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  اشاره

: توان با تکیه بر دو رویکرد دنبال نمـود را می نظام اداري و کاهش فسادسالمت  يارتقا

اد بر مبارزه با به باور اکثر اندیشمندان پیشگیري از فس. پیشگیري از فساد و مبارزه با آن

ـ ازا. اسـت  تـر  نهیهز کمآن اولویت داشته و بسیار  اري از کشـورها رویکـرد   در بسـی  رو نی

  . است یافتهپیشگیري بر مبارزه غلبه 

یکی از راهکارهاي مهم در پیشگیري از فسـاد اداري اسـتقرار نهادهـاي مناسـبی     

در پـی ایـن    ملـی نظـام سـالمت   . است که بتوانند مانع از ایجاد و گسترش فساد شوند

در  مؤثرالمللی بین مؤسساتاین مفهوم که نخستین بار توسط پژوهشگران . هدف است

انجـام اقـداماتی   نهادها و  دارد که استقرار دیتأکپیشگیري از فساد ارائه شد بر این اصل 

ابـزار در ارتقـاي    نیتـر  مهـم شـود  گویی صداقت، شفافیت و پاسخ منجر به گسترشکه 

  .تسالمت اداري اس

نظـام  در چند سال اخیر موضـوع  سالمت اداري  يبا توجه به نقش نهادها در ارتقا

و  گیر در مبارزه با فساد قـرار گرفتـه  و نهادهاي در مؤسساتدر دستور کار  سالمت ملی

الملـل  شـفافیت بـین   مؤسسه. طراحی گردیده استمنظور این هاي مختلفی به شاخص

وضـعیت ایـن   هـاي مـرتبط   شاخص ضمن طراحییکی از پیشگامان این ایده،  عنوان به

  . دهدمورد ارزیابی قرار میکشورهاي مختلف  را درها شاخص

ملی در مطالعـات مربـوط بـه ارتقـاي سـالمت       سالمتنظام جایگاهی کهدلیلبه

ضـمن  اسـت  سـعی شـده   رو در گـزارش پـیش  اداري و مبارزه با فساد پیدا کرده اسـت  

  .معرفی گردند مرتبط با آن هايشاخصارکان و ،واکاوي این مفهوم

  

  هاي سالمت اداري و مبارزه با فساد مرکز مطالعات و پژوهش
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  مقدمه

یعنـی در مبـارزه بـا فسـاد    بتوانـد  که ملی سالم و قوي نظامیکی از شروط مهم تحقق

نقـش ایفـا نمایـد عملکـرد     گذاشتن منافع ملـی  پاریزاز قدرت، تخلفات و  سوءاستفاده

مقررات مناسب  فاقدها نهاد زمانی که. سیاسی و اجتماعی استدرست نهادهاي مختلف 

 همچـون  اهـداف اجتمـاعی   منفی بـراي اثرات و  کردهفساد رشدند باشگو پاسخرفتار و 

تقویت نظـام   توان گفتمی رو نیازا. به همراه خواهد داشتتوسعه پایدار  رشد عادالنه و

در عـدالت اجتمـاعی   وضـعیت   بهبود جهیدرنتو حکمرانیتقویت  منجر بهملی سالمت

  .گرددکشور می

نخستین بار توسط جرمی پاپ، رئیس سازمان شفافیت  اصطالح نظام سالمت ملی

 1995کـه در سـال   آموزشی مبارزه با فساد  کارگاه با. انتشار یافت 90الملل، در دهه بین

و  توسعه یافتوم شد، این مفه برگزاردر کشور تانزانیا و بانک جهانی  ین سازماناتوسط 

 المللـی بـین   نهادهاي هاي مبارزه با فساد  ها و برنامه جایگاه بسیار مهمی را در سیاست

نظام سـالمت  ، 2000سال » کتاب مرجع«با انتشار.)Glynn,1997:16-24(پیدا نمود

سالمت کشورهاي مختلف دنیا قرار گرفت  مبنایی براي ارزیابی زیرساخت عنوان بهملی

توسـط  یـابی نظـام سـالمت ملـی     مان به بعـد آثـار متعـددي درخصـوص ارز    و از آن ز

  .به رشته تحریر درآمده استاندیشمندان 

ارتقـاي   رانظام سـالمت ملـی  اصلی خود از ارائههدف الملل  سازمان شفافیت بین

 و غیردولتـی  هرچند در این نظام نهادهاي دولتی. استاعالم نموده حکمرانی در جامعه 

. هـاي جامعـه اسـت    آگـاهی عمـومی و ارزش  رخوردارند اما زیربناي آن از نقش مهمی ب

کنند که بدون را ایفا میهایی  ستوننقش در این نظامها  آگاهی عمومی و ارزشدرواقع

تصویب قوانین و فعال براي  یمجلسوجود. امکان تحقق سالمت ملی وجود ندارد ها آن

ظارت بر سالمت امور، نظـام قضـایی   براي ن دقیق هاي نظارتی ، سازمانمقررات مناسب

هـاي  آمبودزمـان، رسـانه   عادالنه براي حفاظت از حاکمیت قانون و نهادهایی همچـون 
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گی در تقویت نظام سـالمت ملـی   تجاري قدرتمند نقش بسیار پررنبخش  وگروهی آزاد

و  فسـاد انجـام  افـزایش ریسـک  نظام سالمت ملـی هدف غایی از استقرار . کندمی ایفا

آنکـه بـر   قبـل از  توان مـدعی شـد ایـن نظـام     میدلیلبه این . افع آن استکاهش من

ــر     ــود ب ــز ش ــاد متمرک ــازات فس ــگیري مج ــاد پیش ــه از فس  Dye and(ددارتکی

Stapenhurst,1998:1(.  

خواننـدگان متوجـه    شودمیبعد از نظام سالمت ملی ارائه  اریفی که در بخشبا تع

ممکـن   هرچندتمامی کشورها وجود دارد در» نظام سالمت ملی«نوعی خواهند شد که 

 شـده  ارائههاي از طریق شاخص. فاسد و ناکارآمد باشددر برخی کشورها این نظام، است 

نظام سالمت ملی در کشـورها  کارآمدي یا عدم کارآمدي توان میزان در این گزارش می

  .را بررسی نمود

اثربخشـی  هـاي تحقـق آن،  با توجه به گسـتردگی مفهـوم سـالمت ملـی و روش    

توان تنها بر یک نهاد واحد واگذار نمـود، بلکـه    را نمی سالمت اداري يارتقاراهبردهاي

هاي قدرتمند، قـوانین مـؤثر، اقـدامات درسـت و      اي از سازمان گونه امور به مجموعه این

اي که نهادهاي قدرتمندي وجود  ، در جامعهپاپبه نظر . استانداردهاي اخالقی نیاز دارند

ازطریـق   نتـایج آن توانـد از   باشند، آن جامعه مـی  سالمتشد که پشتیبان ملی داشته با

مزایاي توسعه پایدار، غلبه حاکمیت قـانون و کیفیـت مناسـب و معقـول زنـدگی بـراي       

و به نحـو مـؤثري عمـل     یدرست بهنهادهاتمامی  کهیدرصورت. مند گردد مردمانش بهره

خطر افتادن منـافع  باعث بهاین امر بلکه  شودمیثبات و سالمت تضمین نتنها نهنکنند، 

  .شود اجتماعی می

دانسـته   سـالمت تنها کلید افزایش  عنوان بههیچ برنامه اصالحی  پاپ معتقد است

کنـد   بیان مـی  يو. ها و اصالحات است شود، بلکه این امر نیازمند ترکیبی از برنامه نمی

، را ایفـا نمایـد  اي جادویی علیه فساد گلوله نقشبعید است یک قانون یا نهاد واحد «که 
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 سالمتهاي اصالحی مختلفی براي دستیابی و پشتیبانی از یک  بلکه به نهادها و برنامه

  ).Doig & McIvor 2003a;2003b(مطلوب نیازمند است

از  نظران صاحبيها دگاهیدنظام سالمت ملی در دو دهه اخیر با انباشت نظرات و 

طراحی و تـدوین  جهت سنجش آن  یهاي مناسبو شاخص غناي بیشتري برخوردار شد

هاي نظام سالمت ملی و نحـوه سـنجش آن الزم اسـت    قبل از بررسی شاخص. ردیدگ

که از مفهـوم  روشن شود لذا در بخش بعد تعاریف مختلفی  یخوب بهمفهوم این اصطالح 

  .دهیممورد واکاوي قرار میرا شده ارائهنظام سالمت ملی 

  ملیسالمت شناسی نظاممفهوم

نظام سالمت ملی توسط متخصصان متعددي مورد تعریف قرار گرفته که وجه مشـترك  

از نظر . استو غیردولتی بر اصالح ساختارها و نهادهاي دولتی  دیتأکتمامی این تعاریف 

کـه  است هایی ها، اقدامات و نگرشنهادها، قوانین، رویهشامل نظام سالمت ملیبراون 

وي کارکرد نظـام . ندکاي را تشویق و حمایت میجامعه رت در هردر اعمال قد سالمت

ها، اهداف و که مطابق با ارزشداند اي میبه شیوهقدرت  اعمالتضمین ملی را سالمت

شـده اسـت  هـا یـا افـراد واگـذار     بـه سـازمان  منظـور   بـه آن قـدرت  وظایفی باشد که 

