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 .1دکتری مدیریت سیاستگذاری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،ایران
 .2استادیار ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،ایران

(تاریخ دریافت4931/50/50 :؛ تاریخ پذیرش)4931/44/40 :

چکیده
پژوهش حاضر تخلفات مالی و محاسباتی مدیران دولتی را با هدف طراحی الگوی شکلگیری آنها بررسی و تحلیلل رلرد اسلت .ایل
پژوهش در چارچوب رویکرد ریفی و با بهرارگیری روش تحقیق داد بنیاد انجام گرفتله اسلت .بلرای معل آوری داد هلا ابلرار محلاحب
نیعهساختاریافته بهرار گرفته شد .با بهرارگیری روش نعونهگیری گلوله برفی  41نفر از خبرگان آشنا با مسائل مالی و اداری سازمانهلای
دولتی انتخاب و با آنها محاحبه شد .تجریه و تحلیل داد ها در سه مرحل ردگذاری باز ردگذاری محلوری و ردگلذاری انتخلابی انجلام
گرفت و براساس نتایج الگوی مورد نظر طراحی شد .ای الگو شامل شرایط علّی (علل ساختی در دو سطح حکومت و قوة مجریه و عللل
دیدگاهی در دو سطح بی قوا و قوة مجریه) مقول راهبردی (قانونمدارانه نتیجهمدارانه و منفعالنه) شلرایط محیطلی (عواملل ههنلی و
عوامل عینی) شرایط مداخلهگر (عوامل درونسازمانی و عوامل برونسازمانی) و مقولههای پیامدی (بروندادها و پیامدها) است.

کلیدواژگان
تخلف تخلفات مالی دیدگا قانونمدارانه دیدگا نتیجهمحور.

 نویسندة مسئول ،رایانامهmoharrampour@ut.ac.ir :
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بیان مسئله
مدیریت دولتی یا ادارة امور عمومی با حرف بزرگ

P

و مدیریت بازرگانی با حرف بزرگ  ،Mدو

حوزة بسیار مهم در نظریههای سازمان و مدیریتاند .ویژگی اصلی و قدیمی مدیریت دولتی
بهویژه تا اواسط قرن بیستم میالدی بر ثبات ،عدالت ،حاکمیت قانون و اثربخشی در سازمانهای
دولتی و در رفتارهای مدیران آنها تأکید میکند.
بهدلیل سابقة بسیار طوالنی مدیریت در سازمانهای دولتی و بهطور کلی ،حکومت تا اوایل قرن
بیستم میالدی اثرگذاری این حوزه بر حوزة مدیریت بازرگانی را شاهدیم؛ اما با تدوین و تکامل
نظریههای مدیریت بازرگانی از نیمة دوم قرن بیستم میالدی و بهطور مشخص ،از دهة هشتاد آن،
با طرح نظریههایی مانند «اصیل -وکیل» و «انتخاب عمومی» جریان اثرگذاری معکوس شد و
مهمترین ویژگی مدیریت بازرگانی ،یعنی تغییر و انطباق ،ارزش افزوده ،و کارایی بر سازمانهای
دولتی سایة سنگینی انداخت .بر همین اساس ،گان در تعریف مدیریت دولتی این دو دسته ویژگی
متفاوت را متوجه دو واژة متمایز «مدیریت» و «دولتی» میداند که هر یک وظایف و نقشهای
خاصی را برای مدیران دولتی در نظر میگیرند (کوایمان  ، 731 ،ص ) .بهطور خالصه و
بهروشنی مفاهیم «هدف یا نتیجهگرایی» و «فرایند یا قانونگرایی» دو دسته ویژگی بیانشده را
نمایندگی میکنند .تباین ،تناسخ ،تضارب و بهطور کلی ،پارادوکس ناشی از مفاهیم دوگانه در
مقابل دولتها ،سازمانهای دولتی ،و بهطور خاص مدیران دولتی کشورهای با ساختار تفکیک
قوایی از جمله جمهوری اسالمی ایران قرار دارد .این وضعیت که خود ،روابط بین قوای مقننه (با
شناسة قانونگرایی) و مجریه (با شناسة هدفگرایی) را پیچیده کرده است ،زمانی تشدید میشود
که درون قوة مجریه و بهطور مشخص ،بین سطوح سازمانی آن و داخل سازمان دولتی نیز شاهد
وجود پارادوکس بیانشده باشیم.
1. Gan
2. Kooiman
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تقابل دو دیدگاه مدیریتی نتیجهگرا و دولتی قانونگرا به شکلگیری پدیدهای خاص در
سازمانهای دولتی جمهوری اسالمی ایران منجر شده است .در این پدیده بعضی مدیران سطوح
میانی و عالی سازمانهای دولتی (ادارات کل استانها و جز آن) بدون هیچگونه نفع بالفعل و بالقوة
شخصی ،خانوادگی ،گروهی ،حزبی ،جناحی ،و جز آن و فقط بهمنظور استفادة بهینه از منابع
مختلف برای منافع سازمانی و اجتماعی ،دیدگاه نتیجهگرایی را به دیدگاه قانونگرایی ترجیح داده
و بهطور عمده مرتکب تخلفات مالی و محاسباتی شدهاند .تخلفاتی که در چارچوب مبانی نظری
پذیرفتهشدة بینالمللی (بانک جهانی ،سازمان شفافیت بینالملل و جز آن) فساد تعریف نمیشوند،
زیرا انگیزة انتفاع شخصی ،عنصر اصلی و مطرح در تعریفهای تخصصی فساد مالی است.
بر این اساس ،مسئلة محوری تحقیق حاضر ،بررسی ،تحلیل ،و مدلسازی شکلگیری پدیدة
یادشده است که برای اولینبار در ایران و جهان (به استناد بررسیهای انجامگرفته) در حوزة
مطالعاتی سازمان و مدیریت مورد توجه قرار گرفته است.
مباني نظری تحقیق
تخلف ،تخلفات مالي و محاسباتي

