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سخن مدیر مسئول

به نام آن كه جان را فکرت آموخت

فساد پديده ای نیست كه با سخن گفتن از آن و با قلمفرسايی درباره اش، از جامعه رخت 
بربندد و محیطی سالم و شفاف را نويد دهد اما اين گفتن ها و نوشتن ها، بخشی از فرايند 
آگاهی بخشی است كه به كمک آن می توان به يافتن ابتکارهايی نو و اقدام هايی اثربخش 

امیدوار بود.
امروزه نه نوشته های مرتبط با فساد و مقابله با آن كم هستند و نه اقدامات عملی در مقابل 
آن، كم شمارند اما آنچه در اين میان، كمبودی آزاردهنده به نظر می آيد، اثربخشی گفته ها 

و نوشته ها و عمل كردن هاست.
اثربخشی، اكسیری است كه روح در كالبد كالم و عمل می دمد و كیمیايی است كه اگر 

نباشد، دوصد گفتار و كردار، جز زحمتی بی حاصل، چیزی نخواهد بود.
فصلنامه دانش ارزيابی در شماره جديد خود تالش نموده تا با بیان برخی تجارب داخلی و 
خارجی، زمینه فکری يافتن روش های اثربخش در مبارزه با فساد و از آن مهم تر، پیشگیری 
از فساد را فراهم آورد. اين مجله، پذيرای نوشته ها، آرا و عقايد صاحبان قلم و دارندگان 
تجربه و مهارت در میدان رويارويی با فساد است و از پیشنهادها و انتقادهای مفید و سازنده 

در اين مسیر، استقبال می كند تا با الطاف  الهی، گامی هرچند كوچک در اين راه بردارد.

                                                                                         بـمنـه  وكـرمــه 
                                                                                   ناصر سراج                                                                                                                              
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بررسي نقش سازمان بازرسی کل کشور در پیشگیری از جرم و فساد 

اداری در دستگاه های اجرایی
علیرضا احمد پوررستمی 1

سازمان بازرسي كل كشور به عنوان يکی از دستگاه های حاكمیتی و نظارتی نظام جمهوری اسالمی ايران 
نقش مؤثر و مستمری را در مبارزه با فساد مالي و اداري در تمام مراحل تحقق يک پديده ی مفسده بار و مجرمانه 
قبل، حین و بعد از وقوع آن به انجام می رساند. فساد پديده ای پیچیده است كه تحت تأثیر عوامل متعددی ازجمله 
مسايل فرهنگی، شخصیتی، اداری، اقتصادی و اجتماعی رشد می كند و هر كشوری برای پیشگیری از فساد الزم 
است با شناخت از اين عوامل و میزان تأثیرات هركدام، الگويی بومی متناسب با شرايط آن جامعه را به كارگیرد.

يکی از وظايف مهمی كه رهبری معظم  جمهوری اسالمی ايران در استراتژی جديد مبارزه با فساد بر عهده 
سازمان بازرسی كل كشور قرار داده اند، آسیب شناسی گلوگاه ها و ريشه های فساد است. اين سازمان نیز طی 
بازرسی های متعددی كه در ارتباط با موضوعات و دستگاه های مختلف انجام داده است، علل بروز مفاسد ايجاد 
شده را شناسايی و برای رفع آن گزارشی را به مراجع ذی ربط ارايه نموده و برای حصول نتیجه پیگیری می نمايد.

سازمان بازرسی كل كشور بخش قابل توجهی از  نظارت و بازرسی های برنامه ای خود را بر اجرای صحیح  
قوانین و مقرراتی متمركز نموده است كه تحقق آن از سوی دستگاه های اداری كشور نقشی پیشگیرانه از جرايم 
و فساد دارد؛ ازجمله موضوعات مورد توجه اين سازمان پیشبرد برنامه های خصوصی سازی اقتصاد كشور، 
كوچک سازی دولت، اصالح فرآيندها و ارتقای خدمت رسانی به مردم و توسعه خدمات دولت الکترونیک، 
شفافیت اطالعات در فرآيند معامالت و اعطای امتیازات و تسهیالت دولتی، قانون مداری و رشد وجدان كاری 

در دستگاه های اداری، توسعه ی آموزش كاركنان دولت و بسیاری ديگر از اين نوع موضوعات بنیادی است.
و  نظارت  اجرایی،  دستگاه های  کشور،  کل  بازرسی  سازمان  کلیدی:  واژگان 

بازرسی، پیشگیری، فساد، جرم

1 - كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، مسئول حفاظت و اطالعات و مدير گروه سیاسی و قضايی اداره كل بازرسی استان مازندران 
E-mail: Alireza_ahmadpour@yahoo.com
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مقدمه 
حکومت ها و دولت ها، از قرن ها پیش با مشکل فساد روبه رو بوده اند و در متون باستانی نیز اشارات 
متعددی به اين پديده شده است كه نشان می دهد، حکومت ها همیشه نگران سوءاستفاده شخصی 
صاحب منصبان و كارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده اند. مسئولیت ها و اختیاراتی 
كه طبق قانون به كارمندان دولت تفويض می شود، زمینه ی مساعدی را برای سوءاستفاده ی تعدادی 
افراد فراهم می كند. هزينه های اضافی كه جرايمی نظیر اختالس، ارتشا و جعل كه به جامعه و دولت 
تحمیل می كنند، باعث شده كه كارشناسان علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دهه های اخیر به 

پديده تخلفات اداری و ابداع روش های مؤثر و كم هزينه برای مقابله با آن توجه نشان دهند.
از اين رو نهادهای نظارت و بازرسی در هر كشوری تضمین كننده سالمت دستگاه های اداری و 
دولتی هستند و به عنوان رشته های اعصاب حاكمیت، از اهمیت ويژه ای برخوردارند. ويژگی اين 
نهادها، عکس العمل و واكنشی است كه نسبت به وجوه مثبت و منفی عملکرد دستگاه های دولتی 
نشان می دهند و از اين طريق موجب سالم سازی نظام اداری در كشور می شوند يکی از مهم ترين 
اين مراجع، سازمان بازرسی كل كشور است كه نقش بسیار مهمی در پیشگیری از جرم و فساد 

اداری دارد.
قتل و سرقت،  نظیر  با جرايم ديگر،  اداري، اگر چه ممکن است در مقايسه  جرايم و تخلفات 
رعب انگیز نباشند، اما به لحاظ تأثیرگذار بودن در تخريب اجتماع و انحراف عمومي جامعه بیش 
از خطاهاي ديگر بايد مورد مالحظه و توجه قرار بگیرند. به تعبیر ديگر، بارزترين نشانه ی انحراف 
دولت )به  معناي عام( و جامعه از قانون، بیش از حد بودن تخلفات اداري است. اگر در خانواده ی 
دولت میزان فساد زياد شود، جامعه با يک فاجعه واقعي روبه رو است، زيرا براساس قاعده، كاركنان 
دولت شاخص ترين افراد جامعه اند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشري، پديده ای نیست كه 
بتوان به  سادگي از كنار آن گذشت. در گذشته فرض بر اين بود كه كارمند دولت بیش از كارمند 
بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پايبند است، اما تجربه سال های اخیر نشان می دهد كه فساد در 

بخش دولتی، گسترش بیشتری دارد.
فعالیت  كه  است  قوانیني  از  يکي  كشور  كل  بازرسي  سازمان  تشکیل  قانون  اين خصوص،  در 
مستمر مبارزه با فساد مالي و اداري را از طريق سازمان بازرسي و در تمام مراحل قبل، حین و بعد 
از وقوع يک پديده مفسده  بار و مجرمانه انجام می دهد، در نتیجه بايد گفت؛ وجود سازمان بازرسی 
كل كشور برای پیشگیری از جرم بسیار ضروری است. سئوال اصلی اين است نقش سازمان بازرسی 

كل كشور در پیشگیری از جرم و فساد اداری در دستگاه های اجرايی چیست؟
كل  بازرسی  سامانه  اعالنات  و  شکايات  پیگیری  روند  نمودارهای  از  استفاده  با  مقاله  اين  در 
گردش  شرح  و  پیشنهادها  پیگیری  كیفری،  تعقیب  و  اداری  تعقیب  پرونده های  پیگیری  كشور، 
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شکايات و اعالمات در سامانه و همچنین آمار درجه يک كه برگرفته از منابعی معتبر نظیر سازمان 
بازرسی كل كشور بوده، بحث ارزيابی چگونگی فعالیت اين سازمان مطرح می شود.

مفهوم پیشگیری
به معنای جلوگیری و دفع مرض است. پیشگیری براساس ديدگاه موسع و  پیشگیری در لغت 
مضیق به دو گونه تعريف می شود. در بینش فراگیر پیشگیری را اين گونه تعريف می كنند: »اقداماتی 
كه در راستای مبارزه با بزهکاری وكاهش ارتکاب جرم به كار می رود« همان گونه كه از نام آن 
پیداست اين ديدگاه به نتیجه ی كار كه كاهش جرايم است می نگرد و وسیله ی نیل به اين هدف 

موضوع تعريف نیست. پس هر آنچه كه از میزان بزهکاری بکاهد پیشگیری محسوب می شود.
در اين رويکرد  می گردد.  برداشت مضیق از مفهوم پیشگیری در ادبیات جرم شناسی مشاهده 
پیشگیری عبارت  است  از؛ اقدامات غیرقهرآمیز كه دولت يا افراد جهت مهار بزهکاری، از طريق 
حذف يا محدودسازی عوامل جرم زا و نیز از طريق مديريت مناسب عوامل محیِط فیزيکی و اجتماعی 
می كند به كار می گیرند )ابراهیمی،1378:40(.  فراهم  مناسب ارتکاب جرم را  كه فرصت های 
»هر تدبیر  می كند:  اين گونه تعريف  به عنوان يک تعريف جامع آقای ريمون گسن پیشگیری را 
سیاست جنايی است كه هدف نهايی آن تحديد حدود امکان پیشامد مجموعه اعمال جنايی از راه 
غیرممکن ساختن، دشوار كردن يا كاهش دادن احتمال وقوع آن هاست بدون اين كه از تهديدكیفر 
يا اجرای آن استفاده شود«)گسن،1370:133(. به طور سنتی در آموزه های جرم شناسی به سه نوع از 
پیشگیری اشاره می شود؛ پیشگیری اجتماعی كه حول محور اجتماع انسان و شخصیت افراد بحث 

می كند؛ فرايند تربیت و جامعه پذيری و آموزش اخالق در اين گونه از پیشگیری می گنجد.
نوع ديگر، پیشگیری وضعی 1يا موقعیت مدار است كه برخالف پیشگیری اجتماعی به دنبال 
اين شکل از  می باشد.  محیط  ارتکاب جرم از طريق اثرگذاری بر  فرصت های  ساختن  محدود 
پیشگیری از نظريه های جرم  شناختی مبتنی بر عقالنیت و گذر از انديشه به فعل مجرمانه الهام گرفته 
شده است )ابراهیمی،1378:53(. در زمینه ی پیشگیری وضعی می توان به دو نظريه جرم شناختی 
اشاره كرد كه هريک دارای مبانی و تدابیری در راستای جاذبه  زدايی و پرخطركردن ارتکاب جرم 
است. نظريه اقتصادی بیکر2 و نظريه كوهن و فلسون3 در اين رابطه قابل ذكر می باشند. اين دو نظريه 
مرتکبان جرم را افرادی می دانند كه به دنبال موقعیت های مناسب برای ارتکاب جرم هستند و از 