)Brown,2005:2.(  

   ت ملـی بـه تعریـف اصـطالح سـالمت      پیش از تعریف مفهوم نظـام سـالم  ١آولیخ

معموالً مربـوط بـه ابزارهـاي ردگیـري و      نظام اداريدر  سالمتبه باور وي . پردازدمی

مقابله با فساد، سوءمدیریت و سوءرفتار، با نگاهی به تثبیت فرهنـگ رفتـار اخالقـی در    

 آولیخ از نظر).Aulich,2011:4(اداري است -کنندگان نظام سیاسیبین تمامی مشارکت

ایجـاد   هـا  آناي از نهادها و اقداماتی است که هدف جمعـی  مجموعهملی سالمتنظام 

ایـن نظـام ترکیبـی از نهادهـا،     . گویی در بخش عمومی اسـت صداقت، شفافیت و پاسخ

                                                          
1 - Aulich
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ها است که چارچوب نظارت و کنتـرل را  ها و رویهقوانین، مقررات، استانداردها، سیاست

را پـرورش داده و سـوء رفتارهـا و     تیفیباکگیري تصمیم سازند تا یک محیطفراهم می

 يهـا  مؤلفـه الرمور نیز . فساد را مورد توجه و شناسایی قرار دهند ازجملهعملکردها سوء 

طیفی از ترتیبات، فرآیندها و قوانین بـه هـم    نظام سالمت ملی را همانند براون و آولیخ

کنـد کمـک مـی   متسـال که در مجمـوع بـه تولیـد فرهنـگ اثـربخش       داندمیمرتبط 

)larmour,2005: 5.(  

یابد کـه سالمت زمانی در نظام اداري ارتقا میکند هیلبرون بیان میکه  طور همان

 شده ارائههاي چارچوب. تلقی شودحکمرانی  تر عیوسبخشی از نظام  عنوان بهنظام اداري 

مت اداري حکمرانی عمالً امکان شناسایی سـال براي ارزیابی المللی توسط نهادهاي بین

ها معموالً شامل ترکیبی از عناصـر حکمرانـی ماننـد    این چارچوب .کنندرا نیز فراهم می

، اداري، و ترتیبات مـدیریتی و آموزشـی اسـت کـه ماهیـت چنـد       يگذار قانونترتیبات 

ــه  ــطحی و چندالیــ ــدهاي  اي ارزشســ ــا و فراینــ ــالمتهــ ــخیص  ســ                        را تشــ

که یعوامل سالم، در یک نظام بنابراین طبق این تعریف).Heilbrunn,2004:32(دهدمی

ند در کنمی فراهمپیگیري مؤثر اهداف عمومی را امکان پشتیبان حکمرانی خوب بوده و 

پراکنـده   جامعـه اقتصـادي یـک   فرهنگی، حقوقی و نهادهاي سیاسی، اجتماعی، تمامی 

  . است

زیربنایی یا همان ارکان نظـام   بر عناصراز نظام سالمت ملی ندر تعریف اسپیگلم

»ارکـان «اي از شـبکه  بر این اساس نظام سالمت ملـی .شده است دیتأکسالمت ملی

ملی را پایدار نموده و انجام اصـالحات ضدفسـاد را ممکـن     سالمتکه صداقت و  است

هاي مرتبط بـا  اي از نهادها، فرایندها، افراد و نگرششامل مجموعهارکان این . سازدمی

تضمین یک نظام بر این ایده مبتنی است که پاسخ به فساد تنها . است سالمتین تضم

هـا،  اي از سازمانگیرد بلکه ازطریق مجموعهدر مسیر یک نهاد یا قانون واحد قرار نمی
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ــی   ــورت مـ ــاري صـ ــی و رفتـ ــتانداردهاي اخالقـ ــدامات و اسـ ــوانین، اقـ ــذیردقـ پـ

)Spigelman,2004:78.(  

ظام سالمت ملی تنها بـه بخـش دولتـی محـدود شـده      در برخی تعاریف، مفهوم ن

توسط مقامات و  ها، اصول و معیارهاملی را کاربرد ارزشسالمتنظام  برخیمثالً . است

هـا و نهادهـاي دولتـی    مسئوالن دولتی در انجام اقدامات و امور روزانه خود در سـازمان 

      مسـئوالنه و   و شـفافیت و اسـتفاده   باصـداقت ایـن مفهـوم بـه معنـی عمـل      . دانـد می

  .استاعتماد عمومیو حفظدست آوردنبراي بهتالشگویانه از قدرت و پاسخ

پردازانی است که در دو دهه اخیر مفهوم نظام سالمت ملـی  از جمله نظریه کافمن

وي مفهوم سـالمت را بـا مفهـوم متضـاد آن یعنـی فسـاد       .را توسعه و بسط داده است

 مغـایر بـا  رفتارهـایی  اي اززنجیـره بـا  ملـی  سالمتنظام بر این اساس . کندتعریف می

در شکل زنجیره رفتارها . گردد، تضعیف میها و ادارات عمومیزمانها و اصول ساارزش

  .زیر نشان داده شده است

  : ندهستنوع عمده  طیف رفتارها شامل سهشودکه در شکل مشاهده می طور همان

کارآمـدي،  لـذا نا . باشـد یموظایف اداري ندانجام ندابه معناي :مدیریتسوء

  .گنجدنیز در این مقوله میگیريکفایتی و ضعف در تصمیمبی

سالمت مدیریتسوء رفتار و رهبريسوء فساد
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سـوء  ازفراتـر و یا قصديمباالتیبیسطح بیشتري از رفتارسوءدر : رفتارسوء

بیش ازچیزي سوء رفتار.استمدیریتسوءازترجديلذا  داردوجودمدیریت

اصـول  نقـض شـامل تواند این مفهوم می .است عی نکردنسیاوعدم توجه

  .عدم صداقت باشد عنصر شاملو ممکن استي باشد رفتار

اي فراتـر از سـوءرفتار بـوده و شـامل اشـکال مختلفـی از       فساد پدیـده :فساد

وسیع، بانـک   یمفهومدر. است »از اداره سوءاستفادهاز قدرت یا  سوءاستفاده«

ـ ای را به آن اضافه نموده و فسـاد را  جهانی نیز عنصر منفعت شخص  گونـه  نی

،فسـاد . »از قدرت عمومی براي منفعت شخصی سوءاستفاده«نمایدتعریف می

داردسـازمان شـهرت اي بـر تأثیر عمـده و  کندرا تضعیف میاعتماد عمومی

  .)1393پور، نجف(

ان کـه هدفشـ   دانـد مـی اي از نهادها و اقـداماتی  مجموعهرا سالمتنظام  ،کافمن

ایـن نظـام ترکیبـی از    . گویی در بخـش عمـومی اسـت   ، شفافیت و پاسخسالمتایجاد 

ها است کـه چـارچوب کنتـرل و    یهها و رونهادها، قوانین، مقررات، استانداردها، سیاست

را ایجاد نماید و رفتارهاي  تیفیباکگیري تا یک محیط تصمیم سازندتوازن را فراهم می

به نظر وي نقش ایـن نظـام    .دهدسایی و مورد بررسی قرار ناپسند از جمله فساد را شنا

در بخش عمومی و همچنین شناسایی، تحقیق و پیگـرد و   سالمتاستانداردهاي  يارتقا

ز نظر وي کارکردهاي اصلی نظـام ا. ها و فساد استپاسخ به سوءرفتارها و سوءمدیریت

  :ند ازاو مبارزه با فساد عبارت سالمت

 از طریـق  مقامـات دولتـی  بـراي رفتـاري انتظـار مورداستانداردهايتنظیم ،

  ؛کدهاي رفتاري، مقررات و قوانین

 مـورد  استانداردهايرفتارها وراهنمایی در مورد، آموزش و پرورشوآموزش

  ؛مقامات دولتیبرايانتظار
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 ممیـزي، ، از طریـق  کـدها واسـتانداردها مطـابق بـا  داخلی و خارجینظارت

  ؛بررسیتحقیقات و

اقـدامات تصـمیمات و در خصـوص شکایات و نظارت بر  شـکایات به  پاسخ

  ؛اداري

همان(ها و فسادتحقیق و پیگرد قضایی سوء رفتارها، سوء مدیریت(.  

