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در ســر راه پیشــرفت جامعه مطرح شــده اند و این

فساد پدیده ای است که کم و بیش در کلیه کشورها

پدیده ها توان سته اند صدمات جبران ناپذیری را بر

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

ســـرعت حرکت چرخ توســـعه جامعه ایجاد کنند.

هر کشـــور متفاوت اســـت ،همان طور که نتایج و

اهمیت و آثار و پیامدهای فســـاد در کشـــورهای

پیامدهای آن نیز بر نوع سازمان سیا سی و اقت صادی

مختلف به طور چشـــمگیری مت فاوت بوده و غال باق

و ســـطح توســـ عه یافتگی ت فاوت دارد .اما در هر

فســاد ،بخشــی از فرهنگ کشــورهاســت ،بنابراین

صورت ف ساد موجب انحطاط ا ست .ری شه ف ساد از

عوارأ و هزینه های متعددی با فســـاد مرتبط می

فعل التین  Rumpereبه معنای شــكســتن اســت.

شــوند .بررســی آثار و تبعات فســاد اداری از قبیل

بنابراین ،در فســـ اد چیزی می شـــكند یا نقض می

هزینه معامالت ،کاهش رشــد اقتصــادی ،زیان های

شود(کیانی منش؛  .)27 ،1386که منظور از شك سته

ســیاســی ،توزیع ناعادالنه ثروت و افزایش فقر ،این

شدن در اینجا شك سته شدن قانون ،عرف ،اخالق و

موضوع را نشان می دهد که چنانچه در صدد کاهش

در اغلب موارد مقررات دولتی اســت(حبیبی:1375 ،

آن برنیاییم به سمت و سوی فرهنگ قدرت طلبی و

 .) 30غالباق در نتیجه ف ساد چیزی نقض می شود ،این

مال ا ندوزی خواهیم ر فت و کل یه این موارد به

چیز ممكن است یک اصل ،رویه یا شیوه اخالقی یا

توســعه ناپایدار خواهد انجامید و لذا شــناســایی و

قانونی ی ا مقررات اداری باشـــد .اگر چه ت عاریف

بررســـی عوامل مؤثر در بروز فســـاد اداری و اتخاذ

مختلف زیادی از فســاد ارائه شــده اســت ،اما وجه

راهكارهای منا سب برای پی شگیری ،درمان و مبارزه،

مشـــترک تمام این تعاریف آن اســـت که در محیط

اهمیت و ضـــرورت تحقی درباره این معضـــل را

فاســـد ،حقوق اجتماعی ،اقتصـــادی و ســـیاســـی

ایجاب می کند.

شهروندان نادیده گرفته می شود یا ح مسلم فرد یا

به تعدادی از آثار و پیامدهای فســاد اداری که باعث

گروهی به آســـانی پایمال ،یا به ناح به دیگری یا

توجه روزافزون و اهمیت چشمگیر این معضل است

دیگران واگذار می گردد(فرج پور .)9 :1383 ،فســاد

اشــاره می کنیم :با توجه به ماهیت پیچیده ی فســاد

اداری طب یک تعریف اج مالی ع بارت اســـت از؛

اداری ،دامنه ی آثار آن نیز بســیار گســترده و متنوع

پادا شی نام شروع که برای وادار کردن فرد به تخلف

اســــت ،بطوریكــه عالوه بر آثــار منفی برخی از

از وظیفه تخ صیص داده می شود( سرداری:1380 ،

صاحبنظران تحت شرایط خاص برای آن آثار مثبتب

 .) 134فساد یكی از مظاهر رفتار ضد اجتماعی است

را نیز بر شمرده اند .یكی از صاحب نظران با محور

که مزایایی را خارج از قاعده و برخالف هنجارهای

قرار دادن کیفیت قوانین و مقررات معتقد اســـت که

ا خالقی و قانونی به مرتكبین خود می د هد و در

وقتی قوانین و مقررات به خوبی تنظیم شده با شند،

م قا بل قدرت بهبود شـــرایط ز ندگی ســـایرین را

فساد بد است ،ولی در صورتی که مقررات از اعتبار

تضعیف می کند(ربیعی؛ .)29 :1383

و کارایی الزم برخوردار نباشـــند فســـاد میتواند

فســاد ،تقلب و کالهبرداری و تخلفات اداری پدیده

مطلوب هم باشـــد و با عث شـــود تا جریان امور به

هایی هســـت ند که در دن یای امروز به ویژه در

سوی بهینگی برود .با وجود این و با عنایت به اینكه

کشــورهای در حال توســعه به عنوان مهمترین عامل

پیامدهای ف ساد اداری عمدتاق منفی و مخرب ه ستند،
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مهمترین پیامدهای این معضل را تشریح میکنیم:

برای کنترل و بی اثر کردن و در شـــرایط آر مانی

 -فســاد اداری باعث اتخاذ تصــمیمات نادرســت از

تبدیل چنین فشــارهایی به فرصــت ،که قطعا باور و

سوی دیوان ساالران می شود ،چرا که آنان از طرح

مشــارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقالیی و

های زیر استاندارد ،پر هزینه ،پیچیده و سرمایه بر که

مدبرانه پیش شــرط و الزام چنین موضــوعی اســت.

به سهولت حسابرسی نمی شوند حمایت می کنند تا

اقتصــاد مقاومتی کاهش وابســتگی ها و تاکید روی

آسانتر مبالغ هنگفتی را به سود خود برداشت کنند.

مز یت های تول ید دا خل و تالش برای خودات كایی

 -فساد اداری باعث کند شدن رشد اقتصادی میشود،

اســت .از این رو ضــروری اســت رابطهی اقتصــاد

زیرا انگیزه ســرمایه گذاری را برای ســرمایه گذاران

مقاومتی با فســاد اداری ،بطوریكه اقتصــاد مقاومتی

داخلی و خارجی کاهش میدهد.بررســی ها نشــان

بتواند به کاهش فساد اداری کمک کند.

می دهند که سرمایه گذاران در یک ک شور فا سد در

عدم وجود ســالمت اجتماعی یا به عبارتی فســاد به

مقای سه با ک شوری که دچار ف ساد اندک ا ست معادل

عنوان یكی از مهم ترین ت هد ید ها در ج هت ث بات

 20درصد مالیات اضافی بر سرمایه گذاری دارند.

اقتصادی ،توسعه و پیشرفت ،مسیر رشد اقتصادی را

 -فســـاد اداری باعث به هم ریختن ترکیب مخارج

با موانع بســـ یار مواجه می ســـازد و بر توســـ عه

دولت می شود؛ چرا که سیا ستمداران فا سد منابع را

ا قتصادهای باز تأثیرات نامطلوبی دارد.

بیشــتر به بخش هایی ســوق می دهند که ســودهای

از طرفی امروزه قدرت ملی ارتباط مســتقیم با درک

کالن عایدشـــان شـــود .آنان به خرید هواپیماهای

مفاهیم اقتصاد ملی دارد و اکثر کشورهای دنیا به این

جنگی و ســـرمایه گذاری در پروژه های عظیم و پر

باور ر سیده اند که ح ضور موف در ع صر کنونی در

سر و صدا بی شتر عالقه مندند تا چاپ و تولید کتب

جهت ک سب د ستاوردهای ا ستراتژیک بی گمان در

درسی و افزایش حقوق معلمان.

ب ستر تعامالت ملی ،منطقه ای و جهانی صورت می

 -فســاد اداری فاصــله طبقاتی و نابرابریها را افزایش

پذیرد و بی شک بدون امنیت که بستر و پیش شرط

می دهد ،زیرا منابع غالباق به بخشهایی تخصیص داده

دا شتن اقت صادی مقاوم و پویا ست ،نمی توان در این

می شود که قدرت بازپرداخت آن را دارند .و افرادی

راستا قدم برداشت.

که از توا نایی های مالی و موقعیتی بهتر برخوردار ند،

اقتصــاد مقاومتی یعنی آن اقتصــادی که به یک ملت

منابع بیشــتری را جذب میکنند که این امر ،منجر به

امكان و اجازه می دهد که حتی در شرایط ف شار هم

بیشتر شدن شكاف طبقاتی میشود.

رشــد و شــكوفایی خودشــان را داشــته باشــند .این

 -فساد اداری از درجه مشروعیت و اثربخشی دولتها

تعریف توســـط م قام م عظم رهبری ب یان گرد یده و

می کا هد و ث بات و امن یت جوامع را به خطر می

تأک ید داشـــ ته ا ند که اقتصـــاد م قاومتی مع نایش

اندازد .به عالوه ارزش های دموکراســی و اخالقیات

حصـــارکشـــیدن دور خو و فقط انجام یک کارهای

را مخدوش می سازد و از این طری  ،مانع توسعه ی

تدافعی نیســت .اقتصــاد مقاومتی آمادگی و مقاومت

سیاسی و اجتماعی می شود.