واژة تخلف از نظر لغوی به خالف و بازپسایستادن از وعده و عهد اطالق شده است (دهخدا،
 ، 73ص .)337تخلف یا خالف معموالً در گفتار و نوشتار ،مترادف و مشابه هم بهکار میروند؛
ولی در مباحث مختلف حقوقی گاه معنای مغایری دارند .برای مثال ،در قانون مدنی در بحث تعهد
و خسارات ،تخلف بهطور مشابه بهکار رفته و اجرانکردن یا تأخیر در اجرای تعهد (مواد 3 7-3 3
آیین دادرسی مدنی) و ظهور خالف آنچه که شرط شده (ابن علی ، 771 ،ص )37یا ظهور خالف
آنچه که توصیف شده ،دانسته شده است (قانون مدنی ،مواد  )333- 71ولی در حقوق اداری
تخلف عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست مأمور دولت و رعایتنکردن نظم ،انضباط
و مقررات اداری در حین انجامدادن وظیفه (مادة

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری).

بهطور کلی ،هر نوع انحراف از شیوههای صحیح و قانونی انجامدادن وظایف و استفادة نامشروع از
موقعیت شغلی را تخلف گویند.
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هیئت عالی نظارت در دویستوچهلمین جلسه ،مورخ  37/7/3در تعریف تخلفات اداری چنین
بیان میکند « :تخلف اداری عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم
رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری
میباشد و به دو دستة قصور و تقصیر تقسیم میشود:
الف) قصور عبارت است از کوتاهی غیرعمدی در انجام وظایف اداری محوله.
ب) تقصیر عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات مربوطه».
دربارة تخلفات مالی و محاسباتی کارکنان دولت تعریف حقوقی مشخصی بیان نشده است،
ولی با توجه به مادة  7قانون دیوان محاسبات کشور و تبصرههای آن ،میتوان گفت تخلفات مالی
و محاسباتی ،گروهی از تخلفات اداری میباشند که مستخدم دولتی عمداً یا سهواً قوانین و
مقررات مالی و محاسباتی را نادیده میگیرد و میتواند موجبات ضرر و زیان مالی به بیتالمال را
فراهم کند .در صورت کشف تخلف ،اگر تخلف مالی  ،به دیوان محاسبات کشور ،و اگر غیرمالی
باشد به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع میشود.
تصمیمگیری مالي و محاسباتي مديران دولتي

تصمیمگیری بهعنوان جوهرة اصلی فعالیتهای مدیران در همة وظایف آنها ،اهمیت بسزایی دارد.
در بخش عمومی نیز باالترین مقام دستگاه اجرایی ،ذیحسابان و مسئوالن در مبحث امور مالی
بهعنوان یکی از منابع سازمانی نسبت به انجامدادن مسئولیت قانونی خود (از یک طرف وظیفة
حصول صحیح و بهموقع درآمدها و سایر دریافتیهای پیشبینیشده در بودجة کل کشور و از طرف
دیگر ،مطابقت پرداختها و هزینهها ،براساس قوانین و مقررات ،تخصیص اعتبارات،
موافقتنامههای متبادله و معیارهای مشخصشده) اقدام به اتخاذ تصمیمهای مالی و محاسباتی برای
دستیابی به اهداف و سیاستهای تعیینشدة دستگاه متبوع خود میکنند .ساختار تصمیمگیری مالی
و محاسباتی مدیران دولتی براساس دیدگاه روزنبلوم به ادارة امور عمومی در سه رویکرد مدیریتی،
حقوقی و سیاسی قابل بحث است.
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جدول  .1نگرش مديريتي ،سياسي و حقوقي روزنبلوم به مديريت دولتي

