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This study aimed to identify and categorize the mechanisms of the Prevention and 
Combating Administrative Corruption in Iran based on published research from 
1991 to 2017. Using meta-synthesis method, the findings of these studies, which 
indicated the mechanisms of preventing and Combating Administrative Corruption, 
were formulated in the form of data production. Next, the mechanisms presented in 
these research studies were coded by open and axial coding systems. The concepts 
of research, as mechanisms of preventing and combating corruption, were catego-
rized based on 8 indicators of good governance theory and 2 indicators of national 
integrity system. These categories include participation, transparency, rule of law, 
accountability, public agreement, justice and equality, accountability, effectiveness 
and efficiency, media, and monitoring. Besides, they consist of 203 mechanisms for 
preventing and Combating Administrative Corruption.
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هدف پژوهش حاضر، شناسایي و دسته بندی سازوکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری در ایران بر 
اساس پژوهش های منتشرشده در سال های 1370 تا 1396 است. با استفاده از روش فراترکیب، یافته هاي 
این پژوهش ها که بیانگر سازوکارهاي پیشگیري و مبارزه با فساد اداري بوده اند در قالب فرم استخراج داده ها، 
تدوین شده اند. در مرحله بعد سازوکارهاي ارائه شده در این پژوهش ها، به روش کدگذاری باز و محوري، 
مفهوم سازی و مقوله بندی شده اند. مقوله بندی این سازوکارها بر اساس هشت شاخص نظریه حکمرانی خوب 
و دو شاخص نظام ملی درستکاری انجام  شده است. این مقوله ها عبارت اند از: مشارکت، شفافیت، حکومت 
قانون، مسئولیت پذیری، توافق عمومی، عدالت و برابری، پاسخ گویی، کارایی و اثربخشی، رسانه و نظارت که 
دربرگیرنده 203 سازوکار پیشگیري و مبارزه با فساد هستند. درنهایت نتایج پژوهش حاضر با پژوهش های 

قبلی که سازوکارهایی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد اداری ارائه داده بودند، مقایسه شده است.
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مقدمه

فساد در لغت به معنی »شکستن چیزی« است. 
مانع رسیدن  و  نقض کردن  معنی  به  اصطالح  در 
پاداش  »فساد  وبستر  فرهنگ  در  است.  اهداف  به 
از وظیفه  براي تخلف  فرد  به  نامشروعي است که 
محوله پرداخت می شود«. از فساد تعاریف متفاوتي 
وجود دارد. میردال1 فساد را در معناي وسیع تری 
به  فساد  وي،  نظر  به  می دهد،  قرار  موردمطالعه 
قدرت  اعمال  یا  انحراف  گوناگون  شکل های  تمام 
موقعیت  و  مقام  از  نامشروع  استفاده  و  شخصی 
 :1383 )عباس زادگان،  است  اطالق  قابل  شغلی 
بین الملل  شفافیت  سازمان  و  جهانی  بانک   .)15
فساد را به معنای »سوءاستفاده از منصب عمومی 
)شفیع زاده،  کرده اند  تعریف  شخصی«  نفع  برای 
1389: 143(. دسته بندی هاي مختلفي از فساد ارائه 
شده از جمله فساد اقتصادي، فساد اداري و فساد 
مختلف  وجوه  درواقع  دسته بندی ها  این  سیاسي. 
پدیده فساد را نشان می دهند و در عمل تفکیک 
این ابعاد دشوار است. از دیدگاه نئوبالد2 فساد اداري 
و  اداري  اختیارات  از  غیرقانوني  یعني سوءاستفاده 
دولتي به نفع یک شخص )خلفخاني، 1389: 85(. 
فساد اداري، در جوامع مختلف برحسب نگرش ها و 
برداشت ها، تعاریف گوناگون و تا حدي متفاوت با 
یکدیگر دارد. آنچه باعث تفکیک حدود پدیده فساد 
فساد  نوع  این  مسیر  و  وقوع  محل  می شود  اداري 
است. تاکنون تعریف واحدي که در سطح جهاني 
مورد قبول باشد ارائه نشده است، اما به نظر می رسد 
شرح  این  به  اداري  فساد  از  جامعي  تعریف  بتوان 
اداري  ارائه داد: »نقض قوانین و مقررات و ضوابط 
و همکاري اشخاص شاغل در دولت در این زمینه 

1. Myrdal
2. Theobald

براي جلب منافع نقدي و غیرنقدي، مازاد بر حقوق 
و مزایاي قانوني، براي خود، خویشاوندان و دوستان 
یا خودداري یا کم کاري یک مسئول در انجام وظایف 
قانوني خود در قبال ارباب رجوع، به  منظور دریافت 
پول، کاال یا خدمات« )حسینی و نوذری فردوسیه، 

.)1 :1393

سیستم  در  اختالل  بروز  موجب  اداری  فساد 
اداری دولت و موجب فاصله گرفتن از اهداف و خط 
 مشی های دولتی می شود و کاهش اعتماد عمومی 
در  اداري  فساد  تعریف  داشت.  دنبال خواهد  به  را 
قالب مصادیق آن گویاتر است. این پدیده، مصادیق 
شغلی،  موقعیت  از  سوءاستفاده  ازجمله  متفاوتي 
ارتشا، اختالس، کاله برداري، پورسانت، باج خواهی، 
ایجاد نارضایتی برای ارباب رجوع )ذی نفعان(، سرقت 
اموال و دارایی های سازمان، فروش اطالعات محرمانه 
سازمان به دیگران، باندبازی و جعل را دربر می گیرد 
به  را  اداري  فساد  هایمر3  هیدن  )کیانی، 1395(. 
سه دسته تقسیم می کند: 1. فساد سیاه که از نظر 
نخبگان و توده مردم منفور است. 2. فساد خاکستري 
که از نطر نخبگان منفور و توده مردم به آن بي اعتنا 
هستند. 3. فساد سفید که ظاهراً مخالف قانون است 
اما اکثر اضصاي جامعه آن را چندان مضر و با اهمیت 

نمي دانند )عباس زادگان، 1383: 16(.

در اکثر نظام های دنیا، درجات، سطوح و الیه هایی 
از مشکالت  اداری یکی  از فساد وجود دارد. فساد 
سویی،  از  است.  توسعه  حال   در  کشورهای  اصلی 
فساد پدیده ای پیچیده و دارای چند بُعد خرد، کالن 
و سیستماتیک است که به دلیل همین پیچیدگی، 
مبارزه با این پدیده دشوار است. در بین انواع فساد، 
فساد اداری به  عنوان یکی از عمومی ترین آسیب های 

3. Hidden heimer
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نظام اداری محسوب می شود که به مرزها، زمان و 
جوامع خاصی تعلق ندارد. پیامدهای ناشی از فساد 
اداری آثار مخرب و جبران ناپذیری در ساختار اساسی 
جامعه برجای می گذارد؛ از جمله اینکه موجب هدر 
رفتن منابع ملی، کاهش اثربخشی برنامه های دولت، 
کاهش توانایی نهادها و بوروکراسی در ارائه خدمات 
حکومت  مشروعیت  تخریب  شهروندان،  نیاز  مورد 
)جعفری،  می  شود  دولت  به  مردم  اعتماد  سلب  و 

.)10 :1392

اهمیت مسئله مبارزه با فساد اداری در ایران از 
سطح یک مسئله نظام اداری فراتر رفته و به یک 
تبدیل  شده  نظام  راهبردی در سطح کالن  مقوله 
است. ایران از جمله کشورهای در حال  توسعه است 
که معموالً رتبه مناسبي در شاخص های مبارزه با 
فساد ندارد. بر اساس »شاخص ادراک فساد سازمان 
شفافیت بین الملل« ایران در سال 2015 با امتیاز 
27 در رتبه 131؛ در سال 2016 با امتیاز 29 در 
رتبه 131؛ در سال 2017 با امتیاز 30 در رتبه 130 
 Transparency International,( است  گرفته  قرار 

.)2017

طبق این آمار، شاخص فساد در ایران، در سال های 
اخیر نسبت به گذشته اندکی تغییر یافته و امتیاز 
ایران از 29 در سال 2016 به 30 در سال 2017 
افزایش و از لحاظ رتبه از 131 به 130 کاهش داشته 
اما   .)Transparency International, 2017( است 
این تغییرات جزئي نمي تواند بیانگر بهبود وضعیت 
نمره و رتبه ایران در این زمینه باشد. علي رغم وجود 
دستگاه های بازرسي و نظارتي متعدد و تدوین قوانین 
و سیاست های مختلف، هنوز وضعیت شاخص فساد 
در ایران مناسب نیست. انجام اقدامات الزم در زمینه 
پیشگیری و مبارزه با فساد می تواند هزینه های فساد 
سالمت  ارتقاي  زمینه  دهد،  کاهش  را  جامعه  در 

نظام  اثربخشي  و  کارآمدی  و  کند  فراهم  را  اداري 
اداري را افزایش دهد. با توجه به اهمیت این مسئله، 
پژوهش های متعددي توسط پژوهشگران رشته های 
مختلف در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد در ایران 
ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی،  انجام  شده که از 
فرهنگی، اجتماعی، جامعه شناختی، روان شناختی، 
پژوهش ها،  این  در  کرده اند.  بررسی  را  پدیده  این 
راهکارهای مختلفی براي پیشگیري و مبارزه با فساد 

ارائه  شده است.

در پژوهش حاضر تالش شده با استفاده از روش 
فراترکیب، سازوکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد 
اداری در ایران بر اساس پژوهش های منتشرشده در 
تا 1396 شناسایي و دسته بندی  سال هاي 1370 
پژوهش  این  در  فراترکیب  روش  از  استفاده  شود. 
بتوان  اطالعات حاصل  اساس  بر  تا  کمک می کند 
پژوهش های  نتایج  از  ترکیبی  و  جامع  نتایجی 
گذشته ارائه داد. این نتایج می توانند مورد استفاده 
سیاست گذاران، قانون گذاران، نهادها و سازمان های 
مسئول در زمینه پیشگیري و مبارزه با فساد قرار 
گیرند تا تأثیرات مخربی را که فساد روی نظام اداری 
برجای می گذارد، به حداقل برسانند و ضمن حل 
مسئله بتوانند زمینه ارتقاي کارآمد نظام اداری را 
فراهم کنند. در این راستا سؤال اصلي پژوهش حاضر 
در  انجام شده  پژوهش های  اساس  بر  است که  این 
سال های 1370-1396چه سازوکارهایی در زمینه 
پیشگیری و مبارزه با فساد اداری در ایران ارائه شده 

است؟

1. ادبيات موضوع

در ارتباط با موضوع پژوهش حاضر، ادبیات علمي 
گسترده اي تولید شده است. این ادبیات علمي داراي 
رویکردهاي متنوعي است، برخي بر متغیرهاي سطح 
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سازماني  متغیرهاي  بر  برخي  دارند،  تأکید  فردي 
و مدیریتي و برخي بر متغیرهاي کالن مربوط به 
محیط اجتماعي، سیاسي و اقتصادي. در عین حال 
این ادبیات علمي از جهت نوع تأکید بر بُعد خاصي 
از پدیده فساد اداري نیز قابل دسته بندی است: 1. 
برخي از این پژوهش ها به بررسي عوامل بروز فساد 
پرداخته اند از جمله فرخ سرشت )1383(، حصاری 
)1394(، محمد زاده اقدم و همکاران )1393(. از این 
میان پژوهش زندي و همکاران )1396( با استفاده 
از روش فراتحلیل به بررسي عوامل مؤثر بر فساد 
پرداخته است. 2. برخي پژوهش ها نقطه تأکیدشان 
حبیبی  و  اشتری  مانند  است؛  فساد  پیامدهاي  بر 
افضلی  و خدامرادی )1395(،  بهر دینی   ،)1395(
)1390(، صالحی )1388(، پورلری و امیری )1396(، 
ویلوریا4 و همکاران )2012(. 3. برخي پژوهش ها نیز 
بر پیشگیري و مبارزه با فساد اداري تأکید داشته اند 
مانند حسنی و شمس )1391(، آبساالن )1396(، 
 ،)1395( نیک پور   ،)1394( شریف نیا  و  جعفری 
و  یعقوبی   ،)1392( حق شناس  و  ملک محمدی 

همکاران )1396( و رانگیون5 )2016(.

