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  ارهــاش

توسـط مقـام    گانـه  سـه به قـواي  کشور  انداز چشمپس از ابالغ سند 

 انـداز  چشمبیانیه «تدوینو در پی آن  23/8/82معظم رهبري در تاریخ 

 سـو  یـک از  1387در بهـار   »1404سازمان بازرسی کل کشور در افـق  

 ها انکـار ناشـدنی  انـداز  چشـم اهمیت و لـزوم اجـرا و پایبنـدي بـه ایـن      

و  نیازهــا هــا پــیش و از ســوي دیگــر اجــرا و پایبنــدي بــه آن نمــودمــی

ضرورت تبیـین   درستی بهسازمان طلبید که ادارات کل می ملزوماتی را

 -انـداز  چشـم گام نخست در راه تحقق اهـداف   عنوان به-راها  نظري آن

این احساس موجب شـد تـا موضـوع یادشـده ذیـل      . کردندمی احساس

پژوهشی مورد نیاز ادارات کل طرح شود و مرکز مطالعـات  هاي  ویتاول

-سالمت اداري و مبارزه بـا فسـاد را بـر آن داشـت تـا     هاي  و پژوهش

در را بررسـی موضـوع    -کـه بـه عهـده دارد    علمـی  یباتوجه به رسالت

دسـتاوردهاي   نتـایج و اکنـون  و دهـد پژوهشی خـود قـرار   هاي  برنامه

علمـی و مهـارتی تحقّـق اهـداف      نیازهـاي پـیش «تحقیق را تحت عنـوان  

بـه جوینـدگان   » 1404در افـق  بازرسی کـل کشـور  سازمان  انداز چشم

.که مفید واقع شوداست امید . نمایدمی دانش تقدیم

  

  سالمت اداري و مبارزه با فسادهاي  مرکز مطالعات و پژوهش
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  انداز چشمق اهداف تحقّ مهارتی و علمی نیازهاي پیش

  1404در افق ازرسی کل کشوربسازمان  

رضا عارف
1

  مقدمه

سـازي  سوو همترسیم و تبیین افق روشن در آینده ایرانضرورت 

در دبیرخانه مجمع تشخیص مصـلحت   1378ز سال ا،کلیهاي  سیاست

افـق آینـده ایـران    «دربـاره  وگوهایی گفتمطالعات و . احساس شدنظام 

 »افـق آینـده  «بجـاي   انـداز  چشـم مفهـوم   1380سال . طرح شد» اسالمی

مقـام معظـم رهبـري     به اطـالع نتایج مطالعات  و قرار گرفت تأکیدمورد 

دسـتور تهیـه سـند ملـی     ي دانسـتند و  ضـرور را  لهأمسـ ایشـان  رسید 

.ندبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ کردرا  ایران انداز چشم
2

  

 تـا د کـر  مـأمور مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیسیون خاصی را 

ت و تحقیقــات دبیرخانــه همــراه بــا مطالعــات و تحقیقــات کلیــه مطالعــا

دولـت را بررسـی و مـتن اولیـه سـند       يزیـ ر برنامهسازمان مدیریت و 

                                                      
  ي سالمت اداري و مبارزه با فسادها پژوهشپژوهشگر مرکز مطالعات و . 1

  :یص مصلحت نظامی مجمع تشخرسان اطالعرضایی، محسن، پایگاه : رك. 2

http://old.maslahat.ir/Contents.aspx?p=67ee04aa-7171-4f72-bdf7-e6f68c3547e5
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 .بفرسـتد و بـه مجمـع تشـخیص مصـلحت نظـام       کندرا تهیه  انداز چشم

و از صـرف شـد   زمـان  پنج سـال   ،انداز چشمتهیه و تدوین سند  براي

سـازمان مـدیریت و    ازجملهاتی تحقیقهاي  مطالعات و پیشنهادات گروه

و گروه مطالعات استراتژي توسعه صنعتی کشور استفاده  ریزي برنامه

در  1381در سـال   انـداز  چشـم کمیسـیون  در  حاصـل نتایج . شده است

پس از اصالحاتی و شد مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث گذاشته

و در  که مقام معظم رهبري در آن انجام دادند به تصویب نهایی رسـید 

.ابالغ شد گانه سهبه قواي  23/8/82تاریخ 
1

  

 1404افـق  جمهـوري اسـالمی ایـران در   انـداز  چشـم «پس از ابـالغ  

اجرایی کشور هر یک به تهیه هاي  و دستگاهها  سازمان »هجري شمسی

پرداختند تا نقشه راه خـود را در افـق تعیـین شـده      انداز چشمو تدوین 

  .ترسیم کرده باشند

تبیین افق آینده سازمان و  منظور بهی کل کشور نیز سازمان بازرس

م گشـت تـا بـا تـدوین     منظـام، مصـ   انـداز  چشـم در راستاي تحقق سند 

 1386لذا از مهرماه سـال  . سازمان در این مسیر گام بردارد انداز چشم

با تشکیل شوراي راهبردي سازمان
2

به ایـن مهـم    ریزي برنامهو کمیته  

                                                      
.همان: رك. 1

شوراي راهبردي به ریاست رئیس سازمان و با حضور معاونین و چند تن از مدیران سازمان . 2

ودنـد  ب خارج از سازمان کـه داراي تجربـه کـالن کشـوري     نظران صاحببازرسی و تعدادي از 

یزي سـازمان و در  ر برنامهیزي با ریاست، معاون ر برنامهو کمیته  گردید بار تشکیل می ماهی یک

یزي و با حضور تعدادي از مدیران کل، کارشناسـان  ر برنامهغیاب ایشان رئیس مرکز پژوهش و 

  .شدبار تشکیل می ي یکا هفته،بیرون از سازمان نظر صاحبارشد سازمان و افراد 
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نظـر  صاحبروي کارشناسی داخلی و افراد پرداخته و با استعانت از نی

  .کردو اجزاي آن اقدام سازمان انداز چشمبه تدوین  سازمانی برون

در جلسـات   آمـده  عمـل  هاي بـه  و بررسی اندیشی هماز  حاصلنتایج 

سـازمان   انـداز  چشـم بیانیـه  «بود با عنوان  »اي بیانیه«، تصویب یادشده

.آیدمی که در ذیل .»1404بازرسی کل کشور در افق 
1

  

  

سازمان بازرسی کل کشورانداز چشمبیانیه
2

هجري شمسی، بـا اتکـال بـه     1404سازمان بازرسی کل کشور در افق 

 ریـزي  برنامـه قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و باور جمعی و تالش 

قانونی، در راسـتاي  هاي  شده و مدبرانه متناسب با وظایف و مأموریت

نظام مقدس جمهوري اسالمی ایـران، بـا اعمـال    هاي  دستیابی به آرمان

اداري کشـور، اعتمـاد عمـومی    هـاي   نظارت کارا و اثربخش بر دسـتگاه 

بیسـت   انـداز  چشـم مردم و مسئولین را کسب و نقش خود را در تحقق 

  :ساله نظام و نیل به اهداف زیر به نحو مطلوب ایفا نموده است

هـاي   اف و برنامـه ارتقاي کارآمدي نظام اداري در جهت تحقق اهـد .1

  توسعه کشور

                                                      
و مصـوبات شـوراي    جلسـات  صـورت سازمان بازرسی کل کشـور؛   انداز چشم«مقدمه  :رك. 1

  .1387یزي سازمان، ر برنامه، مرکز پژوهش و »یزير برنامهراهبردي سازمان و کمیته 

و مصـوبات شـوراي راهبـردي     جلسات صورتسازمان بازرسی کل کشور؛  انداز چشم: رك. 2

  .1387یزي سازمان، تابستان ر برنامهو یزي، مرکز پژوهش ر برنامهسازمان و کمیته 
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اداري در هـاي   ي و حقوق شهروندي در دسـتگاه مدار قانونتقویت .2

  راستاي افزایش رضایتمندي مردم نسبت به نظام اداري کشور

ایفاي نقـش محـوري در مبـارزه بـا فسـاد اداري در دسـتیابی بـه        .3

فساد دوراز بهپاك و  اي جامعه

  سازمانی با نظارت کارا و اثربخش

  و

مورد اعتماد عموم مردم و مسئولین
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  مسألهبیان 

فهمید عمده اهـداف سـازمان در    توان مییه که از متن بیان طور همان

  :شودمی در سه محور خالصه 1404افق 

ارتقاي کارآمدي نظام اداري کشور )1

ایفاي نقش محوري در مبارزه با فساد اداري)2

  ي و حقوق شهروندي مدار قانونتقویت )3

مهـارتی  و علمـی  یا به تعبیري ملزومـات  نیازها پیش«تحقیق حاضر 

را » 1404در افـق   بازرسی کل کشـور  سازمانزاندا چشمتحقق اهداف 

  ؛که خواهد بودپرسش اصلی در این پژوهش این  رو ازاین. داردمدنظر

و چـه  هـا   چه دانـش به اهداف فوق  براي دستیابیسازمان بازرسی 

  ؟را نیاز دارد هایی مهارت

پاسخ به این پرسش چـالش عمـده پـیش روي مـدیران در راسـتاي      

اسـت بـه ایـن معنـا کـه       1404سازمان در افـق  انداز چشمتحقق اهداف 

ها  باید بتوانند به این پرسش پاسخ دهند که چه دانشمتولیان امر منطقاً

ارتقـاي کارآمـدي   «تـا در سازمان رواج دهند باید را  هایی مهارتو چه 

و  »ایفاي نقش محوري در مبارزه بـا فسـاد اداري  «، »کشور نظام اداري

»باشند؟هد را شا »يمدار قانونتقویت «

اسـت کـه در   پرسـش   شـش شـده  فشـرده  ،حقیقتدر پرسش فوق 

 داده شـود روشن پاسخ ها  باید به آنسازمان  انداز چشمراستاي تحقق 

  :این شش پرسش به شرح ذیل است



  12                       گزارش پژوهشی 

علمی سازمان براي ارتقاي کارآمدي نظام اداري کشور  ملزومات)1

چیست؟ 

ظـام اداري  مهـارتی سـازمان بـراي ارتقـاي کارآمـدي ن      ملزومات)2

  کشور چیست؟

ایفاي نقش محـوري در مبـارزه بـا    علمی سازمان براي    ملزومات)3

چیست؟ فساد اداري

مهارتی سازمان براي ایفاي نقش محوري در مبارزه بـا     ملزومات)4

  فساد اداري چیست؟

ي و حقــوق مــدار قــانونتقویــت علمــی ســازمان بــراي  ملزومــات)5

  چیست؟ شهروندي

ي و حقـوق  مـدار  قـانون ان بـراي تقویـت   مهارتی سـازم  ملزومات)6

شهروندي چیست؟

  مفاهیم کلیدي تبیین

ت باال الزم است روشن شود که مراد مـا از  سؤاالپیش از پاسخ به 

، »کارآمــدي«، »تفــاوت علــم و مهــارت«، »مهــارت«، »علــم«، »ملزومــات«

ایـن مفـاهیم، مفـاهیمی     چرا کهچیست؟» يمدار قانون«و » اداري فساد«

  .استوار استها  سایر مباحث بر ماهیت و معناي آنح رطکه  هستند

همـان   »ملزومـات «یـا  » نیازهـا  پـیش «مراد از :ملزومات/ نیازها پیش

واژه  .نیـاز دارد هـا   آنوجـود  بـه  انداز چشمامور است که تحقق اهداف 
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.رودمـی  بکـار »الزم«واژه در معنایی که بیان شـد در مقابـل   » ملزوم«
1
 

پـی ملزومـات علمـی و مهـارتی سـازمان در       پس اگر تحقیق حاضر در

 یادشده باشد معنایش این است که ایـن پـژوهش   انداز چشمجهت تحقق 

به چـه   انداز چشمخواهد روشن کند که سازمان براي محقق ساختن می

  دارد؟امور علمی و چه امور مهارتی نیاز

: رودمعنا و منظور بکار میچهار  به» علم«واژه :علم
2

  

این معنا نزد قدما :مر و جلوه واقعیت در نزد عالانکشاف، ظهو)1

در این معنـا علـم بـه حضـوري و حصـولی      . پذیرفته شده بود

شد و علم حصولی نیز خود به تصوري و تصـدیقی  می تقسیم

.گردیدمی منقسم
3

  

اي یهقضمعرفت )2
4

معرفت به یک سـري قضـایا و    یا به تعبیري

.ها گزاره

فیزیـک، شـیمی، ادبیـات،     :نـد مان هاي علمـی دیسیپلین یا رشته)3

  ....جغرافیا، منطق، فلسفه و 

4(علم تجربیرف ص
1

                                                      
بـه  » الزم«است و یکی از معانی واژه » علت«به معناي » ملزوم«در منطق یکی از معانی واژه . 1

  .»معلول«معناي 

سازمان تبلیغـات  ، تهران، آموزش فلسفه، مصباح یزدي، محمدتقی: رك: براي مطالعه بیشتر. 2

