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جامعی2

تاريخ پذيرش99/4/21 :

چکيده
پدیده فساد و شیوع آن به عنوان مسئله ای جدی در نظام بینالملل مطرح و در سالیان متمادی همواره
مورد توجه دولت ها است .درنتیجه اجرای راهبردهای پیشگیرانه به یکیی ا اهیداا اساسیی نظیامهیای
سیاسی مبدل گردیده است .سا مان با رسی کل کشور بر اساس اصل ( ) 174قانون اساسی وظیفه نظارت
بر روند امور و نحوه عملکرد دستگاه های اجرایی را عهده دار است .روش پژوهش بر مبنیای مفروایات
معرفتشناخت ی ،روش ترکیبی و با توجه به هدا پژوهش و به دلیل طراحی الگو ،نوع تحقیق ،کاربردی -
توسییعه ای اسییت  .در بخییش کیفییی ،جامعییه آمییاری اییین پییژوهش شییامل مییدیران ،متخووییین حییو ه
سیاست گذاری و برنامه ریزان سا مان با رسی کل کشور و همچنین خبرگان علمی مرتبط با امر پیشگیری
و نیز در بخش کمی ،جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان حو ه صف (اجرایی) سا مان با رسی کل
کشور و خبرگان حو ه نظارتی دستگاه های اجرایی است .یافته این پیژوهش طراحیی الگیوی راهبیردی
پیشگیری و مبار ه با فساد اداری با تأکید بر نقش و جایگاه سا مان با رسی کل کشور و با در نظر گرفتن
ابعاد مورد اشاره است که منتج به استنتاج و پیشنهادها گردید.
کليد واژهها :نظارت ،پیشگیری ،فساد اداری ،سا مان با رسی کل کشور ،راهبرد.
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 . 1استاد دانشکده اقتواد دانشگاه تهران
 . 2دانشجوی دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی و نویسنده مسئولjameemoj@gmail.com :





مقدمه
پدیده فساد1و شیوع آن بهعنوان مسئلهای جدی در نظیام بیینالملیل مطیرح بیوده و در
سالیان متمادی همواره مورد توجه دولتها است .به نحیوی کیه سیا مانهیای بیینالمللیی
متعددی نظیر دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سا مان ملل متحید 2،بانی

جهیانی  3،سیا مان

شفافیت بینالمللی  4،سا مان جهانی مجالس علیه فساد 5،صندوق بینالمللیی پیول 6،دفترآمبیود
مان7و ...ا طریق انواع کنوانسیونها و توصیهها در جهت کنتیرل آن اهتمیام م م را دارنید.
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درنتیجه اجرای راهبردهیای پیشیگیرانه پیرامیون فسیاد اداری بیه یکیی ا اهیداا اساسیی
نظامهای سیاسی مبدل گردیده است (رهبر و جامعی.)140:1397،
در این راستا نظارت که ا حقوق بنیادین ملتها است ا مهمترین شیوههای مهیار فسیاد
و سوءاستفاده ا امکانات است و سد راه فساد کارگزاران است .نظارت بر روند امور و نحیوه
عملکرد دستگاههای اجرایی ،ا جمله مهمترین مسائل مورد بحث در کشورهای جهیان اسیت.
فساد ،گذشته ا آنکه ا نظر اخالقی ناپسند و مذموم است ،بیشتر به آن علت که سبب برو و
ظهور بسیاری ا ناکارآمدی ها و چالشها برای تحول و توسعه کشورها مییشیود ،بیه کیانون
توجه بسیاری ا متخووان و محققان مرتبط تبدیل شده است .با وجود آنکیه فسیاد میاهیتی
فراگیر دارد ،قربانیان این پدیده بهشدت آثار مخرب آن را احساس میکنند و جامعه بیهعنیوان
ی

کل در بلندمدت ا تبعات فساد رنج خواهد برد (.)Trapnell, 2015:11
یکی ا گونههای فساد ،فساد اداری است که به بییان سیاده آن را اسیتفاده قیرقیانونی ا

اختیارات اداری برای نفع شخوی گویند .فساد اداری ریشه در فعالیتها ،نفوذ و اختییارات
دولت دارد و در اکثر مباحثی که فساد اداری را بهعنوان ی

رابطه خاص حکومت– جامعه

تعریف و تبیین میکنند ،نقش دستگاههای نظارتی کامالً هویدا است .سیا مان با رسیی کیل
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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کشور بهعنوان مرجع عالی نظارتی یر نظر رئیس قوه قضائیه ،بر اساس اصل ( )174قیانون
اساسی1وظیفه نظارت بر روند امور و نحوه عملکرد دستگاههای اجرایی را عهیدهدار اسیت.
کارکردهای اصلی سا مان اعم ا نظارت و با رسی فوقالعاده ،برنامهای و میوردی ،نظیارت
ا اقدامات دستگاه های اجرایی منتسب نمود که اکثر مأموریتها در مرحله بعد و برخی نیز
در مرحله حین انجام میگیرد2.ولی اثیربخشتیرین مرحلیه در راسیتای پیشیگیری ا فسیاد
اداری ،مرحله نظارت قبل و تا حدودی نیز مرحلیه حیین اسیت .در حیال حاایر انجیام و
تقویت این دو مرحله را میتوان بخشی ا دقدقه های نظیارت میرثر قلمیداد نمیود کیه بیا
اجرای مراحل سه گانه می تواند موجب جلوگیری ا سوء جریانات و ارتقای سیالمت نظیام
اداری گر دیده تا حاکمیت ا وجاهت و اعتبار بامتری نزد جامعه جهیانی برخیوردار باشید؛
بنابراین مسئله محقق این است که مطالعات و بررسیهای انجامگرفته تنها پژوهشهیایی در
راستای پیشگیری ،کارآمدی نظام اداری و یا مباحث مدیریتی با محوریت سیا مان با رسیی
کل کشور بوده و پژوهشی در مورد ارائه ی

الگوی جامع برای سا مان مورد نظیر نسیبت

به پیشگیری ا فساد اداری مشاهده نگردید و قانون ارتقای نظام سالمت اداری و مقابلیه بیا
فساد نیز چند سالی در مرحله آ مایشی به سر میبرد.
مانع شدن ا شیوع و گسترش فساد اداری در دستگاههای اجراییی ،ارتقیای راهبردهیای
پیشگیری ا فساد اداری و خدمترسانی به آحاد جامعه و ایجاد نگاهی راهبردی به توسیعه
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بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین را میتوان به مراحل نظارت قبل ،حین و بعید

پیشگیری ا فساد اداری در نگاه مشترک سا مان و دسیتگاههیای دولتیی بیهعنیوان اهمییت
تحقیق حاار بوده و ارورت تحقیق و نبود الگوی مناسب راهبردی پیشگیری ا فسیاد بیا
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 .1اصل ( )174قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،چنین مقرر داشته است« :بر اساس حق نظارت قوه قضیائیه نسیبت
به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری ،سا مانی به نام -سا مان با رسی کل کشیور -ییر
نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میگردد».
 .2در تغییرات (اصالحات و الحاقات) قانون تشیکیل سیا مان با رسیی کیل کشیور برابیر مویوبه مورخیه 1393/7/15
مجلس شورای اسالمی اعمال شده است و در تبوره ماده ( )1قانون مورد اشاره ،کلمه قبل (منظور مرحله نظارت قبیل 173
میباشد) حذا گردید.





تأکید بر نقش و جایگاه سا مان ،میتواند پیامدهایی ا جمله عدم شیناخت مناسیب و میرثر
مسئومن نسبت به فلسفه وجودی سا مان در امر پیشگیری ا فساد اداری به جیای اسیتفاده
ا شیوه های نوین و کاهش پیشگیری ا فساد اداری در دستگاههای دولتی را در پیی داشیته
باشد .بر همین اساس تحقیق حاار نهتنها به دلیل حساسیت امر ،بلکیه ا منظیر مطالعیه در
فرآیند تدوین راهبردهای آتی ،میتواند ارورتی دوچندان بیابد .بنابراین در نظر است ایین
پژوهش شکاا فقدان وجود الگوی منسجم و جامع راهبردی در این حو ه را تیرمیم و بیه
فولنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

آن بهعنوان ی

دقدقه ،نگاه ویژه نماید.