در برابر توطئه ها و برنامه های کشـــورهای دیگر

از طرفی اقت صاد مقاومتی یعنی ت شخیص حوزه های

اســـت که در شـــرایطی که تجارت و تعامالت بین

فشـــار یا در شـــرایط کنونی تحریم و متعاقباق تالش

الملل برای آن ک شوذ مجاز نمی با شد .بر این ا ساس
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اقتصـــاد مقاومتی ،تنها تبدیل کننده تهدید تحریم به

دانشــجویان را به مســئله اجتماعی فســاد اداری با

فرصت خواهد بود.

رویكرد بازدارندگی از جرم شــناســایی و تبیین کرده

اقتصـــاد مقاومتی مفهومی اســـت که در پی مقاوم

اند .روش تحقی در این پژوهش از نوع پیمایشـــی

ســازی ،بحران زدایی و ترمیم ســاختارها و نهادهای

بوده اســت .نتایج تحقی نشــان داد متغیرهای تعل

فر سوده و ناکارآمد موجود اقت صادی مطرح می شود

اجتماعی ،انســجام اجتماعی ،پایبندی به ارزش های

که به طور قطع با ورود مشــارکت همگانی و اعمال

دینی ،تعهد اجتماعی ،فقدان تناســـب بین هدف و

مدیریت های عقالیی و مدبرا نه ،پیش شـــرط و الزام

وســیله ،ناکامی منزلتی و نهایتاق خودپنداره بیشــترین

چنین موضوعی است.

رابطه را با نگرش به فساد اداری دارند.

حال در تحقی حا ضر به رابطهی اقت صاد مقاومتی با

-خلف خــانی ( ) 1388در تحقی خود بــا عنوان

فســاد اداری در ســازمان های اســتان ایالم پرداخته

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فساد اداری ،بر

میشود.

این دیدگاه تأکید دارد که فســـاد را می توان مانند
بیشـــتر پدیده های موجود در اجتماع از طری خرد

پیشینه تحقیق

دســـ ته جمعی ،ابت كارا ت ن هادی ،تغییر تدریجی

رفیع پور در کتاب خود با عنوان ســـرطان اجتماعی

ساختارهای اقت صادی و فرهنگی و سرمایه اجتماعی

فساد ،فساد را مانند گیاهی دانسته که ریشه های آن

و در جر یان یک فرآی ند کاهش داد .در این م قا له

عمی و کندن آن د شوار ا ست .شرایط داخلی و زیر

تأکید بر این اسـت که فسـاد ضـمن اینكه ریشـه در

ســاخت های مناســب برای فســاد را دارای اهمیت

خود نهــادهــا دارد ،از عوامــل اجتمــاعی و محیط

دانســته ،به علل اجتماعی و اقتصــادی آن نیز اشــاره

اجتماعی تأثیر می پذیرد .نتایج تحقی ن شان داد بین

می کند .نتیجه بخش هایی از این تحقی نشـــان می

هنجارهای م شتر ک و مبارزه با مفا سد اجتماعی ،بین

دهد  50درصــد از مخاطبان ،رأی قاضــی را فصــل

عام گرایی و همكاری و مبارزه با مفاســد اجتماعی،

الخطاب ندانسـته اند ،به طو ری که می توان با روش

بین اعتماد به قانون و همكاری و مبارزه با مفاســـد

هایی نتیجه قضـــاوت را تغییر داد .بخش ســـوم از

اجت ماعی ،بین جد یت ن هاد های ن ظارت بر اف عال

ســـوال های مربوط به قوه قضـــاییه که محق آن را

کارمندان و همكاری و مبارزه با مفاســـد اجتماعی

منتشــر کرده ،این واقعیت را آشــكار می کند که در

رابطه معناداری وجود داشت.

سال  ،85تنها  20درصد از پاسخگویان تحقی فوق،
معتقد بوده اند که در صــورت ظلم یک ســرمایه دار

اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری

به یک مســتمند ،شــخ ص ناتوان می تواند حقش را

م قام معظم رهبری در شـــهریور  89برای اولین بار

بگیرد(رفیع پور.)1388 ،

واژه اقتصـــاد مقاومتی را وارد ادبیات ســـیاســـی و

 -حســـن دوســـت فرخانی و همكاران ( )1392در

اقتصادی ما کردند و روز به روز نكات جدید و تازه

تحقی خود با عنوان (برر سی گرایش دان شجویان به

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

فســـاد اداری و عوامل اجتماعی موثر بر آن (مطالعه

نام چند ســال اخیر می توان به اهمیت آن پی برد و

ی دان شجویان دان شگاه شهید باهنر کرمان) ،نگرش

چگونگ ی عمل به آنها روش پیاده ســـازی اقتصـــاد
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مقاومتی را به ما نشان می دهد.

صد ساله ی ما ست .ما اگر بتوانیم از همین فر صت

در ذیل به چند نمونه از بیانات رهبر انقالب در این

که امروز وجود دارد ،اســـت فاده کنیم و تالش کنیم

خصوص پرداخته می شود:

نفت را با فعالیت های اقتصـــادی درآمدزای دیگری

بیانات در دیدار جمعی از کارآفرینان سرا سر ک شور

جایگزین کنیم ،بزرگترین حرکت مهم را در زمینه ی

 « :89/6/16ما باید یک اقتصـــاد مقاومتی واقعی در

اقتصــاد انجام داده ایم .امروز صــنایع دانش بنیان از

کشـــور به وجود بیاوریم .امروز کارآفرینی معنایش

جمله ی کارهایی اســـت که می تواند این خال را تا

این است».

میزان ز یادی پر ک ند .ظرف یت های گو ناگونی در

بیانات در دیدار کارگزاران نظام « :1390/5/3حرکت

کشـــور وجود دارد که می تواند این خال را پر کند.

بر اســاس برنامه ،یكی از کارهای اســاســی اســت.

همت را بر این بگماریم؛ برویم به ســـمت اینكه هر

تصـــمیم های خل الســـاعه و تغییر مقررات ،جزو

چه ممكن است ،وابستگی خودمان را کم کنیم».

ضربه هایی ا ست که به «اقت صاد مقاومتی» وارد می

بیانات در دیدار کارگزاران نظام « :1391/5/3مســئله

شــود و به مقاومت ملت ضــربه می زند .این را ،هم

ی اقتصاد مهم است؛ اقتصاد مقاومتی مهم است .البته

دولت محترم م جلس ،هم مجلس محترم باید توجه

اقت صاد مقاومتی الزاماتی دارد .مردمی کردن اقت صاد،

داشته باشند؛ نگذارند سیاست های اقتصادی کشور

جزو الزامات اقتصــاد مقاومتی اســت .این ســیاســت

در هر ز مانی د چار تذ بذب و تغییر های بی مورد

های ا صل  44که اعالم شد ،می تواند یک تحول به

شود».

وجود بیاورد؛ بخش خ صو صی را باید توانمند کرد؛

ب یا نات در د یدار کارگزاران ن ظام  «:1390/5/3به

هم به فعالیت ا قت صادی ت شوی ب شوند ،هم سی ستم

نظر ما طرح های اقتصـــاد مقاومتی جواب می دهد.

بانكی کشـــور ،دســـت گاه های دولتی کشـــور و

همین مســـئله ی ســـهمیه بندی بنزین ،اگر چنانچه

دســـتگاههایی که می توانند کمک کنند-مثل قوه ی

بن زین سهمیه بندی نمی شد ،امروز مصرف بنزین ما

مقننه و قوه ی قضـــائیه-کمک کنند که مردم وارد

از صــد میلیون لیتر در روز باالتر می رفت ،اقتصــاد

میدان اقتصاد شوند».

مقاومتی تحریم بنزین را خنثی کرد».

بیانات در دیدار جمعی از پژوهشــگران و مســئوالن

بیانات در دیدار کارگزاران نظام «:1390/5/3م سئله

شرکت های دانش بنیان « :1391/5/8به نظر من یكی

ی مدیریت مصــرف ،یكی از ارکان اقتصــاد مقاومتی

از بخش های مهمی که می تواند این اقتصاد مقاومتی

اســت؛ یعنی مصــرف متعادل و پرهیز از اســراف و

را پایدار کند ،همین کار شــماســت؛ همین شــرکت

تبذیر ...امروز پرهیز از اســـراف و مالحظه ی تعادل

های دانش بنیان اســت؛ این یكی از بهترین مظاهر و

در مصــرف ،بالشــک در مقابل دشــمن یک حرکت

یكی از مؤثرترین مؤلفه های اقت صاد مقاومتی ا ست؛

جهادی ا ست؛ ان سان می تواند ادعا کند که این اجر

این را باید دنبال کرد».

جهاد فی سبیل اهلل را دارد».