استفاده،  مورد  به روش  توجه  با  پژوهش حاضر 
ادبیات علمي را به صورت نظام مند بررسي و  این 
دسته بندی کرده و از یافته های آن ها متناسب با سؤال 
پژوهش براي شناسایي و دسته بندی سازوکارهاي 
پیشگیري و مبارزه با فساد استفاده کرده است. در 
عین حال، پیشینه پژوهش را در سه دسته مذکور 
دسته بندی و معرفي کرده است. با توجه به حجم این 
ادبیات، در این قسمت صرفاً به بررسی چند نمونه 
از این آثار پرداخته  شده که از جهت متغیر اصلي 
پژوهش )سازوکارهاي پیشگیري و مبارزه با فساد 

4. Villoria
5. Rangone 

اداري( با پژوهش حاضر قرابت بیشتري دارند. 

در   )1380( فرهادي نژاد  و  خدادادحسیني 
پژوهشي، موقعیت اقتصادی و فرهنگی، ویژگی های 
فردیـ  سازمانی، کمیت و کیفیت قوانین و مقررات را 
به  عنوان مهم ترین عوامل فساد اداری معرفي کرده و 
راهکارهایی شامل افزایش حقوق بخش اداری، وضع 
مقررات، آگاهی عمومی نسبت به مقررات و قوانین، 
ایجاد نظام های مالی کارآمد، اصالح ساختار اداری، 
عدم سیاسی کردن سیستم اداری و خصوصی سازی 

را براي کنترل و جلوگیری از فساد مؤثر می دانند.

 حسنی و شمس )1391( در پژوهشی با عنوان 
»راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش های 
اسالمی« دریافته اند که تقویت نظارت درونی، نظارت 
اداری  نظام  کارگزاران  سالمت  افزایش  اجتماعی، 
واحیای حس مسئولیت پذیری اجتماعی در مبارزه 

با فساد اداری مؤثر است. 

جعفری و شریف نیا )1394( در پژوهشی با عنوان 
جمهوری  در  اداری  فساد  با  مبارزه  »راهکارهای 
اسالمی ایران« بر این نظر بوده اند که مقابله با فساد 
ساختار  اصالح  نیازمند  سازمان ها،  بسیج  بر  عالوه 
در   )1395( نیک پور  است.  موجود  نظام های  و 
الگوی نظارت عمومی به  با عنوان »ارائه  پژوهشی 
 منظور پیشگیری از بروز فساد اداری در سازمان های 
دولتی ایران« بیان کرده است، بُعد نظارت نهادهای 
وابسته به قوه مقننه باالترین رتبه و نقش را در زمینه 
مبارزه با فساد در سازمان های دولتی ایران داشته 
است. آبساالن )1396( در پژوهشی با عنوان »فساد 
اداری و پیشگیری از آن با توجه به قانون ارتقای نظام 
اداری و مقابله با فساد« به این نتیجه رسیده است، 
سازمان ها،  کارگروهی  تقویت  و  دقیق  برنامه ریزی 
کارکردهای آموزشی و اطالع رسانی رسانه ها می تواند 

يحيی کمالی و همکاران. فراترکيب سازوکارهای پيشگيری و مبارزه با فساد اداری در ايران



زمستان 1399. دوره 10. شماره 37

389

در پیشگیری از وقوع فساد نظام اداری مؤثر باشد. 
از  استفاده صحیح  است  معتقد   )1395( محسني 
فنون و روش ها، ترسیم مرزهای دقیق میان حقوق 
و آزادی های و حق جامعه بر دانستن و ایجاد تعادل 
میان شفاف سازی حریم خصوصی و آزادی اطالعات 
حوزه  این  بر  ناظر  قوانین  از  بهره گیری  با  بیان  و 
زمینه ساز استفاده موفقیت آمیز از فناوری اطالعات 

درزمینه مبارزه با فساد اداری خواهد بود.

ران گون )2016( در پژوهشی با عنوان »رویکرد 
رفتاری پیشگیری از فساد اداری« اشاره کرده است 
رویکرد کیفری به فساد باید با اقدامات پیشگیرانه 
به  شفاف  نظارتی  ابزارهاي  و  مقررات  اساس  بر 
افزایش مسئولیت و جلوگیری از فساد کمک کند. 
پژوهشی  در   )1392( حق شناس  و  ملک محمدی 
با  الگوی مطلوب مبارزه  با عنوان »سیاست گذاری 
فساد اداری در جمهوری اسالمی ایران و ارائه مطالعه 
تطبیقی ترکیه و پاکستان« بیان کرده اند همکاری 
مناسب میان دولت، جامعه و بخش خصوصی راهکار 

مهم برای مبارزه با فساد اداری است.

یعقوبی و همکاران )1396( در پژوهشی با عنوان 
در  اداری  فساد  مورد  در  پیشگیرانه  »رویکردهای 
ارتقای  قانون  به  توجه  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
بر  مبتنی  تدابیر  کرده اند  تصریح  اداری«  سالمت 
تقویت ضمانت اجرا، اعم از تدابیر اداری، انتظامی، 
کیفری، از جمله تدابیر واکنشی پیشگیری از فساد 
اداری هستند. حبیبی )1395( در پژوهشی با عنوان 
»شیوه های پیشگیری از فساد اداری در نظام اجرایی 
کشور« با تأکید بر جرم اختالس و استفاده غیرمجاز از 
اموال مقامات دولتی، به تبیین مفهوم فساد و تدوین 
اجرایی کشور پرداخته   قوانین پیشگیرانه در نظام 
است. قهرمانی )1395( در پژوهشی با عنوان »فساد 
اداری و راهکارهای مقابله با آن« دریافته است عزم 

تقویت  دولت،  کوچک سازی  سیاسی،  اراده  و  ملی 
اعتماد مردم و اصالح قوانین، به  عنوان راهکارهایی 

برای مبارزه با فساد اداری شناسایی شده اند.

عنوان  با  پژوهشی  در   )1395( و حبیبی  اشتری 
کشور«  اداری  نظام  در  اداری  فساد  »پیامدهای 
با فساد اداری مستلزم عزم ملی،  دریافته اند، مبارزه 
است.  دولت  و  حکومت  جدیت  و  همگانی  خواست 
بهر دینی و خدامرادی )1395( در پژوهشی با عنوان 
»پیامدهای فساد اداری« تأکید کرده اند، محیط های 
مناسب  سیستم های  دارای  چنانچه  سازمانی 
مسئولیت پذیری، پاسخ گویی، نظارت و کنترل نباشند، 
می توانند به آسانی به  سوی فساد میل کنند. زندی 
و معدنی )1395( در پژوهشی با عنوان »فراترکیب 
سازمانی  فرهنگ   مطلوب  مدل  تبیین  و  طراحی 
دریافته اند  اداری«  فساد  با  مقابله  برای  اسالمی 
جامعه،  و  سازمان ها  در  سازمانی  فرهنگ   گسترش 

مهم ترین اقدام پیشگیرانه از فساد در جامعه است.

از لحاظ هدف و روش پژوهش،  پژوهش حاضر 
با  پژوهش  این  می شود؛  محسوب  نوآورانه  کاری 
روش فراترکیب، پژوهش های متعدد انجام شده در 
این زمینه را به روشی نظام مند با هم ترکیب کرده 
و با بررسي یافته های این پژوهش ها، سازوکارهایی 
جامع  براي پیشگیری و مبارزه با فساد اداری تدوین 
کرده است. به دلیل تنوع و چندبُعدی بودن پدیده  
فساد، کاربرد روش های معدود و تک بُعدی در تحلیل 
روش  میان  این  در  نیست.  امکان پذیر  پدیده  این 
پژوهش های  تعدد  به  توجه  با  می تواند  فراترکیب 
انجام شده در این زمینه، به روشی نظام مند، مطالعات 
انجام شده در حوزه فساد را باهم ترکیب و دیدگاهی 

جامع نگر فراهم کند. 
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2. روش شناسی پژوهش

چهار  شامل  فرا مطالعه  معتقدند  دای6  و  بینچ 
روش اصلی است که عبارت اند از: فرا تحلیل )تحلیل 
)تحلیل  فرا روش  اولیه(،  مطالعات  محتوای  کمی 
)تحلیل  فرانظریه  اولیه(،  مطالعات  روش شناسی 
نظریه های مطالعات اولیه(، فرا ترکیب )تحلیل کیفی 
 Bench & Day, 2010:( اولیه(  مطالعات  محتوای 
و  فراترکیب  روش  حاضر،  پژوهش  روش   .)488
زیرمجموعه روش فرا مطالعه مدنظر پاترسون و کانام7 
)2001( است. فراترکیب نوعی مطالعه کیفی است 
که اطالعات و یافته های استخراج شده از مطالعات 
کیفی با موضوع مرتبط و مشابه را بررسی می کند 
و با فراهم کردن نگرشی نظام مند، از طریق ترکیب 
پژوهش های کیفی مختلف به کشف موضوعات و 
استعاره های جدید و اساسی می پردازد و با این روش، 
پژوهش  که  مراحلی  ارتقا می دهد.  را  فعلی  دانش 
مرحله  هفت  می شود،  انجام  آن  اساس  بر  حاضر 
الگوی سندلوسکی و باروسو8 است. این مراحل به 

شرح زیر است:

مرحله تنظیم سؤال پژوهش: برای تنظیم سؤال 
پژوهش از عوامل مختلفی مانند جامعه موردمطالعه، 
چه چیزی، چه موقع و چگونگی انجام روش استفاده 
می شود )محقر و همکاران،1392: 4(. در پژوهش 
حاضر، به بررسي این سؤال پرداخته می شود که بر 
اساس پژوهش های انجام شده در سال های1370-
1396 چه سازوکارهایی در زمینه پیشگیری و مبارزه 

با فساد اداری در ایران ارائه شده است؟

این  در  ادبیات:  نظام مند  بیان  و  مرحله طراحی 
سیستماتیک  جست وجوی  بر  پژوهشگر  مرحله 

6. Bench and day
7. Paterson and canam
8. Sandelowski and Barroso

مقاالت منتشرشده در مجالت علمی مختلف تمرکز 
می کند؛ وی کلمات کلیدی مرتبط را گزینش می کند 
)مبینی دهکردی و کشتکار هرانکی، 1395: 26(. در 
این مرحله پژوهش حاضر، به بررسی کارهای مشابه 
انجام شده در جامعه آماری پژوهش ها، تمام اسناد 
پژوهشی،  گزارش های  گذشته،  علمی  مدارک  و 
پایگاه داده و نشریه های داخلی در زمینه مبارزه و 
تا  سال های 1370  اداری طی  فساد  از  پیشگیری 
1396 پرداخته است و منابعی که با موضوع پژوهش 

حاضر شباهت داشته اند را گزینش می کند.

مناسب:  متون  انتخاب  و  جست وجو  مرحله 
مشخص  پژوهشگر  جست وجو  فرایند  ابتدای  در 
می کند که پژوهش های یافت شده متناسب با سؤال 
پژوهش هست یا خیر؟ بدین منظور مقاالت منتخب 
هر  در  و  می گیرند  قرار  بازبینی  مورد  چندین بار 
بازبینی تعدادی از مقاالت رد می شوند )قاسمی و 
رعیت پیشه، 1394: 14(. در این مرحله از پژوهش 
برای  طراحی شده  الکترونیکی  فرم  طبق  حاضر، 
مختلفی  مؤلفه های  آثار،  کتاب شناختی  اطالعات 
انتشار(  )زمان  خانوادگی  نام  نویسنده،  نام  مانند 
عنوان، نوع اثر )پایان نامه، مقاله علمی پژوهشی یا 
ترویجی، همایشی، پایان نامه، کتاب، گزارش(، رشته 
و تخصص، مقطع، دانشکده، دانشگاه، جنسیت، اتباع 
)ایرانی یا غیر( و محتوای آثار مربوط به پیشگیری و 
مبارزه با فساد اداری استخراج شده اند. در هر بازبینی 
پژوهش هایی که با هدف و سؤال پژوهش هماهنگی 

نداشتند حذف شده اند.