هدا اصلی این پژوهش ،دستیابی به الگوی راهبردی مبار ه با فساد اداری با تأکیید بیر
نقش و جایگاه سا مان با رسی کل کشور و سرال اصلی ،الگیوی راهبیردی مناسیب بیرای
مبار ه با فساد اداری با تأکید بر نقش و جایگاه سا مان با رسی کل کشیور کیدام اسیت و
سرامت فرعی نیز شامل چگونگی واعیت فساد اداری ،پیامدهای فساد ،احواء روابط بیین
ابعاد ،مرلفهها و شاخصهای الگوی راهبردی است.
مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق
در پیشینه تحقیق نظریههای فساد و سالمت اداری بهعنوان پیروهه تحقیقیاتی اسیت کیه
توسط عابیدی جعفیری ( )1395در مرکیز مطالعیات شیهرداری تهیران انجیام گردییده کیه
شاخص های سالمت سا مانی را به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم کرده که دسیته درونیی
شامل فرهنگ سا مانی ،حفظ کرامت انسانی ،خوش رفتاری اعضای سیا مان بیا یکیدیگر و
حو ه بیرونی شامل پایبندی بهموقع به تعهدات ،اعتمادسیا ی سیا مانی ،رعاییت قیوانین و
اسناد فرادست ی و اخالق است .بررسی تطبیقی موانع حقوقی و قانونی شیفافیت در اییران و
سایر کشورها بهعنوان پروهه تحقیقاتی است کیه توسیط مرتضیی بهیادر ( )1389در مرکیز
برنامه ریزی سا مان با رسی کل کشور انجام شده است که برخی موارد مهم فساد اداری در
ایران را همانند اخذ پورسانت و کالهبرداری در خرییدهای خیارجی ،خویشاوندسیامری و
رانتجویی دانسته و برخی ا عوامل عدم شکل گیری شفافیت در ایران را اقتوادی دولتیی،
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عدم شفافیت در قوانین ناظر و عدم اطالعرسانی درست و بهموقع میداند .سیاسیت جنیایی


اسالم در قبال فساد اداری و مطالعه تطبیقی با موا ین بینالمللی بهعنوان رسالهای است کیه
توسط محمد نوذری فردیه ( )1391در دانشگاه تهران انجام گردیده که منظور ا پیشیگیری
ا فساد اداری ،تشکیل نهادهای مستقل است کیه مسیئولیت انجیام فعالییتهیای تبلیغیی و
مقاله پژوهشی :الگوی راهبردی پیشگیری ا فساد اداری با تأکید بر نقش و جایگاه سا مان با رسی کل کشور

افزایش شفافیت کارکردی در بخش عمومی را عهدهدار میباشند و ا تفاوتهیای سیاسیت
جنایی اسالم با نظام های دیگر ،نهاد «امر بیه معیروا و نهیی ا منکیر» اسیت کیه یکیی ا
روشهای کارآمد مشارکت مردمی در پیشگیری ا ارتکاب جرائم اسیت؛ بنیابراین بررسیی
هایی انجام گرفته در حو ه پیشینه تنهیا در خویوص مبیار ه بیا فسیاد اداری بیا محورییت
سا مان با رسی کل کشور در راستای پیشگیری ،مبار ه با فساد اداری ،کارآمدی نظام اداری
و یا مباحث مدیریتی بوده و پژوهشی در مورد ارائه ی

الگوی جامع بیرای سیا مان میورد

نظر نسبت به پیشگیری و مبار ه با فساد اداری مشاهده نگردید.
الگوي راهبردي
نمونهای ذهنی و انسجامیافته ا اجزاء و عناصر تشکیلدهنیده یی

پدییده راهبیردی و

چگونگی روابط آن اجزا با یکدیگر است (حسینی.)21 :1395 ،
نظارت
نظارت به معنای نظر افکندن است (جعفری لنگرودی .)706 :1368 ،مراقبت و در تحت نظیر و
دیدهبانی داشتن کاری ،نگرانی و دیدهبانی چیزی و حراست (دهخدا.)587 :1339 ،
فساد
اگر فساد ،سوءاستفاده ا قدرت دولتی در جهت دستیابی به منیافع شخویی تعرییف شیود،

1

تعریف معمول فساد ،تخلف آگاهانه ا قوانین و یا اخالق خواهد بود ).(Trapnell, 2015: 14
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نظارت در اسالم
در قرآن «نظارت» و مشتقات آن حدود  129بار و در نهجالبالقه مبحث نظارت  143بار
تکرار شده (فتاحی )32 :1391 ،و این مطالب نشانگر اهمیت مواوع است .درنتیجه نظام جیامع
نظارتى که مىتوان با استفاده ا منابع و آمو ههاى دینى اسیتخراج کیرد ،داراى بخیشهیا و
انواع یر است:
فولنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

الف) نظارت الهى
یکی ا سنّتهای ثابت الهی ،نظارت دقیق و مداوم بر اعمال و نیات انسانها و با رسیی
آنها است .خداوند متعال در این دنیا ،دقیقاً بر تمام اعمال ،گفتار و نیات انسیانهیا نظیارت
دارد و بر مبنای همین نظارت کامل است که در رو قیامت ،همه کارهیای انسیان را میورد
سنجش قرار میدهد و پاداش یا کیفر مناسب را برای هر ی

ا آنها تعیین میکند .ا نظیر

قرآن کریم ،اولین ناظر پروردگار عالم است که نظارت مطلق بر کلیه اعمال و حرکات افیراد
را دارد .برای نمونه میتوان به آیه یر اشاره نمود:
«وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیرَی اللّه عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ المُوْمِنُیونَ وَ سَیتُردوونَ اِلیی عیالِم الغِییبِ وَ
الشَّهادَهَ فَینبّئُکُمْ بِما کُنتُم تَعمَلُونَ؛ بگو عمل کنید ،خداوند و رسیول خیدا و مرمنیان اعمیال
شما را میبینند و به ودی بهسوی کسی با میگردید که پنهان و آشکار را میداند و شیما را
به آنچه عمل میکردید خبر میدهد» (سوره مبارکه توبه ،آیه شریفه .)105
ب) نظارت دروني (نظارت بر خود -خودکنترلي)
در این نظارت که بر جنبه درونی کنترل تأکید دارد ،افراد بیر عملکیرد خیود نظیارت و
کنترل مینمایند .تأکید کتاب آسمانی قرآن ،بیشتر بر نظارت درونی است ،چراکه در دییدگاه
اسالم ،خودسا ی مقدم بر دیگرسا ی است و افراد بسان خشتهای ساختمان عظیم جامعه
هستند و تا فرد ساخته نشود ،نمیتوان انتظار ساخته شدن جامعه را داشت؛ بنابراین میتوان
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به آیه یر اشاره نمود:
«إنا هدیناه السبیل إمّا شاکراً و إمّا کفوراً»


در وجود انسان برای هدایت تکوینی نفس سر نشگر قرار داده (سوره مبارکه انسان ،آیه شریفه .)3
پ) نظارت بيروني (نظارت عمومي– همگاني)
مدیران سا مانها خالصه نمیشود؛ بلکه کلیه اعضای سا مان موظیفانید بیر اسیاس یی
وظیفه شرعی بر عملکرد دیگر اعضای سیا مان حتیی عملکیرد میدیران آن نظیارت داشیته
باشند .در برخی ا آیات منظور نظارت بیرونی است که ا آن به امر بیه معیروا و نهیی ا
منکر یاد میشود .این بخش ا معارا اسالم در بحیث نظیارت همگیانی ا چنیان اهمیتیی
برخوردار است که در قرآن کریم در شأن و عظمت امت اسالم ،بهعنوان میالک عمیل قیرار
گرفته و آمده است .خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید:
«کُنتم خَیرَ اُمَّةٍ اُخرجَتْ للنّاسِ تأمُرونَ بالمَعرواِ و تِنهَونَ عَین المُنکیرِ و تُرمِنیونِ بِاللّیه؛
شما بهترین امتی بودهاید که برای انسانها پدیدار شدهاید[ ،چه اینکه] امر به معروا و نهیی
ا منکر میکنید و به خدا ایمان دارید (سوره مبارکه آل عمران ،آیه شریفه .)110
پيشگيري
به اذعان بسیاری ا صاحب نظران ،پیشگیری دارای تبعات و هزینه های کمتری نسبت به
مبار ه است .ا این رو در بسیاری ا کشورهای جهان سعی می شیود پییش ا آنکیه فسیاد
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در اسالم مسئله کنترل بر سا مان و عملکرد کارکنیان آن ،تنهیا در چهیارچوب وظیایف