  :کندزیر  بیان می صورت بههاي نظام سالمت ملی  را النگسز نیز مؤلفه

گویی؛یشگیري از طریق افزایش پاسخپ  

؛ا افزایش آگاهی عمومجاي اجرا، بتمرکز بر پیشگیري به  

 ارکان سالمت براي مبارزه با فساد؛توسعه ظرفیت  

تمرکز بر خدمت نتیجه محور به عموم مردم.  

المللـی و  گـویی سیاسـتمداران ملـی و بـین    النگسز معتقد است که فقـدان پاسـخ  

گیـري توسـعه پایـدار در    دالیل عـدم موفقیـت شـکل    نیتر مهمکارکنان دولتی یکی از 

 و شفافیت در دولت، هم به فشار گوییبراي بنیان نهادن پاسخ. است اورهبسیاري از کش

ترکیبـی از اراده  بـا  تـوان را مـی گویی پاسخ. خارجی نیاز استبه فشارهاي داخلی و هم 

 موفـق بـه  حتی اگر رهبران سیاسی . دقویت نمواز پایین ت یسیاسی از باال و فشار عموم

اسـت زیـرا   به اراده بیشتري نیاز کافی نیست و ند، شوتغییر نگرش در درون بوروکراسی 

کننـد بـراي دولـت کـار مـی     توسـعه  درحالدر کشورهاي  درصد ناچیزي از جمعیتتنها 

)Langseth,:8(. رویکـرد تنهـا ازطریـق آمـوزش، دخالـت دادن و      بنابراین بر اساس این

ی، بخـش خصوصـ   ازجملههاي جامعهگویی در تمامی بخشتوان پاسخمیتوانمندسازي 

  .را افزایش دادو جامعه مدنی  هارسانه

برخی از راهکارهاي الزم براي ارتقاي سـطح آگـاهی عمـومی در جهـت تقویـت      

  :از اند عبارتحکمرانی از نظر النگسز

؛هاي آموزش و آگاهی بخشی عمومیینکمپ  
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؛نفعانتمامی ذي با شرکتهاي آموزشی ملی برگزاري کارگاه  

براي  ها آنخود و توانمندسازي  خصوص حقوقوندان در به شهر یرسانیآگاه

  ؛نظارت بر دولت

 هاي سالیانه فساد در ملی و انجام نظرسنجی سالمتتولید و انتشار استراتژي

  ؛ملیزیر سطح ملی و

 از طریق رسانه و غیره یرسان اطالعو  حقیقیتآموزش خبرنگاري.  

عمومی به دولـت   مسئوالن دولتی از عناصر اصلی اعتماد سالمتآیور به نظر مک

بـه همـین   .)Nieuwenburg, 2007(بوده و مفهومی مرکزي در حکمرانی خـوب اسـت  

هـاي  هاي اخالقـی و رفتـاري و نظـام   به ایجاد چارچوباقدام بسیاري از کشورها  دلیل

هـا  این چارچوب. اندمسئوالن دولتی اقدام نموده سالمتبراي حمایت و تقویت  سالمت

هاي مبارزه با فسـاد یـا ارزیـابی    مانند کدهاي رفتاري، سازمانشامل معیارهاي تنظیمی 

ها و هاي حسابرسی، آمبودزمانکه در کنار نهادهاي موجود مانند سازمان ریسک هستند

  .دهندرا تشکیل می سالمتتوان گفت که با یکدیگر یک نظام و می اندغیره قرار گرفته

ها مانند کل از تمامی مؤلفهمتش سالمتنظام ، )Bunge,2004: 188(به عقیده بانج

رد یکپارچـه و سـالم   است که در عملکـ  سالمتها، اقدامات، نهادها و محافظان سیاست

آن است که شرایط  سالمتانداز نظام ویژگی اصلی چشم. دولت سهیم هستند) منسجم(

ـ بااهمو انسـجام دولـت    سـالمت سازد کـه بـراي   و عناصري را مطرح می   . هسـتند  تی

مـدیریت اخـالق سـازمانی در درون ادارات     بـراي هم شامل تـالش  متسالهاي نظام

خارج از ادارات ماننـد حسابرسـان مـالی خـارجی،      سالمتو هم شامل محافظان یدولت

  .ستا نظام قضاییآمبودزمان، پلیس و 

سـالمت که از تعریـف   کندارائه میاین خصوص را در موضوعاتهابرت طیفی از 

اي از رفتار اخالقی یا عمل مطابق بـا  نمونه عنوان بهالمتستا گرفته یک کل  عنوان به

شامل فساد، تقلب و  سالمتدر دیدگاه هابرت نقض . گیردمیرا در برها قوانین و ارزش

هابرت انواع مختلفی (استمنافع، استفاده نادرست از ادارات و غیره  تضاد، يبردارکاله
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کند و بندي میورت گیرد، دستهرا که ممکن است در بخش عمومی ص سالمتاز نقض 

یکجا مورد هدف قرار دهند و  طور بهتوانند همه را هاي مختلف نمیسیاست معتقد است

خلفـات را ندارنـد  تتمـامی   جلوگیري و برخورد باخارجی توانایی  يها بان دهیدهمچنین 

)Huberts et al., 2008b.(  

  نظام سالمت ملیها و نهادهايبنیان

از مفهوم نظام سالمت ملی مشاهده شـد، ایـن نظـام     شده ارائهتعاریف  که در طور همان

هـاي  هورسـت سـتون  اسـتپن داي و از نظـر  . مختلفـی اسـت   يها مؤلفهداراي ارکان و 

. سالمت در یک جامعه شامل بازیگران خارج از قوه مجریه و بیرون از خود دولت اسـت 

حمایت و پشـتیبانی از اقـداماتی    هاي سالمت اشاره دارد زیرابه ستون هاي بازیگرگروه

، هـا  آنبه نظـر  . باشدمی ها آنعمومی است، بر عهده  که براي بهبود سالمت و صداقت

قوه مجریه، قوه مقننـه، قـوه قضـاییه،    : هاي گوناگونی مانندنظام سالمت ملی بر ستون

هاي نظارتی، بخش خصوصی، جامعه مدنی، رسانه، حسابرسی کـل،  آمبودزمان، سازمان

ها به ها مستقل هستند، ضعف یکی از ستوناین ستون. المللی استوار استازیگران بینب

که چند ستون ضعیف شوند، ایـن نظـام دیگـر     زمانی. کندها نیز سرایت میسایر ستون

بررسی یک نظام سالمت ملی به شناسـایی  . تواند به حمایت از توسعه پایدار بپردازدنمی

ها و سپس هماهنگی کاري دولت، درون هر یک از ستون هاي فساد درو فرصت خألها

ایجاد یک نظام سالمت ملی ممکـن  دالیل . مدنی، رسانه و سایرین نیازمند است جامعه

توان کلی سه هدف اصلی را می طور بهاما . است از کشوري به کشور دیگر متفاوت باشد

 Dye and(حاکمیـــت قـــانون، توســـعه پایـــدار، و کیفیـــت زنـــدگی: نـــام بـــرد

Stapenhurst,1998,:1.(  
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ملی  سالمتاصلی نظام  هايبنیانالملل معتقدند سسه شفافیت بینؤپژوهشگران م

هـاي  ذیل این چهار رکـن اصـلی نظـام    .اجتماع، اقتصاد و فرهنگ است ،سیاستشامل 

  :زیر تصویر نمود صورت بهتوان این مجموعه را که می دنمختلفی وجود دار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قوه مقننه

نقشـی کـه در تـدوین و تصـویب قـوانین و       واسطه بههر کشور  يگذار قانوننظام 

. نهادهاي دخیل در نظام سالمت ملی است نیتر مهممقررات ملی به عهده دارد یکی از 

اختیـار   ،انتخابشـان کـه فـارغ از نحـوه    ی هستندنمایندگاناز قوه مقننه در اینجامنظور 

هاي پارلمـانی و ریاسـتی تـا    حیطه اختیارات قوه مقننه در نظام. دنرا دارتصویب قوانین 

هاي پارلمانی، مجلس نهـاد عـالی اسـت و قـوه     در نظام. حدودي با یکدیگر تفاوت دارد

