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  چکیده

اي توسعه زیادي دارد که سهم کشورهاهمیت  بیست ویکم قرنمعضالت موضوع فساد به عنوان یکی از 
بررسی تأثیر افزایش حقوق و دستمزد بر کاهش «بیش از دیگر کشورهاست و با ، نیافته و در حال توسعه

چنین بر ذهن متبادر شده و ما را رهنمون میسازد که عوامل زیادي در فساد دخیل » فساد اداري و مالی
، هدف از انجام این تحقیقهستند که از آن جمله؛ میتوان به عامل حقوق و دستمزد اشاره نمود که 

معنا که اگر بین  دارد و بدین آنست که ارتباطی تنگاتنگ بین مقدار حقوق و دستمزد و فساد وجود
هزینه ، الزحمه دریافتی کارکنان با آن مقدار از حقوق و دستمزدي که در مسیر زندگی متعارف حق

، قضیه اینست که فساد اداري و مالیعکس العمل طبیعی ، رابطه عادالنه وجود نداشته باشد، کنند یم
براي سقوط  شود یمخواسته یا ناخواسته صورت خواهد گرفت و عامه مردم بدبین شده و عاملی 

با تعدادي از قضات و کارکنانی که به نوعی با معضل فساد برخورد ، پژوهشگران در این مقاله. ها سازمان
مصاحبه نموده اند که اگر به مسئله حقوق ، هم استزمینه وجود فساد فرا، داشته و در محیط کاري آنان

و دستمزد کارکنان اهمیت داده نشود چه مشکلی در راستاي ایجاد فساد در ابعاد سازمان و جامعه پیش 
لذا روش . کیفی است، کاربردي و به لحاظ نوع داده، خواهد آمد و اینکه تحقیق مورد نظر در قالب هدف

با بهبود حقوق و ، به عقیده پاسخ دهندگان مصاحبه، وده و نتیجه آنکهتحقیق از نوع مطالعه موردي ب
انتخاب و جذب منابع ، که این موضوع از طریق عدالت یابد یمفساد اداري و مالی کاهش ، دستمزد

مندي کارکنان و دیده  رضایت، شایسته ساالري نصب منابع انسانی در پست هاي کلیدي، انسانی شایسته
  .انجام می شودن شدنِ کارِ کارکنا
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  مقدمه
فقر  هلئمس، اند  برده آن رنج  از هاى اجتماعى که جوامع انسانى در طول تاریخ یکی از انحرافات و آسیب

هاي عمومی توسط  ثروت. امعه استو نابرابري درآمدها و پایین بودن وضع معیشتی اکثریت توده ج
 اند گردیدهبه آن محروم  یابی دستدست به دست گشته و مردم عادي از ، افراد خاص و طبقاتی ویژه

و  ها بوده بیماري انکارناپذیر در همه حکومتفساد یک ، به اعتقاد اکثر متفکران. )1391، فرّخی(
، یم هاي سیاسی دمکراتیک و دیکتاتوريمنطقه یا گروه قومی خاص نیست و در رژ، مختص یک قاره

آمیز مربوط به زمان  و اقدامات فساد شود یمودال یافت ـداري و فئ سرمایه، اقتصادهاي سوسیالیستی
از این رو قدمت فساد به اندازه قدمت مفهوم . باشد یمبلکه تاریخ آن به قدمت جهان ، نبودهحال 
 فساد نیز وجود دارد، و دولتی وجود دارد شود یمکز هرجا که قدرت و ثروت متمر  در واقع. ستهادولت

تمایل ، لذا از ابتداي تشکیل دولتها و به تناسب میزان قدرت موجود در آنها. )1383, ربیعی(
ها با پست و مقامی  عدم تناسب منابع انسانی تشکیل دهندة دولت، مردان به کسب قدرت بیشتر دولت

نی که حجم امور محولۀ دولتها افزایش یافته و با توجه به که بدان منصوب شده اند و از همان زما
بدواً در مرحلۀ استخدام منابع انسانی و همچنین در زمان فعالیت افراد در طول ، تراکم فعالیتهاي آنها

کنترل و نظارت مستمر بر روي آنان به دقت انجام نگرفته و فساد اداري و مالی بر ، خدمت رسانی
  . )1371, برکچیان( ده استدوش دولتها سایه افکن

سازندگی امور کشور و مشکالت اقتصادي ، با توجه به هشت سال جنگ تحمیلی و به دنبال آن
فرهنگ نادرست ، بیمار در پاره اي موارد يها سازمانوجود ، برخی از افراد خواهی یادهز، حاصل از آنها

فراهم  اي ینهزم، از کارکنان سبک زندگی برخی ناصحیح و شیوة ها سازمانموجود در تعدادي از 
سهم قابل توجهی را داشته باشد ، کشورمان يها سازمانآورده است تا رسوخ فساد اداري و مالی بر 

 فشار به این آثار، بخش خصوصی در تعمیق آن و اشاعه و مملکت اجرایی بخش در آن گسترش که با

 هاي خانواده مصرف تغییر الگوي، یاخالق فساد، شکنی قانون، تقلب، خالفکاري، گرانی، تورم شکل

، اخالقی، انسانی، توان اقتصادي و گردد تحمیل جامعه بر ،اسراف و از این قبیل موارد، شده فاسد
  . سازد متأثر شدت را به ملی وجدان برده و تحلیل را جامعه مدیریتی و کارشناسی
نیازمند ، تمامی حقایق شاهد مثالی بیش نخواهد بود و بیان، این پژوهش مطرح است درآنچه 

و با استناد به ادلۀ واضح جهت  باشد یمهاي مفصلی است که از حوصله این پژوهش خارج  کتاب
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تا این مرحله خالصه کرده و بسنده خواهد شد که با عنایت به ، ارتباط پژوهشگر با موضوع پژوهش
 هاي رهبري معظم انقالبتأکیدات فراوان مسئولین نظام جمهوري اسالمی ایران و خصوصاً نگرانی 

مبنی بر کنترل و ریشه کن نمودن فساد اداري و ) 1392، 1391، 1383، 1380 ،مقام معظم رهبري(
تأکید ریاست محترم جمهوري دورة یازدهم که در مراسم تحلیف ، همچنین در آخرین مورد، مالی

بر ، قوه قضائیهخود در محضر نمایندگان محترم مجلس شوراي اسالمی با حضور ریاست محترم 
و تأکیدات مستمر ریاست محترم قوه ) 1392 ،روحانی( اشاره نموده اند مبارزه با فساد مالی نیز موکداً

مضافاً ؛ با توجه به اینکه جامعۀ امروز در ) 1391 ،الریجانی( قضائیه نیز مزید بر علت آن گردیده
 دغدغه اي بسیار بزرگ را فراهم، دارد هجمه اي از ارتباط تنگاتنگ با بستر فساد اداري و مالی قرار

امیدي به وجود آید که ، هاي ناشی از وجود فساد اداري و مالی نموده است تا با هدف کنکاش آسیب
هرچند اندکی از این معضل سیاه جامعه ، فراهم شود اي ینهزم، به وسیلۀ بررسی عوامل مترتب بر آن

تواند بر روي کاهش  چگونه و از چه طریقی می، سوال آنست که حقوق و دستمزد، حال. کاسته گردد
  فساد اداري و مالی اثر بگذارد؟ 

با بهبود برنامه تخصیص حقوق و دستمزد متناسب با وضعیت عملکردي منابع ، که در این راستا
نسبت به کاهش ، انسانی و متعاقب آن افزایش رضایت کارکنان و افزایش کیفیت زندگی کارکنان