برو کند ،مینه های آن ا بین برود (حقشناس .)8 :1395 ،درنتیجه یکی ا هداهای مهم یی
سیاست جنایی کارآمد ،ا بین بردن فرصتهای ارتکاب جرم است .پیشگیری عبارت است
ا همه تدابیر که برای کاهش و محدودیت پیامدهای شدیدتر ارتکاب جرائم و آسیبهیای
اجتماعی ا طریق رصد و دیدهبانی و ارائه راهبرد مقابلیهای و اقیدامات م م بیرای حفیظ
سالمت افراد به کار گرفته میشود ( ارع کار.)17 :1396 ،
برخی ا تقسیم بنیدی هیای پیشیگیری بیه ایین قیرار هسیتند؛ پیشیگیری کیفیری و
قیرکیفری ،پیشگیری جمعی و فردی؛ پیشگیری اجتماعی و واعی و پیشگیری فردمدار
و جامعه.
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پيشگيري کيفري1و غيرکيفري

2

پیشگیری کیفری ماهیت کیفری داشته و بر عهده قوه قضائیه است؛ مخاطبیان ایین نیوع
پیشگیری مجرمان می باشند .اقدامات پیشگیرانه ا جرم با جرمانگاری رفتارهیا و کیفیر دادن
مرتکبین این رفتارهای مجرمانه و اقلب در راستای پیشگیری ا تکرار جرم انجام میگییرد.
پیشگیری قیرکیفری نیز یعنی اقدامات پیش ا وقوع ،مورد نظر است .پیشیگیری قیرکیفیری
خود به دو قسم پیشگیری اجتماعی3و پیشیگیری وایعی 4تقسییم میی شیود؛ مرسیومتیرین
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تقسیم بندی در پیشگیری قیرکیفری ،پیشگیری اجتماعی و واعی است .پیشگیری اجتماعی
ناظر بر این باور است که علت های مختلفی در به وجود آمدن جرم مرثر هسیتند ،درنتیجیه
جامعه باید این عوامل جرم ا را ا طریق اقداماتی ا بین ببرد تا جرمی به وقوع نپیوندد؛ امیا
در پیشگیری واعی ،به واعیت قبل ا وقوع جرم پرداخته میشود ،بهطوری که در فرآینید
گذر ا اندیشه به عمل5،اخالل ایجاد می گردد تا ایین اندیشیه مجرمانیه بیه عمیل مجرمانیه
نینجامد (علوینیژاد .)35 :1396 ،نظارت رسمی بهعنوان یکی ا ابزارهای پیشگیری واعی ،اهرم
مناسبی برای کنترل فساد اداری در دستگاههای کشور است؛ چراکه با وجود چنین نهادهیای
رسمی با پشتوانه قانونی ،خطر ارتکاب جرم کارمندان بام رفته تا جایی کیه منیافع ارتکیاب
جرم ا منافعی که درنتیجه ارتکاب آن به دست می آید ،کمتیر شیده و درنتیجیه شیخص ا
اندیشه مجرمانه خود منورا شده و مرتکب جرم نمیگردد ( ارع کار 21 :1396 ،و .)22
اسناد باالدستي و بيانات رهبر معظم انقالب پيرامون پيشگگيري ا فسگاد ا جايگگاه
سا مان با رسي کل کشور
6

برخییی ا اسییناد بامدسییتی عبییارت اسییت ا  :برابییر اصییل یی صیید و چهییل و دوم،

پیشگیری های م م برای عیدم وقیوع فسیاد اداری و میالی در حیو ه کیارگزاران دولتیی

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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1
. Punitive Prevention
2
. Non-Punitive Prevention
3
. Social Prevention
4
. Situational Prevention
5
. Acting out
 .6دارایی رهبر ،رئیسجمهور ،معاونان رئیس جمهور ،و یران و همسر و فر نیدان آنیان قبیل و بعید ا خیدمت ،توسیط
رئیسجمهور قوه قضائیه رسیدگی میشود که برخالا حق ،افزایش نیافته باشد .




پیش بینی گردیده است ،در قانون برنامه توسعه به موایوع پیشیگیری ا فسیاد و ارتقیای
سالمت نظام اداری و تحول اداری بهصورت مکرر اشاره شده است .بیه عنیوان نمونیه در
قانون توسعه چهارم و در فول دوا دهم ،ی

فول به مواوع نوسا ی دولت و ارتقیای

ماده  46لغایت  68به مواوع نظام اداری و ارتقای اثربخش با محورهای بسیط خیدمات
دولت الکترونی

در نظام اداری ،کاهش تعداد و ارتخانه هیا ،حیذا تشیکیالت میوا ی،

ساماندهی و کاهش نیروی انسانی و کوچ سا ی دولیت اشیاره شیده اسیت .در قیانون
برنامه ششم توسعه و در بخش ششم با مواوع نظام اداری ،شفافیت و مبیار ه بیا فسیاد،
مباحثی ا جمله اصالح نظام اداری ،صرفه جویی در هزینه ها ،تحول اساسی در سیاختارها،
منطقی سا ی اندا ه دولت ،حذا دستگاه های موا ی و قیراروری و ...مطرح شده است.
مقام معظم رهبری ،نظارت دقیق و کامل بر دستگاه های مختلیف کشیور و انعکیاس
صحیح مشکالت و معایب را دو وظیفه اصلی سا مان با رسی کیل کشیور خواندنید و
وجود این سیا مان را تضیمین کننیده سیالمت و صیحت عمیل دسیتگاه هیای مختلیف
برشمردند و دقت و جامعیت در با رسی و نظیارت و صیحت و امانیت داری کامیل در
گییزارش مشییکالت را ا ویژگییی هییای اییروری کییار سییا مان با رسییی کییل کشییور
می دانند(بیانات مورخه .)75/12/6
رهبر معظم انقالب امن تأکی د بر تعادل و پرهیز ا افراط و تفریط در کیار با رسیی،
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اثربخش حاکمیت اختواص داده شده است ،در قانون توسعه پنجم و در فول چهیارم ا

تکیه بر کار کارشناسی ،استفاده ا عناصر کارآمد ،بویرت و دقیت ،تعییین شیاخصهیای
دقیقِ صحت و خطا به تناسب وظایف و ویژگی هیای دسیتگاه هیای مختلیف ،مراقبیت ا
صحت عمل با رسان ،تقدم با رسی پیشگیرانه بیر با رسیی در مراحیل بعید و توجیه بیه
با رسی های ادواری و مستمر را ا جمله لوا م حرکت صحیح سا مان با رسی کل کشیور
دانستند (بیانات مورخه .)1382/2/1
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نظريههاي غربي در خصوص فساد اداري
نظریه سيب بد

1

در این نظریه افراد بر مبنیای ار ش هیای اخیالق عمیل میی کننید و ا ایین رو ،ایین
ار ش ه ای قلط است که علت اصلی فساد به شمار می روند و علیت فسیاد را در وجیود
افرادی که ویژگی اخالقی معیوبی دارند بهاصطالح «سیب های بد» جست وجو می نماینید.
ی

نجیره علی ا این ویژگی بد تا اعمال فاسد وجود دارد .علت اصلی فساد را میتوان
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در ویژگی معیوب انسانی و استع داد فعالیت مجرمانه یافت .علت ها در اعف های انسانی
همچون حرص و طمع ریشه دارند .مانی که تأکید بر ویژگی معیوب ی

کارمند اسیت.

