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Abstract 

Objective: amongst the issues that have become pervasive in the world and most of the 

political systems are to deal therewith is the issue of corruption which is enumerated 

amongst the very devastative problems and confrontation with it is very difficult due to 

the various methods applied in the political systems. Countering corruption at the macro 

level requires recognizing the roots of the prevalence of corruption, Therefore, this 

study was conducted to identify the reasons for the corruption of political systems. 

Methods: the present study has been carried out based on the grounded theory method. 

Use was made of the limited theoretical literature substantially through relying on the 

interviews with 12 individuals (based on a purposive method) from amongst the 

universities' faculty members who were experts in the governmental management, 

political sciences and economy.  The data were extracted from the subjective studies 

and interviews within the format of open coding, selective coding and axial coding. 

Results: the results obtained from coding included the lawful corruption, Political 

corruption, Legal corruption, Cultural corruption and Personal corruption that form the 

factors influencing the corruption-proneness of the political systems categorized into 

two general categories: legitimate corruption and corrupt values, in the end, the 

outcomes of the corruption-proneness of the political systems were identified and some 

strategies were presented for them. 

Conclusion: In conclusion, the fact emerged that all cases that would cause corruption in 

political systems were legitimate and had legal authority. Then, for the first time, the 

final model in relation to the corruption of political systems was drawn in this study and 

the main causes, underlying factors, mediating factors, the main category, strategies and 

consequences of the corruption of political systems were identified. Political systems 

were identified. Finally, it was concluded that political systems to combat corruption 



should implement deconstructions in their core pillars that cover the loopholes of 

corruption. 
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 چکیده

بسیار مخرر    ای مسئلهی سیاسی با آن سروکار دارند مسئله فساد است. فساد ها نظاماز جمله مسائلی که در جهان فراگیر شده و اغلب  هدف:

ی سیاسی، به امری بسیار دشوار مبدل گردیده است. مقابله ها نظامون فساد در ی گوناگها شیوهد که مقابله با این مسئله، به دلیل آی میبه شمار 
ی هرا  نظرام باشد، لذا این تحقیق با هدف شناسرایی دییرل فسرادخیر برودن      ی شیوع فساد میها ریشهبا فساد در سطوح کالن مستلزم شناخت 

 .سیاسی انجام گرفت

نفرر ببره روش    21بر مصاحبه با  یهمحدود و عمدتاً با تک ینظر یاتادب یاست. بر مبنا انجام شده یادداده بن یهبا روش نظر یقتحق ینا: روش

به دست آمده از مطالعات  یها و اقتصاد انجام گرفت. داده یاسیعلوم س ی،دولت یریتمد یها ها در حوزه دانشگاه یعلم یئته یهدفمند( از اعضا
 .انجام شد یمحور یو کدگذار یابانتخ یباز، کدگذار یها در قالب کدگذار مصاحبهو  ینظر

است کره عوامرل    یو فساد شخص یفساد فرهنگ ی،فساد حقوق یاسی،فساد س ی،شامل فساد قانون ها یبه دست آمده از کدگذار یجنتا: ها یافته

 یرت شدند و در نها بندی دستهفاسد  یها فساد مشروع و ارزش یدهند که به دو مقوله کل یم یلرا تشک یاسیس یها نظامبودن  خیز فسادمؤثر بر 
 .شد یشنهادپ ها آن یبرا ییها و راهبرد یاسیس یها نظام بودن خیز فساد یها یامدپ

مشروع  ی خواهند شد، جنبه یاسیس یها نظامکه سبب بروز فساد در  یکه همه موارد یافتظهور  یقتحق ینا یکل یبند در جمع: گیری نتیجه

رسم  یقتحق یندر ا یاسیس یها نظام یزیدر رابطه با فسادخ ییبار مدل نها یناول یباشند. سپس برا یم یو قدرت قانون یاراخت یدارند و دارا
 یتنها . دریدگرد ییشناسا یاسیس یها نظامبود  یزفسادخ یها یامدها و پ راهبرد ی،مقوله اصل یانجی،عوامل م ی،ا ینهعوامل زم ی،شد و علل اصل

بروز  یها خود اعمال کنند که روزنه یدر ارکان اصل ییها یساختار شکن یدمقابله با فساد با یبرا ییاسس یها نظامبه دست آمد که  یجهنت ینا
 فساد را پوشش دهد.

 .یادداده بن یهنظر یاسی،س یها نظام یزی،فساد، فسادخ: ها کلیدواژه

(، 2ب21، مدیریت دولتری  .ییاسس یها نظام بودن یزخ فساد ییفساد مشروع؛ چرا(. 2011باسفندیار ، وند فرج مهران و، مصریاستناد: 
212- 211. 
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 مقدمه

مختلف وجود داشته است. فساد، عدالت را در  یها در فرهنگ ها در سراسر جهان بوده، که قرن یجمشکل را یک فساد،

 یبقائم کند یرا کند م یاقتصاد یشرفتاندازد و پ یرا به خطر م یو اخالق یکدموکرات یها کند ،ارزش یم یفجامعه تضع

است تا با هدف  یازاز فساد ن یعار یستمیس یبه برقرار ها تها و دول حکومت یبقا یامروزه برا(. 2111 ی،اصل و ویئ

آرمان که با مشارکت  ینا یمردم قدم بردارند. در راستا یتکسب اعتماد و رضا یجامعه مردم سایر، برا  یکبه  یدنرس

در  رونداندولت مردان و شه یانم یتنام شفافبه  یسازوکار یابد، میتحقق  یو اجتماع یاسیفعال شهروندان در امور س

(. وجود انواع و اشکال مختلف فساد موجب 2111 و همکاران، یانبنرگس کند یداگردش است تا نقش اثربخش آن ظهور پ

و  یافتتوان  میفساد  یقتمام مصاد ینوجه اشتراک ب یکگنجاند. اما  یفتعر یکدر قالب  یشده تا نتوان آن را به راحت

هر  یاست که نظام ادار یجهانشمول یده(.  فساد پد2111استبخندان، راداف یبرخ یو منافع سوء برا یزهد انگآن وجو

فرهنگ  یکفساد به  یاست که وقت ینکند، ا میرا فراهم  یشترب یبه آن دچار است. آنچه موجبات نگران یشکشور کم و ب

کنند؛ و  میطور رفتار  ینکه همه ا یندب میسو،  یکاز  یراز یشد؛اند میکارش ن یو نادرست یبه زشت یکس یگرشد، د یلتبد

جهان  یتکه جمع ی(. از زمان2111یس،فسقند یزاده و سلطان یرفتار کندبتق ینانتظار دارند چن یزاز او ن یگر،د یاز سو

 یاننما یزساد نف یند،نما یافتهرا سازمان  یبشر یتفعال ی،حل مشکالت اجتماع یمجبور شدند برا ها و دولت یافت یشافزا

 ینب یتسازمان شفاف یدگاهبوده است، از د یراندر ا یاز مشکالت جد یکی(. فساد همواره 2111رمانی،شدبتابع افشار و قه

جهان قرار دارد، که البته با توجه به حجم کالن اقتصاد  یها کشور یندر زمره فاسدتر یاز نظر فساد داخل یرانالملل، ا

و ناکارآمد و ... حداقل در  یچیدهپ یبوروکراس اسخگویی،و پ یترقابت، عدم شفاف ییندرجه پا ی،و رانت یو انحصار یدولت

با  یقفساد به طور عم یدهداشت؛ چرا که پد یچندان یدفساد در کشور ام یها توان به بهبود شاخص مین یزکوتاه مدت ن

 دبه ح مینقض هنجار دائ یتوضع ینا یت(. وق2111و زرگر، یآن گره خورده استبمحمد یو کارآمد یدولت یها یتفعال

(.  نظام 1121و رابلو  ، یکاردوشودبکارلوس ، آلوارو، ر می یاز ساختار اجتماع یشود و جزئ می ینهبرسد ، فساد نهاد ییبای

 یاه ینهمثبت آن را با کاستن از هز یراتبه توسعه و بهره مند شدن از تأث ها دولت یابیدست ینهاز فساد، زم یعار یادار

مختص به توسعه  یفاسد، با مصروف داشتن منابع مال یکه نظام ادار یسازد. در حال میبه جامعه، ممکن  یسربار و اضاف

(. فساد منجر به فقر ، 2111دوست،  یبردبموسو میکند که منابع را در خودش فرو  میعمل  یجامعه، به مثابه باتالق

نشان داده شده  یقات(. در تحق1111شودبسلمان باهو ، میقانون  یو عدم اجرا یفضع ی، نهادها یکاریحرص و آز ، ب

(. 1121،  یاوموکارو و داهونس یی،آدجبو یی،استباوجکا، آدجبو یفو نظارت ضع یتعدم شفاف یجهاست که فساد نت

 ی،براسبورن، گونزالس،  یچکندبر می یجادجامعه ا یبر دموکراس یمخرب یراتنشان داده شده است که فساد تأث  ینهمچن

 یزندگ یفیتنو ظهور و بهبود ک یها از موانع توسعه کشور یکی(. فساد 1121وکالرسکو  ،  یسواها ینگتو،کار

خو   یتحاکم یها از شاخص یکیکنترل فساد به عنوان  ی(. به طور کل1121،  یکوو گر یناتیسا یانی،مار یل،استبلوکات

 یجهنت ینا یر،اخ یدر سالها رانآی میاسال یجمهور یاسینظام س ی(. با بررس2111ی،شده استبحسن پور و رضو یرفتهپذ
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 یروند صعود رانآی میاسال یجمهور یاسیدهه چهارم انقال ، فساد در نظام س یلحاصل شد که در اواخر دهه سوم و اوا

شده  ییاسافساد که تا کنون شن یها . همه جنبهیدنظام فساد مشاهده گرد یگرفته است و مکرراً در ارکان اصل یشدر پ

باشد.  میقابل درک   میبه سهولت در دهه چهارم انقال  اسال یاسیو فساد س یاقتصاد فساد ی،است اعم از فساد ادار

سبب درک  یسایر یستهو ناشا یضموارد مانند تبع یداشته و در بعض یریچشم گ یاررشد بس یراندر ا یفساد ادار

نوع فساد را به  یشترینمانند اختالس و رانت ب یراندر ا  ید اقتصادشده اشت. فسا یادار -یدر بخش ساختار یناعدالت

عموم درک  یفساد کمتر برا یها گونه یرنسبت به سا یاسیفساد س یعنیفساد  یگرد یخود اختصاص داده است. جنبه 

رخ  یراندر ا ی،در جهت منافع شخص یمانند استفاده از قدرت قانون یاسیکه فساد س یستمعنا ن ینبد ینا یشده است ول

است که فساد را در نظام  یعوامل ییشناسا یدرپ یقتحق ینا یاسیفساد بر هر نظام س ینداده باشد. با توجه به اثرات منف

و  یاقتصاد ی،به سهولت، فسادبادار یاسیس یها نظاماز  یاست که چرا در بعض یندهد. حال سوال ا میبروز  یاسیس

 هستند؟ یرفسادخ یاسیس یها امنظو اصطالحاً  دآی می یدار( پدیاسیس

 پیشینه پژوهش

 پیشینه نظری پژوهش

 ها فساد، علل و پیامد

شود. فساد همچنین در  میبرای منافع شخصی، تعریف  می فساد به طور معمول، به عنوان سوء استفاده فرد از منافع عمو