مرحله استخراج اطالعات متون: پس از گزینش 
استخراج  به  نوبت  برگزیده،  گزارش های  و  اسناد 
واحدهای  صورت  به   آن ها  است.  متون  از  کدها 
می شوند  دسته بندی  مشخص  کدهای  و  معنایی 
)قاسمی و رعیت پیشه، 1394: 14(. در این مرحله 
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اطالعات  دقیق  بررسی  از  پس  حاضر،  پژوهش  از 
متون انتخاب شده، مفاهیم و نمونه داده های مربوط 
به سازوکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری با 
فرایند کدگذاری باز از درون متون با ذکر رفرنس 
استخراج شده اند و این مفاهیم در قالب سازوکارهاي 

پیشگیري و مبارزه با فساد دسته بندي شدند.

مرحله ترکیب و تحلیل یافته های کیفی: در این 
مرحله پژوهشگر موضوعاتی را جست وجو می کند 
پدیدار  فراترکیب  موجود  مطالعه های  بین  در  که 
شده اند. این اقدام با  عنوان بررسی موضوعی شناخته 
می شود. به محض شناسایی و مشخص شدن موضوع، 
پژوهشگر یک طبقه بندی ارائه می دهد که موضوع 
 :1396 )کمالی،  کند  توصیف  نحو  بهترین  به  را 
731(. در این مرحله از پژوهش حاضر، مفاهیمی 
که در فرایند کدگذاری باز استخراج و مفهوم سازی 
با  محوری  کدگذاری  فرایند  با  ادامه  در   شده اند 
مقوله سازی  و  شده اند  ترکیب  هم  با  زیادی  دقت 
انجام شده است. به بیانی دیگر مفاهیمی که با هم 
دارای قرابت معنایی بیشتر و از لحاظ مفهومی به 
هم نزدیک بوده اند در یک مقوله سازمان دهی و در 
هریک از مقوله ها دسته بندی شده اند. مقوله سازی بر 
اساس هشت شاخص نظریه حکمرانی خوب شامل 
شفافیت، مشارکت، حکومت قانون، عدالت و برابری، 
مسئولیت پذیری، پاسخ گویی، توافق عمومی، کارایی 
و اثربخشی و دو مقوله هم طبق شاخص نظریه نظام 
ملی درستکاری شامل رسانه و نظارت انجام شده 
است. جداول مربوط به هریک از این مقوله ها به  طور 
نمونه داده های  و  تدوین  شده اند. مفاهیم  جداگانه 
مربوط به سازوکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد 
زیرمجموعه  در  و  جداول  این  از  هریک  در  اداری 
این  از  هریک  در  و  شده اند  سازمان دهی  مقوله ها 
جدول ها نیز بر اساس تکرار مفاهیم استخراج شده 

فراوانی در نظر گرفته  شده است.

نتایج  ششم،  مرحله  در  کیفیت:  کنترل  مرحله 
کدگذاري جهت ارزیابي کیفیت در اختیار خبرگان 
نتایج  ترکیب  از  یافته های حاصل  تا  قرار مي گیرد 
کیفی منابع مورد استفاده کنترل کیفیت می شوند. 
در اینجا طي سه مرحله، مفاهیم و مقوالت پژوهش 
مرحله  است.  گرفته  قرار  بازبیني  و  بررسي  مورد 
بازبیني چند باره مفاهیم  بر اساس  کنترل کیفیت 
استخراج شده و انطباق آن ها با نمونه داده ها و انطباق 
سه  توسط  بازبیني  است.  پژوهش  سؤال  با  آن ها 
کد گذار حاضر در پژوهش انجام شده تا مفهوم سازي 
و دسته بندی مفاهیم روشن تر و دقیق تر باشد. در 
این مسیر نام گذاري مفاهیم تغییر کرده است. برخي 
شده اند  ادغام  هم  با  هم پوشاني  دلیل  به  مفاهیم 
در نهایت  تا  است  شده  حذف  تکراري  مفاهیم  و 

دسته بندی مفاهیم به صورت نهایي در آمده است.

مرحله ارائه یافته ها: در پایان  بر اساس داده هایی 
که از پژوهش ها در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد 
اداری استخراج  شده بودند، سازوکارهای پیشگیری و 

مبارزه با فساد ارائه شده است.

بین  از  پژوهش  بررسی 150  با  پژوهش حاضر، 
340 پژوهش شناسایی شده در زمینه سازوکارهای 
پیشگیری و مبارزه با فساد اداری در ایران بر اساس 
پژوهش های منتشرشده در بازه زمانی 1370 تا 1396 
انجام  شده است. این پژوهش های شناسایی شده از 
نوع 41 مقاله علمیـ  پژوهشی، هفت مقاله علمیـ  
ترویجی، 69 مقاله همایشی، پنج گزارش پژوهشی، 
انجام شده در  پایان نامه   نُه مقاله تخصصي و نوزده 
داخل کشور هستند که در پایگاه مجالت تخصصی 
نور )نورمگز(، بانک مقاالت کنفرانس ها و ژورنال ها 
)سیویلیکا(، پژوهشگاه علوم فناوری اطالعات ایران 
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)ایرانداک(، بانک اطالعات نشریات کشور )مگیران(، 
پایگاه مرکز اطالعاتی علمی جهاد دانشگاهی )سید(، 
کل  بازرسی  سازمان  و  انسانی  علوم  جامع  پورتال 
پژوهش  تعداد  این  انتخاب  شده اند.  منتشر  کشور 
براي ورود به مرحله تحلیل و کدگذاري بر اساس 
به  است؛  شده  انجام  هدفمند  نمونه گیري  روش 
عبارتي یافته های پژوهش هایي که در راستاي سؤال 
پژوهش حاضر بوده اند به مرحله تحلیل وارد شده اند.

اسنادي  صورت  به  داده ها  جمع آوري  شیوه 
است. داده هاي پژوهش شامل پژوهش هاي مرتبط 
اداري  فساد  با  مبارزه  و  پیشگیري  سازوکارهاي  با 
است که بین سال هاي 1370 تا 1397 در داخل 

کشور منتشر شده اند. براي هریک از این پژوهش ها، 
و  شده  تدوین  اختصاصي  داده  استخراج  فرم  یک 
اطالعات مورد نیاز از هر پژوهش متناسب با هدف 
فراترکیب حاضر استخراج شده و در مرحله تحلیل 

داده ها،کدگذاري شده است.

3. يافته های پژوهش

مفاهیم  ترکیب  و  تحلیل  به  بخش  این  در 
است.  پرداخته شده  پژوهش  در  استخراج شده 
شده اند.  سازمان دهی  مقوله  ده  در  مفاهیم  این 
حکمرانی  شاخص های  اساس  بر  مقوله   هشت 
اساس  بر  مقوله  دو  و  است  شده  نام گذاری  خوب 
شاخص های نظام ملی درستکاری استخراج  شده اند. 

جدول 1. مفاهیم و نمونه داده های مقوله مشارکت

فراوانی نمونه داده ها مفهوم

13 »مشارکت مردم سبب افزايش پاسخ گويی دستگاه های اجرايی می شو دو از 
میزان فساد اداری می کاهد« )حق شناس، 1392: 115( مشارکت مردم

3 »زمینه های مشارکت مردم به  صورت مستقیم يا غیرمستقیم فساد اداری را 
کاهش می دهند« )ايروانی مهابادی، 1395: 5(

مشارکت مردم در امور اجتماعی

3 »مشارکت بیشتر بخش دولتی و خصوصی برای مبارزه با فساد اداری امکان پذير 
است« )قلی پور و نیک رفتار، 1385: 13(

توسعه مشارکت بخش دولتی و 
خصوصی

3 »افزايش آگاهی مردم عامل بسیار مهم در مبارزه با فساد اداری است« )عابدی 
جعفری و صالحی، 1392: 12( افزايش آگاهی عمومی

3 »مشارکت جامعه مدنی در ارزيابی مشکل فساد از راهبردهای بسیار مهم مبارزه 
با آن است« )حسن زاده جعفری، 1392: 104(

مشارکت جامعه مدنی در مبارزه با فساد

3 »افزايش آگاهی مردم از آيین نامه ها و قوانین می تواند اثر مطلوب در جلوگیری از 
فساد اداری داشته باشد« )تقويان، 1395: 4(

افزايش آگاهی مردم از قوانین و 
آيین نامه ها

2 »آگاه سازی مراجعه کنندگان نسبت به حقوق خود، برای نظارت بر عملکرد 
کارکنان سازمان ها انجام گیرد« )نیک پور، 1395: 223(

آگاهی مراجعه کنندگان از حقوق خود

2 »مشارکت الکترونیکی شهروندان استفاده از فناوری های اطالعاتی از جمله 
راه های مبارزه با فساد اداری است« )جمشیدی و همکاران، 1392: 7( مشارکت الکترونیکی شهروندان
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از:  مقوله های مربوط به حکمرانی خوب عبارت اند 
مقوله مشارکت، شفافیت، اجماع یا توافق عمومی، 
پاسخ گویی، حکومت قانون، مسئولیت پذیری، عدالت 
و برابری،کارایی و اثربخشی و مقوله هاي مربوط به 
نظام ملي درستکاري شامل دو مقوله نظارت و مقوله 

رسانه هستند.

 3-1. سازوکارهای مربوط به مقوله مشارکت

حاصل مفهوم سازی در این پژوهش شکل گیری 
مجموعه ای از مفاهیم است و مفاهیمی که مرتبط با 
بحث مشارکت در پیشگیری و مبارزه با فساد اداری 
بوده اند ذیل مقوله مشارکت دسته بندی شده اند و در 

جدول شماره 1 آمده اند.

جدول 2. مفاهیم و نمونه داده های مقوله شفافیت

فراوانی نمونه داده ها مفهوم

13 »شفافیت در کارها و فعالیت های اداری تا حدود زيادی از وقوع فساد اداری 
جلوگیری می  کند« )بستان سرا و همکاران، 1396: 9( شفاف سازی امور

11 »شفاف سازی قوانین و مقررات مانع از اين می شود که کارمندان دولت با 
محرمانه قلمداد کردن آن ها مرتکب فساد شوند« )کاظمی، 1383 :12( شفاف سازی قوانین و مقررات 

5 »کارمندان عالی رتبه بايد در بدو تصدی پست و هنگام تحويل پست، دارايی های 
خود را شفاف اعالم کنند« )کاظمی، 1383 : 12( شفاف سازی دارايی و شرايط مالی

16 »مقررات زدايی به شفاف سازی سطح تقاضای خدمات فساد اداری کمک کند« 
)آقا بابايی و همکاران، 1395: 6( مقررات زدايی

5 »حق دسترسی به اطالعات به معنای توانايی شهروندان در دسترسی به 
اطالعات از میزان فساد اداری می کاهد« )نجف پور و حق شناس، 1388: 8( حق دسترسی به اطالعات

11 »استفاده از فناوری اطالعات در کاهش فساد مؤثراست؛ فناوری اطالعات 
فرصت های فساد را از ديگران می گیرد« )دانايی فرد، 1384: 110( فناوری اطالعات

2 »ضابطه مندی و شفاف سازی تعامالت و ارتباطات برون سازمانی مديران 
سازمان ها عامل پیشگیری از فساد اداری است« )عظیمی، 1390: 245( تعامالت شفاف بین کارکنان

2
»بهترين اقدامات مقابله با فساد مبین نیاز به کاهش پیچیدگی های روندهای 

اداری و حوزه اختیارات از رهگذر مهندسی مجدد فرايندها در ارائه خدمات است« 
)رضايی سابیدی، 1396: 134(

کاهش پیچیدگی های فرايندی

2 »سیستمی کردن کارها موجب شفاف سازی و به میزان زيادی در کاهش 
رفتارهای فسادآمیز مؤثر است« )فالحتی نوده، 1391: 91( سیستمی کردن کارها

7
»نظام بوروکراتیک عريض و طويل بايد از میان برود، بسیاری از کارها با اينترنت 
انجام شود و مراجعه حضوری شهروندان و کاغذبازی به کمترين اندازه برسد« 

)دهقانی و کريمی زاده شورکی، 1395: 8(
استفاده از اينترنت
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3-2. سازوکارهای مربوط به مقوله  شفافيت

پژوهش  این  در  استخراج شده  مفاهیم  از  برخی 
مربوط به بحث شفافیت در پیشگیری و مبارزه با 
فساد هستند و مفاهیمی که باهم مرتبط بوده اند 
ذیل مقوله شفافیت دسته بندی  شده اند و در جدول 

شماره 2 آمده اند.