نگرشها


مديريت

سياست

حقوق

مدیر

سیاستگذار

حقوقدان

صرفهجویی ،کارآیی و

نمایندگی ،مسئولیت و

اثربخشی

پاسخگویی

ساختار سازمانی

ساختار رقابتی و شرکتگونه

تکثرگرایی سازمانی

ساختار محکمه قضایی

نگرش به افراد

بازیگر عقالیی

عضوی از یک گروه ذینفع

افراد منحصربهفرد اما برابر

مؤلفهها

نقش مدیران دولتی
ارزشها

رویکرد علمی -عقالیی،
رویکرد شناختی

مشاهده ،اندازهگیری و
آزمایش

کارکرد حکومتی

اجرایی

سنجش افکار عمومی،
مناظره و توافق
تقنینی

حفظ حقوق اساسی افراد و
تساوی آنها در برابر قانون،
عدالت و برابری

استماع قضایی ،موردپژوهی
استقرایی ،تحلیل حقوقی قیاسی و
استدالل هنجاری
قضایی

دیدگاه روزنبلوم در زمینة نگرش به مدیریت دولتی حاکی از آن است که ادارة امور عمومی در
چارچوب مثلثی قابل مطالعه است که رئوس آن به ترتیب ،مدیریتی (اقتصادی) ،سیاسی و حقوقی
است .در نگرش اقتضایی سه وجه سیاسی ،اقتصادی و حقوقی الزاماً همیشه در تعادل و به یک
اندازه مورد تأکید نیست ،و برحسب شرایط و اولویتها متفاوت است .در مدلهای اقتضایی
مدیریت دولتی عامل تعیینکننده در تسلط یک رأس مثلث (مدیریت ،سیاست و حقوقی) بر رئوس
دیگر ،عالوه بر شرایط محیطی ،تاریخ هر کشور و تحوالت سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی در افق
زمان است (وارث ، 771 ،ص.)33
روششناسي پژوهش
این پژوهش بر ساس راهبرد پژوهشی نظریهپردازی دادهبنیاد  ،به جمعآوری و تحلیل دادهها پرداخته
1. Grounded Theory
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است .نظریهپردازی دادهبنیاد نوعی روش تحقیق کیفی است که به دنبال ایجاد یک نظریه و الگو
است .این راهبرد ،محقق را قادر میکند که دربارة پدیدة مکنون درون دادههای متعدد ،نظریهپردازی
کند (فرتوکزاده و وزیری ، 777 ،ص  .)7هدف این راهبرد ،پررنگکردن رویکرد استقرایی از
طریق جمعآوری دادهها و نه از طریق بررسی مبانی نظری پژوهش و آزمون نظریه است .از این
روی ،نظریة دادهبنیاد الگویی است که به صورت استقرایی از دادهها استخراج شود ،تابع تأمل و
بازاندیشی نظری باشد ،و براساس معیارهای ارزیابی خود به کفایت مورد قضاوت رسیده باشد
(داناییفرد ، 773 ،ص .)15با بررسی منابع مختلف ،میتوان گفت که رویة معمول در نظریهپردازی
دادهبنیاد به شرح زیر است:
 .پرسش پژوهش مطرح میشود؛  .دادههای اطالعاتی متناسب با پرسش پژوهش ،گردآوری
میشود (مصاحبه ،بررسی اسنادومدارک ،و جز آن)؛  .7نکات کلیدی از منابع اطالعاتی احصا شده و
به هر یک کد معینی داده میشود (کدگذاری باز)؛  .3با مقایسة کدها ،چند کد که یک جنبة مشترک
را بررسی میکنند ،عنوان یک مفهوم را به خود میگیرند؛  .1مفاهیم مرتبط با هم ،یک مقوله را
تشکیل میدهند؛  .3مقولهها در کنار یکدیگر و براساس روابط واقعی بین آنها با یکدیگر مرتبط
میشوند و یک نظریه را شکل میدهند (کدگذاری محوری)؛  .3برای تحکیم نظریة اولیه ،دادهها و
تحلیلهای تکمیلی محقق در نظریه وارد میشوند (کدگذاری انتخابی)؛  .7تفاوتها و شباهتهای
نظریه با متون نظری پژوهش مقایسه میشوند.
نمونهبرداری در راهبرد پژوهشی دادهبنیاد ،غیرتصادفی ،هدفمند ،و تئوریک است و بر مقایسة
مستمر استوار بوده و هدف آن بهینهکردن مفاهیم و مقوالت است (داناییفرد ، 773 ،ص.)15
همچنین ،این نمونهگیری تا رسیدن به کفایت نظری  ،یعنی تا جایی که با اضافهکردن دادهها ،در
الگوی نهایی تغییری بهوجود نیاید ،ادامه مییابد (داناییفرد و امامی .) 773 ،جامعة آماری این
پژوهش شامل  .اعضای هیئت علمی دانشگاههای استانهای تهران و قم میباشند که با
1. Theoretical Saturation
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سازمانهای دولتی در ارتباط بوده و با موضوع آشنایی داشتند؛  .مدیران ارشد سازمانهای دولتی
که حداقل  1سال سابقة مدیریتی و تخصص مالی و اداری داشتند؛  .7ذیحسابان سازمانهای
دولتی ،شامل ذیحسابان ،معاونان ذیحسابان و مدیران مالی سازمانهای دولتی که بنا بر قانون
خاص خود نقش ذیحساب را ایفا میکردند .دادههای این پژوهش براساس مصاحبههای عمیق با
 3نفر از اعضای هیئت علمی ،مدیران و ذیحسابان سازمانهای دولتی گردآوری شده است
تحلیل دادهها
استراس و کوربین بهطور خالصه مراحل زیر را برای تحلیل دادهها در روش دادهبنیاد پیشنهاد
میکنند . :گردآوری دادهها و کدگذاری باز(دستهبندی و تشکیل مفاهیم)؛  .کدگذاری محوری
(انتخاب مقولة محوری و مرتبطکردن سایر مقولهها با آن)؛  .7تعیین راهبردها (عمل یا تعاملهای
حاصل از پدیدة اصلی)؛  .3تعیین زمینه (شرایط ویژة مؤثر بر راهبردها)؛  .1تشخیص شرایط
واسطهای (شرایط عمومی محیطی مؤثر بر راهبردها)؛  .3پیامدها (نتایج پدیدارشده در اثر
راهبردها).