عقالنیت و حسابگری برخوردارند.
نوع سوم از پیشگیری كه كیفری نام دارد، به وسیله مجازات و يا تهديد به اعمال مجازات حاصل می آيد؛

تهديد به اعمال مجازات درصورت انجام عمل خالف آن  بدين صورت كه با وضع قانون و 

1 - Situational Prevention

2 - Backer

3 - Cohen &Felson

بررسي نقش سازمان بازرسی کل کشور در پیشگیری از جرم و فساد اداری در دستگاه های اجرایی
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به صورت عام اقدام به هشدار به افراد جامعه می كند.
فساد اداری

به وجود  مستمر كاركنان  و  مکرر  تخلفات  اثر  در  اداری كه  نظام  در  است  حالتی  اداری  فساد 
می آيد و سازمان را از كارايی مطلوب و اثربخش مورد انتظار باز می دارد، درواقع تخلفات اداری 
علت و فساد اداری معلول است. البته هر تخلفی باعث فساد اداری نمی شود بلکه بايد ويژگی های 
خاصی داشته باشد كه مهم ترين آن ها مکرر بودن، استمرار داشتن، نهادينه بودن و تأثیر نسبتاً زياد 

داشتن در سطوح مختلف سازمانی است كه به  شرح زير توضیح داده شده است:
انجام  قانونی  و  صحیح  شیوه های  از  انحراف  نوع  هر  به طوركلی  اداری:  تخلف  مفهوم  الف( 

وظايف و استفاده نامشروع از موقعیت شغلی را تخلف اداری گويند.
ب( مفهوم خطای اداری: خطای اداری عملی است كه ممکن است مستخدم به آن علت مسئول 

واقع شود و از جهت انضباطی در دادگاه اداری تعقیب و محاكمه شود )ابوالحمد،1376:293(.
در مجموع سیاست های پیشگیري بايد سه مرحله را در پیشگیري از جرم و فساد مورد توجه قرار داد:

  1- مرحله اول )پیش از وقوع جرم(: در اين مرحله بايد به اصل فراگیري سالمت اجتماعي توجه 
نمود و كلیه اقدامات و برنامه ها را براساس آن سازماندهي كرد.

  2- مرحله دوم )وقوع جرم(: سیاست های پیشگیري شکل خاصي به  خود می گیرد. در اين مرحله 
پديده جرم و بزهکاري از منظر پیشگیري به طور جدي مورد بررسي و مطالعه قرار می گیرد. علل و 
عوامل شکل گیری و گسترش آن شناسايي می شوند، انواع جرايم، میزان شیوع و گستردگي آن، 
گسترش جغرافیايي جرم و نقشه جهاني آن ترسیم می شود و امکانات نهادهاي فعال همانند پلیس و 

نیروي انتظامي، دادگاه ها و نهادهاي قضايي، مؤسسات مشاوره و مددكاري افزايش داده می شود.
  3- مرحله سوم )مرحله پس از وقوع جرم(: در اين مرحله تأكید بر كشف، تعقیب و مجازات و تنبیه 
مجرمان و بزهکاران است. با توجه به مطالب گفته شده معلوم می شود كه برنامه های پیشگیري از 
جرم گستره ی وسیعي از اقدامات و برنامه ها را در بخش های مختلف جامعه و دولت دربرمي گیرد 
و بر اين اساس نوعي هماهنگي را بین قواي مجريه، قضايیه، مقننه از يک سو و مشاركت نهادهاي 

مردمي از سوي ديگر در برنامه های پیشگیري از جرم ضروري می نمايد.
سازمان بازرسی کل کشور

به  نسبت  قضايیه  قوه ی  نظارت  براساس حق  و  اساسی  قانون  اصل 174  به موجب  سازمان  اين 
همان طور  گرديد.  تشکیل  اداری«  دستگاه های  در  قوانین  »اجرای صحیح  و  امور«  جريان  »حسن 
يا  بازرسی های مستمر و  انجام  بازرسی كل كشور ذكر شده است،  قانون تشکیل سازمان  كه در 
فوق العاده از تمام تشکیالت و سازمان های مذكور در بند الف ماده 2 قانون و اعالم موارد تخلف 
و نارسايی ها و سوءجريانات اداری و مالی به مقامات ذی ربط، از عمده ترين وظايف اين سازمان 
است. در كنار اين وظايف، رسیدگی به شکايات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در ارتباط 
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با آيین نامه، تصويب نامه، بخشنامه و دستورالعمل های صادره و تشخیص تخلف و ارسال پرونده 
جهت رسیدگی و صدور رأی مقتضی به ديوان عدالت اداری، وظیفه ديگر اين سازمان است كه 

تبصره ذيل ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی كل كشور، بدان اشعار دارد. 
مطابق ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسي كل كشور1، سازمان بازرسي موظف است مراقبت 
جنبه  امور  و جريان  نموده  اجرا  قانوني  و  نحو درست  به  را  قوانین  دستگاه ها،  بنمايد كه  را  الزم 
پیشگیرانه  تذكرات  موارد  تمام  در  می تواند  امر  اين  انجام  براي  و  باشد  داشته  درست  و  صحیح 
از  و  قرار گرفته  فعالیت های دستگاه ها  و در جريان  بدهد  و كاركنان  مسئولین  و  به دستگاه ها  را 
طريق مراقبت های قانوني اجازه ندهد حسن جريان امور به مخاطره بیفتد و درصورت وقوع تخلف 
نیز می تواند گزارش امر را به دستگاه قضايي داده تا دستگاه قضايي متخلفین را به مجازات های 
قانوني برساند. بنابراين، قانون تشکیل سازمان بازرسي كل كشور يکي از قوانیني است كه فعالیت 
مستمر مبارزه با فساد مالي و اداري را از طريق سازمان بازرسي و در تمام مراحل تحقق يک پديده 
مفسده بار و مجرمانه چه قبل چه در حین و چه بعد از وقوع آن انجام می دهد. به عنوان نتیجه بايد 

گفت؛ وجود سازمان بازرسی كل كشور برای پیشگیری از وقوع جرم بسیار ضروری است.
آنچه تابه حال عنوان شده رسالت اين سازمان بوده در واكنشی كه نسبت به وجوه مثبت و منفی 
عملکرد دستگاه های دولتی نشان می دهد و از اين طريق موجب سالم سازی نظام اداری در كشور 
می شود و نقش بسیار مهمی در پیشگیری از جرم و فساد اداری دارد؛ بنابراين در بخش بعدی به 
اجرايی  دستگاه های  در  فساد  و  از جرم  پیشگیری  در  سازمان  اين  و صالحیت  اختیارات  بررسی 

خواهیم پرداخت.
صالحیت سازمان بازرسی کل کشور در پیشگیری از جرم و فساد در دستگاه های اجرایی

تعداد  با  اداري معموالً  اين است كه واحدهاي  اداري كنوني واقعیت دارد  نظام  چیزي كه در 
زيادي از قوانین و مقررات غیرواقعي و يا غیرضروري مواجه هستند و ابهامات موجود در رويه های 
اداري و استانداردهاي جاري كار، امکان هرگونه تصمیم و اقدامات خودسرانه ای را به كارگزاران 
آن ها می دهند. به عالوه اين كه، فرايندهاي پیچیده و چنداليه امور اداري نیز عامل تشويق مراجعان 
به پیشنهاد رشوه براي تسريع كار هستند. )رفیع پور1379: 264( با توجه به بازرسی های سازمان بر 
عملکرد اداری و مالی دستگاه های اجرايی درمجموع تخلفات اداری را می توان براساس ماده 8 

)قانون رسیدگی به تخلفات اداری( به دو بخش مالی و اداری تقسیم نمود.
الف( تخلفات مالی

ازجمله تخلفات مالی می توان به موارد زير اشاره نمود: 
1( اختالس؛

1- مطابق ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسي كل كشور، اين سازمان وظیفه بازرسي مستمر تمام وزارتخانه ها و ادارات و انجام بازرسی هاي فوق العاده 
و اعالم موارد تخلف و نارسايي ها و سوءجريان های اداري و مالي را به عهده دارد

بررسي نقش سازمان بازرسی کل کشور در پیشگیری از جرم و فساد اداری در دستگاه های اجرایی
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2( عدم رعايت انضباط اقتصادی و مالی؛
3( تبانی در انجام معامالت و ...

ب( تخلفات اداری
 ازجمله تخلفات اداری می توان به موارد زير اشاره نمود:

 1( نقض قوانین و مقررات؛
2( سهل انگاری در انجام وظايف محوله؛

3( تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و... )منصور، 1394: 13(.
نظارت  اشکال  از  ديگر  يکی  كشور  كل  بازرسی  سازمان  اشاره،  مورد  توضیحات  به  توجه  با 
بازرسی  قوانین نظارت ازطريق  با  اعمال مزبور  انطباق  از لحاظ  اعمال دستگاه ها و كارگزاران  بر 
است. اين موضوع در اصل 174 قانون اساسی پیش بینی شده و قانون تشکیل اين سازمان در تاريخ 
منبع ديگر  نیز  به تصويب مجلس رسیده و آيین نامه مصوب 1360/9/9  1360/7/19 در 14 ماده 
به قوه ی قضايیه بوده و زير نظر ريیس آن قوه  سازمان مزبور می باشد. سازمان فوق الذكر وابسته 
اداره می شود. صالحیت سازمان بازرسی  در قانون و آيین نامه، به شرح زير پیش بینی گرديده است: 

از حیث:  عام المنفعه  مؤسسات  رسمی،  اسناد  دفاتر  عمومی،  سازمان های  بازرسی وضع  الف(   
حسن جريان امور، نحوه ی انجام وظايف، اجرای صحیح قوانین و طرح ها و برنامه ها و انطباق آن ها 

با نیازها وكشف نواقص؛
ب( بازرسی رفتار رؤسا و كارمندان از حیث: طرز رفتار با مردم، مهارت دركار، اخالص و تخصص؛

از حیث روحیه عمومی، وضعیت  يا  كشور  منطقه  اجتماعی يک  اوضاع عمومی  بازرسی  ج( 
اقتصادی، صنعتی، فرهنگی، بهداشتی، ارتباطی و مايحتاج عمومی )انصاری، 1374: 153(.

