرفتهداده

یک برنامه  Amoseافزار د. نرمشوپرداخته می

پذیر است که با آن کامپیوتری بسیار پیچیده و انعطاف

توان انواع مختلف روابط متغیرها را تحلیل و مطالعه می

توان روابط می Amoseتر، با کرد. به تعبیر خاص

( متغیرهای 2( متغیرهای پنهان با آشكار، و 1موجود: 

سته اول تحت عنوان پنهان با پنهان را مطالعه کرد. د

گیری( و دستة دوم تحت عنوان )مدل )مدل اندازه

های شود. متغیرهای آشكار جلوهساختاری( بررسی می

شوند، به سخن مشاهده شده متغیرهای پنهان تلقی می

عنوان اند بهدیگر متغیرهای آشكار که مشاهده شده

اند که مشاهده نشدهمتغیرهای تجربی متغیرهای پنهان

شوند. برای آنكه متغیرهای آشكار از میفرض 

ها متغیرهای پنهان متمایز باشند، در بیان تصویری مدل

های پنهان با لوزی متغیرهای آشكار با مستطیل و مدل

نشان داده شده است. پس از اجرای برنامه، مدل 

ها و روابط عنوان شده در تحقیق به شده فرضیهبرازش

 شرح ذیل نمایان گردید.

 

معیارهای برازش مدل و تفسیر برازش قابل  .7 جدول

 قبول
معیار برازش 

 مدل

سطح قابل 

 قبول
 بتفسیر

میزان 

 حاصل

حد 

 پذیرش

کای اسكوئر 

(CMIN) 

مقدار کای 

اسكوئر 

 جدول

کای اسكوئر به 

دست آمده با 

کای اسكوئر 

جدول برای یک 

درجه آزادی 

مشخص مقایسه 

 شود.می

391/119 
قابل 

 قبول

اقتصاد فرهنگ 

 مقاومتی
 قناعت

 مدیریت مصرف

 تولید ثروت

 داخلی مصرف
 فساد اداری

 رفتاری احساسی شناختی

 
 

 ضرايب استاندارد مدل معادله ساختاری پژوهش. 2نمودار  

0.01 

-0.18 

1.60 

1.14 

4.51 

-4 

-2.02 

1 1.09 1.18 

0.93 0.55 1.04 

0.35 

0.19 

0.11 

0.85 
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کای اسكوئر 

نسبی 

(CMIN/DF) 

قابل  5تا 1از 

پذیرش ولی 

 3تا2بین 

 خوب

 1مقدار کمتر از 

دهنده نشان

ضعف برازش و 

 5مقدار بیشتر از 

کننده منعكس

نیاز به بهبود 

 است.

512/3 
قابل 

 قبول

نیكویی برازش 

(GFI) 

)عدم 

 1برازش( تا 

)برازش 

 کامل(

مقدار نزدیک به 

-منعكس 95/0

کننده یک 

برازش مطلوب 

 است.

881/0 

-تاحدی

قابل 

 قبول

ریشه میانگین 

مربعات خطای 

برآورد 

(RMSEA) 

کوچكتر از 

10/0 

مقدار کمتر از 

یک  05/0

برازش خوب را 

 دهد.نشان می

084/0 

-تاحدی

قابل 

 قبول

توکر لوئیس 

(TLI) 

)عدم 

 1برازش( تا 

)برازش 

 کامل(

کند تا تالش می

نقطه ضعف 

-شاخص بنتلر

( در NFIبونت)

به حساب 

وردن جریمه نیا

شاخص برای 

افزودن پارامتر را 

 مرتفع کند

774/0 

تاحدی 

قابل 

 قبول

شاخص 

 IFI تطبیقی

)عدم 

 1برازش( تا 

)برازش 

 کامل(

براساس مدل 

تدوین شده یا 

مفروض با مدل 

 استقالل

833/0 

تاحدی 

قابل 

 قبول

شاخص برازش 

هنجار شده 

مقتصد 

(PNFI) 