  . ی کوشیدفساد اداري و مال
  

  مروري بر مبانی نظري
 که و عارضه اي سوء در هر سازمان و کشور وجود دارد شوم اي بعنوان یک پدیده مالی و اداري فساد

 شهادت. اند دیده آن انگیزي از غم و ناپذیر جبران فراوان و لطمات، خود تاریخ طول در ایران مردم

 اسالمی را جمهوري هاي ناکامی از خیلی، اخیر راندر دو و مصدق علیه کودتا، امیرکبیر و مقام قائم

ـــال که زمانی از به ویژه مرتبــط دانست؛ پدیده این با حدودي تا توان می مستقیم و عمـ 
 عوارض و شده تشدید "تاوان"و  "جریمه"پدیده  این، یافتنـد راه ما کشور به استعمــار غیرمستقیم

 دوران سیاستمداران که را هایی ه  هنوز رشو، مردم ایراننه تنها . است شده مخرب پیش از بیش آن

 نسل باید بلکه، پرداخته اند را مالی مفسدان عملکرد همچنین تاوان، اند گرفته استعمارگران از قاجار
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 خاصی زمان به و است ساختاري ایران در دهپدی این نتیجه در. نیز بپردازند آینده هاي نسل و کنونی

  . ها معلول نه نگریست باید بنیادها به آن با مبارزه براي و شود ینم هم محدود
، به معناي شکستن است RUMPERE در قالب عنوانِ، یات فرهنگ التینفساد در قاموس ادب

تواند یک  می شود یمآنچه که شکسته یا نقض و  شود شکند یا نقض می بنابراین در فساد چیزي می
 را خودش که دانند می منحرفی رفتار و فساد را اداري باشد مقرراتاجتماعی یا ، شیوه رفتار اخالقی

 نشان است موسسه یا شخص با متناسب که اقتصاد یا جامعه، ها یاستس از تجاوز یک شکل به
اي که  دانند براي وادارکردن فرد به تخلف از وظیفه داش نامشروعی میدهد و همچنین؛ فساد را پا می

از مجموعه  فساد اداري بخشیو ) 1388, و افروزي رستگار مجتهدزاده( به او تخصیص داده شده
رفتار آن دسته از و به  کنند اي آن را تجربه می عمر خود به گونه ةها در دور مسایلی است که سازمان

پذیرفته شده را زیر پا  ضوابط، خود شخصیمنافع  جهتکه  شود یمکارکنان بخش دولتی اطالق 
شده و سوءاستفاده مقام اداري از وجوه  تعریف و راستی درستی فقد و تقلّب و و نادرستی گذارند می

عمومی به منظور افزایش درآمد آن به طور غیرقانونی و سوء استفاده از قدرت دولتی به خاطر نفع 
برخوردها و روابطی که در محیط ، کارها، تصمیمات، ها شخصی است و عبارت است از مجموعه طرح

می کشور و قوانین حاکم بر جریان امور اداري و اهداف و منافع جامعه به مشی عمو اداره برخالف خط
 سه شود و فساد اداري به پیوندد و موجب تباهی منافع عمومی و مسخ و بیهودگی اداره می وقوع می

   :شود یم تقسیم گونه
 سیاسی نو نخبگا هاتوده نظر از که دارد رفتاري یا عملکرد بر داللت ؛ "سیاه فساد اداري": الف

  . شود تنبیه باید آن عامل و است منفور
، است منفور اکثر نخبگان نظر از که است رفتاري یا عملکرد از ؛ حاکی"خاکستري فساد اداري": ب
  . معتقدند آن بودن مضر به نخبگان سیاسی تنها و هستند تفاوتبی آن در مورد مردم هايتوده اما
 اکثر اما، قانون است مخالف ظاهرًا که دارد رفتاري کرد یاعمل به اشاره ؛"سفید فساد اداري": ج 

، )1375 ،حبیبی( آن باشند خواستار تبنیه عامل که دانندنمـی مضر آنقدر را آن جامعه اعضاي
  . )1390 ،افضلی(

، بیماري، شرارت، زیان، ارتشاء، تحریف، فساد مالی در قاموس ادبیات لغوي به معناي از بین رفتن
قق منافع حفرد به دلیل ت، که ضمن آن شود یمبه مجموعه رفتاري اطالق نه است و نابودي و فت
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خارج از چهار چوب رسمی وظایف یک ، با موقعیت بهتر یابی به رفاه بیشتر خصوصی خود و دست
، میزان و حجم فساد، شوند یماساس موقعیت اشخاصی که مرتکب آن ر و ب کند عمل می، نقش دولتی

درآمد و هزینه ، آثار فساد در اقتصاد و سیاست و سایر ابعاد، انگیزه، ن و عدم آنسازمان یافته بود
، قلمرو بخش دولتی یا خصوصی، سطح ملّی و فراملّی، سیستمی بودن و عدم آن، ناشی از آن

هاي مردم و نخبگان  ار عمومی و نهایتاً از منظر تودهمنظر افک، حقوق موضوعه، موضوعیت
به کلیه سوء استفاده از ، و فساد مالی و اداري) 1387 ،مدمی خطبه سراه( شود یمبندي  تقسیم

 شود یمحزبی وسازمانی گفته ، گروهی، قدرت و امکان رسیدن جهت تأمین منافع شخصی
بانک  ؛1999 ،؛لمبردرف 1997 ،جانستون ؛1989 ،هایدن هیمر و وان کالورن، ناي، هانتیگتون(

؛ 2003،؛ پارك و سازمان بین الملل شفافیت 2002 ،تانزي؛  2000 ،کلیتگارد و همکاران، جهانی
و رفتار منحرفی است که خود را در سوء استفاده از وظیفه اي در سیستم ) 2008 ،؛النگ 2005، پپیز

به معنی عدم رعایت اصل دهد و  اي نشان می ه نفع فردي دیگر یا نهاد و موسسهسازمان و جامعه ب
و سوء استفاده  باشد یممنظورکسب امتیاز براي خود یا افراد وابسته فاصله از سوي مقامات دولتی به 

از قدرت عمومی براي سود شخصی و به آن دسته از فعالیتهاي کارکنان و مسئوالن دولت شامل 
رساندن فایده به کارمند اقدام ، که اوالً به منافع عمومی لطمه بزند و ثانیاً هدف از انجام آن شود یم

شامل هر نوع رشوه که » خواري رشوه«مالی مترادف ، دیگر باشد و فساد اداري کننده یا به شخص
حمایت کردن از خود یا اطرافیان ، و همچنین قوم و خویش پرستی گردد یمیا پرداخت  مطالبه شده

و دفاع از خود و دیگران و انجام اعمال اداري به شکل ناقص و غیر صادقانه توسط مأموران دولتی 
  . است

، قدرت سازمانی و مقام و شغل هاي رانت از مالی سوءاستفاده، دزدي، اختالس از اعم، الیم فساد
 و ضعف، کردن درست شرعی کاله، دادن رشوه و گرفتن رشوه، غیررسمی و رسمی فروشی گران

، دهد که می سرطان یک همچون را جامعه بدنه تمامی، غیره و مالی فساد به منجر سوءمدیریت
  . است گرفته

 يها سازمانکم و بیش در اکثر ، ها سازماندر  رسد فساد مالی و حتی فساد اداري نظر میبه 
هایی که از نظر روــکش، البته فساد اداري درکشورهاي جهان سوم وکشورهاي جهان وجود دارد 

اي است  پدیده، در واقع فساد اداري. استتر  اقتصادي در اوضاع و احوال خوبی به سر نمی برند نمایان
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از دامنه و حوزه و پردازند که همواره همراه و همزاد دولت است یعنی جایی که به کارهاي دولتی می
  . دهد خود را به وضوح نشان می، هستند بزرگتري برخوردار