3-3. سازوکارهای مربوط به مقوله اجماع عمومی 
يا توافق عمومی

پژوهش  این  در  استخراج شده  مفاهیم  از  برخی 
مربوط به بحث توافق عمومی در پیشگیری و مبارزه 
با فساد هستند و مفاهیمی که باهم قرابت معنایی 
داشته اند ذیل مقوله توافق عمومی دسته بندی شده اند 

و در جدول شماره 3 آمده اند.

جدول 3. مفاهیم و نمونه دادهای مقوله توافق عمومی

فراوانی نمونه داده ها مفهوم

3
»هر نظام اداری و حکومتی برای اينکه بتواند امور جامعه خود را به درستی 

اصالح کند، بايد همه  کارگزاران نظام اداری از سالمت برخوردار باشند« )هاتفی، 
)130 :1395

سالمت همگانی کارگزاران

3 »ايجاد رضايت شغلی در کارکنان موجب بهره وری، تعالی و پیشرفت سازمان ها 
می شود« )ابراهیم زاده و همکاران، 1395: 18( ايجاد رضايت شغلی در کارکنان

3 »مبارزه با فساد اداری در کشور نیازمند عزم ملی و اراده جدی سیاسی است« 
)تر وندی، 1395: 2(. تقويت عزم ملی

2 »سیستم اداری کشور و دستگاه های نظارتی و کنترلی آن از سازوکار مناسب و 
مقبولیت عمومی برخوردار شوند« )نظری نژاد، 1395: 207( ايجاد مقبولیت دستگاه دولتی و نظارتی

2 »حرمت نگه  داشتن مردم و توجه به توافق عمومی از جمله عوامل کاهش فساد 
اداری است« )الوانی و اسالم پناه، 1396: 291( توجه به توافق عمومی

2 »قدرت تصمیم گیری اگر در سطوح مختلف سازمانی توزيع شود فساد اداری 
کاهش می يابد« )روحی، 1395: 12( تصمیم گیری مشورتی

2 »برای مبارزه با فساد می بايست حمايت سیاسی دولت مردان را به  سوی خود 
جلب کرد« )ابزری و فغانی، 1392: 35( جلب حمايت سیاسی دولت مردان

2 »برخورداری مديران از قدرت مرجعیت به  عنوان مرجع و الگو قدرت از میزان 
فساد اداری می کاهد« )يعقوبی، 1391: 122( برخورداری مديران از قدرت مرجعیت

2 »با تقويت کار گروهی در سازمان ها و جلوگیری از فردگرايی از رفتار ناسالم 
کاسته می شود« )صادقی و بافقی، 1396: 6( تقويت کار گروهی در سازمان ها

2 »در پرتو آن، شهروندان می توانند رأی خود را از کسانی که در معرض فساد 
اداری هستند، دريغ کنند« )کاظمی، 1383: 14( انتخابات آزاد و سالم
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3-4. سازوکارهای مربوط به مقوله  پاسخ گويی

شکل گیری  پژوهش  این  در  کدگذاری  حاصل 
مفاهیمی مربوط به بحث پاسخ گویی در پیشگیری و 
مبارزه با فساد اداری است. مفاهیمی که باهم قرابت 
معنایی داشته اند ذیل مقوله پاسخ گویی سازمان دهی 

شده اند و در جدول شماره 4 آمده اند.

3-5. سازوکارهای مربوط به مقوله  حکومت قانون

فرایند  طی  پژوهش  این  در  که  دیگر  مفاهیم 
بحث  به  مربوط  جمع آوری  شده اند،  مفهوم سازی 

حکومت قانون در پیشگیری و مبارزه با فساد اداری 
ذیل  بوده اند  مرتبط  هم  با  که  مفاهیمی  هستند. 
مقوله حکومت قانون دسته بندی  شده اند و در جدول 

شماره 5 آمده اند.

3-6. سازوکارهای مربوط به مقوله  مسئوليت پذيری

شکل گیری  پژوهش  این  در  کد سازی  حاصل 
مجموعه ای از مفاهیم است و مفاهیمی که مربوط 
با بحث مسئولیت پذیری در پیشگیری و مبارزه با 
مسئولیت پذیری  مقوله  ذیل  بوده اند  اداری  فساد 

دسته بندی شده اند و در جدول شماره 6 آمده اند.

جدول 4. مفاهیم و نمونه داده های مقوله پاسخ گویی

فراوانی نمونه داده ها مفهوم

11 »دستگاه اداری می بايست بر مبنای همان قانون الهی در برابر خدا و مردم 
مسئول و پاسخ گو باشند« )قائمی و گنجی، 1389: 11( ارتقای پاسخ گويی دستگاهی اداری

3 »باال بردن ظرفیت پاسخ گويی سیاسی عامل مهمی در جهت جلوگیری از فساد 
به شمار می رود« )نجف پور و حق شناس، 1388: 5(. ارتقای پاسخ گويی سیاسی

2 »همه مديران واحدهای سازمانی مسئولیتی مشترک دارند که به  سوی اهداف 
حرکت کنند و بايد همواره پاسخ گوی وظايف خود باشند« )روحی، 1395: 13( پاسخ گويی مديران و کارکنان

3 »فرهنگ پاسخ گويی و نقدپذيری دولت تقويت شود« )هاشمی و امین زاده، 
)72 :1390 تقويت فرهنگ نقدپذيری

1 »باال بردن ظرفیت پاسخ گويی در ادارات عاملی مهم در پیشگیری از فساد اداری 
محسوب می شود« )نجف پور و حق شناس، 1388: 6( باال بردن ظرفیت پاسخ گويی

1  
»بهبود پاسخ گويی  مسئوالن  و کارمندان و گروه های  باال تر  مقامات  به  مديران  و 
شهروندان موجب کاهش فساد اداری می شود« )اعتباريان و همکاران، 1393: 

)18
بهبود پاسخ گويی

1
»پاسخ گويی به مردم، فرهنگ مشارکت در اليه های عمیق فرهنگ جامعه را 
ترويج می کند و به برنامه ريزی و سیاست گذاری آينده و کاهش فساد اداری 

کمک می کند« )کمالی، 1390: 24(
پاسخ گويی به مردم

»مديران در يک سازمان دولتی مسئولیت پاسخ گويی به مافوق خود را خواهند 
داشت، با اين شرايط میزان فساد در ادارات در ارائه خدمات به حداقل خواهد 

رسید« )بختکی، 1395 : 38(
پاسخ گويی سازمانی
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جدول 5. مفاهیم و نمونه داده های مقوله حکومت قانون

فراوانی نمونه داده ها مفهوم

7 »راهکارهای مبتنی بر مقررات مناسب در ادارات بیشتر از ساير راهکارها در مبارزه با فساد 
مؤثر بوده است« )زندی و همکاران، 1396: 35(. ايجاد مقررات مناسب 

5 »قانون خاص برای مبارزه با فساد اداری تدوين شود« )بستان سرا و همکاران، 1396: 9( تدوين قانون خاص مبارزه با فساد 

2 »قانون توجیه پذير باشد، يعنی مردم  بايد اعتماد کنند که اين کار به نفع آنان است و 
جلوی فساد را می گیرد« )يزدی و تقی، 1393: 7( اعتماد مردم به قانون 

13 »اقدامات قانون جمهوری اسالمی ايران در مسیر مبارزه با فساد تصويب قانون ارتقای 
سالمت نظام اداری و مقابله با فساد است« )آبساالن، 1396: 134( قانون ارتقای سالمت اداری 

2 »آزادی دسترسی به ضوابط و مقررات با شفافیتی که در عملیات دولت پديد می آورد و 
مانع از بروز فساد اداری می شود« )نجف پور و حق شناس،1388   : 6(

آزادی دسترسی به ضوابط و 
مقررات 

3 »تضمین استقالل قوه قضائیه در برخورد با عاملین و تأمین جانی آن ها انجام شود« 
)مقدسی، 1396: 113( تضمین استقالل قوه قضايه 

3 »نظام حقوقی مؤثر برای مبارزه با فساد و فعالیت های سازمان های دولتی و عمومی 
تدوين شود« )فالحتی نوده، 1391: 51( تدوين نظام حقوقی مؤثر 

9 »از جمله راهکارهای پیشگیری و کاهش تخلفات و فساد اداری، تقويت دستگاه های 
نظارتی و بازرسی در کشور است« )فتح آبادی، 1383: 67( برخورد با متخلفان 

5 »مجازات های سنگین برای عامالن فساد در بخش دولتی در نظر گرفته شود« )مقدسی، 
)109 :1396

ايجاد مجازات های سنگین برای 
مفسدان

5 »اصالحاتی در قوانین صورت گیرد که موجب شفاف سازی در مقررات شود و زمینه 
ارتقای سالمت اداری را فراهم کند« )حبیبی، 1395: 64( اصالح در قوانین 

2 »نظام احقاق حقوق و تأمین خسارت ارباب رجوع استقرار يابد« )ابراهیم زاده و همکاران، 
)106 :1395

ايجاد نظام احقاق حقوق و تأمین 
خسارت ارباب رجوع

2 »با گزارش مفاسد مالی می توان از فرصت ها و تمايل ها نسبت به انجام فساد اداری 
جلوگیری کرد« )نظری نژاد، 1395: 204( گزارش دهی مفاسد مالی

2 »تناسب شدت مجازات متخلفان با جرائم، زمینه عقاليی را برای ارتکاب فساد اداری از 
بین می برد« )وکیلی فرد و همکاران، 1393: 10(

تناسب شدت مجازات متخلفان 
با جرائم 

2 »اصالح ساختار قوه قضائیه در مقابل فساد به تقويت قوه قضائیه در برابر فساد اداری 
کمک می کند« )خادم حسینی و زارع شاهی، 1395: 12 ( اصالح ساختار قوه قضائیه 
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فراوانی نمونه داده ها مفهوم

2 »مقررات و آيین نامه و بخش نامه های خالف قانون ابطال شوند« )اسفندياری، 1395: 
)83

ابطال مقررات و بخش نامه های 
خالف

2 »در کشور طبق اصول اساسی قوانین داخلی، اقداماتی را اتخاذ خواهد کرد تا از فساد 
بخش خصوصی جلوگیری کنند« )نظری نژاد، 1395: 207(

قوانین جلوگیری از فساد در 
بخش خصوصی

»تأمین امنیت روانی، اجتماعی و اقتصادی مديران و قضات سبب می شود که با متخلفان   2
برخورد قاطع و جدی صورت گیرد« )بستان سرا همکاران، 1396: 8(

تأمین امنیت روانی مديران و 
قضات

4 »حمايت از اشخاص مؤثر در کشف جرم، مقوله مهم در زمینه مبارزه با فساد اداری 
است« )نظری نژاد، 1395: 203( حمايت از شهود و مخبرين