فرض می شود که اخالق ،رفتار را تعیین می کند ،بنیابراین ار ش هیای قلیط علیت فسیاد
هستند ).(De Graff, 2007

نظریه کارگزاری

2

بر اساس این نظریه ،فساد مانی انجام می شود که بین اهداا صیاحبان نظیام اداری بیه
معنای شهروندان و مدیران شکاا ایجاد شود .بر این اساس فساد ناشی ا اختییاراتی اسیت
که کارفرمایان به کارگزاران میدهند .به این صورت که مانی فساد رخ میدهد که محتیوای
قرارداد کارگزاری میان سیاستمداران بهعنوان کارفرما با مجریان که همیان کیارگزاران اسیت
در خووص تأمین منافع عمومی ،مشمول بهره برداری شخوی کارگزاران واقع میشود .این
نظریه به ارتباط بین مقامات اداری که کار را واگذار میکنند (آمر) و فرد دیگری کیه کیار را
انجام میدهد (عامل) توجه دارد

(1976

. (Jensen&Meckling,

جايگاه سا مان با رسي کل کشور
شأن و جایگاه سا مان ،نظارتی است و در مقام رسیدگی و اصدار رأی نیسیت .سیا مان
با رسی میتواند با اعالم تخلف ا قانون توسط مسئولین مربوط ،به محض وصول شیکایت
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1
. Theory of Bad Apple
2
. Principal Theory


به این سا مان ،مواوع شکایت را به بخش تخووی مربوط ارجاع دهد .چنانچه رسییدگی
به این مواوع در صالحیت سا مان باشد ،مورد بررسی قرار مییگییرد .سیپس بیا تشیکیل
پرونده و احرا تخلف؛ برای اقدام مقتضی بیه مراجیع ذیصیالح مینعکس مییگیردد .ایین
سیاسی -قضایی و فرهنگی -اجتماعی است .متناظر این معاونتهیا ،ادارات کیل نظیارت و
با رسی استانها نیز تشکیل شده است و توسط سا مان مرکزی ،راهبری میشیوند .چنانچیه
با رسان در برخورد با مسائل مالی به سوء جریانات و تخلفیات اداری و انتظیامی و جیرائم
برخورد نمایند ،گزارش م م را تهیه مینمایند .این امیر مسیتلزم تحقییق و بررسیی ،کسیب
اطالعات ،اخذ مدارک و اسناد ،تحویل اطالعات ،استنتاج و ارائه نظر و پیشینهاد و راهکیار
است (سخنرانی قاای سراج در ترکیه.)2015 ،
چهارچوب نظری
مبحث نظارت و کنترل ،همواره ا مواوعات راهبیردی و اساسیی در جوامیع امیرو ی
محسوب شده و تأمین آن یکی ا وظایف کلیدی حاکمیت به شمار میآید (الیوانی .)1379 ،در
تبیین فساد اداری دو رهیافت اصلی ارائه شده که شامل انتخاب عقالنی و نهادگرایی اسیت.
در هر دو رهیافت ،فساد متغیری وابسته است که ناشی ا علل فردی (در رهیافیت انتخیابی
عقالنی) یا علل ساختاری (در رهیافت نهادی) است .در تحلیل چرایی برو فساد اداری بیر
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سا مان دارای چهار معاونت عملیاتی ا جمله امیور اقتویادی -یربنیایی ،تولیید -توسیعه،

اساس رهیافت عقالنی گفته مییشیود ا آنجیا کیه فسیاد اداری اقیدامی قیرقیانونی اسیت،
هزینه هایی را به مرتکبین تحمییل میی کنید .ایین هزینیه همیان مجیا ات قیانونی همچیون
با داشت ،تعلیق یا انفویال ا خیدمت ،جریمیه نقیدی و ...اسیت .ا سیوی دیگیر اعمیال
فسادآمیز قطعاً برای مرتکبین آن منافعی را به همراه دارد .در صورتی که هزینههای ارتکیاب
فساد ا منافع آن کمتر باشد ،میزان فساد گسترش مییابد .شدت و اعف هزینههیای فسیاد
به عوامل مختلف سیاسی ،فرهنگی ،اقتوادی و اجتماعی بستگی دارد .ا جملیه نقیش نظیام
قضایی در برخورد با مفسدان ،کارایی سا وکارهای نظارتی و با رسیی در شناسیایی میوارد
فساد بستگی دارد (حقشناس)27 :1392،؛ بنابراین در این رهیافت آنچه میزان تقاایای فسیاد را
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تعیین میکند ،قیمت نسبی آن است .به بیان دیگر کمهزینه بودن فساد ،احتمیال ارتکیاب آن
را افزایش میدهد.
الگوی مفهومي
الگوی مفهومی شکلی است که سا ههیای مفهیومی تحقییق را نشیان مییدهید .الگیوی
مفهومی این تحقیق ،متأثر ا ار شها و شریعت اسالمی ،اسیناد بامدسیتی و منوییات مقیام
فولنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399
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معظم رهبری(مدظلهالعیالی) ،نظریههای قربی ،شیوه مدیریتی و ساختاری سیا مان با رسیی کیل
کشور است .در طراحی الگو بر مبنای مطالعات انجامشده و با توجه به مفاهیم و متغیرهیای
مرتبط اهداا و سرامت و چهارچوب نظری مرتبط با مواوع تحقیق ،ابتدا مفیاهیم اصیلی
هر متغیر بهتنهایی مشخص شد و سپس مفاهیم بیا نگریشیده ،بیر اسیاس مفیاهیم اصیلی
ترسیم گردید.


روششناسي تحقيق
با توجه به هدا این پژوهش (دستیابی به الگوی راهبردی پیشگیری ا فسیاد اداری بیا
تأکید بر نقش و جایگاه سا مان) به دلیل اینکه طراحی این الگیو مییتوانید موجیب بهبیود
تحقیق بر مبنای مفرواات معرفتشناختی ،ترکیبی است .در بخیش کیفیی ،جامعیه آمیاری
شامل مدیران حو ه سیاسیتگیذار ی سیا مان و همچنیین خبرگیان علمیی میرتبط بیا امیر
پیشگیری است که با ویژگیهای تجربه خدمتی بیامی  30سیال ییا تحوییالت دکتیری ییا
داشتن مسئولیت منظور شده است .در بخش کمی ،جامعه آماری شامل صاحبنظران حو ه
اجرایی سا مان و خبرگان حو ه نظارتی دستگاههای اجرایی با ویژگیهیای سیابقه خیدمتی
بامی  15سال در حو ه پیشگیری ،تحویالت سطح دکتری ،داشتن مسئولیت یا اشیتغال در
مرکز پژوهشهای مبار ه با فساد سا مان مدنظر است .در مرحله کیفی ،روش نمونیهگییری،
هدفمند و مبتنی بر مقوود خواهد بود .در این مرحله با تعداد شش نفر ا صاحبنظران بیه
روش نمونه گیری هدفمند با محورهای پیامدهای فساد اداری و سا وکار پیشگیری ا فسیاد
اداری با تشریح واعیت کنونی و اییدهآل سیا مان مویاحبه گردیید کیه بیه اشیباع نظیری
هدفمند رسیده ولی برای اطمینیان خیاطر بیشیتر نسیبت بیه انجیام مویاحبه بیا دو نفیر ا
صاحبنظران بسنده میگردد که تقریباً همان مواوعات صاحبنظیران قبلیی میورد تأکیید
قرار می گیرد .در بخش کمی ،روش نمونه گیری بر اساس تعیین برآورد حجم نمونه آمیاری

مقاله پژوهشی :الگوی راهبردی پیشگیری ا فساد اداری با تأکید بر نقش و جایگاه سا مان با رسی کل کشور