باالتر از 

 60/0یا  50/0

از حاصلضرب 

بت اقتصاد نس

مدل در شاخص 

برازش 

هنجارشده 

 شودحاصل می

590/0 
قابل 

 قبول

شاخص برازش 

تطبیقی مقتصد 

(PCFI) 

باالتر از 

 60/0یا  50/0

هرچه مدل به 

یک اشباع شده 

نزدیكترباشد 

بیشتر جریمه 

 شودمی

627/0 
قابل 

 قبول

 

 گیریبحث و نتیجه

ری ای است که الگوسازی آن از دیدگاه نظفساد عارضه

ها و ردیابی آن از پیچیده، گردآوری و دسترسی به داده

دیدگاه تجربی دشوار، و مبارزه با آن از دیدگاه تجربی 

دشوار و مبارزه با آن از دیدگاه سیاسی حساسیت 

 برانگیز است.

با این اوصاف، به نظر محققان و در صحبت با 

ارباب رجوع ادارات پیشنهادهایی کاربردی مطرح 

 گردد:می

باید از اقتصاد غیررسمی جلوگیری کرد. منظور  .1

هایی که با از اقتصاد غیررسمی، یعنی مردم و شرکت

کنند به منظور پرداخت دولت سر وکار دارند سعی می

های کمتر دولتی، مثالً مالیات، کار خود را از کانال هزینه

چه است که هر غیررسمی پیگیری کنند. مسلم این

ها و مقررات نامهریق تعیین آیینموانع مالیاتی از ط

چه شود. هربیشتر شود، اقتصاد غیررسمی زیاد می

ها ها در سازمانکاری و قواعد پیچیده برای عامهپنهان

شود. از طرفی، بیشتر شود، اقتصاد غیررسمی بیشتر می

چیز در اختیار دولتی است، چون همهدر ایران اقتصاد

بانک، بیمه و دولت است: تولید، خرید، فروش، 

توان گفت که تمام کسانی که دانشگاه. در واقع، نمی

کنند، صادق هستند. کافی است تنها برای دولت کار می

کار چه درصد، تن به رشوه بدهند، این 10یا  5یک یا 

کند؟ ریشه مفاسد اقتصادی، اقتصاد فسادی ایجاد می

سازی اقتصاد دولتی است. باید تالش بر خصوصی

شد. این کار کالن بوده، امّا قابل انجام است. جامعه با

ها، محور های سنتی هنوز در بیشتر ادارهها و نظامروش

آیند و در این روش، گردش کارها به حساب می

همواره راه فرار برای متخلفان باز بوده است. ارائه نظام 

مطمئن و تعریف شده اداری به شكلی که مدیران 

داری و اجرایی را در قالب موظف باشند تمام اموال ا

نظامی مدون، اجرا، تشكیل پرونده بدهند و بایگانی 

 کنند و هر لحظه بتوان کلیه اطالعات 

کارهای جلوگیری از دست آورد، یكی از راهرا به

 بروز تخلف اداری است.

اطالع رسانی: ناآگاهی ارباب رجوع از  -2

ها و ها و مقررات موجود در سازماننامهآیین

نكردن اطالعات الزم به مراجعان، احتمال تخلف ائهار

رسانی و دادن آگاهی از دهد و اطالعرا افزایش می

چون تهیه بورشورهای الزم، طریق ابزارهایی، هم
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ها و نامهکردن مردم از مقررات و آیینآگاه

ها و کردن مسیر ورود و خروج به سازمانمشخص

از تخلف  نحوة ارائه خدمات و... باعث جلوگیری

 خواهد شد.

وری و بررسی وجدان کاری و افزایش بهره -3

های هر البته دستیابی به تولید اجتماعی بهینه از هدف

تفاوتی اجتماعی و کاری جامعه است. باید به نوعی بی

 ها زدود.را از ذهن کارمندان سازمان

گیری ای جز تقسیم قدرت و تصمیمپس چاره -4

ت. اساس کار بر مشارکت و میان طبقات سازمان نیس

 همكاری در سازمان باشد.
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