انجام بازرسی های فوق العاده توسط سازمان بازرسی كل كشور، برحسب دستور قوه ی قضايیه و 
يا به درخواست كمیسیون اصل نود و يا بنا به تقاضای وزير يا مسئول دستگاه های اجرايی ذی ربط 
و يا هر مورد ديگری كه به نظر ريیس سازمان ضروری تشخیص داده شود انجام می گیرد. اعالم 
موارد تخلف و نارسايی ها و سوءجريانات اداری و مالی درخصوص وزارتخانه ها و نهادهای انقالبی 
به ريیس  جمهور و درخصوص مؤسسات و شركت های دولتی وابسته به دولت به وزير وزارتخانه 
تابعه و واحدهای مربوط به دادگستری به ريیس قوه ی قضايیه و درخصوص مؤسسات غیردولتی 
كمک  بگیر از دولت به وزارت امور اقتصادی و دارايی انجام می گیرد. به موجب ماده 6 قانون اين 
طريق  از  بازرسی  پیشنهاد  مراتب   می كند  پیدا  جزايی ضرورت  تعقیب  كه  مورد  هر  در  سازمان 
سازمان به واحدهای قضايی محلی اعالم و تا حصول نتیجه، پیگیری خواهد شد و درصورتی كه 
خود دادستان يا حاكم شرع مورد تعقیب قرار گیرند مراتب سريعاً به ريیس قوه ی قضايیه گزارش 

می گردد تا دستورات الزم صادر شود )هاشمی، 1375: 575(.
همان طور كه مالحظه می شود، سازمان بازرسی كل كشور به عنوان مرجع نظارت عام قضايی، 



11

به  يا دسترسی  و  بازرسی  امر  نیرو های متخصص در  از  استفاده  از حیث  هیچ گونه محدوديتی چه 
مدارک و اسناد و اطالعات موردنیاز و چه از حیث صدور قرار تأمین برای جلوگیری از امحا و از 
بین رفتن مدارک و داليل تخلفات و يا جرايم ارتکابی و يا بازداشت موقت متخلفان و يا مجرمان با 
هماهنگی دادگستری محل ندارد و مراجع رسیدگی كننده قضايی و يا اداری نیز مکلف به رسیدگی 
دقیق  بررسی  با  بنابراين  هستند؛  سازمان  از طرف  ارسالی  پرونده  های  به  نوبت  از  و خارج  فوری 
قانون تشکیل سازمان و آيین نامه آن پیرامون صالحیت سازمان در پیشگیری از جرايم و فساد در 

دستگاه های اجرايی به نتايج زير خواهیم رسید:
  1- عدم محدوديت در استفاده از نیرو های انسانی:

اين سازمان برای انجام وظايف خود و اظهارنظر كارشناسی، می تواند از وجود قضات، اشخاص 
صاحب صالحیت و همچنین متخصصان در هر رشته به طور دايم يا موقت، استفاده نمايد )ماده 3 

قانون تشکیل سازمان(.
  2- امکان صدور قرار تأمین و قرار بازداشت موقت:

بازرسان قضايی سازمان درصورت بیم تبانی متهم يا فرار او و يا از بین رفتن داليل و مدارک، 
به طور مستقل مجاز به صدور قرار تأمین و با جلب موافقت ريیس دادگستری محل، مجاز به صدور 
قانون تشکیل سازمان و مواد 40 و 41 و 42  بازداشت موقت متهم هستند )تبصره 2 ماده 5  قرار 

آيین نامه سازمان بازرسی كل كشور(.
  3- امکان دسترسی به تمامی اسناد و مدارک و اطالعات مورد نیاز:

تمام  به طوركلی  و  مؤسسات  سازمان ها،  ادارات،  وزارتخانه ها،  در  ذی ربط  مسئوالن  تمامی 
واحد های مذكور در قانون تشکیل سازمان بازرسی، بدون نیاز به كسب اجازه از مقام مافوق مکلف 
به ارسال پاسخ فوری استعالمات كتبی و شفاهی و ارايه تمام اسناد و مدارک مورد نیاز در تحقیقات 
به بازرس )بازرسان( اعزامی هستند. اسناد سری دولتی نیز به درخواست رياست سازمان و موافقت 
اجرای  اين وظیفه، دارای ضمانت  انجام  از  اين حکم است. تخلف  قوه ی قضايیه مشمول  ريیس 
كیفری است )ماده 8 تبصره  های يک و دو قانون تشکیل سازمان و ماده 16 و تبصره ذيل آن از 

آيین نامه اجرايی سازمان بازرسی كل كشور(.
  4- امکان تعلیق از خدمت كاركنان واحد های اداری:

در هر مورد كه بازرسان سازمان به منظور حسن جريان امور، تعلیق يک يا چند نفر از كاركنان 
با اعالم مستدل و فوری تقاضای مزبور،  بازرسی را ضروری تشخیص دهند،  اداری تحت  واحد 
وزير يا ريیس دستگاه مربوطه، مکلف به اجرای اين درخواست است. در غیراين صورت، خود، 
سازمان  درعین حال  بود.  خواهد  شده  مطرح  تعلیق  تقاضای  اجرای  عدم  نتايج  و  عواقب  مسئول 
مراتب را برای تصمیم گیری مقتضی به قوه ی قضايیه گزارش خواهد نمود. بديهی است محاكم 
قوه ی قضايیه درصورت كافی بودن داليل بازرسان مربوطه، تصمیم قضايی شايسته را اتخاذ خواهند 

بررسي نقش سازمان بازرسی کل کشور در پیشگیری از جرم و فساد اداری در دستگاه های اجرایی
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نمود )ماده 9 قانون تشکیل سازمان بازرسی(.
  5- رسیدگی خارج از نوبت به گزارش های سازمان در مراجع قضايی و اداری:

گزارش های سازمان در مراجع قضايی و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، بايد خارج از 
نوبت و به سرعت رسیدگی شده و مراجع رسیدگی كننده مکلف به ارسال نسخه ای از آرای صادره 

به سازمان هستند.
درصورتی كه سازمان، رأی صادره را مغاير با قوانین و ضوابط شرعی تشخیص دهد، حق تقاضای 
تجديدنظر برای سازمان به رسمیت شناخته شده است )ماده 6 قانون تشکیل سازمان و مواد 36، 37، 

38 آيین نامه اجرايی سازمان بازرسی كل كشور(.
از  يکی  به عنوان  نهاد  اين  بايد گفت  بازرسی كل كشور  سازمان  عملکرد  و  جايگاه  به  نظر  با 
زيرمجموعه های قوه ی قضايیه می تواند نقش مؤثری در راستای مبارزه با مفاسد اداری چه در سطح 
كالن و چه در سطح خرد داشته باشد اما نقدی كه می توان به نحوه ی عملکرد اين سازمان وارد كرد 
اين است كه اين نهاد درصورت بروز تخلف اقدام به تفحص و جست وجو می كند و نهادی نیست 
كه بتواند آسیب های اداری را قبل از بروز آن بشناسد و فقط سعی بر آن دارد تا صرفاً آمار تخلفات 
را گزارش نمايد و نکته ديگری كه حايز اهمیت است اين نهاد نماينده مستقلی در مجموعه های 
انجام  اداره  همان  پرسنل  و  كاركنان  از  فردی  توسط  را  مربوطه  وظايف  و  ندارد  دولتی  ادارات 
می دهد كه از سوی مقام مافوق همان اداره تعیین می شود و از سوی ديگر گزارش تخلفات به مرجع 

باالتر مجموعه متخلف ارايه می شود كه باعث می شود در سطح كالن اين تخلفات پوشیده شود.
 سیاست های سازمان بازرسی کل کشور در زمینه پیشگیری از جرم و فساد:

  1- آسیب شناسی زمینه های بروز فساد: يکی از وظايف مهمی كه مقام معظم رهبری در استراتژی 
جديد مبارزه با فساد بر عهده اين سازمان قرار داده اند، آسیب شناسِی گلوگاه ها و ريشه های فساد 
است. اين سازمان نیز طی بازرسی های متعددی كه در ارتباط با موضوعات و دستگاه های مختلف 
انجام داده است علل بروز مفاسد ايجاد شده را شناسايی و برای رفع آن به مراجع ذی ربط ارايه ی 
و  قوانین  زمینه ی  اين آسیب شناسی ها در  پیگیری می نمايد.  نتیجه  برای حصول  و  نموده  گزارش 
مقررات زمینه ساز فساد، فرآيندهای اداری فسادزا، اختیارات فسادآور مقامات و مراجع مختلف، 

خألهای قانونی بسترساز فساد در دستگاه های اداری كشور بوده است.
  2- تمركز نظارت و بازرسی بر تحقق برنامه های ملی بسترساز پیشگیری از فساد: سازمان بازرسی 
بخش قابل توجهی از برنامه های نظارت و بازرسی خود را بر اجرای صحیح برنامه ها و قوانین و مقرراتی 
متمركز نموده است كه تحقق آن از سوی دستگاه های اداری كشور نقشی پیشگیرانه از بروز فساد 
دارد؛ از جمله موضوعاتی كه اين سازمان نظارت و بازرسی های خود را بر تحقق آن متمركز نموده 
می توان برنامه های خصوصی سازی اقتصاد كشور، كوچک سازی دولت، اصالح فرآيندها و ارتقای 
خدمت رسانی به مردم و توسعه ی خدمات دولت الکترونیک، شفافیت اطالعات در فرآيند معامالت و 
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اعطای امتیازات و تسهیالت دولتی، قانون مداری و رشد وجدان كاری در دستگاه های اداری، توسعه 
آموزش كاركنان دولت و بسیاری ديگر از اين نوع موضوعات بنیادی را نام برد.