.67-66، ص 1، ج 1372، اسالمی

هادي سبزواري، شرح المنظومه، حواشی محمدتقی آملی، دارالمرتضی للنشر، ص مال :رك. 3

محمدتقى مصباح یزدى، آموزش فلسفه، تهران، سازمان تبلیغات اسـالمى،  : ركهمچنین / .375

  .172و  171، ص 1ج 1372

4 . Knowledge
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اي معرفت قضیهیعنی  دوهمان معناي در این نوشته، مراد ما از علم 

ایـن  بـر  . اسـت هـا   یا به تعبیري معرفت به یـک سـري قضـایا و گـزاره    

سـازمان در  انداز چشمتحقق اهداف علمی  ملزومات«پرسش از  ،اساس

شناخت است که  »و قضایاییها  گزاره«عناي پرسش از به م» 1404افق 

  .مذکور براي سازمان ضروري است انداز چشمدر تحقق ها  آن

و کـاردانی  ، اسـتادي، خبرگـی   نـوعی ورزه مراد از مهـارت   :مهارت

نیز نوعی شناخت، دانش یا به تعبیري دانایی است اگر چه مهارت  .است

براي درك تفـاوت   .تفاوت اساسی دارد گفتیم به معنایی که ،»علم«اما با 

.توجه به تقسیمات زیر روشن گر است »مهارت«و  »علم«

  

  

                                                                                              
1 . Sciences
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  تفاوت علم و مهارت

م
عل

ا 
 ی

ش
ان
د

  

امـروز  «علم به گزاره واحد مانند؛ دانسـتن اینکـه   

  »یکشنبه است

م عل

اي گزاره

  
نه موضوع واحد و نه محمـول واحـد     

ندارد 
1

  

علم به   

مجموعه 

  ها گزاره

موضوع واحـد ولـی محمـول متکثـر     

دیســیپلین یــا رشــته (=شــته باشــددا

  )علمی

که قابلیت تبدیل به گـزاره را   دانشیمهارت یا فن؛ : اي گزارهعلم غیر 

  ندارد مانند؛ رانندگی

بـه معنـاي دانـش     »علـم «دیـد عمـده تفـاوت     تـوان  یمکه  طور همان

هـاي   در ایـن اسـت کـه مهـارت از زمـره دانـش       »مهـارت «بـا   اي گزاره

                                                      
1 . Information
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و  شـود مـی  که بـا تمـرین و ممارسـت عملـی کسـب      است اي گزارهغیر

د حد خاصی توان میکسی به میزان تمریناتش نیست بلکه هر انتقال قابل

.آورد به دستاز آن را 
1

در  يا گـزاره  یـر غارت دانـش  مهـ  دیگـر  بیان به

در حقیقـت مهـارت   . اسـت  اي گـزاره دانـش   کارگیري بهمورد چگونگیِ 

هـاي   نیازمنـدي «چیسـتی  با ایـن توضـیح مـراد از     .است» ورزه«همان 

و هـا   پرسـش از چیسـتی ورزه  یعنـی  » 1404مهارتی سـازمان در افـق   

طریـق  کـه از   1404مورد نیاز سازمان  در افق  اي گزارهغیر هاي  دانش

معناي ایـن پرسـش ایـن   به دیگر سخن . آیدبه دست میممارست عملی 

نیـاز بـه ورزیـدگی در     ،انداز چشماهداف سازمان براي تحقق «است که 

  »؟دارد هایی زمینهچه 

هدف اصلی ایـن تحقیـق آن اسـت تـا نشـان دهـد سـازمان         درواقع

سـازمان، بـه چـه     انـداز  چشـم بازرسی کل کشـور بـراي دسـتیابی بـه     

نیاز دارد کـه اگـر آن    يا گزاره یرغهاي  و چه دانش اي هاي گزاره دانش

  شود؟می دچار مشکل انداز چشماهداف تحقق ، را نداشته باشدها  دانش

:کارآمدي
2

در مدیریت، کارآمدي
3

انجام دادن با  است و اثربخشیهمان 

میـزان   در حقیقـت اثربخشی  کارآمدي یا همان.ارتباط دارددرست کارِِ

                                                      
، سـازمان  »ورهاي دینی و اعتالي هویت اسالمیتعمیق با«عارف، رضا، طرح پژوهشی : رك. 1

  .22، ص 1389تبلیغات اسالمی، سال 

2 . Peter F. Drucker (2006). The Effective Executive: The Definitive Guide to 
Getting the Right Things Done. New York: Collins. 
3 . Effectiveness
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.نیل به اهداف استوصول و 
1

سازمانی به اهـداف   که ناپس به هر میز

لـذا  . بیشتر و بهتر نائل شود آن سازمان کارآمدتر اسـت  اش شده یینتع

در پی پاسخ به پرسش از ملزومات علمی و مهارتی سازمان  که یهنگام

در پی آنـیم   درواقعدر جهت ارتقاء کارآمدي نظام اداري کشور هستیم 

وضع نظام اداري کشور را در رسیدن به  کهآنن براي تا بدانیم سازما

و چـه   اي هـاي گـزاره   اهداف تعیین شده بهبـود بخشـد بایـد چـه دانـش     

بحث کارآمـدي و اثربخشـی در مـدیریت     عملی داشته باشد؟هاي  ورزه

بحث مفصلی است که سازمان بازرسی کل کشور پیش از هر چیز باید 

 انی متعددي کـه بـراي آن ذکـر   موضع خود را در قبال این مفهوم و مع

تـا هنگـامی کـه تعریـف و ماهیـت کارآمـدي و        .شود مشـخص کنـد  می

سـنجش  هـاي   اثربخشی براي سـازمان بازرسـی معلـوم نباشـد مـالك     

میزان اثربخشی و کارآمدي نیز روشن نخواهد شد و لذا نخستین هدف 

 در حـوزه  کـه چـرا . از ابهام خواهد مانـد  يا هالهسازمان در  انداز چشم

گونـاگونی وجـود دارد   هاي  مدیریت براي سنجش میزان کارآمدي مدل

  :از اند عبارتها  برخی از این مدل

                                                      
/ 1375،هاي بازرگـانی  مؤسسه مطالعات و پژوهش ،يور و کاظمی، ب، بهره. ابطحی، ح: رك. 1

  .1378،انتشارات نشر علوم دانشگاهی، وري اورعی، ك، تحلیل و محاسبه بهره: همچنین رك
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  (Goal Model)1  هدفمدل)1

سیستمیمدل)2
2
(System Model)  

نفعان استراتژیک ذيمدل)3
3
(Strategic-Constituencies Model)  

هاي رقابتی ارزشمدل)4
4
(Competing-Values Model)  

ثربخشیعدم امدل)5
5
(Ineffectiveness Model)  

اثربخشی ترکیبیمدل)6
6

  

                                                      
1. See: Martz, W.A; Evaluating organizational effectiveness. Dissertation for the 
Degree of Doctor of Philosophy, Western Michigan University, 2008, p33.\ also: 
Henri, J.F; Performance Measurement and Organizational Effectiveness: Bridging 
the Gap. Managerial Finance Journal, 2004, Vol30, p98.\ also:

و طراحی ساختار، علـی پارسـائیان و سـید محمـد اعرابـی، تهـران،         دفت، ریچارد ال؛ تئوري سازمان

.106، جلد دوم، ص1388رکت چاپ و نشر بازرگانی، ش

2. See: Henri, J.F; Performance Measurement and Organizational Effectiveness: 
Bridging the Gap. Managerial Finance Journal, 2004, Vol30, p98.\ also See:

   فـرد،  سیدمهدي الوانی و حسـن دانـائی   ساختار، طراحی، کاربردها،: رابینز، استیفن پی؛ تئوري سازمان

.59، ص، چاپ پنجم1381تهران، صفار، 

3. See: Martz, W.A; Evaluating organizational effectiveness. Dissertation for the 
Degree of Doctor of Philosophy, Western Michigan University, 2008, p45.\also 
See: Henri, J.F; Performance Measurement and Organizational Effectiveness: 
Bridging the Gap. Managerial Finance Journal, 2004, Vol30, p98.\ also See:

   فـرد،  ساختار، طراحی، کاربردها، سیدمهدي الوانی و حسـن دانـائی  : رابینز، استیفن پی؛ تئوري سازمان

  .64، ص، چاپ پنجم1381تهران، صفار، 

  .68- 67ص همان، :رك. 4

5. See: Henri, J.F; Performance Measurement and Organizational Effectiveness: 
Bridging the Gap. Managerial Finance Journal, 2004, Vol30, p98-99.

اکبـر فرهنگـی و حسـین     رفتار سازمانی، علیکریتنر، رابرت و کینیکی، آنجلو؛ مدیریت: رك.6

  .546، چاپ دوم، ص1386ن، پیام پویا، صفرزاده، تهرا
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تعریـف   انـداز  چشـم سازمان بازرسی باید در راستاي تحقق اهداف 

سنجش اثربخشـی را مشـخص   هاي  و مدلها  خود از کارآمدي و مالك

  .کند

:فساد اداري
1

عبـارت  » فسـاد اداري «بر اساس آنچه در قوانین آمده 

فعلـی کـه توسـط هـر شـخص حقیقـی یـا        هرگونه فعل یا ترك از  :است

کسـب   هـدف بـا فردي، جمعی یا سازمانی که عمداً و  صورت بهحقوقی 

هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم براي خود یا دیگـري، بـا   

نقض قوانین و مقررات کشوري انجام پـذیرد یـا ضـرر و زیـانی را بـه      

مردم وارد یا جمعی از اموال، منافع، منابع یا سالمت و امنیت عمومی و 

، ارتشـاء، اخـتالس، تبـانی، سوءاسـتفاده از مقـام یـا       نماید نظیر رشـاء 

هـاي   موقعیت اداري، سیاسی، امکانات یا اطالعـات، دریافـت و پرداخـت   

ــمت        ــه س ــابع ب ــن من ــراف از ای ــومی و انح ــابع عم ــانونی از من غیرق

اري غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق ادهاي  تخصیص

  .و مالی

  :چند ویژگی دارد »فساد اداري«،تعریف باالبنابر 

  یا فعل است یا ترك فعل)1

  شود یا شخص حقوقیمی یا شخص حقیقی مرتکب آن)2

  .د فردي، جمعی یا گروهی باشدتوان می)3

  .عمدي است)4

                                                      
  .قانون ارتقاء سالمت اداري و مقابله با فساد 1بند الف ماده : رك. 1



  20                       گزارش پژوهشی 

بـراي   یرمسـتقیم غهدف آن کسب منافع یا امتیازات مستقیم یا )5

  .خود یا دیگري است

  .مقررات همراه استبا نقض قوانین و )6

ضرر و زیانی را به اموال، منـافع، منـابع یـا سـالمت و امنیـت      )7

  .با خود دارداز مردمگروهی عمومی یا 

و » عمـدي بـودن  «فسـاد اداري بایـد بـه دو ویژگـی     هاي  در ویژگی

  .توجه داشت» هدفمند بودن«

تصریح قـانون   یلبه دل، باالتعریف  یا عدم جامعیت یتجامعفارغ از 

پایبنـدي عمـوم جامعـه بـه     » فساد اداري«فهوم و معناي یادشده از به م

الزم و ضروري است و سازمان بازرسی کل کشور نیز هم  این تعریف

خــود  کــه آنو هــم از جهــت  اســتبخشــی از جامعــه  کــه یــنااز جهــت 

دستگاهی نظارتی است پیگیري علل، مصادیق، تبعات و نتایج فسـاد بـه   

  .ظایف خود بشماردمعناي یادشده را باید از و

ایـن تحقیـق ایـن خواهـد بـود کـه       هاي  با این توضیح یکی از پرسش

در  يتأثیرگـذارتر بیشـتر و  نقـش   1404در افـق   کـه  آنسازمان براي «

و چـه   اي هـاي گـزاره   مبارزه با فسـاد اداري داشـته باشـد، چـه دانـش     

  »را نیاز دارد؟هایی هزریا به تعبیري چه واي گزارهغیر هاي  دانش

اي است مکتوب که توسـط مقـام صـاحب     قانون قاعده:يمدار انونق

شـده و نقـض آن،   وضـع  صالحیت براي تنظیم رفتار مردم در اجتمـاع  
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ــمانت   ــال ض ــتوجب اعم ــاي  مس ــط  ه ــی توس ــتاجرای ــت حاکمی .اس
1

ي به معناي آن اسـت کـه تمـام رفتارهـاي مـا      مدار قانونبر این اساس 

بـه   .شـود و شـکل گیـرد    تنظـیم  مکتوب و موضوعه قواعدحول محور 

بـا قواعـد و قـوانین     نخستهر عمل آدمی در اجتماع انجام ،دیگر سخن

، بـا آن  مطابقـت  در صـورت فقـط  موضوعه سنجیده شـود و  مکتوب و 

ــان    .انجــام شــود ــاعی انســان، هم ــار اجتم ــدي رفت ــت قانونمن در حقیق

، بـه معنـاي تقویـت    يمـدار  قـانون پـس تقویـت    .روشمندي رفتار اسـت 

در  رفتـار کـردن  ایـن روشـمند   . تار کردن در اجتمـاع اسـت  رفروشمند 

 اي جامعـه در ها  دارد که هرگاه آن نشانه هایی یژگیوو ها  اجتماع نشانه

ــق شــود  ــايمحق ــزان  گوی ــانونمی ــدار ق ــود م ــه خواهــد ب . ي آن جامع

دارد که برخـی از   ییها مؤلفهدر جامعه ي مدار قانونتقویت  دیگر بیان به

  :یل استبه شرح ذها مؤلفهآن 

اي جامعـه ؛ در چنـین  دولـت و کـارگزاران  هـاي   شفافیت در فعالیت

حاکمان و کارگزارانی که مردم را نامحرم تلقی کننـد و یـا از طـرح    

 تلقـی  یـزي گر قانونآشکار مسائل طفره روند خود مصداق و منبع 

.شوندمی

مـردم   مـورد اعتمـاد  ، سالم و مقتدرو قضایی نظارتیهاي  دستگاه

.هستند

                                                      
شـرکت  ، تهـران،  اتوزیان، ناصر، مقدمه ي علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایرانک:رك. 1

انشگاه تهران، د،گرجی، ابوالقاسم، مقاالت حقوقی :همچنین رك/ 215-220ص ،1373، انتشار

  .276-273، ص 2ج ، 1372تهران،
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بر امور نظارت داردیامناحساس نابدون يا حرفههاي  نهرسا.