 توانیم نمی و دارد وجود بیش کم و اي جامعه هر مردم طرف از غیراخالقی رفتار بروز فساد و

 و آرمانی، فساد بدون جامعۀ کامالً را جامعه آن و باشد مستثنی موارد این از که بیابیم اي را جامعه
دلیل  به ما جامعه که دهد می نشان ارقام و آمار امروز و اما شرایط. بنامیم قانون و بر اخالق مبتنی

و  پژوهشگران گاه و سراپا بحرانی است اي جامعه، قانون و عرف خالف، اخالقی غیر موارد بروز
 سقوط اخالقی حال در که دانند یم ايجامعه شبیه را جامعه در افتاده اتفاق موارد، نشناسا جامعه

  .)2012 ،مومن( است
و دستگاه است که باعث از بین رفتن سازمان  هاي یاستسوارد کردن خدشه بر ، بدون شک فساد

و  گردد یمگیري  روند تصمیم از طرفی دیگر باعث افزایش هزینه ها و اخالل درو  شود یممنابع 
تماد مردم به اقتصادي و همچنین موجب تضعیف اعتقاد و اع، سیاسی، هاي اجتماعی زیانموجبات 

 ها سازمانحال که فساد در . خواهد شد آنو در آخر قطع امید از  سازمانهاي یک  ها و توانایی ظرفیت
ام قوا و حتی در کلیه با تماینچنین ضررهایی را به دنبال دارد پس چرا نباید به صورت ضرب االجل و 

چرا که ریشه دواندن آن . را گرفت تا بیش از این در جامعه ریشه ندواند هاي موجود جلوي آن زمینه
وقتی زیرا . در پی خواهد داشت) QWL( اثرات مخربی بر کیفیت زندگی کارکنان ها سازماندر 

اعضا در قبول نابرابري  ،پایین باشد سازمانل و میزان پذیرش نابرابري اعضاي یک آستانه تحم
خواهی شده و با  منجر به عدالت، دست سازمان پایین در عناصر کنند و این فاصله قدرت مقاومت می

عنوان نقش  خواهی به عدالت، و مثبت فاصله قدرت پایین بر کاهش فساد يدار اثبات رابطه معنا
؛ از جمله عوامل موثر بر فساد چرا که. شود پذیرفته شده آن داراي اثر متناظر بر کاهش فساد می

   :اداري و مالی عبارتند از
. است اخالقیغیر رفتار از این جهت در قالب یک اداري و مالی که فساد نقض و عدول از هنجارها

 از انحراف یا تخطّی، نقض شامل و) 1967، ناي(، )1996، خان(، )2001،دوینه(، )1970، براستز(

 . اخالقی است هايارزش یا قانونی هنجـارهاي

 موقعیت، اختیار، قدرت، دهند یم انجام فاسد کارهاي که کسانی قدرت درخصوص از استفاده سوء

 گیرند یمکار  به خاصی افراد یا خود شخصی مزیت و منافع براي را شده سپرده به آنها که دانشی یا
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 و 1995 ،تانزي(، )1986 ،پیت و آبرات(، )1967 ،ناي(، )1996 ،خان(، )2003 ،آشفورث و آناند(
 . )2001 ،دوینه(، )2000 ،تریسمن(، )1998

 عمل به انجام نسبت خاصی شخص اطالع بدون یا فاسد کارهاي دهندگان کاري که انجام پنهان

 یک یا کنند یم اقدام از این قبیل موارد سندسازي و، انبار موجودي از دزدي لـقبی از فاسدانه

 سود و غیرقانونی اهداف مخفیانه بر صورت به که دهند یمشکل  را نزدیک و صمیمی، مخفی اجتماع

 . )1989 ،هانتیگتون( اي خود توافق دارند مبادله روابط

متعدد دیگري در خصوص فساد اداري و مالی وجود  سازمانی و مدیریتی عوامل، از نگاهی دیگر
ها؛ روش و ها سیستم و قوانین، اداري ساختاري از جمله تشکیالت عوامل: دارد که مهمترین آنها

نظارت  روانی؛ سیستم عوامل، غیررسمی هايگروه، سازمانی؛ ارتباطات از جمله ویژگی روابط فرهنگ
مدیریتی از  کنترل؛ وظایف و و کنترل از جمله بستر کنترل و نظارت و همچنین تشکیالت نظارت

 نظارت و کنترل و نهایتاً نظام، تهدای و رهبري، امکانات و منابع بسیج، سازماندهی، ریزيقبیل برنامه

 ؛1385، زاهدي ؛2009 ،؛ باتلر2008 ،؛ رابل و دیگران2003، ؛ استارتمن2003 ،آکرمن( پرداخت
سازمان شفافیت ، هیدن هیمر، جیمز اسکات، ویتو تانزي، هانتینگتون ؛1383 ،عباس زادگان

 ,فساد شوراي اروپا و اطلس و گروه چند منظوره 1998 ،و برنامه عمران سازمان ملل المللی ینب
، کالنتري، طاهرپور، ؛رهنورد2008 ،ماریا ؛1998 ,کمیسیون مستقل ضد فساد ؛2000 ,جهانی ؛1987

  . باشد می) 2003 ،کافمن و کري و 2008 ،کافمن و همکاران ؛1389 ،رشیدي
کنان در هاي کار فعالیت اي است که به جبران هزینه، دستمزد و منظور از حقوقاز طرفی دیگر؛ 

اصطالح جبران خدمات در بعضى . )1391، گنجوري( گردد یمهر موسسه یا بنگاه اقتصادي پرداخت 
مفهومى وسیع تر ، نظر گرفته شده است اما این اصطالح ها با اداره حقوق و دستمزد مترادف در کتاب

زایا بلکه شامل و م هاى بیرونى مانند حقوق جبران خدمات نه فقط شامل دریافتى. بردارد از آن در
، ترفیع، مانند شناسایى و مطرح شدن، وجود داردکه در طبیعت شغل  ي استهاى دیگر تمام دریافتى

شغل غنى و پرمحتوا و شرایط کارى مطلوب و همچنین فرهنگ ، فراهم کردن فرصت هاى پیشرفت
  . سازمانى مناسب
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 یابد یماختصاص ، شود یمنان داده هاى مالى که به کارک قوق و دستمزد معموالً به دریافتىاداره ح
که کارفرما یا سازمان در قبال انجام کار افراد براى  گردد یمهر نوع دریافتى و ارزشى اطالق  و به

   :ي حقوق و دستمزد آن است که بایدها ویژگی و از پرداخت یا ایجاد مى کند، سازمان
1- باشد آن را در نظر داشتهو اثرات نسبی ی در سطح هزینه زندگی تغییرات کیفی و کم .  
  . بر اساس ارزش واقعی کار و سهم کارکنان در افزایش کارآیی و سود سازمان پرداخت شود -2
  . دنتدابیري را در نظر گرفت که کارکنان را به کار کردن بهتر و بیشتر ترغیب ک -3
و مهارت شده و  اي باشد که نظام شایستگی را گسترش داده و موجب روحیه کسب دانش به گونه -4

  . رفتارهاي مطلوب را تقویت کند
اصوالً اهداف یک سازمان از خواهد داشت که  دنبالبه اهداف متعددى را ، حقوق و دستمزدنظام 

باید جذب و حفظ کارکنان شایسته و همچنین افزایش انگیزه آنها ، حقوق و دستمزدطراحى نظام 
و  افزایش انگیزه کارکنان، فظ کارکنان شایستهح، جذب متقاضیان شایسته: که عبارتند از باشد