بقائمی  شود میی مرتبط، آشکار ها ر فعالیتی فامیلی، تقلب، اختالس، سوء استفاده از قدرت دولت و دیگها تبانی، انتصا 

د که به معنی شکستن و ویران کردن است. بنابراین در فساد آی می( Rumpere(. فساد از کلمه یتین ب2111اصل  ویئی،

 شود. این چیز ممکن است یک شیوه رفتار اخالقی یا قانونی یا غالباً مقررات ادارای باشدبشفیعی، میچیزی ویران یا خرا  

(. فساد هر گونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت 2111همتی نژاد و پرواز،

فردی، جمعی یا سازمانی، عمدأ و با هدف کسب هر گونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیر مستقیم برای خود یا دیگری و با 

زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سالمت و امنیت عمومی و یا پذیرد یا ضرر و  مینقض قوانین و مقررات کشوری انجام 

جمعی از مردم وارد نماید؛ نظیر رشاء، ارتشاء، اختالس، تبانی، سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا 

ی غیر قانونی، ها ت تخصیصی غیر قانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمها اطالعات، دریافت و پرداخت

(. مسأله فساد یک مسأله پیچیده و مبهم است 2111بصیدی و رهبر، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی

ی فرهنگی و اجتماعی یا تخطی از ها سرپیچی از هنجار ها آنی انحرافی بوروکراتها اشاره دارد که سرمنشاء ها که به رفتار

ی که شفافیت رتبه باییی دارد، فساد اداری کمتر به ها (. در کشور2111بمنتظری و شول، باشد مین انتظارات شهروندا

شود که افراد دارای اعتماد به نفس  می(. فساد در سطح جهانی به عنوان اقداماتی تلقی 2،1121بگرای کار خورد میچشم 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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نترل فساد و توسعه شفافیت را از اقدامات مناسب (. بانک جهانی، برنامه ک2،1111بجاندا کنند میشخصی از آن استفاده 

(. بسیاری از مطالعات تأثیر منفی فساد را بر 1111، 1بنام، نگی ین، نگی ین و نگو لو برای کنترل فساد معرفی کرده است

و (. مؤسسات عالی حسابرسی یکی از ارکان یکپارچه سازی 1،1121بآنیسا آلفدا دانند میرشد اقتصادی غیر قابل انکار 

(. فساد همیشه 1121سوای وکالرسکو، ها بکریستین ریچ بورن، گونزالس، براسی، کارینگتو، شوند میمقابله با فساد تلقی 

ین دولت و بی مالی و اداری دولت، تحول روابط غیر رسمی ها ی جدید است به دلیل تغییر در تواناییها همراه رژیم

گذارد ،  میز فساد بر نگرش عمومی نسبت به اقتدار دولت تأثیر دهد که درک عمومی ا میمشاغل بزرگ. نتایج نشان 

بفرولووا، ورون کووا، آلیخینا، کوالیوا،  دهد میی ضد فساد خسارت در اعتماد عمومی به دولت مرکزی را کاهش ها تالش

ز دولت را آلوده کند و هر سطح ا می(. فساد یک جرم علیه بشریت است که کشور را نابود 1121، 0پرودانووا، کاشیرسکایا

رساند و  می(. فساد به رقابت در بازار آزاد آسیب 1،1121بسابرینا یابد میشود و فقر افزایش  میکند، توسعه کشور مهار 

ی فسادستیزی ها (. رابطه مثبتی بین شاخص1،1121بشیشانگ و یاوکین سبب تحریف روابط سیاسی و تجاری خواهد شد

بلوکاتیل، ماریانی، سایناتی و گریکو ،  انصاف در مجازات و انطباق رویه ای وجود داردی حرفه ای، ها و شفافیت، استاندارد

در کشورهای فقیرتر ، کم ثبات یا پست کمونیستی پیرامون این کلمه اعتقاد بر این است که فساد بسیار مخر   (.1121

ی ها ی دولت و عملکرد دستگاهها (. بدون شک، فساد سبب وارد شدن خدشه بر سیاست1121بپترا و والیری ، تر است

، افزایش هزینه و اخالل در فرآیند تصمیم گیری خواهد شد. به طور کلی ها اجرایی شده و باعث از بین رفتن منابع ملت

ی یک حکومت ها و توانایی ها ی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، تضعیف اعتقاد و اعتماد مردم به ظرفیتها فساد موجب زیان

(. فساد سیستمی عموماً به عنوان مانع اصلی توسعه 2111بتابع افشار و قهرمانی، شود می ها ید از دولتو در آخر، قطع ام

ی ها شود. این امر به این دلیل است که فساد انگیزه میاقتصادی و سیاسی در هر کشوری که در آن غالب باشد ، دیده 

کند ، ثروت و قدرت را به افراد تحت  میرا تضعیف کند ، نهادهای عمومی  میاقتصادی برای سرمایه گذاری را تحریف 

شود و باعث ایجاد بی اعتمادی در جامعه  میکند ، موجب سلب دارایی و صادرات غیرقانونی منابع  میالشعاع توزیع 

بکارلوس ، آلوارو،  (. همچنین فساد موجب افزایش فقر و نابرابری اجتماعی خواهد گردید1121بکیم کالرسکو، شود می

کند ، که  می(. فساد توانایی دولت را در پرداختن به فقر و پایداری خدمات کلیدی عمومی تضعیف 1121دو و رابلو ،ریکار

را در برابر درگیری و خشونت داخلی آسیب پذیر  ها آنشود و  می ها به نوبه خود باعث کاهش مشروعیت و اقتدار دولت

کنند ، شیوع فساد بدان معنی است که خدمات  میر فقر زندگی کند. برای کسانی که در کشورهای در حال توسعه د می

اساسی ، مانند بهداشت ، آموزش ، آ  و فاضال  ، وجود ندارد یا از کیفیت پایین برخوردار است. چشم اندازهای کار 

ا دولتی ی خصوصی یها یابد. فساد غالباً در نتیجه تبانی نامشروع بین اعضای بخش میشایسته و همچنین امنیت کاهش 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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(. تا کنون عوامل گوناگونی مانند وضعیت فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی 1121 ،2بفیروزخان و پریگای دهد میرخ 

ی به وجود آورنده فساد در نظر گرفته شده اند. از مطالعات مهم در این زمینه رابطه فرهنگ و ها و مسائل دولتی متغیر

ی فرهنگی بر روابط کاری و ها دهد که چگونه ارزش میفستند نشان ها است. فستندها تحقیقات ها فساد در سازمان

(  اعتقاد  داشت  که  در  کشورهای 1120ب1(.  مویو2111 بعباسی، پورعزت و سیفی ، گذارد میی اجتماعی تأثیر ها ارزش

ه نوع فساد در هر در  حال  توسعه فساد  سیاسی بسیار بیشتر از  سایرفسادهاست.  وی همچنین اعتقاد داشت که س

کند.  لذا  تخصیص  می. فساد سیاسی: از اختیارات خود برای حفظ قدرت و مقام و ثروت خود تالش  2جامعه وجود دارد. 

.  فساد  1ی رقیب خود از جمله این موارد  است.  ها نامناسب  منابع،  تصویب قوانین متناسب با منافع خود و تضعیف گروه

فساد  ارتباط نزدیکی با  عامالن  فساد  سیاسی دارد.  مثل  پرداخت  رشوه، اختالس، سوء استفاده کالن  :  که  این نوع  

. فساد خرد : که توسط مدیران و کارکنان پایین سازمان صورت میگیردکه معمویً در بخش خدمات 1از دارایی دولتی .

(. شاید بهترین 2111 ،بهنری و محمودی شود می ، پلیس و مقامات مالیات گیر انجامها آنبرای صدور مجوز، بیمارست

روش برای مهار شیوع فساد اداری، شناسایی عوامل بروز آن و در نظر گرفتن راهکارهای کنترلی، نظارتی است. اما چنین 

بایست توأم با هم اندیشی، جامع نگری و قاطعیت اجرایی انجام شود. به عبارت دیگر، توجه به یک عامل فساد  میاقدامی 

ر و پرهیز از سایر عوامل بروز فساد، عمالً ره به جایی نخواهد برد، بلکه باید با پدیده فساد اداری که ماهیتی کثیرالوجه آو

زنند را شناسایی کرده و بالفاصله در  میدارد، به صورت سیستمی برخورد نمود و تمامی عواملی که بر شیوع آن دامن 

(. در یک نگاه کلی، عمده ترین اقسام فساد عبارتنداز: 2111 و شتا  بوشهری،بزارع، حیدری نژاد  برآمد ها آنصدد رفع 

(. این عوامل در شکل گیری فساد در بخش 2111 فساد سیاسی، فساد اقتصادی و فساد اداریبشفیعی، همتی نژاد و پرواز،

ا، سیاستمداران کارآفرین، ی نامطلو  اجتماعی، قوانین متروک، فزونی تقاضها دولتی آفریقای جنوبی شناسایی شد: کنترل

 (.2111 پور و مهدوی، میبکری ی ناکافیها دیوانسایری حاد، احتیاط بیش از حد، ترتیبات اداری ناقص و کنترل

 فساد اداری

د و جنبه ای فراگیر دارد که آن را از کارایی و آی میفساد در نظام اداری در اثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وجود 

ان عقیده دارند که فساد اداری به موارد گوناگون از انحراف یا اعمال قدرت پژوهشگردارد.  میرد نظر باز اثربخشی مو

شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطالق است. فساد اداری بر تجاوز و تخطی از قوانین توسط 

بمنتظری و  ه دلیل سادگی، دارای مزایای تحلیلی هستندمقامات دولتی تأکید داشته و از لحاظ ماهیتی، کامأل قانونی و ب

 بموسوی دوست، شود می(. فساد اداری با آسیب زدن به توسعه، مانع رشد رقابت سالم و عدالت اجتماعی 2111 شول،

گونه بود  که نتایج به این (. در یک نظرسنجی در مورد فساد اداری برای بررسی عوامل اصلی فساد اداری انجام شد2111

ثباتی سیاسی و ضعف نهادی و طبقه اجتماعی بیشترین تأثیر را بر ایجاد فساد اداری  فرهنگ ، فرهنگ سازمانی ، بی که :

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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ی میانی و پایینی نظام اداری تا حدود ها دهد: فساد اداری در دوره می(. تحقیقات نشان 1121 ،2بسالم ال جوندی دارند

ی سیاسی بی ثبات نیز مسبب ها دان عالی رتبه بستگی دارد. محیطزیادی به میزان فساد در بین سیاستمداران و کارمن

رحال توسعه، به عنوان کشورهای دبه ویژه در و امروز دنیای  در پدیده فساد  اداری، (.2111 بخداخواه، باشد میبروز فساد 

سرعت حرکت چرخ بر را  ریناپذی جبرانصدمات  این پدیدهاست. شده ع پیشرفت جامعه، مطرح ترین موان یکی از مهم

بدهقان، خبیری، حسینی، عبداللهی و  سازد را مسدود و محدود می کرده و مسیر توسعه و پیشرفت توسعه جامعه ایجاد

یی است که انحطاط جوامع را به دنبال دارد. امروزه بسیاری از ممالک دریافته اند ها (. فساد اداری از پدیده2111 قنبری،

 بحسن پور و رضوی، در جهت ثبات اقتصادی، توسعه و پیشرفت است ها یکی از مهمترین تهدید که فساد و تخلف اداری

2111.) 