 باالتر از قانون نیست کس یچهعمالً است وقانون برترین مرجع.  

اند مطلعو کارگزاران افراد از حقوق و تکالیف خود.  

مشخص و و تخصص گرایی  ساالري یستهشاو معیارهاي ها  مالك

  .استمعمول 

 کننـده  یلتسـه قـوانین  معنـا کـه   به این  کنند ینمقوانین نقض غرض 

.روکراسیوب یهرشد و توسعه کشورند نه عامل فرب

دنشـو مـی  تنقیح یاآمد منسوخ قوانین ناکار مدت میانهاي  در دوره

  .دنگردمی ءانشاجدید و قوانین اثربخش و 

اجتمـاعی در تعیـین سرنوشـت کشـور مشـارکت      همه آحاد ملت-

  .دارندسیاسی 

اجتماعی و سیاسـی در قـدرت و البتـه    مشارکت  ،متغیرهاي رضایت

 بخش الهام،پذیري مسئولیتو نظارتی، اجرایی ،قضائی ،در ابعاد حقوقی

رضـایت   کـه  میـزان  به این معنا کـه بـه هـر     .ي استمدار قانونفرهنگ 

مردم و مشارکت اجتماعی و سیاسی آنان بـاالتر رود انگیـزه بیشـتري    

بـه دسـت   حـور قـانون   براي پایبندي به قـوانین و عمـل کـردن حـول م    

ــی ــدم ــد.آورن ــذیري مســئولیتعنصــر شــهروند فاق ــت  پ ــز ظرفی هرگ

تشـکیل   مؤلفـه نیز خود از سه  پذیري مسئولیتو  .ي را نداردمدار قانون

  :شده است

 اطالعاتداشتن  

نظارت و بازرسی(خواهی پاسخ(  
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از وضع موجودمنديرضایت  

 دتوان می، دراضی از وضع موجوو  پاسخگو ،شهروند مطلع بنابراین

.باشدمدار قانونتابع قانون و شهروندي 
1

  

در پی پاسخ بـه ایـن    ست که سازمان بازرسی کل کشور بایدا اینجا

یـک جامعـه   هـاي  مؤلفـه 1404اگـر بخواهـد در افـق    «پرسش باشد که

هـاي   بـه چـه دانـش   را محقـق کنـد   یادشـده  هـاي   با ویژگـی مدار قانون

  »نیاز دارد؟ هایی ورزهو چه  اي گزاره

سازمان انداز چشماهداف نسبت  

سـازمان   انـداز  چشـم پیش از پرداختن به ملزومات علمی و مهـارتی  

روشـن   انـداز  چشـم میان سه هدف یاد شده در بیانیه  الزم است نسبت

بیان شد، انداز چشمدر اهدافکاررفته بهمفاهیم  تبییندر  ازآنچه. شود

سـبت الزم و ملزومـی   ن ینـوع  ،هـدف  این سـه نتیجه گرفت که  توان می

دارنــد بــه ایــن معنــا کــه الزمــه 
2
نظــام اداري،  و اثربخشــی کارآمــدي 

 يمـدار  قانوناست و الزمه تحقق و حفظ حقوق شهروندي ي مدار قانون

فـرض بـر   چرا کـه . مبارزه با فساد اداري و حفظ حقوق شهروندي نیز

 در کـار ي برقرار اسـت مگـر آنجـا کـه فسـادي      مدار قانوناین است که 

ي بـر مبـارزه و مقابلـه بـا فسـاد      مدار قانونپس دوام و استمرار . شدبا

                                                      
فلسفه فرهنگ، منابع و مناشی فرهنگ، پژوهشگاه فرهنـگ و   ،نادري فارسانی، سیاوش :ك.ر.1

  .1391، اندیشه اسالمی

نچه وجودش براي بودن چیزي یا پدید آمـدن  آ؛ لوازم: الزِمۀ، جمع:فرهنگ لغت عمید: رك. 2

  .وضعیتی مورد نیاز است
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تـا   انـد  شـده  وضـع از سوي دیگر فرض بر این اسـت کـه قـوانین     .است

اثربخشی یا همان کارآمدي نظام اداري، و دسـتیابی بـه اهـداف تعیـین     

ي بیشتر باشد، کارآمدي مدار قانونهر چه  ینبنابرا. شده را محقق کنند

پـس اگـر اثربخشـی و    . اداري هم بیشتر خواهـد بـود  ام نظو اثربخشی 

علـت را  کارآمدي نظام اداري کاهش یابد یا خللی به آن وارد شود بایـد  

ي و حفـظ حقـوق   مـدار  قـانون ي جسـت و هرچـه   مـدار  قـانون وه در نح

هـاي   شهروندي دچار مشکل و خلل باشد، از میـزان فسـاد در دسـتگاه   

  .اداري مرتبط حکایت دارد

  

  

  

  

ي سخن فوق آن است که اگر فرایند مبارزه بـا فسـاد اداري بـه    معنا

نیـز   سـازمان  انـداز  چشم، دو هدف دیگر بهترین نحو ممکن محقق شود

بایـد بـه   سازمان بازرسی کـل کشـور    لذا. شد دنخواهمحقق  ،آن بعتَهب

  .ش بپردازد.ـ ه 1404علمی و مهارتی مبارزه با فساد در افق ملزومات 

سـازمان   ا نیز به همین ملزومـات علمـی و مهـارتی   در تحقیق حاضر م

  .پردازیممی 1404در افق مبارزه با فساد اداري  بازرسی در

مبارزه با فساد 

اداري

تقویت قانون 

مداري 

ارتقاء 

کارآمدي
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  بارزه با فساد اداريملزومات علمی م

مراد ما از علم در این نوشته، همان معرفت بـه   به شرحی که گذشت

پرسـش از  معنـا،  بر اسـاس ایـن   . استها  قضایا و گزاره از اي مجموعه

بـه  » 1404سـازمان در افـق    انـداز  چشـم ومات علمی تحقق اهداف ملز«

در هـا   اسـت کـه شـناخت آن   » و قضـایایی هـا   گزاره«معناي پرسش از 

  .مذکور براي سازمان ضروري است انداز چشمتحقق 

 1404ملزومات علمی و نظري مبارزه موفق با فسـاد اداري در افـق   

  :کرد بندي دستهدر موارد زیر  توان میرا 

  بازرسی شوندههاي  در دستگاهکارت ماهیت شناخ)1

پارادایم بیمار و طبیب ما اگر در بحث از فساد اداري، پارادایم فکري 

بیماري بـراي یـک سـازمان یـا      منزله به، آنگاه باید فساد اداري را باشد

در این صورت نخستین ملزومات علمی و . دستگاه اداري بشمار آوریم

یابد شناخت ما نسبت می یماري ضرورتبتئوریکی که براي درمان این 

که پزشک پیش از هر  طور همان.به کار اداري در دستگاه مربوطه است

و نحـوه   اجـزاء دانشی باید به آنـاتومی بـدن انسـان و کیفیـت عملکـرد      

گفـت از جملـه    تـوان  مـی پـس   .علـم داشـته باشـد   هـا   هماهنگی میان آن

سازمان ایـن اسـت    زاندا چشمنخستین ملزومات علمی در تحقق اهداف 

هـاي   و همـاهنگی میـان بخـش   و شـیوه عملکـرد   ماهیـت کـار اداري   که 

تحقـق   منظـور  بـه رو ازایـن . بدانـد را دستگاه بازرسـی شـونده   مختلف 

، الزم اسـت سـازمان بازرسـی    1404سازمان در افق  انداز چشماهداف 
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کنـد معرفتـی   مـی  خود نخستین معرفتی را که کسبهاي  براي بازرسی

  :آیدبه دست میسؤالدر پاسخ به این  باشد که

ماهیـت کـار اداري در دسـتگاه بازرسـی شـونده     
1
و نحـوه عملکــرد   

  چگونه است؟ها  و هماهنگی میان آنها  بخش

دسـتگاه بازرســی   ازپاسـخ بـه ایــن پرسـش یعنـی شــناخت نسـبی      

 بـه نظـر  امـري بسـیار بـدیهی     ،نسـبی  لزوم این شناخت اگرچه، شونده

بازرســی، گویــاي آن اســت کــه هــاي  أموریــت، امــا برخــی مرســدمــی

در دستگاه بازرسی شونده از ماهیت کار در دسـتگاه   ،بازرسان مأمور

  .اند نداشتهییدقیق و جز اطالعیبازرسی شونده

 شـناخت دسـتگاه بازرسـی شـونده الزم     تبـع  بـه معرفت دیگري که 

 تـوان میباید بدانیم چگونه  که اینو بسیار هم حائز اهمیت است آید می

بازرسی هاي  بازرسان حوزه خاصی را با ماهیت کار اداري در دستگاه

بـه دیگـر سـخن شـناخت      ؟آشنا کردخاص شونده مرتبط با آن حوزه 

عام نسبت به ماهیت کار اداري و شناخت خاص نسبت به ماهیـت کـار   

ما است این قسم شناخت در واقع  مدنظردو قسم شناخت  ،خاصاداري 

و شـناخت  ) عـام هاي  ویژگی(یک انسان  عنوان بهمار شناخت بی منزله به

  .است )خاصهاي  ویژگی(یک شخص خاص عنوان بهاو 

                                                      
یی هـا  مؤلفـه هـا و   ، مجموعه ویژگی»ماهیت کار اداري در دستگاه بازرسی شونده«منظور از . 1

کـه   يطور بهکند  است که کار در یک دستگاه اداري را از کار در دستگاه اداري دیگر متمایز می

  .رفت ایز هم از بین مینبود آن تم ها مؤلفهاگر آن 
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  ماهیت هر یکو فساد ادارياقسام شناخت )2

معرفـت و دانـش دیگـري را بـراي      ،تفکر در پارادایم بیمار و طبیـب 

بخشد و آن می ضرورت 1404سازمان در افق  انداز چشمتحقق اهداف 

بیماري دسـتگاه   عنوان بهت به این است که فساد اداري شناخت و معرف

؟ بـه دیگـر سـخن    و اقسام آن چیست چه ماهیتی داردبازرسی شونده 

سازمان بازرسی کل کشور باید بتواند از منظر نظري و علمی مشخص 

و اوصـاف اساسـی  هـا   ات یا به تعبیـري ویژگـی  کند که مقومات و ذاتی

و هـر یـک از اقسـام فسـاد اداري      یطـورکل  بهفساد اداري  دهنده یلتشک

 یـا مقومـات و  هـا   کـه اگـر آن اوصـاف و ویژگـی     چیستخاص  طور به

؟نخواهد بـود یا قسم خاصی از فساد اداري ذاتیات نباشد فساد اداري 
1
 

پاسخ به این پرسش همان معرفت و دانش دیگري است که سـازمان در  

و اقسام آن ري ادا عدم شناخت ماهیت فساد. به آن نیاز دارد 1404افق 

و عدم شناخت عدم شناخت ماهیت بیماري  منزله بهدر پارادایم یادشده 

گفت معرفت دیگري که  توان میپس . استماهیت اقسام بیماري در بدن 

باید کسب کند پاسخ به این پرسش است که چـه   1404سازمان در افق 

                                                      
را » جـرم «ي ذاتـی و مقومـات   ها مؤلفهدانیم در محاکم یکی از  که می طور همانمثال عنوان به. 1