)& Corbin, 1990, p.143

 .(Straussدر این الگو ،شرایط علّی بر پدیدة محوری اثر

میگذارند ،پدیدة محوری ،شرایط زمینه ،و مداخلهگر بر راهبردها ،و راهبردها بر پیامدها اثر
میگذارند .مقولههای این تحقیق در شش دسته در قالب جدول نشان داده شده است.
جدول  .2تعداد مقولههای اصلي ،فرعي و مفاهيم

رديف

نوعمقوله

تعدادمقولةاصلی تعدادمقولههایفرعی

تعدادمفاهيم

علی

3

7

محوری

7

3

-

7
3
1

7

7

راهبردی

3

محیطی

3

1

مداخلهگر

7

3

پیامدی
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يافتههای پژوهش
در مطالعة پیش رو ،گردآوری دادهها در سه مرحلة کدگذاری انجام گرفته است .در هر سه نوع
کدگذاری ،محقق بهطور دائم به متون مصاحبهها مراجعه کرده و برخی کدها را حذف یا کدهای
جدیدی را اضافه میکرد .این روش رفتوبرگشتی آنقدر ادامه یافت تا پژوهش به مرحلة اشباع
نظری رسید .مقولههای این پژوهش در شش دستة زیر بیان شده است:
الف)مقولههای علّی:این مقولهها که حاصل شرایط علّی یا شرایط مقدم است ،رویدادهایی را
دربرمیگیرد که به وقوع یا رشد و گسترش پدیدهای میانجامد (.)Strauss & Corbin, 1990, p.100
براساس دیدگاه مشارکتکنندگان در این مطالعه ،شرایط علی تحقیق را میتوان در دو مقولة اصلی
علل ساختاری و علل دیدگاهی در دو سطح حکومتی و قوة مجریه دستهبندی کرد .این دو مقوله
به تفکیک سطح حکومت و سطح قوة مجریه در شکلهای و نشان داده شده است.

شكل  .1علل ساختاری و ديدگاهي شكلگيری تخلفات مالي و محاسباتي (با قصد تحقق اهداف سازماني) مديران دولتي در
سطح حكومت

طراحي الگوی شکلگیری تخلفات مالي و محاسباتي مديران دولتي با قصد تحقق اهداف سازماني
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شكل  .2علل ساختاری و ديدگاهي شكلگيری تخلفات مالي و محاسباتي (با قصد تحقق اهداف سازماني) مديران دولتي در
سطح قوة مجريه