بیانات در دیدار دانشــجویان « :1391/5/16اقتصــاد

بیــانــات در دیــدار کــارگزاران نظــام :1390/5/3

مقاو متی معنایش حصــار کشــیدن دور خود و فقط

« کاهش وابســـتگی به ن فت یكی دیگر از الزا مات

انجام یک کارهای تدافعی با شد؛ نه ،اقت صاد مقاومتی

اقت صاد مقاو متی ا ست .این واب ستگی ،میراث شوم

یعنی آن اقتصــادی که به یک ملت امكان می دهد و
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اجازه می دهد که حتی در شرایط ف شار هم ر شد و

وظیفه ی همه ی ما این ا ست که سعی کنیم ک شور

شكوفایی خودشان را داشته باشند».

را مســتحكم ،غیرقابل نفوذ ،غیرقابل تأثیر از ســوی

بیانات در دیدار رئیس جمهوری و اعضـــای هیئت

دشـــمن ،حفظ کنیم و نگــه داریم؛ این یكی از

دولت « :1391/6/2بخش خصــوصــی را باید کمک

اقت ضائات اقت صاد مقاومتی ا ست که ما مطرح کردیم.

کرد .اینكه ما اقت صاد مقاومتی را مطرح کردیم ،خب،

در اقت صاد مقاومتی ،یک رکن ا سا سی و مهم ،مقاوم

خود اقتصـــاد مقاومتی شـــرایطی دارد ،ارکانی دارد؛

بودن اقتصــاد اســت .اقتصــاد باید مقاوم باشــد؛ باید

یكی از بخش هایش همین تكیه ی به مردم اســـت؛

بتواند در مقابل آنچه که ممكن اســـت در معرأ

همین ســیاســت های اصــل  44با تأکید و اهتمام و

توطئه ی دشـــمن قرار بگیرد ،مقاومت کند (بیانات

دقت و وســواس هرچه بیشــتر باید دنبال شــود؛ این

مقــام م ع ظم ر ه بری در حرم م ط هر رضـــوی،

جزو کارهای اســاســی شــماســت ...باالخره اقتصــاد

.)1392/1/1

مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته
باشــیم که هم روند روبه رشــد اقتصــادی در کشــور

ب :اســت فاده از ه مه ی ظرف یت های دولتی و

محفوظ بماند ،هم آســـیب پذیری اش کاهش پیدا

مردمی

کند ...یک رکن دیگر اقتصـــاد مقاومتی ،حمایت از

بخش خ صو صی را باید کمک کرد .اینكه ما اقت صاد

تولید ملی است ...یک مسئله هم در اقتصاد مقاومتی،

مقاومتی را مطرح کردیم ،خب ،خود اقتصاد مقاومتی

مدیریت مصــرف اســت .مصــرف هم باید مدیریت

شـــرایطی دارد ،ار کانی دارد؛ یكی از بخش هایش

شود .فرهنگ سازی هم الزم ا ست ،اقدام عملی هم

همین تكیه ی به مردم اســت؛ همین ســیاســت های

الزم اســت .فرهنگ ســازی اش بیشــتر به عهده ی

ا صل 44با تأکید و اهتمام و دقت و و سواس هرچه

رســـانه هاســـت ...به مصـــرف تولیدات داخلی هم

بیشــتر باید دنبال شــود؛ ای ن جزو کارهای اســاســی

اهمیت بدهید .در دســـتگاه شـــما ،در وزارتخانه ی

شما ست .در بع ضی از موارد ،من از خود م سئولین

شـــ ما ،اگر همین اقالم روزمره ای که مورد ن یاز

ک شور می شنوم که بخش خ صو صی به خاطر کم

وزارتخانه ا ست ،ته یه می شود ،سعی کنید همه اش

توانی اش جلو نمی آ ید .خب ،با ید فكری بكن ید

از داخل باشد؛ اصالق ممنوع کنید و بگوئید هیچ کس

برای اینكه به بخش خصــوصــی توانبخشــی بشــود؛

ح ندارد در این وزارتخانه جنس خارجی مصــرف

حاال از طری بانک هاســت ،از طری قوانین الزم و

کند ...یک مســئله ی دیگر در ســرفصــل اقتصــاد

مقررات الزم اســـت؛ از هر طریقی که الزم اســـت،

مقاومتی ،اقتصــاد دانش بنیان اســت ،همین شــرکت

کاری کنید که بخش خ صو صی ،بخش مردمی ،فعال

های دانش بن یان ...یكی از بهترین م ظاهر و یكی از

شود .باالخره اقت صاد مقاومتی معنایش این ا ست که

مؤثرترین مؤلف ه های اقتصاد مقاومتی است».

ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد
اقت صادی در کشور محفوظ بماند ،هم آسیب پذیری

ار کان اقتصـــاد م قاومتی از د ید گاه م قام معظم

اش کاهش پیدا کند .یعنی و ضع اقت صادی ک شور و

رهبری

نظام اقتصــادی جوری باشــد که در مقابل ترفندهای

الف :مقاوم بودن

دشمنان که همیشگی و به شكل های مختف خواهد
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بود ،کمتر آســـیب ببیند و اختالل پیدا کند .یكی از

فوالدمان ،محصــوالت عمده ی اینجوری مان خوب

شــرایطش ،اســتفاده از همه ی ظرفیت های دولتی و

اســـت -لیكن باید به فكر واحد های متوســـط و

مردمی اســــت؛ هم از فكر ها و ا ندیشــــه ها و

کوچک باشید؛ اینها خیلی مهم است ،اینها در زندگی

راهكارهایی که صاحبنظران می دهند ،ا ستفاده کنید،

مردم تأثیرات مستقیم دارد(بیانات مقام معظم رهبری

هم از ســرمایه ها اســتفاده شــود (بیانات مقام معظم

در دیدار رئیس جمهوری و اعضـــای هیئت دولت،

رهبری در دیدار رئیس جمهوری و اعضـــای هیئت

.)1391/6/2

دولت.)1391/6/2 ،
د :مدیریت منابع ارزی
ج :حمایت از تولید ملی

م سئله ی منابع ارزی هم م سئله ی مهمی ا ست؛ که

یک رکن دیگر اقتصـــاد مقاومتی ،حمایت از تولید

خب ،حاال آقایان توجه دارید .روی این م سئله دقت

ملی ا ست؛ صنعت و ک شاورزی .خب ،آمارهایی که

کنید ،خیلی باید کار کنید .واقعاق باید منابع ارزی را

آقایان می دهند ،آمارهای خوبی اســـت؛ لیكن از آن

در ست مدیریت کرد .حاال ا شاره شد به ارز پایه؛ در

طرف هم از داخل دولت ،خود مســـئولین به ما می

این زمینه هم حرف های گوناگونی از دولت صــادر

گویند که بع ضی کارخانه ها دچار م شكلند ،اختالل

شــد .یعنی در روزنامه ها از قول یک مســئول ،یک

دارند ،در بعضــی جاها تعطیلی صــنایع وجود دارد-

جور گفته شــد؛ فردا یا دو روز بعد ،یک جور دیگر

گزارش های گوناگونی به ما می رسد ،خود شما هم

گفته شد .نگذارید این اتفاق بیفتد .واقعاق یک تصمیم

گزارش می ده ید؛ یعنی من گزارش های دیگر هم

قاطع گرفته شود ،روی آن ت صمیم پاف شاری شود و

دارم ،اما اتكاء من به گزارش های دیگران نیســـت؛

مســـئله را دنبال کنید .به هر حال منابع ارزی باید

گزارش های خود شما ه م هست که به دست ما می

مدی ریت دقی بشـــود(بیانات مقام معظم رهبری در

رســد -خب ،باید این را عالج کرد .اینها طبعاق ایجاد

د یدار رئیس جمهوری و اعضــــای هی ئت دو لت،

اشكال می کند .اگر چنانچه همین بخش دوم قضیه-

.)1391/6/2

یعنی آن نیمه ی خالی لیوان -نمی بود ،شـــما امروز
از لحاظ رون اقت صادی ،و ضع بهتری را در ک شور

ه :مدیریت مصرف

ارائه می کردید و کمک های بیشـــتری به مردم می

یک م سئله هم در اقت صاد مقاومتی ،مدیریت م صرف

شـــد .باالخ ره حمایت از تولید ملی ،آن بخش درون

ا ست .م صرف هم باید مدیریت شود .این ق ضیه ی

زای اقتصاد ماست و به این بایستی تكیه کرد.

اسراف و زیاده روی ،قضیه ی مهمی در کشور است.

