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نام کتاب: بازدارندگی از فساد اداری
تألیف: مهدی اسالم پناه، سیدمهدی الوانی
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است  نموده  تالش  اداری  فساد  از  بازدارندگی  کتاب  در  نویسنده 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  بودن  اسالمی  ماهیت  براساس 
اینکه برنامه های حال حاضر بازدارنده فساد، توجه خود را تا حد 
زیادی به این اصل معطوف نداشته اند، بستری برای ایجاد ماهیت 
اسالمی در این برنامه ها فراهم نماید. نویسنده این کتاب، بر آن 
است که عدم موفقیت برنامه هایی که تاکنون برای بازدارندگی از 
فساد اجرا شده اند در داشتن ساختاری بین المللی و عدم توجه به 
سیره عملی انبیا و امامان شیعه است. لذا برنامه های بازدارنده فساد 
باید در بستر و قالبی اسالمی قرار گیرد تا در این راستا موفق تر 

عمل نماییم. 
این کتاب در دو جلد و یازده فصل تنظیم شده است. شش فصل 
اول کتاب در جلد اول و پنج فصل باقی مانده در جلد دوم تدوین 
شده اند. فصل اول کتاب با عنوان «مفهوم و ماهیت فساد اداری» 
در 136 صفحه به ماهیت فساد، مفهوم فساد اداری، مفهوم فساد 
در اسناد بین المللی، آناتومی فساد، شاخص های فساد اداری، انوع 
فساد  گسترش  و  ظهور  علل  اداری،  فساد  مصادیق  اداری،  فساد 
فساد  علل  خصوص  در  خط مشی گذاری  بر  مرتبت  منابع  اداری، 
 / دولت  از  بیرون  یا  دولت  (درون  اداری  فساد  طبقه بندی  اداری، 
اداری،  فساد  پیامدهای  حکومتی)،  نظام  در  اشخاص  جایگاه 
در  آن  نقش  و  کارآمد  حکومت  اداری،  فساد  کنترل  روش های 

کنترل فساد و روش های سنجش فساد پرداخته شده است. 
اداری»  فساد  با  بین المللی  «مبارزه  عنوان  با  دوم  فصل  در 
سازمان هایی که در سطح بین الملل با موضوع فساد ارتباط دارند از 
جمله سازمان ملل متحد، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، 
کنفرانس بین المللی مبارزه با فساد و سازمان شفافیت بین الملل 
معرفی شده اند و در انتهای این فصل، تجربیات برخی از کشورها 

در رابطه با مبارزه با فساد اداری آورده شده است.
به  ایران»  جدید  اداری  ساختار  در  «فساد  عنوان  با  سوم  فصل 
آسیب شناسی  ایران،  در  فساد  گسترش  علل  همچون:  مباحثی 
تدوین  شاخص های  ایران،  در  اداری  فساد  با  مبارزه  روش های 
استراتژی های ملی مبارزه با فساد در ایران و در انتها، فرمان هشت 
ماده ای حضرت آیت اهلل خامنه ای به سران قوا برای مبارزه با فساد 

اداری پرداخته شده است.
در فصل چهارم با عنوان «مفهوم سالمت اداری» نقاط آسیب پذیر 
سازمان در زمینه سالمت اداری، عوامل موثر در ارتقای سالمت 
اداری، سیاست های کلی نظام اداری در خصوص سالمت اداری و 

برنامه ریزی ارتقای سالمت اداری تشریح شده است.
فصل پنجم این کتاب با عنوان «رویکرد اسالمی مبارزه با فساد» 
مبارزه  راهکارهای  فساد،  درخصوص  اسالم  اعتقادی  مبانی  به 
از  اداری  فساد  ریشه های  اسالمی،  آموزه های  در  اداری  فساد  با 

نظر اسالم، تدابیر پیشگیرانه اسالمی در مبارزه با فساد اداری و 
روش های پیشگیری از فساد اداری با توجه به آموزه های اسالمی 