، گردد یممطرح  و دستمزد اساساً هر کجا سخن از تناسب نظام پرداخت حقوقو  مالحظات قانونى
کارکنان براى آگاهى از میزان پرداخت حقوق سایر سازمان . بحث هاى مربوط به انگیزه مطرح است

میزان خشنودى یا نارضایتى ، دازند و برهمین اساسپر ها به مقایسه پرداخت سازمان خود و آنها مى
بنابراین برقرارى هماهنگى و ارتباط میان ویژگى هاى نظام پرداخت با انگیزه ها . گیرد یمل ــآنها شک

  . ضرورى است، تصمیم به جذب و حفظ و پرورش آنان دارد، و تمایالت افرادى که سازمان
، آگاهى یابند و براى برآوردن آنها، کارکنان خود هاي یزهانگو ها باید به نیازها  در این راستا سازمان

در این صورت کارکنان با رضاى خاطر در سازمان باقى خواهند ماند و . اقدامات الزم را انجام دهند
  . همکارى صمیمانه خواهند داشت

ند به ک غییر آن ربط پیدا مىورى و ت پرداخت به میزان بهره، که در آن دستمزدنظام حقوق و 
واضح بین عملکرد و  رابطهدر این صورت یک که  شود یممنزله نظام پرداخت انگیزشى مطرح 

که  توان دنبال کرد را مى فردي هاى انگیزشى ور یک سلسله طرحــمنظ بدین. گردد یمپرداخت ایجاد 
  . ورى فردى مى باشد در جهت بهبود بهره

 تبدیلکار را با پاداش دادن به نیکوکار  خطا« :که در این زمینه داریم) ع( از حضرت علىنیز حدیثى 
  . )نامه امیرمومنان به مالک اشتر نخعی( »کن
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  ارتباط بین حقوق و دستمزد و فساد

اس کوچک را به ـهاى داراى احس هاى آگاه و انسان اه را به انسانـهاى ناآگ براى این که انسان
باید مشاغلى به آنها واگذار شود که  ماق تبدیل کنیاق را به خلّهاى بزرگ و انسان هاى غیرخلّ انــانس

. با انجام آن بتوانند به نیازهاى ذاتى خود پاسخ مثبت دهند و از طریق آن احساس اهمیت کنند
ترین روش ایجاد عزت نفس و احساس اهمیت است که  مهم، بنابراین شغل خوب و پرمعنا و غنى

ممکن است براى یک ، البته یک شغل. کند م مىانسانى را فراه موجبات رشد و پیشرفت نیروى
الزم است ابتدا به بررسى  بنابراین؛. جالب و غنى باشد ولى براى شخص دیگر این طور نباشد، شخص

به طورى ، نظر گرفته شودر بعد شغل مناسب د، نیازها و عالئق نیروى انسانى پرداخته شود، ها یتوانای
مربوط به آن از  هاي ینههزت و کیفیت نیروي کار و میو ک ردداهداف مذکور حاصل گ، که با انجام آن

دستمزد مناسب کیفیت  موضوعاتی است که همواره باید کنترل و بررسی شود تا با پرداخت حقوق و
  . حفظ شود، باشد یمي که مطابق با عالئق آنان نیروي کار

داوم در کلیه طبقات یک توان انجام دادن کار به طور صحیح و م کیفیت را میاز طرفی دیگر؛ 
 "بوده و  ق استانداردـسیستم طب يها خواستهمین أیا ت بر آوردن که به معنايِسازمان تعریف کرد 
اساس ر نمایانگر نوعی فرهنگ سازمانی و شیوه مدیریت است که کارکنان ب ؛ "کیفیت زندگی کاري
عینی از کیفیت زندگی  تعریف. کنند یممسئولیت و عزت نفس ، خودگردانی، آن احساس مالکیت

، تعهد سازمانیمانند میزان  سازماناي از شرایط واقعی کار در یک  کاري عبارت است از مجموعه
 1375، دهزا ممی( و از این قبیل موارد جبران خدمات، رضایت شغلی، ر تیمیروحیۀ کا

Kalayanee Koonme; ،2010( .  
نظام "انع اساسی براي موفقیت برنامه هاي کیفیت زندگی کاريومیکی از  "مورین" ةبه عقید
زندگی کاري کارکنانشان تأکید  ی که بر کیفیتیها سازمان. )1390، مهربانی( است "رشد مالی

ناشی از عدالت  ی ماللت آور کارخستگلیکن ، ورزند از اثربخشی سازمانی بیشتري برخوردارند می
و نیز عدم  رضایت شغلی و بهره وري کارکنانموجبات عدم ، خواهی متأثر از وجود فساد مالی و اداري

مراه خواهد داشت و ه را به ترك خدمت و غیبت، عصبی هايفشارمشارکت بیشتر آنان شده و افزایش 
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هجمۀ فساد یادشده را سبب شده و به کاري  در بسیاري از موارد نیز یکپارچه شدن افراد سازمان با
  . گردد یممعنائی و رضایتبخش منتهی  فاقد پر

کیفیت زندگی کارکنان در دو قسمت کیفیت زندگی کاري سطح پائین و سطح باال مطرح 
امنیت و ، نیازهاي سالمتی شامل زندگی مبتنی بر برآوردن، اساس نیازهاي سطح پائینر که ب شود یم

با دو ( و در این مقوله باید به مدلی پرداخت که بتوان ادعا نمود کیفیت زندگی کاري اقتصادي است
و با افزایش سطح اقتصادي و اخص آن  رابطۀ مثبت دارد، با رضایت شغلی) باال و پائین مولّفۀ سطح

رضایت شغلی افزایش یافته و نهایتاً کیفیت ، افزایش حقوق و دستمزد متناسب با شرایط شغلی
که  شود یمکارکنان افزایش و متعاقب آن فساد اداري و مالی کاهش خواهد یافت و نتیجه آن  زندگی

که بین  گردد یماثبات  و نهایتاًاي برقرار شود  رابطه و مالی فساد اداريحقوق و دستمزد و  بین میزان
ساد اداري ف باکارکنان در سازمان حقوق و دستمزد  عوامل دخیل در کیفیت زندگی کارکنان از جمله

  . داردوجود اي  رابطهو مالی 
به صورت منظم یک گزارش را با سه  المللی ینبیا سازمان شفافیت  "ترانسپرینسی انترنیشنل"

شاخص احساس و برداشت ، ترین شاخص در این گزارشممه. شاخص درباره فساد مالی نشر می کند
میان کارمندان دولتی و سیاست مداران برداشت از فساد مالی را در ، این شاخص. از فساد مالی است

 و احساس شاخص. کند می در کشورهاي مربوطه اندازه گیري و نظر به آن دولت ها را درجه بندي
 المللی ینبنهاد مستقل  9به وسیله ، گیرد یمدر بر  را تحقیقاتی مورد 13 که مالی فساد از برداشت

گران خاص  اهی از افراد تجارت پیشه و تحلیلواین موارد تحقیقاتی به وسیله نظر خ. شود یمتهیه 
  . کشورهاي مربوطه به وجود می آیند

مورد  المللی ینبافیت ــبه وسیله سازمان شفدنیا کشور  180در بصورت متوسط فساد مالی 
هاي  گاهوجود رشوه در دست، هاي مالی مدیران و دیگر فعاالن اقتصادي اختالسو  گیرد یمبررسی قرار 
 درفساد مالی ، مدیران و کارکنان پذیري رشوه نظر ازنظارتی  يها دستگاهسالمت ، لتیاداري و دو