افزايش برنامه های نظارتی پیشگیرانه و خودكنترلی: ازجمله اقدامات به عمل آمده در راستای   -3  
افزايش اثربخشی فعالیت های سازمان، گسترش نظارت های پیشگیرانه از قبیل نظارت بر معامالت 
و اعطای تسهیالت دولتی و همچنین انجام برنامه های خودكنترلی با همکاری و استفاده از ظرفیت 
دستگاه های اجرايی بوده است. با توجه به اين كه يکی از منافذ ايجاد فساد در دستگاه های اداری 
معامالت دولتی می باشد لذا سازمان با نظارت های پیشگیرانه عالوه بر نظارت بر شفافیت كامل در 
اين زمینه ازجمله دسترسی كامل به كلیه اسناد و اطالعات آن در پايگاه اينترنتی مربوطه و جلسات 
برگزاری مناقصات، در موارد متعددی با اعزام بازرسان به جلسات تصمیم گیری درصورت مشاهده 

هرگونه اشکال يا فساد آن را تذكر و درصورت لزوم انجام آن را متوقف می نمايد.
  4- تعامل با ساير دستگاه های مسئول به منظور ايجاد هماهنگی و مشاركت در پیشگیری و مبارزه 
مسئول  دستگاه های  تمامی  مشاركت  و  هماهنگی  بدون  فساد  از  پیشگیری  آنجايی كه  از  فساد:  با 
نتايج موردنظر منجر نخواهد شد لذا يکی از سیاست های اين سازمان سیاست تعامل می باشد.  به 
اين  از  تا  با ساير مراجع ذی ربط شکل داده  را  تعامالت دوجانبه و چند جانبه ای  به همین منظور 
نمايد.  فراهم  فساد  از  پیشگیری  برای  را  مختلف  دستگاه های  هماهنگی  و  مشاركت  بستر  طريق، 
همچنین اين سازمان در ارتباط با پوشش بخش های نظارتی و رسیدگی به شکايات دستگاه های 
بازرس،  نیروی  تبادل  بازرسان،  آموزش  طريق  از  فساد  با  مبارزه  و  نظارتی  زمینه های  در  اداری 
اجرای نظارت های خودكنترلی، بازرسی های تلفیقی، رسیدگی به شکايات مردم و همچنین ارزيابی 

عملکرد اين دفاتر، حركت جديدی را با مشاركت اين بخش ها به وجود آورده است.
  5- اصالح قانون سازمان در راستای ايجاد ظرفیت های جديد قانونی: قانون سازمان در سال جاری 
از سوی مجلس شورای اسالمی ايران اصالح شده است. از جمله اين اصالحات كه در زمینه ی 
ماده يک  تبصره  برابر  است.  بازرسی  و  نظارت  مفهوم  می باشد گسترش  مؤثر  فساد  از  پیشگیری 
قانون اصالحی، نظارت و بازرسی به: »مجموعه فعالیت های مستمر و منظم و هدف دار كه به منظور 
جمع آوری اطالعات الزم درباره ی مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات دستگاه های مشمول ماده 
ارايه  و  قانونی  تکالیف  و  اهداف  با  دستگاه  عملکرد  تطبیق  آن ها،  تجزيه وتحلیل  قانون،  اين   2
نظارت های  درواقع  ماده  اين  می شود.  اطالق  امور«  جريان  حسن  درراستای  مناسب  پیشنهادهای 

پیشگیرانه اين سازمان را در مبارزه با فساد در دستگاه های اداری تضمین نموده است.
كیفری  اجرای  ضمانت  پیش بینی  سازمان،  اين  قانون  در  به عمل آمده  اصالحات  ديگر  از   -6  
اداری  دستگاه های  مسئولین  برای  سازمان  اين  پیشنهادهای  غیرموجه  اجرای  عدم  درصورت 
را  وسیعی  اختیارات  كه  است  اصالحی  قانون   11 ماده  توجه،  قابل  نقاط  از  ديگر  يکی  می باشد. 
در زمینه همکاری با سازمان های مردم نهاد ) NGO(، مسئولیت ايجاد هماهنگی بین دستگاه های 

بررسي نقش سازمان بازرسی کل کشور در پیشگیری از جرم و فساد اداری در دستگاه های اجرایی
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نظارتی، حضور در مجامع و شوراهای تصمیم گیر در معامالت دولتی، ارايه هشدارهای پیشگیرانه به 
مسئولین، اطالع رسانی و آگاهی بخشی به مردم از طريق رسانه های عمومی به منظور ارتقای سالمت 
اداری و مبارزه با فساد برای اين سازمان در نظر گرفته است و سازمان می تواند از اين ظرفیت ها 

به طور مؤثر در راستای پیشگیری از فساد استفاده نمايد.
بدون  است  مسلم  آنچه  بومی:  شاخص های  تدوين  و  دولتی  دستگاه های  در  فساد  سنجش   -7  
شفافیت، مبارزه با فساد بی نتیجه خواهد ماند و شفافیت می تواند بزرگ ترين كمک برای پیشگیری 
و مبارزه با فساد محسوب شود. درعین حال بايد اذعان نمود كه شاخص هاي ارزيابی بايد داراي 
مالک هاي واقع بینانه و منطقي باشند چراكه شرايط هر كشوري با ساير كشورهای ديگر متفاوت 
است. در همین راستا اين سازمان با همکاری ساير دستگاه های مسئول و رايزنی با برخی نهاد های 
بین المللی، درحال تدوين شاخص هاي بومي اندازه گیری فساد می باشند تا با ديدگاهي روشن در 

اين مورد گام برداشته و نتايج آن را مورد سنجش قرار دهد.
  8- ايجاد مركز ملی رسیدگی به شکايات: به منظور دسترسی آسان مردم به سازمان از طريق خط تلفن 
اينترنتي www.136.ir و ارايه خدمات دولت الکترونیک به مراجعین، مركز ملی  136 و پايگاه 

رسیدگی به شکايات با امکانات مدرن و ديجیتالی راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
  9- استفاده از فن آوری اطالعات در راستای نظارت های پیشگیرانه ديجیتالی: يکی از اقدامات اين سازمان 
برای تقويت توانمندی خود در پیشگیری از بروز فساد، بهره گیری از فن آوری اطالعات می باشد. ازاين رو 
يکی از مهم ترين برنامه های سازمان در زمینه ی فن آوری اطالعات، بهره گیری از سیستم های نظارت 
ديجیتال می باشد تا از اين طريق امکان نظارت فراگیر سازمان بر فرآيندهای دستگاه های اداری بدون 

حضور فیزيکی فراهم شود. مطالعات و برنامه ريزی اين پروژه در دست اقدام است.
نتیجه گیری

همان طور كه در قانون تشکیل سازمان بازرسی كل كشور آمده است، انجام بازرسی های مستمر 
قانون و اعالم موارد  بند الف ماده 2  از تمام تشکیالت و سازمان های مذكور در  يا فوق العاده  و 
تخلف و نارسايی ها و سوءجريان های اداری و مالی به مقامات ذی ربط، از عمده ترين وظايف اين 
سازمان است. در كنار اين وظايف، رسیدگی به شکايات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در 
ارسال  با آيین نامه، تصويب نامه، بخشنامه و دستورالعمل های صادره و تشخیص تخلف و  ارتباط 
پرونده به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی به ديوان عدالت اداری، وظیفه ديگر اين سازمان 

است كه تبصره ذيل ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی كل كشور، بدان اشعار دارد.
اين سازمان وظیفه بازرسي مستمر تمام وزارتخانه ها و ادارات و انجام بازرسی هاي فوق العاده و 
اعالم موارد تخلف و نارسايي ها و سوءجريانات اداري و مالي را به عهده دارد )ماده 2 قانون تشکیل 
سازمان بازرسي كل كشور( به عبارت ديگر سازمان بازرسي موظف است مراقبت الزم را بنمايد كه 
دستگاه ها، قوانین را به نحو درست و قانوني اجرا نموده و جريان امور جنبه ی صحیح و درست داشته 
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باشد و براي انجام اين امر می تواند در تمام موارد تذكرات پیشگیرانه را به دستگاه ها و مسئولین و 
كاركنان بدهد و در جريان فعالیت های دستگاه ها قرار گرفته و از طريق مراقبت های قانوني اجازه 
ندهد حسن جريان امور به مخاطره بیفتد و درصورت وقوع تخلف نیز می تواند گزارش امر را به 
بنابراين، قانون  دستگاه قضايي داده تا دستگاه قضايي متخلفین را به مجازات های قانوني برساند. 
تشکیل سازمان بازرسي كل كشور يکي از قوانیني است كه فعالیت مستمر مبارزه با فساد مالي و 
اداري را از طريق سازمان بازرسي و در تمام مراحل تحقق يک پديده مفسده بار و مجرمانه چه قبل، 
چه در حین و چه بعد از وقوع آن انجام می دهد. به عنوان نتیجه بايد گفت، وجود سازمان بازرسی 

كل كشور برای پیشگیری از جرم و فساد در دستگاه های اجرايی بسیار ضروری است.
راهکارها و پیشنهادها:

بايد توجه داشت پیشگیری از فساد تنها درصورتی از جامعیت و اثربخشی الزم برخوردار خواهد 
بود كه با مشاركت، همکاری و ايفای سهم و نقش همه بخش های مسئول صورت پذيرد؛ به عبارت 
ديگر مسئولیت پیشگیری از فساد منحصر به يک دستگاه نیست بلکه يک وظیفه ی همگانی است 
حتی اگر مسئولیت آن در قوانین بر عهده يک دستگاه قرار گرفته باشد يا برای ساير دستگاه ها در 

اين ارتباط وظیفه ای به صراحت مشخص نشده باشد.
اين زمینه متوجه دستگاه های ضدفساد است چراكه  بیشترين احساس مسئولیت در  درعین حال 
مهم ترين هدف آن ها ريشه كنی فساد است و اصلی ترين راهبرد رسیدن به اين هدف پیشگیری از 
فساد است، لذا بايد نقش اساسی در اين زمینه برای خود در نظر بگیرند و با برنامه ريزی هدفمند 
بیشترين استفاده از ظرفیت خود را  برای پیشگیری از فساد قرار دهند و به منظور فراهم شدن شرايط 

الزم گام های زير را بردارند:
  1- اگر برنامه جامعی در كشور برای پیشگیری از فساد وجود ندارد، پیگیری الزم را ازطريق مراجع 

ذی ربط برای تدوين چنین برنامه ای به عمل آورند.
از  يک  هر  نقش  جامع نگر،  تفکر  با  نمايند  تالش  ملی،  برنامه ی  يک  نبود  صورت  در  حتی   -2  

بخش های مسئول و قابلیت هايی كه هركدام برای پیشگیری از فساد دارند مشخص گردد.
  3- ايجاد هماهنگی، مشاركت و انسجام بین مراجع مسئول را از طرق مختلف فراهم كنند.

  4- ايفای نقش هريک از بخش های ذی ربط را مستمراً پیگیری و مطالبه نمايند.
  5- اقدامات و نتايج پیشگیری از فساد را مورد سنجش و ارزيابی قرار دهند.

  6- به منظور فرهنگ سازی و ايجاد پشتیبانی اجتماعی و افزايش آگاهي عمومي، از همیاری رسانه ها 
و سازمان های مردم نهاد بهره گیرند.

ارتقای  از طريق  بايد  كه  است  فساد  از  پیشگیری  برای  اقدامات  نتیجه  است  اهمیت  آنچه حايز 
شفافیت، پاسخ گويی و وجدان كاری، موجب ارايه خدمات سالم و مورد رضايت مردم شود. در عین 
حال بايد توجه داشت اعمال انواع روش های پیشگیرانه كه افراد را تحت كنترل بیرونی قرار می دهد 

بررسي نقش سازمان بازرسی کل کشور در پیشگیری از جرم و فساد اداری در دستگاه های اجرایی
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بلکه مؤثرترين و كم هزينه ترين روش پیشگیری  به تنهايی كفايت نمی كند  هرچند الزم است ولی 
ايجاد »كنترل درونی« در افراد است كه منجر به وجدان كاری و در نتیجه رشد فضايل اخالقی و ايمان 
مذهبی افراد جامعه می شود و به همین دلیل توجه به ترويج اخالق و مذهب بیش از هر چیز ديگری در 
پیشگیری از فساد اهمیت دارد. در واقع داشتن وجدان كاری، التزام به اخالقیات و ايمان مذهبی نقش 
واكسن را در پیشگیری از فساد ايفا می كند. در دين مبین اسالم ارتکاب هرگونه فساد رذيلت محسوب 
و بارها مزمت شده است و گناه بزرگ همراه با عقوبت دنیوی و اخروی برای فرد تلقی می شود و به 
همین دلیل مسلمانان با ايمان، فارغ از وجود كنترل های بیرونی در هر شرايط به دلیل داشتن »تقوا« و 

وجود اعتقادات مذهبی، از آلودگی به هرگونه فساد پرهیز می كنند.