 فساد اقتصادی

شود که  میفساد اقتصادی و مالی به هرگونه سوء استفاده در این حوزه از جمله اختالس، پول شویی، رشوه، ربا و... گفته 

ل مذکور در فساد اداری و سیاسی باشد. دنیای غر  فساد اقتصادی شاید بسیاری از دییل وجود چنین فسادی همان دیی

را استفاده از پول مردم برای مقاصد شخصی معنا کرده است، برخی هم گفته اند: هر نوع بهره گیری غیر قانونی از 

اقتصادی باعث  (. فساد2111گرددبصیدی و رهبر، میاختیارات و قدرت در جهت استفاده از امکانات مالی، فساد مالی تلقی 

ی ها معیشت اقتصادی، کاهش ارزش پولی، عدم استفاده بهینه از منابع، افزایش سطح فقر و ایجاد ثروت سامانیناب

شود. فساد مالی رویداد پیچیده، چند بعدی، شایع و دارای علل و آثار چندگانه است. منشاء این امر  میبادآورده و حرام 

سیاسی، حقوقی و اقتصادی است و هر یک به تناسب اقتضای زمانی بر شدت و نوع عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، 

ی بروز فساد اقتصادی، با وجود تنوع و ها (. در واکاوی علل و زمینه2111 پور و مهدوی، میبکری فساد مالی تأثیرگذار است

و  ها ترین زمینه یکی از اصلی توان فساد دولتی را میوابسته نبودن این مقوله به علت واحد یا علل محدود و معین، 

ی ها ی اقتصادی و توزیع منابع بین گروهها ی فساد اقتصادی دانست که خود ریشه در مداخله دولت در فرآیندها گلوگاه

ی دولتی یکی از ها مختلف دارد؛ چنان که بسیاری از صاحب نظران نیز بر همین عقیده اند. در این میان، مناقصه

ان، فساد مالی را به پژوهشگر(. 2111 بخضری، تربتی مقدم، نظری، ی اقتصادی دولت استها ندآمیزترین فرآی همخاطر

جامعه تعریف کرده و بین فساد سیاسی و فساد اداری و نیز فساد کارکردی و فساد -عنوان یک رابطه خاص حکومت

 بندی دستهیا توزیع مجدد رو به پایین شوند و فساد مالی را به عنوان یک سازوکار نشت از بای،  میناکارکردی تفاوت قائل 

کرده اند. اما از لحاظ همنشینی فساد قدرت با فساد مالی، عمالً این دو مفهوم به هم نزدیک گشته و حالتی جدایی ناپذیر 

ی مبارزه با فساد اقتصادی و اصالحات اقتصادی شامل ها (. اساسی ترین سیاست2111 بمحمدی و زرگر، پدید آورده اند

یی بدین منظور، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، ها هارتایجاد م
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ی جمعی، استقالل دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکز زدایی و اصالح فرهنگ جامعه است که ها استقالل رسانه

 (.2111 ث رشد و شکوفایی در اقتصاد ملی شودبصنیعی،تواند در اقتصاد کشور پویایی ایجاد نماید و در نهایت باع می

 فساد سیاسی

یی که از انواع و اقسام فساد ارائه شده است، فساد سیاسی یا فساد کالن در مقابل فساد ها بندی دستهیکی از مرسوم ترین 

نظام سیاسی، توسط توان نوعی از فساد دانست که در سطوح بایی  میاداری یا خرد است. به طور کلی فساد سیاسی را 

پیوندد که غالباً با معیار سوء استفاده از قدرت و اختیار نیز همراه  میی سیاسی به وقوع ها گیرندگان و در فرآیند تصمیم

توان بر فسادی ناظر دانست که توسط سران دولت، وزیران یا مقامات ارشد کشور انجام  میاست. لذا این نوع فساد را 

گیرد. در  میمداران قرار  در خدمت گروه محدودی از صاحبان سرمایه و یا سیاست  میمنافع عموشود و بدین وسیله،  می

یابد  میاین نوع فساد افزایش و یا کاهش  ها آنی متعددی تأثیر کذار است که با توجه به ها گسترش فساد سیاسی، متغیر

سی در جامعه، میزان ثبات ی سیاها زان آزادیتوان به چگونگی تقسیم قدرت سیاسی، می می ها آنترین  که از جمله مهم

فساد  سیاسی  (. 11: 2111 ببهروزی نژاد، و اختیارات مقامات و مسئوین سیاسی اشاره کرد ها الحیتصسیاسی، 

سوءاستفاده  از  قدرت  دولتی  واگذار  شده  توسط  کارگزاران  سیاسی  و  دولتی  در  راستای تأمین  منافع  شخصی  با  

زایش  قدرت  یا  ثروت  است.  در  واقع  سوءاستفاده  از  قدرت  واگذار  شده توسط کارگزاران سیاسی و دولتی هدف  اف

در راستای تامین منافع شخصی با هدف افزایش قدرت یا ثروت است. مبارزه با فساد امروزه در بسیاری ازکشورهای 

کشورهای که در جهت توسعه گام برمیدارند، ضرورت  مختلف جهان از آن جهت که فساد ماهیت ضد توسعه دارد، برای

دارد که درمسیری عاری از فساد حرکت کنند. همواره ارتباط معکوسی بین استفاده صحیح از قدرت و قلمر و گسترش 

فساد، وجود داشته و هرگاه از قدرت بره طور مطلو  استفاده شده، فساد کاهش یافته است.غالباً در فساد چیزی نقض 

باحدی، غفاریان گبلو، جوان پور و  شود سیاسی شهروندان نادیده گرفته می محیط فاسد؛ حقوق اجتماعی و . درشود می

سازی  که از موقعیت سیاسی خود برای غنیهایی است  (. فساد سیاسی نوعی اجاره بها از افراد یا گروه211: 2111 نوجوان،

ی گوناگون قرار گرفته است. ها ی، موضوع نظریه پردازیفساد سیاس (.1121 بفیروزخان و پریگای، کنند میخود استفاده 

یی که فساد سیاسی را امری ساختاری ها بندی است. نظریه به دو دسته کلی قابل طبقه ها در نگاهی کلی این نظریه

نهادینگی یا دهند. به این معنا که ساختارها بسته به میزان  میدانند و نقش نخبگان یا کارگزاران را در جایگاه دوم قرار  می

عدم نهادینگی نظام سیاسی، سهمی مهم در ایجاد فساد دارند. ساختار فساد در سطح کالن با یک شبکه قدرت دارای پنج 

ی فساد سیاسی به ها قابلیت مرتبط است: توانایی اقتصادی، سیاسی، تکنیکی، فیزیکی و ایدئولوژیک. دسته دوم نظریه

  (.11: 2111 بهمتی، داند میرا عاملی تسهیل کننده  ها کند و ساختار میجه نقش برجسته فعاین سیاسی و نخبگان تو

 پیشینه تجربی پژوهش

در این قسمت به دنبال تحقیقات مشابهی بودیم که حداکثر شباهت را با تحقیق حاضر داشته باشد که بتوان مقایسه ای 

ای طوینی پیشینه این موضوع این نتیجه استنباط ی این تحقیقات و تحقیق فعلی انجام داد. پس از مطالعه ها میان یافته
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ی در سطح کالن یعنی نظام سیاسی را مورد مطالعه قرار داده باشد، خیز فسادگردید که تحقیقی که دییل بروز فساد یا 

انجام نشده است، لذا برای بخش پیشینه پژوهش تحقیقاتی گزیده شد که تا حدی همپوشانی با تحقیق حاضر را داشته 

 شد.با

 : پیشینه تحقیقات انجام شده6جدول

نام 
 پژوهشگر

 نتایج موضوع سال

 1121 2یریسا

فساد اداری و سازمانی در 
مناسبات مرکز بهداشت 

 کشور

ی ناشی از فساد ها باعث کاهش هزینه ها نتایج نشان داد استقالل فرعی واحد
شی از ی ناها گردد، همچنین ارتباطات مشروع با واحد مرکزی هزینه میدولتی 

ی نسبتاً فاسد تضمین ها ی فرعی را در کشورها فساد را کاهش و مشروعیت واحد
 کند. می

 1121 1آندرزج

کنترل فساد ، سرمایه 
گذاری بین المللی و رشد 

شواهدی از  -اقتصادی 
 ی پانلها داده

ی کنترل فساد از بانک جهانی ، مشخص ها نتایج نشان داد با استفاده از شاخص
فقدان فساد تأثیر مثبت و آماری معنی داری بر میزان رشد واقعی شده است که 

تولید ناخالص داخلی سرمایه و افزایش نسبت سرمایه گذاری دارد. از این رو ، 
دهد که فساد مستقیماً مانع از رشد اقتصادی با مانع سرمایه  مینتیجه تجربی نشان 

 شود. میگذاری 

 1121 1ادیسا

بررسی تجربی رابطه بین 
ابرابری درآمد و فساد در ن

 آفریقا

ی توسعه یافته، سطح بایتری از نابرابری درآمدی با ها نتایج نشان داد در کشور

 Uسطح پایین فساد همراه است و نشان داد این رابطه تغییر پذیر است و رابطه ای 
 شکل بین نابرابری درآمد و فساد وجود دارد.

 1121 0مادلیجن
 ، جوها فساد در سازمان
 ی فردیها اخالقی و انگیزه

ی شخصی کارکنان ها نتایج نشان داد فضای اخالقی سازمان بر احساسات و هنجار
ی ها د. همچنین استراتژیآی میتأثیرگذار است و مانعی برای بروز فساد به حسا  

 کاهد. میدهد و از بروز فساد  میی فردی را افزایش ها تعامل، انگیزه

 1121 1چیول لین
فساد و گسترش عنوان  

 بدهی دولت و دولت محلی

ی شخصی کارکنان ها نتایج نشان داد فضای اخالقی سازمان بر احساسات و هنجار
ی ها د. همچنین استراتژیآی میتأثیرگذار است و مانعی برای بروز فساد به حسا  

 کاهد. میدهد و از بروز فساد  میی فردی را افزایش ها تعامل، انگیزه

 1121 1اریک

ا مأموریتهای مدیریت آی
دولت فساد را کاهش 

دهد؟ برآورد  می
ی اصالح شده در ها سیاست

 معرض تقلید

ی دقیق است ها نتایج نشان داد کاهش فساد در دولت بیشتر ناشی از وجود ممیزی
 ی ناشی از فساد افزایش یابد.ها شود ادراک نسبت به هزینه میکه باعث 

عابدی 
 جعفری

2111 

ردی مؤثر شناسایی عوامل ف
بر تمایل به فساد اداری در 

 شهرداری تهران

نتایج نشان داد در سطح فردی، نیاز مادی، عدم پایبندی شرعی، عدم پایبندی به 
ی اخالقی، احساس بی عدالتی، جامعه پذیری نامناسب، میزان ارتباط با ها ارزش

ی  در اربا  رجوع، ریسک پذیری و فرصت فساد عوامل اصلی تمایل به فساد ادار
درصد از تغییرپذیری بر  12سطح فردی در شهرداری تهران هستند که در مجموع 

کند که باتوجه به نتایج  میتمایل به فساد اداری در شهرداری تهران را تبیین 
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 معنی دار بوده اند. ها آنرگرسیون انجام شده همه 

 2111 تابع افشار

عنوان تاثیر تمرکززدایی 
 دولت برکاهش فساد اداری
با نقش میانجی استقرار 

 دولت الکترونیک

نتایج نشان داد در سطح فردی، نیاز مادی، عدم پایبندی شرعی، عدم پایبندی به 
ی اخالقی، احساس بی عدالتی، جامعه پذیری نامناسب، میزان ارتباط با ها ارزش

اربا  رجوع، ریسک پذیری و فرصت فساد عوامل اصلی تمایل به فساد اداری  در 
درصد از تغییرپذیری بر  12ردی در شهرداری تهران هستند که در مجموع سطح ف

کند که باتوجه به نتایج  میتمایل به فساد اداری در شهرداری تهران را تبیین 
 معنی دار بوده اند. ها آنرگرسیون انجام شده همه 

 2111 بارزیلی

بررسی عوامل مؤثر بر فساد 
ی ها اداری در سازمانی

 دولتی

حقیق حاکی از آن است که عوامل مدیریتی و سازمانی بر بروز فساد اداری نتایج ت
تأثیر دارد. همچنین مشخص گردید که هر چه عوامل مدیریتی و سازمانی بهبود 
یافته و مؤثر تر اعمال گردد، میزان بروز فساد اداری در سازمان کاهش خواهد 

 یافت.