روش ها ،ساختارها و ارتقای کارآمدی گردد ،تحقیق ،کاربردی -توسعهای است .روش ایین

ا جدول مورگان است .در این مرحله حجم نمونه آماری در جامعه آماری تحقیق 35 ،نفیر
برآورد گردید که بر اساس جدول مورد نظر  32نفر بهعنوان حجم نمونه لحیا گردیید .در
مرحله کیفی ،روش گردآوری دادهها ،متشکل ا روشهای اسنادی یا کتابخانهای ،مییدانی و
مواحبه عمیق است و سپس در مرحله کمی ،روش گردآوری دادهها بیا توجیه بیه مرحلیه
کیفی ،نسبت به تنظیم و طراحی پرسشنامه طرح تحقیق اقدام خواهد شد.
در این پژوهش ا پرسشنامه بیهعنیوان ابیزار اعتبارسینجی یافتیههیای تحقییق اسیتفاده
می گردد .پرسشنامه با ترسیم پنج بعد اصلی الگو و بیا تبییین دو محیور پیامیدهای فسیاد و
سا وکار پیشگیری ا فساد صورت میپذیرد .این پرسشنامه میان  32نفر ا خبرگیان تو ییع
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گردید که  27نفر ا آنان نسبت به پاسخگویی پرسشنامه و تکمیل آن اقدام نمودند که پیس
ا جمع آوری مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .برای اطمینان ا روایی فرایند کدگیذاریهیا،
تجزیهوتحلیل دادهها و کسب نتایج ،مفاهیم و مقومت بهصیورت مکیرر و بیا دقیت میورد
بررسی قرار گرفت .عالوه بر آن مفاهیم و مقومت قبل ا گنجانده شیدن در پرسشینامه بیه
تعداد محدودی ا اساتید عراه شد و با کسب نظرات آنها و اخذ نهایی اسیتاد محتیرم در
جدول نهایی مفاهیم و مقومت قرار داده شد .در بخش کمی نییز ا روش «رواییی محتیوا»
فولنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

استفاده شد .به این معنی که پرسشنامههای خیام پیس ا اتمیام مرحلیه طراحیی و پییش ا
تو یع آنها میان جامعه نمونه ،توسط تعدادی ا اساتید خبره در این حیو ه بررسیی شید و
امن انجام اصالحات پرسشنامهها بهصیورت پییشآ میون تسیت شیدند .تجزییهوتحلییل
داده های این پژوهش در بخش کیفی و در بخش کمی با استخراج کلییدواهههیا و برقیراری
رابطه با آنها شکل میگیرد.

نتایج

دادههای کمی

دادههای کیفی

یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
الف :يافتههاي تحقيق
با عنایت به مفاهیم اصلی بهدستآمده و متناسب بیا ایین مفیاهیم 47 ،مقولیه بیهعنیوان
مفاهیم با نگریشده با استفاده ا تجارب صاحبنظران انتخاب شد و در طراحی پرسشینامه
امن تأیید مفاهیم اصلی نسبت به سنجش دیدگاه اعضای جامعه آماری در راسیتای مییزان
ارتباط هر ی

ا مفاهیم با مقولهها اقدام شد .شایان ذکر است که برای مفاهیم و مقومت با

جهت گیری چهارگانه فوق ،پنج بعد در نظر گرفته شده که عبیارت اسیت ا  :بُعید منوییات
رهبری و اسناد بامدستی ،بُعد نظریههیای قربیی ،بُعید شیریعت اسیالمی و ار شهیا ،بُعید
مدیریتی و بُعد ساختاری.
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جدول  :1مفاهيم با نگريشده و مقوالت عوامل فساد
فقدان وجدان کاری

باندبا ی

بیعدالتی قضایی

عدم توجه به شایستهسامری

تزلزل در قوانین

جدول  :2مفاهيم عوامل فساد
وجود رشوه و ارتشاء در دستگاه هیای

عییدم احسییاس وجییدان در خییدمات

اداری

عمومی
عدم احساس مسئولیت در قبال افکیار

ثروتاندو ی

عمومی

عدم شجاعت ،صدق و نشاط
اهانت به مراجعین و اربابرجوع
به جان بیتالمال افتادن بیا رنگیی ،بیان

خیانت به شهروندان

کمکاری

رانتخواری

فقدان قضاوت عادمنه

موراگرایی و مورا بیرویه

بالتکلیفی پروندههای قضایی

دخالت دادن جناحبندی و خطبا یها

کسب ثروت ا طریق نامشروع

تبعیض در قانون

دخالت دادن رفاقت در مسائل اداری

کسب امتیا بیجا و انحواری

تبعیض در اجرای قانون

عزل و نوبهای خارج ا اابطه

فقدان انضباط اجتماعی

اطاله پروندههای قضایی

فقدان احساس مسئولیت

عدم برخورد با فساد

عدم شایستهسامری در ارتقاء و انتواب

فقدان وظیفهشناسی

عدم ثبات مقررات

رفتار قیر صادقانه

فقدان وظیفهشناسی در مسئومن

بهرو نبودن مقررات

اخالق ناپسند

چرب و نرم و چهره حق به جانب
ارجح دانستن رابطه بر اسیتحقاق ،خیدا و
قانون

عدم توجه به شایستگیهیا و قابلییتهیای
افراد

در نظر گرفتن منافع شخوی

رفتار قیرقانونی

پیروی ا ار شهای قلط

خریدوفروش پستها

اخالل در امر انجام صحیح وظایف

تخلف آگاهانه ا قوانین یا اخالق

پرداختهای قیرقانونی

امتیا ات نابهجای به کارگزاران

اعمال قدرت شخوی

رابطه کارفرمایان با مجریان

استفاده نامشروع ا موقعیت شغلی
واگذاری کار ا سیوی مقامیات اداری

جاهطلبی

به افراد دیگر

نادییییده گیییرفتن ایییوابط در منیییافع
قیرسا مانی
اجرای ناسالم وظایف

مقاله پژوهشی :الگوی راهبردی پیشگیری ا فساد اداری با تأکید بر نقش و جایگاه سا مان با رسی کل کشور

ایجاد فرهنگ مجرمانه

عدم رعایت ار شهای اخالقی و دینی

اسرااکاری
انحراا ا وظایف رسمی

رشوه و ارتشاء

اختالس

اخذ امتیا (مستقیم و قیرمستقیم)

سوءاستفاده ا قدرت

جدول  :3مفاهيم با نگريشده و مقوالت فوايد و اهميت مبار ه با فساد
اصالح امور کشور

عنایت ذات اقدس الهی

کارآمدی نظام

استقرار عدالت و دفاع ا مستضعفین

مخاطبین مبار با فساد

استقرار دستورات اسالم
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جدول  :4مفاهيم فوايد و اهميت مبار ه با فساد
مبار ه با فقر

فولنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

انعکاس صحیح مشکالت و معایب

مبار ه با فساد

تضمینکننده سالمت

مبار ه با تبعیض

صحت عمل دستگاههای مختلف

عنور حقیقی در اصالح کشور

راای الهی

هدایت الهی

مشروعیت مسئومن

تقویت پایبندی به اصول و ار شها

مطالبات مردمی

ایجاد صالح

اصول انقالب اسالمی

سالمت جامعه

رفاه و امنیت قذایی

تأمین اجتماعی

فرصتهای برابر

ارتقای سالمت اداری و تحول اداری

ارتقای اثربخش حاکمیت

بسط خدمات الکترونی

حذا تشکیالت موا ی

کوچ سا ی دولت

صرفهجویی در هزینهها

تحول اساسی در ساختارها

منطقیسا ی اندا ه دولت

چاب سا ی

همکاری و هماهنگی نهادهای نظارتی

تقویت حاکمیت

عدالت اجتماعی

اجرای عدالت

کاهش فاصله طبقاتی

وظیفه همگانی

مسئومن کشور

مشارکت

ارتقای راایتمندی شهروندان

کارآیی و اثربخشی دولت

عدالت محوری

بیطرفانه بودن

ترتیبات ساختاری

منتفیییع کیییردن شیییهروندان علیییی
الخوییییوص طبقییییات اییییعیف و
مستضعف
در نظر گرفتن حق تیودههیای وسییع
مردم

ندگی

افزایش سرمایه اجتماعی

اصالح دستگاه اداری

مهار سب

سعادت و کمال بشر

نظارتپذیری

کمفروشی نکردن

یادآوری نعمتهای خداوند

اجرای عدالت

بالندگی نظام اسالمی

افزایش بهرهوری

سالمسا ی جامعه

رهایی ا آفات

جدول  :5مفاهيم با نگريشده و مقوالت سا وکار مقابله با فساد
ویژگی افراد در مبار ه با فساد
اطالعرسانی
مقابله با مظاهر فساد

جدول  :6مفاهيم سا وکار مقابله با فساد
قاطعيت
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امين بودن