جدول 6. مفاهیم و نمونه داده های مقوله مسئولیت پذیری

فراوانی نمونه داده ها مفهوم

6 »هرچه مسئولیت اجتماعی در شهروندان افزون تر باشد و در روابط کاری کارکنان اين حس 
شفاف تر شود، میزان فساد کاهش می يابد« )بابامحمدی، 1394: 39(

تقويت حس
مسئولیت پذيری اجتماعی

2
»مسئولیت پذيری درونی بهترين شیوه برای مبارزه با فساد در جوامع امروزی است 

مسئولیت پذيری درونی بايد با مسئولیت پذيری بیرونی مبتنی بر کنترل و نظارت سیستمی 
تکمیل شود تا افراد را از رفتاری غیرعادالنه با يکديگر باز کرد« )ايروانی مهابادی، 1395: 5(

مسئولیت پذيری درونی

5
»تفويض مسئولیت انجام اصالحات سازمانی و اداری برای ساده سازی روش ها و رويه های 
انجام کار و کاستن از تمرکز سازمانی و اقتصادی به  منظور ايجاد الگويی يکسان به يک 

دستگاه معین انجام شود« )حمیدی، 1395: 9(

تفويض مسئولیت ها در 
ادارات

2 »مسئولیت پذيری بیرونی انجام مسئولیت مرتبط با وظايفی که به کارمندان محول شده است 
از میزان فساد اداری می کاهد« )بستان سرا و همکاران، 1396: 9( مسئولیت پذيری بیرونی

2 »فقدان اين مسائل حقوقی و قضايی در میان مقام های اداری و يا عدم کاربرد معیارهای 
موجود همگی با مسئله سوءاستفاده از اختیارات مرتبط است« )رضايی سابیدی، 1396: 134(

حذف سوءاستفاده از 
اختیارات

4 »بدون توجه به روابط شخصی، نژادی و خويشاوندی با آنان که به انجام کارهای مثبت اقدام 
می کنند مشکل فساد در ادارات حل می شود« )ايروانی، مهابادی، 1395: 5(

حذف روابط شخصی و 
خويشاوندی

2
»غالب فساد اداری در ادارات و سازمان ها افزايش قدرت اداری است که بعضاً باعث سرکوب 
مخالفان و به اطاعات درآوردن ديگران شده است و بايد از میزان قدرت مديران عالی رتبه و 

میان رتبه کاست« )طیبی و همکاران، 1395: 5(

کاهش قدرت مديران 
عالی رتبه و میان رتبه

يحيی کمالی و همکاران. فراترکيب سازوکارهای پيشگيری و مبارزه با فساد اداری در ايران
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جدول 7. مفاهیم و نمونه داده های مقوله عدالت و برابری

فراوانی نمونه داده ها مفهوم

2 »در زمینه تحقق عدالت اجتماعی برای ايجاد فرصت های برابر و مبارزه با فساد 
اداری تالش شده است« )جباری و همکاران، 1394: 52( تحقق عدالت اجتماعی 

3
»اگر عدالت توزيعی و دسترسی عادالنه به خدمات بهداشتی و تأمین اجتماعی 
ارتقا يابد، دسترسی آسان و سريع شهروندان به خدمات عمومی زمینه ای برای 

کاهش فساد اداری است« )حق شناس، 1392: 314(
ايجاد عدالت توزيع امکانات مناسب 

3 »نبودن تبعیض در بین کارکنان برترين چیزی است که سالمت دولت ها را حفظ 
می کند و پشتوانه مردمی آن ها را تضمین می کند« )روحی، 1395: 12( حذف تبعیض بین کارکنان 

2 »قوانین و مقررات که در سازمان و جامعه برای حل مشکالت و سالم سازی محیط 
تدوين می شود بايد کامل و بدون هرگونه تبعیضی باشد« )رضايی، 1393: 148(. حذف تبعیض در قوانین و مقررات 

5 »با انحصارگرايی و انحصارطلبی مبارزه شود، در قبضه گرفتن قدرت و اقتدار 
سیاسی و اداری يکی از عوامل اصلی فساد اداری است« )صالحی، 1395: 3( حذف انحصارگرايی 

3
»عدالت در توزيع درآمدها بر حسب شايستگی ها و ساير مؤلفه های تأثیرگذار 

است. رعايت عدالت در توزيع درآمدها، انگیزه های ارتکاب فساد را کاهش داده و 
سالمت و کارايی سازمان را افزايش خواهد داد« )يعقوبی، 1391: 129(

ايجاد عدالت در توزيع درآمدها 

1
»عدالت سازمانی به  منزله اينکه با چه شیوه ای با کارکنان رفتار شود که آنان 
احساس کنند به  صورت عادالنه با آن ها رفتار شده است نقش بسیار مهمی در 

کاهش از بروز فساد اداری دارد« )رضايی، 1393: 148(
عدالت سازمانی 

2
»تقسیم  کار عادالنه يکی از سازوکارهايی است که مديريت بدان وسیله می تواند 

از کار واحد و يا سازمان در راستای سازندگی سازمان و بالندگی بهره گیرد« 
)تقويان، 1395: 5(

تقسیم کار عادالنه 

5
»در برخورد با فساد اداری عدم تبعیض صورت گیرد. يکی از اصول اساسی 

در مبارزه با فساد اداری برخورد يکسان و بدون تبعیض با مرتکبان آن است« 
)صالحی، 1395: 3(

حذف تبعیض در برخورد با متخلفان 

1
»عدالت طبیعی محاکم را ملزم می کند تا قوانین را به طور بی طرفانه و صحیح 
اجرا کند و همه افراد بايد حق دسترسی به محاکم صالح و بی طرف را برای 

احقاق حقوقشان داشته باشند« )رشیدی، 1393: 81(.
عدالت طبیعی 

2 »قدرت انحصاری کارکنان در تصمیم گیری تعديل شود« )بستان سرا و همکاران، 
)7 :1396

تعديل قدرت انحصاری کارکنان در 
تصمیم گیری

3
»امتیازات و رانت های حاکم بر سازمان ها، نهادها و بخش های مختلف اداری 

حذف شوند کشور در راستای مبارزه با فساد اداری به بخش اقتصادی هم توجه 
کند« )الوانی و اسالم پناه، 1396: 303(

حذف امتیازات و رانت ها 

5 »تصمیم گیری به  صورت زنجیره ای باشد و در هر مرحله يک نفر مسئول کل 
فرايند نباشد تا رشوه را افزايش ندهد« )حق بین و مهاجر، 1395: 11( عدم تمرکز در سپردن مسئولیت ها 

يحيی کمالی و همکاران. فراترکيب سازوکارهای پيشگيری و مبارزه با فساد اداری در ايران
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فراوانی نمونه داده ها مفهوم

6 »تمرکززدايی از اداره امور موجب تقويت فرهنگ مشارکت پذيری در دستگاه های 
اجرايی دولتی می شود و از میزان فساد می کاهد« )فرخ سرشت، 1383: 66( تمرکززدايی 

3 »منطقی کردن سطح حقوق و مزايای کارکنان متناسب با تخصص و کار، 
اهمیت، نقش و کیفیت عمل آنان انجام شود« )کمالی، 1389: 27( تناسب میزان حقوق و کار 

جدول 8. مفاهیم و نمونه داده های مقوله اثربخشی و کارایی

فراوانی نمونه داده ها مفهوم

4
»کارآمد کردن دولت وادارات در جهت کاهش فساد اداری عدم کارايی و 
مسائل ساختاری دولت را کاهش داده است« )حسن زاده جعفری، 1392: 

)116
افزايش کارآمدی و اثربخشی 

3 »حفظ شئون و ارتقای منزلت کارکنان از عوامل انگیزشی کاهش فساد اداری 
به شمار می روند« )يعقوبی، 1391: 123( حفظ شئون و ارتقای منزلت کارکنان 

5 »وظیفه شناسی، يکی از عوامل فرهنگی مؤثر جهت مبارزه با فساد اداری به 
شمار می آيد« )طیبی و همکاران، 1395: 8( تقويت وظیفه شناسی 

11 »افزايش درآمد حقوق بگیران و افزايش قدرت خريد آنان، در مبارزه با فساد 
اداری مؤثر است« )وکیلی فرد و همکاران، 1393: 11( افزايش درآمد حقوق بگیران 

3 »گزارش مستمر از عملکرد دستگاه مربوط در خصوص بهبود وظايف 
کارگروه در چارچوب الگوی گزارش دهی انجام شود« )نیازپور، 1394: 75(

گزارش مستمر از عملکرد دستگاه های 
دولتی

2
»فراهم کردن بسترهای رشد و توسعه اقتصادی برای همه افراد گروه های 
متقاضی عرصه کار، تقاضا برای فساد اداری را کاهش خواهد داد« )بصیر و 

بصیر، 1396: 9(
فراهم کردن بستر رشد و توسعه  اقتصادی 

3 »آموزش قبل و حین خدمت در کاهش فساد اداری و پیشگیری از آن 
مناسب هستند« )کهن سال و همکاران، 1394: 14( آموزش قبل و حین خدمت کارکنان

3 »توسعه زيربنايی )نهادسازی( و ايجاد محیط زيربنايی مؤثر يکی از 
راهکارهای مهم جلوگیری از فساد است« )کیانی، 1395: 140( توسعه زيربنايی 

12 »فرهنگ سازمانی، ارزش های دينی و اخالقی در رفتار سازمانی از میزان 
فساد اداری می کاهد« )آبساالن، 1396: 134( توسعه فرهنگ سازمانی 

2 »اصالح فرايندها و روش ها می توانند نقش مهمی را در کاهش فساد اداری 
ايفا کنند« )پناهی،1391: 35( اصالح فرايندها و روش ها 

2 »ساختار استخدامی مناسب، باعث از بین رفتن و کاهش بسیاری از مصاديق 
فساد در سازمان ها می شود« )زارع، 1395: 8( اصالح ساختار استخدامی 

يحيی کمالی و همکاران. فراترکيب سازوکارهای پيشگيری و مبارزه با فساد اداری در ايران
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فراوانی نمونه داده ها مفهوم

3 »مشورت با صالحان و نخبگان و احترام به افکار ديگران جهت تقويت 
سازمان ها، فساد اداری را کاهش می دهد« )الوانی و اسالم پناه، 1396: 291(

مشورت با صالحان و نخبگان جهت 
تقويت سازمان ها

2 »نظم و انضباط در ادارات احیا شود« )ابراهیم زاده و همکاران، 1395: 107( برقراری نظم 

14 سازوکارهای شايسته ساالری همچون گزينش؛ افرادی به دستگاه بوروکراسی 
راه پیدا کنند که واجد شرايط دستگاه گزينش باشند« )خضری، 1387: 42( شايسته ساالری 

6 »با تشويق کارکنان در عملکرد سازمانی زمینه ارتقای بهبود عملکرد نیروی 
انسانی را فراهم کنند« )قهرمانی و حیدری، 1392: 13( تشويق عملکرد سازماني کارکنان 

5 »تنبه کارکنان سهل انگار و بی مسئولیت يک اصل ديگر در مبارزه با فساد 
اداری است« )اکبر نژاد و همکاران، 1393: 185( ايجاد نظام تنبه مناسب

6 »اصالح نظام مالیاتی کارآمد و اقداماتی از اين قبیل می تواند در کاهش 
عرضه فساد اداری مؤثر باشد« )بابايی و همکاران، 2017: 10( ايجاد اصالحات در نظام مالیاتی 

15 »اصالحات در ساختار نظام ها، روش ها و رويه های انجام کار و ارائه خدمات 
به مردم انجام شود« )هاشمی و امین زاده، 1390: 162(

ايجاد اصالحات در نظام اداری و ساختار 
آن

6
»مديران سازمان ها با برنامه ريزی دقیق، حدود و وظايف افراد را به  گونه ای 

مشخص کنند که کلیه کارکنان به تعهدات قانونی خود عمل کنند« 
)قهرمانی و حیدری، 1392: 13(

