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 رابطه مفاسد اقتصادی وامنیت عمومی بررسی جامعه شناختی نگرش معلمان شهر ری  به 

 2محمد رحیم مرادی1عبدالرضا باقری بنجار

  عزح هسئلِ

فسبد ػجبرت است اس سَء استفبدُ اس هٌبثغ ػوَهٖ، ثزإ هٌبفغ خػَغٖ ٍ ضخػٖ ثب تَجِ ثِ گستزدگٖ ٍ 

پٌْبى کبرٕ در رٍٗذاد آى؛ اٗي هؼضل هٖ تَاًذ جٌجِ فزدٕ داضتِ ثبضذ ٍ تب جٌجِ ّبٕ کالى کطَرٕ ً٘ش تَسؼِ 

ّبٕ در حبل تَسؼِ ثِ ػٌَاى ٗکٖ اس ٗبثذ. فسبد التػبدٕ پذٗذُ إ است کِ در دً٘بٕ اهزٍس، ثِ ٍٗژُ در کطَر

هْن تزٗي ػَاهل ثز سز راُ پ٘طزفت جَاهغ هغزح ضذُ است ٍ ضبهل هسبئلٖ است کِ سبسهبى ّب ٍ ثخص ّبٕ 

استفبدُ اس لذرت، اهکبًبت، اخت٘برات ٍ  التػبدٕ کطَر آى را تجزثِ هٖ کٌٌذ. فسبد التػبدٕ کِ اس آى ثِ سَء

إ ثِ  کٌٌذ، سبثمِ إ خبظ تؼج٘ز هٖ غ ضخػٖ، گزٍّٖ، حشثٖ، لَهٖ ٗب عجمِهٌبغت دٍلتٖ ثِ هٌظَر تبه٘ي هٌبف

خبغٖ در تبرٗخ س٘بسٖ ٍ ّوچٌ٘ي کطَر هؼٌٖ٘ ً٘ست. اهب ضکلٖ کِ   لذهت جبهؼِ ثطزٕ دارد ٍ هختع دٍرُ

ٖ ّبٕ هبل فسبد هبلٖ ثِ خَد گزفتِ، در عَل تبرٗخ ٍ اس ٗک لَم ثِ لَم دٗگز تغ٘٘زٗبفتِ است ٍ ّن در ًظبم

آٗذ. گشارش سبل٘بًِ  ضوبر هٖ دارٕ ثِ ّبٕ حکَهتٖ دهَکزات٘ک، ث٘وبرٕ ضبٗغ ٍ اداهِ علت ٍ ّن در ًظبم سلغِ

                                                           
 عضو هیات علمی دانشگاه شاهد 1

 ارشد جامعه شناسی
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( درثبرُ فسبد التػبدٕ هَٗذ اٗي اهز  Transparency International) (TIالوللٖ ضفبف٘ت ) سبسهبى ث٘ي

 افتذ است ٍ در اٗي گشارش ّ٘چ کطَرٕ اس للن ًوٖ

ذ ثزخٖ هسبئل اجتوبػٖ، پ٘چ٘ذگٖ فزاٍاى دارد ٍ ًوٖ تَاى ثِ راحتٖ ثِ ضٌبسبٖٗ ًبرسبٖٗ ّب ٍ التػبد اٗزاى هبًٌ

ػَاهل اغلٖ آى پزداخت. ثِ ػجبرتٖ سبختبرّبٕ التػبد هب ثِ گًَِ إ است کِ ًبرسبٖٗ اٗجبد هٖ کٌذ ٍ سهٌِ٘ 

ٍ ًِ اس خػَغ٘بت التػبد  تخلف را فزاّن هٖ سبسد. التػبد در کطَرهب ًِ ٍٗژگٖ التػبد دٍلتٖ را داراست

آساد ٍ رلبثتٖ ثزخَردار است؛ ٍ اس سَٕ دٗگز در خػَغٖ سبسٕ ّزگبم کِ ثِ سوت جلَ ثزداضتِ ضذُ، حجن 

