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تعریف فساد اداری
 فساد به سوء استفاده از قدرت و موقعیت در جهت كسب منفعت شخصي يا
منافع گروهي خاص اطالق ميشود.
 فساد اداری مطابق قانون ارتقااء ساالمت نمااد اداری و مقابباه باا فسااد

هرگونه فعل يا ترك فعبي است كه توسط هر شاخ ققیقاي ياا ققاوقي باه
صورت فردی جمعي يا سازماني كه عمداً و با هدف كسب هرگوناه منفعات ياا
امتیاز مستقیم يا غیرمستقیم برای خود يا ديگری با نقا قاوانیو و مقاررات
كشوری انجاد پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال مناافع مناابع ياا ساالمت و
امنیت عمومي و يا جمعي از مردد وارد نمايد.
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تعریف سالمت اداری
 بر اساس تعريف سازمان مبل سالمت اداری به معني برخورداری از استعدادها
و امکانات نیروها و فرآيندهايي است كه دست كم چهار امکان زير را عبیه فساد
فراهم مي آورد:
 -1امکان پیش گیری از تحرك نیروها و فرآيندهای فاسد
 -2شناسايي سريع موقعیت های فساد و نیروها و فرآيندهای فساد
 -3امکان سركوب نیروها و فرآيندهای فاسد

 -4قطع يا مهار قبقه های سازنده ی فساد و جبوگیری از رشد تصاعدی آن
 با توجه به تعريف فوق سالمت اداری صرفا به معنای فقدان فساد نیست ببکه
دامنه و گستره وسیعتری دارد.
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مهمترین مصادیق فساد اداری
o
o
o
o
o
o
o
o

رشوه
سوء استفاده از موقعیت شغبي(رانت)
اختالس
تقبب
اخاذی
تباني
تبعی و پارتي بازی
پولشويي
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آثار فساد اداری بر وضعیت کشورها و فرایند توسعه آنها
هدر رفت منابع مبي

كاهش بهره وری
انحراف در تخصی

منابع مالي

افزايش هزينه اداره كشور و برنامه های توسعه
كاهش سرمايه گذاری خارجي

كاهش سطح خدمات اجتماعي

كاهش در آمد دولت
افزايش نابرابری اجتماعي
نامناسب و مبتهب شدن محیط كسب و كار
از دست رفتو سرمايه اجتماعي

آثار فساد اداری

كاهش رشد اقتصادی

پیامدهای ارتقاء سالمت اداری
پیامدهای
اقتصادی
پیامدهای
سازماني

پیامدهای
فردی

ارتقاء
سالمت
اداری

پیامدهای
سیاسي

پیامدهای
اجتماعي

7

پیامدهای اقتصادی ارتقاء سالمت اداری
 .1كاهش هزينه های عمومي
 .2افزايش كیفیت اجرای پروژه ها
 .3افزايش نرخ رشد اقتصادی
 .4كاهش فقر
 .5كاهش آثار ناشي از سوانح طبیعي
 .6افزايش در آمدهای دولت
 .7افزايش سرمايه گذاری خارجي
 .8افزايش مشاركت
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پیامدهای سیاسی ارتقاء سالمت اداری
 .1افزايش مقبولیت و ضريب اعتماد عمومي نسبت به
نماد سیاسي و اداری
 .2كاهش رقابت های سیاسي غیر شفاف و ناسالم
 .3مهار و سازماندهي خواسته های مشروع مردد
در مسیرهای سازنده و قانوني
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پیامدهای اجتماعی ارتقاء سالمت اداری
 .1افزايش اعتماد و مشاركت عمومي
 .2افزايش ضريب عدالت و برابری ققوق اجتماعي
 .3بهره برداری بهینه از سرمايه اجتماعي
 .4ايجاد فرهنگ سالمت و مبارزه با فساد
 .5كاهش فرار مغزها
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پیامدهای سازمانی ارتقاء سالمت اداری
.1

افزايش اعتماد بیو مديران و كارمندان

 .2تقويت اثر بخشي و كارايي(ارتقاء بهره وری ) سازمانها
 .3ارتقاء ضريب پاسخگويي سازمانها
.4

افزايش سطح شفافیت فرايندهای اداری
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پیامدهای فردی ارتقاء سالمت اداری بر کارکنان
.1