نورعلی 
 دخت

2111 

بررسی عوامل مؤثر بر فساد 
ی ها اری در سازمانیاد

 دولتی

نتایج  پژوهش  نشان  داد  که  از  بین  عوامل  مدیریتی،  رهبری  و  هدایت،  
نظارت  و  کنترل،  بسیج منابع و امکانات و ارتباطات به عنوان چهار عامل تعیین 

مالی قرار دارد؛ و از طرفی -کننده از بین نه عامل مدیریتی مؤثر بر فساد اداری
رت مشاوره پذیری، تصمیم گیری و رهبری و هدایت باعث جلوگیری از تقویت مها

 شود. میرخداد فساد مالی و اداری 

 2112 افضلی

عنوان فساد اداری و تأثیر 
آن  بر توسعه : علل، 

ی برون ها و راهکار ها پیامد
 رفت

در یک بحث کوتاه، علل و عوامل مؤثر در فساد اداری را بیان داشته، ضمن بررسی 
ی مبارزه ها و راهکار ها یقی وضعیت فساد اداری در سطح جهانی و ایران، پیامدتطب

 با این پدیده ویرانگر را بیان کرده است.

 

بعد از مطالعه دقیق پیشینه تحقیق و نتایج تحقیقات مشابه؛ به این نتیجه رسیدیم که خالء تحقیقاتی کره در مرورد فسراد    

تحقیقی که فساد در سطح نظام سیاسی و ارکان اصلی حکومت را بررسی کررده   وجود داشت این موضوع بود که تا کنون

ی خاصی از فساد پرداخته بودند یا فساد را در سرطح سرازمانی مرورد    ها باشد، وجود نداشت و همه تحقیقات قبلی به جنبه

پوشرش دهرد و همچنرین    بررسی کرده بودند. لذا این تحقیق به این منظور انجام شد که خالء تحقیقراتی مرورد نظرر را    

  .ی جدید این تحقیق نسبت به سایر تحقیقات در قسمت نتیجه گیری بیان شده استها دستاورد

 شناسی پژوهش   روش

 ها پارادایم پژوهش حاضر تفسیری، هدف پژوهش اکتشافی، کاربرد پژوهش بنیادی، زمان مقطعی، فنون گردآوری داده

روش پژوهش حاضر از نوع کیفی است. راهبردآن روش نظریه باشد.  مییی تحلیل محتوا ها پیمایشی و روش تحلیل داده

داده بنیاد مبتنی بر سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی است. نظریه پردازی داده بنیاد روشی 

(. 1111 ،2کوربینباستراوس و  و وقایع دربستری خاص است ها است که هدف آن شناخت و درک تجار  افراد از رویداد

ی سیاسی ها نظامی خیز فسادی موجود در تبیین مفهوم، ابعاد و نتایج ها آنجا که تحقیقات پیشین گویای ضعف نظریه از

شود که در  میاست، این موضوع جدید بوده و مدل و نظریه ای در این رابطه وجود ندارد. روش داده بنیاد هنگامی توصیه 
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اسایی نظریه برخاسته از داده، ه بسیار اندکی وجود دارد. بر این اساس به منظور شنموضوع مطالعه، نظریه و پیشین

رسد. کدگذاری در روش نظریه داده بنیاد گویای فرآیندی است  میکارگیری روش نظریه داده بنیاد توجیه پذیر به نظر ب

خورند. بنابراین، در این  میهم پیوند ی نو مجدداً به ها ی خرد و ساخت مفهوم شروع شده و سپس با روشها که از داده

گیرد،  میی اجتماعی، صورت ها یی که به صورت روش اند در پژوهشها توان برای کشف نظریه از روی داده میروش 

ی ها آوری اطالعات، با استفاده از متون منتشر شده و مصاحبه (. روش جمع2111 ،2باستراوس و گالسر دست به تحلیل زد

ی مدیریت دولتی، علوم ها در رشته ها نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه 21ه آماری این تحقیق را اکتشافی است. جامع

شد. یعنی مصاحبه شوندگان با هدف تحقیق  میبا زمینه سازی مناسب آغاز  ها سیاسی و اقتصاد تشکیل داده اند. مصاحبه

دگان خواسته شد با تکیه بر دانش علمی خود، آشنا شده و با تأکید بر محرمانه ماندن هویت آنان، از مصاحبه شون

، ها ی کلید و شاخص مطرح شده و به تناسب پاسخها قرار دهند. در طول مصاحبه پرسش پژوهشگراطالعات را در اختیار 

و عوامل  ها ی حکومتخیز فسادیافت. از این رو، پروتکل مصاحبه دو سوال اصلی را در خصوص  میبستر گفتگو توسعه 

ی اصلی مطرح شد. بازه زمانی هریک از ها داد که به اقتضای گفتگو، سؤایت ذیل پرسش میتشکیل  گیری آن، شکل

ی اولیه جمع آوری شده و این کار تا اشباع نظری ها داده ها دقیقه متغیر بود. در سیر مصاحبه 11تا  01بین  ها مصاحبه

ان پژوهشگرد. چنانکه آی میبه دست ن ها باط با مقولهادامه یافت، یعنی تا زمانی که به نظر رسیدکه داده جدیدی در ارت

اسایی افراد به روش هدفمند (. در این تحقیق شن1111روش داده بنیان بر این موضوع تأکید دارندباستراوس و کوربین،

د کن میی را به عنوان نمونه برای خود انتخا  ها شد. نمونه گیری هدفمند به معنای این است که پژوهشگر، سوژه انجام

 که حتماً در فهم مسائل پژوهشی و روند تفسیر آن به شما کمک کنند.

 : اطالعات جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان1جدول

 تعداد مصاحبه شوندگان مرتبه دانشگاهی

 نفر 1 استاد

 نفر 0 دانشیار

 نفر 1 استادیار

 

و مقایت فارسی و یتین، انجام شد که  ها کتا بخشی از گردآوری اطالعات در این پژوهش با استفاده از منابع محدود 

در پیشینه و مبانی نظری پژوهش مورد توجه قرار گرفت. تالش شد که از جدید ترین منابع در این مطالعات استفاده شود. 

، چارچو  نظری مناسب برای ها ی حاصل از مصاحبهها اطالعات جمع آوری شده از پیشینه تحقیق و داده بندی دستهبا 

ی ها نظامی خیز فسادبا گفت و گوی آزاد با مصاحبه شوندگان، نمونه گیری باز را در موضوع  پژوهشگرحقیق ترسیم شد. ت

ی حاصل از پیشینه، محتوای کدگذاری باز را ها به همراه یافته ها ی جمع آوری شده در این گفتگوها سیاسی آغاز کرد. داده

هش کدگذاری شد و بقیه مطالب نامرتبط حذف شد. سپس در گام بعدی ی مرتبط با سوایت پژوها شکل داد. تمام داده

تالش شد که ارتباط کدهای اولیه با یکدیگر شناسایی شوند و کدهایی را که به لحاظ معنایی با هم ارتباط نزدیکی دارند 
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شدند. سپس  بندی دستهرا شکل دهند. این مفاهیم تحت عنوان کدگذاری محوری  ها با یکدیگر ترکیب شده و مفهوم

، ها ی حاصل از مصاحبهها ی یافت شده در مطالعات پیشین و دادهها کدگذاری انتخابی انجام شد. بنابراین، براساس داده

ی خام، به ها ی تکراری اقدام شد و در نهایت دادهها ی اولیه مورد دقت قرار گرفت و نسبت به حذف دادهها مجموعه داده

در زیر ترسیم شده  2شد. مدل مفهومی برای تحقیق به صورت شکل  بندی دستهو صورت مفاهیم و مقویت استخراج 

 است.

 : مدل جمع آوری اطالعات6شکل

 روایی و پایایی پژوهش

ی موضوع گزارش شده توسط ها رای تعیین روایی تحقیق از روایی توصیفی استفاده شد. روایی توصیفی به صحت دادهب

(. استراتژی مؤثر برای کسب روایی توصیفی، تکثر مشاهده گران 111: 2111، 2بماکسول نماید میاشاره  پژوهشگر

باشد. در روایی توصیفی، تکثر مشاهده گران به معنی استفاده از چندین مشاهده گر برای ثبت و توصیف رفتار  می

 ها یایی یافته(. تعیین پا111: 2111، 1بجانسون و کریستنسن باشد میمشارکت کنندها و زمینه ای که درآن قرار دارند 

ی گزارش شده، در طول طبقه بندی ها مرحله ای حیاتی در فرآیند مصاحبه است. توجه به دو نفر کدگذار به درصد

بشصت درصد یا  بدرصد( توافق درونی موضوعی دو گدگذار ، روشی برای تعیین پایایی تحلیل است. میزانها مصاحبه

(. در این پژوهش برای سنجش پایایی از 2111، 1بکویل ی تحلیل استبیشتر( در مورد یک مصاحبه نیز، روشی برای پایای

نمونه به طور تصادفی  1مصاحبه انجام شده  21روش باز آزمون و دو کدگذار استفاده شد که در روش باز آزمون از بین 

دو فاصله در فاصله زمانی پنج تا سی روز کدگذاری شدند. سپس کدهای مشخص شده در  ها آنانتخا  و هر کدام از 

با یگدیگر مقایسه شدند و از طریق میزان توافقات و عدم توافقات موجود در دو مرحله  ها زمانی برای هر کدام از مصاحبه

دوبار در  ها آنکدگذاری شاخص ثبات محاسبه شد. جدول زیر نتایج حاصل از کدگذاری مجدد سه مصاحبه که هرکدام از 
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( برای تعیین توافقات بازآزمون و دو PAOب 2د. از ضریب پایایی هولستیروزه کدگذاری شدن 21یک فاصله زمانی 

 کدگذار استفاده شده است.

    
  

       
                                                                                                       (1) رابطه

     

M      کدگذاری دوم  کدگذاری اول        == تعداد توافقات = 

 : نتایج بازآزمون1جدول 

 پایایی بازآزمون
 درصد

تعداد عدم 
 توافقات

تعداد 
قاتتواف  

ی دفعه دوم ها تعداد کد
 کدگذاری

ی دفعه اول ها تعداد کد
 کدگذاری

عنوان 
 مصاحبه

 ردیف

11/1  1 11 11 11 P0 2 

11/1  1 11 11 11 P1 1 

11/1  1 11 12 11 P22 1 

11/1  کل  11 11 11 1 

 هرا  باشد، مصراحبه  میدرصد  11درصد و ضریب پایایی کل  11با توجه به جدول فوق و از آنجا که هر سه مصاحبه بایی 

 طبق ضریب پایایی بازآزمون، پایایی باییی دارند.