تدوين برنامه ريزی دقیق 

3  »بايد کارکنان را کاماًل از وظايف خودآگاه ساخت و بعد بر آن مبنا کارها را 
تقسیم کرد« )تقويان، 1395: 5( آگاه کردن کارکنان از وظايف خود 

4 »استراتژی توانمندسازی در مدل پیشنهادی از جنبه های نرم مبارزه با فساد 
اداری است« )جمشیدی و همکاران، 1392: 10( استراتژی توانمندسازی 

1 »ايجاد يک پست به  عنوان وکیل مدافع اخالقیات، از ديگر اقداماتی است که 
غالباً توصیه می شود« )موسوی، 1395: 4( ايجاد پست وکیل مدافع اخالقی 

2
»مديريت مبتنی بر نتیجه، خواسته ها و نیازهای جديد محیط بیرونی را تقويت 

می کند و عامل فساد مورد رسیدگی قرار می گیرد« )اسماعیلی و ابراهیمی، 
)2 :1395

مديريت نتیجه محور 

6 »کارمندان ممکن است نیاز به اين داشته باشند که در سطح معینی به يک 
ناظر گزارش دهند« )اسماعیلی و ابراهیمی، 1395: 7( فرايند گزارش دهی داخلی 

3 »از فساد استخدامی در ادارات جلوگیری شود« )حق بین و مهاجر، 1395: 11( جلوگیری از فساد استخدامی

3 »هر سازمانی که در استفاده از اموال عمومی صرفه جويی بیشتر و از اموال 
عمومی استفاده بهینه تری کند سالم تر است« )روحی، 1395: 11( صرفه جويی در اموال عمومی 

يحيی کمالی و همکاران. فراترکيب سازوکارهای پيشگيری و مبارزه با فساد اداری در ايران
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4-7. سازوکارهای مربوط به مقوله  عدالت و برابری

فرایند  طی  پژوهش  این  در  که  دیگر  مفاهیم 
بحث  به  مربوط  جمع آوری شده اند  مفهوم سازی 
عدالت و برابری در پیشگیری و مبارزه با فساد اداری 
ذیل  بوده اند  مرتبط  هم  با  که  مفاهیمی  هستند. 
مقوله  عدالت و برابری دسته بندی شده اند و در جدول 

شماره 7 آمده اند.

و  کارايی  مقوله  به  مربوط  سازوکارهای   .8-4
اثربخشی

مفاهیم دیگر شناسایی شده در این پژوهش مربوط 

به بحث اثربخشی و کارایی بوده اند. مفاهیمی که باهم 
قرابت معنایی داشته اند ذیل مقوله  اثربخشی و کارایی 

طبقه بندی شده اند و در جدول شماره 8 آمده اند.

4-9. سازوکارهای مربوط به مقوله  نظارت

برخی از مفاهیم جمع آوری شده در این پژوهش 
با  مبارزه  و  پیشگیری  در  نظارت  بحث  به  مربوط 
فساد هستند و مفاهیمی که باهم مرتبط بوده اند 
ذیل مقوله نظارت سازمان دهی  شده اند و در جدول 

شماره 9 آمده اند.

فراوانی نمونه داده ها مفهوم

2 »فساد اداری، به  وسیله کاهش بوروکراسی اداری، کاهش می يابد« )ايمانی 
برندق و همکاران، 1395: 175( کاهش بوروکراسی اداری 

2 »با تعبیه مکانیسم های اطمینان بخش به مبارزه مستمر با فساد اداری کمک 
شود« )بستان سرا و همکاران، 1396: 7( تعبیه مکانیسم های اطمینان بخش 

2 »امنیت شغلی در همه  امور کارمند، زمینه ای برای کاهش فساد اداری و 
مبارزه با آن است« )وکیلی فرد و همکاران، 1393: 9( ايجاد امنیت شغلی 

1 »جابه جايی کارمندان و مسئولین در پست ها و شعب مختلف سبب کاهش 
فساد می  شود« )دهقانی فیروزآبادی، 5:1395( جابه جايی کارمندان

1 »با تقويت فرهنگ قناعت زمینه فساد اداری از بین می رود« )عظیمی،1390: 
)245 تقويت فرهنگ قناعت 

2 »موضوعاتی نظیر ترفیعات مؤثر يا مرتبط با کارمندان ضرورت دارد« )رضايی 
سابیدی، 1396: 135( ترفیع درجات کارکنان 

7
»تأمین معیشت کارکنان و نظارت بر ثروت، مصرف و سطح زندگی آن ها، 
افزايش حقوق و مزايا و تأمین امکانات رفاهی کارکنان دولت از میزان فساد 

اداری در ادارات می کاهد« )فتح آبادی، 1383: 67(
بهبود معیشت کارکنان

2

»از بین بردن تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد در سطوح مختلف اداری. 
توجه به حقوق و مزايای کارکنان کم درآمد در بین ديگر راهکارهای ارائه شده 
در مبارزه با فساد مهم ترين و مفیدترين گام سوی داشتن جامعه خالی از فساد 

اداری است« )خادم حسینی و  زارع شاهی، 12:1395(

اصالح سیستم پرداخت دستمزد 
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جدول 9. مفاهیم و نمونه داده های مقوله نظارت

فراوانی نمونه داده ها مفهوم

14 »حق نظارت عمومی در حوزه فساد اداری فراهم بیايد تا از اين طريق فرايند براي مقابله 
با فساد استفاده شود« )کهن سال و همکاران، 1394: 14( توسعه نظارت عمومی 

6 »يک دستگاه نظارتی سازمانی از شروط الزم مبارزه با فساد اداری محسوب می شود« 
)ولی پور، 1396: 1( توسعه نظارت سازمانی 

8
»تقويت نظارت بیرونی تز راه های برخورد با اين پديده است و به معنای کنترل افراد 

برای جلوگیری از فساد است. کنترل بیرونی نیز مانع فساد اداری می شود« )جعفری پور، 
)8 :1395

نظارت اجتماعی )بیرونی( 

2 »نظارت و بازرسی غیرمستقیم از ارکان مبارزه با فساد اداری است« )جمشیدی، 1395: 
)10 نظارت و بازرسی غیرمستقیم 

5 »نظارت و کنترل را به  صورت دائمی جهت بهبود عملکرد نیروی انسانی در مبارزه با 
فساد اداری در سازمان ها دنبال کنند« )قهرمانی و حیدری، 1392: 13( نظارت و کنترل دائمی 

4 »نظارت مردم بر مسئوالن بیشتر از طريق مطبوعات و رسانه ها قابل  پیگیری است« 
)صالحی، 1395: 3( نظارت مردم بر مسئولین 

2 »نظارت و کنترل از وظايف اصلی مديران و موفقیت هر مجموعه ای درگرو داشتن نظام 
نظارتی قوی حکومتی است« )بصیر و بصیر، 1392: 9( نظارت حکومت 

2
»برای دست يابی به اين مهم بايد از سازوکارهای نظارتی مستمر بر عملکرد کارکنان 

و مديران استفاده کرد که نقش مؤثری در مبارزه با فساد خواهد داشت« )برزگر و 
زارع شاهی، 1395: 6(

نظارت مستمر بر عملکرد 
کارکنان و مديران 

1 »نظارت از طريق آمبودزمان برای حل  و فصل اختالفات میان اشخاص حقوقی عمومی و 
شهروندان وجود دارد« )آقا بابايی و برزگر، 1395: 8( نظارت از طريق آمبودزمان 

1 »نظارت های سیالبی تبديل به نظارت های ماليم و دائمی شود تا از تخلف های ريز 
کارکنان جلوگیری شود و کارکنان قبل از آلوده شدن نجات يابند« )تقويان، 1395: 9( حذف نظارت سیالبی 

3 »نظارت بر ثروت و سطح زندگی کارمندان دولت به اين دلیل است که بايد بتوان 
مشروعیت آن ثروت را به اثبات رساند« )لطیفیان 1375: 14(

نظارت بر ثروت و سطح 
زندگی کارمندان دولت

13 »نهادهای مستقل و دائمی برای مبارزه با فساد اداری ايجاد شود« )حسن پور و همکاران، 
)175 :1395

ايجاد نهادهای مستقل مبارزه 
با فساد

3 »اصل نظارت و بازرسی به  عنوان مانع قوی بروز فساد از اهمیت بسیاری برخوردار است« 
)اکبرنژاد و همکاران، 1393: 185( نظارت و بازرسی دقیق 

1 »هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی ضمن احترام به آزادی های مشروع در مورد 
عموم شهروندان باشد« )آقا بابايی و برزگر، 1395 : 13(

هیئت نظارت بر حفظ حقوق 
شهروندی
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فراوانی نمونه داده ها مفهوم

2 »وظايف نهادهای موازی دستگاه های دولتی با هم ادغام شوند« )بستان سرا و همکاران، 
)7 :1396

ادغام وظايف دستگاه های 
نظارتی

3 »مراکز، نهادهايی در جهت تحقیق و نظارت بر موارد سوءاستفاده از قدرت مشخص کنند 
و رسیدگی به شکايات مردم انجام شود« )حسن زاده جعفری، 1392: 107(

مراکز رسیدگی و نظارت به 
شکايت مردم

جدول 10. مفاهیم و نمونه داده های مقوله رسانه

فراوانی نمونه داده ها مفهوم

7 »رسانه های گروهی، در آزادی برای ارائه گزارش و افشاگری فساد اداری و ارسال 
اطالعات تقويت شوند« )فتح آبادی، 1383: 66( رسانه های گروهی 

9 »نقش و جايگاه مطبوعات آزاد و مستقل در مبارزه با فساد اداری تقويت شود« 
)فرخ سرشت، 1383: 66(

تقويت نقش مطبوعات 
مستقل

2
»از طريق افزايش برنامه های تلويزيونی ضد فساد اداری می توان کارکنان و شهروندان را 

از فساد اداری آگاه کرد و میزان آن را به حداقل رساند« )ايمانی برندق و همکاران، 1395: 
)15

افزايش برنامه های تلويزيونی 
ضد فساد 

2 »دولت با استفاده از رسانه های گروهی پیشرفته به اطالع رسانی عمومی و کاهش فساد 
اداری بخش های عمومی سازمان ها کمک کند« )زندی و همکاران، 1396: 199(

ايجاد رسانه های گروهی 
پیشرفته 

2 »رسانه های آزاد عامــل مهمــي در جهــت جلــوگیري از فســاد بــه شــمار 
می روند« )نجف پور و حق شناس، 1388: 6( رسانه های آزاد 

1 »يکی از کارکردهای اصلی رسانه ها اطالع رسانی از وقايع است تا میزان فساد را به حداقل 
برسانند« )رزمان، 1395: 136(

اطالع رسانی و هشدار 
رسانه ای

4
»رسانه های مستقل و حرفه ای با افشاي سوءاستفاده ها، به بازبیني سطح رسانه هاي 

نهاد عمومي کلیدي فساد کمک می کنند و بر اين اساس در مسیر مبارزه با فساد تلقي 
می شوند« )مقدسی و فردهادی، 1390: 18(

تقويت نقش رسانه ها 

1 »رسانه های ارتباط جمعی می توانند با تقويت باورهای درست در اداره شهر و ساير 
شهروندان، از فساد پیشگیری کنند« )بیابانی، 1395: 35(. نقش بازدارندگی رسانه ها 

1 »در مبارزه با فساد شفافیت رسانه ای ضروری است و اين خود عاملی در مبارزه با فساد 
اداری و مالی محسوب می شود« )بیابانی و همکاران، 1395:1(  شفافیت رسانه ای 

1 »رسانه ها عاملی مهم در پیشگیری از فساد اداری هستند؛ مخصوصاً رسانه های دارای 
کارکرد آموزشی می توانند فساد اداری را کاهش دهند« )ربیعی و عاصف، 1391: 56(.  رسانه های آموزشی 
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3-10. سازوکارهای مربوط به مقوله  رسانه

پژوهش  این  در  استخراج شده  مفاهیم  از  برخی 
مربوط به بحث رسانه در پیشگیری و مبارزه با فساد 
ذیل  بوده اند  مرتبط  باهم  که  مفاهیمی  و  هستند 
مقوله رسانه طبقه بندی  شده اند و در جدول شماره 

10 آمده اند.

