
 

 جهت مقابله با آن هاییپیشنهادهای آموزشی و تأملی بر مفهوم فساد اداری در محیط

 2امیرحسین رهبر* و 1سید یوسف موسوی زوارق

 چکیده
به  دهی، سازمانبشری هایتمدننوظهوری نبوده و از ابتدای ظهور  یپدیده، اداره و سازمان

دهی های سازمانی رشدِ رویهدراثنااست.  ها حضور داشتهاجتماعات انسانهای مختلف در گونه

. شودکه امروزه فساد اداری نامیده میای را رقم زد پدیدهذات خودخواه انسان و مدیریت، 

دهی شده که ی سازمانیک شبکه عنوانبههای دانشگاهی و فضای آموزش عالی نیز محیط

ی فساد اداری ی خود در معرض پدیدهنوبهی آموزش افراد جامعه را بر عهده دارد نیز بهوظیفه

الزم است تا دقت  دارندعهدهی سنگینی که بر قرار داشته و به دلیل موقعیت حساس و وظیفه

عارضه در مجموعه خود  بیشتری در این زمینه به خرج داده و تا جای ممکن از بروز این

عام  صورتبهابتدا به بررسی مفهوم فساد اداری ، در پژوهش پیش روجلوگیری کنند. 

آموزش عالی و  هایمحیطخاص به بررسی نفوذ این عارضه در  طوربهو در ادامه  شدهپرداخته

 موردبررسیآموزشی  هایمحیطسپس آثار مخرب نفوذ فساد در . پردازیممی هادانشگاه

حل و درمانی برای این عارضه عنوان راهخاص به موضوع شفافیت به طوربه و رارگرفتهق

در جهت جلوگیری هرچه بیشتر از این عارضه  هایینیز پیشنهاددر پایان  شودپرداخته می

 .شودسازمانی ارائه می
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 ، شفافیتآموزش عالی، سازمان، : فساد اداریهاکلیدواژه

 مقدمه
، ی عملکردایش حیطهدولتی در بطن جامعه و افز هایسازمانامروزه با گسترش دولت و 

شود و همچنین بیشتر از گذشته حس می مراتببهبروز فساد اداری  تهدیدهایخطرات و 

باعث ، متبوع و لزوم پاسخگویی بیشتر دولت هایسازمانمطالبه گری بیشتر مردم از دولت و 

های گوناگون به راه به این تهدید نشان داده و ایویژهتوجه  هادولتو حاکم  یهانظامشده که 

البته نباید از این نکته . ی دولت داشته باشندیابی، کنترل و حذف آن از بدنهسعی در ریشه

 هاسازمانی دولت نبوده و و بدنهدولتی  هایکه فساد اداری صرفاً مختص سازمان غافل شد

خود در معرض این تهدید قرار دارند و  نوبهبهنیز  یخصوصهمینهای خصوصی و و شرکت

. انگارندسهلنباید از این تهدید غافل شده و اقدامات مقتضی را  هاسازمانروسای این دسته از 

 یهاآموزهبه دلیل ، در کشور ما که نظام اسالمی بر آن حکم فرماست مخصوصاًاین موضوع 

، داردهای فردی و کاری و اجتماعی بر حذر میدینی که افراد را از هرگونه فساد در زمینه

با  ماًیمستقهای دولتی که یکی از نهاد عنوانبه هادانشگاهدر این میان . دارد ایویژهاهمیت 

فساد  مردم و فرهیختگان جامعه در ارتباط بوده نیز از این قاعده مستثنی نبوده و باید خطر بروز

را در دستور کار قرار  الزمن اقدامات مان خود جدی گرفته و برای کنترل آاداری را در ساز

 .دهند

 فساد اداری
ساموئل هانتینگتون فساد  ازجمله .تعاریف متعددی ارائه شده است ،فساد اداری ینهیدرزم

کارکنان بخش عمومی اطالق کند: فساد اداری به رفتار آن دسته از اداری را چنین تعریف می

، به عبارتی فساد، گذارندرا زیر پا می شدهرفتهیپذضوابط ، شود که برای منافع خصوصی خودمی

نامشروع از نظام اداری است که در اثر تخلفات  یهادرخواستابزاری نامشروع برای برآوردن 

اندازد آید و آن را از کارایی و اثربخشی مورد انتظار میمکرر و مستمر کارکنان به وجود می

در  یعام وجهان یادهیپد عنوانبهفساد اداری . (39 ،1380، )خداداد حسینی و فرهادی نژاد

 لیما تحم را بر خودی متنوع یهاشکله ب و هرروزانسان رسوخ نموده  یتمام ابعاد زندگ

 یطیشرا یقربان تیدرنهاشوند یم ییرفتارها نیکه خود مرتکب چن یکسان یحت. دینمایم

 یمسائل ترین. مهمرا احاطه نموده و آنان را در کمند خود گرفتار نموده است هاآن که هستند
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تنگناهای : از اندعبارتشوند  یبا فساد تلق ختهیآم رفتارهای سازنهیزم عنوانبهتوانند یکه م

و گسترش  یرضروریغ و مقررات نیقوان دیتشد، یانسان یهاارزشکمرنگ شدن ، اقتصادی

 بازی وادار به داخل شدن در زیرا ن نیریسا شودمی )که باعث افراد یخواهادهیز یهیروح

و  یسازمان ساختارهای، فرادا انیبر روابط م و حاکمدر جامعه  جیرا یالگوهای فرهنگ، (ندینما

ابعاد فساد اداری  ادشدهیموارد . مسائل نیا و امثالمنابع  تیمحدود، ناسالمی اسیس یندهایفرا

و  یاسینظام س تیمشروع، نظام اداری ییکارا متقابالً زین اداری و فساددهند یرا گسترش م

در . (134 ،1391، )گیوریان دینمایدار مخدشهها را انسان و ارزش ینظام اجتماع تیمطلوب

شود که ضمن آن فرد برای تحقق تعریف دیگر آمده است که فساد اداری به رفتاری اطالق می

خارج از چارچوب رسمی وظایف ، منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر یا موقعیت بهتر

 ،1380، خدادادحسینی و فرهادی نژادبه نقل از ، 1972، 1کند )اسکاتیک نقش دولتی عمل می

39). 

 پیشینه پژوهش
( با رد ادعای طرفداران مکتب کارآمدی فساد اداری نشان 23 ،1386علیزاده ثانی و فانی )

بر سر راه  ایعمدهمانع توسعه، درحالدر جوامع  ژهیوبهدادند که این پدیده در سطح جهانی 
 متغیرهایکه همبستگی منفی باال میان فساد اداری با  ایگونهبه استانسانی جوامع  یتوسعه

سطح سواد و بهداشت جامعه ، تولید ناخالص داخلی، مهم توسعه انسانی همچون دموکراسی
( در پژوهش خود نشان 33 ،1396عباس زاده واقفی و همکاران )است. بر این استدالل  یدیمؤ

از  نداشتن اولویت اول به اطمینان، شهرداری تهران دادند که در بین علل بروز فساد اداری در
وضعیت نامطلوب اقتصادی و معیشتی ، اقتصادی در آینده اختصاص دارد و در اولویت دوم تأمین

 یمرتبههم در  اندازهیب طلبیشهرتو  طلبیقدرتو  یخواهادهیزکارکنان قرار دارد همچنین 
( 155،1395عظیمی زاچکانی، به نقل از درویش و ، 2012)2باهر. گیرندسوم و چهارم قرار می

شفافیت بر فساد اداری را بررسی کرد و نقش قوانین و کیفیت محیط را در این مسئله  تأثیر
گذاری و سازمانی بررسی کرد و قانونسازمانی و غیراو این نقش را در دو فضای . مهم دانست
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پاول و . در کاهش فساد اداری مطرح کرد کنندهنییتعمندی دولت را عاملی مهم و قانون
( ضمن بررسی ارتباط شفافیت و فساد اداری در بخش 158، به نقل همان، 2013)1اوچرانا
با افزایش رقابت از طریق شفافیت در ، چک به این نتیجه رسیدند که شفافیت جمهوریِ دولتیِ
( در 50 ،1397) یآبادضیفعالئی و . شودفساد اداری می دولتی سبب کاهش هایبخش