و » عنصـر قـانونی  «دانند که در کنار دو عنصر دیگر یعنـی   می» یتسوءن«عنصر معنوي یا همان 

موکلین خود با رد یکی رو وکال در دفاع از  ینازا. کند مجموعاً جرم را محقق می» عنصر مادي«

براي موکلین خود حکـم برائـت را    -است» عنصر معنوي«که غالباً هم  -جرم گانه سهاز عناصر 

 هـا  مؤلفهیی هست که از بین بردن آن ها مؤلفهدر مورد فساد اداري هم . کنند می اخذاز محکمه 

  .موجب عدم تحقق فساد اداري است
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آشنا  کنیم تا سازمان با ماهیت فساد اداري و ماهیت اقسام فساد اداري

  باشد؟

  شناخت علل و اسباب فساد اداري)3

و مقـدمات تحقـق فسـاد    هـا   زمینـه ، ها یشهرمعرفت به علل، اسباب، 

اسـت کـه مبـارزه بـا      ییها دانشترین یديکلو  ترین مهماز جمله اداري، 

بسـا موجـب   ، چندان معنا نـدارد و  فساد اداري بدون در نظر گرفتن آن

 1404بازرسی کل کشـور در افـق    سازمان. ملی باشدهاي  اتالف هزینه

یا مقدمات تحقـق  ها  ، زمینهها یشهرباید سازمانی باشد که علل، اسباب، 

شناسایی کـرده باشـد و از سـوي دیگـر شـیوه از بـین       فساد اداري را 

بنابراین معرفـت بـه پاسـخ پرسـش زیـر از جملـه       . را بداندها  بردن آن

  :ه آن نیاز داردب 1404است که سازمان در افق  اي یعلمملزومات 

 ،و مقـدمات تحقـق فسـاد اداري،    ها  ، زمینهها یشهرعلل، اسباب

  چیست؟

دهـد کـه عمـده    مـی  نشان شده انجامهاي  برخی تحقیقات و پژوهش

در شـش دسـته   بازرسـی شـونده   هـاي   علل و اسباب فساد در دستگاه

.است ذکر قابل
1

به دیگر سخن شش نقـص و خلـل سرچشـمه و ریشـه      

ایـن   کـه  میـزان بـه هـر    کـه  يطـور  بـه رود می ري بشمارتمام مفاسد ادا

                                                      
، مرکز مطالعـات و  »ري سازمان بازرسی کل کشوري کیفها گزارششناسی  یبآس«طرح : رك. 1

  .1394ي سالمت اداري و مبارزه با فساد، سال ها پژوهش
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شـود، بـه همـان میـزان نیـز از فسـاد اداري کاسـته        ه خشکاندها  ریشه

:از اند عبارتاین شش ریشه  .خواهد شد
1

  

تخصــص و (سـاالري  یســتهشاعـدم شـفافیت در اجــراي قاعـده    .3- 1

بسیاري از مفاسد اداري عدم شـفافیت  هاي  ؛ از جمله علل و ریشه)تعهد

، سـاالري  شایسـته قاعـده  . است ساالري یستهشانحوه اجراي قاعده در 

ــده ــزوم آن ن  اي قاع ــه در درســتی و ل ــیاســت ک ــوان م ــرد ت ــد ک . تردی

شـفافیت در اجـراي ایـن    . رودمـی  امري مسلم بشمارمنطقاً که طوري به

تعریـف،   »شایسـته «صـفت  قاعده بـه معنـاي آن اسـت کـه بایـد بـراي       

ذکـر شـود کـه     سـنجش  قابـل ملموس و  روشن، هایی مؤلفهو ها  ویژگی

و شـرایطی را  هـا   ، و ویژگـی را شـناخت  »شایسته«بتوان بر اساس آن 

نیروهـاي شایسـته    پذیري مسئولیتارتقاء و  تامشخص کرد یروشن به

بحث از آشنایی عموم نیروهـاي بازرسـی    .ي شوداز اعمال سالیق مبرّ

ي هر بخش با سازمان با دانش حقوق، منطق و همچنین آشنایی نیروها

مرتبط با حوزه تخصصی مورد بازرسی خود نیـز در بحـث   هاي  دانش

بازرس کشف و گزارشِ کار  کهازآنجا.شودمی مطرح ساالري شایسته

بـه جرم و فساد اسـت، لـذا نیازمنـدي بـه دانـش حقـوق       آسیب، تخلف، 

ابـزاري بـراي    عنوان بهمواد اولیه کار و شناخت نسبت به منطق  عنوان

مورد نیـاز  هاي  و استنباطها  دانش حقوقی در قالب استدالل یريکارگ به

امـري  ... و هـا  یدنظرخواهیتجد، دفاعیات، ها یفرخواستک، ها گزارشدر 

                                                      
  .همان: رك. 1
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از سوي دیگر دانش تخصصـی مـورد نیـاز بازرسـان در      .روشن است

آنچـه اهمیـت   . مختلف نیز نیاز به توضیح نداردهاي  بازرسی از دستگاه

از جملـه  ایـن دو قسـم معرفـت،    از  يمنـد  بهـره زوم لـ دارد این است که 

.لحاظ شود ساالري شایستهاموري است که باید در بحث 

 مقبـول شود تا ایـن قاعـده   می حال پرسش این است که چه چیز موجب

در جایگـاه   متعهـد متخصـصِ  ي انسانیدر حد شعار باقی بماند و نیرو

بایـد   1404ر افق در واقع سازمان بازرسی د ؟یردقرار نگشایسته خود 

پاسـخ دهـد   هـا   با آن بتواند به این پرسشتاباشد  یافتهدستیبه دانش

هـاي   در دسـتگاه سـاالري  شایسـته اجراي قاعـده   شیوهکه؛ چه کنیم تا 

عــزل و ، و ارتقــاء شــودالزم برخــوردار شــفافیت بازرســی شــونده از 

؟ داعمال سالیق رهـایی یابـ  آفت ز ا نیروهادهی به و مسئولیت ها  بصن

پاسخ این دو پرسش از جمله ملزومات سـازمان در  و دانش به معرفت 

 ساالري شایستهعدم شفافیت در نحوه اجراي قاعده  .افق یاد شده است

و  برنــامگی یبــاز جملــه مفاســدي اســت کــه مفاســد دیگــري همچــون؛ 

.عمل کردن را در پی داردو ناروشمند یدهنسنج
1

  

؛ ملکـرد نیـروي انسـانی   و نظارت بـر ع عدم شفافیت در ارزیابی .3- 2

 يا شـونده در هر دستگاه بازرسی ها  و ارزیابی آننظارت بر کارمندان

طبعـاً مـدیریت مجموعـه بایـد بـراي       .وظیفه مدیریت آن دسـتگاه اسـت  

هـا   داشته باشد و براي ارزیابی نیز مالك ییها روشضوابط و  ،نظارت

                                                      
، مرکز مطالعـات و  »ي کیفري سازمان بازرسی کل کشورها گزارششناسی  یبآس«طرح : رك. 1

  .1394ي سالمت اداري و مبارزه با فساد، سال ها پژوهش
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و ارزیـابی  دستگاه بازرسی شونده اما نظارت بر مدیران . هایی شیوهو 

از جملـه امـوري کـه     شـود؟ می انجام هایی مالكو ها  با چه روشها  آن

هـاي   و مـالك هـا   نامشـخص بـودن شـیوه   ،زندمی فساد اداري را دامن

پـاي   بـاز شـدن  نظارت و ارزیابی بر نیروها خصوصاً مدیران است که 

از جمله ملزومات علمی که سـازمان   رو ازاین. شودمی سالیق را موجب

سـازمان   به آن محتاج است، پاسخ این پرسش است کـه؛  1404ق در اف

ــد تــا روش    ــد چــه کن ــارت و مــالك هــاي  بای ــیوههــا  نظ هــاي  و ش

شود و راه براي اعمال سالیق در آن بسته شود؟زدایی ابهام بیارزیا
1

ساختار؛ مراد از و نامتناسب ساختارهاي نادرست.3- 3
2

صـورت   بـه 

گفتـه   مجموعهس بین اجزاي یک کلی به الگو یا روابط ملموس یا ناملمو

.قابـل تشـخیص اسـت   بازشـناخت الگـو  یا مشاهدهشود که بر اثر  می
3
 

شود کـه سـاختار نادرسـت چگونـه موجـب      می حال این پرسش مطرح

در فراینـدهاي اداري گـاه شـرایط و اوضـاعی      شـود؟ مـی  فسـاد اداري 

اما روابـط   دهد نمیشود که از نیروي انسانی هیچ خطایی رخ می حادث

سر تعریف شده که از آن فساد اداري  اي گونه بهآن مجموعه  اجزاءبین 

در میان ساختارها و به تعبیري الگوهاي مختلفی که بـراي  .  آورد یبرم

 تـوان  مـی یـک دسـتگاه اداري    اجـزاء روابط ملموس و نـاملموس میـان   

بـا  تعریف کرد، بهترین الگو و ساختار آن الگـو و سـاختاري اسـت کـه     

در تــأمین ري دارد و اهــداف و فلســفه عملکــرد دســتگاه تناســب بیشــت

                                                      
  .همان: رك. 1

2 . Structure
3.See:http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87
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 تـر  هزینـه  کـم و  تـر  خسـارت کـم   ،اهداف تعیین شده آن دستگاه مفیـدتر 

سـاختاري کـه بیشـترین منفعـت را بـا کمتـرین        ،به دیگـر سـخن  . باشد

بنـابراین  . هزینه براي دسـتگاه اداري مربوطـه فـراهم نمایـد    خسارت و 

بایـد دانـش پاسـخ بـه ایـن       1404ر در افـق  سازمان بازرسی کل کشـو 

میـان   ارتبـاطی  ساختار و الگـويِِ  کدامش را کسب کرده باشد که؛ پرس

ــی،بازرســی شــوندهدســتگاه اداريِ اجــزاء ــ م ــم  توان ــان هــم ک د توأم

باشـد و هـم اهـداف تعیـین شـده آن دسـتگاه        تر هزینه کمو  تر خسارت

.کند محققرا بیشتر  بازرسی شونده
1

وعـه  فراینـد سـازمانی بـه مجم   ؛ و نامتناسب فرایندهاي نادرست.3- 4

براي دستیابی به اهداف شود که  اي اطالق می پیوسته هم بهرویدادهاي 

.شودمی تعریف، طراحی و پیاده تعیین شده،
2

آن فراینـدهایی   بنـابراین 

یــا نحــوه  اســت کــه از جهــت تعریــف، طراحــی و نامتناســب نادرســت

 ، تحقق اهداف و اغراض تعیین شده را بـا مشـکالتی مواجـه   سازي پیاده

بررسی صحت تعریـف و طراحـی فراینـدها و تناسـب      رو ازاین.کندمی

با اهداف هر دستگاه اداري مورد بازرسی، امري ضـروري اسـت   ها  آن

به این معنا که سازمان بازرسی باید برخی از مفاسد اداري را در نـوع  

فراینـدها دسـتگاه بازرسـی شـونده      سـازي  پیـاده تعریف و طراحی یـا  

دانشی که سـازمان نیـاز دارد ایـن     1404ق در اف رو ازاین. جستجو کند

                                                      
، مرکز مطالعـات و  »ي کیفري سازمان بازرسی کل کشورها گزارششناسی  یبآس«طرح : رك. 1

  .1394ي سالمت اداري و مبارزه با فساد، سال ها پژوهش
2 . See: http://cqi.tbzmed.ac.ir/Farayand/Farayand.htm
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کـه در   پیوسـته  هـم  بـه است کـه بدانـد؛ بهتـرین مجموعـه رویـدادهاي      