هایی است که در تنظیم گزارش هاي ساالنه سازمان  مله شاخصج از غیره، و دولتی هاي مقام میان
ی قرار دارند که در آنها میزان یر راس آن کشورهاو د گیرد یممورد توجه قرار  المللی ینبشفافیت 

 شفافیت سازمان در گزارش و توضیح اینکه؛ فساد مالی به ویژه ناچیز است ازساس و برداشت اح
 . گیرد نمی صورت همگانی پرسی همه، المللی ینب



  
  کاهش فساد اداري و مالی بر بررسی چگونگی تأثیر حقوق و دستمزد

 

    /95

 144به رتبه  78از رتبه ، 2013تا سال  2003ایران در زمینه فساد از سال ، بر اساس این آمارها
در رتبه ، 100نمره از  91با  2013زلند در سال کشورهاي دانمارك و نیو، رسیده و در این میان

، اند و متعاقب آنها ترین کشورهاي جهان شناخته شده کشورهاي جهان قرار داشته و سالم نخست
استرالیا و ، هلند، امتیاز و سوئیس 86امتیاز و سپس نروژ و سنگاپور با  89کشورهاي فنالند و سوئد با 

، هاي بعدي قرار دارند و کشورهاي سومالی امتیاز در رتبه 81و  81، 83، 85کانادا به ترتیب با 
، ازبکستان، عراق، لیبی، سودان جنوبی، و کشورهاي سودان امتیاز 8شمالی و افغانستان با  کره

اند که  نیا به لحاظ درك فساد شناخته شدهاز فاسدترین کشورهاي د، سوریه و یمن، ترکمنستان
دست یافت و با ، االشاره به جایگاه ایران در میزان فساد ه هاي فوقمقایسه امتیازات و رتبمیتوان با 

نرخ رشد تورم کاالها و ، دولتی يها سازماننگاهی بر درصد افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارکنان 
شفافیت و مقایسه آنها در جدول  المللی ینباساس آمار سازمان ر رتبه فساد در کشور ایران ب، خدمات
 المللی ینبسازمان ( به نتیجه حاصل از فرضیه مقاله پی برد، 1اقب آن در شکل و متع 1شماره 
  .)شفافیت

با بررسی نتایج حاصل از تحقیقات به این نتیجه برسد  درصدد است تا، حاضر؛ پژوهش از این رو
و اي برقرار است  رابطه، و مالی اداري هايهاي اداري و فساد یندها و رویهآین میزان شفافیت فربکه 

حقوق  هاي یوهشو  ها یاستس د که عوامل دخیل در کیفیت زندگی کارکنان از جملهاثبات گرد نهایتاً
و مالی داشته باشد تا توجه فساد اداري  بر روي تواند یمچه تأثیري ، ها سازمانکارکنان در و دستمزد 

درصدد است تا بتواند با ، بدان جلب نماید و در راستاي اهمیت موضوع، اولیاء امور را بیش از پیش
کاري  زندگی عوامل فردي دخیل در کیفیت با بررسی تأثیرِ فتح بابی شود تا، شناسی اجرایی آسیب

، ها سازمانکارکنان  دیدگاه عامل حقوق و دستمزد از، و مالی و اخص کالم اداري فساد بر مؤثر
را فراهم آورده و در این راستا  زمینۀ واکاويِ کاهش معضل فساد اداري و مالی، قسمتی هرچند اندك

  . نسبت به این مهم کوشید، باید با شناسایی عوامل اجراي صحیح پرداخت حقوق و دستمزد
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نرخ رشد تورم کاالها و ، دولتی يها سازمانمقایسه درصد افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارکنان   -  1جدول 
  شفافیت المللی نیباساس آمار سازمان ر خدمات و رتبه فساد کشور ب

  
  
  سال
  

  
حداقل 
  حقوق و

  
 دستمزد

  )تومان(

  
درصد افزایش 

  حداقل
  

حقوق و 
 دستمزد

  )درصد(

  
  نرخ رشد تورم

  
کاالها و 
 خدمات

  )درصد(

  
تعداد کشورهاي مورد 

بررسی جهت ارزیابی رتبه 
  فساد

  
رتبه فساد در کشور بر اساس 

 المللی بینآمار سازمان 
  شفافیت

1382 85 .338  22 .2  15 .6  133 78 

1383 106 .602  24 .9  15 .2  145 87 

1384 122 .592  15 10 .4  150 88 

1385 150 .000  22 .4  11 .9  163 105 

1386 183 .000  22 18 .4  179 131 

1387 219 .600  20 25 .4  180 141 

1388 263 .520  20 10 .8  180 168 

1389 303 .000  15 12 .4  180 146 

1390 330 .300  9 21 .5  183 120 

1391 390 .000  18 .1  28 .7  176 133 

1392 700 .000  30 *** 34  177 144 

  . برآورد شده است 1392در خصوص یازده ماه از سال *** 
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نرخ رشد تورم کاالها و ، دولتی يها سازماننمودار مقایسه درصد افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارکنان  _ 1شکل 

  شفافیت المللی ینباساس آمار سازمان ر اد کشور بخدمات و رتبه فس
  

  پیشینه پژوهش
 يها دستگاهبا تحقیق در خصوص بررسی ارتباط فساد مالی و اداري در ، 1374رضا برکچیان در سال 

پنجاه و دو بین  :یافته که ن نتیجه دستبه ای، تهران يها زنداندولتی با میزان حقوق و دستمزد در 
سی و هفت نفر به علت وضعیت ، زندانی بودند، جرم ارتشاء و اختالس یا هر دو که به ینفر از کسان

غیر از  هاي یزهانگبودند که به  ها آنبد اقتصادي مرتکب جرم شده بودند و فقط پنج نفر از تمام 
 . اند زدهحقوق و دستمزد دست به فساد 

ري ایران و بررسی آن روي هاي ادا با تحقیق در خصوص علل کج، 1376 منوچهر جفره در سال
مشکالت "به نتیجۀ ، و فساد اداري استان تهران در جامعۀ زندانیان و محکومین در رابطه با اختالس

 . اند یدهرس "مالی و اقتصادي

 هاي یوهشي و علل فساد ادار یبررسبا تحقیق در خصوص ، 1379نژاد در سال  محسن فرهادي
 "شرایط اقتصادي کارکنان "به نتیجۀ ، استان خراسانکنترل آن و بررسی آن در جامعۀ ادارات کل 

 . اند یدهرس
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هاي  روي در خصوص بررسی عوامل موثر بر کج با تحقیق، 1380رضا اسماعیلی آقابابائی در سال 
و فساد اداري استان  اداري و بررســی آن در جامعــۀ زندانیان و محکومین در رابطه با اختالس

 . اند یدهرس "از حقوق و دستمزدرضایت " ي یجهنتبه ، تهران

با تحقیق در خصوص بررسی عوامل موثر در بروز فساد اداري ، 1383بهزاد فرخ سرشت در سال 
به منظور ارائه الگویی جهت کاهش اثرات آن در روند توسعه جمهوري اسالمی ایران و بررسی آن در 

به نتیجۀ ، صنایع و معادن ،بازرگانی، مدیران وزارتخانه هاي نفت، جامعۀ علمی دانشگاهیان
 . اند یدهرس "يدر امور اقتصاد یدولت يها دخالت"

هاي اداري و  روي وص عوامل سازمانی موثر بر کجبا تحقیق در خص، 1384فرزانه زینالی در سال 
 . اند یدهرس "عدم تکافوي حقوق و درآمدها  "به نتیجۀ ، بررسی آن در جامعۀ دستگاه قضایی کشور

