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 بیان مسئله 

، دو Mو مدیریت بازرگانی با حرف بزرگ  Pمدیریت دولتی یا ادارة امور عمومی با حرف بزرگ 

ویژگی اصلی و قدیمی مدیریت دولتی . اند های سازمان و مدیریتحوزة بسیار مهم در نظریه

های شی در سازمانو اثربخ ویژه تا اواسط قرن بیستم میالدی بر ثبات، عدالت، حاکمیت قانون به

 .کند تأکید می ها آندولتی و در رفتارهای مدیران 

تا اوایل قرن  ی، حکومتکل طور بههای دولتی و دلیل سابقة بسیار طوالنی مدیریت در سازمان به

اما با تدوین و تکامل  بیستم میالدی اثرگذاری این حوزه بر حوزة مدیریت بازرگانی را شاهدیم؛

مشخص، از دهة هشتاد آن،  طور بهازرگانی از نیمة دوم قرن بیستم میالدی و های مدیریت بنظریه

جریان اثرگذاری معکوس شد و « انتخاب عمومی»و « وکیل -اصیل»هایی مانند با طرح نظریه

های بر سازمان ییاکار، و افزوده  ارزشترین ویژگی مدیریت بازرگانی، یعنی تغییر و انطباق،  مهم

ویژگی  دسته دودر تعریف مدیریت دولتی این   بر همین اساس، گان. انداخت دولتی سایة سنگینی

های یک وظایف و نقش هرداند که می« دولتی»و « مدیریت»متفاوت را متوجه دو واژة متمایز 

خالصه و  طور به .(  ، ص731 ،  کوایمان) گیرندخاصی را برای مدیران دولتی در نظر می

را  شده انیبویژگی  دسته دو« گراییفرایند یا قانون»و  «گرایی تیجههدف یا ن»ی مفاهیم روشن به

ی، پارادوکس ناشی از مفاهیم دوگانه در کل طور بهتباین، تناسخ، تضارب و . کنندنمایندگی می

خاص مدیران دولتی کشورهای با ساختار تفکیک  طور بههای دولتی، و ها، سازمانمقابل دولت

با )این وضعیت که خود، روابط بین قوای مقننه . المی ایران قرار داردجمهوری اس جمله ازقوایی 

شود را پیچیده کرده است، زمانی تشدید می( گراییبا شناسة هدف)و مجریه  (گراییشناسة قانون

طور مشخص، بین سطوح سازمانی آن و داخل سازمان دولتی نیز شاهد  که درون قوة مجریه و به

 .باشیم شده انیبوجود پارادوکس 

                                                           
1. Gan 

2. Kooiman  
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ای خاص در گیری پدیدهگرا به شکلو دولتی قانون گرا هجینتتقابل دو دیدگاه مدیریتی 

در این پدیده بعضی مدیران سطوح . های دولتی جمهوری اسالمی ایران منجر شده استسازمان

القوة گونه نفع بالفعل و ببدون هیچ (ها و جز آنادارات کل استان)های دولتی میانی و عالی سازمان

استفادة بهینه از منابع  منظور بهشخصی، خانوادگی، گروهی، حزبی، جناحی، و جز آن و فقط 

گرایی ترجیح داده گرایی را به دیدگاه قانون مختلف برای منافع سازمانی و اجتماعی، دیدگاه نتیجه

ی نظری تخلفاتی که در چارچوب مبان. اندطور عمده مرتکب تخلفات مالی و محاسباتی شده و به

شوند، فساد تعریف نمی( الملل و جز آنبانک جهانی، سازمان شفافیت بین)المللی ة بینشد رفتهیپذ

 .های تخصصی فساد مالی است زیرا انگیزة انتفاع شخصی، عنصر اصلی و مطرح در تعریف

گیری پدیدة سازی شکلئلة محوری تحقیق حاضر، بررسی، تحلیل، و مدلمسبر این اساس، 

در حوزة ( گرفته های انجامبه استناد بررسی)بار در ایران و جهان  است که برای اولین یادشده

 .است گرفته قرار توجه موردمطالعاتی سازمان و مدیریت 

 مباني نظری تحقیق

 تخلف، تخلفات مالي و محاسباتي

دا، دهخ)ایستادن از وعده و عهد اطالق شده است  واژة تخلف از نظر لغوی به خالف و بازپس

روند؛  کار می تخلف یا خالف معموالً در گفتار و نوشتار، مترادف و مشابه هم به(. 337، ص 73 

برای مثال، در قانون مدنی در بحث تعهد . ولی در مباحث مختلف حقوقی گاه معنای مغایری دارند

 7 3-3 3د موا)کار رفته و اجرانکردن یا تأخیر در اجرای تعهد  طور مشابه به و خسارات، تخلف به