در ادامه ،هر یک از دو علل ساختاری و دیدگاهی تبیین و تشریح میشود.
علل ساختاری

براساس یافتههای حاصل از مصاحبه با خبرگان ،از عمدهترین علل شکلگیری تخلفات مالی و
محاسباتی مدیران دولتی با نیت تحقق اهداف سازمانی ،ساختار حاکم بر نهادهای دولتی در سطح
حکومت است .عدم فهم مشترک قوای مقننه ،اجرایی ،و قضایی از اهداف حکومت ،عدم فهم
متقابل قوا نسبت به هم و با توجه به اهداف حکومت ،و عدم فهم متقابل اجرایی نمایندگان استانی
سه قوه ،باعث بهوجودآمدن ناهماهنگیهای ساختاری سه قوه در سطوح ملی و استانی در راستای
اجرای قوانین و مقررات مالی و محاسباتی میشود.
در نظام ج مهوری اسالمی ایران ،قانون اساسی وظایف هر یک از قوا را مشخص کرده تا هر
یک در چارچوب وظایف خود به تحقق اهداف مورد نظر حکومت کمک کنند .براساس نظریة
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سازماندهی ،رابطة «قسیم بودن» بین قوای یک حکومت از اصول مهم است که در عمل بدون
توجه هر یک از طرفها به وظایف خویش و اهداف حکومت بهعنوان هدف مشترک ،این رابطه
محقق نمیشود .هماهنگی و همکاری سه قوه معنای عمیقی است که از طرح ساختار و نیات و
خواستههای درونی مشترک برمی خیزد و به تعامل برای رسیدن به درک متقابل نیاز دارد ،درکی که
هر طرف را به شناخت صحیح از موقعیت درون کشور و امور بینالملل برساند بهطوری که در
همة عرصههای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی داخلی و خارجی تدابیر دولت مطابق با خواستههای
دو قوه دیگر باشد و از طرفی ،ظرفیتهای قوای دیگر نیز در حمایت و تحقق تدابیر دولت بهکار
گرفته شود.
از بعد نظری ساختار سازمانی ،مشابه سطح حکومت در قوة مجریه اکثر وزارتخانهها و
سازمانهای اجرایی مسئولیت تحقق کارا و اثربخش اهداف قوة مجریه را بر عهده دارند و
وزارتخانه یا سازمانی نیز مسئولیت نظارتی در این قوه را عهدهدار است (شکل ) .از بعد عملی،
ساختار سازمانی همانطور که از شکل مشخص میشود ناهماهنگیهای ساختاری تشریح شده در
سطح حکومت ،درون قوة مجریه نیز امکان ظهور و بروز دارند .این ناهماهنگیها در سطح ملی
(بین دستگاههای ملی) و در سطح استانی (بین واحدهای استانی دستگاه ملی) مشاهدهشدنی است.
علل ساختی از شرایط علی الگو ،در دو سطح حکومت و قوة مجریه در سه مقولة فرعی:
 .قوانین و مقررات (تعدد و پیچیدگیها و ابهامات قوانین و مقررات ،درتضادبودن برخی
قوانین و مقررات با اسناد باالدستی و بالعکس ،نقصان و عدم جامعیت قوانین و مقررات ،و
قابلیت تفسیر متفاوت آن).
 .برنامهریزی (تأکید بیشازاندازه بر جزئیات در قالب برنامة غیرمنعطف ساالنه ،عدم انطباق
برنامههای پیشبینیشده برای واقعیتها).
 .7تشکیالت و روشها (طوالنیبودن فرایندها و روشهای انجامدادن کار ،ساختار اداری
متمرکز ،تأخیر در مبادلة موافقتنامة دستگاهها ،تأخیر در تخصیص اعتبارات مصوب ،عدم
تخصیص کامل اعتبارات مصوب ،رعایتنکردن فصل کاری در ابالغ بودجههای عمرانی،

طراحي الگوی شکلگیری تخلفات مالي و محاسباتي مديران دولتي با قصد تحقق اهداف سازماني
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تأخیر در ابالغ آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی ،و واریز وجه پایان دوره به خزانه)
شناسایی شد.
علل ديدگاهي

در کنار ساختارهای حاکم بر قوای سهگانه و سازمانهای موجود ،علل دیدگاهی نیز در دو سطح
بین قوا و قوة مجریه عموماً برگرفته از ویژگیهای شخصیتی و نگرشی مدیران دستگاههای اجرایی
در شکل گیری تخلفات مالی و محاسباتی با نیت تحقق اهداف سازمانی دخیل است .به بیان
مشخص ،اگر نگرش مدیران عالی یا میانی (از جمله مدیران استانی) قوة مجریه نتیجهمحور باشد و
در مقابل نگرش مدیران عالی یا میانی (از جمله مدیران استانی) قوة مقننه ،نگرش قانونمحور
باشد ،شاهد تقابل دیدگاهی مدیران قوة مجریه با مدیران قوة مقننه خواهیم بود .در این وضعیت
احتمال بروز تخلفات مالی و محاسباتی با نیت تحقق اهداف سازمانی (پدیدة مورد مطالعه) افزایش
مییابد .بالعکس ،اگر نگرش مدیران عالی و میانی (از جمله مدیران استانی) قوة مجریه و نگرش
مدیران عالی و میانی (از جمله مدیران استانی) قوة مقننه ،نگرش قانونمحور باشد ،از تخلفات مالی
و محاسباتی مورد نظر کاسته میشود.
ب) مقولههای محوری :مقولهای محوری است که همواره در دادهها ظاهر شود و همة
مقولههای اصلیِ دیگر به آن مرتبط شوند

(& Corbin, 1990, p.100

 .)Straussدر این پژوهش

تقابل دیدگاه حقوقی (فرایندگرا) و دیدگاه مدیریتی (نتیجهگرا) بهعنوان مقولة محوری الگو و در
قلب مقولههای دیگر قرار گرفت .این مقوله چهار مقولة فرعی دارد که در جدول  7بیان شدهاند.
جدول  .3مقولة محوری و مقولههای فرعي آن

مقولة اصلی
تقابل دیدگاه
حقوقی(فرایندگرا) و
دیدگاه مدیریتی (نتیجهگرا)

مقولههای فرعی
تقابل بین نمایندگان قانون /برنامه و نمایندگان مجری قانون /برنامه
تقابل پاسخگویی سازمانی به پاسخگویی قانونی
تقابل منفعت سازمانی به منفعت فردی
تقابل ادارة امور سنتی (ساختار) و مدیریت دولتی نوین (نظام ارزیابی عملکرد)
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مقولههای راهبردی :این مقولهها راهبردهایی برای کنترل ،اداره ،و برخورد با مقولة محوری را
ارائه میدهند