، اش شـده یک دستگاه اداري خاص به اهداف و اغراض تعریف  دستیابیِ

در  است کدام اسـت؟  تر هزینه کمو  تر خسارتکم  ،تر کننده تأمینمفیدتر،

باید توجه داشت که بسیاري خصوص فرایندهاي نادرست و نامتناسب 

 شناسـی  روشا به تعبیري ینادرست هاي  از مفاسد از جمله اتخاذ روش

.گنجدمی روش ناشناسی هم ذیل آنحتی نادرست و 
1

؛ پنجمین عامـل و سرچشـمه   عدم شفافیت در نحوه مستندسازي.3- 5

. ، عدم شـفافیت در نحـوه مستندسـازي اسـت    بسیاري از مفاسد اداري

 مفاسددهد بسیاري از می مفاسد اداري نشانهاي  هکه پروند طور همان

چـرا  . گیـرد می اداري به کمک عدم شفافیت در نحوه مستندسازي شکل

جـاي  هي از خـود بـ  و اثـر  مفسدین خوش ندارند کـه رد ، روي هیچ بهکه

شـفافیت در نحـوه مستندسـازي دقیقـاً در پـی همـین        آنکـه  حالگذارند 

ل کشـور از جهـت دانـش و    آنچـه سـازمان بازرسـی کـ     .موضوع است

چگونـه  : به آن نیاز دارد این است که بداند 1404ملزومات علمی در افق 

بـه   و مبتنی بـر اسـنادش   ابهام بید سوابق انجام امور اداري را توان می

و  ، قابلیـت رجـوع  این مانـدگاري  .ثبت کند ،و قابل رجوع نحوي ماندگار

بازرسـی  ي دسـتگاه  از مـدیران و نیروهـا   خواهی پاسخدر  ثبت سوابق

ضـروري  و  مؤثربسیار  ،ها آنپذیري مسئولیت، و به تعبیري در شونده

                                                      
، مرکز مطالعـات و  »ي کیفري سازمان بازرسی کل کشورها گزارششناسی  یبآس«ح طر: رك. 1

  .1394ي سالمت اداري و مبارزه با فساد، سال ها پژوهش



  34                       گزارش پژوهشی 

و الزمـه   در کـار نباشـد   دهـی  پاسـخ دهد که می فساد آنجایی رخ .است

.شفافیت در مستندسازي است ،خواهی پاسخو  دهی پاسخ
1

مفاسـدي   ،ایـن قسـم از مفاسـد    :هـا  نامـه  آیـین قوانین، مقررات و .3- 6

. گیـرد مـی  ز مجري قانون بلکه از خود قـانون سرچشـمه  که نه اهستند 

به فلسـفه  آنجا که یا،داردایهام  وابهام ن سکوت کرده یا یانوآنجا که ق

در  همباقوانین آنجا که یا در حالتی دیگر  شود نمیتوجه نیانوقوضع

رو ازایـن .بـروز خواهـد کـرد   اداري  يمفاسـد  ،تضاد و تعـارض اسـت  

:را واجد باشد کهباید این دانش 1404سازمان بازرسی در افق

 و مقـررات  قـوانین  اصـالح د در توانـ  میچگونه سازمان بازرسی 

وضوح، عـدم ابهـام، عـدم    ، کامل بودن ،یتجامع،ها دستگاهاداري

  را لحاظ کند؟ قوانین و مقرراتعدم تعارض و ایهام، عدم تضاد

 راتو مقـر  قـوانین  اصـالح د در توانـ  میچگونه سازمان بازرسی

مـالك  را توجه به چرایی وضع قوانین و تحقـق فلسـفه آن   اداري 

؟قراردهدتفسیر قانون 
2

  

  شناخت نیازهاي اساسی و اصلی کشور)4

شـناخت   1404در افـق ملزومـات علمـی سـازمان    ترین مهمیکی از 

به این معنا که سازمان بازرسی  .نیازهاي اساسی و اصلی کشور است

                                                      
  .همان: رك. 1

ي قـانونی  خألهـا هـا و   از ابهـام  رفـت  بروني است که در تفسیر قوانین و ا نکتهاین مطلب، . 2

  .بسیار راه گشا است
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بـه چـه    هرزمـانی کـه کشـور در    کل کشور باید بتواند تشـخیص دهـد  

شــناخت  چیزهــایی نیــاز دارد و اولویــت موضــوعی کشــور چیســت؟ 

 هـا   سازمان مالكنیازهاي اساسی و اصلی کشور مستلزم آن است که 

این درسـت  . را بشناسد»اصلی بودن«یا » اساسی بودن«هاي  و ویژگی

دستورالعمل مانند شناخت مشکالت کالن و اساسی کشور است که در 

کشـور آمـده    1394نظارت و بازرسی سال هاي  وین و اجراي برنامهتد

.است
1
  : در آن دستورالعمل چنین آمده 

منظور از آسیب کـالن و اساسـی در    :آسیب کالن و اساسی«

این دستورالعمل، آسیبی اسـت کـه از منظـر بسـیاري از اقشـار،      

تبدیل به یـک دغدغـه و نگرانـی عمـده      هامسئولین نظام و رسانه

اسـتانی شـده و اقـدام در جهـت     /اي منطقه/در سطح ملی) لهمسأ(

جامعـه   اي از اقشارمندي عموم و یا بخش عمدهرفع آن، رضایت

».همراه خواهد داشترا به
2

  

در این  »اساسی«و  »کالن«که در عبارات باال معلوم است  طور همان

 دغدغـه «و مالك شناسـایی آن نیـز    کاررفته بهدستورالعمل به یک معنا 

آن نزد اقشار، مسـئولین نظـام و    »اسباب نگرانی عمده بودنِ«و  »بودن

-نـه عینیـت   -این مالك و معیار، نوعی نسبیت. است ذکرشدهها  رسانه

به این معنا که اگر اقشـار  . به همراه داردرا براي آسیب کالن و اساسی 

دغدغه و نگرانـی   ،نسبت به یک آسیبها  مردم، مسئولین نظام و رسانه

                                                      
  .1394ي نظارت و بازرسی سال ها برنامهمل تدوین و اجراي دستورالع 2ماده : رك. 1

  همان: رك. 2
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شته باشـند و حتـی از آن مطلـع نباشـند، آن آسـیب، دیگـر کـالن و        ندا

ایـن   بـودن دارمشـکل نسـبی بـودن و   فـارغ از   .آیـد  ینماساسی بشمار 

و » نیازهاي اساسی«براي الزم است سازمان ، یاد شده مالك و تعریف

و -نـه نسـبی   -عینـی هاي  کشور نیز تعریف و مالك» نیازهاي اصلی«

اساسـی و اصـلی در    يشناسـایی ایـن نیازهـا    .کنـد ارائه اي بینانه واقع

پــس ملزومــات علمــی  .بســیار مهــم اســت ترســیم اهــداف و نقشــه راه

و هـا   مـالك : خواهد بود کـه پرسش این پاسخ به سازمان در این زمینه 

آن »کـالن بـودنِ  «و  »اساسـی بـودن  «،یک امـر  »بودنِنیاز«معیارهايِ

اداري در مسـیر تحقـق   مفاسـد   تـرین  مهمچرا کهچیست؟براي کشور 

  .دنکنمی نیازهاي کشور ظهور و بروز پیدا ترین اصلیو  ترین اساسی

5(اختیارات شناخت وظایف و حدود

. شناخت و معرفت به حدود وظایف و اختیارات غیر از دانستن آن است

شــناخت و  1404یکــی از ملزومــات علمــی ســازمان بازرســی در افــق 

یـارات سـازمان اسـت تـا اهـداف،      معرفت نسبت به وظایف و حدود اخت

خود در مبـارزه بـا فسـاد اداري را بـر اسـاس آن      هاي  ، روشها برنامه

وظـایف و  «پس باید بـه ایـن پرسـش پاسـخ داده شـود کـه؛       . تنظیم کند

بـه   »؟آن کـدام اسـت  هاي  و محدودیت حدود اختیارات سازمان چیست

هـد؟ و  د و بایـد انجـام د  توانـ  مـی را سـازمان   کارهـایی  چـه دیگر سخن 

هـاي   طبعـاً محـدودیت   د انجـام دهـد؟  توانـ  مـی را نبایـد و ن  کارهـایی  چه

سازمان، انتظار برخی اقدامات و توقـع دسـتیابی بـه برخـی اهـداف را      

.کندمی منتفی
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مورد توجه سازمانهاي  شناخت ارزش)6

کـه  وجود دارنـد و خطوط قرمزي ها  و کاري ارزش ریزي برنامهدر هر 

ایـن  پایبنـد هسـتند،   قائـل و  هـا   رنامـه بـه آن  برنامه ریزان و مجریـان ب 

ــه مــالكو خطــوط، هــا  ارزش کــه در  ندســتهو معیارهــایی هــا  از جمل

 کـارگیري  بـه و در انتخـاب و  هـا   ، اهـداف، برنامـه  هـا  انگیـزه گیري شکل

سازمان بازرسی کـل کشـور   .دارند کننده تعیینو ابزارها نقش ها  روش

معرفـت داشـته   شـمارد  مـی  رآنچه ارزش و هنجـا به باید  1404در افق 

از جملـه ملزومـات   نیـز  هـا   و ضـد ارزش هـا   شناخت ایـن ارزش  .باشد

و هـا   انتخاب روش وها  در تعیین اهداف، تدوین برنامهاست که  اي علمی

  .مهم استابزارها 

  سنجش قابلروشن و  اي گونه بهشناخت اهداف )7

ــح و      ــخص، واض ــدافش مش ــد اه ــاد اداري بای ــا فس ــارزه ب ــه مب برنام

باشد به این معنا که اگر سازمان بازرسـی کـل کشـور در     سنجش ابلق

و  4، 3، 2، 1بـه هـدف    1404تا سال  که تعیین اهداف خودش مقرر کرد

و طـی چـه   ل شود، باید روشن نماید که نیل به این اهداف چگونـه  ینا 5

ـ  سـنجش  قابـل کدام ابزارهـا باو  علمیهاي  فرایند و با چه روش ی و کم

مـبهم،   اساساً نامشخص بودن اهداف یا تعیین اهداف .استممکنکیفی

و ابزارهـاي  ها  ی که فرایند، روشسنجش قابلیا اهداف  سنجش قابلغیر 

خـود نـوعی   سنجش آن نامشخص، تعریف ناشـده و نـاموجود اسـت،    

علـم بـه    .در وصول به اهداف اسـت  قریب الوقوع ناکامیِنشانهفساد و 

از نظایرش، همچنین علم به فرایندها، ها  این اهداف و وضوح و تمایز آن
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و ابزارهاي سنجش میزان وصول بـه آن اهـداف از ملزومـات    ها  روش

سازمان 1404در افق دیگر عبارت به.است 1404علمی سازمان در افق 

  باید بداند؛

 چیست؟اداري مبارزه با فساد  دراهدافش  

؟یستبه چاز یکدیگر ها  معناي هر یک از اهداف و تمایز آن  

ی و کیفی فرایند سنجشمیزان وصول به هر یک از اهـداف   کم

  کدام است؟

سـنجش میـزان وصـول بـه هـر یـک از       علمی براي هاي  روش

  اهداف کدام است؟

 میـزان وصـول بـه هـر یـک از      کمی و کیفی ابزارهاي سنجش

  اهداف کدام است؟

ن تعییمهم در هاي مؤلفهعلم به اهداف مبارزه با فساد اداري یکی از 

  .ایجاد انگیزه مبارزه با فساد استشیوه 

مبارزه با فساد اداريهاي  شناخت روش)8

بایـد بدانـد ایـن     1404اموري که سـازمان در افـق    ترین مهمیکی از 

و از میـان   چیسـت؟ در دنیـا  مبارزه با فسـاد اداري  هاي  است که روش

 ؟گزینـد  برمـی را ها  سازمان بازرسی کل کشور کدام روشها  این روش

از میـان مجمـوع   هـا   بته باید توجه داشت کـه انتخـاب برخـی از روش   ال

از جمله ملزومـات  به دیگر سخن .ح داردرجموجود نیاز به مهاي  روش

  :علم به پاسخ دو پرسش زیر است 1404علمی سازمان در افق 
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موجود براي مبارزه با فساد اداري چیست؟هاي  روش  

بـر  هـا   رخـی روش و معیارهـاي انتخـاب و رجحـان ب   ها  مالك

  برخی دیگر چیست؟

مبارزه بـا فسـاد ضـرورت دارد بـه تجربـه      هاي  در شناسایی روش

باید دیـد کشـورهاي موفـق    . کشورهاي موفق در این زمینه رجوع شود

و هــا  و مــالكرا بــراي مبــارزه بــا فســاد برگزیدنــد؟   هــایی روشچــه 

 در غیر این صـورت در چرخـه   چه بوده است؟ها  معیارهاي گزینش آن

خـواهیم افتـاد و    انـد  کـرده دیگـران تجربـه    تـر  پـیش آنچهتجربه کردن 

اختـراع  بـه   و »تجربه را تجربه کـردن خطاسـت  «دانیم می که طور همان

در امـر مبـارزه بـا فسـاد اداري کمتـر مشـکل و       . ماندمی چرخچندباره 

هست که پیش از ما سایر کشورها با آن مواجه نشده باشـند   اي مسأله

هـاي   این نکته که برخـی دسـتگاه   .راي آن پیدا نکرده باشندب حلیراهو 

 عملکـرد ماحصـل   کـه  آنرغـم  بـه موفق نظارتی در دنیا وجود دارد کـه  

ضمانت اجرایی یا به تعبیر بهتر پشتوانه قهري و قضـایی ندارنـد   ها  آن

 کندمی موفق و کارآمد هستند، پرسش مهمی را در ذهن طرح حال اینبا

  کدام؟ها  ت و عوامل موفقیت آنچیسها  که؛ روش آن

شناخت ابزارهاي مبارزه با فساد اداري)9

مبـارزه بـا فسـاد    هاي  ابزارهاي مبارزه با فساد اداري، غیر از روش

 هایی روشباید متناسب با اهداف و  1404سازمان در افق  .اداري است

، بـه شـناخت ابزارهـاي ایـن     گزیند برمیکه براي مبارزه با فساد اداري 

یز اهتمام ورزد در واقع از جمله ملزومات علمی سـازمان در افـق   کار ن
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سازمان باید دو دانش در خصـوص   دیگر عبارت به.یاد شده همین است