یا ظهور خالف ( 37، ص771 ابن علی، ) و ظهور خالف آنچه که شرط شده( آیین دادرسی مدنی

ولی در حقوق اداری ( 333-71 قانون مدنی، مواد )آنچه که توصیف شده، دانسته شده است 

نکردن نظم، انضباط  تخلف عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست مأمور دولت و رعایت

(. دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری  مادة )دادن وظیفه  ررات اداری در حین انجامو مق

دادن وظایف و استفادة نامشروع از  های صحیح و قانونی انجام طور کلی، هر نوع انحراف از شیوه به

 .موقعیت شغلی را تخلف گویند
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تخلفات اداری چنین در تعریف  3/7/37وچهلمین جلسه، مورخ  هیئت عالی نظارت در دویست

تخلف اداری عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم »: کند بیان می

رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری 

 :شود باشد و به دو دستة قصور و تقصیر تقسیم می می

 .تاهی غیرعمدی در انجام وظایف اداری محولهکو قصور عبارت است از( الف

 .«تقصیر عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات مربوطه( ب

دربارة تخلفات مالی و محاسباتی کارکنان دولت تعریف حقوقی مشخصی بیان نشده است، 

مالی توان گفت تخلفات های آن، میقانون دیوان محاسبات کشور و تبصره 7 ولی با توجه به مادة 

باشند که مستخدم دولتی عمداً یا سهواً قوانین و و محاسباتی، گروهی از تخلفات اداری می

المال را تواند موجبات ضرر و زیان مالی به بیتگیرد و میمقررات مالی و محاسباتی را نادیده می

مالی در صورت کشف تخلف، اگر تخلف مالی ، به دیوان محاسبات کشور، و اگر غیر. فراهم کند

 .شود باشد به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می

 گیری مالي و محاسباتي مديران دولتيتصمیم

. بسزایی دارد اهمیت ها،آن وظایف در همة مدیران های فعالیت اصلی جوهرة عنوان به گیریتصمیم

امور مالی  مسئوالن در مبحث و حساباندر بخش عمومی نیز باالترین مقام دستگاه اجرایی، ذی

از یک طرف وظیفة )دادن مسئولیت قانونی خود  نسبت به انجام عنوان یکی از منابع سازمانی به

 طرف از کشور و کل بودجة در شده بینی پیش هایدریافتی سایر و درآمدها موقع و به صحیح حصول

 اعتبارات، و مقررات، تخصیص قوانین براساس ها،هزینه و هاپرداخت دیگر، مطابقت

های مالی و محاسباتی برای  اقدام به اتخاذ تصمیم( شده مشخص معیارهای و متبادله های نامه موافقت

گیری مالی تصمیم ساختار. کنندشدة دستگاه متبوع خود می تعیین هایسیاست و اهداف به دستیابی

کرد مدیریتی، و محاسباتی مدیران دولتی براساس دیدگاه روزنبلوم به ادارة امور عمومی در سه روی

 . حقوقی و سیاسی قابل بحث است
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 نگرش مديريتي، سياسي و حقوقي روزنبلوم به مديريت دولتي. 1جدول 

هانگرش

 هامؤلفه
 حقوق سياست مديريت

 حقوقدان گذارسیاست مدیر نقش مدیران دولتی

 هاارزش
جویی، کارآیی و صرفه

 اثربخشی

نمایندگی، مسئولیت و 

 پاسخگویی

اساسی افراد و  حفظ حقوق

ها در برابر قانون،  تساوی آن

 عدالت و برابری

 ساختار محکمه قضایی تکثرگرایی سازمانی گونه ساختار رقابتی و شرکت ساختار سازمانی

 فرد اما برابر افراد منحصربه نفع عضوی از یک گروه ذی بازیگر عقالیی نگرش به افراد

 رویکرد شناختی

عقالیی،  -رویکرد علمی

گیری و هده، اندازهمشا

 آزمایش

سنجش افکار عمومی، 

 مناظره و توافق

استماع قضایی، موردپژوهی 

استقرایی، تحلیل حقوقی قیاسی و 

 استدالل هنجاری

 قضایی تقنینی اجرایی کارکرد حکومتی

 در عمومی امور ةاست که ادار آن ازنگرش به مدیریت دولتی حاکی  ةدیدگاه روزنبلوم در زمین

حقوقی  سیاسی و ،(اقتصادی)مدیریتی  ،است که رئوس آن به ترتیب مطالعه قابل ثلثی چارچوب م

به یک  تعادل و الزاماً همیشه در و حقوقیاقتصادی  اقتضایی سه وجه سیاسی، نگرش در .است

اقتضایی  های مدل در .متفاوت است هااولویت و برحسب شرایط و ،کید نیستأت اندازه مورد

رئوس  بر( حقوقی سیاست و مدیریت،) مثلث رأسیک  تسلط در کننده تعیین مدیریت دولتی عامل

