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جستارگشایی
فساد ،مسئلهای است که در تما ادوار گریبانگیر دستگاهها و سازمانها بوده و یکی از مه تهرین
دغدغههای کنونی جامعه جهانی است که بهموازات توسعه دیوانساالری و در نبود سهازوکارهای
کارامد مبارزه با آن ،به شکلهای گوناگون رخ میدهد .در سالهای اخیهر ،مسهئله فسهاد اداری
نظر اندییمندان جهان را به خود جلب کرده است (سهازمان بازرسهی کهل کیهور.)42 :1389 ،
بررسی پیامدهای فساد اداری نیان میدهد که فساد اداری مانع سرمایهگذاری میشهود ،مسهیر
رشد و توسعه اقتصادی را ت ریب میکند و از ریق هدایت نادرست استعدادها و منهابع بهالقوه،
زمینه رکهود اسهتعدادها و جههتگیهری حرکهت منهابع بهالقوه و بالفعهل انسهانی را بهه سهمت
فعالیتهای نادرست و دستیابی به درآمدهای سهل الوصول فراه میسازد و درنهایت منجهر بهه
اختالل در روند توسعه کیور میشهود (ربیعهی 1 :1383 ،و عبها زادگهان .)13 :1383 ،فسهاد
اداری ،پیامدهای منفی دیگری مانند عد ثبات اقتصادی ،بیانضبا ی و رکود ،توزیهع نامناسهب
امکانات و تسهیالت ،کاهش سطح بهرهوری ملی و بیعدالتی اقتصادی و اجتماعی و آثار وضهعی
فراوانی همچون تور لجا گسی ته ،کاهش درآمدها و قهدرت خریهد مهرد و اختصاصهیسهازی
بهجای خصوصیسازی و رانتخواری را نیز به دنبال دارد (پورکیهانی و همکهاران.)125 :1390 ،
همچنین مطالعات نیان داده است که پیامهدهای فسهاد اداری در کیهورهای در حهال توسهعه
ازجمله ایران که ساختارهای سست و آسیب پذیر دارند ،به مراتب زیان بارتر است (عبا زادگهان،
.)136 ،1383
یکی از راهکارهای اساسی در جلوگیری از بروز فساد در نظا اداری ،توجه بهه راهحهلههایی
است که اسال در این زمینه ارائه کهرده اسهت .از آنجاکهه دیهن اسهال  ،دینه کامهل ،جهامع و
پاس گوى تما نیازهاى تکامل انسان است و هر آنچه تکامل و سعادت انسان در گرو آن باشهد
در آموزههاى دین یافت م شود ،در این زمینه نیهز دسهتورات دارد و مهدیران مسهلمان را بهه
داشتن نظامی دقیق ،جدى و عادالنه نظارت سفار

م کند (خدمتی .)47 :1377 ،اهمیت که

دین اسال براى نظارت قائل اسهت ،در میهان کمتهر برنامههاى از برنامههههاى گونهاگون بیهرى
میاهده م شود .تعلیمات آگاهیب ش اسال  ،خود مبین این موضوع است که چگونه مسلمانان
و معتقدان این برنامه اله به کار سازنده و مؤثر نظارت ترغیب و تیهویق شهدهانهد (اسهدالهی و
همکاران .)218 :1383 ،در اسال  ،بر سازوکارهای نظارتی چندگانه تأکید شهده اسهت .در نظها
نظارتی اسال  ،انسان ه از درون و ه از بیرون تحت نظارت قرار میگیهرد و ایهن امهر موجهب
میشود که افراد تا حدود زیادی از انحراف مصون بمانند.
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با توجه به نکات گفتهشده ،پرسش اصلی پژوهش این است که آیا نظارت سازمانی با رویکرد
اسالمی بر فساد اداری در سازمانهای دولتی ایران اثر کاهنده دارد؟

 .1مبانی و مفاهیم نظری پژوهش
 .1-1نظارت
نظارت ،ابزاری در راستای جلوگیری از فساد حاصل از قدرت است (موسهوی و موسهوی:1390 ،
 .)6نظارت ،مراقبتی است که ناظر با زیرکی و دقت بسیار در کار مأمور انجا مهیدههد .بهر ایهن
اسا  ،ناظر عالوه بر آنکه به واسطه نگاه دقیق ،در جریان کار مأمور قرار میگیرد ،باید با اعمال
مراقبت هوشمندانه ،کار مأمور را مطابق معیارهایی که در اختیار دارد ،تنظی کند (موسهیزاده،
 .)161 :1391نظارت در اسال  ،یکی از رو هایی است که برای تربیت کارمنهدان و کهارگزاران
بهکار گرفته میشود؛ زیرا قدرت ،همواره میل به اقتدار لبی و تمامیتخواهی را تقویت میکنهد
و هر انسانی همواره در معرض وسوسهههای قهدرت قهرار مهیگیهرد (بافکهار .)25 :1384 ،ابعهاد
نظارت بر کارکنان از منظر اسال که در قرآن و نهجالبالغه و سایر منابع معتبر دینی بههدفعهات
آمده است را میتوان در چهار بعد دستهبندی کرد:
نظارت الهی( 1نظارت خداوند) .بر اسا

این نوع نظارت ،هر عملی که از انسان سر بزند،

از سلطه و نظارت خداوندی دور نیست و انسان هرگاه ب واهد اقدا به کهاری کنهد ،قبهل از
آن باید اندییه کند و همواره این اصل را به خا ر داشته باشد کهه ههر آن و ههر لحظهه در
محضر مبدأ و خالق وجود ،پروردگار یکتا ،قرارگرفته و هر کاری ب واهد انجها دههد از نظهر
خداوند دور نیست و مورد نظارت اوست (سرمدی.)144 :1390 ،
نظارت درونی( 2خودکنترلی) .نظارت درونی ،یك نوع مراقبت درونی است که بهر اسها
آن ،وظایف محوله انجا و رفتارهای ناهنجار و غیرقانونی ترك میشهود ،بهیآنکهه نظهارت یها
کنترل خارجی در بین باشد .بدین معنی که فرد بدون توجه به کنترل خارجی ،تال

خود را

صرف انجا کاری کند که بر عهده او گذاشته شده و مرتکب موارد نادرست از قبیل ک کهاری،
سهلانگاری و ...نیود (پیروز و دیگهران .)317 :1389 ،نظهارت درونهی در قهرآن بها عنهوان
«نفس لوامه» بیان شده است ،یعنی نفسی که انسان را در مقابل نفس اَماره کنترل میکنهد
تا مبادا از مسیر اصلی منحرف شود (محمدزادهرهنی و فریدی .)1390 ،درواقع ،بین نظارت
الهی و نظارت درونی تفاوت وجود دارد؛ زیرا میتوان کسی را در نظر گرفهت کهه بهه خهدا و
معاد اعتقاد ندارد ،ولی وقتی کاری به او واگذار می شهود ،بهدون ایهن کهه نیهازی بهه کنتهرل
1. Divine Supervision
2. Self-Supervision
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خارجی و فیزیکی داشته باشد ،کار

را خوب و درست انجا میدهد (نهادریقمهی:1375 ،

.)2
3

نظارت عمومی (نظارت همگانی) .در این نهوع نظهارت ،افهراد جامعهه ،بههویهژه اعضها و
کارکنان سازمان موظف هستند تا بر اسا