  :ابزارهاي مبارزه با فساد اداري داشته باشد

ابزارهاي سازمان براي مبارزه با فساد اداري چیست؟  

    در هـاي  نسبت و ارتباط میـان آن ابزارهـا بـا اهـداف و روش

پیش گرفته شده چیست؟

بنابر یک تقسیم ابزارهاي مبارزه بـا فسـاد اداري    مثال عنوان به

قواي باوراننده، قـواي انگیزاننـده   : شوندمی تقسیمکلی گونهبه سه 

  . قهریهقواي یا همان  و قواي بازدارنده

 همــان ابزارهــاي فکــري و عقیــدتی را شــاملقــواي باوراننــده 

 تـالش  مـثالً سـازمان بازرسـی    نظارتی که در آن دستگاهشود می

باورهـاي مـردم را در خصـوص فسـاد      ،هـاي فکـري  باکارکند می

بـا ابـزار   اداري تغییر دهد و پیشگیري و مبارزه با فسـاد اداري را  

  . دنبال کندفکر و باور 

ــه ــده؛ دوم  گون ابزارهــاي احساســی، عــاطفی و قــواي انگیزانن

کند از طریـق  می تالش شود که با آن سازمانمی شامل هیجانی را

تشویق و تحریک احساس، عاطفه و هیجـان جامعـه، در خصـوص    

  .مبارزه با فساد اداري اقدامات پیشگیرانه و کنترلی اعمال نماید

از ابزارهـا   گونه این.استسوم ابزارهاي جبري و پلیسی  گونه

کـه کمتـرین    براي مبارزه با فساد اسـت ها  ابزارترین الوصول سهل

و حتـی در برخـی شـرایط بـه      ارآمدي را نیز در پی داردتأثیر و ک

  .شودمی نتیجه معکوس منجر
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متناسب با نوع برنامـه  ها  و قدرت نفوذ آنها  استفاده از رسانه

د ذیـل یکـی از اقسـام یـاد شـده      توان میرسانه  کارگیري بهو نحوه 

را با لزوم پاسخ به ایـن   و استفاده از این ابزار سازمان. قرار گیرد

ابزار رسانه از  سو یکاز  توان میچگونه : کند کهمی سش مواجهپر

از سـوي  براي مبارزه با فساد استفاده کرد و سطح، ترین عالیدر 

ــر  ــا  دیگ ــه مس ــه بهان ــی ل یب ــلحت  در دام امنیت ــات و مص توجیه

آیا جمـع میـان ایـن     دیگرعبارت بهنشد؟گرفتار واهی هاي  پنداري

  دو ممکن است؟

مـوارد   تـوان  مـی ابـزار یادشـده   گونـه سـه  این البته از ترکیب 

بایـد بـه رجحـان و    هـا   آورد که در تمام این به دستدیگري را نیز 

بودن کاربرد برخی از ایـن ابزارهـا در قیـاس بـا برخـی       تر پررنگ

بایـد  1404سازمان بازرسی کل کشور در افـق   .دیگر توجه داشت

ارهـایی را بـراي   چه ابـزار یـا ابز   ؛باشد که یافتهدستبه این دانش 

؟ همچنین باید این را نیز بداند کـه از  یندبرگزمبارزه با فساد اداري 

ابـزار فکـري اسـت و     ،بهتـرین ابـزار   ،سه ابزار یاد شده بـاال میان 

ابزار احساسی، عاطفی و هیجانی و در آخر ابـزار جبـري    ازآن پس

 بهتربـودنِ  رغـم  بـه از سوي دیگر باید توجـه داشـت کـه    . و پلیسی

ابزارهــاي  گســتره اثربخشــیِ،آناثربخشــیِ عمــقِر فکــري وابــزا

بنـابراین .احساسی، عاطفی و هیجانی از سایر ابزارها بیشتر است

سازمان بازرسی کل کشور در پی اثربخشی عمیق اسـت بایـد   اگر

ابزارهاي فکري را رجحـان دهـد و اگـر در پـی گسـتره اثربخشـی       
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دهـد و   یحتـرج ی را اي احساسی، عاطفی و هیجـان است باید ابزاره

و محدود را خواسـتار اسـت    غیر عمیقو  مدت کوتاهاگر اثربخشی 

.خواهـد بـود  ابزارهاي پلیسی و قهري بهتـرین گزینـه    کارگیري به
1

ایـن  . د بهـره گیـرد  توانـ  میاز ترکیب این سه قسم ابزار نیز  هرچند

در خصوص  1404ملزومات علمی سازمان در افق آگاهی از یعنی 

  .ارزه با فساد اداريابزارهاي مب

شناخت عوامل ایجاد و افزایش اراده مبارزه با فساد اداري)10

 ی مهـم بحث از انگیزه و انگیزش در روانشناسی سازمانی، بحث

اراده و عزم مبارزه با فسـاد اداري یـا عـدم    علل و عوامل است که

اگـر تمـام ملزومـات علمـی و      .کندمی اراده در این زمینه را روشن

انـداز  چشـم اي سازمان در راستاي تحقق اهداف بیانیـه  مهارتی بر

محقق باشد امـا انگیـزه، اراده و عـزم بـر مبـارزه بـا فسـاد         1404

شـدن فسـاد اداري انتظـاري     کـن  ریشـه انتظار اداري نباشد، آنگاه 

 انـداز  چشـم علمـی  ملزومـات   ترین مهماز جمله  رو ازاین.جاست بی

چه کنیم تا انگیـزه  : است کهعلم به این نکته  ،1404سازمان در افق 

فساد اداري در میان مدیران و نیـروي انسـانی سـازمان    مبارزه با

                                                      
، سـازمان  »تعمیق باورهاي دینی و اعتالي هویت اسالمی«عارف، رضا، طرح پژوهشی : رك. 1

  .284، ص 1389تبلیغات اسالمی، سال 
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ایجاد، تقویـت  هاي  و راه و از بین رفتن کاهشعوامل  افزایش یابد؟

مبارزه با فساد اداري چیست؟افزایش انگیزهو 
1

  

شناخت موانع مبارزه با فساد اداري)11

مات، شــرایط و تمــام مقــدســازمان بازرســی کــل کشــور اگــر 

و از سوي  دابزارها براي مبارزه با فساد اداري را فراهم کرده باش

داشـته  دیگر اراده الزم و عزم قوي بر مبارزه بـا فسـاد اداري نیـز    

کــه آن را  آیــدمــی ، آنگــاه شــناخت و معرفــت دیگــري الزمباشــد

. کنـیم مـی  ذکر 1404علمی سازمان در افق  آخرین ملزوم عنوان به

موانع مبـارزه بـا    ترین مهمو   ترین اصلیشناخت  ،علمیاین ملزوم 

  .است فساد اداري

موانع و مشکالتی را در مسیر خـود   اي پروژهانجام هر طرح و 

موانع هر طرح و  ترین مهمو  ترین اصلیاز جمله  مثال عنوان به. دارد

 اســت کــه از وضــع موجــود منفعــت نفعــانی ذي، وجــود اي پــروژه

تغییـر وضـع موجـود را کـه      تنهـا  نـه ، نفعـان  يذاین طبعاً . برندمی

ماحصل اجراي پروژه خواهد بود خوش ندارنـد بلکـه بـراي حفـظ     

                                                      
شدي، انگیزش شغلی ، ترجمه؛ ار ،التام، گري پی: براي مطالعه درباره انگیزه سازمانی رك. 1

، مفاهیم:رفتار سازمانی، )1991(رابینز، : همچنین رك./ 1389ل، انتشارات جنگ: نسرین، تهران

 يها ، دفترپژوهش، تهران)1378(سید محمد اعرابی ترجمه علی پارسیان و .ها و کاربردها نظریه

، ها؛زمینه رفتار سازمانی ، مردم در سازمان)1978(میچل، ترنس آر: همچنین رك./ فرهنگی

.،چاپ دوم، تهران، انتشارات رشد1375ترجمه حسین شکرکن 
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نیـز بـر سـر راه     هایی اندازي سنگو ها  وضع کنونی، مشکل تراشی

 نـد کارمندانگاه از میـان   نفعان ذياین  .اجراي پروژه خواهند داشت

  .و گاهی نیز هر دوو گاه میان مدیران

 1404ملزومات علمـی در افـق    عنوان بهان بازرسی سازم آنچه

در نفعـان  ذينیاز دارد، شناسایی موانع راه از جمله شناسایی ایـن  

با مطالبات آنان مقابله کند، است تا یا بازرسی شونده هاي  دستگاه

در ترسـیم نقشـه   مـثالً  را تأمین کنـد  ها  به روشی دیگر منافع آنیا 

  ....تعریف کند و یا منافع جدیدي براي آنان  ،جدید

، خطـایی اسـت کـه    انداز چشممسیرِ نادیده گرفتن و جهل به موانعِ

  .شکست را به همراه داشته باشدسازمان  انداز چشمبراي د توان می

  ملزومات مهارتی مبارزه با فساد اداري

بـا   اي گـزاره به معنـاي دانـش   » علم«عمده تفاوت گفتیم  ایناز پیش

 اي گـزاره غیـر  هـاي   از زمـره دانـش   »مهارت«در این است که» مهارت«

نیسـت   انتقـال  قابلشود و می است که با تمرین و ممارست عملی کسب

د حـد خاصـی از   توانـ  میتمریناتش ممارست و کسی به میزان بلکه هر

در مورد  اي غیر گزارهدانش  »مهارت«دیگر بیان به. آورد به دستآن را 

همـان   »مهـارت «در حقیقـت  . اسـت  اي گزارهدانش  کارگیري بهچگونگیِ 

مهــارتی ملزومــات «بــا ایــن توضــیح مــراد از چیســتی  . اســت» ورزه«

هـاي   و دانـش هـا   از چیستی ورزهیعنی پرسش » 1404سازمان در افق 

کـه از طریـق ممارسـت     1404مورد نیاز سازمان  در افق  اي غیر گزاره

 کـه  به دیگر سخن معناي این پرسـش ایـن اسـت   . آیدبه دست میعملی 
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، نیـاز بـه   انـداز  چشـم سازمان بـراي تحقـق اهـداف    «؛ خواهیم بدانیممی

مورد نیـاز  هاي  اگر بخواهیم مهارت »دارد؟ هایی زمینهورزیدگی در چه 

؛ فکـري،  کنیم، الاقـل سـه دسـته مهـارت     بندي طبقهرا  انداز چشمدر افق 

  .رسدمی به نظرضروري سازمان نیروهاي براي خلقی و فنی 

ريفکهاي  مهارت)1

بـه  اسـت کـه    هـایی  يتوانمنـد و ورزه  ،فکـري هـاي   مراد از مهارت

هـا   ایـن توانمنـدي   ترین مهم.مربوط است فکر نیروهاي سازمانساحت 

پیش از بحث از تقویـت و افـزایش   و  شودمی زیر خالصهدر سه دسته 

هـاي   ایـن توانـایی   متوسـط میـزان  فطري از  يمند بهره، ها يتوانمنداین 

:ضروري است
1

  

 آن اسـت کـه   براي نیروهاي سازمان ؛ مراد از نظم ذهنی ذهنینظم

ــا مســائل  تقســیمات،  بــه نیروهــاي ســازمان بتواننــد در مواجــه ب

تعریـف  هـاي   روشچیـنش،  و نحـوه  ، ترتیب ها مالك، ها يبند مقوله

، ابزارهـاي موجـود   یـت اهم، میزان امور مشابهازها  آن، تمایز شده

 و شـده  یـک تفکصـورت  بـه رادسـت  یـن اازو اموري  براي حل آن

هـا   در مواقـع مـورد نیـاز بـه آن     و بتوانـد در ذهن ثبت کنند مرتب 

عناصر  ،ذهن منظم ذهنی است که هنگام فعالیت و تفکر .رجوع کنند

 بـه خطـا  را یا مرتبط ربط یبامور قریب، مشابه، ،مواد اولیه،فکري

.کندنمیبا یکدیگر خلط 

                                                      
  .یت داده شوداهمین هنگام گزینش باید به این میزان متوسط از توانمندي بنابرا. 1
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بازرسی عـالوه بـر آشـنایی بـا     ؛ کار قدرت استنباط و استدالل باال