(& Corbin, 1990, p.133

 .)Straussدر تحقیق حاضر سه راهبرد قانونمدارانه،

نتیجهمدارانه و منفعالنه تشخیص داده شده است.
مقولههای مداخلهگر :این مقولهها که به مقولههای میانجی یا واسطهای هم معروفند،
نشاندهندة زنجیرهای از شرایط خاصاند که راهبرد را تحت تأثیر قرار میدهند (

& Strauss

 .)Corbin, 1990, p.103در این پژوهش ،شرایط مداخلهگر عبارت است از دو دستة اصلی عوامل
«درونسازمانی» و «برونسازمانی» که بر تشدید راهبرد نتیجهمدارانه اثر میگذارند و دربرگیرندة
مقولههای فرعی مختلفی هستند .جدول  3مقولههای فرعی عوامل درونسازمانی و برونسازمانی را
نشان میدهد.
مقولههای محيطی :این مقولهها که به مقولههای زمینهای هم معروفند ،نشاندهندة زنجیرهای از
شرایط محیطیاند که راهبرد را تحت تأثیر قرار میدهند ( .)Strauss & Corbin, 1990, p.101در
تحقیق حاضر ،مقولههای محیطی در دو مقولة اصلی عوامل عینی و ذهنی مؤثر بر سبک مدیریت
نتیجهمحور و پنج مقولة فرعی شناسایی شدند .این مقولههای اصلی و فرعی در جدول  1بیان
شدهاند.
جدول  .4مقولههای مداخلهگر (اصلي و فرعي)

مقولة اصلی

مقولههای فرعی

عوامل درونسازمانی تشدیدکنندة سبک

باالبودن مهارت فنی و اجرایی مدیر و زیردستان ،رازداری و وفاداری

مدیریت نتیجهمحور

زیردستان
نظارت بعد از خرج نهادهای نظارتی ،عدم کشف تخلفات توسط نهادهای

عوامل برونسازمانی تشدیدکنندة سبک
مدیریت نتیجهمحور

نظارتی ،ارائة بازخور دیرهنگام از سوی محاکم شبهقضایی ،بومیبودن مدیر،
تجربة دیگران از محاکم قضایی ،حمایت مدیران ارشد ،فشار از سوی
دستگاههای مادرتخصصی در زمینة جذب کامل اعتبارات ،داشتن نگرش
نتیجهمحورانه ناظر قانون یا برنامه

طراحي الگوی شکلگیری تخلفات مالي و محاسباتي مديران دولتي با قصد تحقق اهداف سازماني

222

جدول  .5مقولههای محيطي (اصلي و فرعي)

مقولة اصلی

مقولههای فرعی

عوامل عینی

محرومیت منطقهای ،بافت اجتماعی (تنوع قومیتی) ،شفافیت نظام اطالعات اجتماعی

عوامل ذهنی

انتظارات عمومی ،بیتفاوتی دیدگاه ارزشی جامعه نسبت به تخلف

مقولههای پيامدی :مقولههای پیامدی ،نتیجه و حاصل راهبردها در مقابله با پدیده یا جهت
اداره و کنترل پدیده هستند

(& Corbin,1990, p.106

 .)Straussدر صورت بروز تقابل دیدگاه

حقوقی (فرایندگرا) و دیدگاه مدیریتی (نتیجهگرا) ،راهبردهای سهگانة قانونمدارانه ،انفعالی ،و
نتیجهمدارانه نوع رفتار مدیران را تعیین میکند .پدیدة تخلفات مالی با قصد تحقق اهداف سازمانی
و بدون انگیزة شخصی ،گروهی ،حزبی ،و جز آن ،مبتنی بر راهبرد نتیجهمدارانه شکل میگیرند.
این پدیده می تواند پیامدهای مطلوب و نامطلوبی داشته باشد که در الگو با عنوان «مقولههای
پیامدی» در قالب دو مقولة فرعی بروندادها بهعنوان نتیجة سبک مدیریت نتیجهمحور در
کوتاهمدت ،و پیامدها بهعنوان نتیجة سبک مدیریت نتیجهمحور در بلندمدت معرفی شدهاند .جدول
 3مقولههای اصلی و فرعی پیامدی را نشان میدهد.
جدول  .6مقولههای پيامدی (اصلي و فرعي)

مقولههای فرعی

مقولة اصلی

 .کارایی نظام اداری؛  .تعدیل بوروکراسی اداری و تسریع در روند انجامدادن امور؛  .7جلب
بروندادها

رضایت شغلی کارکنان و مدیر؛  .3ارزیابی مثبت مقامات مافوق از عملکرد مدیر دولتی؛
 .1بیتوجهی به نقش کارکردی برنامهریزی و بودجهریزی؛  .3ایجاد بستر فساد برای افراد
فرصتطلب؛  .3شکلگیری تخلفات مالی.
 .شیوع فرهنگ قانونگریزی؛  .افزایش فساد مالی و اداری؛  .7خدشهدارشدن اعتبار و حیثیت

پیامدها

فردی و کاری مدیر در صورت صدور آرای قضایی؛  .3کاهش سرمایههای اجتماعی و سلب اعتماد
عمومی به نظام اداری و سیاسی.
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بحث و نتیجه
الگوی حاصل از تحقیق با عنوان الگوی شکلگیری تخلفات مالی و محاسباتی مدیران دولتی با
نیت تحقق اهداف سازمانی در نظام اداری جمهوری اسالمی در شکل  7نشان داده شده است.