وظیفه شرعی بر اعمال ،رفتار و عملکرد افهراد و

کارکنان سازمان و حتی عملکرد مدیران و مسئوالن سازمان نظارت داشته باشهند (پیهروز و
دیگران .)292 :1389 ،صفت همگانی ،خود دارای دو بُعد نظهارت همگهانی بهه معنهای اَعه
شامل نهادهای نظارتی حاضر در سه عرصه دولتی ،خصوصی و مدنی و نظهارت همگهانی بهه
معنای اَخص شامل میارکت نظارتی شهروندان بر عملکهرد نهادههای فعهال در حهوزه ههای
م تلف کیور است (نادری ملكشاه.)149 :1393 ،
نظارت مدیریتی( 4نظارت سازمانی) .به نظارتی که توسط مدیریت و یها سهازمان اعمهال
میگردد ،نظارت مدیریتی گفته می شود .به این ترتیب که مهدیریت بایهد بهر کهار و اعمهال
کارکنان نظارت کند (احمدی.)223 :1389 ،
 .2-1فساد اداری
فساد اداری ،بهرهبرداری نادرست از جایگاهههای دولتهی بهرای بهرآوردن منهافع ش صهی اسهت
) .(Thomas et al, 2000فساد اداری ،نوعی فعالیت غیرشفاف و غیرقانونی در نظا اداری است کهه
ممکن است بهصورت پنهانی یا بهصورت آشکار نیز انجا شود ) .(Soon, 2009: 63فساد اداری ،به
آن گروه از اقدامات کارکنان و مسئوالن دولت ا الق میشود که به منافع عمومی صدمه میزند
(زاهدی و همکاران .)33 :1388 ،فساد اداری ،نوعی هنجارشکنی و ت طی از هنجارهای اخالقی
و قانونی در عملکرد اداری و سهازمانی اسهت (مجتههدزاده .)42 :1388 ،فسهاد اداری ،وضهعیتی
است که یك نظا اداری را از کارایی مطلوب میانهدازد (تهابلی و همکهاران .)95 :1393 ،ابعهاد
فساد اداری عبارتند از (ساالرزهی و امیری:)1389 ،
رفتارهای شغلی نامناسب 5:به ترك خدمت ،تأخیر و تعجیل ،سرپیچی ،ک کاری و صهرف
وقت در اداره برای انجا کارهایی به غیر از وظایف اصلی اشاره دارد.
سوءاستفاده 6:به اختال  ،دریافت رشوه ،تبانی در انجا معامالت ،جعل اسناد ،دسهتکاری
در اسناد ،نابودکردن اسناد ،سوءاستفاده از مقا سازمانی ،سرباززدن از قوانین یا دورزدن آنها
بهمنظور دستیابی به منافع ش صی ،استفاده ش صی از وسهایل و امکانهات سهازمان ،دزدی
3. Public Supervision
4. Managerial Supervision
5. Inappropriate Job Behavior
6. Abuse
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وسایل و مواد مصرفی متعلق بهه سهازمان ،افیهاء و فهرو

97

ا العهات محرمانهه سهازمان بهه

دیگران ،گزار های غیرواقعی ،اسراف و تبذیر و اعمال فیار دارد.
فعالیتهای مجهول 7:اشاره به صهدور مجوزههای مجههول ،خریهدوفرو ههای مجههول و
قراردادهای مجهول دارد.
تبعیض 8:به تبعیض در روابط اداری با شهروندان ،تبعیض در پرداخهت ،تبعهیض در توزیهع
فرصتهای ارتقا و تبعیض در است دا اشاره دارد.
سهلانگاری 9:به سهلانگاری در انجا وظایف ،سهلانگاری در نگهداری امهوال متعلهق بهه
سازمان ،سهلانگاری و امتناع در رسیدگی به شکایات کارکنهان ،سههلانگهاری و امتنهاع در
رسیدگی به شکایات شهروندان ،سهلانگاری در شناسایی قهانونشهکنان و ایجهاد نارضهایتی
برای شهروندان اشاره دارد.

 .2پیشینه پژوهش
با بررسی اولیهای که در پژوهشهای داخلی و خارجی صورت گرفت ،می ص شهد کهه تهاکنون
پژوهش میدانی در زمینه تأثیر نظارت سازمانی با رویکرد اسالمی بر فسهاد اداری انجها نگرفتهه
است .با این وجود در اینجا به پژوهشهایی پرداخته شده است که بهنوعی در ارتباط با موضهوع
این پژوهش میباشند.
عظیمی و همکاران ( ،)1389پژوهیی را باهدف بررسی عوامل مدیریتی و سازمانی مؤثر بهر
فساد اداری -مالی انجا دادند که جامعه آماری این پژوهش ،مدیران و کارشناسان سازمانههای
دولتی مراکز استانهای اصفهان و زنجان بوده و تعداد  934نفر بهعنهوان حجه نمونهه انت هاب
شدند .رو

انجا این پژوهش ،پیمایش و ابهزار گهردآوری ا العهات پرسیهنامه بهوده اسهت .از

مه ترین نتایج پژوهش این بود که ضعف دستگاههای نظارتی یکی از عوامل تأثیرگذار بر فسهاد
اداری -مالی است .در زمینه اعتقاد به نظارت الهی ،از پژوهش هریس )2003( 10کهه بههصهورت
کیفی باهدف بررسی رابطه بین مذهب و کجروی انجا گرفته است ،چنهین برمهیآیهد کهه بهین
تر

از مجازات اخروی پس از مرگ و رفتار منحرفانهه رابطهه معکهو

وجهود دارد .در همهین

زمینه ،سراجزاده و پویافر ( )1387پژوهی را با هدف بررسی اثر دینداری بر نظ اجتمهاعی در
سطح فردی انجا دادند که جامعه آماری این پژوهش ،دانیجویان خوابگاههای دانیگاه سهمنان
بوده و تعداد  352نفر بهعنوان حج نمونه انت اب شدند .رو

انجا ایهن پهژوهش ،پیمهایش و
7. Unclear Activities
8. Discrimination
9. Nonchalance
10. Harris
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ابزار گرداوری ا العات ،پرسینامه بوده است .نتایج این پهژوهش تأییهد کهرد کهه دینهداری در
کاهش بروز کجروی تأثیر دارد .خنیفر و همکاران ( )1388نیز پژوهیی را باهدف شناسایی علل
و عوامل مؤثر در بروز فساد اداری انجا دادند که جامعه آمهاری ایهن پهژوهش ،کارکنهان وزارت
مسکن بوده و تعداد  45نفر بهعنوان حجه نمونهه انت هاب شهدند .رو

انجها ایهن پهژوهش،

پیمایش و ابزار گردآوری ا العات ،پرسینامه بوده است .از مه ترین نتهایج ایهن بهود کهه بهین

پایبندی اعتقادی و فساد اداری ارتباط معنیداری وجود دارد .در زمینه خودکنترلی ،نیز زهروی
( )1393پژوهیی را باهدف پییگیری از ت لفهات مهدیران و فرمانهدهان در راسهتای خودپهایی
انجا داد که جامعه آماری این پژوهش ،مدیران و فرماندهان برخی از یگانهای مستقل سهتادی
بوده و تعداد  40نفر بهعنوان حج نمونه انت اب شدند .رو

انجها ایهن پهژوهش ،پیمهایش و

ابزار گردآوری ا العات ،مصاحبه و پرسینامه بوده است .نتایج حاکی از آن بود که خودنظهارتی
نه نظارت عمومی ،عطهار
نقش مهمی در پییگیری از جرائ و ت لفات در سازمانها دارد .درزمی ٔ
( )1390پژوهیی را با هدف آسیبشناسی نظارت همگانی در ایران بهصورت کیفی انجها داد و
به این نتیجه رسید که بین افزایش نظارت همگانی با بهروز فسهاد رابطهه معکهو

وجهود دارد،

بدین معنا که با افزایش نظارت همگانی ،فساد اداری کاهش مهییابهد .در همهین زمینهه ،نتهایج
پژوهیی کیفی که توسط شمس ( )1391انجا گرفته است ،نیان میدهد کهه ازجملهه عوامهل
مرتبط با ایجاد فساد اداری ،عد کارکرد بهینه نظها کنتهرل عمهومی اسهت .درزمینه ٔه نظهارت
مدیریتی ،عباسپور ( )1385پژوهیی را باهدف بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر فساد اداری انجا
داد که جامعه آماری این پژوهش 150 ،نفر از کارکنان ادارات دولتی شهرستان شهاهرود بهوده و
تعداد  120نفر بهعنوان حج نمونه انت اب شدند .رو

انجها ایهن پهژوهش ،پیمهایش و ابهزار

گردآوری ا العات پرسینامه بوده است .نتایج حاکی از آن بهود کهه نظهارت سهازمانی ازجملهه
مه ترین عوامل مؤثر بر فساد اداری است.