در این پژوهش داده هایی که طبق فرم الکترونیکی 
مرحله  دو  در  بودند  استخراج  شده  و  طراحی شده 
با  اول  مرحله  در  داده ها  این  شده اند.  کدگذاری 
فرایند کدگذاری باز به  عنوان سازوکارهای پیشگیری 
مفهوم سازی  و  شناسایی  اداری  فساد  با  مبارزه  و 
شده اند و در ادامه کدگذاری محوری این سازوکارها 
در مقوله هایی که بر اساس هشت شاخص نظریه 
ملی  نظام  نظریه  شاخص  دو  و  خوب  حکمرانی 

درستکاری تدوین  شده بودند دسته بندی  شده اند. 

این مقوله ها از نظریه حکمرانی خوب عبارت اند از: 
مشارکت، شفافیت، حکومت قانون، مسئولیت پذیری، 
عدالت و برابری، توافق عمومی، پاسخ گویی، کارایی و 
اثربخشی و مقوله هایی طبق نظریه نظام ملی و رسانه 
هستند. تعداد مفاهیمی که بعد از فرایند کدگذاری 
به  عنوان سازوکار پیشگیری و مبارزه با فساد اداری 
در هریک از این مقوله ها سازمان دهی شده اند به این 
صورت است که در مقوله مشارکت، یازده سازوکار 
پیشگیري و مبارزه با فساد اداري مطرح  شده است. 
و  پیشگیری  سازوکار  شانزده  شفافیت،  مقوله  در 
مقررات زدایی  سازوکار  بر  تأکید  با  فساد  با  مبارزه 
نُه سازوکار  توافق عمومی،  مقوله  در  ارائه  شده اند. 
پیشگیری و مبارزه با تأکید بر سازوکارهای سالمت 
همگانی کارگزاران و تقویت عزم ملی تدوین  شده اند. 
در مقوله پاسخ گویی به نُه سازوکار پیشگیري و مبارزه 
با فساد اداري اشاره  شده است. در مقوله حکومت 

فساد  با  مبارزه  و  پیشگیری  سازوکار   29 قانون، 
قانون سالمت  ارتقای  اهمیت سازوکار  به  توجه  با 
اداری شناسایی شده است. در مقوله مسئولیت پذیری 
هفت سازوکار پیشگیری از فساد با تأکید بر تقویت 
مسئولیت پذیری اجتماعی تصریح شده است. پانزده 
سازوکار مبارزه با فساد در مقوله عدالت و برابری با 
اشاره به سازوکار تمرکززدایی معرفی شده اند. در مقوله 
کارایی و اثربخشی 67 سازوکار پیشگیری و مبارزه 
با فساد اداری با تأکید بر سازوکار خصوصی سازی 
دسته بندی  شده است. در مقوله نظارت سی سازوکار 
مرتبط با مبارزه با فساد اداری بیان  شده است. در 
مقوله رسانه ده سازوکار پیشگیری و مبارزه با توجه 
به اهمیت تقویت نقش مطبوعات مستقل در بین 

سایر سازوکارها دسته بندی شده اند.

ذکر شده  سازوکارهاي  سازوکارها،  این  بین  از 
پژوهش های  در  اثربخشی  و  کارایی  مقوله   در 
مورد مطالعه بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند و بر 
سازوکارهاي مربوط به مقوله مسئولیت پذیری تأکید 
کمتري شده است. درمجموع سازوکارهاي ارائه شده 
در پژوهش های مورد بررسي در ده مقوله دسته بندی 
شده اند و تصویر جامعي از این حوزه مطالعاتي پیش 
رو قرار داده است. این سازوکارها با توجه به ترکیبی و 
جامع بودن می توانندبه عنوان راهنمای جامعی برای 
با فساد اداری در دستگاه های  پیشگیری و مبارزه 

اداری و نهادهای نظارتی مفید باشند.

4. بحث ونتيجه گيری

سازوکارهای  فراترکیب  حاضر،  پژوهش  هدف 
بر  ایران  در  اداری  فساد  با  مبارزه  و  پیشگیری 
های   سال  در  منتشرشده  پژوهش های  اساس 
فراترکیب  روش  اساس  بر  است.  تا 1396   1370
براي هریک از این پژوهش های یک فرم استخراج 
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داده تدوین و یافته های متناسب با سؤال پژوهش 
مرحله  دو  در  یافته ها  این  شد.  گردآوري  حاضر 
کدگذاری باز و محوری، مفهوم سازي و مقوله بندی 
شده اند. هریک از مفاهیم استخراج شده معادل یک 
سازوکار پیشگیري و مبارزه با فساد اداري هستند. 
مقوله بندی این سازوکارها بر اساس هشت شاخص 
نظریه حکمرانی خوب و دو مقوله طبق شاخص های  
نظریه نظام ملی درست کاری انجام  شده است. این 
مقوله ها بر اساس نظریه حکمرانی خوب عبارت اند از: 
مشارکت، شفافیت، حکومت قانون، مسئولیت پذیری، 
عدالت و برابری، توافق عمومی، پاسخ گویی، کارایی و 
اثربخشی. مقوله ها طبق نظریه نظام ملی درستکاری 
این  در  درمجموع  هستند.  رسانه  و  نظارت  شامل 
پژوهش 203 سازوکار پیشگیری و مبارزه با فساد 
اداری ارائه  شده است. از این جهت، پژوهش حاضر با 
فراترکیب سازوکارهاي موجود در پژوهش های قبلي، 
توانسته است یک نگاه ترکیبي و جامع در این زمینه 
ارائه دهد و از لحاظ بررسي جامع و ترکیبی مسئله 
فساد اداري، اولین پژوهش فراترکیب سازوکارهای 

پیشگیری و مبارزه با فساد اداری در ایران است. 

این پژوهش، با بررسي پژوهش های مختلف، نقش 
ابعاد مختلف پدیده فساد  مهمی در روشن کردن 
هرکدام  انجام شده  پژوهش های  زیرا  دارد؛  اداري 
پرداخته اند.  موضوع  بررسي  به  خاص  زاویه اي  از 
در   )1394( شریف نیا  و  جعفری  مثال  عنوان  به 
در  اداری  فساد  با  مبارزه  راهکارهای  به  پژوهشی، 
جمهوری اسالمی ایران اشاره کردند و تأکیدشان بر 
بسیج سازمان ها، اصالح ساختار و نظام های موجود 
است. پژوهش حاضر اما فراترکیب همه سازوکارهاي 
پیشنهادي در ادبیات علمي این حوزه را مدنظر داشته 
است. نیک پور )1395( در پژوهشی، با ارائه الگوی 
فساد  بروز  از  پیشگیری  به  منظور  نظارت عمومی 

اداری در سازمان های دولتی ایران به سازوکارهای 
ابعاد نظارت عمومی و بُعد نظارت نهادهای وابسته 
به قوه مقننه اشاره کرده است. در پژوهش حاضر نیز 
به مقوله نظارت عمومي به عنوان سازوکار مبارزه با 

فساد اداري اشاره شده است.

در   )1380( فرهادی نژاد  و  حسینی  خداداد 
پژوهشی با عنوان »فساد اداری و روش های کنترل 
آن« به سازوکارهای متعددی شامل افزایش حقوق 
و  مقررات  به  نسبت  عمومی  آگاهی  اداری،  بخش 
قوانین نظام های مالی و کارا، اصالح ساختار اداری، 
عدم سیاسی کردن سیستم اداری و خصوصی سازی 
تأکید کرده بودند که این سازوکارها می توانند در 
پژوهش  باشند.  مؤثر  فساد  با  مبارزه  و  پیشگیری 
حقوق  افزایش  شامل  سازوکارهایی  هم  حاضر 
و  مقررات  به  نسبت  عمومی  آگاهی  اداری،  بخش 
قوانین نظام های مالی و کارا، اصالح ساختار اداری 
و خصوصی سازی را به  عنوان سازوکار پیشگیری از 
فساد اداری شناسایی کرده است. آبساالن )1396( 
در پژوهشی با عنوان »فساد اداری و پیشگیری از آن 
با توجه به قانون ارتقاي سالمت نظام اداری و مقابله 
با فساد« به سازوکارهای برنامه ریزی دقیق، تقویت 
کارکردهای  فردگرایی،  از  جلوگیری  و  کارگروهی 
از  قبل  آموزش  رسانه ها،  اطالع رسانی  و  آموزشی 
ورود به خدمت و حین خدمت در زمینه پیشگیری 
از فساد در نظام اداری اشاره  کرده است، در پژوهش 

حاضر نیز این سازوکارها معرفی شده اند. 

و  هدف  لحاظ  از  حاضر  پژوهش  درمجموع 
می شود؛  محسوب  جدید  کاری  پژوهش،  روش 
زیرا این پژوهش، با روش فراترکیب، پژوهش های 
و  پیشگیری  سازوکارهای  زمینه  در  منتشرشده  
مبارزه با فساد اداری در ایران را به روشی نظام مند 
با هم ترکیب کرده است و یک پژوهش جامع در 
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استفاده  برای  اداری  فساد  با  مبارزه  و  پیشگیری 
است.  کرده  ارائه  نظارتی  و  اداری  دستگاه های 
دسته بندی  و  شناسایي  بر  حاضر  پژوهش  تأکید 
اداري  فساد  با  مبارزه  و  پیشگیري  سازوکارهاي 
پژوهش  یک  در  سازوکارها  این  ترکیب  که  بود 
می تواند راهنمای جامعی برای دستگاه های اداری 
دیوان  کشور،  محاسبات  دیوان  مانند  نظارتی  و 
عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان 
برنامه و بودجه و سازمان  حسابرسی باشد. عالوه 
بر این، جامعیت نتایج این پژوهش باعث تسهیل 
یادگیری و مطلع شدن سیاست گذاران و مدیران 
در مورد پیشگیری و مبارزه با فساد اداری می شود 
و از این طریق خواسته های سیاست گذاران را برای 
انجام سیاست گذاری مبتنی بر شواهد علمي محقق 

می کند. 

مالحظات اخالقي

پيروي از اصول اخالق پژوهش

تمامي اصول اخالق پژوهش در این مقاله رعایت 
شده است.

حامي مالي

دولت  اطهره  پایان نامه  از  مستخرج  مقاله  این 
کردستاني، دانش آموخته کارشناسي ارشد گروه علوم 

سیاسي دانشگاه شهید باهنرکرمان است.

مشارکت نويسندگان

تمامــي نویســندگان بــه یــک انــدازه در نــگارش 
ــر مشــارکت داشــته اند. اث

تعارض منافع

ــه تعــارض  ــن مقال ــر اظهــار نویســندگان ای بناب
ــدارد. ــع ن مناف
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آزاد اسالمی واحد میبد، میبد، یزد، 28 بهمن 1395.

در  سازمانی  عدالت  نقش  بررسی   .)1393( ر.  م.  رضایی، 
پیشگیری از بروز فساد اداری )مطالعه موردی: اداره مالیاتی 
زاهدان:  کارشناسی ارشد[.  ]پایان نامه  زاهدان(  شهرستان 

دانشگاه سیستان و بلوچستان.

رضائی سیابیدی، ع. ر. )1396(. بررسی فساد اداری و راهکارهای 
مقابله با آن در قانون جزایی ایران. فقه، حقوق و علوم جزا، 

.145-130 ،1

روحی، ر. )1397(. بررسی فساد اداری و روش های مقابله با 
آن و تنظیم قوانین موردنیاز. مقاله ارائه شده در کنفرانس 
ملی نقش مدیریت در چشم انداز 1404، رشت، ایران، 10 

شهریور 1397.