مواد قـانونی و حقـوق نیازمنـد مهـارتی اسـت کـه بـا آن بـازرس         

د از شواهد، قرائن، مستندات واقعیاتی را استنباط کند یا بـر  توان می

اساس اطالعاتی که در فرایند بازرسی کسب کرده بتواند استداللی 

ي که در کیفرهاي  مواجهه با پرونده .بسازد و مطلوبی را اثبات کند

علیه متهم حکم به برائت  ادلهدادگاه با استناد به ناکافی بودن ها  آن

از چنـین مهـارتی    یـري گ بهـره گویـاي ضـعف در    صادر کردهوي 

آوري و اســتنباط از مقــدمات موجــود مهــارت در اســتدالل .اســت

اسـت و  ) یاکتساب یرغ(فطريمهارتی است که بخشی از آن صرفاً 

بـه ایـن معنـا     .آیدبه دست میو تمرین بخش دیگر آن به ممارست 

کافی نیست و کسی را که صرف شناخت قواعد منطقی و استداللی 

تحقـق بهتـر اهـداف     .کنـد  ینمـ استدالل و استنباط مـاهر   قدرت در

اسـتدالل و اسـتنباط بـاالي نیروهـاي      قدرتباسازمان  انداز چشم

.سازمان نسبت خاصی دارد

توانـایی تفکیـک علـت و دلیـل از     توانایی تفکیک اصل و فـرع،  ؛ دقت

کیفیـت بـر   هـاي   بهانه، تشخیص جوسازي از واقعیت، تفکیک مزیت

کمیت، تمیز صـدق از کـذب، تمیـز ادلـه و شـواهد کامـل از نـاقص        

و گرفتار نیامدن در دام خطـاي  زده شتابپرهیز از تعمیم  منظور به

و هـا   از تلقـی هـا   ، تـوان تفکیـک واقعیـت   »نمونـه ناکـافی  «ناشـی از  

احساسات و عواطف، تفکیک میان سخن و گوینده آن، تمـایز میـان   

و انحرافــی از مســائل  اي حاشــیهآل، تمیــز مســائل هواقعیــت و ایــد
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موضـوع و تعـاریف مـورد    یا نبودن یکسان بودن  توجه بهاصلی، 

اکثریت، توانایی در کشف مقـدمات و   باحقیقت تمیز میان ، وگو گفت

، جزئیـات،  اجـزاء طریق توجه به همه و همه از  غیر مصرح،سخنان 

یـا  کل ابعاد یا با با با یکدیگر و  اجزاءنسبت میان و  ، تغییراتابعاد

یـا کلیـات    و با کلی باهمرابطه میان جزئیات دیگر همچنین هاي  کل

»دقـت «شـود ایـن توجـه را    مـی  دیگـر محقـق  تغییراتو یا با ابعاد

یاتی توجه دارد یا جزئ اجزاءکسی است که به  ،دقیقبازرس  .گویند

. بیننـد  نمـی بیند که دیگران به آن توجـه ندارنـد و   می و چیزهایی را

بیند و مورد می کند،می را کشف هایی نسبتروابط و دقیق بازرس 

، تغییراتـی  کننـد  نمیو توجه  بینند نمیدهد که دیگران می توجه قرار

ي ، چنین فـرد کند که از منظر دیگران مغفول مانده استمی را درك

 ...به ابعادي از موضـوع، هـدف، روش، فراینـد، سـاختار، ابـزار و      

.گذرندمی نگرد که دیگران از آن غافالنهمی

و نکات ریز  مسائل مهـارتی اسـت   ها  مهارت در توجه به ظرافت

که بازرس در کار خود به آن نیـاز دارد و بخـش غیـر فطـري آن از     

دارد قابـل   طریق ممارست و تمریناتی که در ایـن خصـوص وجـود   

ــه 1404ســازمان بازرســی کــل کشــور در افــق   .اکتســاب اســت ب

نیروهایی نیاز دارد که این مهـارت را تـا حـدود قابـل قبـولی واجـد       

در کار بازرسی گاه با متهمان و مجرمـانی سـروکار    چرا که.باشند

کنند که آن متهمان یا مجرمـان بـه چنـین مهـارت و ابـزاري      می پیدا

.مجهز هستند
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خُلقیاي ه مهارت)2

-خلقـی طـرح مـی   هـاي   که در بحث مهارت ییها پرسشپاسخ به 

هـا  تقویـت و حفـظ آن  هـاي   و راهشود در خصوص اوصاف خلقـی  

 یشناسـ  رواناخـالق و   یشناسـ  روان؛ اخـالق، يهـا  دانـش غالباً در 

در خصـوص ایـن    .گیردمی قرار ییگو پاسخو  بحثموردسازمانی 

ایــن اوصــاف  متوســطفطــري از میــزان  يمنــد بهــرهاوصــاف نیــز 

  .ضروري است

؛ صفت آزادگی همان حداقل انسانیت است که امـام  گیصفت آزاد

 کند ومی در روز عاشورا آن را از سپاه دشمن مطالبه) ع(حسین 

در  الاقـل پـس  ترسـید  ینمـ و از معاد اگر دین ندارید «: فرمایدمی

».دنیاي خود آزاده باشید
1

نادرستهاي فرض یشپ، ها انصافی یب

و هـا   ، تبعـیض طلبـی  یسـی نو گزارشو  در قضاوت منفییا مثبت 

شـوند، مـی  ان بـا آن مواجـه  که غالباً بازرسدست ینازاییها دام

اخـتالف   یـل بـه دل شـاید   .گرددمی و ورزه آزادگی مرتفع باصفت

پایبنـدي بـه دسـتورات دینـی،     تفاوت در میـزان  افراد در ایمان و 

راسخ و عمل بر داري یندانتظار به یک اندازه ها  نتوان از همه آن

از همـه افـراد    تـوان  مـی انسـانیت را   قـلِّ أاساس آن را داشت اما 

انسانیت همان صفت آزادگی است که مانع  قلِّأاین . انتظار داشت

مغرضـانه، تبعـیض   هـاي   ، گـزارش هـا  داوري یشپـ ، ها انصافی یب

                                                      
ن لَـم یکُـن لَکُـم دیـنٌ و     إ: 51، ص44بحاراالنوار، ج : همچنین رك/ 120ص, اللهوف: رك. 1

  .اَحراراً فی دنْیاکُمکُنْتُم التَخافُونَ الُمعاد فَکُونُوا 



  49  انداز سازماننیازهاي علمی و مهارتی تحقق اهداف چشمپیش    

تحقـق اهـداف    منظـور  بـه سـازمان بازرسـی    .اسـت ... و ها  طلبی

باید بتواند به این پرسش پاسخ دهد  1404سازمان در  انداز چشم

که چه کنیم تا نیروهاي سازمان خصوصاً نیروهاي صف واجـد  

تقویت گردد؟ها  صفت آزادگی باشند یا صفت آزادگی در آن

خلقی است که بازرسی کـل  هاي  از دیگر ورزه شجاعت شجاعت؛

نیسـت کـه   شجاعت صفتی  .به آن نیاز دارد 1404کشور در افق 

 يا ورزهآیـد بلکـه    بـه دسـت  با دانستن و علم حصولی و نظـري  

است خلقی که نیاز بـه تمـرین، ممارسـت و مواجهـه روشـمند و      

فقـدان   .گونـاگون دارد هـاي   براي غلبه بر تـرس  شده یزير برنامه

 مواجهـه از  شجاعت و ترس از بازرسی دقیق، موشکافانه، تـرسِ 

ان، عـدم شـجاعت در انعکـاس    و متخلف نادمنافع مفسبا  و مقابله

 ،فسـاد  نفعـانِ  ذينتایج بازرسی و نـاتوانی روانـی در مقابلـه بـا     

تحقـق   تـوان  میهنگامی  .موانع پیش روي سازمان بازرسی است

که براي ترس و عـدم   انتظار داشتسازمان را  انداز چشماهداف 

)از مـدیر و غیـر مـدیر    اعـم (سـازمان   نیـروي انسـانی  شـجاعت  

به دیگر سخن باید این پرسش پاسخ داده شـود  . داندیشی يا چاره

چه کنیم تـا نیروهـاي سـازمان خصوصـاً نیروهـاي صـف       «؛که

»فاقد نباشند؟شجاعت الزم براي مبارزه با فساد را 

صـفتی اسـت کـه از تـرس یـا همـان عـدم         صـداقتی  یبـ ؛ صداقت

اسـت  مادي ضررگیرد این ترس گاه ترس از می شجاعت نشأت

...دسـت دادن آرامـش و   از مـثالً   یرمـادي غر ضراز  و گاه ترسِ
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صـفت صــداقت هـم در انجــام بازرسـی و هــم در     درهرصـورت 

در افـق  خُلقی و مورد نیاز سازمان  يا ورزه، انعکاس گزارش آن

خنثـی کننـد تمـام     ،نیروهـاي سـازمان   صـداقتی  یبـ .است1404

سازمان بازرسـی   رو ازاین.بازرسی استهاي  و فعالیتها  تالش

کسب این مهارت خُلقی در افق یاد شده بایـد بتوانـد بـه     ورمنظ به

چه کنیم که صداقت در میـان نیروهـا   «؛این پرسش پاسخ دهد که

ح پرهیـز  یامري مـذموم و قبـ   عنوان بهصداقتی یبرواج یابد و از 

»؟شود

از جملـه ابزارهـایی کـه متخلفـین و مجـرمین      ؛ هوش هیجانی باال

دارنـد  سـی و عملکـرد بازرسـان    براي ایجاد اختالل در کـار بازر 

تنـد و   انجنگ روانی است که گاه در قالب ابزارهایی چون سـخن 

کنـد و گـاه   می بروز... و  ترس یا مخالف، تهدید، برانگیختن خشم

تحریـک احساسـات و عواطـف،    تطمیع،  همچون تر یممالدر قالبی 

در چنین شرایطی بـازرس بایـد هـوش هیجـانی      ...یديناامایجاد 

عواطف و هیجانات خود را بشناسـد  داشته باشد تا بتواند باالیی 

. درآوردغالب آید و آن را تحت کنترل و مـدیریت خـود   ها  آنبر 

هوش عاطفی، هوش احساسی یا هوش هیجانی
1

که ضـریب آن  (؛ 

شـامل شـناخت و کنتـرل عواطـف و     ) شـود  نشان داده می EQبا 

الیی بـا  EQ، شخصـی کـه   دیگـر  عبـارت  به. هاي خود است هیجان

                                                      
1 . Emotional Quotient
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با یکدیگر تلفیق  آمیزي یتموفقطور بهرا  ها هیجانمؤلفهدارد سه 

).رفتاريشناختی، مؤلفه فیزیولوژیکی و مؤلفهمؤلفه(کند  می
1

  : مبتنی استپنج مهارت بر تقویت هوش هیجانی افزایش 

  خودآگاهیمهارت )1

  مهارت خود نظم دهی)2

  خودانگیختگیمهارت )3

  مهارت همدلی )4

  اجتماعیهاي  مهارت)5

ــاور    ــن ب ــر ای ــدیریت ب ــم م ــتعل ــدیران   اس ــران و م ــه رهب ک

هیجانی باالتر، توان بیشـتري بـراي هـدایت سـازمان     هاي باهوش

دهد کارکنـانی کـه    هاي جدید نشان می یافته. دارند کنترلشانتحت 

بـاالیی هسـتند امـا     شناسی وظیفهن کاري و احساس داراي وجدا

کنــان باکارفاقــد هــوش هیجــانی و اجتمــاعی هســتند در مقایســه 

ــرد     ــد، عملک ــاالیی برخوردارن ــانی ب ــوش هیج ــه از ه ــابهی ک مش

.دارند تري ضعیف
2

  

مهــارتی اســت کــه بــازرس را در طوفــان      ،مهــارت اخیــر 

سالمت دهد و ضامن می ، نجاتغبارآلودو فضاهاي ها  جوسازي

 باال بردنسازمان براي  که این. بازرسی در شرایط یاد شده است

                                                      
خودآگاهی هیجانی، خویشـتنداري، همـدلی و یـاري بـه     گلمن، دانیل، هوش هیجانی؛ : رك. 1