تقويت روقیه افراد درستکار

.2

افزايش انگیزه و میزان مسئولیت پذيری

.3

افزايش راندمان كاری

.4

افزايش اعتماد به مديران سازمان

 .5تقويت باورهای اخالقي
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وضعیت فساد در ایران از منظر شاخص های بین المللی
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سازمان های بین المللی فعال در سنجش فساد
بانک جهانی
World Bank

شاخص کنترل فساد
Control Corruption (CC)

سازمان شفافیت بین الملل
Transparency International
شاخص ادراک فساد
Corruption perception Index (CPI)
شاخص ادراک رشوه
Bribery perception Index (BPI)
شاخص اندازه گیری (بارومتر) جهانی فساد
Global Corruption Barometer (GCB)
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وضعیت میزان فساد در ایران از نظر سازمان شفافیت بین الملل
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نگاهی به وضعیت و اقدامات برخی از کشورها

تركیه

سیاست اصبي؛ اصالح قوانیو و مقررات
اقدامات:
تصويب برنامه اقداد مبارزه با فساد در سال 2۰1۰
 تصويب مجموعه ای از مقررات در سال  2۰12به منمور شفافیت مالي
كانديداهای رياست جمهوری و پارلمان
تاسیس نمايندگي سازمان شفافیت بیو المبل
جايگاه در سال 2۰17
كسب نمره  4۰و رتبه 81
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نگاهی به وضعیت و اقدامات برخی از کشورها

كره جنوبي

سیاست اصبي؛ بسیج جامعه مدني و فعال سازی ظرفیت های مدني
اقدامات:
تاسیس نمايندگي سازمان شفافیت بیو المبل 1999
اجرای طرح شهروند بازرس
پیمان كره در مبارزه با فساد
ايجاد كمپیو های ضد فساد
همکاری با نهادهای مذهبي و معنوی در جهت رشد فضايل اخالقي
جايگاه در سال 2۰17
كسب نمره  54و رتبه 51
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نگاهی به وضعیت و اقدامات برخی از کشورها

چیو

سیاست اصبي؛مقاببه با مفسدان
اقدامات:
 اجرای برنامه آموزشي مبارزه با فساد (پیشگیری)
نمارت موثر و اجرای طرح شهروند ناظر(مراقبه)
برخورد قضايي با فساد (مقاببه)
از سال  2۰13شروع مبارزه جدی با فساد

 در میان كارمندان عاليرتبه بیش از  2۰۰نفر و در میان كارمندان سطح میاني بیش از 1۰۰
هزار نفر جريمهشدهاند .در مجموع بیش از يکمیبیون نفر در جريان مبارزه با فساد جريمهشده
يا به زندان افتادهاند.

جايگاه در سال :2۰17
كسب نمره  41رتبه 77
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نگاهی به وضعیت و اقدامات برخی از کشورها

مالزی
سیاست اصبي؛ ايجاد ساختار يک پارچه برای مبارزه با فساد
اقدامات:

تاسیس آژانس ضد فساد
رسیدگي به موارد اعالن شدن فساد از منابع مختبف
آموزش عمومي و ترويج مشاركت مردد در شناخت پیشگیری و مبارزه با فساد
بررسي سیستمها و رويه های كاری سازمانهای خدماتي دولت به منمور تسهیل ارايه
خدمات از سوی دولت از طريق يافتو نقاط و فرآيندهای مسأله دار و مستعد فساد
پاسخگويي به استعالد سازمانها در مورد سابقه فساد كار مديران در زمان ترفیع آنها
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نگاهی به وضعیت و اقدامات برخی از کشورها
مالزی ادامه . . .
تدويو قانون جديد ضد فساد
تشکیل كمیته های سالمت اداری دولت در سطح مبي ايالتي و ناقیه ای
تأسیس دفتر شکايات مردمي
جايگاه در سال :2۰17
كسب نمره  47رتبه 62
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نگاهی به وضعیت و اقدامات برخی از کشورها
گرجستان

سیاست اصبي؛ همکاری با سازمانهای بیو المببي
اقدامات:
اصالح قوانیو داخل همسو با مقررات بیو المببي
تدويو استراتژی ضد فساد
الحاق به معاهدات دو يا چند جانبه بیو المببي و منطقه ای
ايجاد كمیته راهبری برای هماهنگ كردن برنامه ضد فساد
 تدويو سند راهبردی مبارزه با فساد در گرجستان كه مورد تأيید
سازمانهای بیو المببي قرار گرفته
جايگاه در سال :2۰17
21
كسب نمره  56رتبه 46