منابع:
1-ابراهیمی، شهرام؛ »بازدارندگی از منظر حقوقی و جرم شناسی«، فصلنامه علمي ترويجي كارگاه، 

)1378(، سال دوم، شماره5 
2-ابوالحمد، عبدالحمید؛ حقوق اداری ايران، انتشارات توس، )1376(.

3-انصاری، ولی اهلل؛ كلیات حقوق اداری ايران، تهران: نشر میزان، )1374(.
4-رفیع پور، فرامرز؛ توسعه و تضاد، تهران، جلد اول انتشارات شركت سهامی،)1379(.

5- قانون تشکیل سازمان بازرسی كل كشور با آخرين اصالحات و الحاقات 1393/7/15 و آيین نامه 
اجرايی آن

6-گسن، ريمون؛ جرم شناسی كاربردی، ترجمه مهدی كی نیا، تهران: نشر مترجم،)1374(.
7- منصور، جهانگیر؛ قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری، تهران: نشر دوران،)1394(.

8- هاشمی، سید محمد؛ حقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران 
مجتمع آموزش عالی قم، )1378(.



سال هفتم
شماره 26

زمستان 1394

 

 

بررسی عوامل مؤثر بر وصول مطالبات بانک سپه
)مطالعه موردی استان خوزستان(

دکتر منصور زراءنژاد 1 
محمد احمدمحمدی 2

هدف از انجام اين تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر وصول تسهیالت اعطايی به وام گیرندگان 
تکمیل  و  سپه  بانک  از  تحقیق  اين  نیاز  مورد  اطالعات  و  آمار  است.  خوزستان  استان  در 
پرسشنامه از متقاضیانی كه از تسهیالت بانکی بانک سپه در استان خوزستان استفاده كردند، 
جمع آوری گرديد. به منظور دستیابی به هدف تحقیق و با تفکیک وام گیرندگان به دو گروه 

بازپرداخت كننده و قصوركننده از مدل الجیت با متغیر وابسته وصول مطالبات استفاده شد.
تحصیالت  سطح  تسهیالت،  مبلغ  سن،  متغیرهای  كه  دادند  نشان  تجزيه وتحلیل ها 
همچنین  و  تسهیالت  بودن  غیرتکلیفی  و  تکلیفی  وام گیرندگان،  درآمد  وام گیرندگان، 

نظارت و پیگیری كارشناسان بانک سپه در وصول مطالبات مؤثر هستند.
واژگان کلیدی: تسهیالت بانکی، وصول مطالبات، بانک سپه، استان خوزستان

1. استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
 mam13511763@yahoo.com - 2. سرپرست گروه امور اقتصادی اداره كل بازرسی استان خوزستان
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۱ - مقدمه
مناسب بودن شرايط و نرخ سود تسهیالت اعطايی و گرايش و اعتماد وام گیرندگان به بانک سپه، 

تقاضا برای استفاده از تسهیالت اعطايی بانک را افزايش داده است )بانک سپه،1392(.
اعتبارات بانکی، از منابع اعتباری مختلفی تأمین می شود. در اكثر كشورها، اعتبارات بانکی از دو 
منبع اصلی تجهیز پس اندازها و بازپرداخت وام های داده شده به وام گیرندگان تأمین می شود. افزون 
بر آن، در كشورهای درحال توسعه، اعتبارات تأمین شده از طرف دولت ها با نرخ ارزان و با هدف 
حمايت از فعاالن بخش های صنعتی و كشاورزی منبع سوم تأمین اعتبار را به مورد فوق افزوده است.

بانک سپه نیز، به منظور پاسخ گويی به اين تقاضا و تأمین نیازهای اعتباری شعب، از دو منبع اصلی 
تجهیز پس اندازها و وصول اقساط تسهیالت سررسیده بهره می گیرد. از نظر اصولی، با توجه به سهم 
بسیار ناچیز پس اندازها، قسمت اعظم منابع مؤسسات اعتباری، بايد از محل بازپرداخت وام های پرداخته 
شده تأمین شود. لذا در اينجا، نقش و اهمیت بازپرداخت اعتبارات در كنار خود اعتبارات، بیش ازپیش 
نمايان می شود. بنابراين، هر مشکلی كه بازپرداخت وام ها را تهديد كند، بانک ها را در ارايه وام های 
مورد نیاز وام گیرندگان، با مشکل روبه رو خواهد كرد؛ درحالی كه عدم بازپرداخت ها يک مسأله ی 
جدی برای ادامه ی حیات بانک ها است، اگر بانکی 20 تا 30 درصد از دارايی های خود را به خاطر 

عدم بازپرداخت از دست بدهد، با شکست روبه رو خواهد شد )شادی طلب، 1372(.
بانک ها سال هاست كه مديران و  به عقود اسالمی در  به طوركلی بحث مطالبات معوق مربوط 
مجريان آن را آزار می دهد چراكه باال بودن میزان مطالبات معوق در يک بانک و حتی يک شعبه، 

نشان گر عدم بررسی و نظارت دقیق بر عقود و به عبارت ديگر عدم اجرای صحیح آن است.
بانکی  اعتبارات  بروز محدوديت در عرضه ی  مطالبات، موجب  موقع  به  از طرفی عدم وصول 
می شود و تأثیر منفی بر افزايش تولید، اشتغال و توسعه سرمايه گذاری می گذارد. لذا بروز مشکل 
در بازپرداخت تسهیالت اعطايی و در نتیجه كاهش منابع مالی بانک با وجود تقاضای روزافزون 
برای اعتبارات، اهمیت شناسايی و تعیین نقش عوامل مؤثر بر وصول مطالبات را به خوبی آشکار 

می سازد )حیدری،1383(.
با توجه به نرخ باالی عدم وصول مطالبات در بانک سپه استان خوزستان و از سوی ديگر وابستگی 
منابع مالی بانک به اعتبارات ناشی از وصول از تسهیالت پرداخت شده، بررسی عوامل تأثیرگذار 
بر وصول وام های اعطايی ضروری به نظر  می رسد تا با شناسايی عوامل مؤثر بر بازپرداخت وام های 
اعطايی به وام گیرندگان باعث افزايش منابع مالی و توان اعطای تسهیالت شعب بانک در استان 

گردد.
هدف اصلی در اين تحقیق، بررسی و شناسايی عوامل مؤثر بر وصول مطالبات بانک سپه، بوده 

و اهداف فرعی شامل موارد زير است:
  1 - ارايه راهکارهای مناسب جهت باال بردن میزان وصول مطالبات؛
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  2 - شناسايی عوامل مؤثر بر اعطای تسهیالت در بانک سپه؛
  3 - بررسی عملکرد بانک سپه ازنقطه نظر وصول مطالبات.

سؤاالت تحقیق عبارت اند از:
  1 - بین وضعیت درآمدی و بازپرداخت تسهیالت مالی چه رابطه ای وجود دارد؟

  2 - بین پیگیری مطالبات از طرف بانک و بازپرداخت تسهیالت مالی چه رابطه ای وجود دارد؟
  3 - بین تکلیفی بودن تسهیالت و بازپرداخت تسهیالت مالی چه رابطه ای وجود دارد؟

  4 - بین سن وام گیرندگان و بازپرداخت تسهیالت مالی چه رابطه ای وجود دارد؟
  5 - بین مبلغ تسهیالت و بازپرداخت تسهیالت مالی چه رابطه ای وجود دارد؟

فرضیات تحقیق حاضر عبارت اند از:
  1 - بین وضعیت درآمدی وام گیرندگان و بازپرداخت تسهیالت رابطه مستقیم وجود دارد.
  2 - بین پیگیری مطالبات از طرف بانک و بازپرداخت تسهیالت رابطه مستقیم وجود دارد.

  3 - بین تکلیفی بودن تسهیالت و بازپرداخت تسهیالت رابطه معکوس وجود دارد.
  4 - بین سن وام گیرندگان و بازپرداخت تسهیالت رابطه مستقیم وجود دارد.

  5 - بین مبلغ تسهیالت و بازپرداخت تسهیالت رابطه معکوس وجود دارد.
2- مروری به سوابق مطالعات قبلی پیرامون موضوع

از مطالعاتي كه در زمینه ی بازپرداخت اعتبارات انجام گرفته است مي توان به مطالعات زير اشاره كرد:
داراي  اغلب  اعتباري  مؤسسات  در  تسهیالت  اعطاي  كه  داد  نشان   )1375( ايران  نژاد  مطالعه ی 
مراحل گوناگوني است. به عبارت ديگر فرآيند زماني اعطاي تسهیالت طوالني مي باشد. تشريفات 
بدو درخواست  از  بايد  متقاضي  مراحلي كه  تعدد  وام و همچنین  راه دريافت  بر سر  زايد  اداري 
تسهیالت موجب طوالني  اعطاي  افزايش هزينه هاي  بر  پرداخت آن طي كند عالوه  زمان  تا  وام 
شدن فرآيند زماني پرداخت وام مي شود. بنا به اظهارنظر كارشناسان اعتبارات كشاورزي اعطاي 
تسهیالت در قالب هريک از عقود داراي 90 الي 100 مرحله است. بنابراين كثرت اين مراحل سبب 
پرداخت وام در زمان نامناسب از لحاظ زراعي به زارعین گرديده و متعاقب آن هنگام سررسید 

بازپرداخت وام از نظر زراعي دچار مشکل مي گردد.
باقری )1380( در بررسی عوامل مؤثر بر بازپرداخت اعتبارات كشاورزی استان فارس با استفاده 
از تجزيه وتحلیل تشخیصی و تفکیک وام گیرندگان به دو گروه بازپرداخت كننده و قصور كننده، 
نشان داد كه به ترتیب اهمیت نسبی، متغیرهای خسارات طبیعی، نسبت درآمد مزرعه ای به درآمد 
انتظاری برای دريافت وام، نظارت  بیمه ی تسهیالت، میزان پس انداز، فاصله  كل، درآمد مزرعه، 
و سرپرستی كارشناسان بانک، طول دوره بازپرداخت وام، نوع فعالیت به كارگیری وام، شاخص 
مجازی  متغیر  و  تحصیالت  زيركشت،  سطح  مزرعه،  از  خارج  درآمد  خريداران،  كثرت  تنوع، 
شهرستان سبب تمايز دو گروه بازپرداخت كننده و قصور كننده شده اند. از بین متغیرهای با اهمیت 

بررسی عوامل مؤثر بر وصول مطالبات بانک سپه )مطالعه موردی استان خوزستان(
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تابع تشخیصی، متغیرهای خسارات طبیعی و فاصله انتظاری برای دريافت وام سبب كاهش احتمال 
بازپرداخت وام شده و ساير متغیرها موجب افزايش احتمال بازپرداخت وام شده اند.