 : پایایی دو کدگذار0جدول

 پایایی بازآزمون
 درصد

تعداد عدم 
 توافقات

تعداد 
 توافقات

ی  کدگزار دومها تعداد کد ی  کدگزار اولها تعداد کد   
عنوان 
 مصاحبه

 ردیف

12/1  0 11 11 11 P0 2 

11/1  1 21 10 11 P1 1 

12/1  1 12 10 11 P22 1 

11/1  کل  11 11 11 22 

طبق پایایی دو کدگذار،  ها درصد است، مصاحبه 11باشد و ضریب کل  میدرصد  11ضریب پایایی هر سه مصاحبه بایی 

  پایایی باییی دارند.

 پژوهش های یافته

 کدگذاری سه مرحله ای اشتراوس و کوربیندر این تحقیق با استفاده از رویکرد  ها همان گونه که بیان شد تحلیل داده

( انجام شده است. مراحل انجام شده از کدگذاری باز شروع شده و با کدگذاری محوری و سپس با کدگذاری 1111ب

 انتخابی به اتمام رسیده است.

 کدگذاری باز 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1 Holsti 
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دهند که  مینشان  ها د. کدکن میکدگذاری باز، یعنی مفهوم سازی به وسیله یک عنوان یا برچسب که هر داده را تشریح 

 پژوهشگر(. 01: 1111 بچارماز، کند می بندی دستهرا جهت آغاز تحلیل انتخا  کرده، جداکرده و  ها پژوهشگر چه طور داده

ی اختصاص ها کند. این مفاهیم یا کد میی به دست آمده یک مفهوم یا کد انتخا  ها یابی از منابع، برای داده پس از داده

را از طریق این مفاهیم و  ها شود که در فرآیند پژوهش داده می ها باعث تشریح و توصیف هریک از داده ها یافته به داده

ی اصلی ها به عنوان پایه ها (. مفاهیم استخراج شده از داده111: 2111 بمحمد پور، شناسند میی اختصاص یافته ها کد

شود. با  میمحسو   ها رحله در تجزیه و تحلیل دادهشوند. کدگذاری باز اولین م میبرای مراحل بعدی پژوهش محسو  

نیز با  پژوهشگر، اقدام شد. ها شناسایی منابع مرتبط و بررسی متون اعم از مقایت و کتب، نسبت به پیاده سازی مصاحبه

رد نیز ی انجام شده با مصاحبه شوندگان، مفاهیم ارزنده ای استنباط شد که این مواها توجه به مطالعه پیشینه، در تعامل

ی مرتبط که در پیشینه یافت شده بود، بخشی از کدگذاری باز را تأمین کرد. همچنین با انجام ها یادداشت شد. گزاره

کدهایی تعیین شد. در این  ها آن، جمالت مصاحبه پیاده شده و بازخوانی شد و سپس برای جمالت مستخرج از ها مصاحبه

مضامین کلیدی مورد توجه قرار داشت. به عبارت دیگر، کدگذاری و  مرحله براساس توصیه گالسر کدگذاری نکات و

(. کدگذاری بر اساس مفاهیم کلیدی که 2111 بدانایی فرد، مفهوم سازی فقط برای نکات و مضامین کلیدی انجام گرفت

ن عدم شود از مزایایی برخوردار است که مهم ترین آ میبه آن کدگذاری سطح کالن یا تحلیل سطح ماکرو نیز گفته 

ی نیز از ها ی اصلی و زیر مقولهها یی است که به دست آمده است. در این مرحله تالش شد که مقولهها پیچیدگی در داده

برچسب به عنوان کدگذاری باز استخراج شد. تعداد کدهای باز به  11گردند. تعداد  بندی دستهیکدیگر تفکیک شده و 

 ست.آمده ا 0تفکیک منابع استنباط شده در جدول 

 : کدهای باز به تفکیک منابع5جدول

 ها تعداد کد مفاهیم

 1 حاصل از ادبیات تحقیق

 11 حاصل از مصاحبه

 1 رپژوهشگحاصل استنباط 

 11 جمع

 کدگذاری محوری

در کدگذاری انتخابی یا کدگذاری محوری، تالش شد مفاهیم یافته شده در کدگذاری باز براساس اشتراکات و سازگاری 

جدیدی ارائه شود که مفاهیم به صورت کلی تر معین شده اند. کدگذاری  بندی دستهی در کنار هم قرار گیرند و معنای

محوری مرحله ی پاییش و تفکیک مفاهیم به دست آمده از کدگذاری باز است. این مرحله نیز مستلزم استفاده از روش 

ی ها توان زمینه میدر این مرحله با مقایسه مفاهیم مختلف  یابد. میمقایسه است. در این مرحله نظریه به تدریج ظهور 

کند.  میی یکسان را فراهم ها کشف کرد که امکان طبقه بندی مفاهیم مشابه در قالب طبقه بندی ها مشترک را میان کد

ن است ست. در این مرحله ممکها و مقایسه مفاهیم استخراج شده از داده بندی دستهوظیفه پژوهشگر در این مرحله، 
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یی باشد که وی را به اشباع نظری برساند؛ به همین ها بر حسب نیاز مجدداً به دنبال داده ها پژوهشگر برای تکمیل داده

دستخوش تغییر و تعدیل و اصالح  ها دلیل در مرحله کدگذاری محوری نیز بر حسب نیاز و توصیه خبرگان برخی از داده

 قرار گرفتند.

 

 ها وری چرایی فساد خیر بودن حکومت: کدگذاری باز و مح1جدول 

 کدگذاری محوری کدگذاری باز

صاحبان سرمایه دارای اختیار قانون گذاری هستند، قانون مروج فساد باشد، عدم مقابله قانون با فساد، بی 
ن توجهی قانون گذار به منفعت عامه، قانون گذاری به نفع سرمایه دار باشد، نفوذ افراد قدرتمند در مسیر قانو

 گذاری

 استفاده ابزاری از قانون 

 نفوذ گروههای ذینفع انقالبیون با نفوذ، رانت، تبانی بین بخش دولتی و خصوصی، سیاسی کاری مقامات ارشد، تمایز بین اقوام، 

ی سازمان یافته، عدم ها ی سیاسی، فسادها عدم سازماندهی کلی، روابط سیاسی نامتعارف، تشکیل ائتالف
 با عمل اه همخوانی گفته

 شبکه سازی برای فساد

عدم شفافیت در تفکیک قوا، عدم شفافیت عملکرد حکومت، وابستگی بیش از حد ارکان حکومت به 
 ی دولتها همدیگر، ضعف در مستندسازی فعالیت

 عدم شفافیت

، ی فرهنگی باشد، قوانین مورد پذیرش عامه نباشدها نظام حقوقی متعارض، نظام حقوقی در مقابل هنجار
 عدم استقالل دستگاه قضا، عدم هم جهت بودن قوانین، مشکالت قانون گذاری

 نظام حقوقی ناکارآمد

بزرگ شدن بیش از حد دولت، دیوانسایری حاد، ارجهیت دولت بر سایر قوا، فقدان بخش خصوصی مستعد، 
 ی دولتی پر قدرت، انحصارطلبی دولت، دولت شدیداً متمرکزها نهاد

 دولت گرایی

 حداقل گراییارگرایی، حاکمیت نظام الیگارشی، اقتد
برقراری نظریه جابه جایی 

 مدیران دولتی

 مدیریت دولتی مزاحم تصدی گری حکومت، سیاستمداران کارآفرین، تفویض اختیار نامناسب، تبعیض جنسیتی

 مدیریت دولتی آمرانه کراسیایدئولوژیک بودن حکومت، غیرسکویر بودن حکومت، انتخابات غیر دموکراتیک، سطح پایین دمو

 ناتوانمندسازی جامعه ی مدنی، بی توجهی به منفعت عامه ها ی مدنی، کاهش نهادها تضعیف نهاد

وجود مقامات مقدس با نفوذ، وجود بیش از حد مقامات مذهبی، رابطه مقامات مقدس با سران حکومت، 
 قدرت گرفتن مقامات مقدس

 حامی پروری تقدس گرا

توری، فرهنگ تازه شکل گرفته، فرهنگ ضعیف، فرهنگ مروج فساد، مدیران ارشد زیاده خواه، فرهنگ دیکتا
 فرهنگ نامناسب، نهادینه شدن فساد در جامعه، فقر فرهنگی

 فرهنگ فسادزا

ی ناقص مبارزه با فساد، ساده تلقی کردن مسئله فساد، عدم ها سیستم کنترل و نظارت ناکارآمد، پروتکل
 ارگرایی، فقدان نظام کنترل مؤثرنظارت مستقل، شع

 نظام کنترل ناکارآمد

ی تالطم سیاسی، وضعیت اقتصادی نامناسب ها بی ثبات بودن حکومت از نظر سیاسی، قرار داشتن در دوره
 حکومت، کم ثباتی اقتصادی، رکود اقتصادی

 ناپایداری سیاسی

ی مردمی، به فراموشی سپردن ها بازخورد، بی توجهی به منفعت عامه، عدم توجه به ها عدم استقالل رسانه
 پاسخگویی، فقدان مطالبات عمومی، ثروت اندوزی مدیران کالن

تقدم منافع فردی بر منافع 
 عمومی 

فقدان دانش کافی برای اداره حکومت، بی توجهی به دانش اداره حکومت، جدایی بین مقامات عالی و علم 
 اداره حکومت، عدم اشراف کافی مدیران بر مسائل نظام سیاسی، سطح پایین آموزش یزم

 عدم قابلیت مدیران

 نظام ناشایستگی ی در انتصاباتفقدان نظام شایسته گزینی، حاکمیت نظریه جابجایی مدیران دولتی، قوم گرای
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مفهوم به دست آمد. دراین مرحله با مقایسه مفاهیم استخراج شده در مرحله کدگذاری  21در مرحله ی کدگذاری محوری 

ی کلی تر قرار گرفتند و برای هر طبقه مفاهیم انتزاعی تری نسبت به مرحله کدگذاری باز ایجاد شد. ها در طبقه ها باز، آن

عدم "، "عدم یکپارچگی"، "اشخاص با نفوذ"، "قانون ابزار فساد"ی محوریها ام شده نشان داد که مؤلفهمطالعه انج

هدف گذاری "، "اولویت بندی نامناسب"، "نخبه گرایی حکومت"، "دولت گرایی"، "نظام حقوقی ناکارآمد"، "شفافیت

بی کفایتی سیستم "،"فرهنگیبی کفایتی "،"سلطه مقامات مقدس"،"فراموش کردن جامعه مدنی"،"نامناسب

قابلیت استخراج را  "انتصابات ناکارآمد"،"فقدان دانش یزم"،"عدم درک کنفعت عامه"،"ناپایداری سیاسی"،"کنترل

دارند. در این مرحله به منظور تقویت فرآیند پژوهش برای اطمینان از کدگذاری محوری، نتایج تحقیق در اختیار دو تن از 

 ی انجام شده، جدول مقویت انتخابی اصالح و تکمیل شد. ها گرفت و بر اساس دیدگاه آنان و گفتگواساتید مدیریت قرار 