مؤمن و معتقد بودن

امانتداری

شجاعت و اخالص

عدم افشای اسرار

تدبیر و عزم راسخ

احساس حضور در محضر حق

عدم تسامح در مبار ه با فساد

قاطعیت دستگاه های دولتیی و قضیایی در

مراقبت در رفتار و عمل

داشتن روحیه مقاومت در برابر فساد

برخورد با جرائم و تخلفات


وجود افراد مطمئن و سالم در راسیتای

پرهیز ا افراط و تفریط

بویرت و دقت

مبار ه با فساد

در اطالعرسانی به مردم

پاسخگویی

پرداختن به ریشهها به جای خطاها

دقت و جامعیت

متخوص و کارآمد

حفظ عرض و حیثیت مردم

وفا و راستگویی

عدم سوءظن به مدیران درستکار

عدم القای فساد فراگیر

شفافیت

واکنش قاطع و بدون مالحظه

امانتداری

یادگیری آمو ههای دینی

خداپرستی

اعتقاد به معاد

جلییوگیری ا دسییتدرا ی بییه امییوال

مقابله با اختالس ،تبانی ،جعل و تخرییب

برخییورد بییا سوءاسییتفاده ا موقعیییت

عمومی

یا اختفاء اسناد

اداری ،امکانات و اطالعات

مبییار ه بییا دریافییت و پرداخییتهییای

برخورد با اعمال و رفتار خالا شئون ییا

قیرقانونی ا منابع عمومی

رفتار اداری

مقایسییه عملیییات پیییشبینیییشییده بییا

مقابله با صدور یا ارائه گواهی یا گیزارش

عملیات انجامشده

خالا واقع در امر اداری

جلیییوگیری ا ایجیییاد نارایییایتی در

مقابله با تبعیض یا اعمال قرض و روابیط

جلیییوگیری ا مداخلیییه کارکنیییان در

اربابرجوع

قیر اداری در اجرای قوانین

معادمت دولتی

مدیران

برخورد با تخلف قبل ا ارجاع توسط
مدیران

مبار ه با استفاده قیرمجا ا شیئون ییا
موقعیییت شییغلی و امییوال و امکانییات
دولتی
جلوگیری ا نقض قوانین و مقررات

پیشنهادهای اصالحی

تسریع در فرآیند بررسی و عدم اطاله

وفاداری و اطاعت

تخوصگرایی

افزایش آگاهی در مورد فساد

تقویت پاسخگویی دولت

ایجاد کمپینهای فعال

رسیدگی به شکایات فردی

اعمال مجا ات و اقدامات تنبیهی

امر به معروا

نویحتخواهی

نهی ا منکر

کنترل عمومی

نظارت همگانی

تذکر دادن به یکدیگر

نظارت آشکار و علنی

نظارت مستقیم و بدون واسطه

نظارت قیرمستقیم و باواسطه

احساس مسئولیت

عدالت

انواا

ایمان و اعتقادات دینی

نظارت قیرمنتظره و بدون اطالع قبلی

برخورد با تودی بیش ا ی

نظارت مخفی و پنهانی

مقایسه مطلوب با موجود

تقوا

شغل

مقاله پژوهشی :الگوی راهبردی پیشگیری ا فساد اداری با تأکید بر نقش و جایگاه سا مان با رسی کل کشور

آگییاه کییردن ا نقییاط اییعف و قییوت

جدول  :7مفاهيم با نگريشده و مقوالت مديريتي
برنامهریزی
سا ماندهی
هدایت و سرپرستی
بسیج منابع و امکانات
نظارت و کنترل
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جدول  :8مفاهيم مديريتي
تدوین راهبرد

سطح حوزه نظارتي

نحوه اقدام نظارتي

آیندهنگری (دفاع ا برنامههای پیشنهادی)

(انجام بهموقع مأموریتها)

اقدامات اصالحی

رهبری

انگیزش

ارتباطات

تعیین چشماندا

تأمین منابع مالی

شناسایی و پرورش مدیران

تشخیص انحرافات و تحلیل آن

تأمین و استفاده ا منابع حقوقی

کارایی

اثربخشی

ار یابی عملکرد

فولنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

جدول  :9مفاهيم با نگريشده و مقوالت ساختاري
دستگاههای متولی در امر نظارت قضایی

وظایف سا مان با رسی کل کشور در قانون

جایگاه سا مان در قانون اساسی

وظایف سا مان با رسی کل کشور در آییننامه اجرایی

راهبرد

جایگاه سا مان در سطح بینالملل

جدول  :10مفاهيم ساختاري
بررسی ساختار با وظایف دستگاهها

بررسی عملکرد مسئومن ا حیث مدیریت

بررسی شکایات و اعالمات

نظارت بر حسن جریان امور

نظارت بر حسن اجرای قوانین

اجرای صحیح قوانین

توسعه فرهنگ قانونمداری

مشاورههای تخووی

جمییعآوری اطالعییات در مرحلییه

ارتقای سالمت اداری و مقابلیه بیا

حین و بعد

فساد

تجزیهوتحلیل اطالعات

ارائه پیشنهادهای مناسب

اعالم موارد تخلف و سوء جریانات

ارسال گزارش به مراجع قضایی

ایجاد هماهنگی با دستگاههای نظارتی

تقویت مدیریت کشور

اطالعرسانی ا طرییق رسیانههیای

بهییرهگیییری ا تییوان تشییکلهییای

عمومی

قیردولتی

پیشگیری ا وقوع جرم

جلوگیری ا تضییع اموال عمومی

ایجاد تحول و بهکارگیری فناوری نوین

عضو انجمن آمبود مان آسیایی

عضو مرسسه آمبود مان بینالمللی

عضو انجمن آمبود مانهای همکاری اسالمی

شناسییایی نقییاط اییعف ،قییوت،
فرصتها و تهدیدات

عضییو مرکییز منطقییهای همکییاری
دسییتگاههییای مبییار ه بییا فسییاد
آمبود مانهای اکو

همکاری با نمایندگی دفتر مقابله با
جرم و مواد مخدر ملل متحد

تطبیق عملکرد دستگاه با تکالیف قانونی

بهرهگیری ا فناوریهای نوین

عضو پیمان آمبود مانهای اوراسیا

پاسخ اعضای جامعه آماری به پرسشنامه در راستای تأیید یا عدم تأیید مقومت دریافیت
گردید که نظرات مختلف خبرگان امر با استفاده ا نرمافیزار  SPSSانجیام گرفیت .مقیومت
کدگذاری و  30مقوله مورد سنجش و ار یابی اعضای جامعه آماری واقیع شید کیه تحلییل
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آماری پاسخ خبرگان نشاندهنده آن اسیت کیه تعیداد و درصید موافیقهیا و مخیالفهیای


مقومت انتخابی بهصورت مشخص و منسجم به استناد جیدول شیماره  11تعییین گردییده
است.
جدول  :11درصد و جايگاه مفاهيم با نگريشده (مقوالت)
موافق
تعداد

درصد

تعداد

درصد



























































فقدان وجدان کاری (بعد نظریههای قربی)











ایجاد فرهنگ مجرمانه (بعد نظریههای قربی)











باندبا ی (بعد نظریههای قربی)



































اصالح امور کشور (منویات رهبری و اسناد بامدستی)











عنایت ذات اقدس الهی (منویات رهبری و اسناد بامدستی)











کارآمدی نظام (منویات رهبری و اسناد بامدستی)

















گذاری














ایجاد فرهنگ مجرمانه (بعید منوییات رهبیری و اسیناد
بامدستی)
فقیدان وجییدان کییاری (بعید منویییات رهبییری و اسییناد
بامدستی)
بیییعییدالتی قضییایی (بعیید منویییات رهبییری و اسییناد
بامدستی)
تزلزل در قوانین (بعد منویات رهبری و اسناد بامدستی)
عدم رعایت ار ش های اخالقی و دینیی (بعید منوییات
رهبری و اسناد بامدستی)
باندبا ی (بعد منویات رهبری و اسناد بامدستی)
عدم توجه به شایستهسیامری (بعید منوییات رهبیری و
اسناد بامدستی)

عدم رعایت ار شهای اخالقی و دینی (بعد نظریههیای
قربی)
عدم رعایت ار شهای اخالقی و دینیی (بعید شیریعت
اسالمی و ار شها)
ایجییاد فرهنییگ مجرمانییه (بعیید شییریعت اسییالمی و
ار شها)