زارع، م. )1395(. فناوری اطالعات و مبارزه با فساد. مقاله ارائه 
شده در سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در 
نظام حقوقی ایران با رویکرد اصالح و توسعه نظام حقوقی، 
بهمن   28 یزد،  میبد،  میبد،  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

.1395

زرندی، س.، حمیدی حصاری، ی.، و معدنی، ج. )1396(. عوامل 
مؤثر بر فساد اداری در سازمان های دولتی جمهوری اسالمی 

ایران. مجلس و راهبرد، 24)91(، 202-165.

مدل  تبیین  و  طراحی   .)1395( ج.  معدنی،  و  س.،  زرندی، 
مطلوب فرهنگ  سازمانی اسالمی برای مقابله با فساد اداری 

در سازمان ها. مطالعات رفتار ساز مانی، 5)2(، 117-85.

شفیع زاده، ح. )1389(. ارتقاي فرهنگ و آموزش عمومي براي 
مقابله با فساد. فصلنامه دانش ارزیابي، 2)3(، 160-141.

صادقی، م.، و بافقی، ت. )1396(. نقش فرهنگ  سازمانی در 
ارائه شده در دومین  اداری. مقاله  از بروز فساد  پیشگیری 
پژوهش های  بین المللی و چهارمین همایش ملی  همایش 
آذر   30 ایران،  تهران،  ایران،  در  انسانی  علوم  و  مدیریت 

.1396

آن.  آثار  و  علل  مفهوم،  اداری؛  فساد   .)1388( ج.  صالحی، 
ماهنامه کانون، )102(، 123-105.

بر  اداری  فساد  با  مبارزه  راهکارهای   .)1395( س.  صالحی، 
اساس آموز های اسالمی. مقاله ارائه شده در سومین همایش 
بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  نظام حقوقی،  توسعه  و  اصالح 

میبد، میبد، یزد، 28 بهمن 1395. 
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 .)1396( قدیمی، ب.  و  د.،  بابایی،  ع.،  طیبی، س.، سبحانی، 
فساد اداری و راه های پیشگیری از آن در نظام اداری. مقاله 
با  ایران  حقوق  بین المللی  کنگره  نخستین  در  شده  ارائه 

رویکرد حقوق شهروند، تهران، ایران، 3-4 آبان 1396.

نقش  تبیین   .)1392( ا.  صالحی،  و  ح.،  عابدی جعفری، 
سازمان های جهانی در مبارزه با فساد مطالعه ی موردی دفتر 
ارائه شده  با مواد مخدر و جرم سازمان ملل. مقاله  مقابله 
در  کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، تهران، ایران، 24 

بهمن 1392.

عباس زادگان، م. )1383(. فساد اداری. تهران: دفتر پژوهش های 
فرهنگی.

عظیمی، ح. )1390(. طراحی الگوی عوامل سازمانی و مدیریتی 
مؤثر بر فساد اداری-مالی با آسیب شناسی در سازمان های 
دولتی )مطالعه موردی: سازمان های دولتی شهرهای اصفهان 

و زنجان( ]رساله دکتری[. اصفهان: دانشگاه اصفهان.

علی پورلری، ر.، و امیری، ح. )1396(. فساد اداری، علل بروز و 
پیامدهای آن. مقاله ارائه شده در کنفرانس مدیریت و علوم 

رفتاری، تهران، ایران، 30 آذر 1396.

و  اداری  بروز فساد  بررسی عوامل  فتح آبادی، م. ح. )1383(. 
راهکارهای پیشگیری و کاهش آن. دانش حسابرسی، )13(، 

.69-60

فساد  بروز  در  موثر  عوامل  بررسی   .)1383( ب.  فرخ سرشت، 
اداری به منظور ارائه الگویی جهت کاهش اثرات آن در روند 
مدیریت،  دانش  فصلنامه  ایران.  اسالمی  جمهوری  توسعه 

.84-65 ،)4(17

فالحتی نوده، ه. )1391(. بررسی عوامل فساد اداری در ایران و 
شیوه های مبارزه با آن ]پایان نامه کارشناسی ارشد[. تهران: 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.

برای  الگویی  مثابه  به   خوب  حکمرانی   .)1393( ا.  قاسمی، 
مبارزه با فساد و ارتقای سالمت اداری در ایران ]پایان نامه 

کارشناسی ارشد[. بابلسر: دانشگاه مازندران.

برای  ارائه مدلی  ر.، و رعیت پیشه، م. ع. )1394(.  ا.  قاسمی، 
فراترکیب.  رویکرد  با  تأمین  زنجیره  پایداری  ارزیابی 

پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 7)14(، 112-91.

قائمی، م. ح.، و گنجی، ر. م. )1390(. فساد اداری و روش های 
اصالح آن. ماهنامه دادرسی، )89(، 21-12.

قلی پور، ر.، و نیک رفتار، ط. )1385(. فساد اداری و راهکارهای 
مناسب برای مبارزه با آن. مجلس و راهبرد، 13)53(، -54

.33

و  اداری  فساد  ایجاد  عوامل  بررسی   .)1395( ل.  قهرمانی، 
راهکارهای مقابله با آن. مقاله ارائه شده در دومین همایش 
حسابداری،  و  مدیریت  علوم  در  کلیدی  مباحث  سراسری 

گرگان، ایران، 5 خرداد 1395.

قهرمانی، م.، و حیدری، ر. )1392(. بررسی رابطه  سالمت نظام 
انسانی سازمان های مالی -  اداری و بهبود عملکرد نیروی 
دولتی استان آذربایجان غربی. مطالعات کمی در مدیریت، 

.186-155 ،)2(4

کاظمی، م. د. )1383(. فساد اداری و اقتصادی ایران- راهکارها. 
تازه های اقتصاد، )106(، 63-51.

و  آسیب ها  ایران،  در  اداری  سالمت   .)1389( ی.  کمالی، 
بازرسی،  سازمان  علمی/تحلیلی  دوهفته نامه  راهکارها. 

.)27(3

کمالی، ی. )1396(. روش شناسی فراترکیب و کاربرد آن در 
سیاستگذاری عمومی. فصلنامه سیاست، 47)3( 37، -736

.721

 .)1394( ه.  س.  قاسم زاده،  و  م.،  ابراهیمی،  ع.  ا.،  کهن سال، 
بررسی نقش و جایگاه فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز 
فساد اداری مطالعه مورد: شهرداری مشهد. مقاله ارائه شده 
علوم  در  پژوهشی  نوین  رویکردهای  ساالنه  کنفرانس  در  

انسانی، تهران، ایران، 16 بهمن 1394.

پیشگیری  در  نظارتی  نهادهای  نقش   .)1395( ر.  غ.  کیانی، 
]پایان نامه  اجرایی  دستگاه های  در  اداری  فساد  از 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  صفادشت:  کارشناسی ارشد[. 

صفادشت.

لطیفیان، ا. )1375(. عوامل مؤثر بر فساد اداری و راه های مبارزه 
آن. دانش و توسعه، )4(، 23-5.

مبینی دهکردی، ع.، و کشتکارهرانکی، م. )1395(. فراترکیب 
توسعه  و  رفاه  برنامه ریزی  اجتماعی.  نوآوری  مدل های 

اجتماعی، 7)26(، 138-101.

بر  تأکید  با  اداری  فساد  از  پیشگیری   .)1392( محسنی، ف. 
فناوری اطالعات. دیدگاه های حقوق قضائی، 18)61(، -174

.139

يحيی کمالی و همکاران. فراترکيب سازوکارهای پيشگيری و مبارزه با فساد اداری در ايران



زمستان 1399. دوره 10. شماره 37

411

م.  صادقی مقدم،  و  م.،  مدرس یزدی،  ا.،  جعفرنژاد،  ع.،  محقر، 
شبکه  اطالعاتی  هماهنگي  جامع  الگوی  ارائه   .)1392( ر. 
تامین خودروسازي با استفاده از روش فراترکیب. مدیریت و 

فناوری اطالعات، 5)4(، 194-161.

مصباح یزدی، م. ت. )1393(. سالمت اداری و راه های مبارزه با 
فساد اداری. اسالم و پژوهش های مدیریتی، 4)1(، 12-5.

مقدسی، ح. ر.، و فرهادی، ر. )1390(. کنترل فساد اداری در 
بخش دولتی و ارائه مدل راهبرد جامع پیشگیری از فساد در 

ایران. گزارش پژوهشي، 4)34(، 34-1. 

مقدسی، ع. ر. )1389(. کاربرد حکمرانی شایسته در مبارزه با 
اقتصادی، )282(، -117 اداری. اطالعات سیاسی -  فساد 

.106

ملک محمدی، ح. ر.، و حق شناس، م. ج. )1392(. سیاستگذاری 
ارائه  و  ایران  اسالمی  جمهوری  در  اداری  فساد  با  مبارزه 
الگوی مطلوب: مطالعه تطبیقی ترکیه و پاکستان. فصلنامه 

سیاست، 43)1(، 154-137.

برای  بازرسی  سازمان  راهکارهای   .)1395( م.  س.  موسوی، 
مبارزه با فساد. مقاله ارائه شده در سومین همایش بسترهای 
فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصالح و 
توسعه نظام حقوقی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد میبد، میبد، 

یزد، 28 بهمن 1395.

آزاد  جریان   .)1388( ج.  م.  حق شناس،  و  ش.،  نجف پور، 
اطالعات و مبارزه با فساد. گزارش پژوهشي، 2)9(، 64-1.

نظری نژاد، م. ر.، و اسفندیاری فر، خ. )1395(. بررسی تطبیقی 
ارتقاء  قانون  و  مالی  با فساد  مبارزه  بین المللی  کنوانسیون 
سالمت نظام اداری و مقابله با فساد. پژوهشنامه حقوقی و 

کیفری، 7)1(، 215-191.

نیازپور، ا. ح. )1394(. پیشگیری از فساد اداری-مالی در پرتو 
مفاسد  با  پایدار  و  نظام مند  مقابله  و  پیشگیری  »آیین نامه 
اقتصادی در قوه مجریه 1392«. راهبرد، 24)76( ، 78-61.

به منظور  عمومی  نظارت  الگوی  ارائه   .)1395( ا.  نیک پور، 
پیشگیری از بروز فساد اداری در سازمان های دولتی ایران. 

مجلس و راهبرد، 23)87(، 231-201.

وکیلی فرد، ح. ر.، دهقان، ح.، و فضیلت، ف. )1393(. عوامل 
مؤثر در کاهش فساد اداری و مالی و ابعاد آن در سازمان های 
راهبردی،  دانش  بین رشته ای  مطالعات  منتخب.  دولتی 

.135-115 ،)17(5

ولی پور، ه. )1398(. بررسی نقش احکام فقهی بر سالمت نظام 
اداری و پیشگیری از فساد آن ]پایان نامه کارشناسی ارشد[. 

تبریز: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.

هاتفی، ع. )1395(. عامل اصلی بروز فساد و راه کارهای برون رفت 
آن در بانکداری رایج ایران ]پایان نامه کارشناسی ارشد[. قم: 

دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه.

و  اداری  فساد   .)1390( پورامین زاد، س.  و  ح.،  هاشمی، س. 
راهبردهای مبارزه با آن. بررسی های بازرگانی، )50(، 52-

.71

ا. )1396(. رویکردهای  یعقوبی، ع.، درخشان، ع.، و مقدسی، 
پیشگیرانه در مورد فساد اداری در جمهوری اسالمی ایران 
با توجه به قانون ارتقاء سالمت نظام اداری. مقاله ارائه شده 
در نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق 

شهروند، تهران، ایران، 3-4 آبان 1396.

یعقوبی، م. )1391(. بررسی فساد اداری، عوامل و راهکارهای 
]پایان نامه  حدیث  و  قرآن  دیدگاه  از  آن  با  مقابله 

کارشناسی ارشد[. ایالم: دانشگاه ایالم.
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