 کهدرصورتیاست و  تأثیرگذارپژوهش خود نشان دادند که شفافیت بر اعتماد و فساد اداری 
به نقل ، 2010)2برتوت. توان با این پدیده مقابله کردمی، وجود داشته باشد شفافیت در سازمان

اطالعاتی و آنالین در ایجاد فرهنگ  هایسیستمقش ( به بررسی ن157 همکاران،از درویش و 
ادبیات پژوهش را بررسی کرد و به این نتیجه رسید ، او به سبک سیستماتیک. شفافیت پرداخت

ابزارهایی اجتماعی در جهت کاهش فساد اداری به شمار ، که دولت الکترونیک و شفافیت
شفافیت بر کاهش فساد  تأثیربه نقل از همان( به بررسی ، 2010)3لیندستت و نارین. روندمی

برای کاهش فساد اداری  تنهاییبهبه این نتیجه رسیدند که شفافیت  ها. آناداری پرداختند
 .شفافیت است یجادکنندهیاکافی نیست و دموکراسی 

 علل ظهور فساد اداری
کنند و بروز می هااناند که در سازممعمول هایپدیدهیکی از  یررسمیغ هایسازمان

 این توانند کمک شایانی به تحققدر راستای اهداف سازمان مدیریت شوند می کهدرصورتی
خود  نظر ریزی نیازهای افراد توانند همواره همهرسمی نمی هایسازمان اصوالًکنند. اهداف 

لذا کارکنانی که اهداف و یا شخصیت و اشتراک اخالقی و رفتاری بیشتری با ، کنند تأمینرا 
گردش ، تواند در قالب تیم ورزشیکه می)غیررسمی  هایباشند در قالب سازمانیکدیگر داشته 

با توجه  هاآیند. تشکیل این سازمانمی گرد همجمعی و حتی مراودات خانوادگی باشد( دسته
افراد  مخصوصاًتمایل باطنی نوع بشر به ایجاد ارتباط با دیگران و  به ذات اجتماعی انسان و

قدرتی در به  گونههیچو همچنین سازمان رسمی  است ریناپذاجتنابطبیعی و ، با خود راستاهم
 های غیررسمیگونه تشکلحال اگر این. ندارد هاآوردن یا از بین بردن این همبستگیوجود 

 باندبازیبستر مناسبی برای بروز فساد اداری و ، قرار نگیرندصحیح  دهیجهتتحت مدیریت و 
 وجود فرصت و قصد وضعیت دو که افتدمی اتفاق زمانی فساد. کندرا در سازمان فراهم می
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 متعددی است عوامل از ناشی، دارد قرار آن عامل ذهن در که فساد به گرایش. داشته باشد

 در. باشد تصادفی یا شدهریزیبرنامه تواندمی نیز فرصت و باشد محیطی یا فردی تواندمی که

به نقل از حقیقتیان و ؛ 12005،جونز( افتاد خواهد اتفاق فساد ،دو این بودن مهیا صورت
نقطه نظرات مختلفی در مورد دالیل ظهور فساد اداری وجود دارد و . (53 ،1395، همکاران

عوامل اند، برگزیدهکه برای تحلیل این پدیده  ایدریچهبر مبنای نظران، صاحبهریک از 
، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، عوامل اقتصادیهرحال، . بهدانندخاصی را در بروز آن دخیل می

 (48 ،1390، )فرهادی نژاد و لگزیان. سترش فساد هستندبسترساز بروز و گ، سازمانی و فردی
به فساد اداری  دهند که گرایش بعضی افرادصورت گرفته نشان می هایپژوهش
اند. یافتهای است که در آن رشد و نمو ها و هنجارهای اجتماعی جامعهی ارزشکنندهمنعکس

خویشاوند . 1اند از: یل بروز فساد اداری عبارتدال ترین. مهم(34 ،1392، )صالحی و زرندی
بسیاری بر روابط افراد  یایران که روابط خویشاوندی سلطه ازجملهساالری: در جوامع گرم 

دارد، اعضای خانواده و دوستان یک کارمند از او انتظار دارند که در مقام انجام امور ایشان، 
ن جوامع فساد اداری از نوع خویشاوند ساالری بیشتر ضوابط و معیارها را نادیده بگیرند لذا در ای

دخالت  یوسعت دامنه. 2. (40 ان،و همکار ینیخداداد حس؛ به نقل از 1374خواهد بود )ادیب، 
تولیدی و توضیعی،  یهانقشو ایفای  یگریتصددولت در تصدی امور: دخالت دولت در بخش 

ذی توسط کارکنان بخش عمومی فراهم های بسیاری برای سودجویی، رانت جویی و اخافرصت
 یگسترده دولت در زمینه هایدخالت(. همچنین 1377مجلس،  هایپژوهشآورد. )مرکز می

شود که متصدیان امر فرصت بیابند تا دست گوناگون باعث می یهاتیفعالصدور مجوز برای 
. 3؛ به نقل از همان(. 8199، 2)مائورو انددادهبه انتخاب متقاضیانی بزنند که چراغ سبز نشان 

بخش خصوصی با این قوانین: افزایش وضع  هایفعالیتافراط در وضع قوانین و محدود کردن 
شود که همواره به قابل تفسیر و تفهیم نیستند باعث می راحتیبهمقررات دست و پاگیری که 

باعث  هاییموقعیتافراد در چنین  قرار گرفتنمسئول یا کارمندی جهت صدور مجوز نیاز باشد، 
شود که افرادی که دارای نقص در فرایند درخواست خود هستند نسبت به تطمیع کارمندان می

معه نسبت جا نداشتن حساسیت. 4ایجاد فساد را فراهم کنند.  هایزمینهمربوطه وسوسه شده و 
روانی و اخالقی فساد  هایهزینهبه معیارهای اخالقی: هرچه سطح اخالق عمومی باالتر باشد، 
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ناشی از آن باال خواهد  هایهزینه، خطر کشف و تنبیه و عالوهبهاداری نیز بیشتر خواهد شد. 
ی حیثیتی آن برای متخلفین باالتر از زمان هایهزینهکشف موارد تخلف،  در صورترفت و 

و تساهل نسبت  تأمل. 5قرار داشته باشد.  مداریاخالقاز  تریپاییناست که جامعه از سطح 
در برخورد با  بعضاًبه دلیل مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  هادولتبه فساد: برخی از 

کنند که این امر فضای امنی را برای کارکنان فاسد و اغماض رفتار می تأملموارد فساد با 
اختالف فاحش میان سطح زندگی . 6خود ادامه دهند.  هایفعالیتآورد تا بتوانند به میپدید 

زیاد در سطح  نسبتاًتوان توزیع نامناسب درآمد و تفاوت کارمندان دولت و سایر شهروندان: می
گردد یکی از می پذیرترآسیبدر اقشار  عدالتیبیزندگی مختلف مردم را که منجر به احساس 

 ینیخداداد حس؛ به نقل از 1375علل پیدایش فساد اداری شناخته شده است )حبیبی،  ترینمهم
 هایبخشدرآمد کارمندان بخش دولتی اختالف فاحشی با درآمد  کههنگامی .(40 ان،و همکار

تمایل به  هایزمینهدیگر جامعه داشته و کفاف مخارج زندگی عادی را نیز ندهد، ناخواسته 
. 7کند. فساد را در کارمندانی که پایبندی کمتری به اصول اخالقی داشته باشند فراهم می

گسترش شهرنشینی منجر به افزایش تقاضا برای خدمات دولتی  ازآنجاکه: ینیشهرنشافزایش 
خواهد شد، این امر از سویی به افزایش بوروکراسی اداری و در کنار آن رشد بخش خصوصی 