واحدهای کوچک و متوســـط را فعال کنید .البته

خب ،حاال چگونه باید جلوی اســـراف را گرفت؟

خوشـــبختانه واحدهای بزرگ ما فعالند ،خوبند و

فرهنگ ســازی هم الزم اســت ،اقدام عملی هم الزم

سوددهی شان هم خوب ا ست ،کار شان هم خوب

ا ست .فرهنگ سازی اش بی شتر به عهده ی ر سانه

اســـت ،اشـــتغالشـــان هم خوب اســـت؛ عمده ی

هاســت .واقعاق در این زمینه ،هم صــدا و ســیما در

واحدهای بزرگ ما وضــعشــان اینجور اســت -لذا

در جه ی اول و بیش از ه مه مســـئول یت دارد ،هم

همان طور که گفتید ،مح صول سیمانمان ،مح صول

دســـتگاههای دیگر مســـئولیت دارند .باید فرهنگ
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ســـازی کنید .ما یک ملت مســـلمان عال قه مند به

موازی ا ست؛ یعنی همان طور که انقالب ا سالمی با

مفاهیم ا سالمی ه ستیم ،اینقدر در ا سالم ا سراف منع

تو جه به ن یاز های خود به ن هاد هایی با روح یه و

شــده ،و ما متأســفانه در زندگی مان اهل اســرافیم.

عملكرد انقالبی ،اقدام به تأســـیس نهادهایی مانند

بخش عملیاتی اش هم به نظر من از خود دولت باید

کمیته ی امداد ،جهاد ســازندگی ،ســپاه پاســداران و

آغاز شود .در گزارش های شماها من خواندم ،حاال

بنیاد مســـكن نمود ،امروز نیز بایســـتی برای تأمین

هم بعضی از دوستان اظهار کردند که دولت درصدد

ا هداف انقالب ،این پروژه را ادا مه داده و تكم یل

صرفه جویی ا ست و می خواهد صرفه جویی کند؛

کند؛ چرا که انقالب ا سالمی به اقت صاد مقاومتی و به

بســیار خب ،این الزم اســت؛ این را جدی بگیرید.

نهاد سازی های مقاومتی در اقت صاد نیاز دارد که چه

دولت خودش یک مصــرف کننده ی بســیار بزرگی

بســا ماهیتاق از عهده ی نهادهای رســمی اقتصــادی

ا ست .شما از بنزین بگیرید تا و سائل گوناگون ،یک

برمی آید .پس باید نهادهایی موازی برای این کارویژه

مصـرف کنده ی بزرگ ،دولت اسـت .حقیقتاق در کار

ایجاد کند؛ یعنی ما در کشــورمان به «اقتصــاد پریم»

مصــرف ،صــرفه جوویی کنید .صــرفه جویی ،چیز

نیاز داریم.

بسیار الزم و مهمی است.
ب ه مصــرف تولیدات داخلی هم اهمیت بدهید .در

اقتصاد ترمیمی

دستگاه شما ،در وزارتخانه ی شما ،اگر کار جدیدی

تعریف دوم از اقتصــاد مقاومتی عبارت از اقتصــادی

انجام می گیرد ،اگر چیز جدیدی خریده می شـــود،

اســت ک ه در پی مقاوم ســازی ،آســیب زدایی ،خلل

اگر همین اقالم روزمره ای که مورد نیاز وزارت خانه

گیری و ترمیم ســـاختارها و نهادهای فرســـوده و

اسـت ،تهیه می شـود ،سـعی کنید همه اش از داخل

نا کارآ مد موجود اقتصـــادی اســـت .یعنی اگر در

باشد؛ اصرار بر این داشته باشید؛ خود این ،یک قلم

رویكرد قبلی می گفتیم که فالن ن هاد نمی توا ند

خیلی بزرگی میشـــود .اصـ ـالق ممنوع کنید و بگوئید

انت ظارات ما را برآورده ک ند ،در رویكرد جد ید به

هیچ کس ح ندارد در این وزارتخانه جنس خارجی

دنبال آن هســـتیم که با بازتعریف ســـیاســـت های

مصـــرف کند .به نظر من اینها می تواند کمک کند

ن هاد های م وجود ،کاری کنیم که انت ظارات ما را

(بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهوری

برآورند .مثالق در این تعریف ،ما از بانک مرکزی یا

و اعضای هیئت دولت.)1391/6/2 ،

وزارت بازرگانی می خواهیم که کانون های ضــعف
و بحران را در نظام اقتصادی کشور شناسایی کنند و

چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی

خود را بر ا ساس شرایط جدید اقت صادی ،تحریم ها

اقت صاد مقا ومتی را می توان چهار گونه تعریف نمود

یا نیازهای انقالب اســـالمی بازتعریف نمایند و در

و چ هار الگو از آن یا ترکیبی از ه مه ی آن ها را در

نتیجه عملكردی جهادی ارائه دهند .در مقابل تمثیل

کشور به عنوان پروژه هایی می پیگیری کرد.

می توان گفت این کار شــبیه همان کاری اســت که
پتروس فداکار با فرو بردن انگشـــت خود در ترک

اقتصاد موازی

دیواره ی ســــد ان جام داد؛ یعنی با ید ترک های

تعریف اول از اقتصــاد مقاومتی به مثابه ی اقتصــاد

ســاختاری دیوار نهادهای اقتصــادی را ترمیم کنیم.
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این مســأله یعنی ترمیم و مقاوم ســازی ســاختارهای

جمهوری اســـالمی ایران دارد و یک اقدام بلندمدت

اجرایی و اداری کشــور حســب نیازهای مختلف و

را شـــامل می شـــود .این تعریف هم که به نظر می

مقتضیات زمان و مكان هم امری دور از ذهن نیست.

ر سد دور از دیدگاههای رهبر معظم انقالب نی ست،

کشــورهای توســعه یافته نیز در برهه هایی از تاریخ

رویكردی ای جابی و دورا ندیشــــا نه دارد .در این

اقت صادی خود ،مجبور به مقاوم سازی ساختارهای

رویكرد ،ما در پی اقتصـــاد ایده آلی هســـتیم که هم

اقتصــادی شــدند .مثالق غرب پس از دو شــوک نفتی

اسالمی باشد و هم ما را به جایگاه اقتصاد اول منطقه

 1979و  1983میالدی ،اقدام به جایگزینی ســوخت

برساند؛ اقتصادی که برای جهان اسالم الهام بخش و

های فســیلی با ســایر ســوخت های نوین کرد؛ به

کارآمد بوده و زمینه ســـاز تشـــكیل تمدن بزرگ

طوری که امروزه با قیمت های باالی یک صــد دالر

ا سالمی با شد .بدین معنا ا سا ساق در الگوی ا سالمی

نیز دچار شوک نفتی نمی شود .با این تو ضیحات ما

ایرانی پیشـــرفت ،یكی از مؤل فه های مهم الگو می

امروز فقط نیازمند عزمی ملی برای اجرای این پروژه

باید متضمن مقاومت و تحق آن باشد .در این مقوله

ی ملی و ارزشی هستیم(فتحی.)1391 ،

است که اقتصاد مقاومتی مشتمل بر اقتصاد کارآفرینی
و ریسک پذیری و نوآوری می شود(فتحی.)1391 ،

اقتصاد مقاومتی
تعریف ســـوم از اقت صـــاد م قاومتی ،متوجه هجمه

تعریف فساد

شنا سی ،آفند شنا سی و پدافند شنا سی ما در برابر آن

ریشـــه فســـاد از فعل التین  Rumpereبه معنای

هجمه اســـت .یعنی ما باید ابتدا بررســـی کنیم که

شكستن است .بنابراین ،در فساد چیزی می شكند یا

مخالفان ما حمله به اقتصــاد ایران و اخالل در آن را

نقض می شـــود(کیانی منش؛  .)27 ،1386که منظور

چگونه و با چه ابزارهایی صورت می دهند .بنابراین

از شكسته شدن در اینجا شكسته شدن قانون ،عرف،

وقتی به اقتصاد مقاومتی دست یافته ایم که ابزارها و

اخالق و در اغلب موارد مقررات دولتی است(حبیبی،

شــیوه های هجمه ی دشــمن را پیشــاپیش شــناخته

 .) 30 :1375غالباق در نتیجه فســـاد چیزی نقض می

باشــیم و بر اســاس آنها اســتراتژی مقاومت خود را

شود ،این چیز ممكن ا ست یک ا صل ،رویه یا شیوه

علیه آنان تدوین و اجرا کنیم .بدیهی اســـت تا آفند

اخالقی یا قانونی یا مقررات اداری باشـــد .اگرچه

دشمن شناخته نشود ،مقاومت متناسب با آن طراحی

تعاریف مختلف زیادی از ف ساد ارائه شده ا ست ،اما

و اجرا نخواهد شد.