هاي قدرت بوده که در نظام ریاستی، مجلس یکی از شاخه کند امامنصوب میمجریه را 

کـه در  (در فرایند سنجش شاخص قوه مقننـه  .است برابر و از آن مستقل قوه اجراییبا 

نظام سالمت ملی

فرهنگ -اقتصاد -اجتماع - سیاست: هابنیان
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برخی یا همـه اعضـاي مجلـس انتصـابی      کهیدرصورت) شودبخش بعد به آن اشاره می

  .شفافیت فرآیند انتصاب باشد دربارهباید  سؤاالتباشند و نه انتخابی، 

قوه مجریه

که وظیفـه اجـراي قـوانین مصـوب مجلـس و       است ینهاد عالی دولت قوه مجریه

 برحسـب با توجه به نوع نظـام سیاسـی   . ه عهده داردبري در این خصوص را گیتصمیم

ـ وز نخستباشدمیاز مقامات  نوعدو شامل، دستگاه اجرایی پارلمانی یا ریاستی بودن  ری

در هر دو نوع نظام سیاسـی قـوه مجریـه     .جمهور و کابینهو دیگر وزراي دولت یا رئیس

کـه در ایـن شـاخص، قـوه     با توجه بـه ایـن   .بدیل در اداره حکومت استحائز نقشی بی

جمهوري مجریه از بخش دولتی متمایز شده است منظور از قوه مجریه تنها نهاد ریاست

  . یا نخست وزیري و کابینه است

قوه قضاییه

گانه در تمامی کشورها است کـه وظیفـه نظـارت بـر     یکی از قواي سه قوه قضاییه

با توجه به این وظیفه نقش دستگاه . به عهده دارداجراي قانون و برخورد با متخلفان را 

تمـامی  شـامل  قـوه قضـاییه  . قضایی در نظام سالمت ملی بسـیار حـائز اهمیـت اسـت    

ـ و بهمرتبط با امر قضا و افراد شاغل در آن  يها دستگاه قضـات  ، هـا  دادگـاه قضـات  ژهی

. اسـت  اییهقـوه قضـ  تابعـه   يها سازمانها و کارکنان شاغل در دادگستريعالی و دیوان

الزم به ذکر است که در این شـاخص دادسـتانی و پلـیس در زمـره نهادهـاي قضـایی       

  .شوندمحسوب نمی

بخش دولتی

کاالهـا  وظیفه توزیع که  دولتی هستنديها سازمانمنظور از بخش دولتی در اینجا 

 هـا گیريها، تصمیمش دولتی در تدوین سیاستکارکنان بخ. به عهده دارندو خدمات را 

کنند و شامل تمام موسسات دولتی و خدمات اداره خدمات عمومی به دولت کمک می و

  .هستند) اندرکن جداگانه ذکر شده عنوان بهنهادهایی که در این گزارش  جز به(مدنی
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مجري قانون يها سازمان

هـا از آن جملـه   هاي مختلفی درگیر هستند که وزارتخانهدر اجراي قوانین سازمان

هاي مجـري قـانون   از سازمانمنظور الملل ن حال در شاخص شفافیت بینبا ای. هستند

پلیس و  مثال عنوان بهکنند، دولت کمک میبه قوانین هستند که در اجراي  ییها سازمان

.دادستان عمومی

 انتخابات مسئولنهاد

برگزاري درست  منظور بهبا توجه به حاکمیت نوعی دموکراسی در تمامی کشورها، 

اجـراي   یت آنمسـئول در هر کشور نهادي وظیفه این کار را به عهده دارد کـه  انتخابات 

در البتـه  . آن کشـور اسـت   در قانون انتخابات شده مشخصطرفانه مراحل صادقانه و بی

نـویس مقـررات انتخابـاتی را    تهیه پیش یتمسئولنهاد مسئول انتخابات ، کشورهابرخی 

  .هم به عهده دارد

آمبودزمان

        تواننــد شــکایات در مــورد اســت کــه شــهروندان مــی یاد مســتقلنهــآمبودزمــان 

در در بررسـی ایـن رکـن    . را بـه آن ارائـه کننـد    هـاي دولتـی  در دسـتگاه  مدیریتسوء

ـ تأکآمبودزمـان وجـود دارد،    تـر  نییپـا دفاتر سـطح   ها آنکه در  یکشورهای نهـاد   بـر  دی

عملکـرد در  در اصالح سـوء  يرگذاریتأثآمبودزمان نقش  .آمبودزمان در سطح ملی است

  .نظام اداري دارد

نهاد عالی حسابرسی

. نظارت بر درآمدها و مخارج دولتی یکی از الزامات تحقق نظام سالمت ملی اسـت 

هاي و هزینه هامسئول حسابرسی درآمدمنظور از نهاد عالی حسابرسی در اینجا سازمان 

 سالمتناظر بر  عنوان بهکهاست -دیوان محاسبات یا سازمان حسابرسیمانند -دولت

  .ندنکو همچنین ممیزي عملکرد عمل می شده گزارشمالی و اعتبار اطالعات 
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ضدفساد يها سازمان

به دلیل اهمیت مبارزه بـا فسـاد در تحقـق نظـام سـالمت ملـی، وجـود سـازمان         

سـازمان  لـذا منظـور از   . تخصصی مبارزه با فساد یکی از ارکان نظام سالمت ملی است

ـ مأموراست کهبادوام و مستقل  ،قانونی ،تخصصی نهاد عمومید ضدفسا  آنخـاص   تی

از طریـق  ) وقوع آن در جامعـه براي طلبانهفرصتساختارهاي و کاهش (مبارزه با فساد 

  .گرانه استسرکوبیا اقدامات پیشگیرانه 

احزاب سیاسی

 اي در تحقـق کننـده ضعف یا قوت احزاب در ساختار سیاسی کشورها نقش تعیـین 

حزب یک سازمان سیاسی است شود در ادبیات سیاسی گفته می. نظام سالمت ملی دارد

در مبـارزات  مشـارکت  از طریـق قدرت سیاسى در درون دولت دنبال دستیابی بهکه به 

  .انتخاباتی است

هارسانه

براي ذخیره و ارائـه اطالعـات بـه    که ي استابزارگفت  توانیمدر تعریف رسانه 

. گیـرد مورد اسـتفاده قـرار مـی   به کل مردم یک کشور در برخی موارد  و مخاطبان زیاد

  کـه یدرحـال . و اینترنـت اسـت  رادیـو   ،تلویزیـون  ،روزنامـه  رسانه شاملرایج  يها نمونه

هـاي  رسـانه  ملی سالمتباشند، در نظام یاطالعات نوعهر  دربردارندهتواند ها میرسانه

  .اهمیت بیشتري دارندخبري 

جامعه مدنی

گفته خصوصیعرصه خارج از خانواده، دولت و بخش امعه مدنی در اصطالح  به ج

و نهادهـا  هـا  سـازمان ، فردي و جمعـی  با اقدام مشتركکه براي پیشبرد منافع  شودمی

گو نگـه داشـتن دولـت    جامعه مدنی با توجه به نقش مهمی که در پاسخ .دنشومیایجاد 

  . کندملی ایفا میکند جایگاه مهمی در نظام سالمت ایفا می
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بخش تجاري  

با توجه به اهمیت بخش خصوصی در  .استخصوصی هاي شرکتجا منظوردر این

یکی از  عنوان بهالملل بخش خصوصی را شفافیت بین مؤسسهاقتصاد ملی، پژوهشگران 

  .گیرندارکان مهم در نظام سالمت ملی در نظر می

  ها آنهاي نظام سالمت ملی و نحوه سنجش شاخص

نظام سالمت ارکانسنجش وضعیت هریک از  منظور بهالملل شفافیت بینازمان س

تمـامی ارکـان    بـراي هـا  برخی از این شاخص. هایی را طراحی نموده استشاخصملی

. نیـز وجـود دارد   فـرد  منحصـربه هـاي  براي هر رکـن شـاخص   کهیدرحالمشترك بوده 

، )در قوانین و در عرصه عمـل (ع مناب: از اند عبارتهاي مشترك در تمامی ارکان شاخص

ــوانین و در عرصــه عمــل(اســتقالل  ــوانین و در عرصــه عمــل(، شــفافیت)در ق      ، )در ق

در قوانین و در عرصـه  (و سازوکارهاي سالمت) در قوانین و در عرصه عمل(گویی پاسخ

است کـه پژوهشـگران    شدهیطراحمشخصی  سؤاالتبراي سنجش هر شاخص  ).عمل

  . ا در کشور هدف مورد بررسی قرار دهندموظف هستند آن ر

ــاخص ــن و  شـ ــر رکـ ــاي هـ ــؤاالتهـ ــه آن   سـ ــوط بـ ــارتمربـ ــد عبـ از انـ