با تحقیق در خصوص عوامل سازمانی موثر بر فساد اداري در ، 1385عباسپور در سال آقاي مرتضی 
حقوق و مزایاي  "به نتیجۀ ، شهرستان شاهرود یادارات دولتادارات دولتی و بررسی آن در جامعۀ 

 . اند یدهرس "پرداختی 

کارکنان با تحقیق در خصوص عوامل موثر بر جلوگیري از تخلف ، 1387بهروز پورولی در سال 
شاغل در نظام اداري و بررســـی آن در جامعۀ کارکنان سازمان سنجش کشور مستقر در 

 "تناسب شخصیت شغل و شاغل، ایمنی و بهداشت محیط کار"به نتیجۀ ، ساختمــان شهر تهران
 . اند یدهرس

  

  پژوهش شناسی روش
بصورت کیفی است ، ها دادهوع کاربردي و به لحاظ ن، با توجه به اینکه تحقیق مورد نظر از نظر هدف

لذا روش تحقیق به کار گرفته شده در نوشتار از نوع روش مطالعه موردي است و با استفاده از 
مصاحبه عمیق ساختارنیافته و حضوري با خبرگانی که به نوعی روزانه درگیر تبعات حاصل از 

و در امر  اند داشتهو مالی ارتباط با عوامل فساد اداري ، فسادهاي اداري و مالی بوده و به لحاظ شغلی
بصورت ، صورت گرفته که این افراد، باشند یممبارزه یا پیشگیري با فساد اداري و مالی مرتبط 

شده و  انتخاب غیرتصادفی و هدفمند تعیین گردیده و در مواقع مورد نیاز از روش گلوله برفی استفاده
تهران  يها مجتمع يها پروندهحجم و تنوع ، ایی کشورو مراجع قض ها دادگاهبا توجه به اینکه در کلیه 

لذا جامعه آماري مورد بررسی ، بیشترین جایگاه را دارد، و باالخص یکی از مجتمع قضایی شهر تهران
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و با توجه به  اند دادهتشکیل ، آن مجتمع قضایی زحمتکشدر این پژوهش را قضات محترم و کارکنان 
گیري نداشته  نمونه، ن تحقیق از نوع مصاحبه بوده و روش مصاحبهای يها دادهآوري  اینکه روش جمع

تا جایی ادامه پیدا کرده که محتواي  ها نمونهبنابراین؛ تعداد ، و از روش نظري استفاده شده است
مصـاحبه به مرحلۀ اشباع برسد و روش مورد نظر براي تجزیه و تحلیل اطالعات با توجه به کیفی 

 از شیوه تحلیـل تــم، ها دادهآوري  ابزار اصلی جمع به عنواناز ابزار مصاحبه بودن تحقیق و استفاده 
  . کیفی مناسب است يها دادهبوده که براي 

  

  پژوهش هاي یافته

قضایی شهر تهران و با توجه به  يها مجتمعپس از مصاحبه با پانزده نفر از افراد شاغل در یکی از 
لذا کلیه ، دیگر؛ تکرار در مفاد نظرات وجود داشته یبه عبارتو  اند یدهرساینکه نظرات به مرحلۀ اشباع 

  . آمده است 2بندي گردیده که در جدول شماره  جمع، بند 15نظرات و نتایج حاصل از آنها در 
 

  خالصه نظرات مصاحبه شوندگان و نتایج حاصل از آنها _2جدول 

 سوالپاسخ شخص مصاحبه شونده در خصوص ( Pi  ردیف
  )نتیجه( Ri  )مطروحه

1  

  
و  ها سازماندر توزیع نقدینگی و حقوق و مزایا بین کارکنان 

 ها تفاوتشباهتی وجود ندارد و ، متفاوت يها سازمانحتی بین 
  . آورد یمزیاد بوده که موجبات نارضایتی را به بار 

 

ایجاد بستر عدالت در توزیع امکانات و 
بهبود ، درآمدها در جامعه

 دحقوق و دستمز هاي یاستس

2  
  

در زمان استخدام به پیشینه افراد دقت شود و همچنین براي 
نظر گرفته شود تا از بابت ر حقوق و مزایاي متناسب د، کارکنان

آسودگی خیال داشته باشند و خود را با دیگران مقایسه ، فکري
  نکنند

حفظ و نگهداري افراد ، جذب
ایجاد رضایتمندي کارکنان ، شایسته

و دستمزد به لحاظ تخصیص حقوق 
معادل و همسان با میزان عملکرد 

  آنان

3  

  
ر آسودگی خاط، زندگی هاي ینههزاگر کارکنان در مشکالت 

موضع ، طبیعی است که نسبت به عوامل فساد، داشته باشند
، و از طرفی دیگر کنند یممخالف گرفته و حتی برخورد هم 

، و وقتی مافوق کنند یمبرخی از کارکنان به مافوق خود نگاه 

اجراي روند برابري در تخصیص 
انتصاب افراد شایسته در ، منابع

مناصب کلیدي و بهبود حقوق و 
  دستمزد
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فرد زیردست نیز ، طبیعی است، کند ینمضوابط را رعایت 
. کند یمنسبت به انجام فساد از نوع اداري و حتی مالی اقدام 

که تا  نمایند یمهمچنین؛ کارکنان به همکاران خود نیز دقت 
چه میزان از مزایا و امکانات برخوردار هستند و خود را با 

از میزان ، ازمانو اگر شخصی در س کنند یمدیگران مقایسه 
، حتی شرایط گفته شده قبل، حقوق و مزایاي خود راضی باشد

  تأثیري در رفتارش نداشته و از میزان فسادش کاسته خواهد شد
  

  )نتیجه( Ri  )مطروحه سوال پاسخ شخص مصاحبه شونده در خصوص( Pi  ردیف

4  

  
نسبت ، جلساتی گذاشته شود و بصورت آموزشی ها سازماندر 

، به خالف بودن زمینه فساد به لحاظ اخالقی و اجتماعی
فرهنگ سازي شود و همچنین براي تأثیر بیشتر آموزش مورد 

بسیاري . از ایجاد زمینه فساد نیز همزمان جلوگیري شود، بحث
نیز هر  يا عدهحقوق خود ناراضی هستند و  از افراد از میزان

، در انجام عمل مفسدانه آنان، اندازه حقوق دریافت نمایند
  تأثیري ندارد و ذاتاً این عمل براي آنان خوشایند است

  

  
  

فرهنگ سازي مناسب در جهت 
جلوگیري از ، فسادد ترویج اعمال ض

شرایط بیمارگونه برخی از افراد در 
  اد و انجام آنراستاي ایجاد بستر فس

5  

  
کار زیاد و مشاهده اینکه کار از طریق  یلبه دلبرخی از کارکنان 

و  باشد یماما سودآوري براي عده خاصی ، گیرد یمآنان صورت 
و به همین دلیل  کنند یمعده خاصی از مزایاي سازمان استفاده 

که دلیل  آورند یماز کار دلسرد شده و به اعمال فساد روي 
  م بودن میزان حقوق دریافتی آنان استعمده آن هم ک

  

  
جلوگیري از خستگی ماللت بار کار 
ناشی از عدالتخواهی متأثر از وجود 

ایجاد بستر ، فساد مالی و اداري
، ها سازمانمشارکت کارکنان در سود 

جبران خدمات و  هاي یاستستدوین 
  حقوق و دستمزد

6  

  
گسترش دارد که عمل فساد  يا اندازهتا ، ها سازماندر برخی از 

افراد تازه وارد نیز مبادرت به فراگیري عدم اجراي عملیات 
و بهانه اصلی  آورند یمو به امور فسادآور روي  شوند یمقانونی 