 .3مدل پژوهش
در این پژوهش برای راحی متغیر نظارت سازمانی با رویکرد اسالمی که بهعنوان متغیر مستقل
مدنظر است ،از مطالعات کتاب انهای و مصاحبه خبرگی و توزیع پرسینامه استفاده شده است و
برای راحی متغیر فساد اداری که بهعنوان متغیر وابسهته مهدنظر اسهت از مهدل سهاالرزهی و
امیری ( )1389استفاده شده است .شکل  1مدل مفهومی پژوهش را نیان میدهد:

شماره هفتاد و نه  /سال بیست و پنج  /تابستان 1395

99

شکل  - 1مدل مفهومی پژوهش
رفتار شغلی نامناسب
نظارت
سازمانی با
رویکرد
اسالمی

سوءاستفاده

اعتقاد به نظارت الهی
نظارت درونی

فعالیتهای مجهول
نظارت عمومی
تبعیض

فساد
اداری

سهلانگاری

فرضیهها .این پژوهش بر اسا

نظارت مدیریتی

مدل مفهومی باال شکلگرفته است .درواقع ،ایهن پهژوهش

بهدنبال آزمایش صحت فرضیههای زیر است:
فرضیه اصلی .نظارت سازمانی با رویکرد اسالمی بر فساد اداری در سازمانهای دولتی ایران
اثر کاهنده دارد.
فرضیههای فرعی .1 .بین اعتقاد به نظارت الهی و فساد اداری در سازمانهای دولتی ایهران
رابطه منفی معنیداری وجود دارد؛  .2بین نظارت درونی و فساد اداری در سهازمانههای دولتهی
ایران رابطه منفی معنیداری وجود دارد؛  .3بین نظارت عمومی و فسهاد اداری در سهازمانههای
دولتی ایران رابطه منفهی معنهیداری وجهود دارد؛  .4بهین نظهارت مهدیریتی و فسهاد اداری در
سازمانهای دولتی ایران رابطه منفی معنیداری وجود دارد؛  .5بین نظارت سازمانی بها رویکهرد
اسالمی و فساد اداری در سازمانهای دولتی ایران رابطه منفی معنیداری وجود دارد.

 .4روش پژوهش
در این پژوهش برای راحی متغیر نظارت سازمانی با رویکرد اسالمی ،از مطالعات کتاب انهای و
مصاحبه خبرگی و توزیع پرسینامه استفادهشده است .به این صورت که ابتدا ابعاد و مؤلفهههای
نظارت سازمانی با رویکرد اسالمی از ریق مطالعات کتاب انههای مهورد شناسهایی قهرار گرفهت
(منابع ارزشی مورد بررسی ،شامل کتب و مقاالتی است که توسط خبرگان درخصوص نظارت بها
رویکرد اسالمی و با استناد به قرآن کری  ،نهجالبالغهه ،احادیه و روایهات تهألیف شهده اسهت).
ه زمان با شناسایی ابعاد و مؤلفههای نظارت سازمانی با رویکرد اسالمی ،مصاحبه خبرگهی بها 5
نفر از خبرگان مربو ه (اش اص آگاه به موضوع مهدیریت اسهالمی) ترتیهب داده شهد .مصهاحبه
خبرگی با دو هدف انجا گرفت.

 100بررسی تأثیر نظارت سازمانی با رویکرد اسالمی بر فساد اداری در سازمانهای دولتی ایران
هدف ن ست :ارائه ابعاد و مؤلفههای است راجشده ناشی از مطالعات کتاب انهای به خبرگهان
و نظرخواهی از آنها درخصوص ابعاد است راجشده و شناسایی ابعاد و مؤلفههههایی اسهت کهه در
مطالعات کتاب انهای مورد لحاظ قهرار نگرفتههانهد .ههدف دیگهر مصهاحبه خبرگهی ،درك بهتهر
متغیرها برای دستهبندی مناسب آنها بود .سپس پرسینامهای بهصورت بهاز و بسهته بههمنظهور
تأیید روایی ابعاد و مؤلفهها در اختیار  33نفر از خبرگان آگاه به موضوع قرار گرفت و این ابعاد و
مؤلفهها به تأیید آنها رسید (ابعاد و مؤلفههای متغیهر نظهارت سهازمانی بها رویکهرد اسهالمی در
پیوست الف موجود است) .همچنین برای راحی متغیر فساد اداری از مدل ساالرزهی و امیری
( )1389استفادهشده است.
پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است که به رو

پیماییی 11انجا شهده اسهت.

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمانهای دولتی ایران است و نمونهگیری به رو
خوشهای دومرحلهای 12بوده است و تعداد  3021نفهر بههعنهوان حجه نمونهه انت هاب شهدند.
بدینصورت که ابتدا از بین  31مرکز استان کیور ایهران 5 ،مرکهز اسهتان بههصهورت تصهادفی
انت اب شدند و سپس از بین سازمانهای دولتی موجود در هر یك از ایهن مراکهز اسهتانهها2 ،
سازمان به صورت تصادفی انت اب شدند .نگاره شماره ( )1تعداد کارکنان سازمانهای منت ب را
نیان میدهد.
نگاره شماره ( -)1جامعه آماری کارکنان سازمانهای دولتی منتخب
ردیف

مرکز
استانها

1

بندرعبا

2

تبریز

3

تهران

4

شیراز

5

کرمان

عنوان سازمانها

حجم جامعه

سازمان تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
سازمان راه و شهرسازی
سازمان آموز وپرور
سازمان صنعت ،معدن و تجارت
سازمان جهاد کیاورزی
سازمان ورز و جوانان
سازمان آموز وپرور
سازمان ورز و جوانان
سازمان جهاد کیاورزی
سازمان صنعت ،معدن و تجارت
مجموع

55
83
344
330
691
400
339
151
380
248
3021

11. Survey
12. Two-Stage Cluster Sampling
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در این پژوهش ،بهمنظور جمعآوری دادههای مورد نیاز از دو پرسینامه بسته اسهتفادهشهده
است که بینا بوده و بر اسا

یف پنج درجهای لیکرت 13تنظی شدهاند .پرسیهنامه ن سهت

که محققساخته بوده و برای سنجش متغیر نظارت سازمانی با رویکرد اسالمی است ،شهامل 45
پرسش است .پرسینامه دو که استاندارد بوده و برای سنجش متغیهر فسهاد اداری مهیباشهد و
میتمل بر  30پرسش است .در این پژوهش ،نرخ بازگیت پرسینامه حدود  50درصد بوده است
(گویههای دو متغیر نظارت سازمانی با رویکرد اسالمی و فسهاد اداری در پیوسهت «ب» موجهود
است).
14

روایی :بهمنظور تعیین روایی پرسینامه نظارت سازمانی با رویکرد اسالمی از رو

اعتبار

محتوایی استفادهشده است (نظرات مت صصان) و روایی این پرسینامه با درصد باالیی به تأییهد
رسیده است .پرسینامه فساد اداری نیز باوجود اینکه پهیشتهر در پهژوهشههای دیگهر توسهط
ساالرزهی و امیری ( )1389مورد استفاده قرار گرفته است ،دوباره تعیین روایی شده است.
پایایی 15:پایایی این پرسینامهها بها اسهتفاده از آلفهای کرونبهاخ 16بهه ترتیهب ( )0/929و
( )0/919محاسبه شده است و با توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ بهدسهتآمهده بهرای ههر
یك از پرسینامهها بیش از ( )0/7است ،از اینرو پرسینامهها دارای اعتبار هستند.
در پژوهش حاضر ،بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از رو

آمار توصیفی و استنبا ی استفاده

شده است و دادهها پس از ورود به رایانه از ریق نر افزار  SPSSو  Amosمهورد تجزیههوتحلیهل
قرار گرفتند .همچنین در این پژوهش ،بَعد از تأیید نرمالبودن دادهها از فنهون آمهار اسهتنبا ی
پارامتریك( 17آزمون همبستگی پیرسون 18و مدلیابی معادالت ساختاری )19استفاده شده است.

 .5بررسی نتایج آزمون همبستگی پیرسون
در این ب ش با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون بهه بررسهی فرضهیهههای فرعهی پهژوهش
پرداخته میشود.