وجه مشترک تمام این تعاریف آن است که در محیط
فاســـد ،حقوق اجتماعی ،اقتصـــادی و ســـیاســـی

اقتصاد الگو

شهروندان نادیده گرفته می شود یا ح مسلم فرد یا

چهارمین تعریف نیز این اســت که اســاس ـاق اقتصــاد

گروهی به آســـانی پایمال ،یا به ناح به دیگری یا

مقاوم تی یک رویكرد کوتاه مدت ســـلبی و اقدامی

دیگران واگذار می گردد(فرج پور .)9 :1383 ،فســاد

صرفاق پدافندی نی ست؛ برخالف سه تعریف قبلی که

اداری طب یک تعریف اج مالی ع بارت اســـت از؛

اقتصـــاد مقاومتی را یا پدافندی یا کوتاه مدت می

پادا شی نام شروع که برای وادار کردن فرد به تخلف

دان ستند ،این رویكرد چ شم اندازی کالن به اقت صاد

از وظیفه تخ صیص داده می شود( سرداری:1380 ،
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 .) 134فساد یكی از مظاهر رفتار ضد اجتماعی است

به منافع عمومی لطمه بزنند و ثانیاق هدف از انجام آن

که مزایایی را خارج از قاعده و برخالف هنجارهای

رســاندن فایده به کارمند اقدام کننده یا به شــخص

اخالقی و قانونی به مرتكبین خود می د هد و در

ثالثی که عا مل را برای ان جام این ا قدام اجیر کرده

م قا بل قدرت بهبود شـــرایط ز ندگی ســـایرین را

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

تضـــعیف می کند(ربیعی؛  .)29 :1383در گذشـــته

و ســـازمانی در مجموع به عنوان شـــكلی از تخلف

ف ساد اداری را نا شی از حرص سیری ناپذیر ان سان

معرفی شده است.

می دانســتند .برای مثال ،فیلســوفان اســكو الســتیک

بنا به تعریفی آن را هر نوع استفاده نادرست از منابع

ســـده های میانه درباره فســـاد اداری این گونه می

عمومی برای ک سب منافع شخ صی دان سته اند و در

اندیشیدند .فیلسوفان دوره روشنگری جنبش فلسفی

تعریف دیگر فســـاد اداری را به عنوان انحراف از

قرن ه جدهم که ویژگی بارز آن ع قل گرایی بود و

انجام وظایف رســمی در ادارات دواتی شــناخته اند

نظر یه پردازان دو لت دموکرات یک در قرن نوزدهم

که هدف از آن نیز در نهایت رسیدن به رفاه شخصی

تعریف دقیقتری از فســــاد اداری ارائــه کردنــد:

به دلیل خوی شتن پر ستی ا ست .ف ساد اداری علیرغم

ســوءاســتفاده مقام اداری از وجوه عمومی به منظور

این كه در اکثر جوامع وجود دارد از ســـویی نیز می

افزایش درآمدش به طور غیرقانونی( صبوری؛ :1380

توان آن را محصـــول شـــرایط خاص فرهنگی و

 .) 247ســـاموئل هانتینگتون فســـاد اداری را چنین

اجتماعی دانست( .)lawal & tobi, 2006: 29

تعریف می کند :فســـاد اداری به رفتار آن دســـته از

فســـاد اداری جزو جرایم یقه ســـفید ،از انحرافات

کارکنان بخش عمومی اطالق می شود که برای منافع

اجتماعی و یكی از اقالم هنجارشـــكنی به حســـاب

خود ضـــوابط پــذیرفتــه شــــده را زیر پــا می

میآ ید .می توان انحرا فات اجت ماعی را به مفهوم

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

رفتاری به حســـاب آورد که به طریقی با انتظارات

همه دولت های دموکراتیک و غیردموکراتیک توزیع

مشترک اعضای جامعه سازگاری ندارد و بیشتر افراد

مزایای ارزشـــمند و تحمیل هزینه های ســـنگین را

آن را ناپسند و نادرست می دانند .انحراف رفتاری در

کنترل می کن ند .این گو نه مزا یا ،چ نان چه به طور

واقع منجر به شكسته شدن و یا زیر پا گذاشته شدن

غیرقانونی با هدف به دست آوردن مزایا یا خودداری

هن جار ها و ارزش هایی میشـــود که اکثر یت افراد

از پردا خت هزی نه ها به کارگران به کارگزاران

جامعه آن را قبول داشته و به آن احترام میگذارند.

پرداخت شــوند  ،فســاد به شــمار می روند .از دید

در یک نگاه کلی ،عمده ترین اقسام فساد عبارتند از:

اکرمن فســاد نشــانه ای از آن اســت که در کار اداره

ف ساد سیا سی ،ف ساد قانونی و ف ساد اداری که مورد

دولتی خللی پدید آمده اســـت .نهادهایی که برای

اخیر دقیقاق در متن سازمان اتفاق می افتد و دو مورد

اداره روابط متقابل بین شـــهروندان و دولت ایجاد

ا ول ،یعنی فساد سیاسی و قانونی در سطوح کالن تر

شده اند برای ثروتمند شدن شخص و فراهم آوردن

پدیدار می شوند .به هر حال ،هر سه مقوله ی فوق

مزایا برای افراد فاســد به کار گرفته میشــود(اکرمن،

نتیجه ی تعامالت میان سیا ستمداران ،بوروکراتها و

 .) 15 :1385برخی فســــاد اداری را آن گروه از

شهروندان ا ست .ف ساد سیا سی به طور کلی یعنی

اقدامات کارمندان و مسئولین دولت می دانند که اوالق

اســتفاده از قدرت ســیاســی به منظور تحق اهداف
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شخ صی و نام شروع .ف ساد سیا سی و قدرت همزاد

سایر شرایط رشد خواهد کرد.

یكدیگرند؛ یعنی تا زمانی که قدرت وجود نداشـــته

در بررســی های صــورت گرفته و تحقیقاتی که در

باشد از فساد سیاسی نیز اثری نخواهد بود .به تعبیر

زمینه ی فســـاد اداری انجام شـــده ،مهمترین دالیل

روسو ،فساد سیاسی نتیجه ی حتمی کشمكش بر سر

پیدایش فساد اداری بدین شرح عنوان شده است:

کســب قدرت اســت .فســاد قانونی ،وضــع قوانین

. 1اختالف فاحش میان سطح زندگی کارمندان دولت

تبعیض آمیز به نفع سیا ستمداران قدرتمند و طبقات

و سایر شهروندان :می توان توزیع نامناسب درآمد و

مورد لطف دولت اســـت .پس این باور عمومی که

تفاوت نسبتاق زیاد در سطح زندگی گروههای مختلف

ف ساد فقط شامل اعمالی می شود که مغایر با قانون

مردم را که منجر به ایجاد احســـاس بی عدالتی در

با شند ،چندان قابل اعتماد نی ست .در زمینه ی ف ساد

اقشار آسیب پذیرتر می گردد ،یكی از مهمترین علل

اداری ،تعاریف متعددی ارائه شـــده :فســـاد اداری

پیدایش فســـاد اداری معرفی کرد که این عامل در

حالتی در نظام اداری ا ست که در اثر تخلفات مكرر

جامعه ی ما نیز بسیار مشهود است .در پژوهشی که

و مستمر کارکنان به وجود می آید و آن را از کارایی

در ســطح ســه وزارتخانه انجام شــد ،شــكاف بین

و اثربخشی مورد انتظار می اندازد.

درآمدها و هزینه های کارکنان مورد ســـنجش قرار

آنچه به عنوان فساد در این نوشته مورد بررسی قرار

گرفت که نتایج بیانگر این اســـت که درآمد کارکنان

گرفته انواع متداول فسادهای موجود در دیوانساالری

به طور میانگین  50/3درصـــد کمتر از مخارج آنها

دولت شــامل خویشــاوندگرایی ،آشــناگرایی ،اعمال

است.

نفوذ مســـتقیم ،رشـــوه ،مشـــكل ارتباط کارگزار و

. 2روابط خویشــاوندی (خویشــاوندی ســاالری) :در

صــاحب کار و رانت جویی در اقتصــاد میباشــد که

جوامع گرم از جمله ایران که روابط خویشـــاوندی

اغلب ضد تو سعه و کندکننده روند تو سعه میبا شد.

سلطه ی ب سیار بر روابط افراد دارد ،اع ضای خانواده

توســعه کمی و کیفی دســتگاهها ،پیچیده تر شــدن

و دو ستان یک کارمند ،از او انتظار دارند که در مقام

روابط و پیشـــر فت ف نروری مو جب افزایش نقش

انجام امور ایشان ،ضوابط و معیارها را نادیده بگیرد.

مدیریت در جهان امروز گردیده اســـت .محدودیت

لــذا در ایــن جــوامــع فســــاد اداری از نــوع

منابع و امكانات ،سرعت و کیفیت ارائه مح صوالت

خویشاوندساالری بیشتر خواهد بود .در این جوامع،

و خدمات ،ت شدید رقابت و ضرورت انجام هدفمند

با چنین با فت فرهنگی ،اســـتقرار یک ن ظام دیوان

امور ،زمینه توجه دقی به عملكرد را در ســازمان ها

ســاالر اصــیل غیرممكن اســت .وجود پدیده هایی

فراهم آورده اســت .عوامل متعددی در ایجاد فســاد

همچون سرمایه ی سیا سی و سرمایه اجتماعی نیز

تأثیر دارند .رخ دادن فســـاد اداری در هر شـــكل و

روایتگر تأثیر شرایط فرهنگی بر ف ساد اداری ا ست.