 افق درفرهنگی  اجتماعی و و تحوالت سیاسی، کشور هرتاریخ  محیطی، شرایط برعالوه  دیگر،

 (.33، ص771 وارث، ) زمان است

 شناسي پژوهش روش

پرداخته  هاتحلیل داده و وریآجمع به ، بنیاد داده پردازینظریه پژوهشی راهبرد ساس بر پژوهش این

                                                           
1. Grounded Theory  
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الگو  و نظریه ایجاد یک دنبال به که است کیفی تحقیق روش نوعی یادبن داده پردازینظریه. است

 پردازینظریه متعدد، هایدرون داده مکنون پدیدة دربارة که کند می قادر را محقق راهبرد، این .است

 از استقرایی رویکرد کردن پررنگ هبرد،را این هدف(.  7، ص777  وزیری، و زادهفرتوک)کند 

 این از. است نظریه و آزمون پژوهش بررسی مبانی نظری طریق از نه و هاداده آوریجمع طریق

 و تأمل تابع شود، استخراج هااز داده استقرایی صورت به که است الگویی یادبن داده نظریة روی،

باشد  رسیده قضاوت مورد کفایت خود به ارزیابی معیارهای براساس و باشد، نظری بازاندیشی

 پردازینظریه در معمول رویة گفت که توانمی مختلف، منابع بررسی با(. 15، ص773 فرد، دانایی)

 :است زیر شرح به یادبن داده

 گردآوری پژوهش، پرسش با متناسب اطالعاتی یها داده.  شود؛ می مطرح پژوهش پرسش.  

 و شده احصا اطالعاتی منابع از کلیدی نکات .7؛ (و جز آن ومدارک،اسناد بررسی مصاحبه،)شود می

 مشترک جنبة یک که کد چند کدها، مقایسة با. 3؛ (باز کدگذاری)شود می داده معینی یک کد هر به

 را مقوله یک هم، با مرتبط مفاهیم. 1گیرند؛ می خود به مفهوم را یک عنوان کنند،می بررسی را

مرتبط  یکدیگر با ها آن بین واقعی روابط براساس و یکدیگر کنار در هاقولهم. 3دهند؛ می تشکیل

 و هاداده اولیه، نظریة تحکیم برای. 3؛ (محوری کدگذاری)دهند می شکل را یک نظریه و شوند می

 هایشباهت و ها تفاوت .7؛ (انتخابی کدگذاری)شوند وارد می نظریه در محقق تکمیلی هایتحلیل

 . شوندمی مقایسه پژوهش ون نظریمت با نظریه

 مقایسة بر است و تئوریک و غیرتصادفی، هدفمند، بنیاد، داده پژوهشی در راهبرد بردارینمونه

(. 15، ص773 فرد، دانایی)است  مقوالت و مفاهیم کردن بهینه آن هدف و بوده استوار مستمر

 در ها،کردن داده اضافه با که جایی تا یعنی ، نظری کفایت به رسیدن تا گیرینمونه این همچنین،

جامعة آماری این (. 773 فرد و امامی، دانایی)یابد می ادامه نیاید، وجود به تغییری الگوی نهایی

باشند که با های تهران و قم میهای استاناعضای هیئت علمی دانشگاه.  پژوهش شامل 

                                                           
1. Theoretical Saturation 
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های دولتی  مدیران ارشد سازمان.  شتند؛ های دولتی در ارتباط بوده و با موضوع آشنایی دا سازمان

های حسابان سازمان ذی. 7سال سابقة مدیریتی و تخصص مالی و اداری داشتند؛  1که حداقل 

های دولتی که بنا بر قانون حسابان و مدیران مالی سازمان حسابان، معاونان ذی دولتی، شامل ذی

با  عمیق های  مصاحبه براساس پژوهش ینا هایداده. کردند حساب را ایفا می خاص خود نقش ذی

  است شده گردآوری های دولتیحسابان سازمان ذی و اعضای هیئت علمی، مدیران از نفر 3 

 هاداده تحلیل

پیشنهاد  بنیاد داده روش در هاداده تحلیل برای را زیر مراحل خالصه طور به کوربین و استراس

محوری  کدگذاری . ؛ (مفاهیم تشکیل و بندی دسته)ازب کدگذاری و هاداده گردآوری.  : کنند می

های تعامل یا عمل)راهبردها  تعیین. 7؛ (آن با هامقوله سایر کردن مرتبط و محوری مقولة انتخاب)

شرایط  تشخیص. 1؛ (راهبردها بر مؤثر ویژة شرایط)زمینه  تعیین. 3؛ (اصلی پدیدة از حاصل

اثر  در پدیدارشده نتایج) پیامدها. 3؛ (راهبردها بر مؤثر محیطی عمومی شرایط)ای واسطه