اظهار  بانکی  اعتبارات  و  كشاورزی  تسهیالت  بیمه ی  عنوان  با  خود  مقاله  در   )1372( جابری 
می دارد كه بیمه ی تسهیالت به واسطه ی نقشی كه در مديريت ريسک بانک در سطح روستاها دارد 
به عنوان پشتوانه و عامل حمايتی از اعتبارات بانکی تلقی شود و در نهايت بیمه ی تسهیالت را عامل 

مثبتی درجهت بهبود نرخ بازپرداخت وام ها می داند.
)عدم  ايران  در  سپه  بانک  اعتباری  سیستم  مسايل  زمینه ی  در  مطالعه ای   )1373( طلب  شادی 
بازپرداختی ها( در استان فارس انجام داده است. در اين بررسی عدم بازپرداخت از ديد كارشناسان 
بانک سپه بر عوامل درون سیستم متمركز شده است و ضعف قدرت اجرايی بانک و تالش در 
راستای كاهش هزينه های انتقالی )حذف دايره ی وصول و كمبود امکانات و نیروی انسانی( را 
به  را  بازپرداخت  وام گیرندگان داليل عدم  برشمرده اند.  بازپرداخت  اصلی عدم  به عنوان داليل 
نهاده ها و خشک سالی  فروش، گرانی  بازار  پايین، محصول كم، مشکل  اهمیت؛ درآمد  ترتیب 

ذكر كرده اند.
عابدزاده )1387( در بررسی متغیرهای مؤثر بر بازپرداخت اعتبارات در استان ايالم با استفاده از تابع 
تجزيه وتحلیل تشخیصی نشان داد كه به ترتیب اهمیت نسبی، متغیرهای مراجعه به ضامن، نوع وام، 

دوره ی بازپرداخت و نوع تضمین اخذ شده سبب تمايز دو گروه بازپرداخت و قصور كننده شده اند.
از بین متغیرهای با اهمیت تابع تشخیصی، متغیرهای دوره ی بازپرداخت، نوع وام )تکلیفی بودن(، 
خطرپذيری، میزان تحصیالت و مبلغ سبب كاهش احتمال بازپرداخت وام شده و متغیرهای مراجعه 

به ضامن، نوع تضمین )سفته( و میزان درآمد، موجب افزايش احتمال بازپرداخت وام شده اند.
بازپرداخت  عملکرد  بر  مؤثر  عوامل  شناسايی  هدف  با  تحقیقی   )1378( بانکی  و  كوپاهی 
اعتبارات با استفاده از اطالعات پرسشنامه ای و بررسی پرونده های متقاضیان اعتبار مربوط به 149 
تصادفی  نمونه گیری  روش  از  بهره گیری  با  بیرجند  كشاورزی  بانک  از  اعتبار  دريافت كننده ی 
دومرحله ای با استفاده از تابع تجزيه وتحلیل تبعیضی انجام دادند. نتايج حاصل نشان داد كه استفاده 
از ماشین آالت در مزرعه، طول دوره ی بازپرداخت وام، نظارت و سرپرستی بانک بر مصرف وام 
بازپرداخت اعتبارات  اثر مثبت و معنی داری بر عملکرد  و به كارگیری وام در فعالیت های جاری 
سطح  آفات(،  و  خشک سالی  )مانند  مزرعه  در  طبیعی  خسارات  بروز  ديگر  سوی  از  داشته اند. 
تحصیالت زارع و طول زمان انتظار برای دريافت وام اثر منفی و معنی دار بر عملکرد بازپرداخت 

اعتبارات داشته است.
حبیبی )1381( با راهنمايی دكتر جمشید پژويان در بررسی عوامل مؤثر بر بازپرداخت به موقع 
تسهیالت بانک سپه در طی سال های )79-1363( نشان داد كه بازپرداخت تسهیالت اعطايی درقبال 
اخذ سفته بدون تأخیر انجام گرفته و منافع بانک را بیشتر حفظ می نمايد؛ اما بازپرداخت تسهیالت 
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اعطايی در قبال اخذ ضمانت اشخاص با تأخیر همراه است و همچنین پرداخت تسهیالت تکلیفی 
بر  غیرتکلیفی(  يا  )تکلیفی  تسهیالت  نوع  و  داشته  مستقیم  ارتباط  بانک  مطالبات  شدن  معوقه  با 
اخیر،  چندساله ی  خشک سالی  به رغم  داد  نشان  به عالوه  است.  داشته  تأثیر  تسهیالت  بازپرداخت 
بانک توانسته است وصولی بیش از 80% را حفظ نمايد و مقدار قابل توجهی از وجوه الوصول 
زارعین خرده پا مشکل  از  مطالبات  با وصول  رابطه  در  بانک  اصوالً  و  است  به شركت ها  مربوط 

عمده ای نداشته است.
بانک  در  معوق  مطالبات  كاهش  و  وصول  بهبود  راهکارهای  بررسی  در   )1383( حیدری 
كشاورزی استان كردستان با بررسی عوامل مؤثر بر وصول مطالبات هم از ديدگاه وام گیرندگان و 
هم از ديدگاه كارمندان شعبه با استفاده از مدل لوجیت نشان داد متغیرهای نسبت درآمد به سطح 
تسهیالت، سطح تحصیالت، نرخ سود تسهیالت، آورده ی اولیه سبب افزايش احتمال بازپرداخت 
و متغیرهای مدت زمان بازپرداخت، تمديد و فاصله محل سکونت تا بانک احتمال وصول مطالبات 

را كاهش می دهند.
زلر )1995( در كشور ماداگاسکار كه در يک تجزيه وتحلیل اقتصادسنجی و با استفاده از مدل 
ريسک  برنامه،  طراحي  نقش  بر  تأكید  با  گروهي  اعتبارات  بازپرداخت  بر  مؤثر  عوامل  توبیت1، 
تجمعي بین گروهي و همبستگي اجتماعي را مورد بررسي قرار داده است. نتايج اين تحقیق نشان 
داد كه متغیرهاي میزان نقدينگي افراد، كثرت خرده فروشان يا دسترسي به بازار فروش، ريسک يا 
مخاطرات ناشي از تولید، خدمات پس اندازي ازطريق مؤسسات تأمین كننده اعتبار، اندازه گروه، 
میانگین سهم زمینه ای قابل كشت، تنوع در دارايي مشترک افراد گروه، تعهدات مشترک همبستگي 
اجتماعي افراد گروه و متغیر دارا بودن قوانین، ضوابط و مقررات براي انجام عملیات در گروه نیز 
داراي اثر مثبت و معنی داری بر نرخ بازپرداخت بوده اند و ريسک يا مخاطرات ناشي از تولید نیز اثر 

منفي و معني داري بر نرخ بازپرداخت اعتبارات داشت.
و  كشاورز  خصوصیات  تشخیص  براي  را  خطي  تبعیض  مدل   )1995( داروچ2  و  لوگیموا 
ويژگي هاي وام كه موفقیت در بازپرداخت وام يا ديركرد در بازپرداخت را سبب مي شوند، به كار 
بازپرداخت  قدرت  و  اعتباري  سابقه  داراي  زارعین  كه  مي دهد  نشان  آن ها  مطالعه  نتايج  برده اند. 
باالتر و داراي وثیقه بیشتر و همچنین زارعیني كه درآمد خارج از مزرعه اي باالتري دارند، خطر 

عدم بازپرداخت آن ها كمتر است.
بازپرداخت  احتمال  تعیین كننده ی  مهم  عوامل  اقتصادسنجی  تجزيه وتحلیل  با   )1997( چیروا 
بر  بعد خانوار  اعتبارات كشاورزی را در كشور ماالوی نشان داد كه جنس، مبلغ وام دريافتی و 
عملکرد بازپرداخت تأثیر دارند ولی مقدار فروش تسهیالت، درجه تنوع پذيری، درآمد خارج از 

1- Tobit Model

2- lugemwa

بررسی عوامل مؤثر بر وصول مطالبات بانک سپه )مطالعه موردی استان خوزستان(
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مزرعه و میزان آگاهی و دانش وام گیرنده اثر مثبت بر عملکرد بازپرداخت وام می باشند.
ون پیسچک )1998( در تحلیل مقايسه ای بین برنامه های فراهم كننده اعتبار برای وام گیرندگان 
روستايی در كشورهای پاكستان، هندوستان و بنگالدش نشان داد كه ريسک گريزی وام گیرندگان 
همراه با نبود برنامه های مناسب برای مقابله با ريسک، ضعف و سستی های موجود در برنامه ها به 
خاطر عدم كندوكاو و بررسی در مورد دريافت كنندگان اعتبار، داليل افزايش نرخ عدم بازپرداخت 

در اين برنامه ها می باشند.
مونشور و همکاران )1995( ضمن بررسی روش های تأمین مالی و وصول اعتبارات سپه در كشور 
اعتبارات زمان بر بوده و اغلب وام گیرندگان آن را در زمان  اين  بنگالدش دريافتند كه پرداخت 
مناسب دريافت نکرده اند و اين امر اثر منفی بر بازپرداخت داشته است. چندين شعبه كه كارمندان 
اعتبارات  بازپرداخت  و  داده اند  تشخیص  بهتر  را  اعتبارات  كاربردهای  داشته اند،  اليق  و  شايسته 
كوتاه مدت )كه وام گیرندگان كوچک دريافت نموده اند( بهتر از بازپرداخت اعتبارات بلندمدت 

)كه وام گیرندگان بزرگ دريافت نموده اند( بوده است.
 اكری۱ )1986( در پژوهشی با عنوان عوامل تعیین كننده بازپرداخت وام توسط وام گیرندگان 
يا جنسی(،  )نقدی  توزيع وام  از چهار عامل ماهیت  نیجريه  خرده مالک در كشور درحال توسعه 
احتمال  بر  تأثیرگذار  متغیرهای  به عنوان  مؤثر  و سرپرستی  نظارت  دفعات  تعداد  وام،  توزيع  زمان 

بازپرداخت ياد می كند.
بر  مؤثر  عوامل  تانزانیا  كشور  در  اعطايی  اعتبارات  وضعیت  بررسی  در   )1992( كشولیزا2   
وام  بازپرداخت  نرخ  كه  داد  نشان  پژوهش  اين  نتايج  داد.  قرار  بررسی  مورد  را  وام  بازپرداخت 
بازدهی  از ماشین آالت در مزرعه، میزان سطح زيركشت ذرت و  از عواملی مانند؛ استفاده  متأثر 
ايجاد  زمینه  در  دولت  سیاسی  مداخالت  است كه  معتقد  است. وی  درآمد كشاورز  مازاد  و  آن 
نهادهای اعتبار روستايی مناسب، خصوصیات مؤسسات اعتباری همانند داشتن نظام اداری كارآمد 
و كارمندان ماهر و باتجربه و برخورداری از وسايل نقلیه مناسب جهت تعقیب و پیگیری وام های 

سررسیده به همراه خصوصیات اقتصادی – اجتماعی زارعین بر عملکرد بازپرداخت مؤثر است.
لکشمی و همکاران3 )1998( در پژوهشی كه در اياالت كراال در كشور هندوستان انجام داده اند 
سعی كرده اند با استفاده از روش تجزيه وتحلیل تشخیصی خطی، عواملی را كه سبب ايجاد اختالف 
در بین وام گیرندگان بازپرداخت كننده و قصور كننده می شوند شناسايی كنند. آن ها دريافتند كه 
مازاد تولیدكننده، زمان كاشت محصول و شکاف اعتباری، ازجمله عوامل مهم تبعیض دهنده دو 

گروه وام گیرندگان مذكور می باشند.