13. Likert Scale
14. Validity
15. Reliability
16. Cronbach's Alpha
17. Parametric
18. Pearson Correlation Test
19. Structural Equation Modeling

 102بررسی تأثیر نظارت سازمانی با رویکرد اسالمی بر فساد اداری در سازمانهای دولتی ایران
نگاره شماره ( -)2سنجش همبستگی میان متغیرهای پیشبین
(نظارت سازمانی با رویکرد اسالمی) و متغیر مالک (فساد اداری)
فرضیههای
فرعی
فرضیه 1
فرضیه 2
فرضیه 3
فرضیه 4
فرضیه 5

متغیر پیشبین
اعتقاد به
نظارت الهی
نظارت درونی
نظارت عمومی
نظارت
مدیریتی
نظارت سازمانی
با رویکرد
اسالمی

متغیر مالك

تعداد

پیرسون
سطح
ضریب
همبستگی معنیداری

نتیجه فرضیه

فساد اداری

1329

-0/585

0/000

تأیید

فساد اداری
فساد اداری

1325
1314

-0/581
-0/576

0/000
0/000

تأیید
تأیید

فساد اداری

1308

-0/583

0/000

تأیید

فساد اداری

1329

-0/736

0/000

تأیید

 .1-5بررسی نتایج مدلیابی معادالت ساختاری
در این ب ش بهمنظور آزمون مدل مفهومی پهژوهش و بررسهی فرضهیه اصهلی پهژوهش؛ یعنهی
امکان تأثیرپذیری فساد اداری از نظارت سازمانی با رویکرد اسالمی ،از رویکرد مدلیانی معهادالت
ساختاری به کمك نر افزار آمو

استفاده شده است که نتایج آن در شکل  2نمایش داده شهده

است.
شکل  -2خروجی نرمافزار

بررسی شاخصهای نکویی براز
دارای براز

مطلوبی است.

در نگاره شماره ( )3بیانگر این است که مهدل پییهنهادی
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نگاره شماره ( -)3شاخصهای برازش مدل اصلی پژوهش
مقدار

شاخص

حد قابلقبول

گزارششده

رییههه میههانگین مربعههات خطههای بههرآورد
)(RMSEA
21
کای اسکوئر بهنجارشده )(CMIN/DF

20

0/026

برابر یا کوچكتر از 0/06

1/708

برابر یا کوچكتر از 3

شاخص نیکویی براز

(GFI) 22

0/991

برابر یا بزرگتر از 0/9

شاخص نیکویی براز

اصالحشده(AGFI) 23

0/984

برابر یا بزرگتر از 0/9

شاخص براز

تطبیقی(CFI) 24

0/996

برابر یا بزرگتر از 0/9

شاخص براز

هنجارشده(NFI) 25

0/991

برابر یا بزرگتر از 0/9

0/995

برابر یا بزرگتر از 0/9

0/996

برابر یا بزرگتر از 0/9

0/007

برابر یا کوچكتر از 0/05

شاخص تاکر-
شاخص براز

لوئیس(TLI) 26
افزاییی(IFI) 27

رییه میانگین مربعات باقیمانده

28

)(RMR

نتایج ارائهشده در نگاره شماره ( )4نیاندهنده اثهر منفهی و معنهیدار نظهارت سهازمانی بها
رویکرد اسالمی بر فساد اداری در سازمانهای دولتی ایران اسهت؛ بهدین معنهی کهه بها افهزایش
نظارت سازمانی با رویکرد اسالمی ،فساد اداری کاهش مییابد.
نگاره شماره ( -)4آزمون تأثیر نظارت سازمانی با رویکرد اسالمی بر فساد اداری در
سازمانهای دولتی ایران
ضریب

فرضیه
نظارت سازمانی با رویکرد اسالمی

مسیر
فساد اداری

-0/865

آماره t
-20/703

سطح
معنیداری
کوچكتر از 0/05

نتیجه
تأیید فرضیه

20. Root Mean Squared Error of Approximation
21. Normed Chi-Square
22. Goodness of Fit Index
23. Adjusted Goodness of Fit Index
24. Comparative Fit Index
25. Normed Fit Index
26. Tuker-Lewis Index
27. Incremental Fit Index
28. Root Mean Squared Residual
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فرجام
یافته پژوهش حاضر نیان میدهد که بین نظارت سازمانی با رویکرد اسالمی و ابعاد آن یعنی
نظارت الهی ،نظارت درونی ،نظارت عمومی و نظارت مدیریتی با فساد اداری رابطه منفی
معناداری وجود دارد و نظارت سازمانی با رویکرد اسالمی بر فساد اداری در سازمانهای دولتی
ایران اثر کاهنده دارد ،بدین معنی که با افزایش نظارت سازمانی با رویکرد اسالمی ،فساد اداری
کاهش مییابد .یافتههای حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش با نتایج پژوهشهای م تلف
مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفت که به شرح زیر است:
یافته این پژوهش نیان داد که بین اعتقاد به نظارت الههی و فسهاد اداری در سهازمانههای
دولتی ایران رابطه منفی معنادار وجود دارد .این یافته با نتایج پژوهش هریس ( ،)2003فرجپهور
( ،)1383سراجزاده و پویافر ( )1387و خنیفر و همکاران ( )1388انطباق و هم وانی دارد.
هریس در پژوهشهای خود به این نتیجه رسید که بهین تهر
مرگ و رفتار منحرفانه رابطه معکو

از مجهازات اخهروی پهس از

وجود دارد .بهزع فرجپور ،از مه تهرین عوامهل انگیزشهی

که بهقصد ارتکاب فساد در مت لف منجر میشود ،بهیاعتقهادی بهه ارز ههای مهذهبی اسهت.
سراجزاده و پویافر در پژوهشهای خود به این نتیجه رسیدند کهه کهجروی بها دینهداری رابطهه
معکو

معنیداری دارند .خنیفر و همکاران در پژوهشهای خود به این نتیجه رسیدند که بین

پایبندی اعتقادی و فساد اداری ارتباط معناداری وجود دارد.
یافته دیگر پژوهش حاضر نیان داد که بین نظارت درونهی و فسهاد اداری در سهازمانههای
دولتی ایران رابطه منفی معنادار وجود دارد .ایهن یافتهه بها نتهایج پهژوهش فهرجپهور ( )1383و
زهروی ( )1393هماهنگ است.
بهزع فرجپور ،از مه ترین عوامل انگیزشی کهه بههقصهد ارتکهاب فسهاد در مت لهف منجهر
میشود ،نبود عامل کنترل درونی مانند وجدان است .زهروی در پژوهشهای خود به این نتیجه
رسید که خودنظارتی نقش مهمی در پییگیری از جرائ و ت لفات در سازمانها دارد.
یافته دیگر این پژوهش نیان داد که بهین نظهارت عمهومی و فسهاد اداری در سهازمانههای
دولتی ایران رابطه منفی معنادار وجود دارد .این یافته با نتایج پژوهش عطهار ( )1390و شهمس
( )1391هم وانی دارد.
عطار در پژوهش های خود به این نتیجه رسید که بین افزایش نظارت همگانی با بروز فسهاد
رابطه معکو

وجود دارد؛ بدین معنا که با افزایش نظارت همگانی ،فساد اداری کاهش مییابهد.

بهزع شمس ،عد کارکرد بهینه نظا کنترل عمومی ازجمله عوامل مرتبط بها ایجهاد فسهاد در
نظا اداری است.
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یافته دیگر پژوهش حاضر نیان داد که بین نظارت مدیریتی و فساد اداری در سهازمانههای
دولتی ایران رابطه منفی معنادار وجود دارد .ایهن یافتهه بها نتهایج پهژوهش تهانزی )1998( 29و
عباسپور ( )1385انطباق دارد.
تانزی در مطالعات خود ازجمله علل پیدایش ،گستر

و ترویج فساد اداری را ضعف نظارت

سازمانی میداند .عباسپور در پژوهشهای خود به این نتیجه رسید که نظارت و کنترل سازمانی
ازجمله مه ترین عوامل مؤثر بر فساد اداری است.
نه تحقق نظارت سازمانی با رویکرد اسالمی و ابعهاد آن
با توجه به نتایج بهدستآمده ،در زمی ٔ
پیینهادهای کاربردی پژوهش ذیل ارائه میشود:
 تدوین و ارائه درسی با عنوان «نظارت سازمانی از منظر اسال » در دانیگاهها و مؤسسهاتآموزشی برای رشتههای مدیریت ،بهویژه رشته مدیریت دولتی؛
 تهیه و اجرای برنامههای آموزشی دینی و خداشناسی برای افراد سازمان؛ -بهکارگیری مدیران اخالقی (مدیرانی که به ارز های اخالقی بها میدهند) در رأ