  .دٍلت در ثخص دٗگزٕ افشاٗص ٗبفتِ است

در کطَرهبى ثبٗذ ثِ ثحث اهٌ٘ت سزهبِٗ تَجِ ٍٗژُ ضَد. حضَر ثزخٖ ًْبدّبٕ دٍلتٖ ثزخَردار اس اعالػبت ٍ 

اًحػبرات دٍلتٖ ٗب تَاًبٖٗ اػغبٖٗ ٍٗژُ در فؼبل٘ت ّبٕ التػبدٕ، ٗکٖ اس هْن تزٗي ػَاهل اٗجبد فضبٕ 

غ٘زرلبثتٖ ٍ ًبسبلن است کِ سزهبِٗ گذاراى را ًباه٘ذ ٍ فزارٕ هٖ کٌذ. کطَرّبٖٗ کِ ثب پذٗذُ فزار سزهبِٗ 

  .ذرٍثزٍ هٖ ضًَذ، هفبسذ التػبدٕ سٗبدٕ گزٗجبى گ٘ز التػبدضبى خَاّذ ض

اًگ٘ش جبهؼِ هب در  هَضَع هجبرسُ ثب هفبسذ التػبدٕ ٗکٖ اس هَضَػبت هْن ٍ کل٘ذٕ ٍ در ػ٘ي حبل ثحث

گبُ الذاهٖ در  ضَد.در عَل سِ دِّ اًمالة اسالهٖ ٍ ًظبم جوَْرٕ اسالهٖ ّز ضزاٗظ کًٌَٖ هحسَة هٖ

ِْ ٍ ثِ حبل خَد رّب ضذُ است هجبرسُ ثب هفبسذ التػبدٕ آغبس ضذُ ، پس اس هذتٖ ثب هطکالت ػذٗذُ إ هَاج

ّبٕ ثبد آٍردُ هغزح ضذُ ٍ ًبتوبم  عزح هجبرسُ ثب هفبسذ التػبدٕ کِ لجالً ثب ػٌبٌٍٖٗ چَى هجبرسُ ثب ثزٍت .
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إ همبم هؼظن رّجزٕ ثِ سزاى سِ لَُ ، هجذداً در دستَر کبر هسئَالى  هبًذُ ثَد، هتؼبلت فزهبى هْن ّطت هبدُ

 در اٗي هَضَع ثس٘بر سٗبد ثَدُ استلزار گزفت ٍلٖ فزاس ٍ فزٍد 

درغذ 111درغذٕ در حَسُ کطف کالّجزدارٕ ٍدرحَسُ اسٌبد هبلک٘ت رضذ  111ً٘ش ضبّذ  افشاٗص  رٕ ضْز

درغذ افشاٗص داضتِ است. 91درغذ افشاٗص ٍ غذٍر چک ثال هحل ً٘ش 51داضتِ ٍ در حَسُ سٍر ٍ ثبج گ٘زٕ 

جب ًبضٖ هٖ ضَد کِ جزائن هبلٖ ٍ التػبدٕ فزاٍاًٖ در اٗي ضْز ٍ ثٌبثزاٗي ٍجِ پزٍثلوبت٘ک ثَدى هسئلِ اس اٌٗ

ثس٘بر ػو٘ك ٍ  التػبدٕ سذبفهپ٘بهذّبٕ هٌفٖ اٗي  .جَد دارد کِ ثزاهٌ٘ت ػوَهٖ ً٘ش اثز گذار خَاّذ ثَد 

لذا ّذف اس تحم٘ك هٌجز هٖ ضَد  احسبس اهٌ٘ت ػوَهٖثِ کبّص التػبدٕ تْذٗذکٌٌذُ است، سٗزا فسبد 

ػالٍُ ثز تؼزٗف گشارش در اٗي  ٘بهذّبٕ اًتظبهٖ هفبسذ التػبدٕ ثز اهٌ٘ت ػوَهٖ هٖ ثبضذ.حبضز سٌجص پ

 فسبد ٍ تجؼبت هفبسذ التػبدٕ،ًمص ًْبدّبٕ ًظبرتٖ ٍ در پبٗبى راّکبرّبٕ اغالحٖ ثحث خَاّذ ضذ