زمینه که با شد م ستلزم وجود دو و ضعیت ا سا سی

ســـرمایه ی اجتماعی به مجموعه دیونی اطالق می

اســـت که عبارتند از تمایل و فرصـــت؛ تمایل به

شـــود که افراد در مقابل یكدیگر در یک شـــبكه ی

ارت كاب تخلف و فرصـــت یا مه یا بودن شـــرایط

ا رتباطی قرار دارند .سرمایه ی سیا سی نیز مجموعه

محیطی مربوط .چنانچه تمایل و فرصت یكجا فراهم

دیونی اســت که ریشــه در ارتباطات ســیاســی افراد

شود ،فساد متولد خواهد شد و در صورت مهیا بودن

دارد؛ به طوریكه هر چه ارتباطات سیاسی فرد بیشتر
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باشد ،فرصت های سودآورتر بیشتری فراهم خواهد

قوانین نیز برای ت سهیل زمینه ی مبادرت به اقدامات

شـــد .هر دو مقوله ی فوق داراییهای ناملموســـی

آمیخته با فساد وضع شده اند.

ه ستند که یا نا شی از پایگاه خانوادگی افرادند یا در

. 5عدم حساسیت جامعه به معیارهای اخالقی :ضعف

اثر ارتباطات ایجاد شده در محل کار یا سایر عر صه

ارزشـــ های اخالقی و اعت قادات مذهبی از عوا مل

های جام عه به وجود آمده اند .در جوامع ســـنتی،

گســترش فســاد اداری اســت .هر چه ســطح اخالق

برخورداری از سرمایه های سیا سی و اجتماعی در

عمومی باالتر باشـــد ،هزینه های روانی و اخالقی

مقایسه با جوامع پیشرفته کارکرد بیشتری دارد.

فساد اداری بیشتر خواه د شد .به عالوه ،خطر کشف

. 3وســـعت دامنه ی دخالت های دولت در تصـــدی

و تنبیه نا شی از آن باال خواهد رفت .نیز در صورت

امور :بنا به اظهار یكی از صاحب نظران ،عرصه های

ک شف موارد تخلف ،هزینه های حیثیتی آن نیز برای

بروز ف ساد یا به پیچیدگی د ستگاه دولت که وظایف

متخل فان باالتر از ز مانی خوا هد بود که جام عه از

جد ید ن ظارت و مدیر یت را نیز بر ع هده گرف ته

سطح پایین تری از فضایل اخالقی برخوردار است.

و سعت می یابد .دخالت دولت در بخش ت صدیگری

. 6افزایش شهرنشینی :از آنجا که گسترش شهرنشینی

و ایفای نقش های تولیدی و توزیعی ،فرصــت های

منجر به افزایش تقاضــا برای خدمات دولتی خواهد

زیادی برای سودجویی ،رانت جویی و اخاذی توسط

شد ،این امر از سویی به افزایش بوروکرا سی اداری

کــارکنــان بخش عمومی فراهم می آورد .همچنین

و در کنار آن ،رشد بخش خصوصی می انجامد و از

دخالت های گســـترده ی دولت در زمینه ی اختیار

ســـویی به دلیل افزایش حجم تقاضـــا و کم بودن

صــدور مجوز برای فعالیت های گوناگون باعث می

عرضــه خدمات عمومی ،فرصــت های بیشــتری در

شود که متصدیان امر فرصت بیابند دست به انتخاب

اختیار کارکنان فا سد قرار خواهد داد که سرانجام به

متقاضیانی بزنند که چراغ سبز نشان داده اند.

اف زایش حجم فساد اداری منتهی خواهد شد.

. 4افراط در وضـــع قوانین و م حدود کردن ف عال یت

. 7تأمل و ت ساهل ن سبت به ف ساد :برخی از دولت ها

های بخش خ صو صی از طری این قوانین :هنگامی

بنا به دالیل اقت صادی ،اجتماعی و سیا سی بع ضاق در

که مقررات ،پیچیده و تفســیر آنها مشــكل اســت و

برخورد با موارد فســـاد با تأمل و اغماأ رفتار می

مقاماتی وجود دارند که باید موافقت هایی را اعالم

کنند که این امر ،ف ضای امنی را برای کارکنان فا سد

یا مجوزهایی را صادر کنند و متقا ضیانی نیز ه ستند

پدید می آورد تا بتوانند به فعالیت های خود ادامه

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

دهند(حبیبی؛ .)1380

از طرفی برای انجام دادن کارهایشـــان عجله دارند،

به تعدادی از آثار و پیامدهای فســاد اداری که باعث

فســاد بالقوه پد یدار خواهد شــد .یكی از صــاحب

توجه روزافزون و اهمیت چشمگیر این معضل است

نظران دربــاره اهمیــت نقش قوانین و مقررات در

اشــاره می کنیم ،با توجه به ماهیت پیچیده ی فســاد

ظهور فســـاد اداری می گو ید :من گ مان نمی کنم

اداری ،دامنه ی آثار آن نیز بســیار گســترده و متنوع

بدون قوانین و مقررات دولتی ،ف ساد بتواند به وجود

است:

بیاید .اکثر ســیاســتمداران و مأموران دولت ابتدا در

 -فســاد اداری باعث اتخاذ تصــمیمات نادرســت از

فكر به حداکثر رســـا ندن م نافع خویش ا ند و اکثر

ســـوی دیوان ســـاالران میشـــود ،چرا که آنان از
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طرح های زیر استاندارد ،پر هزینه ،پیچیده و سرمایه

تهیه شده و روش پا سخگویی به گویهها و سؤاالت

بر که به سهولت ح سابر سی نمی شوند حمایت می

پر س شنامه به روش پیمای شی صورت گرفته ا ست.

کنند تا آسانتر مبالغ هنگفتی را به سود خود برداشت

تحقی ماهیت کاربردی و از نظر وســـعت پهنانگر

کنند.

اســــت .جــامعــه آمــاری این پژوهش ،کــارکنــان

-فساد ادار ی باعث کند شدن رشد اقتصادی میشود،

ســـازمان های ایالم می باشـــد .در انتخاب جمعیت

زیرا انگیزه ســرمایه گذاری را برای ســرمایه گذاران

نمونه ،از روش نمونه گیری ت صادفی طبقه ای ،برای

داخلی و خارجی کاهش میدهد.بررســی ها نشــان

تعیین میزان حجم نمونه برای هر ســـازمان و نمونه

می دهند که سرمایه گذاران در یک ک شور فا سد در

گیری تصـــادفی ســـیســـتماتیک برای نمونه گیری

مقای سه با ک شوری که دچار ف ساد اندک ا ست معادل

کارکنان در داخل هر ســازمان اســتفاده شــد .حجم

 20درصد مالیات اضافی بر سرمایه گذاری دارند.

نمونه و روش محاســـبه آن :با احتمال حجم نمونه

-ف ســـاد اداری باعث به هم ریختن ترکیب مخارج

تقریبا  361نفر اســت که بر اســاس فرمول کوکران

دولت می شود؛ چرا که سیا ستمداران فا سد منابع را

محاســبه گردید . .ابزارگردآوری دادهها پرســشــنامه

بیشــتر به بخش هایی ســوق می دهند که ســودهای

میباشـــد که پس از تعیین شـــاخص های الزم برای

کالن عایدشـــان شـــود .آنان به خرید هواپیماهای

متغیر های پژوهش گو یه هایی طراحی و در قا لب

جنگی و ســـرمایه گذاری در پروژه های عظیم و پر

پرســشــنامه ای که اعتبار1صــوری و پایایی2آن تأیید

سر و صدا بی شتر عالقه مندند تا چاپ و تولید کتب

شـــد ،در اختیار پاســـخگویان قرار گرفت .تجزیه و

درسی و افزایش حقوق معلمان.

تحلیل داده ها با اســـتفاده از نرم افزار  SPSSانجام

-فســاد اداری فاصــله طبقاتی و نابرابریها را افزایش

گردید.

می دهد ،زیرا منابع غالباق به بخشهایی تخصیص داده
می شود که قدرت بازپرداخت آن را دارند .و افرادی

جنس

که از توا نایی های مالی و موقعیتی بهتر برخوردار ند،

وضعیت

منابع بیشــتری را جذب میکنند که این امر ،منجر به

مدیریت
مصرف

بیشتر شدن شكاف طبقاتی میشود.
اقتصاد
مقاومتی

-فساد اداری از درجه مشروعیت و اثربخشی دولتها

قناعت
تولید

می کا هد و ث بات و امن یت جوامع را به خطر می

ثروت
ترجیح مصرف

اندازد .به عالوه ارزش های دموکراســی و اخالقیات

شناختی

را مخدوش می سازد و از این طری  ،مانع توسعه ی

احساس

فساد

کاالی داخلی

اداری

ی
رفتاری

سیاسی و اجتماعی می شود.