  .63، ص1393ان، رشد، سال ، مترجم نسرین پارسا، تهردیگران

  ، هوش هیجانی یک مهارت مدیریتیپایگاه اطالع رسانی صنعت: رك. 2



  52                       گزارش پژوهشی 

چـه بایـد بکنـد؟     1404هوش هیجانی نیروي انسانی خود در افـق  

 طبعـاً افـزایش و   .بایـد پاسـخ داده شـود   پرسشی مهمی است کـه  

هـاي   تقویت هوش هیجانی نیز توانایی است کـه تمرینـات و روش  

، اخــــالق، شــــناختیروانخــــاص خــــود را دارد و در علــــوم 

سازمانی از آن رفتار شناسی رواناخالق، عرفان و  شناسی روان

  .بحث شده است

  فنیهاي  مهارت)1

را ها  آن توان میاست که ن هایی مهارت»فنی«هاي  ارتاز مهما مراد 

بلکـه بـه کـاردانی و    بشـمار آورد  خُلقـی  یافکري هاي  جزء مهارت

هـا   ن قسـم از مهـارت  ایـ . گـردد  بـازمی کـار بـا همـراه  هـاي   تجربه

  :از اند عبارت

ایـن  امـا  است کاردانی  نوعیومهارت کاري همان تجربه ؛ تجربه

اسـت نـه ناشـی از مطالعـه یـا       مواجهه مکـرر ناشی از  ،کاردانی

کــه بــازرس و نیــروي  هــایی مهــارتاز جملــه  .رمســتَم آمــوزش

سـازمان نیازدارنـد    انـداز  چشمانسانی سازمان در تحقق اهداف 

که گفتیم این تجربه در اثر مواجهـه   طور همان. اري استتجربه ک

 کـاري و در طـول زمـان حاصـل    هاي  مکرر با شرایط و موقعیت

و آمـوزش   دسـتورالعمل شود و چیزي نیست که با بخشنامه، می

شود که سازمان چگونـه  می حال این پرسش مطرح. آید به دست

یکـی از   .پـرورش دهـد  و ماهر در کار  باتجربهد نیروهاي توان می

و نهادها از ها  و مجرب که برخی از دستگاه شده شناختههاي  راه
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ــتفاده ــی آن اسـ ــازي و   مـ ــاي مجـ ــردن فضـ ــراهم کـ ــد فـ کننـ

براي نیروهاي تحت آموزش خـود اسـت کـه در     شده سازي شبیه

قرارگـرفتن  انسـانی  نیـرو   ،اثر ایجاد این فضاي مجازي و مشابه

مـثالً بـراي   . نـد کمـی  واقعـی را تجربـه  شبیه بـه وضـع   وضعدر 

تـا کـارآموز معلـق     شـده  ساختهآموزش خلبانی، فضاي مجازي 

بودن در هوا را تجربه کند یا مثالً براي آموزش رانندگی فضـاي  

طراحـی شــده کـه بـا آن مــتعلم     اي شـده  ســازي شـبیه مجـازي و  

مشـابه ایـن   . نشستن پشت فرمان را تا حدود زیادي تجربـه کنـد  

در نظـر گرفـت و ایـن پرسـش را     براي سـازمان   توان میایده را 

بـراي  انـدوزي  تجربـه منظور بهد توان میطرح کرد که آیا سازمان 

الزم را هـاي   فضاسـازي ،1404پرورش نیروهاي مجرب در افق 

  ؟انجام دهد

نیـروي  کـه   هایی مهارتاز جمله ابزارها و  ؛تجربی شناسی انسان

ــف     ــاي ص ــاً نیروه ــازمان، خصوص ــانی س ــا  انس ــه ب در مواج

مـدیران و  شـاکی، مفسـد،   ، مـتهم، مجـرم، متخلـف،    جـوع ر ارباب

نیـاز دارد،   ...، قاضـی و  بازرسـی شـونده  هـاي   کارکنان دسـتگاه 

کـه خـارج از مکتوبـات و     شناسـی  انساناست اما شناسی انسان

ماحصل تجربه شـخص اسـت درسـت ماننـد یـک مـأمور خبـره        

مشاهده مجرم بـا انـدك شـواهد و قـرائن بـه       محض بهآگاهی که 

.کنـد می تصدیق باره ینادراطالعات دیگر ها  ده و به ت اومجرمی

در ایـن خصـوص    1404اصلی پیش روي سازمان در افق  سؤال
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تجربی نیروهـاي انسـانی    شناسی انساناین است که چه  کنیم تا 

 تـوان  مـی به دیگر سخن چگونـه   بهبود یابد؟ ازپیش یشبسازمان 

زمان فـراهم کـرد   امکان مواجهه مکرر براي نیروهاي انسانی سا

کــه در اثــر آن ضــمن صــرف جــویی در وقــت، شــناخت تجربــه 

، مـتهم، مجـرم، متخلـف، شـاکی، مفسـد،      رجـوع  ارباببازرس از 

ــان دســتگاه  بازرســی شــونده، قاضــی و  هــاي  مــدیران و کارکن

  .افزایش یابد...

  يریگ جهینتو  يبند جمع

نوعی این سه هدف .است سه هدفسازمان در پی تحقق  انداز چشم

نسبت الزم و ملزومی دارند به این معنا که کارآمدي و اثربخشی نظـام  

ي و حفـظ حقـوق شـهروندي اسـت و تحقـق      مدار قانونمستلزم اداري، 

.مبارزه بـا فسـاد اداري  مستلزم ،ي و حفظ حقوق شهرونديمدار قانون

اگر فرایند مبارزه با فساد اداري به بهترین نحو ممکن محقق شـود،   پس

. ، محقـق خواهـد شـد   آن تبـع  بـه سازمان نیـز   انداز چشمدف دیگر دو ه

 .مهـارتی -2علمـی  -1دارد؛ ملزومـات  دودسـته مبارزه با فساد اداري 

را بـا   ربـط  يذمـدیران   ،دودسـته ملزومات هر یـک از ایـن   فراهم کردن 

کنـد ایـن   مـی  مواجـه درباره نحوه معرفت به این ملزومات ییها پرسش

  :از اند عبارتملزومات 

  ت علمیملزوما

نحــوه  ،ماهیــت کــار اداري در دســتگاه بازرســی شــوندهشــناخت)1

.ها آنو هماهنگی میان ها  عملکرد بخش
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در حـوزه  ماهیـت کـار اداري   بازرسان حـوزه خـاص بـه    شناخت )2

  .بازرسی شوندههاي  در دستگاهخاص 

  .ماهیت فساد اداري و ماهیت اقسام فساد اداريشناخت )3

و مقـدمات تحقـق فسـاد    هـا   ه، زمینـ هـا  یشهرعلل، اسباب، شناخت )4

  .اداري

و هـا   ، زمینـه هـا  یشهربین بردن علل، اسباب،  ازهاي  شناخت روش)5

.مقدمات فساد اداري

» اساسی بودن«، امریک » بودن یازن«و معیارهايِ ها  مالكشناخت )6

  .آن براي کشور» کالن بودنِ«و 

، هنجارها و خطوط قرمـز سـازمان بازرسـی در    ها ارزششناخت )7

  .1404انداز چشمابی به راه دستی

مبـارزه بـا فسـاد اداري و تمـایز آن     هـاي   و انگیزهاهداف شناخت )8

  .از یکدیگراهداف 

علمی سنجش میزان وصول بـه هـر   هاي  فرایندها و روششناخت )9

  .این سنجشیک از اهداف و ابزارهاي 

ها  موجود براي مبارزه با فساد اداري و مالكهاي  روششناخت )10

  .بر برخی دیگرها  رجحان برخی روش وو معیارهاي انتخاب 

  .ازمان براي مبارزه با فساد اداريابزارهاي سشناخت )11

بـا   ي مبـارزه بـا فسـاد اداري   نسـبت و ارتبـاط ابزارهـا   شناخت )12

  .سازمانها  اهداف و روش
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مبارزه با فسـاد اداري  و اراده انگیزه شناخت راهکارهاي افزایش )13

  .ان مدیران و نیروي انسانی سازمانمی

وضـع   نفعانِ ذيخصوصاً مبارزه با فساد اداريسایی موانع شنا)14

  .موجود

  ملزومات مهارتی

ــب آن   ــاً راه کس ــارتی طبع ــات مه ــاره ملزوم ــا  درب ــرینه ــا  تم و ه

و  شـده  یانبیلتفص بهها  مرتبط با آنهاي  یی است که در دانشها برنامه

  :کند ریزي برنامهبراي آن در سه بخش زیر سازمان صرفاً باید 

فکريهاي  مهارتکسب هاي  مهبرنا

نیروي انسانی نظم ذهنیتقویت هاي  برنامه

نیروي انسانیقدرت استنباط و استدالل تقویت هاي  برنامه

هاي  برنامهنیروي انسانی دقتتقویت

خُلقیهاي  مهارتکسب هاي  برنامه

نیروي انسانی صفت آزادگیتقویت هاي  برنامه

سانینیروي ان شجاعتتقویت هاي  برنامه

نیروي انسانی صداقتتقویت هاي  برنامه

در نیروي انسانیهوش هیجانی تقویت هاي  برنامه

فنیهاي  مهارتکسب هاي  برنامه

در  )کـاري هـاي   مهـارت (تجربـه  ایجـاد و افـزایش   هاي  برنامه

نیروي انسانی

در نیروي انسانی تجربی شناسی انسانتقویت هاي  برنامه
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  منابع و مأخذ

ــی، ح ــرهو . ابطحـ ــاظمی، ب، بهـ ــژوهش  ،وري کـ ــات و پـ ــه مطالعـ ــاي  مؤسسـ هـ

  .1375،بازرگانی

ـ   ، الدین، علی بن موسی بن جعفـر سید رضی، حلیالبن طاووس ا ىِ أللُّهـوف علـى قتلَ

  . ش 1380، قم، دلیل ما، ترجمه سید ابوالحسن میر ابوطالبی, الطّفوف

1378،انتشارات نشر علوم دانشگاهی، وري اورعی، ك، تحلیل و محاسبه بهره.  

و مصـوبات شـوراي    جلسـات  صـورت انداز سـازمان بازرسـی کـل کشـور؛      چشم

سـازمان،   ریـزي  ریزي، مرکـز پـژوهش و برنامـه    راهبردي سازمان و کمیته برنامه

  .1387تابستان 

1394هاي نظارت و بازرسی سال  دستورالعمل تدوین و اجراي برنامه.  

و طراحی ساختار، علی پارسائیان و سـید محمـد     دفت، ریچارد ال؛ تئوري سازمان

.، جلد دوم1388اعرابی، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 

 ،ترجمــه علــی . ا و کاربردهــاهــ مفــاهیم ، نظریــه:رفتــار ســازمانی، )1991(رابینــز

  .هاي فرهنگی ، تهران ، دفتر پژوهش)1378(پارسیان و سید محمد اعرابی 

ساختار، طراحی، کاربردها، سیدمهدي الوانی و : رابینز، استیفن پی؛ تئوري سازمان

.، چاپ پنجم1381تهران، صفار،    فرد، حسن دانائی

 مرکـز  »کـل کشـور  هـاي کیفـري سـازمان بازرسـی      شناسی گـزارش  یبآس«طرح ،

.1394هاي سالمت اداري و مبارزه با فساد، سال  مطالعات و پژوهش

  تعمیـق باورهـاي دینـی و اعـتالي هویـت اسـالمی      «عارف، رضا، طرح پژوهشـی« ،

  .1389سازمان تبلیغات اسالمی، سال 

   مصـوب مجلـس شـوراي اسـالمی     قانون ارتقاء سالمت اداري و مقابلـه بـا فسـاد ،

7/8/1390.  

تهـران،  ن، ناصر، مقدمه ي علـم حقـوق و مطالعـه در نظـام حقـوقی ایـران      اتوزیاک ،

.1373، شرکت انتشار

   اکبـر فرهنگـی و    رفتـار سـازمانی، علـی     کریتنر، رابرت و کینیکـی، آنجلـو؛ مـدیریت

  .، چاپ دوم1386حسین صفرزاده، تهران، پیام پویا، 

2ج ، 1372تهران، دانشگاه تهران، ،گرجی، ابوالقاسم، مقاالت حقوقی.  
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 خودآگاهی هیجانی، خویشتنداري، همـدلی و یـاري بـه    گلمن، دانیل، هوش هیجانی؛

  .1393، مترجم نسرین پارسا، تهران، رشد، سال دیگران

ل، انتشـارات جنگـ  : ، ترجمه؛ ارشدي، نسرین، تهـران انگیزش شغلی  ،التام، گري پی

1389 .  

     ،1372محمدتقى مصباح یزدى، آموزش فلسفه، تهـران، سـازمان تبلیغـات اسـالمى 

  .1ج

 جلسـات و مصـوبات    انـداز سـازمان بازرسـی کـل کشـور؛ صـورت       چشـم «مقدمه

ریـزي   ، مرکـز پـژوهش و برنامـه   »ریـزي  شوراي راهبردي سازمان و کمیته برنامه

  .1387ان، سازم

     ،دارالمرتضـی  قـم،  مالهادي سبزواري، شرح المنظومـه، حواشـی محمـدتقی آملـی

  .، بی تاللنشر

 هـا ؛زمینـه رفتـار سـازمانی، ترجمـه       ، مـردم در سـازمان  )1978(میچل، تـرنس آر

.،چاپ دوم، تهران، انتشارات رشد1375حسین شکرکن 

  نـگ، پژوهشـگاه   فلسـفه فرهنـگ، منـابع و مناشـی فره     ،نادري فارسـانی، سـیاوش

  .1391، فرهنگ و اندیشه اسالمی
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