پرداخته است.
فصل ششم با عنوان «سالمت نظام اداری در آموزه های اسالمی» 
به عناوینی از قبیل: عوامل ارزشی (وجوب کفایی تامین نیازهای 
بخشش  منع  سازمانی،  ناسالم  فعالیت های  از  پیشگیری  جامعه، 
با  قاطع  برخورد  و  عمومی  اموال  در  صرفه جویی  عمومی،  اموال 
ساختاری،  (عوامل  سازمانی  درون  عوامل  متخلف)،  نزدیکان 
تصمیم گیری مشورتی، قانون گرایی، شفافیت در امور، پاسخ گویی، 
نظارت سازمانی، نهادینه سازی فرهنگ نقد و نقدپذیری)، عوامل 
معیشتی  وضع  بهبود  کارکنان،  با  برخورد  در  (عدالت  رفتاری 
تشویق  و  شایسته ساالری  رعایت  پرورش،  و  آموزش  کارکنان، 
مردم  اثرگذاری  سیاسی،  (عوامل  برون سازمانی  عوامل  تنبیه)،  و 
ارتباط  رجوع،  ارباب  تکریم  اداری،  نظام  بقای  و  سالمت  در 
نظارت  و  مردم  مشروع  آزادی  رعایت  مردم،  با  چهره  به  چهره 
گرداندن  باز  اداری،  نظام  (پاکسازی  قضایی  عوامل  همگانی)، 
اموال عمومی)، راهبردهای ارتقای سالمت اداری در آموزه های 
اسالمی (راهبردهای زمینه ای، راهبردهای سازمانی و راهبردهای 
اجتماعی)، تأثیر اصول اخالقی در فساد اداری با تاکید بر دیدگاه 
و  لفظی  اشتراک  پدیده  فصل،  این  موضوع  آخرین  و  اسالمی 
علوم  در  اداری  فساد  بازدارنده  واژه های  انتخاب  در  چندمعنایی 

دینی پرداخته شده است.
فصل هفتم کتاب با عنوان «شیوه علوی مبارزه با فساد» به عناوینی 
از  عبرت آموزی  لزوم  و  ملت ها  نابودی  و  سقوط  علل  همچون: 
کارگزاران  انتخاب  و  گزینش  معیارهای  پیشین،  حکومت های 
و  شایسته ساالری  اصل  رعایت  آنها،  مالی  تأمین  لزوم  و  دولت 
سپردن کار به کاردان، ضرورت ارتباط مستمر و شفاف حکومت با 
ملت، معیارهای انتخاب قضات و ضرورت برآوردن نیازهای آنها، 
پرهیز از استفاده ناروا از بیت المال و هشدار نسبت به خیانت در 
اموال عمومی، نفی هرگونه رابطه مداری و دادن امتیاز به نزدیکان 
اظهار  ضرورت  و  مسئوالن  اموال  از  حسابرسی  خویشاوندان،  و 
کارگزاران  نظارت  و  کنترل  بر  تأکید  مقامات،  سوی  از  دارایی 
دولت و برخورد قاطع با فساد و خیانتکاران به اموال عمومی بدون 
از  اداری  نظام  در  اسالمی  اخالق  مصالحه،  با  اغماض  هیچ گونه 
دیدگاه امام علی (ع)، نگاه به مردم در اخالق اداری، اصول اخالق 
مسئولیت پذیری،  خدمت گزاری،  (امانت داری،  اسالم  در  اداری 
بازدارنده  عوامل  بردباری)،  و  مهرورزی  پیگیری،  کاری،  انضباط 
فساد اداری از نگاه امیرالمؤمنین علی (ع) (عوامل روانی و رفتاری 
(تقویت ایمان و باورهای دینی و حق محوری)، عوامل سازمانی 
و مدیریتی (گزینش کارگزاران صالح و توانا، برکناری کارگزاران 
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فاسد، قاطعیت توأم با مدارا، انضباط اداری و ایجاد تشکیالتی برای 
(تغییر  اجتماعی  و  فرهنگی  عوامل  کارگزاران)،  عملکرد  نظارت 
و  کنترل  کاری،  وجدان  و  مسئولیت  به  نسبت  کارگزاران  نگرش 
تبعیض  عدم  و  (قانون گرایی  سیاسی  عوامل  اجتماعی)،  نظارت 
(اصالح  اقتصادی  عوامل  شفافیت گرایی)،  فساد،  با  برخورد  در 
نظام اداری و مالیاتی، تأمین نیازهای اقتصادی کارگزاران صالح، 
با  مبارزه  رشوه،  و  هدیه  ممنوعیت  ویژه،  امتیازات  دادن  از  پرهیز 
در  مدیریت  و  مدیر  ویژگی های  انحصارطلبی ها  و  انحصارگرایی 
(ع)  علی  امام  دیدگاه  از  اسالمی  مدیریت  وظایف  نهج البالغه)، 
(وظایف عام مدیریت اسالمی، وظایف خاص مدیریت اسالمی)، 