اثر  پدیدة محوری بر علّی الگو، شرایط این در. (Strauss & Corbin, 1990, p.143)(. راهبردها

اثر  پیامدها بر راهبردها ،و راهبردها بر گرزمینه، و مداخله شرایط محوری، پدیدة گذارند، می

 .نشان داده شده است  ش دسته در قالب جدول های این تحقیق در شمقوله. گذارند می
 

 های اصلي، فرعي و مفاهيمتعداد مقوله. 2جدول 

تعدادمفاهيمهایفرعیتعدادمقولهاصلیتعدادمقولةنوعمقولهرديف

 7  3   علی  

 3 7   محوری  

 7 - 7 راهبردی 7

 3 3   محیطی 3

 1  7    گرمداخله 1

         پیامدی 3
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 های پژوهشيافته

نوع  سه هر در. انجام گرفته است کدگذاری مرحلة سه در ها داده گردآوری رو، پیش مطالعة در

کدهای  یا حذف کدها را برخی و مراجعه کرده ها مصاحبه متون به دائم طور به محقق کدگذاری،

 اشباع مرحلة به پژوهش تا یافت ادامه آنقدر وبرگشتی رفت روش این. کردمی اضافه را جدیدی

 :است شده بیان زیر دستة شش در پژوهش این های مقوله. رسید نظری

 رویدادهایی را است، مقدم شرایط یا علّی شرایط حاصل که هامقوله این:علّی هایمقوله(الف

 (.Strauss & Corbin, 1990, p.100) انجامدای میپدیده گسترش و رشد یا وقوع به که گیرددربرمی

مقولة اصلی  دو در توان می را مطالعه، شرایط علی تحقیق این در کنندگان مشارکت یدگاهبراساس د

این دو مقوله . کرد بندی دسته علل ساختاری و علل دیدگاهی در دو سطح حکومتی و قوة مجریه

 .نشان داده شده است  و   های به تفکیک سطح حکومت و سطح قوة مجریه در شکل

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

 سطح حكومت
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مديران دولتي در ( با قصد تحقق اهداف سازماني)گيری تخلفات مالي و محاسباتي علل ساختاری و ديدگاهي شكل. 2شكل 

 سطح قوة مجريه

 .شود اهی تبیین و تشریح میدر ادامه، هر یک از دو علل ساختاری و دیدگ

 علل ساختاری

گیری تخلفات مالی و ترین علل شکلخبرگان، از عمده با مصاحبه از حاصل هاییافته براساس

محاسباتی مدیران دولتی با نیت تحقق اهداف سازمانی، ساختار حاکم بر نهادهای دولتی در سطح 

یی از اهداف حکومت، عدم فهم عدم فهم مشترک قوای مقننه، اجرایی، و قضا. حکومت است

متقابل قوا نسبت به هم و با توجه به اهداف حکومت، و عدم فهم متقابل اجرایی نمایندگان استانی 

های ساختاری سه قوه در سطوح ملی و استانی در راستای وجودآمدن ناهماهنگی سه قوه، باعث به

.شوداجرای قوانین و مقررات مالی و محاسباتی می

مهوری اسالمی ایران، قانون اساسی وظایف هر یک از قوا را مشخص کرده تا هر در نظام ج

براساس نظریة . یک در چارچوب وظایف خود به تحقق اهداف مورد نظر حکومت کمک کنند
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بین قوای یک حکومت از اصول مهم است که در عمل بدون « بودن  قسیم»سازماندهی، رابطة 

عنوان هدف مشترک، این رابطه  یش و اهداف حکومت بهها به وظایف خوتوجه هر یک از طرف

هماهنگی و همکاری سه قوه معنای عمیقی است که از طرح ساختار و نیات و . شود محقق نمی

خیزد و به تعامل برای رسیدن به درک متقابل نیاز دارد، درکی که  های درونی مشترک برمی خواسته

طوری که در  الملل برساند به ور و امور بینهر طرف را به شناخت صحیح از موقعیت درون کش

های های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داخلی و خارجی تدابیر دولت مطابق با خواستههمة عرصه

کار  های قوای دیگر نیز در حمایت و تحقق تدابیر دولت به دو قوه دیگر باشد و از طرفی، ظرفیت

 . گرفته شود

ها و به سطح حکومت در قوة مجریه اکثر وزارتخانهاز بعد نظری ساختار سازمانی، مشا

های اجرایی مسئولیت تحقق کارا و اثربخش اهداف قوة مجریه را بر عهده دارند و سازمان

از بعد عملی، (.  شکل )دار است وزارتخانه یا سازمانی نیز مسئولیت نظارتی در این قوه را عهده

شده در  های ساختاری تشریح شود ناهماهنگیطور که از شکل مشخص می ساختار سازمانی همان

ها در سطح ملی این ناهماهنگی. سطح حکومت، درون قوة مجریه نیز امکان ظهور و بروز دارند

 .شدنی است مشاهده( بین واحدهای استانی دستگاه ملی)و در سطح استانی ( های ملیبین دستگاه)

 :قوة مجریه در سه مقولة فرعی علل ساختی از شرایط علی الگو، در دو سطح حکومت و

و مقررات، درتضادبودن برخی  قوانین ابهامات و هاپیچیدگی و تعدد)قوانین و مقررات .  