خدمات عمومی،  یامد و از سویی دیگر به دلیل افزایش حجم تقاضا و کم بودن عرضهانجمی
های بیشتری در اختیار کارمندان فاسد قرار خواهد گرفت که سرانجام به افزایش حجم فرصت

 (1377مجلس،  هایپژوهشفساد اداری منتهی خواهد شد. )مرکز 

 فساد اداری پیامدهای
منفی و مخرب خاص خود را به  ، پیامدهایسازمانی هایعارضهفساد اداری نیز مانند دیگر 

 ،1380نژاد؛  یفرهاد ،ینی)خداد حس شوداشاره می هاآنهمراه دارد که در ذیل به بخشی از 
آنان از  چراکهشود ساالران میباعث اخذ تصمیمات نادرست از سوی دیوان. 1. (42و  41

 ،شوندزیر استاندارد، پرهزینه، پیچیده و سرمایه بر که به سهولت حسابرسی نمی هایطرح
باعث کند شدن رشد . 2مبالغی را به سود خود برداشت کنند.  ترآسانکنند تا حمایت می

داخلی و خارجی کاهش  گذارانسرمایهرا برای  گذاریسرمایه یشود زیرا انگیزهاقتصادی می
مداران فاسد منابع سیاست چراکهشود م ریختن ترکیب مخارج دولت میباعث به ه. 3دهد. می

فساد اداری . 4دهند که سودهای کالن عایدشان شود. هایی سوق میرا بیشتر به بخش
ی تخصیص داده هایبخشبه  بیشتردهد زیرا منابع ها را افزایش میطبقاتی و نابرابری یفاصله

مالی و موقعیتی  هایتواناییبه عبارتی افرادی که از  .دارندشود که قدرت بازپرداخت آن را می
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کنند که این امر موجب بیشتر شدن شکاف طبقاتی بهتر برخوردارند منابع بیشتری را جذب می
کاهد و ثبات و امنیت جوامع را به خطر می هادولتفساد اداری از مشروعیت . 5 شود.می
سازد و از این طریق مانع و اخالقیات را مخدوش می های دموکراسیارزش عالوهبهاندازد. می

 هایپیشرفت از بسیاری مسیر ،جامعه در فساد شیوعشود. سیاسی و اجتماعی می یتوسعه

 است گذاشته مردم و درنهایت کشور دوش بر را هنگفتی هایهزینه و بسته را ملی و اجتماعی

نداشتن وجود  احساس و است طبقاتی یفاصله افزایش کالن بعد درها آن ترینمهم از یکی که
 روانی کنترل و اجتماعی نظام به اعتقاد کاهش موجب که افراد ذهنیات در اجتماعی عدالت

 روی شدهانجام هایگذاریسرمایه رفتن هدر به منجر فسادشود. میخود  رفتار روی بر افراد

)عباس  است سازمان در منفی یهاارزشایجاد  و اخالقی فضایل شدن رنگکم، انسانی منابع
ی سالم افراد برای پیشرفت خودشان، در جامعه (6، به نقل از موسوی دوست؛ 1394، زادگان

ای که فساد رود ولی در جامعهباید سخت تالش کنند و از همین طریق جامعه نیز به پیش می
زنند شود سرباز می جامعه منجر میدر آن وجود دارند افراد از کارهایی که به پیشرفتِ حقیقیِ

و پیوسته به دنبال میانبری هستند که بدون خلق ارزش برای جامعه صرفاً خودشان پیشرفت 
 آیند.ی فقر گرفتار میی خبیثهجوامع در حلقه گونهنیاکنند و به همین دلیل 

 فساد در آموزش عالی
رود و جامعه و مبارزه با فساد به شمار میهای اصلی اصالح دانشگاه و نهاد علم یکی از نهاد

، الگوی تعامل سالم میان اعضای جامعه یارائه ،های اصلی و اساسی این نهادیکی از کارکرد
به  هاآناخالقی و تندرستی و حساس کردن  یهاآموزههر کشور مبتنی بر  سازانندهیآتربیت 

شود و فساد در اد علم به فساد مبتال میوقتی دانشگاه و نه، پدیده فساد و مبارزه با فساد است
پیامدهای  ، چراکهسخن نگفتن در این خصوص غیرمسئوالنه خواهد بود، یابدآن گسترش می

 یفساد در آموزش عالی پدیده. (128 ،1397، )مدهوشی و همکاران اندخطرناکآن گسترده و 
تعریفی که . باشد مشروعیت و پیامدهای آن ممکن است متفاوت، جدیدی نیست اما قلمرو

برای به دست  شدهسپردهاز قدرت  سوءاستفاده، از فساد ارائه کرده است المللنیبشفافیت 
گذاران و سیاست، وسیع در میان محققان طوربهاین تعریف . آوردن سود شخصی است

اد به معنای نبود صداقت علمی است در آموزش عالی فس. شودمتخصصان به کار گرفته می
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همچنین تعریف فساد در . (114 ،1395، به نقل از مدهوشی و همکاران، 2017، 1)اشمیت
برای تنظیم دسترسی غیرمجاز به  غیررسمیتواند برقراری نظام روابط آموزش عالی می

 ازمانی باشداز مراکز عمومی یا اعتماد س سوءاستفادهاز طریق  یرمادیغمادی و  یهاییدارا
و ابعاد  هاجنبهتوان منکر این حقیقت شد که فساد در نمی. به نقل از همان(، 2012، 2)اوسیپین

، شرایط سازمانی متغیر و اثرگذار بر آموزش عالی. نفوذ کرده است هادانشگاهمختلف به محیط 
، نامتناسب یهاپاداش، در آموزش و پژوهش ینظمیب، ازحدشیببنا به دالیلی همچون رقابت 

کاری و تمرکز قدرت با کنترل و توازن ناکافی بر زندگی کاری  هایمحیطدر  عدالتیبی
به نقل از  ،2011 ،3)شاو و همکارانگذارد می تأثیرکارکنان و مدیران نیز ، اساتید، دانشجویان

با روش کمی به شناسایی و  در پژوهشی (105و  104، 1392) زمانی و همکاران. همان(
. است یدانشگاهسرقت علمی پرداختند که یکی از مظاهر فساد  بر مؤثرعلل  یبندتیاولو
نبود احساس ، عوامل فرهنگی و اجتماعی، و توجه زیاد به نمره ییگرامدرکعواملی چون  هاآن

ص و تنبیه نبود سازوکار مناسب برای تشخی، عوامل نگرشی، خود کارآمدی در اجرای پژوهش
تشخیص ندادن سرقت علمی ، ناکافی قبل و بعد از ورود به دانشگاه یهاآموزش، سارقان علمی

وجود نداشتن ترس از تنبیه و مواخذه و فضاهای مجازی و ، عامل فشار زمانی، اساتید توسط
 یدر رتبه ییگرامدرک، هانیادانستند که از بین  تأثیرگذارعوامل اصلی  عنوانبهاینترنتی را 

بدیهی است . عامل در ارتکاب پدیده سرقت علمی شناخته شد ترینمهمنخست قرار گرفت و 
داشته و حتی اگر روند رشد کند  یتوجهقابلکه سیستم عاری از فساد کارایی بیشتر و بازدهی 

ر دسترسی به مساوات و برابری د. بوده و ارزشمندتر است اتکاقابلاین رشد ، تری داشته باشد
داشتن ، تحصیلی و مواد آموزشی یهادورهرعایت انصاف در توزیع ، آموزشی یهافرصت

سطوح باالتر و ویژه به  یهاآموزشکه برای دسترسی به  ییهاشاخصانصاف و شفافیت در 
بر مبنای استانداردهای  هاقضاوترعایت انصاف در اعتبار سنجی و دقت در ، روندکار می

تنها بخشی ؛ فظ و رعایت استانداردهای آموزش عالی در حوزه عمومی و خصوصیای و ححرفه
در . (47، 1388، )قلی پور و همکاران از پیامدهای نظام آموزش عالی عاری از فساد هستند