)TransparencyInternational, 2012(:  

  

  قوه مقننه

 قوانیندر (منابع(

تا چه حد مقررات الزم وجـود دارد کـه منـابع مـالی، انسـانی و زیرسـاختی       : سؤال

  هم نماید؟وظایف را فرا مؤثرمناسب براي انجام 

 عملدر(منابع(

را  فشیوظـا منابع کافی براي انجام در عمل تا چه حد  يگذار قانوندستگاه : سؤال

  دارد؟در اختیار
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 قوانیندر (استقالل(

قوه مقننه تا چه حد از سلطه بازیگران خارجی طبـق قـانون مسـتقل و آزاد    : سؤال

است؟

 عملدر(استقالل(

مل از سلطه بازیگران خارجی مستقل و آزاد است؟قوه مقننه تا چه حد در ع: سؤال

 قوانیندر (شفافیت(

در مـورد   موقـع  بـه مناسب و  توانند اطالعاتکه مردم ببراي اطمینان از این: سؤال

گیري قوه مقننه را به دست آورنـد تـا چـه حـد مقـررات      ها و فرایندهاي تصمیمفعالیت

قانونی وجود دارد؟

 عملدر(شفافیت(

در مـورد   موقـع  بـه مناسب و  توانند اطالعاتکه مردم باطمینان از این براي: سؤال

گیري قوه مقننه را به دست آورند تا چـه حـد مقـررات در    ها و فرایندهاي تصمیمفعالیت

عمل وجود دارد؟

قوانیندر (گویی پاسخ(

که قوه مقننه باید در مورد اقدامات خود گزارش بدهد و براي اطمینان از این: سؤال

گو باشد تا چه حد مقررات وجود دارد؟پاسخ

در عمل(گویی پاسخ(

قوه مقننه و اعضاي آن تا چه حـد بایـد در مـورد اقـدامات خـود در عمـل       : سؤال

گو باشند؟گزارش بدهند و پاسخ

 قوانیندر (سازوکارهاي سالمت(

تـا چـه انـدازه     يگـذار  قـانون براي اطمینان از درستکاري اعضاي مجلـس  : سؤال

سازوکارهاي الزم وجود دارد؟

 در عمل(سازوکارهاي سالمت(

درستکاري اعضاي مجلس تا چه اندازه در عمل تضمین شده است؟: سؤال
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 در قوانین و در عمل(نظارت اجرایی(

  قوه مقننه تا چه حد نظارت مؤثر بر قوه مجریه دارد؟: سؤال

 در قوانین و در عمل(اصالحات قانونی(

یـک نگرانـی    عنوان بهقوه مقننه تا چه حد براي مبارزه با فساد و حکمرانی : لسؤا

  در کشور اولویت قائل است؟

  

قوه مجریه

 عملدر(منابع(

وظـایف خـود را در    مـؤثر دستگاه اجرایی تا چه حد منابع کافی براي انجام : سؤال

اختیار دارد؟

 قوانیندر (استقالل(

تا چه حد مستقل است؟ دستگاه اجرایی طبق قانون: سؤال

 عملدر(استقالل(

دستگاه اجرایی تا چه حد در عمل مستقل است؟: سؤال

 قوانیندر (شفافیت(

هاي قوه مجریه تا چـه حـد مقـررات قـانونی     براي تضمین شفافیت فعالیت: سؤال

وجود دارد؟

 عملدر(شفافیت(

وجود دارد؟هاي قوه مجریه در عمل چه اندازه شفافیت در فعالیت تا: سؤال

قوانیندر (گویی پاسخ(

که قوه مجریه در مورد اقدامات خـود گـزارش بدهـد و    براي اطمینان از این: سؤال

گو باشد تا چه حد مقررات وجود دارد؟پاسخ

در عمل(گویی پاسخ(

هاي قوه مجریه در عمل وجود دارد؟بر فعالیت مؤثرتا چه حد نظارت : سؤال
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 قوانیندر (سالمت(

بــراي اطمینــان از درســتکاري اعضــاي دســتگاه اجرایــی تــا چــه انــدازه  : ســؤال

سازوکارهاي الزم وجود دارد؟

 در عمل(سالمت(

اعضاي دستگاه اجرایی تا چه اندازه در عمل تضمین شده است؟ سالمت: سؤال

 در قوانین و در عمل(مدیریت بخش دولتی(

  خش دولتی متعهد است؟دستگاه اجرایی تا چه حد به توسعه اداره مناسب ب: سؤال

 در قوانین و در عمل(نظام حقوقی(

یک  عنوان بهگویی عمومی و مبارزه با فساد را قوه مجریه تا چه اندازه پاسخ: سؤال

  دهد؟دغدغه در کشور در اولویت قرار می

  

قوه قضاییه

 عملدر(منابع(

بـراي  منـابع مـالی، انسـانی و زیرسـاختی کـافی       تا چه حد دستگاه قضایی: سؤال

  فعالیت اثربخش در عمل را دارد؟

 قوانیندر (منابع(

هاي مناسب تصدي، شرایط کـاري و  سیاست کنندهقوانین تا چه حد تضمین: سؤال

  هستند؟ قوه قضاییهدستمزد کارکنان 

 قوانیندر (استقالل(

  دستگاه قضایی طبق قانون تا چه حد مستقل است؟: سؤال

 عملدر(استقالل(

فعالیـت   هـا  دسـتگاه دخالت دولت یا سایر  دوراز بهایی تا چه حد دستگاه قض: سؤال

  کند؟می

 قوانیندر (شفافیت(
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هـا و  به اطالعات مناسب دربـاره فعالیـت   که مردم بتوانندبراي تضمین این: سؤال

گیري قوه قضاییه دسترسی داشته باشند تا چه حـد مقـررات قـانونی    فرایندهاي تصمیم

  وجود دارد؟

 لعمدر(شفافیت(

هاي قضایی در عمل دسترسی دارند؟مردم تا چه حد به اطالعات و فعالیت: سؤال

قوانیندر (گویی پاسخ(

که قوه قضاییه در مورد اقدامات خود گـزارش بدهـد و   براي اطمینان از این: سؤال

  گو باشد تا چه حد مقررات وجود دارد؟پاسخ

در عمل(گویی پاسخ(

حد باید در برابر اقدامات خـود در عمـل گـزارش     اعضاي قوه قضاییه تا چه: سؤال

  گو باشند؟بدهند و پاسخ

 قوانیندر (سازوکارهاي سالمت(

اعضاي قوه قضاییه تا چه اندازه سازوکارهاي الزم  سالمتبراي اطمینان از : سؤال

وجود دارد؟

 در عمل(سازوکارهاي سالمت(

ضمین شده است؟اعضاي قوه قضاییه تا چه اندازه در عمل ت سالمت: سؤال

 در قوانین و در عمل(نظارت اجرایی(

کند؟قوه قضاییه تا چه حد نظارت مؤثري بر دستگاه اجرایی اعمال می: سؤال

 در عمل(تعقیب فساد(

تا چه حد، قوه قضاییه متعهد به مبارزه با فساد از طریـق تعقیـب کیفـري و    : سؤال

  ها است؟سایر فعالیت

  

  

  



    گزارش پژوهشی/ 26  

  بخش دولتی 

 لعمدر(منابع(

  را دارد؟ فشیوظابخش دولتی تا چه اندازه منابع کافی براي انجام اثربخش : سؤال

 قوانین(استقالل(

  استقالل بخش دولتی تا چه حد توسط قانون مدنظر قرار گرفته است؟: سؤال

 در عمل(استقالل(

هاي خود آزاد از دخالت خارجی است؟بخش دولتی تا چه اندازه در فعالیت: سؤال

 قوانین(شفافیت(

براي تضمین شفافیت در منابع مالی و انسانی و مدیریت اطالعـات بخـش   : سؤال

دولتی تا چه حد مقررات قانونی وجود دارد؟

 عملدر(شفافیت(

تا چه حد مقررات قانونی مربـوط بـه شـفافیت در منـابع مـالی و انسـانی و       : سؤال

شود؟اجرا می مؤثرطور بهمدیریت اطالعات در بخش دولتی 

قوانیندر (گویی پاسخ(

که کارکنان بخش دولتی در مورد اقدامات خود گزارش براي اطمینان از این: سؤال

گو باشند تا چه حد مقررات وجود دارد؟بدهند و پاسخ

در عمل(گویی پاسخ(

کارکنان بخش دولتی تا چه حد باید در برابر اقدامات خـود گـزارش عملـی    : سؤال

گو باشند؟بدهند و پاسخ

 قوانیندر (سازوکارهاي سالمت(

کارکنان بخش دولتی تا چـه انـدازه مقـررات الزم     سالمتبراي اطمینان از : سؤال

وجود دارد؟

 در عمل(سازوکارهاي سالمت(

کارمندان دولت تا چه اندازه در عمل تضمین شده است؟ سالمت: سؤال
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 در عمل(آموزش دولتی(