-

)

(

)

(

-

-

-

-

شكل  .3الگوی شكلگيری تخلفات مالي و محاسباتي مديران دولتي با قصد تحقق اهداف سازماني
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نظام اداری و مالی هر کشور ناموس مدیریتی هر نظام سیاسی است .نظام اداری و مالی کشور
باید متناسب با فلسفة سیاسی حکومت ،اهدافی را دنبال میکند .تحقق اهداف مد نظر نظام اداری و
مالی بدون بوروکراسی عقیم خواهد ماند .بوروکراسی پاسدار کیان اداری ایران است .آنچه در
قاموس دولتگریزان و قانونشکنان کاغذبازی است ،در بوروکراسی عین فضیلت اداری است.
ابزار اصلی بوروکراسی برای دفاع از منافع ملی ،همان کاغذها ،فرمها و قوانین و مقررات است.
بورکراسی با پاسداری از منافع مردم و تحقق عدالت اجتماعی اعتماد و اطمینان ملی میسر میکند.
نفس بوروکراسی دفاع از تخصص ،شایستگی و تعهد کاری است (داناییفرد ، 751 ،ص 77و
 .) 75مسلماً حذف کلی بوروکراسی نه مطلوب است و نه به صالح و خیر عموم ،زیرا اگر چنین
شود ،شرارتها و خطراتی که بهواسطة فلسفة وجودی بوروکراسی از آن جلوگیری میشود،
می تواند در ازای حذف بوروکراسی نمو پیدا کند و منشأ خطراتی بس بزرگتر و وحشتناکتر از
آنچه که بوروکراسی آن را موجب میشود ،برای جامعه باشند (داناییفرد ، 733 ،ص.)33
در حالی که ساختارهای نظام اداری کشور براساس الگوی بوروکراسی نوین چیده شده است،
ما نظام ارزیابی عملکرد براساس شاخصههای عملکردی مدیریت دولتی نوین طرحریزی شده
است .در این ملغمة پارادایمی ،واضعان و ناظرین قانون براساس الگوی بوروکراسی ماکس وبر
آلمانی ،رعایت قوانین و مقررات را بهعنوان فصلالخطاب و شاخصه عملکردی یک مدیر دولتی
موفق تلقی می کند و مجریان قانون یا برنامه ،تحقق کارایی ،اثربخشی و صرفة اقتصادی الگوی
مدیریت دولتی نوین را بهعنوان معیار موفقیت مدیر تلقی میکند.
حقیقت این است که اهداف و مأموریت بخش دولتی با بخش خصوصی متفاوت است .انگیزة
جلب منفعت شخصی و بهدستآوردن سود بارزترین مهمترین هدف سازمانها و مدیران بخش
خصوصی است در حالی که چنین مالکی در سازمانهای عمومی وجود ندارد و این سازمانها در
پی کسب منفعت عمومی در قالب مفاهیمی چون عدالت ،انصاف ،کیفیت و پاسخگویی میباشند،
اهداف بخش دولتی تحت لوای دانش حقوق عمومی تحققیافته است .حقوق عمومی عامل
همبستگی قوای سهگانه است و پاسخگویی سیاسی و قانونی کارگزاران را تضمین و سوءاستفاده از
صالحیتهای اداری و تعارض منافع را مهار میکند (داناییفرد و علیزاده ثانی ، 775 ،ص.) 7
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با توجه به مطالب پیش گفته و اینکه براساس مبانی نظری مدیریتی ایران ،چهار سطح مدیریتی
شامل سطح سیاستهای کالن (رهبری سیاسی نظام)؛ سطح سیاستهای عمومی (مدیریت
سیاسی) ؛ سطح مدیریت دولتی؛ سطح مدیریت بخش خصوصی با هم حکمرانی اسالمی -ایرانی
ملی را محقق میکند (داناییفرد ، 75 ،ص .)31رویکردهای نوین مدیریت دولتی میتواند با
طراحی مجدد مبانی فکری و استراتژیهای مدیریت دولتی سطوح یک و دو مدیریتی کشور از
ایجاد تعارض ناشی از تقابل دو دیدگاه مدیریتی و حقوقی در نظام اداری ایران بکاهد .برای مثال
با ایجاد و ظهور شبکهها ما شاهد حضور و تقویت بخش خصوصی و جامعة مدنی در کنار دولت
هستیم .این امر موجب کاهش وظایف تصدیگری دولت،که در آن مدیریت نتیجهمحور نمو
بیشتری دارد ،میشود و دولت را به حرکت به سمت وظایف حاکمیتی ،که در آن بوروکراسی نقش
پررنگتری دارد ،وادار میکند .در بخش حاکمیتی نیز ،با حاکمیت بوروکراسی و مبانی فکری
مدیریت دولتی سنتی ،بر اهمیت حقوق عمومی و قوانین و مقررات تأکید میشود .نحوة انجامدادن
فرایندهای اداری از انتخاب فردی مدیران در سطح سوم مدیریتی کشور به انتخاب و پیروی از
قوانین و مقررات محدود میشود.
در ایران گسترة عمل و آزادی عمل مدیریت در این سطح را قانون اساسی و سایر قوانین مادر،
مصوبات ،آییننامهها و جز آن تعیین میکنند .مدیریت مجری سیاستهایی است که در قوانین و
مقررات کشور ریشه دارد .مدیر دولتی باید بندبند فعالیتهای خود را براساس قوانین و مقررات
ایران انجام دهند .مدیر ملزم است براساس نص صریح قانون و به دور از احساس و عواطف
دربارة امور گوناگون مدیریت در بخش دولتی فعالیت کند .در این صورت معیار ارزیابی عملکرد
مدیران دولتی فقط بر نتایج و پیامدها نخواهد بود ،بلکه تبعیت از قوانین و آییننامهها اهمیت
بیشتری مییابد.
نکتة حائز اهمیت این است که هرچند به نظر میرسد مدیران عالی قوای سهگانه به منافع و
مزیتهای رویکردهای نوین مدیریت دولتی آگاهی دارند و حرکت به سمت این رویکردها را از
اولویتهای اصلی قوای خود لحاظ میکنند ،بهدلیل درک ناصحیح از شاخصها ،مؤلفهها و