خود وظایف رسمی  ینوبهبهشویم که هریک محیط دانشگاهی با سه دسته از افراد مواجه می
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در قبال دانشگاه داشته و در همین محیط نیز بنا به اقتضای منافع شخصی ممکن  غیررسمیو 
ممکن است به ایجاد  ،زا شناسایی و حذف نشونداست مبتال به فساد شوند و اگر عوامل فساد

این سه دسته . خواهد بود ترسخت مراتببهمنجر شود که مقابله با آن  افتهیسازمانفساد 
احتمالی بین  یفسادهاشود که در ادامه به اساتید و دانشجویان می، هشامل: کارکنان دانشگا

استاد  یترین انواع فساد در رابطهیکی از شایع. 1. (1395، )حسینی پردازیماین سه گروه می
های مشترک است و قرار گرفتن نام استاد در وادار کردن دانشجو به نوشتن مقاله ،و دانشجو

مستخرج از رساله نیست و برخی از استادان  صرفاًها این مقاله .ید متنصدر و غیبت استاد در تول
وادار به نوشتن مقاله با نام استاد  ،قبولی یدر کار کالسی نیز دانشجویان را برای اخذ نمره

، منصبصاحب استادان ژهیوبه، استادان به هاییپیشنهاد نیز دانشجویان سوی از البته. کنندمی
 /فیتألوادار کردن دانشجو به  .2شود. می زمینه این در، امتیازات درگرفتن حمایت جلب برای

مشترک و قرار گرفتن  صورتبهو یا حداکثر  تنهاییبهکتاب و چاپ آن با نام استاد  یترجمه
جعلی برای دانشجو در قبال دریافت خدمات مادی  یدرست کردن رزومه. 3 نام استاد در صدر

دادن گواهی ، پژوهشی یهاگزارش، هادر مقاله موردنظر)نوشتن نام دانشجوی  و غیرمادی
تواند در جعلی هم می یرزومه این .(موردنظر دانشجوی کار بدون …همکار پژوهشی و 

کمک و سفارش به جذب دانشجو  .4 .آید کار به …استخدام و ، پذیرش در مقاطع باالتر، ارتقاء
 مادی خدمات دریافت قبال در …ها و در مقاطع دکتری و فرصت مطالعاتی و دریافت نشان

کمک به بورسیه شدن دانشجو در قبال دریافت خدمات مادی و غیرمادی در . 5 یغیرماد و
دستیار قرار دادن دانشجو در  .6... . باند( در گروه آموزشی و) گروهراستای تقویت اعضاء 

 در ازای دریافت خدمات مادی و غیرمادی، های درسی بدون صالحیت داشتن دانشجوکالس
های خارج از نشگاهابه د، بدون صالحیت داشتن دانشجونامه نامه و توصیهاعطای معرفی. 7

نمره در  یهئارا .8ی. غیرماد و مادی خدمات دریافت قبال در …و  ها، سازمانداخلی، کشور
گرفتن  .10...  دکتری و یتطمیع دانشجو برای گرفتن رساله .9 قبال دریافت انواع خدمات

 .11. (...پژوهشی و  یهاطرح)مانند  اندمنصبصاحبامتیازاتی از برخی از دانشجویان که 
 .12 الزحمهحقهای پژوهشی با پرداخت کمترین میزان استثمار اقتصادی دانشجویان در طرح

ها در روز دفاع از درخواست هدایای اجباری عرف شده در برخی از دانشگاه بعضاًدریافت و 
نمره دادن ناعادالنه  .15ی کاهش محتوای درس. 14درسی کاهش ساعات کالس  .13 رساله

همچنین . جنسی یاستفادهسوء .16ق جنس مواف الف و تضییع حق و نمرهبه جنس مخ
با اساتید و دانشجویان نیز امری دور از ذهن نبوده  ی میان کارکناناحتمالی در رابطه یفسادها

 یکاردستجعل/ .1مثل: این عوامل نیز شامل مواردی  .(1395)حسینی،  و نیاز به بررسی دارد
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داللی نمره برای دانشجویان در قبال دریافت امتیازات  .2 اسناد و مدارک برای دانشجویان
پرداخت  .4 در چاپ کتب و مقاالت دانشجویان و استادان نفوذاعمال .3ی رمادیغمادی و 
تخصیص دادن ساعات . 5 هرابط اساس بر اولویت و نوبت از خارج استادان به …و  هاپژوهانه

 ثبت .6 .آموزش رابطه داشته باشند یکه با کارمندان اداره التدریسیحقکالس بیشتر به استاد 
. 7 و تخلفات دانشجویان و اساتید در قبال دریافت امتیازات از ایشان هاغیبت نکردن

و دریافت مختلف  هایسازماناز جایگاه سازمانی در راستای برقراری ارتباط با  سوءاستفاده
 .باشندیم هاآنرانت اطالعاتی از 

 مقابله با فساد اداری
متنوع و گوناگونی یافته شده که هر یک با توجه به  هایراهدر رابطه با مقابله با فساد اداری 

( بهترین 49، 1380) خداداد حسینی و فرهادی نژاد. خود را دارند ، کارکردهایموردنظرمحیط 
 ترمیم حقوق و مزایای کارکنان. 1. کنندیمبیان  زیرکنترل فساد اداری را به شرح  هایروش

ایجاد فضای مطلوب برای فعالیت . 3 اصالح قوانین و مقررات و تدوین مقررات کارآمد. 2
بان افکار دیده عنوانبهدر غیاب احزاب بتوانند رسالت نظارتی خود را  کهیطوربهمطبوعات 

به حقوق خود و نیز قوانین و مقررات مربوط به  رجوعاربابآشنا کردن . 4 دعمومی اعمال کنن
ایجاد اصالحات ساختاری . 6 مالی کارآمد یهانظامبه  هاسازمانتجهیز . 5 انجام دادن امور

دولت و  یگریتصدکاستن از حجم . 7 کاستن از قدرت انحصاری افراد و واحدها منظوربه
در  هاروشیکی از کارآمدترین لت در فرایندهای اقتصادی. معقول کردن میزان دخالت دو

محیط سازمانی  که، هنگامیتوجه بر شفافیت بیشتر در سازمان است، پیشگیری از فساد اداری
شرایط برای بروز فساد نامساعد شده و این امر یکی از علل اصلی بروز فساد که ، شفاف باشد

کلی نظام  یهااستیس 18بند کما اینکه . بردمی فسادزا است را از بین یبسترهاهمان وجود 
و  یسازشفافکه توسط مقام معظم رهبری به سران قوا ابالغ شد عبارت است از:  اداری

آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان 
و ایجاد  یسازشفافآید که از این مطلب چنین برمی. مردم به اطالعات صحیح مندضابطهو 

تواند کارایی و کارآمدی نظام اداری آگاهی تا چه میزان در نظام اداری دارای اهمیت بوده و می
اطالعات موردنیاز برای  یتهیه. کارآمدی سیستم حکومتی کشور را ارتقا بخشد آن تبعبهو 

به افزایش شفافیت در ارزیابی عملکرد منجر ، برای رسیدن به انتخاب آگاهانه کنندهمصرف
امروزه شفافیت . (154 ،1395، به نقل از درویش و عظیمی زاچکانی، 2003، )انگلیش. شودمی

که  اندشدهعوامل متعددی به این تغییر منجر . است افشای فعال ه معنای جدیددرحال تغییر ب
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فناوری اطالعات ، دسترسی آسان و ارزان به اطالعاتها، رسانهاز: موشکافی شدید  اندعبارت
کولستد . (155 ،1395، )درویش و عظیمی زاچکانی عمومی دانستن حقبهو اعتقاد  هر جادر 