  آنان نیز حقوق کم است
  

در  ها سازمانمحیط بیمار  يساز پاك
راستاي وجود بستر فساد و بهبود 

جبران خدمات و حقوق  هاي یاستس
  و دستمزد
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7  

م امکان تأمین نیازهاي خانواده اعم از مالی و مزایاي رفاهی عد
در برخی از افراد موجب ایجاد بستر فساد شده و عدم وجود 
ایمان به خدا و عدم ترس از خدا نیز موجب تشدید این امر 

و برخی از همین افراد از عواقب الهی فسادي که صورت  شود یم
ی از تنبیه اداري را آگاهی ندارند و حتی عواقب ناش، دهند یم

و دلیل عمده آن را کم بودن حقوق خود  گیرند یمنادیده 
  دانند یم

ریزي براي کاهش فقر و بهره  برنامه
گیري همگانی از مزایاي رفاه 

 یابی دستجلوگیري از ، اجتماعی
از افراد به یکسري از امکانات  يا عده

افزایش فرهنگ تقوي ، بصورت ناحق
ان خدمات و جبر هاي یاستسو بهبود 

افزایش آموزش در ، حقوق و دستمزد
زمینه عواقب ناشی از اعمال فساد و 

ایجاد زیرساخت ، نحوه برخورد با آن
  سالمت نفس

  )نتیجه( Ri  )مطروحه سوالپاسخ شخص مصاحبه شونده در خصوص ( Pi  ردیف

8  

شرایطی در جامعه وجود دارد که موجب نارضایتی کارکنان 
تا نسبت به اعمال فسادآور  گردد یمراهم ف اي ینهزمو  شود یم

از ، شود ینمبرخوردي ، کشیده شوند و چون با این دسته افراد
ندارند و همچنین به لحاظ اعتقادي  يا واهمهعواقب آن ترس و 

نیز در شرایطی هستند که ترس از خدا نداشته و دلیل اصلی 
، مانو در ساز کنند یمرفتار خود را کم بودن درآمد خود توجیه 

واحد بازرسی خاص جهت امور فسادآور وجود ندارد تا با این 
  برخورد قاطعی انجام دهد، دسته از افراد

برنامه ریزي در جهت کاهش عوامل 
مبارزه با ، اجتماعی ناقص در جامعه

فساد افرادي که با چهارچوب مفاهیم 
و بستر و مناسبات اقتصادي آشنا 

ایجاد کمیته و سازمان ، نیستند
ل مبارزه جدي و کاربردي با مستق

حقوق و  هاي یاستسبهبود  فساد و
  دستمزد

9  

  
اگر ضوابط کاري بصورت سیستماتیک باشد همچنین قوانین 

کاملی در خصوص روند اجراي کارها تنظیم شود و مثالً بصورت 
اتوماسیون انجام شود و افراد از حقوق و مزایاي متناسب با 

  یابد یماد کاهش فس، عملکرد خود برخوردار باشند
  

عدم سیستم مکانیزه جهت جلوگیري 
بهبود ، از ایجاد بستر فساد

تدوین ، حقوق و دستمزد هاي یاستس
  قوانین صریح و عاري از ابهام

10  

  
مقایسه خود با  یلبه دلافراد به حق خود قانع نیستند و 

و چون برخورد  دانند یمخود را محق انجام فساد ، دیگران
 هم ندارند يا واهمهترس و ، شود ینمدین قاطعی هم با مفس

  
  

، خواهی یادهزترویج خودداري از 
تدوین قوانین محکم مبارزه با 

مفسدین و یا اجراي قاطع آنها و 
  حقوق و دستمزد هاي یاستسبهبود 
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11  

  
کارکنان در حد نیاز ، دولتی یا شبه دولتی يها سازماندر 

زایاي خود را در و از طرفی دیگر؛ حقوق و م کنند ینمدلسوزي 
 هاي ینههزحد عملکرد خود ندانسته و حقوق خود آنان با 

 يها خواستهمغایرت نداشته و هیچ ترتیب اثري به  شان یزندگ
و طبیعی است که حق انجام امور فسادآور را  شود ینمآنان داده 

، و چون به معاد نیز اعتقادي ندارند دانند یمبراي خود جایز 
  دهند یمد خود ادامه بدیهی است که به فسا

  

بررسی مستمر کیفیت نیروي کار و 
هماهنگی میزان حقوق دریافتی آنان 

افزایش فرهنگ تقوي ، با عملکرد آنها
حقوق  هاي یاستسو همچنین بهبود 

  و دستمزد

12  

مدیر  بینند یمو مثالً وقتی  کنند یمکارکنان به دیگران نگاه 
یچ برخوردي با وي مافوق آنها داراي اعمال فسادآور است و ه

و از طرفی حقوق و مزایاي خود را خیلی کمتر از  شود ینم
و  شوند یمآنان نیز به فساد ترغیب ، بینند یممافوق خود 
برخورد قاطعی نیز از سازمان محل کار خود ، همچنین

  دانند یمو اعمال سلیقه در کارها را دلیل وجود فساد  بینند ینم

بارزه تدوین و اجراي قوانین محکم م
 هاي یاستسبا مفسدین و بهبود 

  حقوق و دستمزد

  )نتیجه( Ri  )مطروحه سوالپاسخ شخص مصاحبه شونده در خصوص ( Pi  ردیف

13  

نارضایتی از میزان حقوق و دستمزد  یلبه دلبسیاري از کارکنان 
، رفاهی و مزایا خود و همچنین در تخصیص ناعادالنه امکانات

هیچ مرجع ، از طرفی دیگر و کنند یمفساد خود را توجیه 
عبرتی ، برخورد کننده قاطعی وجود ندارد که با برخورد خود

نیروي انسانی به مدیر ، براي دیگران شود و مهمتر اینکه
، که چگونه است با رفتار فساد گونۀ وي کند یمباالدست اشاره 

 توانم یمو بدیهی است من هم  کند ینمکسی با او برخوردي 
ابه همان امور و در سطح پائین تر اقدام کنم نسبت به انجام مش

و هیچ مرجعی متوجه اینکار نخواهد شد و اگر روزي در آن دنیا 
خواهم گفت که حق خودم را ، هم بخواهم جواب خدا را بدهم

  گرفتم یم

، حقوق و دستمزد هاي یاستسبهبود 
وجود کمیته و سازمان مستقل مبارزه 

ه فقر و بهر، جدي و کاربردي با فساد
، گیري از مزایاي رفاه اجتماعی

از افراد به یکسري  يا عده یابی دست
فقدان ، از امکانات بصورت ناحق

انتصاب افراد شایسته در ، تقوي
حفظ و ، جذب، مناصب کلیدي

ایجاد ، نگهداري افراد شایسته
رضایتمندي کارکنان به لحاظ 

تخصیص حقوق و دستمزد معادل و 
  همسان با میزان عملکرد آنان

14  
فاسد باشند در  ها درشتاز افراد معتقدند که دانه  يا عده

و از طرفی  کنند یمنسبت به ترك سازمان اقدام ، بدترین حالت
تا  آورد یمفراهم  اي ینهزم، و جامعه ها سازماناقتصاد بیمار 

اقتصاد  هاي یرساختزاجراي 
مشاهده مردم از برخورد با ، مقاومتی

مفسدین دانه درشت و عبرت آموزي 
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بسیاري از فسادها به چشم نیایند و تا سازمان متوجه اختالف 
تمام کارها انجام شده است ، برنددر موارد شوند و به فساد پی ب