مقررات، و  و قوانین جامعیت عدم و قوانین و مقررات با اسناد باالدستی و بالعکس، نقصان

 (.قابلیت تفسیر متفاوت آن

انطباق  ساالنه، عدم غیرمنعطف برنامة در قالب زئیاتج بر ازاندازه بیش تأکید)ریزی برنامه.  

 (.هاواقعیت برای شدهبینیهای پیشبرنامه

 اداری کار، ساختار دادن انجام هایروش و فرایندها بودن طوالنی) هاتشکیالت و روش. 7 

تأخیر در تخصیص اعتبارات مصوب، عدم  ها،دستگاه نامة متمرکز، تأخیر در مبادلة موافقت

های عمرانی، نکردن فصل کاری در ابالغ بودجه خصیص کامل اعتبارات مصوب، رعایتت
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( های اجرایی، و واریز وجه پایان دوره به خزانهها و دستورالعملنامهتأخیر در ابالغ آیین

 .شناسایی شد

 علل ديدگاهي

ز در دو سطح های موجود، علل دیدگاهی نیگانه و سازماندر کنار ساختارهای حاکم بر قوای سه

های اجرایی های شخصیتی و نگرشی مدیران دستگاهبین قوا و قوة مجریه عموماً برگرفته از ویژگی

به بیان . گیری تخلفات مالی و محاسباتی با نیت تحقق اهداف سازمانی دخیل استدر شکل

حور باشد و مقوة مجریه نتیجه( از جمله مدیران استانی)مشخص، اگر نگرش مدیران عالی یا میانی 

محور قوة مقننه، نگرش قانون( از جمله مدیران استانی)در مقابل نگرش مدیران عالی یا میانی 

در این وضعیت . باشد، شاهد تقابل دیدگاهی مدیران قوة مجریه با مدیران قوة مقننه خواهیم بود

افزایش ( مطالعه پدیدة مورد)احتمال بروز تخلفات مالی و محاسباتی با نیت تحقق اهداف سازمانی 

قوة مجریه و نگرش ( از جمله مدیران استانی)بالعکس، اگر نگرش مدیران عالی و میانی . یابدمی

محور باشد، از تخلفات مالی  قوة مقننه، نگرش قانون( از جمله مدیران استانی)مدیران عالی و میانی 

.شودو محاسباتی مورد نظر کاسته می

ب محوری هایمقوله( و همة  شود ظاهر هاداده در همواره که است محوری یامقوله:

در این پژوهش  (.Strauss & Corbin, 1990, p.100) شوند مرتبط آن به دیگر اصلیِ های مقوله

 عنوان مقولة محوری الگو و در به (گرانتیجه)و دیدگاه مدیریتی ( فرایندگرا) تقابل دیدگاه حقوقی

 .اندبیان شده 7مقوله چهار مقولة فرعی دارد که در جدول  این .قرار گرفت دیگر هایمقوله قلب
 

 های فرعي آنمحوری و مقوله مقولة. 3جدول 

فرعی هایمقوله اصلی مقولة

 برنامه/ برنامه و نمایندگان مجری قانون/ تقابل بین نمایندگان قانون
تقابل دیدگاه 

و ( فرایندگرا)حقوقی

 (گرانتیجه)دیدگاه مدیریتی 

 پاسخگویی سازمانی به پاسخگویی قانونی تقابل

 تقابل منفعت سازمانی به منفعت فردی

 (نظام ارزیابی عملکرد)و مدیریت دولتی نوین ( ساختار)تقابل ادارة امور سنتی 
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 را محوری با مقولة برخورد و اداره، کنترل، برای راهبردهایی هامقوله این :راهبردی هایمقوله

مدارانه،  در تحقیق حاضر سه راهبرد قانون. (Strauss & Corbin, 1990, p.133) دهندمی ارائه

 .مدارانه و منفعالنه تشخیص داده شده است نتیجه

مداخلهمقوله  معروفند، هم ایمیانجی یا واسطه هایمقوله به که هامقوله این :گرهای

 & Strauss)دهند  می قرار تأثیر تحت را اند که راهبرد خاص شرایط از ایدهندة زنجیره نشان

Corbin, 1990, p.103.) اصلی عوامل  گر عبارت است از دو دستةپژوهش، شرایط مداخله در این

گذارند و دربرگیرندة مدارانه اثر میکه بر تشدید راهبرد نتیجه« سازمانی برون»و « سازمانی درون»