 : کدگذاری محوری و انتخابی1جدول

 کدگذاری انتخابی کدگذاری محوری

 استفاده ابزاری از قانون

 فساد قانونی

 شبکه سازی برای فساد

 عدم شفافیت

 مدیریت دولتی آمرانه

 مدیرانعدم قابلیت 

 ناپایداری سیاسی

 دولت گرایی

 فساد سیاسی

 برقراری نظریه جابه جایی مدیران دولتی

 مدیریت دولتی مزاحم

 تقدم منافع فردی بر منافع عمومی

 نظام ناشایستگی

 نظام حقوقی ناکارآمد
 فساد حقوقی

 نظام کنترل ناکارآمد

 فرهنگ فسادزا
 فساد فرهنگی

 امعهناتوانمندسازی ج

 نفوذ گروههای ذینفع
 فساد شخصی

 حامی پروری تقدس گرا

 
 ها و مقوله ها ی سیاسی در قالب مؤلفهها نظامی خیز فساد: 1جدول

 ها مقوله ها مؤلفه

 فساد قانونی

 فساد سیاسی فساد مشروع

 فساد حقوقی

 فساد فرهنگی
 ی فاسدها ارزش

 فساد شخصی
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ربط  ها نظریه پردازی است که مقوله محوری را به شکل نظام یافته به دیگر مقولهکدگذاری انتخابی مرحله اصلی 

کار را استحکام ببخشد. در این   میی علها تواند در یک چارچو  منظم روایت گیری کرده و پایه میداده و روابط را 

ی انجام شده و بر اساس تأیید ها ا تحلیلرا بهتر مورد مورد شناسایی قرار داد. ب ها توان آن می، ها مرحله ضمن اثبات مقوله

به کار  پژوهشگردیدگاه دو تن از خبرگان، کدگذاری انتخابی در پنج عنوان تدوین شد. در نظریه داده بنیاد، هنگامی که 

پردازد، به طور مرتب از کدگذاری باز به کدگذاری محوری در حال حرکت است که آن را رویکرد  میتجزیه و تحلیل 

شوند؛ بیانی از  مینامند. از این رو، مقویت فرعی که در سلسله روابطی به یک مقوله مربوط  می( S-P-Cپارادایمیب

هستند. در مرحله کدگذاری انتخابی  ها و پیامد ها شرایط علّی، مقوله محوری، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبرد

شش گانه بهتر کشف شد: شرایط علّی: عواملی اصلی  ی انجام شده ارتباطات بین مقویتها با توجه به مصاحبه

ی خیز فساد ها آنتوان به کمک  میی است که ها شود. مقوله محوری: عرصه میی سیاسی را شامل ها نظامی خیز فساد

ی سیاسی را فراهم ها نظامی سیاسی  را به حداقل رساند. شرایط زمینه ای: وضعیتی است که زمینه بروز فساد در ها نظام

: ها بخشد. راهبرد میی سیاسی را تسهیل ها نظامی است که فسادخیزی ها کند. شرایط مداخله گر: شرایط و زمینه یم

: نتایج بلندمدت حاصله از فسادخیزی ها ی سیاسی  مناسب است. پیامدها نظاماقداماتی که برای کاهش فسادخیزی 

و مشورت با خبرگان این امر این موضوع نمایان گردید که  ها یگیرد. با بررسی نتایج کدگذار میی سیاسی را در بر ها نظام

نی هستند، شوند، به گونه ای دارای مشروعیت و وجه قانو مییی که سبب بروز فساد در سطح نظام سیاسی ها همه مؤلفه

نه شده و از ی فساد دارای اختیار و قدرت قانونی هستند و در اصل فساد در نظام سیاسی نهادی یعنی عوامل ایجادکننده

 مشروعیت برخوردار است.

به منظور استنباط این سلسله از روابط نیز نتایج تحقیق در اختیار دو تن از خبرگان قرار گرفت و با تأیید آنان مدل  

 تحقیق، تثبیت شد. می مفهو

 : مدل پارادایمی تحقیق1شکل 
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 و پیشنهادگیری  نتیجه ،بحث

ی سیاسی انجام شد. فساد در دنیای کنونی به یک پدیده ها نظامی خیز فسادرای چرایی این تحقیق با هدف ارائه الگویی ب

فراگیر و جهان شمول مبدل شده که حتی گریبان کشورهای توسعه یافته را هم گرفته است. همانطور که از مبانی نظری 

این این آثار بر کسی پوشیده نیست.  ی تحقیق استنباط شد، فساد در تمام سطوح اثرات مخربی را در پی دارد وها و یافته

پردازد. سوال اصلی پژوهش  میتحقیق به بررسی دییل بروز فساد در اواخر دهه سوم و اوایل دهه چهارم انقال  اسالمی 

ی سوم و چهارم انقال  اسالمی چیست؟  ها ران در دههآی میاین است که دییل فسادخیز بودن نظام جمهوری اسال

هدف تحقیق حاضر ی مؤثر بر این الگوی رفتاری را شناسایی و تحلیل کند. ها توانست ابعاد و مؤلفهی تحقیق، ها داده

ی سیاسی بود که با روش نظریه داده بنیاد و مصاحبه با خبرگان علمی ها نظامشناسایی عوامل مؤثر بر فسادخیزی 

وه نمونه گیری هدفمند انتخا  شدند، صورت ی مدیریت دولتی، علوم سیاسی و اقتصاد بود به شیها در رشته ها دانشگاه

نیز با استفاده از منابع مکتو  که  ها ی تحقیق از شیوه مصاحبه به دست آمد و بخشی از دادهها . مهم ترین دادهگرفت

اندک بود، به دست آمد. این موضوع نشان دهنده این است که ادبیات تحقیق در این زمینه اندک است و این  ها تعداد آن

ی بیشتری است. البته همانطور که در قسمت پیشینه تحقیق به آن اشاره شد، ادبیات تحقیق در ها وع نیازمند پژوهشموض

ولی تا کنون هیچ تحقیقی چرایی فسادخیزی نظام سیاسی جمهوری موضوع فساد اداری و سایر موارد فساد زیاد است 

. نتایج تحقیق که شامل الگویی برای تشریح چرایی داده بودی سوم و چهارم را مورد بررسی قرار نها اسالمی را در دهه

 شدند.  بندی دستهی سیاسی است در قالب شش کدنظری ها نظامفسادخیزی 

بودن خیز فسادی سیاسی: بیان کننده مسائل عمده ای است که ها نظامشرایط علی یا علل اصلی فسادخیز بودن 

طبق نظر خبرگان سه مفهوم فساد قانونی، فساد سیاسی و  بندی دسته شود. در این میساطع  ها آنی سیاسی از ها نظام

فساد مشروع در نظر گرفته شد. فساد قانونی مواردی  ها آنفساد حقوقی گنجانده شد. که مقوله انتخا  شده مناسب برای 

ی منافع افراد خاصی که گیرد که قانون تا حد زیادی عامل فساد است. قانون ابزار فساد یعنی در قانون گذار میرا در بر 

ی بعدی قرار دارد. عدم یکپارچگی ها در اولویت  میگیرند و منافع عمو میمعمویً صاحبان سرمایه هستند مورد توجه قرار 

یعنی ارکان اصلی نظام یعنی سه قوه بدون هماهنگی و همکاری در بعضی مسائل هر کدام منفعت خود را مد نظر قرار 

ایجاد فساد به وجود آید. شفافیت یکی از عواملی است که از دیرباز برای مقابله با فساد شناسایی یی برای ها دهند و شکاف

ی سیاسی در میان است، شفافیت ها نظامشده است ولی در موارد فساد ادرای و اقتصادی ولی زمانی که مسئله فساد 

تواند زمینه ساز بروز فساد شود. با  می ها گیرد. هدف گذاری نامناسب توسط حکومت میمعنای گسترده تری به خود 

رود سیاستمداران خود را با این  میی مدیریت دولتی، اقتصاد و علوم سیاسی انتظار ها پیشرفت علم و تولید علم در رشته

علم تولید شده بروز نماید، در صورتی که سیاستمداران کالن حکومتی با تولید علم جدید ارتباطی برقرار نکنند، تصمیمات 

تواند ثبات سیاسی حکومت را  میی سیاسی شود. عوامل بسیاری ها نظامممکن است زمینه ساز بروز فساد در سطح  ها آن

برهم زند. ثبات سیاسی یزمه حکومت خو  است، زمانی که این ثبات به هر دلیلی بر هم خورد، تا زمانی که دوباره 

تواند تا حدودی با  میفساد ایجاد خواهد شد. فساد سیاسی ی گسترده ای برای بروز ها حکومت به ثبات برسد، شکاف
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در نظر گرفته شد. فساد  ها آنمسائل مربوط به قانون همپوشانی داشته باشد ولی تا حد امکان با نظر خبرگان تفکیک بین 

رایی به در دولت عامل اصلی فساد هستند. دولت گ ها و تصمیم گیری ها سیاسی، مواردی را شامل خواهد شد که دولت

معنی تشکیل دولت قویی و با نفوذ نسبت به سایر ارکان نظام سیاسی است. نخبه گرایی به معنای حکومت ثروتمندان 

در این صورت دستگاه  ی با نفوذ بر جامعه است که خود این مسئله زمینه ساز ایجاد فساد خواهد بود.ها قدرتمند و اقلیت

نخواهد بود و سایر  ها آنیر قوا را برآورده کند، به دلیل قدرتی که دارد پاسخگوی اجرای در مواردی که نتواند انتظارات سا

در بعضی موارد که فعالیتی را  ها گیرد. دولت میقوا به دلیل نداشتن قدرت کافی ناتوان خواهند شد و نوعی فساد شکل 

مقامات دولتی دارند واگذار نماید و طبق را به کسانی که نزدیکی با ها کنند، امکان دارد که این فعالیت میبرون سپاری 

را واگذار نکنند. در این صورت نوعی فساد شکل گرفته است که عواقبی برای ها ی موجود این فعالیتها صالحیت

در پی دارند. منفعت عامه از جمله مهم ترین مواردی است که بی توجهی به آن پایه و اساس بروز فساد در  ها حکومت

ست. زمانی که دولت اقدامات و تصمیمات خود را بدون توجه به منفعت عامه اتخاذ کند، پایه و اساس ی سیاسی اها نظام

علم مدیریت دولتی را زیر پا گذاشته و سبب تحریک برای شکل گیری فساد خواهد شد. فقدان نظام شایسته گزینی و 

شوند که که نظام حقوقی یا  میسائلی مربوط انتصابات ناکارآمد دقیقاً مترادف با واژه فساد است. فساد حقوقی به م

 شود.  میی سیاسی ها نظامیی دارند که سبب بروز فساد ها ی نظارتی و کنترلی کاستیها نهاد

ی سیاسی ها نظامتوان، از شکل گیری فساد در  میی است که با اصالح آن ها مقوله محوری: بیان کننده عرصه

ی سیاسی و توجه ها نظاماز تقویت نظام حقوقی، شفاف سازی در همه سطوح عبارت بودند  ها جلوگیری کرد. این عرصه

ی ها به منفعت عامه. نظام حقوقی اگر به صورت دقیق تدوین شده و نظارت اصولی بر اجرای آن برقرار باشد کامالً زمینه

زه با فاسد غیرقابل انکار دهد. شفاف سازی جزء عواملی است که تأثیر آن بر مبار میی سیاسی کاهش ها نظامفساد را در 

ی سیاسی ناپدید خواهد ها نظامی حکومت منفعت عامه قرار داشته باشد ناخودآگاه فساد در ها است. اگر در صدر اولویت

 شد.