معیارهای شایسته ساالری مدیران در نهج البالغه آثار و پیامدهای 
تکاملی حکومت امام علی (ع) در مبارزه با فساد اداری اختصاص 

یافته است.
در فصل هشتم با عنوان «مطالعات انجام شده در فساد» پیشینه 

مطالعات داخلی و مطالعات خارج کشور مرور شده است. 
فصل نهم کتاب با عنوان «سطوح بازدارندگی فساد (از منظر علوم 
یافته  اختصاص  مطالعه  این  تحقیق  روش  تشریح  به  اسالمی)» 
است. در راستای جمع آوری مولفه ها و شاخص های تاثیرگذار بر 
فساد اداری در کتاب ارزشمند نهج البالغه، داده ها مرور شده و برای 
دستیابی به تم ها و محورهای اصلی از تحلیل مضمونی استفاده 
شده است. از آنجایی که امیرالمومنین به مقوله فساد و راهکارهای 
درمان)  و  پیشگیری  (تعالی بخشی،  منظر  سه  از  آن  بازدارندگی 
نگریسته است و از هر منظر زوایای خاصی را مد نظر قرار داده اند، 
در این فصل از کتاب نیز، مضامین بازدارندگی از فساد اداری از سه 
منظر تعالی بخشی، پیشگیری و درمان بحث شده است. مولفه های 
این سه حیطه شامل موارد زیر است: تقویت ایمان و باورهای دینی 

کارکنان (تقوا و خداپرستی)، حرمت نگه داشتن مردم و خوش بینی 
نسبت به آنان (مردم داری)، برقرار کردن نظام شایسته ساالری در 
انتصاب ها، برقرار کردن نظام شایسته ساالری در انتخاب ها، داشتن 
نظام جامع نظارتی (کنترل و بازرسی کلی و جزئی، داشتن نظام 
و  ناکارآمد  مسؤالن  برکناری  کارکنان،  عملکرد  ارزشیابی  جامع 
ناشایسته، توجه به تعالی بخشیدن منابع انسانی، آموزش و ارتقای 
مستمر دانش و معرفت سازمانی (دانش و آگاهی)، بهبود بخشیدن 
آگاهی از فرهنگ عمومی نظارت بر عملکرد مدیران، قانون مداری 
و ضابطه مدار بودن، پاسخگو بودن و تعهد داشتن در قبال فعالیت 
طرد  مسئولیت،  و  کار  انجام  در  بودن  امانت دار  مسئولیت،  و 
سخن چینی و چاپلوسی، رعایت عدالت و مساوات بین کارکنان، 
لحاظ نمودن دستمزد مکفی برای تأمین معیشتی کارکنان، تعیین 
مردم  گرفتن  به کار  پاداش،  اعطای  و  کارکنان  شایستگی  نمودن 
در اداره دولت و حکومت، امر به معروف و نهی از منکر، اصالح 
مسئولیت  و  مقام  به  نسبت  کارکنان  و  مدیران  نگرش  کردن 
(به عنوان فرصتی برای خدمت)، برخورد کردن با هرگونه امتیازات 
ویژه و نابه جا (رانت)، ساده زیستی و پرهیز کردن از غلبه فرهنگ 
و روحیه اشرافی گری، وجدان کاری و کنترل درونی، پرهیز کردن 
از انحصارگرایی و انحصارطلبی، خودسازی و پرهیز از غرور و خود 

پسندی.
در فصل دهم با عنوان «مدل اجرایی کاربردی (بر اساس ماهیت 
راستای  در  نهج البالغه  مدیریت  مضامین  دولتی)»  سازمان های 
اجرایی و کاربردی شدن آن با توجه به ماهیت سازمان های دولتی 
فرایندهای  همچنین  است.  شده  ارایه  پیشنهادی  مدل  به صورت 

اجرایی بازدارندگی از فساد اداری تشریح گردیده است.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

sr
.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 4

http://jasr.smtc.ac.ir/article-1-172-fa.html


159 فصلنامه تخصصی مطالعات و پژوهش های اداری  |  شماره دوازده _ زمستان 1400

فصل یازدهم کتاب نیز به ارایه پیشنهاداتی برای مدیران و مسئوالن سازمان ها و نهادهایی که از بودجه دولتی (بیت المال) استفاده 
می کنند، اختصاص یافته است.

شکل شماره 1: مدل پیشنهادی برای سازمان های دولتی

شکل شماره 2: فرایندهای اجرایی بازدارندگی از فساد اداری
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