-ره نقش خود در مبارزه با فساد اطـالع بخش دولتی تا چه حد به مردم دربا: سؤال

  کند؟ رسانی می

 همکاري با نهادهاي دولتی، جامعه مدنی و بخش خصوصی در پیشگیري و

)در عمل(برخورد با فساد 

بخش دولتی تا چه حد درباره اقدامات ضدفساد نهادهاي ناظر دولتی، بخش : سؤال

کند؟ خصوصی و جامعه مدنی همکاري می

 با نظارت بر سالمت تدارکات دولتیکاهش ریسک فساد

هـاي تـدارکات   براي حفـظ سـالمت در رویـه    مؤثرتا چه حد یک چارچوب : سؤال

و  کننـدگان  نیتـأم ر قبـال رفتـار نامناسـب توسـط     د توجه قابلدولتی، از جمله مجازات 

  بررسی و شکایات وجود دارد؟ سازوکارمقامات دولتی و 

  

مجري قانون يها سازمان

 لعمدر(منابع(

نهادهاي مجري قانون تا چه حد منابع مالی، انسـانی و زیرسـاختی مناسـب    : سؤال

  وظایف خود در عمل را دارند؟ مؤثربراي انجام 

 قوانیندر (استقالل(

  مجري قانون تا چه حد بر اساس قانون مستقل هستند؟ يها سازمان: سؤال

 عملدر(استقالل(

عمل مستقل هستند؟ مجري قانون تا چه حد در يها سازمان: سؤال

 قوانیندر (شفافیت(

ـ فعالکه مردم بتوانند به اطالعات مناسب دربـاره  براي تضمین این: سؤال يهـا  تی

  مجري قانون دسترسی داشته باشند تا چه حد مقررات قانونی وجود دارد؟ يها سازمان

 عملدر(شفافیت(
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ي قانون تا چه حد مجر يها سازمانگیري و فرایندهاي تصمیم ها تیفعالدر : سؤال

در عمل شفافیت وجود دارد؟

قوانیندر (گویی پاسخ(

مجري قانون در مـورد اقـدامات خـود     يها سازمانکه براي اطمینان از این: سؤال

گو باشند تا چه حد مقررات وجود دارد؟گزارش بدهند و پاسخ

در عمل(گویی پاسخ(

ل در مـورد اقـدامات خـود    مجري قانون تا چه حد باید در عمـ  يها سازمان: سؤال

گو باشند؟گزارش بدهند و پاسخ

 قوانیندر (سازوکارهاي سالمت(

است؟ شده نیتضممجري قانون تا چه حد در قوانین  يها سازمانسالمت : سؤال

 در عمل(سازوکارهاي سالمت(

مجري قانون تا چه حد در عمل تضمین شده  يها سازمانسالمت کارکنان : سؤال

است؟

در قوانین و در عمل(د تعقیب فسا(  

را مورد  ها آنمجري قانون تا چه حد به موارد فساد پی برده و  يها سازمان: سؤال

دهند؟بررسی قرار می

  

انتخابات مسئولنهاد 

 عملدر(منابع(

انتخابات تا چه حد در عمل منـابع کـافی بـراي دسـتیابی بـه       مسئولنهاد : سؤال

اهداف خود در اختیار دارد؟

قوانیندر (استقالل(

  انتخابات تا چه حد طبق قانون مستقل است؟ مسئولنهاد : سؤال

 عملدر(استقالل(
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کند؟انتخابات تا چه حد در عمل مستقل اقدام می مسئولنهاد : سؤال

 قوانیندر (شفافیت(

ـ فعالکه مردم بتوانند به اطالعات مناسب دربـاره  براي تضمین این: سؤال و  هـا  تی

گیري نهاد مدیریت انتخابات دسترسی داشته باشند تا چه حد مقررات فرایندهاي تصمیم

  قانونی وجود دارد؟

 عملدر(شفافیت(

-انتخابات تا چه حد در عمل منتشر می مسئولها و تصمیمات نهاد گزارش: سؤال

شوند؟

قوانیندر (گویی پاسخ(

ت خود گزارش انتخابات در مورد اقداما مسئولکه نهاد براي اطمینان از این: سؤال

  گو باشد تا چه حد مقررات وجود دارد؟بدهد و پاسخ

در عمل(گویی پاسخ(

انتخابات تا چه حد باید در عمل در مورد اقدامات خود گـزارش   مسئولنهاد : سؤال

گو باشد؟بدهد و پاسخ

 قوانیندر (سالمت(

ي الزم انتخابات تا چه حد سازوکارها مسئولبراي اطمینان از سالمت نهاد : سؤال

وجود دارد؟

 در عمل(سالمت(

انتخابات تا چه حد در عمل تضمین شده است؟ مسئولسالمت نهاد : سؤال

 در قوانین و در عمل(مقررات مربوط به رقابت(

مالی احزاب سیاسی و نامزدها  نیتأميمؤثرطور بهانتخابات  مسئولآیا نهاد : سؤال

را طراحی کرده است؟

 نین و در عملدر قوا(اداره انتخابات(
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بینی و انتخابات آزاد و عادالنه را پیش مؤثرطور بهانتخابات  مسئولآیا نهاد : سؤال

کند؟اداره و سالمت فرایند انتخابات را تضمین می

  

آمبودزمان

 عملدر(منابع(

آمبودزمان یا نهاد معادل آن تا چه حد در عمل منابع کافی براي دستیابی به : سؤال

اختیار دارد؟اهداف خود در 

 قوانیندر (استقالل(

آمبودزمان تا چه حد طبق قانون مستقل است؟: سؤال

 عملدر(استقالل(

آمبودزمان تا چه حد در عمل مستقل است؟: سؤال

 قوانیندر (شفافیت(

ـ فعالکه مردم بتوانند به اطالعات مناسب دربـاره  براي تضمین این: سؤال و  هـا  تی

دزمان دسترسی داشته باشند تا چـه حـد مقـررات قـانونی     گیري آمبوفرایندهاي تصمیم

وجود دارد؟

 عملدر(شفافیت(

گیـري آمبودزمـان در عمـل    و فراینـدهاي تصـمیم   هـا  تیفعالتا چه حد در : سؤال

شفافیت وجود دارد؟

قوانیندر (گویی پاسخ(

که آمبودزمان در مورد اقدامات خـود گـزارش بدهـد و    براي اطمینان از این: سؤال

گو باشد تا چه حد مقررات وجود دارد؟اسخپ

در عمل(گویی پاسخ(

آمبودزمان تا چه حد باید در مورد اقدامات خـود در عمـل گـزارش بدهـد و     : سؤال

گو باشد؟پاسخ
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 قوانیندر (سازوکارهاي سالمت(

براي اطمینان از سالمت آمبودزمان تا چه حد مقررات الزم وجود دارد؟: سؤال

در عمل(ت سازوکارهاي سالم(

سالمت آمبودزمان تا چه حد در عمل تضمین شده است؟: سؤال

 در قوانین و در عمل(رسیدگی(

آمبودزمان در برخورد با شکایات دریافتی از سوي مردم تا چـه حـد فعـال و    : سؤال

است؟ مؤثر

در قوانین و در عمل(هاي مناسب ارتقاي فعالیت(

ان دولتــی و عمــوم مــردم دربــاره آمبودزمــان در افــزایش آگــاهی کارکنــ: ســؤال

است؟ مؤثراستانداردهاي رفتار اخالقی تا چه حد فعال و 

  

نهاد عالی حسابرسی

 عملدر(منابع(

نهاد عالی حسابرسی تا چه حد در عمل منابع کافی براي دستیابی به اهداف : سؤال

خود در اختیار دارد؟

 قوانیندر (استقالل(

حسابرسی تا چه حد وجود دارد؟استقالل رسمی نهاد عالی : سؤال

 عملدر(استقالل(

نهاد عالی حسابرسی در انجام وظایف خود در عمل تـا چـه حـد مسـتقل از     : سؤال

دخالت خارجی است؟

 قوانیندر (شفافیت(

ـ فعالکه مردم بتوانند به اطالعات مناسب دربـاره  براي تضمین این: سؤال و  هـا  تی

سابرسی دسترسـی داشـته باشـند تـا چـه حـد       تصمیمات اتخاذ شده توسط نهاد عالی ح

مقررات قانونی وجود دارد؟
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 عملدر(شفافیت(