ی سیاسی را تحت تأثیر قرار ها نظامی خیز فسادشرایط زمینه ای: نشان دهنده شرایط و خصوصیاتی است که 

ی سیاسی قرار گرفت که خود ها نظامیق با نظر خبرگان جزء شرایط زمینه ای فسادخیزی دهند. فساد فرهنگی در تحق می

ی فاسد قرار دارد. فساد فرهنگی شامل عواملی است است که تا حدی فرهنگ جامعه بر ها فساد فرهنگی در مقوله ارزش

مروج فساد باشد و مسیر را برای  گذارد. بی کفایتی فرهنگی به معنی فرهنگ جامعه میی سیاسی تأثیر ها نظامفسادخیزی 

 ی سیاسی را حمایت کند. ها نظامی خیز فسادتواند  میی مدنی ها فساد مهیا کند. بی توجهی به جامعه مدنی و نهاد

ی سیاسی را تسریع ها نظامی خیز فسادی است که ها شرایط مداخله گر یا عناصر اقتضایی: بیان کننده زمینه

ی ها نظر خبرگان فساد شخصی جزء شرایط مداخله گر قرار گرفت که جزء مقوله ارزشبخشد. در این تحقیق طبق  می

شود. اشخاص با  میی سیاسی ها نظامفاسد در نظر گرفته شد. فساد شخصی مواردی است فرد سبب بروز فسادخیزی در 

شود. در بعضی از  می ی سیاسیها نظامنفوذ به واسطه ی قدرت پیش از حدی که دارا هستند زمینه ساز بروز فساد در 
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شود، اما در مواردی این مقامات  میدر نظر گرفته  ها آنشوند و اختیاراتی برای  میکشور مقامات مقدس محترم شمرده 

 شوند. میی سیاسی ها نظاماختیارات بیش از حد را دارا هستند و زمینه ساز ایجاد فساد در 

ی سیاسی را موجب ها نظامایی برای کاهش فسادخیزی شود که راهکاره میعوامل راهبردی: مواردی را شامل 

شود. ساختارشکنی در اختیارات سیاسی  میشوند. اصالح روند تدوین قوانین و بازنگری در قوانین که فساد را موجب  می

ی خود را هماهنگ کنند تا ها دولت. یکچارچه سازی حکومت، به این معنی است که همه ارکان حکومت فعالیت

ی سیاسی به وجود نیاید. طراحی سیستم دقیق نظارتی به منظور نظارت و رسیدگی به ها نظامبروز فساد در ی ها زمینه

ی مدنی وقوع ها ی سیاسی هستند. از تحقیقات قبلی استنباط شد که وجود نهادها نظامتخلفاتی که زمینه ساز فساد در 

ی ها نظامیی میتواند بروز فساد در ها هم از جنبه ها دهد. کوچک سازی دولت میی سیاسی را کاهش ها نظامفساد در 

ی فساد و مبارزه ها تواند منابع خوبی برای شناسایی سرچشمه میسیاسی را کاهش دهد. پاسخگویی و اخذ نظرات مردم 

ا فساد باشد. فرهنگ از جمله عواملی است که تأثیر بسزایی در مقابله با فساد دارد. نهادینه کردن فرهنگ مبارزه ب ها آنبا 

 ی سیاسی کاهش دهد.ها نظامتواند فسادخیزی  می

ی سیاسی را در بلند مدت نشان ها نظامی است که نتیجه فسادخیزی ها کنش و واکنش ها : در واقع پیامدها پیامد

است. اعتماد عمومی برای هر حکومتی از   میی سیاسی کاهش اعتماد عموها نظامدهد. اساسی ترین پیامد فسادخیزی  می

ی بسیاری برای آن حکومت در پی ها میت خاصی برخوردار است و از دست رفتن اعتماد عمومی به هر دلیلی هزینهاه

ی دموکراتیک آسیب وارد ها دارد. هنگامی که در نظام سیاسی فساد جریان داشته باشد به صورت ناخداگاه به ارزش

دالت اجتماعی تهدید خواهد شد. در تحقیقات بارها شود. بدیهی است زمانی که فساد بر نظام سیاسی حاکم است، ع می

اشاره شده است که فساد کاهش رشد اجتماعی را به همراه دارد. با جریان یافتن فساد در نظام سیاسی منابع مالی کشور 

 شود. هنگامی که فساد میکه باید صرف عامه مردم و در مسیر منفعت عمومی استفاده شود، صرف عده ای از قدرتمندان 

در ریشه کند و نخبگان آن جامعه این فساد را درک کنند، دیگر حاضر به ماندن در آن کشور نخواهند بود. بدیهی است 

بودن  خیز فسادی ها ی سیاسی و نظام تاراج رابطه ی مستقیم و مثبتی وجود دارد. از دیگر پیامدها نظامکه بین فسادخیزی 

 ام برد. توان بیکاری و فقر را ن میی سیاسی ها نظام

ی سیاسی ها نظامی دقیق و مشاوره با خبرگان این مسئله نمایان شد که مسئله فساد در سطح ها در آخر با بررسی

ی ها نظامنهادینه شده و به گونه ای دارای قدرت قانونی و مشروعیت است، در نگاهی دیگر یعنی عامالن فساد در سطح 

شرایط مبارزه با فساد را به امری مشروع مبدل کرده اند و عمالً در این سیاسی دارای قدرت قانونی و مشروعیت هستند و 

 غیرقابل دست یابی است.فساد امری 

( در تحقیق خود نشان داد وجود 1121ب پردازیم. اریک میاکنون به بررسی و مقایسه تحقیقات پیشین با این تحقیق 

دهد. تفاوت  میرا به طور قابل توجهی کاهش ها ر دولتمؤثر است و فساد د ها ی دقیق بر کاهش فساد در دولتها ممیزی

این تحقیق با تحقیق حاضر این مورد است که در تحقیق حاضر هم وجود نظام حقوقی ناکارآمد  و بی کفایتی سیستم 
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شناسایی شدند که تا حدود زیادی با نتایج تحقیق اریک همپوشانی دارد.  ها کنترل از عوامل مؤثر بر فسادخیزی حکومت

از این جنبه است که تحقیق حاضر مسائل و عوامل گسترده ای را در سطح نظام نظام سیاسی شناسایی  ها اما تفاوت آن

( در تحقیق 2111ب تابع افشار کرده اند ولی تحقیق اریک راهبردی برای مقابله با فساد در سطح دولت بیان کرده است.

ی تأثیر مثبت داشته است و همچنین تمرکز زدایی دولت از طریق خود نشان داد تمرکز زدایی دولت بر کاهش فساد ادار

ی دولتی استان آذربایجان غربی است. از مقایسه تحقیق تابع ها استقرار دولت الکترونیک بر کاهش فساد اداری در سازمان

ت، فساد اداری را بریم که در تحقیق تابع افشار ثابت شد تمرکز زدایی دول میافشار با تحقیق حاضر به این شباهت پی 

ی سیاسی دولت گرایی، یعنی ها نظامدهد و در تحقیق حاضر نشان داده شدکه یکی از عوامل فساد  میکاهش 

قدرتمندساختن و بزرگ کردن دولت است که در این بعد نتایج باهم کامالً همپوشانی دارند. اما تفاوت این دو تحقیق در 

ر فساد اداری و دولت الکترونیک است ولی تحقیق حاضر  بر مسئله فساد در این مسئله است تمرکز تحقیق تابع افشار ب

( در تحقیق خود نشان داد که عوامل مدیریتی و سازمانی بر بروز فساد 2111ب ی سیاسی تمرکز دارد. بارزیلیها نظامسطح 

ه تحقیق حاضر عواملی مانند اداری تأثیر دارند. شباهت این تحقیق با تحقیق حاضر در این است که در نتایج به دست آمد

اولویت بندی نامناسب، هدف گزاری نامناسب و همچنین نبود سیستم کنترل دقیق به دست آمد که کامالً با عوامل 

مدیریتی که در تحقیق بارزیلی به آن اشاره شد همپوشانی دارد. اما تفاوت دو تحقیق در این بود که در تحقیق حاضر 

ی سیاسی یافت شد، ولی در تحقیق بارزیلی فقط به عوامل داخل ها نظامسادخیز بودن عوامل بسیاری برای چرایی ف

 سازمانی اشاره شده است.

 هاپیشنهاد

همانگونه که از نتایج و مدل نهایی تحقیق استنباط گردید، فساد مشروع به عنوان عامل اصلی فسادخیزی نظام جمهوری 

ی فاسد حاکم بر جامعه هم یکی از عوامل ایجاد فساد در ها چنین ارزشران بعد از چهار دهه شناسایی شد، همآی میاسال

ی جمع آوری شده، یافت شد ها داده بندی دستهی سیاسی عنوان شد. با توجه به سه مرحله کدگذاری انجام شده و ها نظام

در نظام  ها فساد که فساد مشروع شامل: فسادقانونی، فساد سیاسی و فساد حقوقی است که در نگاه کلی هر یک از این

گیرند. برای ارائه پیشنهادات باید بر موارد گفته شده تأکید کرد تا  میران موارد متعددی را در بر آی میجمهوری اسال

پیشنهادات در عمل کارا تر باشند. قابل ذکر است همچنین برای ارائه پیشنهادات با توجه به عوامل شناسایی شده از نظر 

یکی از پیشنهاداتی که در دنیا برای مقابله فساد ارائه شده است، نظارت کارآمد است. اما در ایران  خبرگان استفاده گردید.