ت بر کاهش فساد اداری در یشفاف تأثیر( به بررسی 157 ،نقل از همانبه ، 2009) و ویگ
نخست نشان ، نظری هایگزارهبا تشکیل  ها. آنپرداختند، کشورهایی که دارای منابع متعددند

دادند که شفافیت در ادبیات تحقیق مدیریتی و در فضای سازمانی کمرنگ است و بحث زیادی 
آنکه در فضای سازمانی و دولتی نقش شفافیت را بررسی دوم ؛ است نشدهانجام آندرباره 

مثبت بر کاهش فساد اداری دارد بدین ترتیب که  یریتأث، کردند و دریافتند که این شفافیت
-1399) دوم یدوره-همچنین در برنامه جامع اصالح نظام اداری. شودباعث کاهش رشوه می

و مقابله با فساد در نظام اداری اختصاص  شفافیت، هشتم به ارتقاء پاسخگویی ی( برنامه1397
اداری  یهادستگاهمشترکی که طی این برنامه برای تمام  هایفعالیتاقدامات و . یافته است

بازدارندگی ، بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری. 1زیر است. به شرح  شدهنیتدو
 یهابرنامهتدوین و استقرار نظام ارتقای شفافیت در تعامل با . 2 و برخورد قاطع با متخلفان

پایش و کنترل ، فساد در نظام اداری یهاگلوگاهشناسایی مستمر . 3 دولت الکترونیک یتوسعه
 هر یهایژگیو تناسببه و  شهروندان )مردم(، گیریها و ارائه گزارش در سطوح تصمیمگلوگاه
با  یسازفرهنگ. 5 رار نظام پاسخگویی در نظام اداریتدوین )بازطراحی( و استق. 4 سطح

ایجاد  منظوربهمحوریت آشنا نمودن شهروندان )مردم( با مفهوم فساد در نظام اداری و تالش 
 نظام در مجریه یقوه هایتبیین نقش و محدوده مسئولیت، درکی صحیح از بروز این مقوله

آموزش شهروندان با هدف . 6 اداری و ارائه خدمات در مقایسه با نقش سایر ارکان ذیصالح
برای شفافیت در دانشگاه . مداری و همکاری در اجرای قوانین و مقرراتارتقای سطح قانون

به نقل از  1شفافیت ایران یپایگاه اینترنتی اندیشکده. توان یافتنیز مصادیق متعددی می
آمریکا را منتشر  یشفافیت در آموزش عالی ایاالت متحده یمصوبه Alec2 پایگاه اینترنتی

از اطالعات هستند که با  یامجموعه یملزم به ارائه هادانشگاه ،کرده که مطابق این مصوبه
در اختیار  یدانشگاه یهادادهدر دسترس بودن این اطالعات عالوه بر اینکه حجم عظیمی از 

در فضای مدیریتی نیز نقاط قوت و ضعف یا کمبودهای ، گیرددانشجویان و اساتید قرار می

 
 

 

1 https://tp4. ir/ 
2 https://www. alec. org/model-policy/higher-education-transparency-act-2/ 

https://tp4.ir/
https://www.alec.org/model-policy/higher-education-transparency-act-2/
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سئول یک گزارش در اختیار مقامات م صورتبهو  شدهییشناسایک مجموعه آموزش عالی 
 پردازیم.بندهای این مصوبه می مرور بهدر ادامه . گیردقرار می

آمریکا یمتحدهاالتیاشفافیت در آموزش عالی ی خالصه و مدل مصوبه  

بایستی  شوندیماین مصوبه تمامی واحدهایی که به آموزش عالی مربوط مطابق 
 بستر روی بر اطالعات از مشخصی یمجموعه استانداردهای یکنواختی را برای انتشار

ی آموزش عالی بایستی بر روی پایگاه اینترنتی خود، هر مؤسسهکنند.  وضع اینترنت
های آموزشی آن مؤسسه ها و دورهای از اطالعات آموزشی را که شامل کالسمجموعه

. این ی کاربران را به این اطالعات فراهم کندترسی همهگردد را ثبت کرده و دسمی
این برنامه باید بر اساس تمامی  سیالبس(:) یدرسبرنامه ت. اطالعات شامل موارد زیر اس

ی الزم است که توضیح مختصری دربارهو  استانداردهای آن مؤسسه نوشته شده باشد
ی توضیح مختصر باید تکالیف و نحوهداشته باشد. این  ی آموزشی را دربرالزامات هر دوره

ارزیابی را نیز بیان کند. برنامه باید فهرستی از منابع مطالعاتی اصلی و پیشنهادی دوره را 

ی موضوع یک سخنرانی یا بحث در برنامه باید توضیحاتی کلی را درباره بگیرد.  دربر
چنین کالسی ویژه و همهای های مهمانان، ارائهکالس را شامل گردد. فهرستی از سخنرانی

 رزومه تحصیلی اساتید: باید در این برنامه گنجانده شود.های خارج از کالس نیز فعالیت
: ی تحصیلی اساتید ثابت دانشگاه که باید موارد زیر را پوشش دهداطالعات رزومه

تجارب و  ایتحریرهای استاد در نشریات حرفه، ی تدریستجربه، تحصیالت دانشگاهی
ی آموزشی باید در صورت هر مؤسسه گزارش بودجه:. ی آموزشیی مرتبط با دورهاحرفه

ی خود و نهادهای زیردستی خود که مسئولیت برگزاری ی بودجهامکان، گزارشی از برنامه
ترم اخیر و تمامی  دیبامنتشر کند. این گزارش  دارند عهدهی آموزشی را بر یک دوره

برگرفته و شامل  موزشی مذکور ارائه گردیده است را دری آدوره هاآنهایی که در ترم
آموزشی باید گزارش جامعی از مجموع  یمؤسسهچنین های عملیاتی دوره باشد. همهزینه
های ی آموزشی را برای دانشجویان تهیه کند که تنها محدود به هزینههای یک دورههزینه
الزم است تا  اعالم نمرات:س نشود. های خارج از کالها، امکانات تحصیلی و فعالیتکتاب

ی آموزشی در ترم اخیر اعالم گردد. البته برای رعایت حریم خصوصی نمرات نهایی هر دوره
هایی که با کمتر از ده دانشجو تشکیل کالس انتشار نمراتدانشجویان، الزامی برای 

ها و اطالعاتی که ادهد داده: استانداردهایگردند، بر روی پایگاه اینترنتی وجود ندارد. می
ی نخست پایگاه اینترنتی از طریق صفحه. شوند باید چند ویژگی داشته باشندمنتشر می
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عبارات و  یوسیلهآموزشی و با کمتر از سه لینک در دسترس قرار بگیرند. به یمؤسسهِ
نام و باشند و نیازی به ثبت دسترسقابلباشند. برای عموم  وجوجستقابلها کلیدواژه

 یبازهداشتن نام کاربری و رمز عبور و یا هر سیستم احراز هویت دیگری نداشته باشند. 
شده توسط ی آموزشی الزم است که اطالعات درخواستهر مؤسسه زمانی انتشار داده:

 هاآنتیار بخش انتشار اطالعات را نهایتاً تا یک هفته پس از نخستین روز شروع ترم، در اخ
چنین این اطالعات باید تا پس از دو سال از زمان قرار گرفتن بر روی پایگاه قرار دهد. هم

ی آموزشی، اطالعاتی عالوه الزم است که مؤسسهدر دسترس باشند. به همچناناینترنتی 
 بخش عملیاتیکند.  روزرسانیبهترین زمانی که امکان دارد را که تغییر کرده است در کوتاه

مسئولین و مقامات دانشگاه باید مسئولی را برای ساماندهی اطالعات و  انتشار اطالعات:
تواند به شده انتخاب کنند. این مسئول نیز میحصول اطمینان از انجام وظایف تشریح

گزارش  .فراخور وظایفی که برای او تبیین شده است، کارمندانی را به استخدام درآورد
فرد، گزارش مکتوبی  هایسالی ی آموزشی باید نهایتاً تا اول ژانویههر مؤسسه :هافعالیت