و تصمیمات نهاد عالی حسابرسی در عمـل شـفافیت    ها تیفعالتا چه حد در : سؤال

وجود دارد؟

قوانیندر (گویی پاسخ(

که نهاد عالی حسابرسی در مورد اقدامات خود گـزارش  براي اطمینان از این: سؤال

گو باشد تا چه حد مقررات وجود دارد؟و پاسخ بدهد

در عمل(گویی پاسخ(

نهاد عالی حسابرسی تا چه حد باید در مورد اقدامات خود در عمـل گـزارش   : سؤال

گو باشد؟بدهد و پاسخ

 قوانیندر (سازوکارهاي سالمت(

براي اطمینان از سالمت نهاد حسابرسی تا چه حد سازوکارهاي الزم وجـود  : سؤال

رد؟دا

 در عمل(سازوکارهاي سالمت(

سالمت نهاد حسابرسی تا چه حد در عمل تضمین شده است؟: سؤال

مؤثرهاي مالی حسابرسی

کند؟هاي دولتی ارائه میاز هزینه مؤثرنهاد حسابرسی تا چه حد حسابرسی : سؤال

کشف و تنبیه سوء رفتار

    بازرسـی و تحقیـق    آیا نهاد حسابرسی دربـاره سـوء رفتـار مقامـات دولتـی     : سؤال

کند؟می

مدیریت مالی يارتقا

است؟ مؤثرنهاد عالی حسابرسی تا چه اندازه در بهبود مدیریت مالی دولت : سؤال
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ضدفساد يها سازمان

 قوانیندر (منابع(

 مـؤثر تا چه حد مقررات الزم در محل وجود دارد تا منابع کافی براي انجـام  : سؤال

  را فراهم نماید؟ ضدفساد يها سازمانوظایف 

 عملدر(منابع(

تا چه حد منابع کافی براي دستیابی بـه اهـداف خـود در     فسادضدسازمان : سؤال

عمل را در اختیار دارد؟

 قوانیندر (استقالل(

تا چه حد طبق قانون مستقل هستند؟ فسادضديها سازمان: سؤال

 عملدر(استقالل(

عمل مستقل هستند؟تا چه حد در  فسادضديها سازمان: سؤال

 قوانیندر (شفافیت(

ـ فعالکه مردم بتوانند به اطالعات مناسب دربـاره  براي تضمین این: سؤال و  هـا  تی

دسترسی داشته باشند تا چه حد مقـررات   ضدفساديها سازمانگیري فرایندهاي تصمیم

قانونی وجود دارد؟

 عملدر(شفافیت(

در عمل شفافیت  فسادضديها ازمانسو تصمیمات  ها تیفعالتا چه حد در : سؤال

وجود دارد؟

قوانیندر (گویی پاسخ(

در مورد اقدامات خود گزارش  فسادضديها سازمانکه براي اطمینان از این: سؤال

گو باشند تا چه حد مقررات وجود دارد؟بدهند و پاسخ

در عمل(گویی پاسخ(

امات خود در عمل گـزارش  تا چه حد باید در مورد اقد ضدفساديها سازمان: سؤال

گو باشند؟بدهند و پاسخ
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 قوانیندر (سازوکارهاي سالمت(

تـا چـه حـد     فسـاد ضـد يهـا  سـازمان براي اطمینان از سـالمت اعضـاي   : سؤال

سازوکارهاي الزم وجود دارد؟

 در عمل(سازوکارهاي سالمت(

تا چه حد در عمل تضمین شده است؟ فسادضديها سازمانسالمت : سؤال

در قوانین و در عمل(ري پیشگی(

هاي بازدارنده مربوط به مبارزه با فعالیت بهتا چه حد  فسادضديها سازمان: سؤال

؟پردازندمیفساد 

 در قوانین و در عمل(آموزش(

هاي آموزشی مربوط به مبارزه با فعالیت بهتا چه حد  فسادضديها سازمان: سؤال

؟پردازندمیفساد 

در عملدر قوانین و (بازرسی(

-به تحقیقات مربوط به فساد مورد ادعا میتا چه حد  فسادضديها سازمان: سؤال

؟پردازند

  

  احزاب سیاسی

 قوانیندر (منابع(

چارچوب حقوقی تا چه اندازه محیط راهنمایی براي تشکیل و فعالیت احزاب : سؤال

  کند؟سیاسی را فراهم می

 عملدر(منابع(

ي احزاب سیاسی تا چه اندازه امکـان رقابـت سیاسـی    منابع مالی موجود برا: سؤال

کند؟فراهم می ها آنرا براي  مؤثر

 قوانیندر (استقالل(
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تا چه حد ناظران قانونی براي پیشـگیري از مداخلـه خـارجی دلخواهانـه در     : سؤال

هاي احزاب سیاسی وجود دارند؟فعالیت

 عملدر(استقالل(

هایشـان در  ه خارجی دلخواهانه در فعالیتاحزاب سیاسی تا چه حد از مداخل: سؤال

عمل آزاد هستند؟

 قوانیندر (شفافیت(

تا چه حد مقررات قانونی وجود دارد که احزاب سیاسـی را ملـزم بـه انتشـار     : سؤال

شان نماید؟عمومی اطالعات مالی

 عملدر(شفافیت(

کنند؟احزاب سیاسی تا چه حد اطالعات مالی خود را منتشر می: سؤال

قوانیندر (گویی خپاس(

تا چه اندازه مقررات مربوط به نظارت مالی بر احزاب سیاسی وجود دارد؟: سؤال

در عمل(گویی پاسخ(

بر احزاب سیاسی در عمل وجود دارد؟ مؤثرتا چه اندازه نظارت مالی : سؤال

 قوانیندر (سالمت(

داخلی احزاب  تا چه اندازه مقررات سازمانی مربوط به حکمرانی دموکراتیک: سؤال

سیاسی اصلی وجود دارد؟

 در عمل(سالمت(

احزاب سیاسی در عمل وجود  مؤثرتا چه اندازه حکمرانی دموکراتیک داخلی : سؤال

دارد؟

 در عمل(تجمیع منافع و نمایندگی(

احزاب سیاسی تا چه حد منافع اجتماعی مربوطه را در حوزه سیاسی تجمیـع  : سؤال

کنند؟و منعکس می

در عمل(ه مبارزه با فساد التزام ب(
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    گـویی دولتـی و مبـارزه بـا فسـاد توجـه       احزاب سیاسی تا چه حد به پاسـخ : سؤال

کنند؟می

  

هارسانه

 قوانیندر (منابع(

هـاي مسـتقل   چارچوب حقوقی تا چه اندازه محیط راهنمـایی بـراي رسـانه   : سؤال

  کند؟فراهم می

 عملدر(منابع(

هـا وجـود   کننـده تنـوع نگـرش   هاي مستقل متنوع فراهمرسانهتا چه اندازه : سؤال

دارد؟

 قوانیندر (استقالل(

تا چه حد ناظران قانونی براي پیشـگیري از مداخلـه خـارجی دلخواهانـه در     : سؤال

ها وجود دارند؟هاي رسانهفعالیت

 عملدر(استقالل(

هایشـان در عمـل   تها تا چه حد از مداخله خارجی دلخواهانه در فعالیرسانه: سؤال

آزاد هستند؟

 قوانیندر (شفافیت(

ها تا چـه حـد مقـررات قـانونی     هاي رسانهبراي تضمین شفافیت در فعالیت: سؤال

وجود دارد؟

 عملدر(شفافیت(

ها در عمل وجود دارد؟هاي رسانهتا چه حد شفافیت در فعالیت: سؤال

قوانیندر (گویی پاسخ(

گو باشند تا چـه  ها در مورد اقدامات خود پاسخه رسانهکبراي اطمینان از این: سؤال

حد مقررات وجود دارد؟
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در عمل(گویی پاسخ(

گو نگه داشت؟ها را در عمل پاسختوان رسانهتا چه اندازه می: سؤال

 قوانیندر (سازوکارهاي سالمت(

ها تا چه اندازه مقـررات قـانونی وجـود    براي تضمین سالمت کارکنان رسانه: سؤال

دارد؟

 در عمل(سازوکارهاي سالمت(

  ها تا چه اندازه در عمل تضمین شده است؟سالمت کارکنان رسانه: سؤال

هاي فساد در عملبررسی و افشاي پرونده

هـاي فسـاد فعـال و موفـق     ها تا چه حد در بررسی و افشـاي پرونـده  رسانه: سؤال

هستند؟

 در عمل(آن  ریتأثآگاه کردن مردم از فساد و(

آن در کشور فعال  ریتأثها تا چه حد در آگاه کردن مردم درباره فساد و رسانه: سؤال

و موفق هستند؟

 در عمل(آگاه کردن مردم نسبت به موضوعات حکمرانی(  

هاي حکومـت و سـایر   ها تا چه حد در آگاه کردن مردم درباره فعالیترسانه: سؤال

بازیگران حکومتی در کشور فعال و موفق هستند؟

  