سازمانی را  سازمانی و برون درون های فرعی عواملمقوله 3جدول . های فرعی مختلفی هستندمقوله

 .دهدنشان می

 از ایدهندة زنجیره نشان معروفند، هم ایزمینه هایمقوله به که هامقوله این :محيطی هایمقوله

در  (.Strauss & Corbin, 1990, p.101)دهند می قرار تأثیر تحت را راهبرد که اند محیطی شرایط

و مقولة اصلی عوامل عینی و ذهنی مؤثر بر سبک مدیریت های محیطی در دحاضر، مقوله تحقیق

بیان  1های اصلی و فرعی در جدول این مقوله. شناسایی شدند محور و پنج مقولة فرعی نتیجه

 .اند شده
 
 

 (اصلي و فرعي)گر مداخله های مقوله. 4جدول 

فرعی هایمقولهاصلی مقولة

سازمانی تشدیدکنندة سبک   عوامل درون

 محور نتیجهمدیریت 

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

 زیردستان

سازمانی تشدیدکنندة سبک  عوامل برون

 محور مدیریت نتیجه

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

بودن مدیر،  قضایی، بومی نظارتی، ارائة بازخور دیرهنگام از سوی محاکم شبه

تجربة دیگران از محاکم قضایی، حمایت مدیران ارشد، فشار از سوی 

های مادرتخصصی در زمینة جذب کامل اعتبارات، داشتن نگرش  دستگاه

 محورانه ناظر قانون یا برنامه نتیجه
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 یا جهت پدیده با مقابله در راهبردها حاصل و نتیجه پیامدی، های مقوله :پيامدی هایمقوله

در صورت بروز تقابل دیدگاه  (.Strauss & Corbin,1990, p.106) هستند پدیده کنترل و اداره

مدارانه، انفعالی، و  گانة قانون، راهبردهای سه(گرانتیجه)و دیدگاه مدیریتی ( فرایندگرا)حقوقی 

پدیدة تخلفات مالی با قصد تحقق اهداف سازمانی . کندمدارانه نوع رفتار مدیران را تعیین مینتیجه

. گیرندمدارانه شکل می، حزبی، و جز آن، مبتنی بر راهبرد نتیجهو بدون انگیزة شخصی، گروهی

های مقوله»تواند پیامدهای مطلوب و نامطلوبی داشته باشد که در الگو با عنوان این پدیده می

محور در عنوان نتیجة سبک مدیریت نتیجه در قالب دو مقولة فرعی بروندادها به« پیامدی

جدول . اندمحور در بلندمدت معرفی شده ن نتیجة سبک مدیریت نتیجهعنوا مدت، و پیامدها به کوتاه

 . دهدهای اصلی و فرعی پیامدی را نشان میمقوله 3
 

 (اصلي و فرعي)پيامدی  های مقوله. 6 جدول

فرعی هایمقولهاصلی مقولة

 دادها برون

جلب . 7دادن امور؛  تعدیل بوروکراسی اداری و تسریع در روند انجام.  کارایی نظام اداری؛ .  

فوق از عملکرد مدیر دولتی؛              ارزیابی مثبت مقامات ما. 3مدیر؛ رضایت شغلی کارکنان و 

ایجاد بستر فساد برای افراد . 3ریزی؛ ریزی و بودجهتوجهی به نقش کارکردی برنامه بی. 1

 .گیری تخلفات مالیشکل. 3طلب؛  فرصت

 پیامدها

 حیثیت و اعتبار دارشدنخدشه. 7افزایش فساد مالی و اداری؛ .  گریزی؛  شیوع فرهنگ قانون.  

های اجتماعی و سلب اعتماد کاهش سرمایه. 3فردی و کاری مدیر در صورت صدور آرای قضایی؛ 

 .عمومی به نظام اداری و سیاسی

 (اصلي و فرعي)های محيطي مقوله. 5جدول 

فرعی هایمقولهاصلی مقولة

 شفافیت نظام اطالعات اجتماعی ،(تنوع قومیتی)بافت اجتماعی  ،ایقهمحرومیت منط عوامل عینی

 تفاوتی دیدگاه ارزشی جامعه نسبت به تخلف انتظارات عمومی، بی عوامل ذهنی
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 بحث و نتیجه

ی مدیران دولتی با گیری تخلفات مالی و محاسباتالگوی حاصل از تحقیق با عنوان الگوی شکل

 .نشان داده شده است 7نیت تحقق اهداف سازمانی در نظام اداری جمهوری اسالمی در شکل 
 

         

 -                                      
 -                                          

           

                       )                         (                

                                    
                       

)      (

                            
               

 -                   
 -                   

           

 -                  

 -                  

       

 -               
 -                 

                               

 