سٗزا فسبد ثِ  پ٘بهذّبٕ هٌفٖ اٗي فسبد ثس٘بر ػو٘ك تز ٍ تْذٗذکٌٌذُ تز اس رضَُ خَارٕ در ادارات دٍلتٖ است،

لذا ّذف اس تحم٘ك حبضز سٌجص پ٘بهذّبٕ هفبسذ کبّص سزهبِٗ گذارٕ ٍ حتٖ فزار سزهبِٗ هٌجز هٖ ضَد 

 هٖ ثبضذ.اسدٗذگبُ هؼلوبى ضْز رٕ  التػبدٕ ثز اهٌ٘ت التػبدٕ)اختالس ( 

 سَالْبٕ تحم٘ك)اغلٖ فزػٖ(:

 راثغِ هؼٌٖ دارٕ ٍجَد دارد؟توبػٖ اجآٗب ث٘ي ه٘شاى هفبسذ التػبدٕ ٍه٘شاى احسبس اهٌ٘ت  -1

 آٗب ث٘ي ه٘شاى هفبسذ التػبدٕ ٍه٘شاى احسبس اهٌ٘ت  جبًٖ راثغِ هؼٌٖ دارٕ ٍجَد دارد؟ -9

 آٗب ث٘ي ه٘شاى هفبسذ التػبدٕ ٍه٘شاى احسبس اهٌ٘ت هبلٖ راثغِ هؼٌٖ دارٕ ٍجَد دارد؟ -3
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 ٌٖ دارٕ ٍجَد دارد؟آٗب ث٘ي ه٘شاى هفبسذ التػبدٕ ٍه٘شاى احسبس اهٌ٘ت  فکزٕ راثغِ هؼ -4

 آٗب ث٘ي ه٘شاى هفبسذ التػبدٕ ٍه٘شاى احسبس اهٌ٘ت  جوؼٖ راثغِ هؼٌٖ دارٕ ٍجَد دارد؟ -5

 فزضِ٘ ّب )ّز فزضِ٘ ثِ غَرت جولِ خجزٕ ًَضتِ ضَد(: -

 ث٘ي ه٘شاى هفبسذ التػبدٕ ٍه٘شاى احسبس اهٌ٘ت  اجتوبػٖ راثغِ هؼٌٖ دارٕ ٍجَد دارد. -1

 تػبدٕ ٍه٘شاى احسبس اهٌ٘ت  جبًٖ راثغِ هؼٌٖ دارٕ ٍجَد دارد.ث٘ي ه٘شاى هفبسذ ال -9

 ث٘ي ه٘شاى هفبسذ التػبدٕ ٍه٘شاى احسبس اهٌ٘ت هبلٖ راثغِ هؼٌٖ دارٕ ٍجَد دارد. -3

 ث٘ي ه٘شاى هفبسذ التػبدٕ ٍه٘شاى احسبس اهٌ٘ت  فکزٕ راثغِ هؼٌٖ دارٕ ٍجَد دارد. -4

 هٌ٘ت  جوؼٖ راثغِ هؼٌٖ دارٕ ٍجَد داردث٘ي ه٘شاى هفبسذ التػبدٕ ٍه٘شاى احسبس ا -5

 ادث٘بت تحم٘ك

  آًبتَهٖ فسبد:

گبًٔ س٘بسٖ، لبًًَٖ ٍ ادارٕ  ضَد، ثِ اجشإ سِ فسبد تب جبٖٗ کِ ثِ سبسهبى ٍ فزآٌٗذّبٕ سبسهبًٖ هزثَط هٖ

 لبثل تمس٘ن است.

 ّذاف جْتب در س٘بسٖ لذرت اس استفبدُ سَء اس ػجبرتست س٘بسٖ فسبد کلٖ، تؼزٗفٖ ثِ ثٌب: س٘بسٖ فسبد ـ  1

ٗکذٗگزًذ، ٗؼٌٖ تب  ّوشاد لذرت ٍ س٘بسٖ فسبد اغَالً.( 111 ظ ،1416 ثخطٖ، آلب) ًبهطزٍع ٍ ضخػٖ