استقرار عدالت و دفاع ا مستضعفین (منویات رهبری و
اسناد بامدستی)
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مقوله
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کد

مقوله

تعداد

درصد

تعداد











کارآمدی نظام (بعد نظریههای قربی)











اصالح امور کشور (بعد نظریههای قربی)



























کارآمدی نظام (بعد شریعت اسالمی و ار شها)











صالح امور کشور (بعد شریعت اسالمی و ار شها)



















اطالعرسانی (منویات رهبری و اسناد بامدستی)











مقابله با مظاهر فساد (منویات رهبری و اسناد بامدستی)











ویژگی افراد در مبار ه با فساد (بعد نظریههای قربی)











اطالعرسانی (بعد نظریههای قربی)











مقابله با مظاهر فساد (بعد نظریههای قربی)











نظارت بیرونی (بعد شریعت اسالمی و ار شها)











نظارت سا مانی (بعد شریعت اسالمی و ار شها)



















اطالعرسانی (بعد شریعت اسالمی و ار شها)











برنامهریزی (بعد مدیریتی)











سا ماندهی (بعد مدیریتی)











هدایت و سرپرستی (بعد مدیریتی)











بسیج منابع و امکانات (بعد مدیریتی)











نظارت و کنترل (بعد مدیریتی)











طبیعت نظارت (بعد ساختاری)











دسییتگاههییای متییولی در امییر نظییارت قضییایی (بعیید
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موافق

درصد

گذاری
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مخالف

مخییاطبین مبییار ه بییا فسییاد (منویییات رهبییری و اسییناد
بامدستی)

اسییتقرار دسییتورات اسییالم (بعیید شییریعت اسییالمی و
ار شها)
استقرار عیدالت و دفیاع ا مستضیعفین (بعید شیریعت
اسالمی و ار شها)

ویژگی افراد در مبار ه با فساد (منویات رهبری و اسیناد
بامدستی)

ویژگی افراد در مبار ه با فساد (بعد شریعت اسیالمی و
ار شها)


کد

مقوله

گذاری

موافق
تعداد

درصد

مخالف
تعداد

درصد

ساختاری)


راهبرد (بعد ساختاری)











حو ههای مورد نظارت و با رسی (بعد ساختاری)













وظایف سیا مان با رسیی کیل کشیور در قیانون (بعید
ساختاری)
وظایف سا مان با رسی کل کشور در آیین نامه اجراییی
(بعد ساختاری)
جایگاه سا مان در سطح بینالملل (بعد ساختاری)

























نتایج به دست آمده ا تجزیه وتحلیل پاسخ های صاحب نظران به پرسش های پژوهش در
خووص حو ه پیامدهای فساد؛ در بعد منوییات رهبیری و اسیناد بامدسیتی بیه ترتییب
بیشترین امتیا و تأیید مقیومت ا سیوی جامعیه آمیاری راجیع بیه شیمول کیفیر الهیی،
قانون گریز ی و مبار ه با مردم ،جامعه و اسالم در بعد نظریه های قربی راجع بیه افیزایش
انحرافات و ثروت اندو ی فاسدین و در بعد شریعت اسالمی و ار ش ها راجع به افزایش
انحرافات ،شمول کیفر الهی ،مبار ه با مردم ،جامعه و اسالم و قانون گرییزی قیید گردییده
است.
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جایگاه سا مان در قانون اساسی (بعد ساختاری)









نتایج بهدستآمده ا تجزیهوتحلیل پاسخهای خبرگان بیه پرسشینامه در حیو ه روش و
سا وکار پیشگیری ا فساد در بُعد منویات رهبری و اسیناد بامدسیتی ،پیشیگیری ا شییوع
فساد؛ دوری مدیران ا مادیات دنیوی ،اطالعرسانی و در بُعد نظریههای قربیی ،پیشیگیری
ا شیوع فساد و اطالعرسانی مشخص گردیده است.

191




فولنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پاییز 1399

نتایج بهدستآمده ا تجزیهوتحلیل پاسخهای صاحبنظران به پرسشهیای پیژوهش در
حو ه روش و سا وکار پیشگیری ا فساد؛ در بُعید شیریعت اسیالمی و ار شهیا ،نظیارت
الهی ،نظارت درونی ،اطالع رسانی و پیشگیری ا شیوع فساد و در خووص بُعید میدیریتی
برنامهریزی ،سا ماندهی ،هدایت و سرپرستی ،بسیج منیابع و امکانیات و نظیارت و کنتیرل
مشخص گردیده است.

نتایج بهدستآمده ا تجزیهوتحلیل پاسخهای صاحبنظران و خبرگان بیه پرسیشهیای
پژوهش در بعد ساختاری ،جایگیاه سیا مان در قیانون اساسیی ،جایگیاه سیا مان در نظیام
بینالملل ،وظایف سا مان با رسی کل کشور در آییننامه اجرایی ،راهبرد ،وظیایف سیا مان
با رسی کل کشور در قانون ،حو ههای مورد نظارت و با رسی ،دستگاههای متیولی در امیر
نظارت قضایی و طبیعت نظارت مشخص گردیده است.
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کنترل راهبردی یکی ا مراحل اصلی و ایروری در الگیوی جیامع میدیریت راهبیردی
است .با توجه به وظایف و اختیارات سا مان با رسی کل کشور که وظیفه نظارت بر رونید
امور و نحوه عملکرد دستگاههای اداری ا حیث نظارت بر حسین اجیرای امیور و اجیرای
صحیح قوانین را عهدهدار بوده ،موجب میگردد حاکمیت قیانون بیر دسیتگاههیای اجراییی
ایجاد شود تا دستگاهها ا مسیر اهداا سا مانی خیود دچیار انحیراا نگردنید و ا طرفیی
کارکنان و مدیران دستگاههای اجرایی همانگونه که با ورود و شروع به کار در دستگاههیای
اجرایی و یا پذیرش تودی پستهای مختلف ،مسئولیت را میپذیرند ،میبایسیت در قبیال
آن به تکالیف و وظایف خود بیه نحیو شایسیته و بایسیته عمیل نماینید و پیس ا قبیول -
مسئولیت ،نسبت به عملکرد و یا رفتار اداری خود نسبت بیه کارکنیان تحیت امیر ،میدیران
مافوق ،شهروندان و دستگاههای نظارتی پاسخگو باشند .درمجموع کاهش فساد ی
راهبردی برای هماهنگی و اداره ی
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نتيجهگيری

مفهیوم

جامعه مدرن و پیشرفته است که نظارت بر این امور و

برقراری آنان موجب افزایش کارآمدی دستگاههای اجرایی گردیده و نگاه شهروندان نسیبت
به حاکمیت مثبت و موجی ا راایتمندی در آحاد جامعه و عموم مردم را شامل میگردد.
در پاسخ به سرال فرعی اول پژوهش مبنی بر پیامیدهای فسیاد مشیخص گردیید ،در بُعید
منویات رهبری ،بیشترین نظر حاوی کیفر الهی ،در بُعد نظریات قربی ،افیزایش انحرافیات ،در
بُعد شریعت اسالمی ،افزایش انحرافات و کیفر الهی بهعنوان اکثریت نظرات اعیالم مییگیردد.
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در بعد شریعت اسالمی و منویات مقام معظم رهبیری بیه دلییل اعتقیاد بیه قیامیت و معیاد و




همچنین ایمان به حضور در محضر الهی ،بامترین پیامدهای فساد به شمولیت کیفر الهی بیرای
آن دسته ا فاسدین مدنظر قرار میگیرد .خداوند متعال در این دنیا ،دقیقاً بر تمام اعمال ،گفتار
و نیات انسانها نظارت دارد و بر مبنای همین نظارت دقیق و کامل است کیه در رو قیامیت،
همه کارهای انسان را مورد ار یابی و سنجش قرار میدهد و پاداش یا کیفیر مناسیب را بیرای
هری