 گيری تخلفات مالي و محاسباتي مديران دولتي با قصد تحقق اهداف سازمانيالگوی شكل. 3شكل 
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و مالی کشور  نظام اداری. ام سیاسی استنظام اداری و مالی هر کشور ناموس مدیریتی هر نظ

تحقق اهداف مد نظر نظام اداری و . کندباید متناسب با فلسفة سیاسی حکومت، اهدافی را دنبال می

آنچه در . بوروکراسی پاسدار کیان اداری ایران است. مالی بدون بوروکراسی عقیم خواهد ماند

. در بوروکراسی عین فضیلت اداری استشکنان کاغذبازی است، گریزان و قانونقاموس دولت

. ها و قوانین و مقررات استابزار اصلی بوروکراسی برای دفاع از منافع ملی، همان کاغذها، فرم

. کندبورکراسی با پاسداری از منافع مردم و تحقق عدالت اجتماعی اعتماد و اطمینان ملی میسر می

و  77 ، ص751 فرد، دانایی)ری است نفس بوروکراسی دفاع از تخصص، شایستگی و تعهد کا

مسلماً حذف کلی بوروکراسی نه مطلوب است و نه به صالح و خیر عموم، زیرا اگر چنین (. 75 

شود،  واسطة فلسفة وجودی بوروکراسی از آن جلوگیری می ها و خطراتی که بهشود، شرارت

تر از بزرگتر و وحشتناکتواند در ازای حذف بوروکراسی نمو پیدا کند و منشأ خطراتی بس  می

 (.33، ص733 فرد،  دانایی)شود، برای جامعه باشند آنچه که بوروکراسی آن را موجب می

که ساختارهای نظام اداری کشور براساس الگوی بوروکراسی نوین چیده شده است،  در حالی

شده  ریزیهای عملکردی مدیریت دولتی نوین طرحما نظام ارزیابی عملکرد براساس شاخصه

در این ملغمة پارادایمی، واضعان و ناظرین قانون براساس الگوی بوروکراسی ماکس وبر . است

الخطاب و شاخصه عملکردی یک مدیر دولتی عنوان فصل آلمانی، رعایت قوانین و مقررات را به

کند و مجریان قانون یا برنامه، تحقق کارایی، اثربخشی و صرفة اقتصادی الگوی موفق تلقی می

 .کندعنوان معیار موفقیت مدیر تلقی می مدیریت دولتی نوین را به

 ةانگیز .حقیقت این است که اهداف و مأموریت بخش دولتی با بخش خصوصی متفاوت است

ها و مدیران بخش ترین هدف سازمان مهم آوردن سود بارزترین دست هو ب شخصی جلب منفعت

ها در  های عمومی وجود ندارد و این سازمان چنین مالکی در سازمانخصوصی است در حالی که 

باشند، منفعت عمومی در قالب مفاهیمی چون عدالت، انصاف، کیفیت و پاسخگویی میپی کسب 

حقوق عمومی عامل . یافته است اهداف بخش دولتی تحت لوای دانش حقوق عمومی تحقق

استفاده از را تضمین و سوءگویی سیاسی و قانونی کارگزاران گانه است و پاسخهمبستگی قوای سه

 (. 7  ، ص775 فرد و علیزاده ثانی،  دانایی)کند های اداری و تعارض منافع را مهار میصالحیت
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گفته و اینکه براساس مبانی نظری مدیریتی ایران، چهار سطح مدیریتی  با توجه به مطالب پیش

مدیریت )عمومی های ؛ سطح سیاست(رهبری سیاسی نظام)های کالن شامل سطح سیاست

ایرانی  -؛ سطح مدیریت دولتی؛ سطح مدیریت بخش خصوصی با هم حکمرانی اسالمی(سیاسی

تواند با  رویکردهای نوین مدیریت دولتی می(. 31، ص 75 فرد، دانایی)کند ملی را محقق می

های مدیریت دولتی سطوح یک و دو مدیریتی کشور از طراحی مجدد مبانی فکری و استراتژی

برای مثال . اد تعارض ناشی از تقابل دو دیدگاه مدیریتی و حقوقی در نظام اداری ایران بکاهدایج

ها ما شاهد حضور و تقویت بخش خصوصی و جامعة مدنی در کنار دولت با ایجاد و ظهور شبکه

محور نمو  گری دولت،که در آن مدیریت نتیجهاین امر موجب کاهش وظایف تصدی. هستیم

شود و دولت را به حرکت به سمت وظایف حاکمیتی، که در آن بوروکراسی نقش میبیشتری دارد، 

در بخش حاکمیتی نیز، با حاکمیت بوروکراسی و مبانی فکری . کندتری دارد، وادار میپررنگ

دادن  نحوة انجام. شود مدیریت دولتی سنتی، بر اهمیت حقوق عمومی و قوانین و مقررات تأکید می

از انتخاب فردی مدیران در سطح سوم مدیریتی کشور به انتخاب و پیروی از فرایندهای اداری 