ههر

سازمانها؛
 میروعیتب یی ،نهادینهکردن و توسعه نظارت عمومی بر عملکرد دستگاههای دولتهی ازریق وضع قوانین مربو ه؛
 تهیه و اجرای برنامههای آموزشی برای مدیران سازمان بهمنظهور آشهنایی بها شهیوهههاینظارت بر مجموعه تحت سرپرستییان.
ازجمله محدودیتهای این پژوهش عبارتند از:
 پرسشهای بررسیشده در این پژوهش برای همه سازمانهای دولتی یکسان بهوده اسهت،حال آنکه هر سازمان اقتضائات و ویژگ های خود خاص را دارد.
 -رو

انجا این پژوهش توصیفی بوده است و از این نظر ممکن است با اجرای پژوهش به

رو های کیفی و از ریق ابزار مصاحبه ،به نتایجی با دقت باالتر دست یافت.
 به دلیل محدودیت های زمانی و هزینه و همچنین امکانناپذیری پوشش همه سازمانهایدولتی ایران ،اقدا به نمونهگیری شد که این امر در تعمی پذیری نتایج خلل ایجاد میکند.
 حج نمونه این پژوهش برای کارکنان سازمانههای دولتهی  3021نفهر بهوده اسهت و درصورتیکه اگر حج نمونه کارکنان افزایش یابد بر میزان دقهت نتهایج و قابلیهت تعمهی پهذیری
افزوده میشود.

29. Tanzi
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 همکارینکردن برخی از سازمانهای دولتی از جمله سهازمان اقتصهاد و امهور دارایهی کههامکان بروز فساد اداری در آنها بییتر است (به وریکه در این سازمانها اجازه توزیع پرسینامه
داده نید).
نبود حوصهله کهافی در برخهی کارکنهان بهرای پاسه گویی بهه پرسیهنامه (بهه هوریکههپرسینامههای مربو ه توسط آنها تکمیل و برگیت داده نید).
منابع فارسی
قرآن کری .
نهجالبالغه.
احمدی ،مسهعود ( ،)1389مدیریت اسالمی (اصول ،مبانی ،مفااهیم و الگوهاا) ،چها پهنج  ،تههران :جههاد
دانیگاهی.
بافکار ،حسین ( ،)1384کارمند صالح ،ق  :مرکز پژوهشهاى اسالم صداوسیما.
پورکیانی ،مسعود ،افال ون امیری و مرتضی خادمی ( ،)1390سالمت سازمانی ،فساد اداری و شاایعه ،کرمهان:
دانیگاه آزاد اسالمی واحد کرمان.
پیروز ،علی آقا ،ابو الب خدمتی ،عبا

شفیعی و محمود بهیتینژاد ( ،)1389مدیریت در اسالم ،ق  :پژوهیهگاه

حوزه و دانیگاه.
تابلی ،حمید ،جواد صالحی ،مرتضی حسین پور و علی غالمعلیپور (« ،)1393اصالح ساختارهای قهانونی ،نظهارتی و
فرهنگی در مبارزه با فساد اداری» ،فصلنامه مطالعات بینالمللی پلیس ،سال پنج  ،شماره .97-114 :17
خدمتی ،ابو الب (« ،)1377نظارت و بازرس در اسال » ،ماهنامه معرفت ،سال هیت  ،شماره .47-56 :27
خنیفر ،حسین ،سیدمهدی الوانی ،غالمرضا جندقی و گلناز احمدی (« ،)1388بررسی عوامهل رفتهاری و سهاختاری
مؤثر در بروز فساد اداری در سازمانهای دولتی» ،فصلنامه دانش ارزیابی ،سال اول ،شماره .73-99 :1
ربیعی ،علی ( ،)1383زنده باد فساد :جامعهشناسی سیاسی فساد در دولتهای جهان سوم ،تهران :سهازمان
چا و انتیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
زاهدی ،شمسالسادات ،سینا محمدنبی و مهدی شهبازی (« ،)1388بررسی عوامهل مهؤثر بهر کهاهش فسهاد اداری
(مطالعه موردی در شهرداری تهران)» ،فصلنامه مدیریت فرهنگساازمانی ،دوره هفهت  ،شهماره -55 ،20
.29

زهروی ،رضا (« ،)1393پییگیری از جرائ و ت لفهات در پرتهو خودپهایی (نظهارت همگهانی درونهی)» ،فصالنامه
نظارت و بازرسی ،سال هیت  ،شماره .43-70 :29

سازمان بازرسی کل کیور (« ،)1389سیاستها و اقدامات جمهوری اسالمی ایران در مبارزه بها فسهاد» ،مجموعاه
مقاالت همایش همت مضاعف ،کار مضاعف و ارتقاء سالمت نظام اداری ،تهران :معاونت پژوهیی مرکهز
پژوهش و برنامهریزی سازمان بازرسی کل کیور.41-82 :
ساالرزهی ،حبیباهلل و یاسر امیری (« ،)1389بررسی ارتباط بین نوع ساختار سازمانی و میزان فساد اداری مطالعهه
موردی دستگاههای اجرایی منت ب شیراز» ،فصلنامه دانش ارزیابی ،سال دو  ،شماره .79-108 :6
سراجزاده ،سیدحسین و محمدرضا پویافر (« ،)1387دین و نظ اجتماعی :بررسی رابطه دینداری با احسا

آنمهی

و کجروی در میان نمونهای از دانیجویان» ،مجله دانشکده ادبیات و علوم انساانی (دانیهگاه خهوارزمی(،
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دوره شانزده  ،شماره .71-105 ،63
سرمدی ،محمدرضا ( ،)1393مدیریت اسالمی ،تهران :دانیگاه پیا نور.
شمس ،عبدالحمید (« ،)1391مقدمهای بهر مهندسهی نظها کنتهرل و نظهارت بهرای جلهوگیری از پیهدایش فسهاد
نظا مند» ،فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه ،سال بیست و پنج  ،شماره ( 1پیاپی .149-179 :)79
عباسپور ،مرتضی ( ،)1385بررسهی عوامهل سهازمانی مهؤثر بهر فسهاد اداری در ادارات دولتهی شهرسهتان شهاهرود،
پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،دانیگاه تهران :دانیکده مدیریت.
عباسپور ،سیدمحمد ( ،)1383فساد اداری ،تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی.
عطار ،سعید (« ،)1390آسیب شناسهی نظهارت همگهانی در ایهران ،درآمهدی بهر نظریهه مرله نظهارت همگهانی»،
فصلنامه دانش ارزیابی ،سال سو  ،شماره .147 -167 :9
عظیمی ،حسین ،علی عطافر و علی شائمیبرزکی (« ،)1389بررسهی عوامهل مهدیریتی و سهازمانی مهؤثر بهر فسهاد

اداری -مالی در سازمانهای دولتی مراکز استانههای اصهفهان و زنجهان» ،دوفصالنامه اندیشاه مادیریت
راهبردی ،سال چهار  ،شماره .129-147 :8
فرجپور ،مجید ( ،)1383فقر و فساد و تبعیض :موانع توسعه در ایران ،تهران :مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
مجتهدزاده ،هدا (« ،)1388ارتباط سبكهای رهبری با کجروی اداری» ،ماهنامه تدبیر ،سال بیست  ،شهماره :212
.41-44

محمدزادهرهنی ،محمدرضا و حسن فریدی (« ،)1390فرایند مدیریت فرهنگی از دیدگاه قرآن و سهنت» ،مجماو
مقاالت همایش مدیریت فرهنگی از دیدگاه قرآن و سنت ،گرگان :دانیگاه آزاد اسالمی واحد گرگان.