های دولتی را برای مقامات مسئول ارسال گرفتن سطح انطباق خود با بخش در نظررا با 
کند. این مقامات مسئول شامل معاون فرماندار، سخنگوی مجلس نمایندگان و رئیس 

در صورت نیاز،  وضع قوانین:. شوندلی میی اول سازمان آموزش عاقانونی ناحیه یکمیته
الزم دارند  هاآنتواند به وضع قوانین ضروری که بازوهای اجرایی هیئت هماهنگی می

 بپردازد

 نتایج
به شرح ذیل  هاییپیشنهاددر راستای به حداقل رساندن فساد اداری در مراکز آموزش عالی 

ها، آنشود که امید است با اجرایی کردن این کدها و توجه به اجرای صحیح تدوین می
به حداقل رسیده و کارایی مطلوب را به ذینفعان  هاسازمانفساد اداری در این دسته از  یعارضه

اعطای استقالل مدیریتی، مالی و اداری کافی به آموزش عالی . 1 .خود و جامعه ارائه دهند
 ییجاجابههای واحد که با معقوالنه و پیروی از سیاست یمشخط یهامیرژبرای دنبال کردن 

ها و تغییر فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، دستخوش تغییر نشوند )مدهوشی و دولت
دالیل بروز  ترینمهم یگرایی در زمرهبا توجه به اینکه مدرک. 2 (.131 ،1397همکاران، 

، لذا شایسته است دولت و نهادهای استخدامی مبادرت به ها قرار گرفته استفساد در دانشگاه
کاهش ضریب اهمیت مدرک دانشگاهی افراد هنگام استخدام نموده و بیشتر توجه خود را 

حمایت نهادهای علمی همچون . 3 معطوف نمایند. ساالریشایستههای فرد و روی توانایی
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نتی جهت بررسی و راستی آزمایی وزارت علوم و شورای عالی انقالب فرهنگی از تشکیل معاو
 هادانشگاهدر راستای حذف این عارضه از  یمؤثرنیز گام  شدهارائه هایپژوهشمدارک علمی و 

اساتید برای ارتقای مرتبه علمی ایشان  یازدهیامتاعمال تغییراتی در روند . 4 کند.می
 دیتائنیز روی  هادانشگاه زمانهممقاالت علمی به حداقل رسیده و  فیتألاجبار  کهینحوبه

اعطای مجوز به نشریات علمی دانشجویی که . 5 اصالت مقاالت دقت بیشتری به خرج دهند.
 فیتألشود دانشجویان برای این امر باعث می .اقدام به چاپ صرف مقاالت دانشجویی کنند

 نفساعتمادبهکه باعث ارتقای سطح  حالنیدرعمتون علمی بیشتر به خود اتکا کرده و 
منشور اخالقی  فیتأل. 6 کند.می ناهموارترشود، شرایط را برای اعمال مفسدانه دانشجویان می

و نظارت صحیح بر اجرای کامل آن نیز نقش مهمی در ارتقای سطح اخالق  هادانشگاهبرای 
جاد نظام مخبری و حمایت از مخبران ای. 7 کند.و دور شدن نهاد دانشگاه از این عارضه می

فرد فاسد در سیستم احساس ناامنی  کههنگامی .کندنیز کمک شایانی به رفع این مشکل می
اقدامات خود  قطعاًبابت افشای اعمال مفسدانه خود توسط همکاران یا دانشجویان داشته باشد، 

راتیک درون دانشگاه همچون دموک یهانظامتقویت . 8 را مورد اصالح اساسی قرار خواهد داد.
ی فساد دینی( کاهنده یساالرمردمدر راستای )های ممیزه و ... های صنفی، هیئتانجمن

بازنگری در سیستم پرداخت حقوق و مزایا و همچنین استقرار نظام ارزیابی عملکرد . 9 .است
مناسب که به فراخور عملکرد و در راستای تقدیر از کارکرد مناسب افراد، امتیازات و مزایای 
خاصی را در اختیار ایشان قرار دهد نیز باعث غنی شدن نفس کارکنان شده و تمایل ایشان به 

ای تمرکز قدرت در دست عده. 10 دهد.کاهش می یتوجهقابلرا تا حد  زیمفساد آاقدامات 
لذا بررسی سیستم توزیع قدرت در دانشگاه و  بوده استساز و فسادزا خاص همواره مشکل

دهد که با استقرار گیرنده این امکان را میشناسایی این نقاط تمرکز قدرت به مقامات تصمیم
ی شبه دیکتاتوری در دانشگاه مقابله کرده و فضایی این پدیدهسیستم توزیع قدرت مناسب، با 

های قبل و مرور که از توضیحات بخش گونههمان نفعان ایجاد کنند.آزاد و امن برای دیگر ذی
ترین اصل در مواجهه با فسادهای کلیدی وجود شفافیتتجربیات سایرین حاصل شد، 

به شفافیت  شویم.تر بر این بند متمرکز میصورتی دقیقدانشگاهی است لذا در این بخش به
ها و امری الزامی بوده و با استقرار چارچوب، دلیل ناامن کردن شرایط برای بروز فساد

توان تا حد بسیاری از بروز این عارضه هایی در راستای شفافیت افزایی سازمانی میدستورالعمل
اداری و اطالعاتی ، سازمانی را در سه سطح مالیتوان شفافیت در این زمینه می. جلوگیری کرد

هریک از این سطوح مصادیق خاص خود را داشته و توجه به این موارد ، کرد بندیدسته
اطمینان را فراهم یطی قابلتواند به ارتقای سالمت اداری کمک شایان توجهی کرده و محمی
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در نظام آموزش  متأسفانهدی است که شفافیت هدایا و امکانات کارمندان و اساتید از موارآورد. 
این . و زمینه را برای سودجویی برخی افراد فراهم کرده است شدهواقععالی ما مورد غفلت 

 هادانشگاهدر  هاسالطی  ،است ییشناساقابلیک درگاه نشت بودجه  عنوانبهدرگاه که 
 حسابیذداری و صالح همچون حسابهای ذیو شایسته است با همکاری نهاد شدهنهینهاد

هدایایی که ، های مالی این حوزه مانند سفرهای غیرکاری و اردوهای سازمانی، گردشدانشگاه
کمتر  شدهلیتحو یمبلغ هدیه گاهیتقدیم شده )و  هایسخنرانبه اساتید مدعو در سمینارها و 

این قبیل های جلسات و مواردی از ، پذیرایی(است برگزارکنندگانتوسط  شدهاعالماز مبلغ 
. شفافیت های نظارتی قرار دهد، دقیق و روشنی را در اختیار نهادو اطالعات صحیح شدهیبررس

تواند های دانشجویی نیز امری است که در صورت تحقق میلی نهادهای مالی داخگردش
گرفته و فضای ، دانشجویان نیز هست ریگ بانیگرهایی که به نحوی جلوی بسیاری از فساد

ی واضح مالی توسط هاگزارشدر این زمینه نیز شایسته است . اطمینان بخشی را ایجاد کند
مواردی همچون برگزاری . و در اختیار واحد امور مالی دانشگاه قرار گیرد شدههیتهها این نهاد

های حساسی گلوگاه اردوهای تشکیالتی و مواردی از این قبیلی، شیاندهمسمینارها و جلسات 
همچنین شایسته است دانشگاه نیز مسیر بودجه از . شوندت نشت بودجه محسوب میاز باب

قرار داده و از  موردبررسیها را خرج و مصرف آن توسط این نهاد یزمان تصویب تا مرحله
مصادیق شفافیت مالی در  نیترملموساز  گزارش بودجه. آن جلوگیری کند یهیرویبمصرف 

ی خود ی بودجهوزشی باید در صورت امکان، گزارشی از برنامهی آمهر مؤسسه سازمان است.
منتشر  ،دارندعهدهی آموزشی را بر و نهادهای زیردستی خود که مسئولیت برگزاری یک دوره