1. Okori

2. Kashuliza.

3. Lekshmi et. al.
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3- روش تحقیق
با توجه به اين كه در مطالعه ی حاضر، متغیر وابسته وصول مطالبات بانک سپه می باشد. بنابراين 
يک متغیر كیفی دوحالتی است كه مقادير صفر و يک را به خود اختصاص می دهد. در اين گونه 
موارد، براي بررسی عوامل مؤثر بر وصول مطالبات، از مدل های رگرسیونی با متغیرهاي وابسته كیفی 
استفاده می شود، الگوهاي اقتصادسنجی با ويژگی های ذكر شده، سه الگوی احتمال خطي، الگوي 
لوجیت و الگوي پروبیت را در برمی گیرد اين درحالي است كه استفاده از الگوی احتمال خطي 
با مشکالت ويژه ای برای تصريح مدل مواجه است. به همین منظور استفاده از الگوی ديگری كه 
ضعف های اين الگو را برطرف سازد، ضروری به نظر  می رسد ازجمله اين الگوها، الگوی لوجیت 
و پروبیت می باشند الگوهاي لوجیت و پروبیت كه به ترتیب از تابع توزيع تجمعی الجستیک و 
تابع توزيع جمعی نرمال برای انتقال مقادير پیش بینی شده توسط الگوی رگرسیون خطی به درصد 
احتمال استفاده می كنند، نتايج بسیار مشابه ی را در اختیار می گذارند، بر همین اساس، در مطالعه 
حاضر، برای بررسی عوامل مؤثر بر وصول مطالبات، الگوی اقتصادسنجی لوجیت به كاررفته است. 
مدل لوجیت همانند مدل لگاريتم خطي و پروبیت، نوع خاصي از مدل های خطي عمومي است كه 
براي عملکرد بهتر بر روي متغیرهای دوحالتی و طبقه ای تهیه  شده اند. مدل احتماالتي زير تکنیکي 
است كه به ما اجازه می دهد، احتمال وقوع يا عدم وقوع يک واقعه را برآورد نمايیم. اين كار با 

پیش بینی يک متغیر دوحالتی وابسته از طريق مجموعه ای از متغیرهای مستقل ممکن می گردد.
۱-3- حجم نمونه۱

با توجه به مشخص بودن حجم جامعه، حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران و جدول جرسی 
مورگان برابر است با:

qPZdN
qPZNn 22

2

=
 

      
كه در آن:

N= حجم جمعیت آماری
n= حجم نمونه

d= فاصله اطمینان يا دقت احتمالی مطلوب
z = سطح اطمینان )اندازه متغیر در توزيع نرمال كه همیشه نسبت به سطح اطمینان مشخص می گردد( 

است.
P-q= ضريب اطمینان

اگر در تحقیق سطح اطمینان 0/95 باشد z = 1/96 و اگر سطح اطمینان 0/99 باشد 2z=/58 كه 
z در اين فرمول با سطح اطمینان 1/96 در نظر گرفته شده است.

1. Sample Size

بررسی عوامل مؤثر بر وصول مطالبات بانک سپه )مطالعه موردی استان خوزستان(
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2-3- روش نمونه گیری
می شود.  استفاده  تصادفی  روش  با  توأم  نمونه گیری  روش  از  جامعه آماری  گستردگی  به دلیل 
پس از رتبه بندی شعب براساس نرخ وصول، شعب را به دو گروه با نرخ وصول باال و پايین تقسیم 
و از بین اين دو گروه شعب، شعب نمونه انتخاب و پرسشنامه بین وام گیرندگان )استفاده كننده از 

تسهیالت( آن شعب به صورت تصادفی صورت می گیرد.
بانک سپه در استان خوزستان دارای 73 شعبه خدماتی و اعتباری، شهری و روستايی است كه 
به متقاضیان تسهیالت اعطا می نمايند كه در همین خصوص  به درجه و رتبه  با توجه  تمام شعب 

تعداد 20 شعبه به عنوان نمونه انتخاب گرديد.
بررسی وضعیت و عملکرد وصول اين شعب منتهی به اسفندماه 1392 مشخص گرديد كه نرخ 
وصول اين شعب بین 28% تا 80% تغییر می كند. بیشترين نرخ وصولی متعلق به شعبه مركزی اهواز 

بوده با نرخ 80% و كمترين نرخ وصولی متعلق به شعبه سی متری اهواز با نرخ وصولی 28% است.
4- معرفی مدل

۱-4- معرفی متغیرهای موجود در مدل
مبلغ تسهیالت، درآمد وام گیرنده،  از سن وام گیرنده،  متغیرهای مستقل عبارت   اين تحقیق  در 
سطح تحصیالت وام گیرنده، نظارت و پیگیری مطالبات توسط بانک، تکلیفی يا غیرتکلیفی بودن 
تسهیالت می باشند. متغیر وابسته نیز وصول مطالبات بانک سپه می باشد كه براساس نرخ وصول، 

وام گیرندگان به دو گروه بازپرداخت كننده و قصور كننده تقسیم می شوند.
2-4- آزمون ریشه واحد برای مانایی متغیرهای مدل مورد بررسی

شرط الزم برای تخمین صحیح، مانا بودن متغیرها است. جهت بررسی مانايی يا نامانايی متغیرها در 
اين تحقیق از آزمون های ريشه واحد مقطعی استفاده شده است كه نتايج حاصل از انجام اين آزمون ها 
برای تمام داده های متغیرهای مدل ارايه شده است كه اگر مانا باشند متغیرها بر اساس 2 يا 3 مورد از اين 
آزمون ها تأيید می شود، در اين صورت می توان گفت متغیرهای استفاده شده مانا هستند )بالتاجی، 2000(.

جدول ۱-نتایج حاصل از بررسی مانایی متغیرهای تحقیق

 سطح مانا( در )همه متغیرهانتایج آزمون مانایی، روش ریشه واحد 

 متغیرها
 دیکی فولر فلیپس پرون

 %5درسطح مقداربحرانی  پروب مدل %5درسطح مقداربحرانی  پروب مدل
Repaym

ent 
0000/0 875/2- 0000/0 875/2- 

Age 0000/0 875/2- 0000/0 875/2- 
Debts. 0000/0 875/2- 0000/0 875/2- 

Inc. 0000/0 875/2- 0000/0 875/2- 
Fun. 0000/0 875/2- 0000/0 875/2- 
Edu. 0000/0 875/2- 0000/0 875/2- 

Control. 0000/0 875/2- 0000/0 875/2- 
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3-4- نتایج آمار توصیفی
۱-3-4- سن:

جدول 2-توزیع فراوانی وام گیرندگان نمونه برحسب سن

 درصد تجمعی درصد فراوانی گروه سنی
 5/13 5/13 27 سال 29تا  20
 47 5/33 67 سال 39تا  30
 5/71 5/24 49 سال 49تا  40

 5/89 18 36 سال 59تا  50
 100 5/10 21 سال 75تا  60

  100 200 جمع
مأخذ: يافته های تحقیق 

سال 42/185 = میانگین سن- حداكثر سن = 75 سال - حداقل سن = 20 سال - انحراف از معیار = 12/12 سال
بیشتر پاسخ گويان به گروه سنی 30 تا 39 سال تعلق داشته كه معادل 33/5% كل نمونه در اين 

گروه سنی قرار دارند.
42-3-4- مبلغ تسهیالت

مبالغ  با  را  تسهیالت  نیاز آن ها،  اعتبار مورد  و  و ظرفیت  فعالیت  نوع  به  توجه  با  وام گیرندگان 
مختلف از بانک دريافت می نمايند.

جدول 3- فراوانی وام گیرندگان پاسخ گو برحسب مبلغ تسهیالت دریافتی )میلیون ریال(

 درصد فراوانی مبلغ تسهیالت
20000 - 250000 116 58 

250001-500000 68 34 
500001-750000 8 4 

750001-1050000 8 4 
 100 200 جمع

مأخذ: يافته های تحقیق 

بررسی عوامل مؤثر بر وصول مطالبات بانک سپه )مطالعه موردی استان خوزستان(
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میانگین = 255509/5 میلیون ريال - میانه = 200000 میلیون ريال -  ماكزيمم = 1050000 
میلیون ريال - مینیمم= 20000 میلیون ريال-  انحراف معیار = 216515.3 میلیون ريال

همان طور كه مشاهده می شود 58 درصد از وام گیرندگان تسهیالت بین 20 تا 250 میلیون ريال 
دريافت نموده اند؛ كه بیشتر وام گیرندگان در اين گروه قرار دارند.

3-3-4- درآمد
وام گیرندگان از نظر درآمد در وضعیت متوسطی قرار دارند هرچند كه بخشی از آن ها دارای 

درآمد دوره ای و فصلی می باشند.
جدول 4- فراوانی وام گیرندگان پاسخ گو برحسب متوسط درآمد ماهیانه )ارقام به میلیون ریال(

 درصد فراوانی سطح درامد
2000 - 10000 96 48 

10001-30000 75 5/37 
30001-50000 26 13 
50001-70000 3 1.5 

 100 200 جمع
مأخذ: يافته های تحقیق 

میانگین = 17178/5 - میانه = 12000 - انحراف معیار = 13573/4 - حداقل درامد= 2000 - 
حداكثر درامد = 70000

4-4-4- نوع تسهیالت )تکلیفی و غیرتکلیفی(
تسهیالت اعطايی بانک سپه به وام گیرندگان با توجه به منبع تأمین كننده اعتبار به صورت زير می باشند:

1- غیرتکلیفی: منبع تأمین كننده اعتبار خود بانک يا به اصطالح منابع داخلی بانک می باشند.
يا  مثاًل صنعت معدن و تجارت  اعتبار سازمان های دولتی مختلف  تأمین كننده  منبع  تکلیفی:   -2
صندوق توسعه ی ملی می باشند و بانک به عنوان واسطه، مسئول پرداخت اين اعتبار و وصول آن است.