موسوی ،سیدفضلاهلل و سیدمهدی موسوی (« ،)1390تعدد دستگاههای نظهارتی؛ فرصهت یها تهدیهد» ،فصالنامه
دانش ارزیابی ،سال سو  ،شماره .5-36 :7
موسیزاده ،ابراهی (« ،)1391بررسی تطبیقی کمیسیون اصل نود و نههاد آمبودزمهان (نههاد بازرسهی و نظهارت)».
فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی ،دوره  ،17شماره .157-180 :57
نادری قمی ،محمدمهدی (« ،)1375درآمدی بر ارتقای وجدان کاری» ،فصلنامه مدیریت و توسعه ،سهال دهه ،
شماره ( 2پیاپی .1-7 :)35
نادری ملك شاه ،محمد (« ،)1393نقش نهادهای مدنی در پییگیری از فساد» ،فصلنامه داناش ارزیاابی ،سهال
شی  ،شماره .67-84 :20
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پیوست الف
متغیر

ابعاد

منبع
(جاسبی ،1371 ،ص )40؛ (خهدمتی ،1379 ،ص )106؛ (ولی هان  ،1379 ،ص
)64؛ (تصدیقی ،1383 ،ص )67؛ (سجادی ،1385 ،ص )7؛ (فروزندهدهکهردی،

نظارت الهی

 ،1385ص )62؛ (معمههارزاده هههران و احمههدی ،1386 ،ص )156؛ (رمضههان-
پورنرگسهی ،1387 ،ص )71؛ (معصههومی ،1388 ،ص )44؛ (احمههدی،1389b ،
ص )221؛ (ساداتی ،1389 ،ص )148؛ (افجهای ،1390 ،ص )77؛ (محمدزاده-
رهنههی و فریههدی)1390 ،؛ (فروزنههدهدهکههردی و جوکههار ،1391 ،ص )318؛
(وحیدیفر ،1392 ،ص )1
(رضوی و جعفری ،1376 ،ص )208؛ (وزیری فرد ،1376 ،ص )538؛ (خدمتی،
 ،1379ص )106؛ (گیوریهههان ،1379 ،ص )89؛ (ولی هههان  ،1379 ،ص )64؛

نظارت درونی

نظارت سازمانی با رویکرد اسالمی

(رئیسههی ،1380 ،ص )86؛ (دالوری ،1381 ،ص )106؛ (تصههدیقی ،1383 ،ص
)68؛ (سههجادی ،1385 ،ص )3؛ (اسههماعیلپههور ،1386 ،ص )30؛ (فروزنههده-
دهکههردی ،1385 ،ص )62؛ (معمههارزاده هههران و احمههدی ،1386 ،ص )156؛
(تقهههویدامغهههانی ،1387 ،ص )99؛ (رمضهههانپورنرگسهههی ،1387 ،ص )71؛
(معصومی ،1388 ،ص )45؛ (احمدی ،1389b ،ص )221؛ (ساداتی ،1389 ،ص
)151؛ (اخوان کهاظمی ،1390 ،ص )5؛ (محمهدزادهرهنهی و فریهدی)1390 ،؛
(صفریدنیاچالی ،1391 ،ص )14؛ (نبوی ،1393 ،ص )315
(جاسبی ،1371 ،ص )40؛ (خهدمتی ،1379 ،ص )106؛ (گیوریهان ،1379 ،ص
)89؛ (ولی هههان  ،1379 ،ص )64؛ (دالوری ،1381 ،ص )107؛ (میرمحمهههدی،
 ،1383ص )41؛ (فروزندهدهکردی ،1385 ،ص )62؛ (اسماعیلپور ،1386 ،ص
نظارت عمومی

)31؛ (معمارزاده هران و احمدی ،1386 ،ص )156؛ (تقویدامغانی ،1387 ،ص
)100؛ (رمضهههانپورنرگسهههی ،1387 ،ص )71؛ (معصهههومی ،1388 ،ص )44؛
(احمههدی ،1389b ،ص )221؛ (سههاداتی ،1389 ،ص )152؛ (اخههوانکههاظمی،
 ،1390ص )6؛ (محمدزادهرهنی و فریدی)1390 ،؛ (موسوی و موسوی،1390 ،
ص )18؛ (فروزنده دهکهردی و جوکهار ،1391 ،ص )319؛ (دهقهان ،1392 ،ص
)26؛ (وحیدیفر ،1392 ،ص )1
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(خدمتی ،1379 ،ص )106؛ (گیوریان ،1379 ،ص )89؛ (ولی هان  ،1379 ،ص

نظارت مدیریتی

)64؛ (میرمحمههههدی ،1383 ،ص )41؛ (اسههههماعیلپههههور ،1386 ،ص )30؛
(معمههارزاده هههران و احمههدی ،1386 ،ص )156؛ (تقههویدامغههانی ،1387 ،ص
)101؛ (رمضهههانپورنرگسهههی ،1387 ،ص )71؛ (معصهههومی ،1388 ،ص )45؛
(احمدی ،1389b ،ص )221؛ (محمدزاده رهنی و فریدی)1390 ،؛ (موسهوی و
موسوی ،1390 ،ص )18؛ (صفریدنیاچالی ،1391 ،ص )15

بعد

منبع

مؤلفهها

(خدمتی ،1376 ،ص )149؛ (وزیری فرد ،1376 ،ص )533؛ (دالوری،
 ،1381ص )105؛ (اسماعیلپور ،1386 ،ص )30؛ (زکی زاده)1386 ،؛
نظارت خداوند

(تقویدامغانی ،1387 ،ص )99؛ (رمضانپورنرگسی ،1387 ،ص )72؛
(معصومی ،1388 ،ص )155؛ (اخوانکاظمی ،1390 ،ص )4؛ (صفری-
دنیاچالی ،1391 ،ص )14
(خدمتی ،1376 ،ص )150؛ (وزیریفرد ،1376 ،ص )537؛ (دالوری،

نظارت
فرشتگان

 ،1381ص )105؛ (اسماعیلپور ،1386 ،ص )30؛ (زکیزاده)1386 ،؛
(تقویدامغانی ،1387 ،ص )99؛ (رمضانپورنرگسی ،1387 ،ص )72؛
(معصومی ،1388 ،ص )156؛ (اخوانکاظمی ،1390 ،ص )4؛ (صفری-

نظارت الهی

دنیاچالی ،1391 ،ص )14
نظارت
پیامبران و
امامان
نظارت اعضاء و
جوارح بدن
نظارت زمان و
زمین

(خدمتی ،1376 ،ص )150؛ (وزیریفرد ،1376 ،ص )540؛ (دالوری،
 ،1381ص )106؛ (زکی زاده)1386 ،؛ (رمضان ،1387 ،ص )72؛
(معصومی ،1388 ،ص )156؛ (ساداتی ،1389 ،ص )150؛ (اخوان
کاظمی ،1390 ،ص )5؛ (صفریدنیاچالی ،1391 ،ص )14
(خدمتی ،1376 ،ص )150؛ (دالوری ،1381 ،ص )105؛ (زکی زاده،
)1386؛ (رمضان ،1387 ،ص )72؛ (معصومی ،1388 ،ص )156؛ (اخوان
کاظمی ،1390 ،ص )5؛ (صفریدنیاچالی ،1391 ،ص )14
(خدمتی ،1376 ،ص )151؛ (دالوری ،1381 ،ص )106؛ (زکی زاده،
)1386؛ (رمضان ،1387 ،ص )72؛ (اخوان کاظمی ،1390 ،ص )5؛
(صفریدنیاچالی ،1391 ،ص )14
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بُعد
نظارت درونی
بُعد

منبع

مؤلفهها
وجدان کاری

(فرج پور ،1383 ،ص )19

اخالق کاری

(فرحب ش ،1380 ،ص )271

خود انضبا ی و مسئولیتپذیری
اجتماعی
مؤلفهها

(است راج از مصاحبه خبرگی)

منبع
(فرهادی نژاد ،1380 ،ص )297؛ (شریف بجستانی ،1385 ،ص

نظارت اتحادیهها
و انجمنها

)68؛ (رمضان ،1387 ،ص )22؛ (عابدی جعفری و حبیبی،
 ،1388ص )250؛ (عطار ،1390 ،ص )157؛ (دهقان،1392 ،
ص )26؛ (مرادی حقیقت و تبیانیان نسبت ،1393 ،ص )41
(فرهادینژاد ،1380 ،ص )297؛ (میرمحمدی ،1383 ،ص )41؛
(شریفآباد ،1385 ،ص )68؛ (رمضان پورنرگسی ،1387 ،ص

نظارت احزاب

)22؛ (عابدی جعفری و حبیبی ،1388 ،ص )250؛ (عطار،
 ،1390ص )157؛ (موسوی و موسوی ،1390 ،ص )32؛
(دهقان ،1392 ،ص )26؛ (مرادیحقیقت و تبیانیان نسبت،