ی آموزشی مذکور ارائه دوره هاآنهایی که در ترم اخیر و تمامی ترم دیباکند. این گزارش 
آموزشی  یمؤسسهچنین های عملیاتی دوره باشد. همبرگرفته و شامل هزینه گردیده است را در

ی آموزشی را برای دانشجویان تهیه کند های یک دورهباید گزارش جامعی از مجموع هزینه
ارج از کالس نشود های خها، امکانات تحصیلی و فعالیتهای کتابکه تنها محدود به هزینه

غذاخوری و محل طبخ غذای ی آمریکا(. متحدهاالتیای شفافیت در آموزش عالی )مصوبه
بودن  زیفساد خ ازلحاظمحیط حساسی ، توجهقابلهای شجویی نیز به دلیل دریافت یارانهدان

ور فاکتافراد سودجو در این موقعیت اختیارعمل بسیاری در فساد مالی همچون . کندایجاد می
 عنوانبه هاآنو ثبت  دودرجهمواد  یتهیه، دانشگاه ییمواد غذا یکنندهعیتوزد و بند با زی، ساز

در . وجود دارد هاز از تخلفاتی است که امکان بروز آنچنینی نییک و موارد این یمواد درجه
اد غذایی مو یپیگیری روند تهیه، این مورد نیز نظارت صحیح واحد بازرسی و حراست دانشگاه

 شدهارائهها و اسناد مالی و بدون هماهنگی قبلی از این محل های متناوببازرسیو همچنین 
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از  دیگر یکی. کندتوسط ایشان نیز کمک شایانی به افزایش سطح شفافیت سازمان می
 گونههیچکمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه است که  ها،دانشگاهمبهم در  هایبخش

در این کمیسیون  گیرندهتصمیمدر آن و همچنین افراد  گیریتصمیم یگزارشی از نحوه
این محرمانگی مزایایی . شودبه متقاضیان اعالم می اتخاذشدهو فقط تصمیمات  منتشرنشده

دودی از بروز فساد و ارتشا داشته و و همچنین جلوگیری ح گیرندهتصمیمامنیت افراد  ازجمله
توان آن را عملی نسنجیده انگاشت لیکن افزایش سطح شفافیت در این بخش از طریق نمی

ارکت دادن گیری و حتی مشگیرندگان، اعالم زمان دقیق تصمیمتصمیمافشای نام و یا منصب 
نشگاه کمک کرده تواند هم به شفافیت در بخش اداری داگیری میمتقاضی در جلسات تصمیم

کند و از را نیز با توجه به حضور خود متقاضی کوتاه می هادرخواستروند بررسی ، زمانهمو 
روند نمره دهی به . کندمجدد و متعدد توسط متقاضی نیز جلوگیری می یهادرخواست یارائه

مره . شکی نیست که نمحل اشکال است هادانشگاهاست که در برخی  یامسئلهدانشجو نیز 
است که توسط استاد سنجیده شده  موردنظرمیزان صالحیت دانشجو در درس  یدهندهنشان

این ابزار باید مشخص و  اما و ابزار سنجش این صالحیت نیز به صالحدید استاد بستگی دارد
از سنجش کیفی دانشجو خودداری شود تا ابهامی  المقدوریحتکمی باشد و  یریگاندازهقابل

های احتمالی که ممکن است میان نداشته و از فساد و سوءاستفاده اعطای نمره وجود درروند
شفافیت در عقد قراردادها نیز از مسائل شایان . جلوگیری شود ،دانشجو و مدرس ایجاد شود

امروزه بنا به شرایط روز و همچنین  اه. دانشگاهشفافیت افزایی سازمان است ینهیدرزمتوجه 
جانبی خود از طریق  هایفعالیتبخشی از  یسپاربرونجدید مدیریتی اقدام به  یهاوهیش

این فرایند هنگامی کارا و . کنندصالح میذی هایشرکتمزایده یا عقد قرارداد مستقیم با 
یا و  هاشرکتنمایندگان  علنی و با حضور صورتبهشود که مزایده عاری از فساد قلمداد می

و داوطلبین قرارداد دارای شانس برابر  هاشرکت یهمهبرگزار شود و همچنین  برخط صورتبه
و مدت  هادانشگاهطرف قرارداد با  هایشرکتاطالعاتی از قبیل . برای عقد قرارداد باشند

دانشگاه  خدمت رسان به مؤسساتو  با دانشگاه راستاهم هایها، سازمانآنقرارداد 
عالوه بر کمک به ، قرار گیرند کنندگاندرخواستشفاف و صریح در اختیار  طوربه کهدرصورتی

دانشجویی و حتی  هایتشکلبه دانشجویان یا ، عوارض سازمانی یابیریشهتسهیل بررسی و 
علمی و پژوهشی مشترک و  های، فعالیتو سمینارها هاهمایشاساتید نیز برای برگزاری 

یکی از اقداماتی که . کندانفرادی کمک کرده و بستر را برای ارتقای سطح دانشگاه فراهم می
 علمیهیئتاطالعات اساتید و اعضای  یاستقرار سامانه ،قرار گیرد موردتوجهشایسته است 
و اندکی  ت ناقصاطالعا)که گاهی  معرفی اساتید یاین سامانه فراتر از صفحه. دانشگاه است
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ی نامه، درساز استاد در آن وجود دارد( بوده و در آن عالوه بر رزومه کاری و تحصیلی اساتید
، مربوط به ایشان هاینامههای مختلف، ارزشیابی دانشجویان از استاد، پایاناساتید برای درس

این . د شده باشدقی موردنظرارتباطی با استاد  هایراهایشان و  موردتوجهموضوعات پژوهشی 
استاد  ترصحیحو  تردقیقامکان انتخاب ، جویان با اساتیدنشسامانه عالوه بر تسهیل ارتباط دا

 .کندراهنما را نیز به دانشجو داده و از اتالف وقت وی و اساتید گروه آموزشی جلوگیری می
از طریق آن است که دانشگاه  ایپسندیدهنیز از اقدامات  التحصیالنفارغبانک اطالعات 

باالتر )در محل تحصیل مقطع  ازجملهاخیر خود  هایسال التحصیالنفارغتواند اطالعات می
شغلی احتمالی و همچنین راه ارتباطی  یهاتیموقعاطالعات شغلی و ، تحصیل( یادامه صورت

با ایشان را در اختیار اساتید و دیگر دانشجویان قرار دهد تا هریک از این دو گروه به فراخور 
 .پژوهشی مرتبط و یا مشاوره تحصیلی کمک بگیرند هایفعالیتموقعیت از ایشان برای 

 یریگجهینت
امری  ،ن به این نتیجه رسید که فساد اداریتوادر پایان و با بررسی منابع مختلف و متعدد می

کامل عاری  طوربهتوان هیچ سیستمی را نام برد که در سیستم دولتی بوده و نمی ریناپذاجتناب
، گوناگونی همچون فشارهای اقتصادی و اجتماعی هایراهاین عارضه ابتدا از . از فساد باشد

، کندبرای خود در سازمان ایجاد می بستر مناسبی را صحیحناشغلی و مدیریت  یهاتیموقع
افراد مناسب را در دام خود ، گوناگون هایوسوسهکارکنان و  یورزطمعسپس با استفاده از 

صحیح و قوانین مبهم و همچنین نبود نهاد بازدارنده و برخورد صحیح ناگرفتار کرده و نظارت 
بروز این پدیده  .کنداهم میبا متخلفین نیز فضای مناسبی برای فعالیت مخرب این عارضه فر

 ماناترو  ترمخرب مراتببهاثراتی ها، دانشگاه مخصوصاًفرهنگی و آموزشی  هایمحیطدر 
در  وشود تا نسل جدیدی که در حال آموزش در نظام آموزش عالی هستند داشته و باعث می