 .شودقوانین و مقررات محدود می

 مادر، قوانین سایر و اساسی قانون این سطح را در مدیریت عمل آزادی و در ایران گسترة عمل

قوانین و  رد که هایی استسیاست مجری مدیریت. کنند می تعیین و جز آن ها نامه آیین مصوبات،

 مقررات و قوانین براساس را خود های فعالیت بندبند باید مدیر دولتی. دارد کشور ریشه مقررات

 عواطف و احساس از دور به و قانون صریح نص براساس است ملزم مدیر. دهند انجام ایران

ملکرد در این صورت معیار ارزیابی ع .فعالیت کند دولتی بخش در مدیریت گوناگون امور دربارة

ها اهمیت  نامه آیین و قوانین از تبعیت پیامدها نخواهد بود، بلکه و مدیران دولتی فقط بر نتایج

 .یابد  بیشتری می

گانه به منافع و رسد مدیران عالی قوای سهچند به نظر مینکتة حائز اهمیت این است که هر

سمت این رویکردها را از های رویکردهای نوین مدیریت دولتی آگاهی دارند و حرکت به مزیت

و  ها مؤلفهها، درک ناصحیح از شاخص لیدل بهکنند، های اصلی قوای خود لحاظ میاولویت



 222                         با قصد تحقق اهداف سازماني مديران دولتي گیری تخلفات مالي و محاسباتيطراحي الگوی شکل 

 

 

برای . اندمصادیق این رویکردها در قوای زیرمجموعه خود، در این راستا چندان موفق عمل نکرده

 دولتی باشد در حالی تواند مدعی حرکت به سمت رویکردهای نوین مدیریت، قوة مقننه نمیمثال 

ها و برای مدت نسبتاً طور متمرکز برای همة استان بهکه همچنان قوانین مالی و محاسباتی ایران 

سند  نیتر مهم عنوان بهنمونة بارز این مورد قانون محاسبات عمومی کشور . شود طوالنی وضع می

های مستشاری دیوان محاسبات شد، یا هیئت بازنگری 733 بار در سال  مالی ایران، برای آخرین

عمده  هرچند. ی کندرأها انشای ها و شهرستانبا استقرار در مرکز کشور نسبت به تخلفات استان

و مصادیق رویکردهای  ها مؤلفهها، دلیل درک ناصحیح مدیران عالی و اجرایی سه قوه از شاخص

و اجرایی کشور ریشه دارد و نوین مدیریت دولتی در موانع انسانی و ارتباطی بین جامعه علمی 

های علمی و دلیل اینکه این موضوع توسط محققان مختلف با عناوینی مانند موانع کاربست یافته به

ی تحقیق محدود به موضوع اصلی تحقیق و در دو ها شنهادیپپژوهشی بحث شده است، بنابراین، 

ض ناشی از تقابل دو دیدگاه تعارض ناشی از تقابل و حل یا کاهش تعار از مقولة اصلی پیشگیری

 .شود حقوقی و مدیریتی ارائه می

 ها پیشنهاد

 :شود پیشنهادهای پژوهش بر مبنای نتایج به شرح زیر بیان می

 پیشگیری از تعارض ناشي از تقابل دو ديدگاه( الف

 قوانین و مقررات. 1

مقررات زائد و  بازنگری، اصالح قوانین و مقررات و حذف)بهبود کیفیت قوانین و مقررات  -

 (اضافه، ایجاد فهم مشترک از قوانین و مقررات مصوب

بر وضع قوانین  دیتأکای، هنجارها و توقعات اجتماعی به جای بر رعایت اخالق حرفه دتأکی -

 و مقررات

 ای و ملیتشکیل کمیسیون تصویب و بازنگری قوانین و مقررات در سطح منطقه -
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 ريزیبودجه. 2

 ی عملیاتی و حسابداری تعهدیزیر بودجهاستقرار  -

 یضرورای و ملی در مواقع تشکیل کارگروه بازنگری طرح و برنامه در سطح منطقه -

 هاتشکیالت و روش. 3

 تسهیل فرایندهای کاری -

 گرانه دولتهای تصدیکاهش حجم فعالیت -

 .چندجانبهپاسخگویی  قصد  بهاعطای اختیارات الزم به کارگزاران  -

 کاهش تعارض ناشي از تقابل دو ديدگاه حل يا( ب

 نگریهای نظارتی از بخشیپرهیز دستگاه.  

 در کنار حسابرسی رعایت عملکردبر نتایج حسابرسی  دیتأک.  

 ایجاد بانک جامع عملکرد مدیران و استفاده از آن در مراجع قضایی. 7

در محاکم ( مد نظام اداریو کارآ باسابقهبا حضور تعدادی از مدیران ) منصفه  تیئهتشکیل . 3

 .ییقضا شبه
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