نظارت عمومی

 ،1393ص )41
نظارت نهادهای
مذهبی

(شریفآباد ،1385 ،ص )68؛ (رمضانپورنرگسی ،1387 ،ص
)22؛ (عابدیجعفری و حبیبی ،1388 ،ص )250؛ (عطار،
 ،1390ص )157؛ (دهقان ،1392 ،ص )26
(فرهادینژاد ،1380 ،ص )297؛ (شریفبجستانی ،1385 ،ص
)69؛ (رمضانپورنرگسی ،1387 ،ص )22؛ (معصومی،1388 ،

نظارت رسانهها و
مطبوعات

ص )184؛ (ساداتی ،1389 ،ص )145؛ (عطار ،1390 ،ص
)159؛ (موسوی و موسوی ،1390 ،ص )32؛ (دهقان،1392 ،
ص )26؛ (ساعی و همکاران ،1392 ،ص )9؛ (عامری،1393 ،
ص )154؛ (مرادیحقیقت و تبیانیاننسبت ،1393 ،ص )41؛
(مهدویفر ،1393 ،ص )117

نظارت کارکنان
سازمان

(خدمتی  ،1379ص )110؛ (اسماعیلپور  ،1386ص )31؛
(رمضانپورنرگسی ،1387 ،ص )73؛ (عامری ،1393 ،ص )152
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(الهامینیا ،1379 ،ص )252؛ (فرحب ش ،1380 ،ص )271؛
نظارت شهروندان

(میرمحمدی ،1383 ،ص )41؛ (رمضانپورنرگسی ،1387 ،ص
)22؛ (موسوی و موسوی ،1390 ،ص )32؛ (دهقان ،1392 ،ص
)26؛ (عامری ،1393 ،ص )152
(جاسبی ،1371 ،ص )43؛ (میرمحمدی ،1383 ،ص )46؛

نظارت نهادهای
وابسته به قوه مجریه

(رمضان پورنرگسی ،1387 ،ص )22؛ (معصومی ،1388 ،ص
)175؛ (عطار ،1390 ،ص )156؛ (موسوی و موسوی،1390 ،
ص )10
(جاسبی ،1371 ،ص )43؛ (میرمحمدی ،1383 ،ص )41؛

نظارت نهادهای
وابسته به قوه قضائیه

(رمضان پورنرگسی ،1387 ،ص )21؛ (معصومی ،1388 ،ص
)184؛ (عطار ،1390 ،ص )156؛ (موسوی و موسوی،1390 ،
ص )11؛ (دهقان ،1392 ،ص )24؛ (امامی و دهقان ،1392 ،ص
)2
(جاسبی ،1371 ،ص )43؛ (میرمحمدی ،1383 ،ص )41؛

نظارت نهادهای
وابسته به قوه مقننه

(رمضان پورنرگسی ،1387 ،ص )21؛ (معصومی ،1388 ،ص
)170؛ (عطار ،1390 ،ص )156؛ (موسوی و موسوی،1390 ،
ص )9؛ (امامی و دهقان ،1392 ،ص )2؛ (دهقان ،1392 ،ص
)25

نظارت سازمان
مستقل مبارزه با فساد

بُعد

(است راج از مصاحبه خبرگی)

مؤلفهها

نظارت مدیریتی

نظارت سلسله
مراتبی

نظارت مستقی
ش ص مدیر

منبع
(فروزندهدهکردی ،1385 ،ص )64؛ (فروزندهدهکردی و
جوکار ،1391 ،ص )319؛ (امامی و دهقان ،1392 ،ص )4؛
(دهقان ،1392 ،ص )44
(جاسبی ،1371 ،ص )45؛ (الهامینیا ،1379 ،ص )247؛
(خدمتی ،1379 ،ص )112؛ (گیوریان ،1379 ،ص )89؛
(تصدیقی ،1383 ،ص )66؛ (فروزنده دهکردی ،1385 ،ص
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)63؛ (اسماعیلپور ،1386 ،ص )31؛ (رمضان پورنرگسی،
 ،1387ص )75؛ (محمودآبادی ،1388 ،ص )20؛ (معصومی،
 ،1388ص )91؛ (احمدی ،1389b ،ص )223؛ (افجهای،
 ،1390ص )78؛ (محمدزادهرهنی و فریدی ،ص )1390؛
(فروزندهدهکردی و جوکار ،1391 ،ص )319؛ (اکبرنژاد و
همکاران ،1393 ،ص )188؛ (نبوی ،1393 ،ص )315
(جاسبی ،1371 ،ص )46؛ (الهامینیا ،1379 ،ص )247؛
(خدمتی ،1379 ،ص )114؛ (گیوریان ،1379 ،ص )89؛
(تصدیقی ،1383 ،ص )67؛ (فروزندهدهکردی ،1385 ،ص
نظارت از ریق

)64؛ (اسماعیلپور ،1386 ،ص )31؛ (رمضانپورنرگسی،

مأمورین سازمان

 ،1387ص )76؛ (محمودآبادی ،1388 ،ص )20؛ (احمدی،
 ،1389bص )223؛ (محمدزادهرهنی و فریدی)1390 ،؛
(فروزندهدهکردی و جوکار ،1391 ،ص )319؛ (نبوی،1393 ،
ص )315

نظارت الکترونیکی

(زاهدی ،1380 ،ص )112؛ (دوستمحمدیان و همکاران،
 ،1388ص )165
(الهامینیا ،1379 ،ص )249؛ (خدمتی ،1379 ،ص )115؛
(گیوریان ،1379 ،ص )89؛ (تصدیقی ،1383 ،ص )70؛

نظارت از ریق

(رمضانپورنرگسی ،1387 ،ص )77؛ (محمودآبادی،1388 ،

بازرسان م فی

ص )20؛ (معصومی ،1388 ،ص )91؛ (افجهای ،1390 ،ص

سازمان

)78؛ (محمدزادهرهنی و فریدی)1390 ،؛ (صفریدنیاچالی،
 ،1391ص )15؛ (اکبرنژاد و همکاران ،1393 ،ص )188؛
(نبوی ،1393 ،ص )315

نظارت هیئتهای
اداری

(امامی و دهقان ،1392 ،ص )4؛ (دهقان ،1392 ،ص )84

شماره هفتاد و نه  /سال بیست و پنج  /تابستان 1395

113

پیوست ب
گویههای نظارت سازمانی با رویکرد اسالمی
گویهها
 -1به دلیل اینکه «خدا را ناظر بر اعمال » میدان  ،در انجا دادن کار یك فرد غریبه و یك فردی
که روابط کاری زیادی با آن دار  ،حق تقد را کامالً رعایت میکن ( .کاری که بسیار مه میباشد
و انجا گرفتن کار یکی از آنها به بهای انجا نگرفتن کار دیگری است).
 -2به دلیل اینکه «خدا را ناظر بر اعمال » میدان  ،در انجا دادن کار یك فرد غریبه و یك فردی
که سفار

شده مافوق است ،حق تقد را کامالً رعایت میکن .

 -3به دلیل اینکه «خدا را ناظر بر اعمال » میدان  ،در انجا دادن کار یك فرد غریبه و یکی از
بستگان درجه یک  ،حق تقد را کامالً رعایت میکن .
 -4به دلیل اینکه «فرشتگان را ناظر بر اعمال » میدان  ،در انجا دادن کار یك فرد غریبه و یك
فردی که روابط کاری زیادی با آن دار  ،حق تقد را کامالً رعایت میکن .
 -5به دلیل اینکه «فرشتگان را ناظر بر اعمال » میدان  ،در انجا دادن کار یك فرد غریبه و یك
فردی که سفار

شده مافوق است ،حق تقد را کامالً رعایت میکن .

 -6به دلیل اینکه «فرشتگان را ناظر بر اعمال » میدان  ،در انجا دادن کار یك فرد غریبه و یکی از
بستگان درجه یک  ،حق تقد را کامالً رعایت میکن .
 -7به دلیل اینکه «پیامبران و امامان را ناظر بر اعمال » میدان  ،در انجا دادن کار یك فرد غریبه و
یك فردی که روابط کاری زیادی با آن دار  ،حق تقد را کامالً رعایت میکن .
 -8به دلیل اینکه «پیامبران و امامان را ناظر بر اعمال » میدان  ،در انجا دادن کار یك فرد غریبه و
یك فردی که سفار

شده مافوق است ،حق تقد را کامالً رعایت میکن .