احتمالی  یهافرصتدر مقابله با  دهند،میرا تشکیل  یکشوردارنظام اداری و  یبدنه ،آینده
ضعف نشان داده و کشور را در معرض ، دهدکه ایشان را در معرض ابتال به این عارضه قرار می

ی بر مفهوم فساد تأمل. بر همین مبنا، این مقاله خطر انحطاط و فروپاشی نظام اداری قرار دهند
چارچوب منسجمی از مسئله،  یدر آموزش عالی داشته است و تالش نموده است پس از ارائه

 ها ارائه نماید.راهکارهایی برای مواجهه با این دست از پلشتی

 

 



 دانشگاه تهران ، 1399آذر  – سومین همایش ملی دانشگاه اخالق مدار      400

 منابع
 .بهشتهشتانتشارات . تهران: ایران یشناسجامعه. (1374). محمدحسین، ادیب -1

 .انتشارات وثقی. تهران: فساد اداری. (1375). نادر، حبیبی -2

رابطه بین تعهد . (1395) فاطمه، دولهو  ایمان، طعیمه پور؛ معصومه، دوله؛ منصور، حقیقتیان -3

پژوهشی رفاه -فصلنامه علمی. سازمانی و گرایش به فساد اداری بین کارکنان شهرداری تهران

 .76-47 (،61) 16، اجتماعی

 یهاروشبررسی فساد اداری و . (1380) محسن، فرهادی نژادو  سیدحمید، خداداد حسینی -4

 .53-37 ،(1) 5، مدرس. کنترل آن

شفافیت سازمانی بر کاهش  تأثیربررسی . (1395) فاطمه، عظیمی زاچکانیو  حسن، درویش -5

مطالعه موردی: کارکنان بیمارستان پانزده خرداد ) یسازماناعتماد  یگریانجیمفساد اداری با 

 .166-153، (1)8، مدیریت دولتی. ورامین(

، فساد اداری از دیدگاه اسالم یهاشهیرامل و عو. (1388) یوسف، رمضانیو  اهللبیحب، دعایی -6

 .قرانی حوزه و دانشگاه هایپژوهشهمایش ملی 

 یبندتیاولوشناسایی و . (1392) نسیم، سلیمانیو  سید امین، عظیمی؛ بی بی عشرت، زمانی -7

در آموزش  یزیربرنامهپژوهش و . بر سرقت علمی دانشجویان دانشگاه اصفهان مؤثرعوامل 

 .110-91(، 67) 19، عالی

دومین کنفرانس ، اعتقادات دینی در پیشگیری از فساد اداری تأثیربررسی . (1392) علی، سامانی -8

 .کارآفرینی و توسعه اقتصادی، مدیریت یالمللنیب

و تدارکات الکترونیک در مبارزه با فساد  تأمیننقش . (1392) سعید، زرندیو  مهسا، صالحی -9

 .37-27 ،(12و  11) 4 سال، فصلنامه رسالت مدیریت دولتی. اداری

شناسایی . (1396) اهلللطف، فروزنده دهکردیو  جلیل، دلخواه؛ شیرین السادات ،عباس زاده واقفی -10

 .40-5 (،68) 17 ،دانش حسابرسی. شهرداری تهران موردمطالعهعلل بومی بروز فساد اداری 

 .فرهنگی هایپژوهش دفتر: تهران. اداری فساد. (1394) .محمد، زادگان عباس -11

 راتیتأثشفافیت سازمانی بر فساد اداری با  . تأثیر(1397) سعید، عالئیو  حوریهی، آبادضیف -12

(، 3) 9، مدیریت بهداشت و درمان. متقابل اعتماد سازمانی در مراکز درمانی شهرداری تهران

47-54. 

علل فساد اداری و  نهیزم درپیمایش طولی . (1390) محمد، لگزیانو  محسن، نژادفرهادی -13

 .60-45 ،8، مدیریت دولتی اندازچشم. (1378-1388آن )کنترل  هایروش



 جهت مقابله با آن ییهاشنهادیو پ یآموزش های¬طیدر مح یبر مفهوم فساد ادار یتأمل     401

. فساد اداری بر توسعه انسانی جوامع . تأثیر(1386) اصغریعل، فانیو  محسن، علیزاده ثانی -14

 .24-17، (2و  1) 2، فصلنامه اخالق در علوم و فناوری

 راتیتأثشفافیت سازمانی بر فساد اداری با  . تأثیر(1397) سعید، عالئیو  حوریهی، آبادضیف -15

 ،(9) 3، مدیریت بهداشت و درمان. متقابل اعتماد سازمانی در مراکز درمانی شهرداری تهران

47-54. 

 علی، ابراهیمیو  مسلم، امیری طیبی؛ غالمرضا، سلیمیی؛ عل دیس، کوشا زاده؛ آرین، قلی پور -16

 هادانشگاهپژوهشی در -عدالتی جزایی و نقش آن در شیوع فساد آموزشیواکاوی بی. (1388)

 .74-41 (،2) 3، اندیشه مدیریت راهبردی. ی تهران«هادانشگاهمطالعه چند موردی: »

 7، یارسانهمطالعات . ی جمعی در کنترل فساد اداریهارسانهنقش . (1391) حسن، گیوریان -17

(17) ،133-140. 

 علل و. (1397) عبدالحمید، صفایی قادیکالییو  نادر، رازقی؛ مریم، قائدی؛ مهرداد، مدهوشی -18

در آموزش  یزیربرنامهفصلنامه پژوهش و . فساد دانشگاهی و پیامدهای ناشی از آن هایزمینه

 .135-113 ،1، عالی

بازشناسی . اقتصادی یهایبررسدفتر  .(1377) یاسالممجلس شورای  هایپژوهشمرکز  -19

 .25، مجلس و پژوهش. بر اختالس در ایران مؤثر یهامؤلفه

فصلنامه رویکردهای پژوهشی . علل و پیامدهای فساد اداری. (1398)سید محمد ، موسوی دوست -20

 .43-34 ،(25) 3، نوین در مدیریت و حسابداری

21- Bauhr,M. (2012). Resisting Transparency: Corruption, Legitimacy and the 

Quality of Global Environmental Policies. Global Environmental 

Politics,12(4):9-29. 

22- Bertot, J. C.,Jaeger,P. T. & Grimes,J. M. (2010). Using ICTs to create a 

culture of transparency: E-government and social media as openness and 

anti-corruption tools for societies. Government information quarterly, 27(3): 

264-271. 

23- Denisova-Schmidt, E. (2017). The challenges of academic integrity in 

higher education: Current trends and prospects. Boston College Center for 

International Higher Education. 

24- English, L. (2003). Emasculating public accountability in the name of 

competition. Transformation of state audit in Victoria. Critical Perspectives 

on Accounting, 14(1):51-76. 

25- Jones, P. (2005). Combating Fraud and Corruption in the Public Sector. 

London: Chapman and Hall. 

26- Kolsted, I. & Wiig, A. (2009). Is transparency the key to redusing 

corruption in resource-rich countries. World Development, 37(3): 521-532. 



 دانشگاه تهران ، 1399آذر  – سومین همایش ملی دانشگاه اخالق مدار      402

27- Lindstedt, C. & naurin, D. (2010) Transparency against corruption. 

Gotherburg University. 

28- Mauro,P , corruption, finanee & development,1998. 

29- Osipian, A. L. (2012). Education corruption, reform, and growth: Case of 

post-soviet Russia. Journal of Eurasian Studies, 3(1), 20-29. 

30- Pavel, J. & Ochrana, F. (2013). Analysis of the Impact of Transparency, 

Corruption, Openness in competition and Tender Procedures on Public 

Procurement in the Czech Republic. Central European Journal of Public 

Policy,7(2):114-134. 

31- Scott, J , Comparative Political Corruption, prentice- Hall, 1972. 

32- Shaw, M. A. , Chapman, D. W. , & Rumyantseva, N. L. (2011). The impact 

of the Bologna process on academic staff in Ukraine. Higher Education 

Management and Policy, 23(3), 1-21. 

 