شکل شماره  :1مدل

روش تحقیق و مراحل آن

نظری پژوهش

چارچوب نظری پژوهش از طری روش اســـ نادی
1

. Validity

2

. Reliability

صهبای نور ،سال دوم ،شماره سوم ،تابستان 1396

74

یافته های پژوهش
 از کل نمو نه ( )72/4درصـــد را مرد و ()27/6درصد را زنان تشكیل میدهند.

متغیر تعداد میانگین
مرد 3/40 262

 بر ح سب و ضعیت تأهل )32/0( ،در صد افرادمجرد )56/7( ،در صد افراد متأهل )7/8( ،در صد افراد
بی همسر (بر اثر طالق یا فوت همسر) و ( )3/6درصد
افرادی که نامزد داشتهاند ،میباشد.
جدول ( :)1آمارههای تو صیفی فرهنگ اقت صاد
مقاومتی و ابعاد آن
مدیریت قناعت

زن 3/39 99

درجه سطح معناداری

T
واریانس
های برابر
واریانس
های نابرابر

آزادی

0/141

0/888

359

356/219 0/141

تولید ترجیح مصرف فرهنگ اقتصاد
ثروت کاالی داخلی
3/72

مقاومتی
3/06

جدول شماره( )2آمارهای مربوط به متغیر فرهنگ
اقتصــاد مقاومتی و ابعاد آن میباشــد .بیشــترین نمره
م یانگین 3/72مربوط به ب عد ترجیح مصـــرف کاالی
داخلی و کمترین نمره م یانگین  2/49مربوط به ب عد

جنس :نتایج آزمون دونمونهای م ستقل(جدول)6بیانگر عدم تفاوت میانگین فرهنگ اقت صاد مقاومتی بر
حسب جنسیت میباشد(سطح معناداری= )0/469و با
م یانگین= 3/39و مردان با م یانگین= )3/40ت فاوت
میانگین ناچیزی را در بین دو گروه م شاهده میکنیم و
میتوان نتیجه گرفت که در استان ایالم فرهنگ اقتصاد
مقاومتی زنان و مردان تاثیر نســبتاق یكســانی با خود به
همراه داشته است.
جدول ( :)7آزمون) (Anowaمتةیر فره نگ
اقتصاد مقاومتی و وضعیت تاهل
F

تولید ثروت می باشـــد .بدین معنا که در بین کارکنان
استان ایالم بیشترین تاثیر فرهنگ اقتصاد مقاومتی آنان

متغیر

جمع

درجه

میانگین

مجذورات آزادی مجذورات

تولید ثروت بوده است.

وضعیت

جدول(:)2آمارههای توصــیفی نگرش به فســاد

تأهل

اداری و ابعاد آن ها
نگرش به فساد
میانگین

0/147

3

0/049

سطح
معناداری
دوطرفه

بعد ترجیح مصـــرف کاالی داخلی و کمترین بعد آن،

3/40

0/888

مقــایســــه میــانگینهــا در بین دو گروه (زنــان بــا

میانگین 2/49 2/89 3/17

اداری

دوطرفه

0/704 0/468

جدول (:)8آ ماره های توصـــ ی فی آز مون
شناختی
3/57

احساسی رفتاری
3/33

3/32

جدول شــماره( )2آمارهای مربوط به متغیر نگرش
به فساد اداری و ابعاد آنها میباشد.
فر ضیه :2فرهنگ اقت صاد مقاومتی بر ح سب جنس
و وضعیت تأهل متفاوت میباشد.
جدول (:)6آمارههای تو صیفی و آزمون )(t-test
فرهنگ اقتصاد مقاومتی و جنس

) (Anowaبرای فرهنگ اقتصاد مقاومتی و وضعیت
تاهل
ابعاد

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

مجرد

115

3/41

0/33

متاهل

205

3/37

0/31

28

3/40

0/30

نامزد

13

3/34

0/22

جمع کل

361

3/39

0/32

وضعيت تاهل بي همسر
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 -4آزمون تحلیل واریانس جدول (6و )7در واقع

به فســاد اداری (احســاســی ،شــناختی و رفتاری) به

ب یانگر ت فاوت م یانگین فره نگ اقتصــــاد م قاومتی

برر سی جداگانه هر کدام از آنها پرداخته شد که ن شان

برح سب و ضعیت تأهل میبا شد .با توجّه به ( سطح

میدهد این ارتباط در دو بعد شناختی و رفتاری برقرار

معنــاداری= )0/704میتوان نتیجــه گرفــت واریــانس

بوده اما با بعد احساسی نداشته است).

بینگروهی میانگین فرهنگ اقت صاد مقاومتی برح سب
وضـــعیت تأهل متفاوت نمی باشـــد .و با مقایســـه
میانگینها در بین گروهها از بی شتر به کمتر (مجردها با
میانگین= ،3/41بیهم سر با میانگین= ،3/40متأهلها با
میانگین=3/37و نامزدها با میانگین= )3/34اگرچه این
تأثیر را در مجردها بی شتر م شاهده میکنیم .اما با توجه
به تفاوت اندک میانگینها و همچنین سطح معناداری،
فرضیه مورد نظر رد میشود.
 فر ضیه :2بین فرهنگ اقت صاد مقاومتی و نگرشبه فساد اداری رابطه معنادار و معكوس وجود دارد.
جدول( :)6آزمون همبستگی پیرسون بین فرهنگ
اقتصاد مقاومتی و ابعاد نگرش به فساد اداری
نگرش به
فساد اداری

احساسي

ضريب
همبستگي **-0/156
پيرسون

0/032

شناختي

شکل :2ضرایب استاندارد مدل معادله ساختاری پژوهش

این قســمت از آزمون به اعتبار ســازهای (وســیله
اندازه گیری) و آزمون نیكویی برازش ســـاختار مورد
نظر با استفاده از نرم افزار Amoseبا در اختیار داشتن
دادههای مربوط به متغیرهای برگرفته شده از فرضیهها
پرداخ ته میشـــود .نرم افزار  Amoseیک بر نا مه

رفتاری

**-0/121** -0/174

کامپیوتری بسیار پیچیده و انعطاف پذیر است که با آن
می توان انواع مختلف روابط متغیرهــا را تحلیــل و
م طال عه کرد .به تعبیر خاص تر ،با  Amoseمیتوان
روابط موجود )1متغیر های پن هان با آشـــ كار ،و )2

سطح
معناداری
دوطرفه

0/002

0/433

0/001

0/012

تعداد

361

361

361

361

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

نتایج آزمون همبســـتگی پیرســـون(جدول ،)6بین
متغیر فرهنگ اقت صاد مقاومتی و نگرش به ف ساد اداری
(مقدار-0/156= rو سطح معناداری= ،)0/00بیانگر این
است که بین این دو متغیر با اطمینان الزم رابطه معنادار
و معكوس برقرار میبا شد .یعنی ک سانی که به فرهنگ
اقت صاد مقاومتی متمایل ه ستند ،نگرش به ف ساد اداری
کمتری داشـــته و بالعكس( .به منظور تبیین بهتر رابطه
همب ستگی بین فرهنگ اقت صاد مقاومتی با ابعاد نگرش

متغیرهای پنهان با پنهان را م طال عه کرد .دســـته اول
تحت عنوان (مدل اندازه گیری) و دســـته دوم تحت
عنوان (مدل ســاختاری) بررســی میشــود .متغیرهای
آ شكار جلوههای م شاهده شده متغیرهای پنهان تلقی
می شوند ،به سخن دیگر متغیرهای آشكار که مشاهده
شــدهاند بهعنوان متغیرهای تجربی متغیرهای پنهان که
مشاهده نشده اند فرأ میشوند .برای آنكه متغیرهای
آشـــكار از متغیرهای پنهان متمایز باشـــند ،در بیان
تصـــویری مدلها متغیرهای آشـــكار با مســـتطیل و
مدلهای پنهان با لوزی ن شان داده شده ا ست .پس از
اجرای برنامه ،مدل برازش شـــده فرضـــیهها و روابط
عنوان شده در تحقی به شرح ذیل نمایان گردید.
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جدول ( :)10معیارهای برازش مدل و تفســیر

فساد عارضه ای است که الگوسازی آن از دیدگاه

برازش قابل قبول
معیار برازش

سطح قابل

مدل

قبول

بتفسیر

میزان

حد

حاصل

پذیرش

کای اسكوئر به
دست آمده با
کای اسكوئر
()CMIN

مقدار کای

کای اسكوئر

اسكوئر

جدول برای یک

جدول

درجه آزادی

119/391

قابل
قبول

کای اسكوئر
نسبی
()CMIN/DF

پذیرش ولی
بین 2تا3
خوب

(عدم
نیكویی برازش
()GFI

(برازش
کامل)

ریشه میانگین
مربعات خطای
برآورد

گردد:

نشاندهنده
ضعف برازش و
مقدار بیشتر از 5

3/512

منعكسکننده

قابل
قبول

دولت سر وکار دارند سعی می کنند به منظور پرداخت

مقدار نزدیک به
 0/95منعكس-
کننده یک

تاحدی-
0/881

برازش مطلوب

قابل
قبول

است.