طراحي الگوی شکلگیری تخلفات مالي و محاسباتي مديران دولتي با قصد تحقق اهداف سازماني

222

مصادیق این رویکردها در قوای زیرمجموعه خود ،در این راستا چندان موفق عمل نکردهاند .برای
مثال ،قوة مقننه نمیتواند مدعی حرکت به سمت رویکردهای نوین مدیریت دولتی باشد در حالی
که همچنان قوانین مالی و محاسباتی ایران بهطور متمرکز برای همة استانها و برای مدت نسبتاً
طوالنی وضع میشود .نمونة بارز این مورد قانون محاسبات عمومی کشور بهعنوان مهمترین سند
مالی ایران ،برای آخرینبار در سال  733بازنگری شد ،یا هیئتهای مستشاری دیوان محاسبات
با استقرار در مرکز کشور نسبت به تخلفات استانها و شهرستانها انشای رأی کند .هرچند عمده
دلیل درک ناصحیح مدیران عالی و اجرایی سه قوه از شاخصها ،مؤلفهها و مصادیق رویکردهای
نوین مدیریت دولتی در موانع انسانی و ارتباطی بین جامعه علمی و اجرایی کشور ریشه دارد و
به دلیل اینکه این موضوع توسط محققان مختلف با عناوینی مانند موانع کاربست یافتههای علمی و
پژوهشی بحث شده است ،بنابراین ،پیشنهادهای تحقیق محدود به موضوع اصلی تحقیق و در دو
مقولة اصلی پیشگیری از تعارض ناشی از تقابل و حل یا کاهش تعارض ناشی از تقابل دو دیدگاه
حقوقی و مدیریتی ارائه میشود.
پیشنهادها
پیشنهادهای پژوهش بر مبنای نتایج به شرح زیر بیان میشود:
الف) پیشگیری از تعارض ناشي از تقابل دو ديدگاه
 .1قوانین و مقررات

 بهبود کیفیت قوانین و مقررات (بازنگری ،اصالح قوانین و مقررات و حذف مقررات زائد واضافه ،ایجاد فهم مشترک از قوانین و مقررات مصوب)
 تأکید بر رعایت اخالق حرفهای ،هنجارها و توقعات اجتماعی به جای تأکید بر وضع قوانینو مقررات
 -تشکیل کمیسیون تصویب و بازنگری قوانین و مقررات در سطح منطقهای و ملی
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 .2بودجهريزی

 استقرار بودجهریزی عملیاتی و حسابداری تعهدی تشکیل کارگروه بازنگری طرح و برنامه در سطح منطقهای و ملی در مواقع ضروری .3تشکیالت و روشها

 تسهیل فرایندهای کاری کاهش حجم فعالیتهای تصدیگرانه دولت اعطای اختیارات الزم به کارگزاران به قصد پاسخگویی چندجانبه.ب) حل يا کاهش تعارض ناشي از تقابل دو ديدگاه

 .پرهیز دستگاههای نظارتی از بخشینگری
 .تأکید بر نتایج حسابرسی عملکرد در کنار حسابرسی رعایت
 .7ایجاد بانک جامع عملکرد مدیران و استفاده از آن در مراجع قضایی
 .3تشکیل هیئت منصفه (با حضور تعدادی از مدیران باسابقه و کارآمد نظام اداری) در محاکم
شبهقضایی.
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