زمینه ها و عوامل فساد اداری در ایران
 -1مشکالت ناشي از قوانیو و مقررات(بازدارنده نبودن خالء مقررات
تعارض مقررات)
 -2پیچیده و مندرس بودن فرايندهای اداری
 -3وجودگبوگاه های فساد خیز و نقاط آسیب پذير در فرايندهای اداری
 -4تمركز گرايي در اداره امور و گستردگي قیطه تصدی دولت
 -5كم اطالعي مردد از ققوق و تکالیف خود و پايیو بودن ضريب مشاركت
آنها در مبارز ه با فساد
 -6ريختو قبح فساد در فرهنگ عمومي
 -7كاهش ضريب سرمايه اجتماعي و اعتماد مردد
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زمینه ها و عوامل فساد اداری در ایران
 -8پايیو بودن هزينه انجاد فساد و نتیجتا افزايش جسارت در انجاد فساد
 -9نامناسب بودن نماد ققوق و دستمزد(جبران خدمت)
 -1۰ضعف در نماد جذب و بکارگیری ارتقاء و انتصاب كاركنان

 -11ضعف در نماد تشويق و تنبیه واقعي كاركنان و مديران
 -12ناهماهنگي و موازی كاری دستگاه های نمارتي
 -13كارايي پايیو سامانه های رسیدگي به شکايات و نمارت فرايندی

 -14عدد وجود برنامه جامع و زمانبندی شده مبارزه با فساد و ارتقاء سالمت
اداری
23

مزایا و فرصت ها برای مبارزه با فساد اداری در ایران
 -1شکل گیری تدريجي خواست عمومي برای مبارزه با فساد
 -2فضای مجازی و توسعه آگاهي و انتقال اخبار و تجارب میان مردد
 -3وجود سیاست های كبي اعالمي نماد برای مبارزه با فساد
 -4وجود متخصصان و خبرگان دانشگاهي و تجربي در ايو زمینه
-5وجود دستاوردهای بیو المببي و تجارب ساير كشورها
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مزایا و فرصت ها برای مبارزه با فساد در ایران
 -6وجود جمعیت جوان و فعال
 -7در دسترس بودن فناوری های نويو

 -8باورهای ديني و اعتقادی در بسیاری از مردد
 -9عزد جدی دولت برای مقاببه با فساد
 -1۰وجود سازو كارهای نمارتي متعدد
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ده راهبرد برای مقابله با فساد و ارتقاء سالمت اداری در ایران
 -1تنقیح يکپارچه سازی و روز آمد كردن قوانیو و مقررات مبارزه با فساد
 -2شناسايي گبوگاههای فساد خیز و آسیب پذير در هر دستگاه اجرايي و
هر استان
 -3شفاف سازی فرايندهای ارائه خدمت و كاستو از پیچیدگیهای اداری و
همچنیو تعییو زمان برای ارائه هر خدمت
 -4توسعه دولت الکترونیک و كاهش و قتي قطع تماس چهره به چهره
مراجعیو با كاركنان ادارات
 -5آموزش و آگاهي بخشي در سطوح مختبف(مردد و مراجعیو كارمندان و
مديران) و گسترش فرهنگ سالمت
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ده راهبرد برای مقابله با فساد و ارتقاء سالمت اداری در ایران
 -6استقرار و تقويت نماد شايسته گزيني و شايسته ساالری و كارآمدی نماد
جبران خدمت همچنیو سازماندهي و چیدمان صحیح نیروی انساني
 -7بهره گیری از ظرفیت سازمانهای مردد نهاد و نهادهای جامعه مدني در
امر رصد و مراقبت بر عمبکرد دستگاههای اجرايي
-8طراقي مدل تقسیم كار مبي و انسجاد بخشي به فعالیتهای دستگاههای
مسئول در بخش های پیشگیری مراقبه و مقاببه و تعییو مرجع مبي واقد در
جهت پاسخگويي
-9بکارگیری ضمانت اجراهای موثر از جمبه تقويت هیات های رسیدگي به
تخبفات اداری و معرفي متخبفان در پرونده های فساد به عمود مردد
 -1۰سنجش مستمر ضريب سالمت و فساد اداری بصورت دقیق در سطوح
مبي استاني و دستگاهي و اعالد عمومي نتايج آنها
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جمع بندی

28