0/10

برازش خوب را

تاحدی-
0/084

قابل
قبول

()TLI

کامل)

کانال غیرر سمی پیگیری کنند .م سلم این ا ست که هر
مقررات بی شتر شود ،اقت صاد غیرر سمی زیاد می شود.
هر چه پنهان کاری و قواعد پیچیده برای عامه ها در

تالش میکند تا

سازمان ها بی شتر شود ،اقت صاد غیرر سمی بی شتر می

شاخص بنتلر-

شــود .از طرفی ،در ایران اقتصــاد دولتی اســت ،چون

نقطه ضعف

توکر لوئیس

ال مال یات ،کار خود را از
هزی نه های کمتر دولتی ،مث ق
چه موانع مال یاتی از طری تعیین آیین نا مه ها و

نشان میدهد.

(برازش

-1باید از اقتصاد غیررسمی جلوگیری کرد .منظور
از اقت صاد غیرر سمی ،یعنی مردم و شرکت هایی که با

نیاز به بهبود

کوچكتر از

(عدم

حساسیت برانگیز است.

مقدار کمتر از 1

 0/05یک

برازش) تا 1

دیدگاه تجربی دشوار ،و مبارزه با آن از دیدگاه سیاسی

ارباب رجوع ادارات پیشــنهادهایی کاربردی مطرح می

مقدار کمتر از

()RMSEA

ردیابی آن از دیدگاه تجربی دشـــوار ،و مبارزه با آن از

مشخص مقایسه

است.

برازش) تا 1

نظری پیچیده ،گردآوری و دســـترســـی به داده ها و

با این اوصـــاف ،به نظر محققان و در صـــحبت با

میشود.

از 1تا  5قابل

جمع بندی و نتیجه گیری

بونت( )NFIدر
به حساب

تاحدی
0/774

نیاوردن جریمه

قابل
قبول

شاخص برای

همه چیز در اختیار دولت ا ست :تولید ،خرید ،فروش،
بانک ،بیمه و دانشـــگاه .در واقع ،نمی توان گفت که

افزودن پارامتر را

تمام کســـانی که برای دولت کار می کنند ،صـــادق

(عدم

براساس مدل

ه ستند .کافی ا ست تنها یک یا  5یا  10در صد تن به

شاخص

برازش) تا 1

تدوین شده یا

تطبیقیIFI

(برازش

مفروأ با مدل

کامل)

استقالل

مرتفع کند
تاحدی
0/833

قابل
قبول

از حاصلضرب
شاخص برازش
هنجار شده
مقتصد

باالتر از
 0/50یا 0/60

برازش

()PNFI

0/590

قابل
قبول

هنجارشده
حاصل میشود
هرچه مدل به

شاخص برازش
تطبیقی مقتصد
()PCFI

باالتر از
 0/50یا 0/60

بیشتر جریمه
میشود

بوده ،اما قابل انجام ا ست .روش ها و نظام های سنتی
هنوز در بیشتر اداره ها ،محور گردش کارها به حساب
می آیند و در این روش ،همواره راه فرار برای متخلفان

یک اشباع شده
نزدیكترباشد

مفا سد اقت صادی ،اقت صاد دولتی ا ست .باید تالش بر
خ صو صی سازی اقت صاد جامعه با شد .این کار کالن

نسبت اقتصاد
مدل در شاخص

رشوه بدهند ،این کار چه فسادی ایجاد می کند؟ ریشه

0/627

قابل
قبول

باز بوده ا ست .ارائه نظام مطمئن و تعریف شده اداری
به شكلی که مدیران موظف با شند تمام اموال اداری و
اجرایی را در قالب نظامی مدون ،اجرا ،ت شكیل پرونده

بررسی رابطهی فرهنگ اقتصاد مقاومتی و نگرش به فساد اداری(مطالعه موردی سازمانهای استان ایالم)

بدهند و بایگانی کنند و هر لحظه بتوان کلیه اطالعات
را به دســـت آورد ،یكی از راهكارهای جلوگیری از
بروز تخلف اداری است.
-2اطالع رســانی :ناآگاهی ارباب رجوع از آیین
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های ه مایش نیروی انت ظامی ،تهران :م عاو نت
نیروی انتظامی.
ما ندل ،رابرت ( )1379چهره تغییر امن یت ملی ،تهران
انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردی.

نامه ها و مقررات موجود در سازمان ها و ارائه نكردن

اکرمن سوزان روزا .)1385( .فساد و دولت ،علت ها و

اطالعات الزم به مراج عان ،احت مال تخلف را افزایش

پیامدها و اصـــالح ،ترجمه منوچهر منصـــوری،

می د هد و اطالع رســــانی و دادن آ گاهی از طری

انتشارات شیرازه ،تهران.

ابزارهایی ،همچون تهیه بوشـــورهای الزم ،آگاه کردن

بیرشـــک ،بهروز و همكاران ،)1380( ،بررســـی نقش

مردم از مقررات و آیین نامه ها و مشخص کردن مسیر

مذهب در تجربه رتبه بندی ا سترس های زندگی،

ورود و خروج به ســـازمان ها و نحوه ارائه خدمات و

همایش بین المللی نقش دین در ســـالمت روان،

 ...باعث جلوگیری از تخلف خواهد شد.

سال پنجم ،شماره .19

-3بررســـی وجدان کاری و افزایش بهره وری و

پور کیانی مســـعود ،امیری افالطون ،خادمی مرتضـــی،

البته د ستیابی به تولید اجتماعی بهینه از هدف های هر

( ،)1390سالمت سازمانی ،ف ساد اداری و شایعه،

جامعه اســـت .باید به نوعی بی تفاوتی اجتماعی و
کاری را از ذهن کارمندان سازمان ها زدود.
-4پس چاره ای جز تقسیم قدرت و تصمیم گیری
میان طبقات سازمان نی ست .ا ساس کار بر م شارکت و
همكاری در سازمان باشد.

مرکز انت شارات علمی دان شگاه آزاد ا سالمی واحد
کرمان.
ربیعی ،علی ،)1383( ،زنده باد فسـاد ،سـازمان چاپ و
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
رهنمود ،فرج اهلل ،طــاهری پور کالنتری حبیــب اهلل،
ر شیدی اعظم ،)1388( ،شنا سایی عوامل موثر بر

منابع

ربانی ،ر سول و جواد اف شارکهن ( « )1383شهرن شینی
و امنیت؛ تحقی در عوامل و شرایط مؤثر بر امنیت
شـــهرها ،مورد؛ شـــهر جدید بهارســـتان» ،مجله
پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی) جلد،16
شماره.1
ســـارو خانی ،باقر و منیژه نو یدن یا ( « )1385امن یت
اجت ماعی ،خانواده و م حل ســـكو نت؛ تهران »
فصــلنامه علمی پژوهشــی –رفاه اجتماعی ،ســال
ششم،شماره.2

شـــایان مهر ،علیرضـــا ( )1377دائره المعارف تطبیقی
علوم اجتماعی تهران :سازمان انتشارات کیهان.

عبدی ،توحید ( )1384مجموعه مقاالت و ســـخنرانی

فســاد مالی در بین کارکنان دســتگاههای اجرایی،
پایان نامه نامه مدیریت اجرایی ،سال دهم ،شماره
یک ،نیمه اول.
ســهرابی ،نادره و ســامانی ،ســیامک .)1380( ،بررســی
میزان تأثیر نگرش مذهبی بر ب هداشـــت روانی
نوجوانان ،نقش دین و بهداشــت روانی ،دانشــگاه
علوم پزشكی تهران ،تهران.
صــبوری کاشــانی ،منوچهر ،)1380( ،جامعه شــناســی
ســازمان ها بوروکراســی مدرن ایران ،انتشــارات
سخن ،تهران.
هانتیگتون ،سامویل ،)1370( ،سامان سیاسی در جوامع
دستخوش دگرگونی ،محسن ثالثی،انتشارات علم.
حبیبی ،نادر .)1380( .فساد اداری ،انتشارات وثقی.
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آقابخشی ،علی .)1390( .فرهنگ علوم سیاسی ،تهران،
انتشارات پگاه.
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زاهدی ،شمس ال سادات .نگر شی بر ف ساد و آثار آن،
دانش مدیریت ،دوره اول ،ش .2