ا آنها تعیین میکند .ولی در نظریههای قربی متناسیب بیا نگیرشهیا و دییدگاههیای

قربی ،مواوع کیفر الهی مورد نظرشان نبوده و پیامدهای فساد را افزایش انحرافیات ا مسییر
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کاری خود میدانند و مباحث مطروحه را ختم در این دنیا میدانند.
در پاسخ به سرال فرعی دوم ،سوم ،چهارم و پنجم پژوهش مبنی بر ابعاد ،مفاهیم ،مقومت
و روابط میان شاخصها معین گردید در حو ه سا وکار پیشگیری ا فساد و در بُعید منوییات
رهبری ،بیشترین نظرات شامل پیشگیری ا شیوع فسیاد ،دوری میدیران ا مادییات دنییوی و
اطالعرسانی و در بُعد نظریههای قربی ،پیشگیری ا شییوع فسیاد و اطیالعرسیانی و در بُعید
شریعت اسالمی ،نظارت الهی ،نظارت درونی و اطالعرسانی را بیشترین آراء میداننید .شیایان
ذکر است که وجه اشتراک حاصله در پیشگیری ا شیوع فساد و اطالعرسیانی اسیت ولیی در
افتراقهای مورد نظر شامل نظارت الهی و نظارت درونی است .شیریعت اسیالمی بیه ایین دو
نظارت تأکید وافری دارد و آن را جزء مرلفههای اساسی نظارت و پیشگیری ا فساد میدانید.
تأکید شریعت اسالمی بیشتر بر نظارت درونی اسیت ،چراکیه در دییدگاه اسیالم ،خودسیا ی
مقدم بر دیگرسا ی است و تا فرد ساخته نشود نمیتوان انتظار ساخته شدن جامعه را داشیت؛
بنابراین نظارت توسط انسان موجبات جلوگیری ا آسیبهیا و تهدییدات و بیینظمیی را در
شهروندان ،سا مانها و جامعه و درنهایت حاکمیت اسالمی فراهم میسا د که این دییدگاه در
حو ه نظارت الهی و درونی با نظریههای قربی در تعارض آشکار است.
در بُعد مدیریتی اکثریت نظیرات تقریبیاً بیهصیورت تسیاوی بیه مرلفیههیای برنامیهرییزی،
سا ماندهی ،هدایت و سرپرستی ،بسیج امکانات و نظارت و کنترل اختواص داده شده اسیت و
مشخص میگردد که نقش این مرلفه در پیشگیری ا فساد مرثر است .در بُعد ساختاری جایگیاه
سا مان با رسی کل کشور در قانون اساسی و جایگاه آن در سطح بینالمللی و نظیام بیینالملیل
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بیشترین آراء را به خود اختواص داده است .تعیین و تبیین حدود وظایف و اختییارات سیا مان


با رسی کل کشور در قانون و اینکه قانونگذار اصلی ا اصول قانون اساسی را بهصیورت مجیزا
برای این دستگاه در نظر گرفته ،تأکیدی بر حاکمیت قانون و اجرای قانونمداری در دستگاههیای
اجرایی جمهوری اسالمی ایران است تا هیچی

ا این دسیتگاههیا ا اختییارت و قیدرت خیود

پيشنهادات
 .1تعیین و تبیین حدود وظایف و اختیارات سا مان با رسی کل کشور در قیانون و اینکیه
قانونگذار اصلی ،اصول قانون اساسی را بهصورت مجزا بیرای ایین دسیتگاه در نظیر گرفتیه،
تأکیدی بر حاکمیت قانون و اجرای قانونمداری در دستگاههیای اجراییی جمهیوری اسیالمی
ایران است تا هیچی

ا این دسیتگاههیا ا اختییارت و قیدرت خیود سوءاسیتفاده ننماینید و

هیچگونه تعدی و تجاو به حریم و حقوق آحاد جامعه صورت نگیرد .سیا مان با رسیی کیل
کشور ا بُعد نظارت راهبردی در راستای قیانونمیداری و حاکمییت قیانون در دسیتگاههیای
اجرایی اهتمام م م را نموده تا کارآمدی آن دستگاهها ا حیث نیل بیه اهیداا مقیدر ،محقیق
شود و ا تخطی مسئومن ا تکالیف ،نقض و ابطال دستورات خالا قانون جلوگیری نمایند،
ولی برخی ا ظرفیتهای قانونی سا مان به شرح یر مورد توجه جدی قرار نگرفته است:
 بهرهگیری ا توان تشکلهیای قیردولتیی و میردمنهیاد و اشیخاص واجید شیرایط در
بخشهای علمی ،تخووی ،صنفی و مردمی در راستای حیدود اختییارات قیانونی در
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سوءاستفاده ننمایند و هیچگونه تعدی و تجاو به حریم و حقوق آحاد جامعه صورت نگیرد.

مینههای مختلف ا جمله در امر پیشگیری ا وقوع جرم ،جلیوگیری ا تضیییع امیوال
عمومی و منابع طبیعی ،حفظ محیط یسیت و ارتقیای مییزان سیالمت نظیام اداری و
مقابله با فساد ،توسعه فرهنگ قانونمداری و کسیب اطالعیات و اخبیار ار ییابیهیا و
پیشنهادها و ا نیروهای متخوص و کارشناس تشکلهای مذکور در انجام برنامههیای
نظارت و با رسی ،انجام بررسی و مشاورههای تخووی حسب مورد بهرهمند شوند.
 اطالعرسانی و آگاهیبخشی عمومی ا طریق رسانههای عمیومی بیهمنظیور ارتقیای
سالمت نظام اداری و پیشگیری ا فساد بیا رعاییت مقیررات مقیرر در قیانون آییین
دادرسی کیفری.
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 بهرهگیری ا فناوریهای نوین و برقراری ارتباط الکترونیکی با دستگاههای مشیمول
با رسی ،بهمنظور دریافت اطالعات م م ا سامانه دستگاههیای مشیمول با رسیی و
سپس تجزیهوتحلیل آنهیا بیا رعاییت اصیول و قواعید علمیی و درنهاییت ارسیال
گزارشهای مربوط همراه با استنتاج و ارائه پیشنهادهای مناسب به مراجع ذیربط.
 به استناد ماده ( )12قانون تشکیل سا مان؛ مسئولین سا مان حسابرسیی دولتیی ،حفاظیت
اطالعاتها ،حراستها و با رسی دستگاههای اجرایی مکلف هسیتند هرگونیه اطیالع ا
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سوء جریانات در عملکرد مالی و اداری دستگاههیای مربیوط را کیه رسییدگی بیه آن در
چهارچوب اختیارات سا مان با رسی کل کشور است ،به این دستگاه منعکس کنند.
 .2اصل بر این است که قانونگذار آگاه و بویر بوده و در وایع قیوانین تمیام اوایاع،
احوال و شرایط جامعه و مردم را در نظر گرفته و بعد قوانین را توویب کرده اسیت .حیام
اگر قانون جامع و متناسب با نیا مندیهای جامعه و مردم ،واع شود و مقامیات ،مراجیع و
مسئومن هم کارشان را به نحو بایسته و مسئومنه انجام داده و پاسخگوی عملکرد خود نییز
باشند ،قاعدتاً باید شاهد کاهش میزان فسادها در دستگاههای اداری و سا مانهای قیدرت -
نیز باشیم .آنچه بیان شد ا منظر نظارت و با رسی سا مان با رسی کل کشور است ولی در
برخی ا قوانین و مقررات حاکم بر دستگاههای اداری ،اعف وجود دارد کیه سیا مان م م
است برای تزلزل در این نوع قوانین که با امر پیشگیری و مبار ه با فساد منافات دارد ،طیرح
پیشنهادی را در دستور کار قرار دهد.
 .3یکی ا مهمترین تجربیات ،امر آمو ش است و میتوان به آمو ش شهروندان در امیر
پیشگیری و مبار ه با فساد ،راهاندا ی و تقویت مراکز آمو شیی ا جملیه افتتیاح آکیادمی در
سطوح داخلی و بینالمللی اشاره نمود که با محوریت آمو شی مدنظر قرار میگییرد .ایجیاد
و تقویت آکادمی بهعنوان مرکز عالی در سطح بینالمللیی بیرای پیشیگیری ا فسیاد اسیت.
آکادمیها مراکزی برای ارتقای ظرفیت و قابلیتها برای ا بین بردن فساد شناخته میشیوند
و مراکز آمو ش تخوویاند که سا مان در خووص این مهم اقدام ننموده است.
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