  شود یمو مشمول مرور زمان 

طرح ریزي سیستم ، براي دیگران
مکانیزه جهت جلوگیري از ایجاد 

مبارزه با فساد افرادي که ، بستر فساد
و بستر و با چهارچوب مفاهیم 

  مناسبات اقتصادي آشنا نیستند

15  

و  شود یمنظر گرفته ر حقوق و مزایایی د، ها سازمانبراي افراد 
که  شود یمکارهاي بیشتري از فرد مطالبه ، در طول زمان

و کافی است  شود یمبیشتر از حقوقی است که به وي داده 
 يا اندازهشخص مورد نظر تعصبی به سازمان نداشته باشد و تا 

خداترس هم نباشد و از طرفی مدیران مافوق هم نسبت به 
سازمان دلسوزي الزم نداشته باشند و صذفاً فکر منافع خود 

زمینه فساد  صورت یندر اباشند یا بی تفاوتی داشته باشند که 
  شود یمفراهم 

بررسی مستمر کیفیت نیروي کار و 
هماهنگی میزان حقوق دریافتی آنان 

زان تعهد سازمانی می، با عملکرد آنها
بهبود ، خصوصی سازي، کارکنان

  حقوق و دستمزد هاي یاستس

  
  

  ها مصاحبهکدهاي مستخرج حاصل از  _3جدول 
  منبع کد استخراج شده  کدهاي مستخرج

   P5 ؛ P1  ایجاد بستر عدالت در توزیع امکانات

  ؛ P1  ایجاد بستر عدالت در توزیع درآمدها در جامعه

  ؛ P9؛  P8؛  P7؛  P6؛  P5؛  P3 ؛ P2؛  P1  وق و دستمزدحق هاي یاستسبهبود 
 P10  ؛P11  ؛P12  ؛P13  ؛P14   

  ؛ P13؛  P2  جذب افراد شایسته

  ؛ P13؛  P2  حفظ و نگهداري افراد شایسته شاغل در سازمان

ایجاد رضایتمندي کارکنان به لحاظ تخصیص حقوق و دستمزد معادل و 
 همسان با میزان عملکرد آنان

  
P2  ؛P13 ؛  

  ؛ P3  اجراي روند برابري در تخصیص منابع
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  ؛ P13؛  P3  انتصاب افراد شایسته در مناصب کلیدي

  ؛ P6؛  P4  فرهنگ سازي مناسب در جهت ترویج اعمال ضدفساد

جلوگیري از شرایط بیمارگونه برخی از افراد در راستاي ایجاد بستر فساد و 
  ها زمانسامحیط بیمار  يساز پاكانجام آن بصورت 

 
P4  ؛P6  ؛  

  
  ؛ P5  ها سازمانمشارکت دادن کارکنان در سود 

  ؛ P13؛  P12؛  P7؛  P6  افزایش تقواي انسانی

  ؛ P7  برنامه ریزي براي کاهش فقر

  ؛ P13؛  P8؛  P7  ایجاد بستر الزم جهت بهره گیري همگانی از مزایاي رفاه اجتماعی

    یکسري از امکانات بصورت ناحقاز افراد به  يا عده یابی دستجلوگیري از 
P7 ؛  

  ؛ P7  افزایش آموزش در زمینه عواقب ناشی از اعمال فساد و نحوه برخورد با آن

  ؛ P7  ایجاد زیرساخت سالمت نفس

  منبع کد استخراج شده  کدهاي مستخرج

مبارزه با فساد افرادي که با چهارچوب مفاهیم و مناسبات اقتصادي آشنا 
  نیستند

P8  ؛P11 ؛ P14  ؛P15 ؛  

  ؛ P13؛  P8  ایجاد کمیته مستقل مبارزه جدي و کاربردي با فساد

  ؛ P14؛  P11؛  P9؛  P8 تدوین قوانین صریح و عاري از ابهام

  ؛ P9؛  P8  اجراي سیستم مکانیزه جهت جلوگیري از ایجاد بستر فساد

  ؛ P12؛  P10؛  P9؛  P8  بررسی مستمر کیفیت نیروي کار

  ؛ P10  یزان حقوق دریافتی کارکنان متناسب با عملکرد آنهاسازي م هماهنگ

  ؛ P10  تناسب میزان حقوق و دستمزد با تعهد سازمانی کارکنان
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  ؛ P10  خصوصی سازي

  ؛ P11  خواهی یادهزترویج فرهنگ خودداري از 

  ؛ P12  هماهنگی میزان حقوق دریافتی آنان با عملکرد آنها

    افراد به یکسري از امکانات بصورت ناحقاز  يا عده یابی دستجلوگیري از 
P13 ؛  

  ؛ P15  اقتصاد مقاومتی هاي یرساختزاجراي 

مشاهده مردم از برخورد با مفسدین دانه درشت و عبرت آموزي براي 
  دیگران

  
P15 ؛  

  ؛ P15  طرح ریزي سیستم مکانیزه جهت جلوگیري از ایجاد بستر فساد
  

  

  
  گیري  نتیجهبحث و 

عدم ، تورم افسار گسیخته، ثباتی اقتصادي بی، گرایی مادي، عدالتی بی، کاهش درآمدها، رکود اقتصادي
کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نامناسب ، تناسب دخل و خرج ناشی از عدم عدالت اقتصادي

هاي مالی و تخلفات  هاي بروز سوءاستفاده از عوامل مهم اقتصادي است که زمینه، درآمدها در جامعه
  . سازد فراهم می اداري را

مجتمع قضایی مورد  کش زحمتنتایج حاصل از مصاحبه با تعدادي از قضات محترم و کارکنان 
که در تعدادي از  شود یمچنین برداشت ، تحلیلی بر اعداد و ارقام مندرج در مقاله بامطالعه و 

قوق و دستمزد با افزایش شاخص تورم کاالها و خدمات به نسبت افزایش ح، مورد مطالعه يها سال
که افزایش حقوق و  شود یمرتبه فساد در کشور افزایش داشته و چنین استنتاج ، ها سازمانکارکنان 
افزایش  ها سالداشته و از طرفی دیگر؛ در تعدادي از  يا عمدهدر کاهش میزان فساد نقش ، دستمزد

رشد نداشته و با توجه  در افزایش فساد تأثیر رو به، شاخص تورم نسبت به افزایش حقوق و دستمزد
به اینکه فساد نوعی هنجارشکنی و تخطّی از هنجارهاي اخالقی و قانونی در عملکرد اداري و سازمانی 

و تعریف آنها تابعی از هنجارهاي مورد قبول در هر  و مالی است و از اینروست که فساد اداري و مالی
دریافت  "و  "نفع شخصی مستقیم  "زه که سه انگی گردد یمشود و مالحظه  جامعه و فرهنگ آن می
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 ترین یاساسبه عنوان  "کمک به دوستان و خویشاوندان"و  "نقدي از شخص ثالث رشوه نقدي یا غیر
، عدم وجود عدالت در تخصیص امکانات تواند یملذا  شوند یمارکان تعاریف فساد اداري و مالی تلقی 

منفی و کمبود در تقواي انسانی از جمله  هاي ينابرابر، عدم تخصیص صحیح عوامل جبران خدمات
 هاي یتمآمیزان تخصیص ، با بررسی میزان تأثیرگذاري عدالت شود یمدالیل آن باشند که پیشنهاد 

اساس میزان کیفیت کاري کارکنان و همچنین؛ بررسی ر با عوامل عدالت و ب جبران خدمات منطبق
 هاي یتمآمیزان اثرگذاري هرکدام از ، فسادچگونگی افزایش تقواي کارکنان و تأثیر آن بر کاهش 

جهت ارائۀ راهکار مناسب اجرایی نمودن  اي ینهزممذکور بر کاهش فساد اداري و مالی را کنکاش تا 
  . آنها فراهم کرد
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