دارد:  سهبًٖ کِ لذرت ٍجَد ًذاضتِ ثبضذ اس فسبد س٘بسٖ ّن اثزٕ ًخَاّذ ثَد. ّوبًگًَِ کِ رٍسَ اػالم هٖ
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ذرت است.) ساّذٕ، دٍرٓ اٍل، ضوبرٓ دٍم، ظ فسبد س٘بسٖ ًت٘جٔ حتوٖ کطوکص ٍ تالش ثز سز کست ل

937) 

آه٘ش ثِ ًفغ س٘بستوذاراى لذرتوٌذ ٍ عجمبت هَرد  ـ فسبد لبًًَٖ: هٌظَر اس فسبد لبًًَٖ، ٍضغ لَاً٘ي تجؼ٘ض 9

ضَد اٗي ثبٍر ػوَهٖ را کِ فسبد  لغف حکَهتب ست. اٗي ًَع رفتبر کِ دراغغالح ثِ آى فسبد لبًًَٖ اعالق هٖ

کٌذ. ثزإ هثبل لَاًٌٖ٘ کِ ثذٍى ّ٘چگًَِ تَجِ٘  ضَد کِ هغ٘ز ثب لبًَى ثبش درا رد هٖ بلٖ هٖفمظ ضبهل اػو

التػبدٕ ٍ ٗب اجتوبػٖ اًحػبر خزٗذ، فزٍش ٗب تَل٘ذ ٗک هحػَل را ثِ ٗک فزد ٗب گزٍُ اس افزاد اختػبظ 

 (14، ظ 1375ّبٖٗ اس اٗي ًَع فسبد است. )حج٘جٖ،  دٌّذ، ًوًَِ هٖ

اًذ تؼزٗف  إ کِ ثزإ ًگزٗستي ثِ اٗي پذٗذُ اًتخبة کزدُ : غبحجٌظزاى ثِ همتضبٕ ساٍِٗدٕفسبد التػبـ  3

فسبد اًذ؛ ثِ ػٌَاى ًوًَِ ج٘وش اسکبت هؼتمذ است  ارائِ ًوَدُ فسبد التػبدٕهختلف ٍ ثؼضبً هطبثْٖ اس 

ضَد کِ ضوي آى فزد ثِ دل٘ل تحمك هٌبفغ خػَغٖ خَد ٍ دست٘بثٖ ثِ رفبُ ث٘طتز  ثِ رفتبرٕ اعالق هٖ التػبدٕ

( P.471179,C.ssottکٌذ. ) ٍ ٗب هَلؼ٘ت ثْتز خبرج اس چبرچَة رسوٖ ٍظبٗف ٗک ًمص دٍلتٖ ػول هٖ

ٌ٘گتي ارائِ ضذُ است ضَد تؼزٗفٖ استکِ اس سَٕ سبهَئل ّبًت تؼزٗفٖ کِ ًسجت ثِ سبٗزتؼبرٗف تزج٘ح دادُ هٖ

ٕ رفتبرّبٕ آى  ثِ هجوَػِ فسبد التػبدٕضَد ٍٕ هؼتمذ است:  کِ در اٌٗجب ثب اًذکٖ اغالح ٍ ثْجَد آٍردُ هٖ

ضَد کِ در جْت هٌبفغ غ٘ز سبسهبًٖ، ضَاثظ ٍ ػزف پذٗزفتِ ضذُ  دستِ اس کبرکٌبى ثخص ػوَهٖ اعالق هٖ

(. ثِ ػجبرت دٗگز فسبد 35، ظ 1375( )کل٘تگبرد، 11 ـ 11، ظ ظ 1371گ٘زًذ )ّبًتٌ٘گتَى،  راًبدٗذُ هٖ
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اثشارٕ ًبهطزٍع ثزإ ثزآٍردى تمبضبّبٕ ًبهطزٍع اس ًظبم ادارٕ است. چٌبًچِ ثخَاّ٘ن فسبد را در لبلت ٗک 

 هؼبدلِ ارائِ دّ٘ن اٗي هؼبدلِ ثذٗي غَرت خَاّذ ثَد:

 .ضفبف٘ت ٍ پبسخگَٖٗ  فسبد= اًحػبر+ لذرت پٌْبًکبر ـ

 