این نظارت به صورت کارآمد صورت نگرفته است. نظارت بر تدوین قانون، نظارت بر مجریان قانون و نظارت بر اجرای 

بازنگری قرار گیرند و مواردی که مسبب فساد یا  قانون اگر بصورت کارآمد اجرایی شود و هر ساله قوانین کشور مورد

تبعیض هستند را اصالح کنند و مواردی مانند یکپارچه سازی ارکان حکومت، شفافیت و هدف گذاری مناسب را مورد 

تواند از کاهش پشم گیری برخوردار باشد. فساد سیاسی از دیگر موارد قابل  میتوجه قرار دهند، فساد در بخش قانونی 

باشد. کم کردن قدرت دولت در حد مناسب و امکان نظارت دقیق قوای دیگر  میی سیاسی ها نظامدر ایجاد فساد در توجه 

 ها ، بخش خصوصی را در اجرای برنامهها ی برای تقویت بخش خصوصی که دولتها بر عملکرد دولت، طراحی برنامه
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دالت و منفعت عامه( ارائه شده باشند. اگر در رأس درصدد افزایش کیفیت خدمات عمومیبع ها رقیب خود بدانند و دولت

و همچنین در مجریان قانون اهمیت  ها آنو اجرای  ها همه امور نظام سیاسی منفعت عامه قرار گیرد و در تصمیم گیری

ی شود. در هر نظام سیاس میی سیاسی جلوکیری ها نظامموضوع منفعت عامه نهادینه شود، تا حد قابل توجهی از فساد در 

ی سیاسی ها نظامیابد، اما با توجه وسعت  میاگر دستگاه قضا به درستی عمل نماید، فساد تا حد قابل توجهی کاهش 

بایست بیشتر تمرکز خود را  میی سیاسی ها نظامامکان نظارت دقیق بر دستگاه قضا بسیار دشوار خواهد شد. با این حال 

بر این دستگاه از بروز فساد در دیگر اراکان نظام سیاسی جلوگیری در نظارت بر دستگاه قضا اعمال کنند چون نظارت 

ران فساد چه در سطوح خرد و چه در سطوح کالن به گونه ای آی میکند. متاسفانه در نظام سیاسی جمهوری اسال می

ت. باید قبول وجود مسئله اس ای مسئلهنهادینه شده است. طبق دستورالعامل تصمیم گیری بخردانه اولین قدم حل هر 

قبول کرد که فساد در نظام سیاسی نهادینه شده تا بتوان برنامه ای جامع برای مقابله با آن تدوین نمود. نهادینگی فساد 

رسد، اما  میدر نظام سیاسی به این معناست که فساد به ارزش مبدل گشته است و رفع این مشکل بسیار دشوار به نظر 

ی فرهنگی برای مقابله با فساد از کودکان تا سایر افراد جامعه و ها وین برنامهباشد. تد میاین مشکل غیر قابل حل ن

تواند  میمشخص نمودن مضرات فساد بر جامعه و آینده نظام سیاسی و نمایاندن فواید شفافیت برای همه اعضای جامعه، 

ران مربوط به آی میوری اسالاساس فرهنگ مبارزه با فساد را طرح ریزی کند. جنبه ی دیگر فساد در نظام سیاسی جمه

باشد. قدرت و نفوذ این افراد تا اندازه  میاشخاص خاصی است که بنابر دییلی از نفوذ بسیار یا مرجعیت فقهی برخوردارند، 

انعطاف دارد. برخورد با این موضوع بسیار سخت و دشوار است، اما با این حال  ها آنای است که حتی قانون در برابر 

 تواند تا حد قابل قبولی این مشکل را مرتفع نماید. میی سوت زنی و شفافیت سازی ها ستمبکارگیری سی

 آتی های ژوهشپبرای  پیشنهاد

 ران بعد از دهه چهارم انتقال آی میتدوین الگویی برای مقابله با فساد نهادینه شده در نظام سیاسی جمهوری اسال -

 ها فساد نهادینه شده در دولتتدوین الگویی برای شناسایی عوامل مؤثر بر  -

 ران بعد از دهه چهارم انتقال آی میتدوین الگویی برای احیای شفافیت در نظام سیاسی جمهوری اسال -

 ران بعد از دهه چهارم انتقال آی میدر نظام سیاسی جمهوری اسال میتدوین الگویی برای احیای اعتماد عمو -

 ژوهشپی ها محدودیت

حقیق جمع آوری ادبیات تحقیق بود که مدت زیادی از زمان  تحقیق را به خود اختصاص داد به ی تها یکی از محدودیت

به عمل آمد. محدودیت  ها آندلیل اینکه همه منابع موجود و همه تحقیقات انجام شده بررسی شد و حداکثر استفاده از 

برگان انتخا  شده برای مصاحبه بود. از دیگر دیگر این تحقیق را تحت تأثیر قرار داد به دلیل موضوع تحقیق، بی میلی خ

ان پژوهشگری متعدد به نقاط مختلف ایران برای انجام مصاحبه با خبرگان بود که ها ی تحقیق انجام سفرها محدودیت

 زمان زیادی را صرف این موضوع کردند.
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 منابع

فساد سیاسی و رابطه آن با توسعه سیاسی از (. بررسی 2111ب احدی، پرویز؛ غفاریان گبلو، محمد؛ جوان پور،عزیز؛ نوجوان، صمد
 .201-211(، 01ب21منظر جامعه شناسی سیاسی. مطالعات جامعه شناسی، 

(. اصول روش تحقیق کیفی. مترجم بیوک محمدی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و 2111استراس، آنسلم؛ کوربین، ژولیتب
 مطالعات فرهنگی.

ی و تأثیر آن بر توسعه: علل، پیامدها و راهکارهای برون رفت. مجله حقوقی بین المللی، (. فساد ادار2111ب افضلی، عبدالرحمن
 .110-111(، 01ب11

ران. فصلنامه علمی نظارت و آی می(. سازوکارهای مقابله با فساد سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسال2111ب بهروزی نژاد،شیرین
 .12-11(، 01ب21بازرسی ناجا،

(. تاثیر تمرکززدایی دولت برکاهش فساد اداری با نقش میانجی استقرار دولت 2111ب ؛ قهرمانی، مسعودتابع افشار، ساسان
ی دولتی استان آذربایجان غربی(. فصلنامه خط مشی گذای عمومی در مدیریت، ها الکترونیکبموردمطالعه: سازمان

 .11-11(، 11ب21

سی نقش احساس عدالت سازمانی درگرایش افراد به فساد در (. برر2111ب تقی زاده، هوشنگ؛ سلطانی فسقندیس، غالمرضا
 .111-111(، 1ب21سازمان. مدیریت فرهنگ سازمانی،

(. روش تحقیق در علوم تربیتی: کمی، کیفی، آمیخته. مترجمان علی اکبر خسروی بابادی، 2112ب جانسون، برک؛ کریستنسن، یری
 کامبیز پوشنه، محرک آقازاده، تهران: آییژ.

(. اهمیت پیشگیری از فساد اداری و تاثیر آن بر سالمت اجتماعی. مجله آموزش و 2111ب ، حمیدرضا؛ رضوی، بهزادحسن پور
 .12-12(، 1ب1سالمت جامعه، 

 .01-11، 21(. نقش حقوق بشردر پیشگیری از فساد اداری. فصلنامه داخلی کانون وکالی دادگستری، 2111خداخواه، نسیمب

ی دولتی. اقتصاد ها ی فساد اقتصادی در مناقصهها (. شناسایی زمینه2111فرهاد؛ نظری، محمدرضابخضری، محمد؛ تربتی مقدم، 
 .10-2(، 1ب0تطبیقی، 

 .00-21(، 0ب21(. فساد سیاسی و اداری: تأثیرات متقابل و نقش عوامل اجتماعی. فصلنامه اقتصاد مقداری، 2111ب خندان، عباس

(.طراحی سنجه اندازه گیری بی تفاوتی سازمانی :پژوهش ترکیبی. ا ندیشه مدیریت 2111ب دانایی فرد،  حسن؛ حسن زاده،علیرضا
 .11-11(،2ب0راهبردی ،

(. رابطه روابط سیاسی و فساد 2111ب دهقان، سیدامین؛ خیبری، محمد؛ حسینی، میر ابراهیم؛ عبداللهی، سیدمجید؛ قنبری، مهدی
 .10-11(، 12ب1لعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، اداری با برونسپاری اماکن ورزشی شهرداری تهران. مطا

(. عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری و روشهای کنترل آن در 2111ب زارع، علیرضا؛ حیدری نژاد، صدیقه؛ شتا  بوشهری، سیده ناهید
 .11-01(، 21ب1وزارت ورزش و جوانان. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 

(. تبیین اثر عوامل سازمانی و مدیریتی بر بروز فساد اداری مالی در 2111ب نژاد، مهرعلی؛ پرواز، یوسفشفیعی، شهرام؛ همتی 
 .211-221(، 21ب1بمطالعه موردی استان گیالن(. فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش،  ی ورزشیها آنسازم

 .11-11(، 21ب1اهنامه پژوهش ملل، (. تبیین مفهوم فساد اقتصادی و سیاسی در جامعه توسعه محور. م2111ب صنیعی، سحر
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(. راهبردهای قوای سه گانه نظام جمهوری اسالمی برای مقابله با فساد اقتصادی با تأکید بر 2111ب صیدی، مهدی؛ رهبر، فرهاد

 .11-1(، 11ب 1امنیت ملی. فصلنامه امنیت ملی، 

(. شناسایی عوامل فردی مؤثر بر تمایل به 2111ب تاحعابدی جعفری، حسن؛ طاهر پور، حبیب اهلل؛ زرندی، سعید؛ آقازاده ده ده، ف
 .10-01(، 11ب 1فساد اداری در شهرداری تهران. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 

ی دولتی با بررسی متغیرهای ها (. تبییه فرایند شیوع فساد در سازمان2111ب اعباسی، طیبه؛ پورعزت، علی اضغر؛ سیفی، علیرض 
 .111-111(، 1ب21پدیدة هم رنگ جماعت شدن. مدیریت فرهنگ سازمانی،  فردی و سازمانی مؤثر و 

(. بررسی تأثیر فساد اداری بر سالمت مالی در نظام بانکی ایران. فصلنامه پژوهشهای 2111ب قائمی اصل، مهدی؛ ویئی، فیروز
 .121-211(، 1ب11اقتصادی برشد و توسعه پایدار(، 

ی دولتی از دیدگاه ها (. شناسایی عوامل مؤثر بر فساد مالی کارکنان دستگاه2111ب کریمی پور، عیسی؛ مهدوی، غالمحسین
 .11-11(، 1ب0ی فارس و کرمان. حسابداری دولتی، ها حسابرسان دیوان محاسبات استان

(. طراحی پژوهش کیفی: رویکردی تعاملی. مترجم صدیقه خورشید، سمنان: انتشارات دانشگاه 2111ب ماکسول، جوزف الکس
 .سمنان

 روش، تهران: انتشارات جامعه شناسان. تحقیق کیفی ضد ( .روش2111ب محمدپور،احمد 

ران در آی می(. درآمدی بر نسبت فساد اقتصادی و توسعه سیاسی ببا تأکید بر جمهوری اسال2111ب غرصمحمدی، علی؛ زرگر، علی ا
 .211-211(، 00ب 20(. فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، 11-111سالهای 

ی دولتی بمطالعه ها (. بررسی عوامل موثر بر فساد اداری در سازمان2111ب زیلی، خدیجه؛ صورآذر، توحید؛ صورآذر، پرویزمحمدی بار
 .210-10، 1موردی اداره صنعت، معدن و تجارت شهر اردبیل(. رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 

د اداری به عنوان یک ضرورت اخالقی: تبیین نقش تعهد کارکنان. (. تالش برای کاهش فسا2111ب منتظری، محمد؛ شول، عباس
 .210-201(، 0ب20فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوری، 

(. علل و پیامدهای فساد اداری. فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 2111ب موسوی دوست، سیدمحمد
 .00-10(، 11ب1

(. بررسی ارتباط فساد و اعتماد در رابطه بین شفافیت و رضایت 2111ب اتی،مسعود،آذری،حسیننرگسیان،عباس،جمالی،قاسمعلی،هر
 .121-111(، 1ب21شهروندان. فصلنامه مدیریت دولتی،

مالیبمورد مطالعه ناجا(. فصلنامه نظارت و بازرسی،  –(. شناسایی عوامل مدیریتی مؤثر بر فساد اداری 2111ب نورعلی دخت، حمید
 .12-21(، 00ب22

(. دولت پریبندال: چارچوبی تئوریک برای فهم فساد سیاسی. دو فصلنامه علمی 2111ب همتی،محبوبه،علویان،مرتضی،کریمی،علی
 .11-11، 11پژوهش سیاست نظری، 

(. تبیین الگوی کمّی عوامل بروز فساد در صنعت فوتبال ایران. مطالعات مدیریت رفتار 2111ب هنری، حبیب؛ محمودی، احمد
 .210-201(، 11ب 1در ورزش،  سازمانی
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