 -9به دلیل اینکه «پیامبران و امامان را ناظر بر اعمال » میدان  ،در انجا دادن کار یك فرد غریبه و
یکی از بستگان درجه یک  ،حق تقد را کامالً رعایت میکن .
 -10به دلیل اینکه «اعضای بدن را ناظر بر اعمال » میدان  ،در انجا دادن کار یك فرد غریبه و
یك فردی که روابط کاری زیادی با آن دار  ،حق تقد را کامالً رعایت میکن .
 -11به دلیل اینکه «اعضای بدن را ناظر بر اعمال » میدان  ،در انجا دادن کار یك فرد غریبه و
یك فردی که سفار

شده مافوق است ،حق تقد را کامالً رعایت میکن .

 -12به دلیل اینکه «اعضای بدن را ناظر بر اعمال » میدان  ،در انجا دادن کار یك فرد غریبه و
یکی از بستگان درجه یک  ،حق تقد را کامالً رعایت میکن .
 -13به دلیل اینکه «زمین و زمان را ناظر بر اعمال » میدان  ،در انجا دادن کار یك فرد غریبه و
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یك فردی که روابط کاری زیادی با آن دار  ،حق تقد را کامالً رعایت میکن .
 -14به دلیل اینکه «زمین و زمان را ناظر بر اعمال » میدان  ،در انجا دادن کار یك فرد غریبه و
یك فردی که سفار

شده مافوق است ،حق تقد را کامالً رعایت میکن .

 -15به دلیل اینکه «زمین و زمان را ناظر بر اعمال » میدان  ،در انجا دادن کار یك فرد غریبه و
یکی از بستگان درجه یک  ،حق تقد را کامالً رعایت میکن .
 -16وقتی که در محل کار هست  ،با اینکه کار ش صی مهمی برای پیشآمده که باید سریعاً
انجا گیرد ،بازه انجا دادن کار اربابرجوع غریبه را در اولویت قرار میده .
 -17صرفن ظر از مسائل اعتقادی ،در انجا دادن کار یك فرد غریبه و یك فردی که روابط کاری
زیادی با آن دار  ،حق تقد را کامالً رعایت میکن .
 -18صرف نظر از مسائل اعتقادی ،در انجا دادن کار یك فرد غریبه و یك فردی که سفار

شده

مافوق است ،حق تقد را کامالً رعایت میکن .
 -19صرف نظر از مسائل اعتقادی ،در انجا دادن کار یك فرد غریبه و یکی از بستگان درجه یک ،
حق تقد را کامالً رعایت میکن .
 -20در محل کار ،اگر همکار مطلب خواندنی را در مجله میاهده میکند و به من نیز پیینهاد
میکند که آن را ب وان  ،من از خواندن آن پرهیز میکن .
 -21در محل کار ،اگر همکار از من در یك زمینه ش صی میورت و راهنمایی ب واهد ،من او را
راهنمایی نمیکن .
 -22در محل کار ،اگر همکار از من ب واهد که به درد دلش گو

کن  ،من به او نه میگوی .

 -23بدون کسب اجازه ،برای چند ساعت محل کار را ترك کرد و هیچکس متوجه این غیبت
نیده است .باوجود اینکه میدان برای این غیبت مجازات سنگینی خواه شد ،بازه آن را به
مافوق میگوی .
 -24درحالیکه کار مهمی دار و باید سریعاً انجا گیرد به چراغ قرمزی میرس که در آن محل
خیابان خلوت است و هیچ مأمور راهنمایی و دوربینی کنترل نامحسوسی نیز در آنجا نیست .من
برای به انجا رساندن کار از چراغقرمز عبور میکن .
 -25سر جلسه امتحان بسیار مه و سرنوشتساز برای من ،باوجود نداشتن آمادگی برای آن
امتحان و آماده بودن کامل شرایط برای تقلب ،بازه تقلب نمیکن .
 -26نظارت اتحادیهها و انجمنها (مانند اتحادیههای کارگری) بر فعالیتهای این سازمان وجود
دارد.
 -27نظارت احزاب بر فعالیتهای این سازمان وجود دارد.
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 -28نظارت نهادهای مذهبی بر فعالیتهای این سازمان وجود دارد.
 -29نظارت رسانهای و مطبوعاتی بر فعالیتهای این سازمان وجود دارد.
 -30در این سازمان ،کارکنان سازمان بر عملکرد یکدیگر نظارت دارند.
 -31در این سازمان ،کارکنان سازمان بر عملکرد مدیران سازمان نظارت دارند.
 -32در این سازمان ،شهروندان (اربابرجوع) بر عملکرد کارگزاران سازمان نظارت دارد.
 -33نظارت نهادهای وابسته به قوه مجریه بر فعالیتهای این سازمان وجود دارد.
 -34نظارت نهادهای وابسته به قوه قضائیه بر فعالیتهای این سازمان وجود دارد.
 -35نظارت نهادهای وابسته به قوه مقننه بر فعالیتهای این سازمان وجود دارد.
 -36نظارت سازمان مستقل مبارزه با فساد بر فعالیتهای این سازمان وجود دارد.
 -37در این سازمان ،مافوق بهصورت دقیق بر کار زیردستانش نظارت میکند.
 -38در این سازمان ،مدیریت عالی سازمان ش صاً بهصورت منظ بر کار کارکنان سازمان نظارت
میکند.
 -39در این سازمان ،مدیریت عالی سازمان ش صاً بهصورت سرزده و ناگهانی بر کار کارکنان
سازمان نظارت میکند.
 -40در این سازمان ،نظارت از ریق مأموران بازرسی سازمان بهصورت دورهای و منظ انجا
میگیرد.
 -41در این سازمان ،نظارت از ریق مأموران بازرسی سازمان بهصورت سرزده و ناگهانی انجا
میگیرد.
 -42در این سازمان ،نظارت از ریق تجهیزات الکترونیکی (مانند دوربینهای مداربسته و  )...انجا
میگیرد.
 -43در این سازمان ،نظارت از ریق بازرسان م فی سازمان (مأموران م فی) انجا میگیرد.
 -44در این سازمان ،نظارت از ریق هیئتهای اداری بهصورت دورهای و منظ انجا میگیرد.
 -45در این سازمان ،نظارت از ریق هیئتهای اداری بهصورت سرزده و ناگهانی انجا میگیرد.

گویههای فساد اداری
گویهها
 -1ترك خدمت در ساعات کاری
 -2تأخیر و تعجیل
 -3سرپیچی
 -4ک کاری
 -5صرف وقت در اداره برای انجا کارهایی بهغیراز وظایف اصلی
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 -6اختال
 -7دریافت رشوه
 -8تبانی در انجا معامالت
 -9جعل ،دستکاری و نابود کردن اسناد
 -10سوءاستفاده از مقا سازمانی
 -11سرباززدن از قوانین یا دور زدن آنها بهمنظور دستیابی به منافع ش صی
 -12استفاده ش صی از وسایل و امکانات سازمان
 -13دزدی وسایل و مواد مصرفی متعلق به سازمان
 -14افیاء و فرو ا العات محرمانه سازمان به دیگران
 -15گزار های غیرواقعی (مانند گزار جعلی مأموریت)
 -16اسراف و تبذیر
 -17اعمال فیار
 -18صدور مجوزهای مجهول
 -19خریدوفرو های مجهول
 -20قراردادهای مجهول
 -21تبعیض در روابط اداری با شهروندان (اربابرجوع)
 -22تبعیض در پرداخت (حقوق و مزایا)
 -23تبعیض در توزیع فرصتهای ارتقاء
 -24تبعیض در است دا
 -25سهلانگاری در انجا وظایف
 -26سهلانگاری در نگهداری اموال متعلق به سازمان
 -27سهلانگاری و امتناع در رسیدگی به شکایات کارکنان
 -28سهلانگاری و امتناع در رسیدگی به شکایات شهروندان (اربابرجوع)
 -29سهلانگاری در شناسایی قانونشکنان
 -30ایجاد نارضایتی برای شهروندان (اربابرجوع)