عه مدنیجام

 قوانیندر (منابع(

چارچوب حقوقی تا چه اندازه محیط راهنمایی بـراي جامعـه مـدنی فـراهم     : سؤال

  کند؟می

 عملدر(منابع(

جامعه مدنی تا چه اندازه منابع مالی و انسانی کافی براي انجام  يها سازمان: سؤال

دارند؟ مؤثروظایف و اقدام 
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 قوانیندر (استقالل(

اظران قانونی براي پیشـگیري از مداخلـه خـارجی دلخواهانـه در     تا چه حد ن: سؤال

جامعه مدنی وجود دارند؟ يها سازمانهاي فعالیت

 عملدر(استقالل(

تواند بدون مداخله خارجی دلخواهانه وجود داشته جامعه مدنی تا چه حد می: سؤال

باشد و عمل کند؟

 عملدر(شفافیت(

جامعه مدنی در عمـل وجـود    يها سازماناي هتا چه حد شفافیت در فعالیت: سؤال

دارد؟

در عمل(گویی پاسخ(

گو هستند؟جامعه مدنی تا چه اندازه به مشتریان خود پاسخ يها سازمان: سؤال

 قوانیندر (سالمت(

جامعه مدنی تا چـه انـدازه سـازوکارهاي     يها سازمانبراي تضمین سالمت : سؤال

الزم وجود دارد؟

 در عمل(سالمت(

  جامعه مدنی تا چه اندازه در عمل تضمین شده است؟ يها سازمانسالمت  :سؤال

حکومت داشتن نگهگو پاسخ

حکومت در قبال اقدامات خود  داشتن نگهگو جامعه مدنی تا چه حد در پاسخ: سؤال

فعال و موفق است؟

هااصالح سیاست

ه با فساد درخصوص مبارز هااصالح سیاست در ابتکارجامعه مدنی تا چه حد : سؤال

شود؟درگیر میفعاالنه 
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وکار کسب

 قوانیندر (منابع(

چارچوب حقوقی تـا چـه انـدازه محـیط توانمنـد بـراي تشـکیل و فعالیـت         : سؤال

  کند؟فردي را ارائه می وکار کسب

 عملدر(منابع(

 مـؤثر فردي تا چه اندازه در عمـل قـادر بـه تشـکیل و فعالیـت       وکار کسب: سؤال

هستند؟

 قوانیندر (استقالل(

تا چه حد ناظران قانونی براي پیشـگیري از مداخلـه خـارجی دلخواهانـه در     : سؤال

خصوصی وجود دارند؟ وکار کسبهاي فعالیت

 عملدر(استقالل(

بخش تجاري تا چه حد از مداخله خارجی دلخواهانه در کارش در عمل آزاد : سؤال

است؟

 قوانیندر (شفافیت(

هاي بخش تجـاري تـا چـه حـد مقـررات      در فعالیتبراي تضمین شفافیت : سؤال

قانونی وجود دارد؟

 عملدر(شفافیت(

تا چه حد شفافیت در بخش تجاري در عمل وجود دارد؟: سؤال

قوانیندر (گویی پاسخ(

تا چه حد مقررات و قوانین حاکم بر نظارت بر بخـش تجـاري و حـاکم بـر     : سؤال

هاي خصوصی وجود دارد؟حکمرانی شرکتی شرکت

در عمل(گویی پاسخ(

ها در عمل وجود دارد؟در شرکت مؤثرتا چه اندازه حکمرانی شرکتی : سؤال

 قوانیندر (سازوکارهاي سالمت(
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تا چه انـدازه   اريتجبراي تضمین سالمت تمامی کارکنان شاغل در بخش : سؤال

  سازوکارهاي الزم وجود دارد؟

 در عمل(سازوکارهاي سالمت(

اغل در بخش تجاري تا چه انـدازه در عمـل تضـمین شـده     سالمت افراد ش: سؤال

  است؟

در قوانین و در عمل(هاي ضدفساد تعهد به سیاست(

بخش تجاري تا چه اندازه در وارد نمودن حکومت به موضوع مبارزه با فساد : سؤال

فعال است؟

 در قوانین و در عمل(حمایت از جامعه مدنی و تعهد به آن(

اندازه از جامعه مدنی در وظـایفش در مبـارزه بـا فسـاد      بخش تجاري تا چه: سؤال

  کند؟حمایت می

الملل در بررسی وضعیت کشـورهاي مختلـف در نظـام ملـی     شفافیت بینسازمان 

بـه آن   5تـا   1اي بـین  فـوق، نمـره   سؤاالتهاي هر کشور به سالمت، بر اساس پاسخ

ت نامناسب و نمره دهنده وضعینشان 1دهد که نمره کشور در هر شاخص اختصاص می

به این طریق امکـان رصـد   . نشانگر وضعیت مناسب آن کشور در شاخص مزبور است 5

  .پذیر استوضعیت کشورهاي مختلف در هر شاخص امکان
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  فرجام سخن

و مبارزه اداري سالمتيارتقا در جهتمختلفی  هايدلمها و رهیافتدو دهه اخیردر

هـدف کلـی    .نظام سالمت ملی است ها آننیتر همماست که یکی از  شده ارائهبا فساد 

پردازان علوم اجتماعی و مـدیریت  نظریه نیتر مهمبرخی از که توسط نظام سالمت ملی

وضعیت نهادهـا   بررسیدر بسط آن همت گماشتهالمللشفافیت بین سازمانو  شده ارائه

 المت اداريبهبـود سـ  جهیدرنتو  ها آنجهت ارائه نقاط ضعف در کشورهاي مختلف در

بر چهـار بنیـان سیاسـت، اجتمـاع، اقتصـاد و        نظام سالمت ملی. است در این کشورها

، پارلمـان . قرار دارند هابخش شماري از نهادها وها آنگذاري شده که ذیل فرهنگ پایه

، جامعه مدنی، نهـاد مسـئول   ، بخش خصوصیها، آمبودزمان، رسانهنظام قضایی، دولت

ایـن   نیتر مهم.. .هاي ضدفساد، نهادهاي حسابرسی و سی، سازمانانتخابات، احزاب سیا

بـازیگران مختلفـی در دو   ملـی  سـالمت نظـام  در توان گفت می درواقع.نهادها هستند

رابطـه یـک   مختلـف در بـازیگران در سطح نخست . سطح درونی و بیرونی وجود دارند

در و ... مقننـه، مجریـه، و   ماننـد قـوه   دارندقرار نسبت به یکدیگراداريیابوروکراتیک

کـه اغلـب   قـرار دارنـد   قدرت نظارتی و کنترلـی   اي از بازیگران دارايسطح دوم شبکه

، جامعه مدنی، آمبودزمان، هاگویی افقی نسبت به یکدیگر هستند مانند رسانهداراي پاسخ

  .... نظارتی و يها سازمان

یح نهادهاي مـذکور  نظام سالمت ملی بر این باور است که در صورت کارکرد صح

بـر ایـن اسـاس    . سالمت اداري وجود خواهد داشـت  يامکان پیشگیري از فساد و ارتقا

و درسـتی   باصـداقت ات عمل خواهند نمود که مقام یدرست بهزمانی مؤثر بوده و  نهادها

  . پرهیز نمایند سالمتاز تخلفات و نقض اصول عمل نمایند و 

و ، افـزایش فسـاد ریسـک  اسـت کـه    آن نظام سالمت ملیهدف نهایی برقراري 

از بـروز   پیشـگیري نظام سالمت ملیطراحی  هدف از، بنابراین. ابدیکاهش آن منفعت 
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تـوان ادعـا کـرد    ملی مـی  سالمتنظام  يها مؤلفهبا توجه به . مقابله است يجا بهفساد 

در اغلب موارد این نظـام  که  هرچندهستند نظام سالمت ملیواجد نوعی کشورها همه 

  .کارآمدي الزم استفاقد 

اخیر با تمرکز بر نظام سالمت ملی و ارائـه   تحقیقاتالملل در شفافیت بینسازمان 

هاي آن سعی در بررسی نقاط ضعف این نظام در کشورهاي مختلف داشته و بـا  شاخص

ارائه راهکارهاي مناسب زمینه رفع نقاط ضعف نظام سالمت ملی در کشورها را فـراهم  

  .نموده است
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