جدول 5- توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب نوع تسهیالت

 درصد فراوانی نوع وام
 42 84 غیرتکلیفی

 58 116 تکلیفی
 100 200 جمع

مأخذ: يافته های تحقیق 
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اين جدول نشان می دهد كه 42 درصد از وام گیرندگان پاسخ گو از تسهیالت غیرتکلیفی و منابع 
داخلی بانک سپه استفاده كرده اند و 58 درصد از وام گیرندگان از تسهیالت تکلیفی استفاده نموده اند.

5-4-4- سطح سواد
جدول 6- توزیع فراوانی کشاورزان نمونه برحسب سطح تحصیالت

 درصد تجمعی درصد فراوانی سطح سواد
 41 41 81 آکادمیک

 100 59 119 غیر آکادمیک
  100 200 جمع

مأخذ: يافته های تحقیق 

نمونه می باشند و  بیشتر وام گیرندگان در گروه غیرآكادمیک قرار دارند كه معادل 58 درصد 
كمترين درصد متعلق به گروه دانشگاهی )آكادمیک( با 42 درصد كل نمونه تعلق دارد.

6-4-4- پیگیری وصول مطالبات توسط بانک
پیگیری بانک به عنوان يکی از عوامل مهم در وصول مطالبات است كه در بررسی حاضر، روشن 
شد كه شعب در حد اخطاريه فرستادن هم ضعیف عمل كرده و بسیاری از پرونده های معوق و 

مشکوک الوصول بدون درج اخطاريه در آن ها مشاهده شده است.
جدول 7- فراوانی وام گیرندگان پاسخ گو برحسب پیگیری بانک

 درصد فراوانی پیگیری بانک
 68 136 انجام شده
 32 64 انجام نشده

 100 200 جمع
مأخذ: يافته های تحقیق 

همان طور كه مشاهده می شود 68 درصد از وام گیرندگان پاسخ گو بانک جهت وصول مطالبات 
وام گیرندگان  از  و 32 درصد  است  بوده  دادن  اخطاريه  پیگیری درحد  و  مراجعه كرده  آن ها  به 
هیچ گونه مراجعه ای از سوی بانک به آن ها انجام نشده است و باگذشت زمان طوالنی از معوق 

شدن تسهیالت آن ها حتی يک برگ اخطاريه هم دريافت ننموده اند.
7-4-4- وضعیت وصول

همان گونه كه در جدول )8( در صفحه بعد مشاهده می شود 49 درصد از وام گیرندگان پاسخ گو 
بازپرداخت كننده و 51 درصد ديگر قصور كننده بوده اند.

بررسی عوامل مؤثر بر وصول مطالبات بانک سپه )مطالعه موردی استان خوزستان(
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جدول 8- فراوانی وام گیرندگان پاسخ گو برحسب وضعیت وصول

 درصد فراوانی وضعیت وصول
 49 98 کنندهبازپرداخت

 51 102 کنندهقصور
 100 200 جمع

 
مأخذ: يافته های تحقیق

5-4- آمار استنباطی
در اين قسمت ابتدا براساس شاخص های تعیین مدل بهینه، الگوی مناسب از بین دو مدل لوجیت 

و پروبیت انتخاب می شود.
۱-5-4- شاخص تعیین مدل بهینه:

برای بررسی عوامل مؤثر بر وصول مطالبات از الگوهای لوجیت و پروبیت می توان استفاده نمود. 
پیشنهاد می شود براساس حداكثر مقدار تابع لگاريتم راست نمايی، الگوی بهینه از بین اين دو الگو 
تابع  الگوهای لوجیت وپروبیت شامل حداكثر مقدار  نتايج شاخص های تشخیص  انتخاب گردد. 

لگاريتم راست نمايی، معیار سودمندی، معیار آكائیک و شوارتز در جدول زير آورده شده است.
جدول 9- شاخص تعیین مدل بهینه

 مدل پروبیت مدل لوجیت شاخص
 9746/167 3424/168 راست نماییحداکثر مقدار لگاریتم تابع 

 -60215/54 -41822/54 معیار خوبی )نكوئی(
 616021/0 614182/0 معیار آکائیک

 731463/0 729623/0 شوارتزمعیار 

مأخذ: يافته های تحقیق 

براساس شاخص های مشاهده شده مدل لوجیت در مقايسه با مدل پروبیت دارای برتری است. 
معیار سودمندی برازش مدل لوجیت بیشتر از معیار ذكر شده در مدل پروبیت است و همچنین در 
نرم افزار Eviews 8 مدلی بهتر است كه دارای معیار های آكائیک و شوارتز كوچک تری باشد 

بنابراين مدل برآوردی لوجیت برای اين تحقیق انتخاب شد.
2-5-4-برآورد الگوی لوجیت و تصریح مدل

تصريح مدل به شرح زير است:
Repayment(y)=α+x1age+x2debts+x3inc.+x4fun.+dx5edu.+dx6controling
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كه در آن:
Repayment= پرداخت 1 و عدم پرداخت age  - 0= سن وام گیرنده
Debts= میزان وام يا بدهی )میلیون ريال( - inc= درآمد )میلیون ريال(

Edu= سطح سواد )دانشگاهی و غیردانشگاهی( - fun= تکلیفی 0 و غیر تکلیفی 1
Control= نظارت و پیگیری

الگوی مورد استفاده در اين رگرسیون الگوی لوجیت است، مدل مورد برازش شده و نتايج به 
شرح جدول ذيل می باشد:

Repayment(y)=α+x1age+x2debts+x3inc.+x4fun.+dx5edu.+dx6controling

جدول شماره ۱0- نتایج برازش مدل لوجیت و عوامل مؤثر بر بازپرداخت مطالبات

Z میانگین اثر نهایی آماره   متغیر ضریب 
- -5.254192 -8.763180 α 
0.02644988384 3.940802 0.105808 Age 
-0.11597E-06 -3.647563 -4.64E-06 Debts. 
0.24033E-05 3.545910 9.61E-05 Inc. 
1.3187 6.110350 5.275186 Untak. 
0.27777 2.306961 1.111182 Edu. 
0.42210 3.341193 1.688559 Control. 

Mean dep.v.=0.490 
McF. R-sq.=0.607 
LR statistic=168.342 
Prob. (LRstat)=0.0000 
Factor for the calculation of marginal effects= 0.24998 
Goodness of fit= 0.9034 

مأخذ: يافته های تحقیق 

نتايج الگوی برآورد شده لوجیت نشان می دهد كه آماره ی Z در تمام ضرايب مدل در سطح 99 
درصد اطمینان اختالف معناداری از صفر دارند. آماره LR، اين فرضیه كه همه ضرايب مدل به جز 
عدد ثابت صفر می باشد را رد می نمايد، همچنین مدل برازش شده نشان می دهد كه R2 مک فادن 
برابر 0/607 است يعنی اين كه 60 درصد تغییرات در متغیر وابسته به وسیله متغیر های توضیحی مدل 
توضیح داده می شود و سودمندی برازش مدل باالی 90 درصد است كه خوب بودن برازش مدل 
را نشان می دهد، البته براساس شاخصAndrews Statistic )در سطح 50 درصد(، مدل تخمین 
زده شده قدرت پیش بینی درستی دارد لیکن به دلیل كوچک بودن حجم نمونه H-L آزمون قادر 
به تأيید اين نتیجه نبوده است بنابراين تا حدودی بايد نتايج را با احتیاط تفسیر نمود. همچنین ضريب 
اثر نهايی مدل برابر 0/249 است كه با ضرب كردن اين شاخص در ضريب های متغیرهای توضیحی 

بررسی عوامل مؤثر بر وصول مطالبات بانک سپه )مطالعه موردی استان خوزستان(
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برازش شده، مقدار اثر نهايی هر متغیر توضیحی به دست آمده است.
تفسیر ضرايب مدل عبارت است از:

  1 - با مشاهده عالمت ضريب سن وام گیرندگان و معنی داری در سطح 0/105808 درصد می توان به 
اين نتیجه رسید كه رابطه مثبت و معنی داری بین احتمال وصول مطالبات و سن وام گیرندگان وجود 
بازپرداخت  نشان دهنده ی تجربه و مسئولیت پذيری می باشد در  افزايش سن كه  يعنی  باشد  داشته 

تسهیالت تأثیر مثبت دارد.
كه  است  شده  منفی  آن  عالمت  و  معنی دار  درصد   -4/64 سطح  در  تسهیالت  مبلغ  ضريب   - 2  
پیدا  كاهش  تسهیالت  بازپرداخت  احتمال  تسهیالت،  مبلغ  افزايش  با  كه  است  اين  نشان دهنده ی 
می كند و به صورت طبیعی نیز منطقی است كه احتمال پرداخت اقساط تسهیالت با مبلغ باالتر نسبت 
به تسهیالت پايین تر كمتر است لذا احتمال اين كه به مطالبات معوق تبديل شوند بیشتر است بنابراين 

بین اين دو رابطه معکوسی وجود دارد.
  3 - ضريب مثبت درآمد وام گیرندگان نشان می دهد كه تأثیر زيادی بر بازپرداخت تسهیالت خواهد 
داشت لذا همان گونه در جدول مالحظه می گردد ضريب اين متغیر در سطح 9/61 درصد معنی دار 

می باشد.
  4 - با توجه به اين طی چند سال گذشته پرداخت تسهیالت تکلیف شده از طرف ساير دستگاه های 
اجرايی يکی از دغدغه های شبکه ی بانکی بوده است لذا همان گونه كه در جدول ضرايب مشاهده 
می گردد ضريب مثبت متغیر غیرتکلیفی ها در سطح 5/275186 در بازپرداخت تسهیالت تأثیر مثبت 

دارد.
  5 - میزان بازپرداخت تسهیالت توسط وام گیرندگان با مدارج دانشگاهی در برابر افراد غیردانشگاهی 

با توجه به ضريب 1/111182 درصدی نشان دهنده ی تأثیر مثبت بر بازپرداخت تسهیالت است.
توجه  با  اعطايی  تسهیالت  بر  بانکی  كارشناسان  و  مسئوالن  نظارت  و  كنترل  پیگیری،  میزان   - 6  
بازپرداخت  احتمال  لذا  ارزيابی می گردد.  مثبت  متغیر در سطح 1/688559  اين  به سطح ضريب 

تسهیالت نزد افراد با مدرک دانشگاهی بیشتر است.
میانگین اثر نهايی متغیرهای مؤثر بر احتمال بازپرداخت تسهیالت نشان می دهد كه:

میانگین اثر نهايی سن وام گیرنده برابر0/02644988384 است. اين بدان معناست كه يک سال 
افزايش در سن وام گیرنده احتمال بازپرداخت تسهیالت را به اندازه 0/02 درصد افزايش می دهد.

با  است كه  معنی  بدان  اين  و  است؛   -0/E11597 -06 برابر تسهیالت  مبلغ  نهايی  اثر  میانگین 
افزايش مبلغ تسهیالت احتمال بازپرداخت تسهیالت 0/0003 درصد كاهش خواهد داشت.

كه  معناست  بدان  اين  است   0/E24033-05 برابر  وام گیرندگان  درآمد  نهايی  اثر  میانگین 
يک میلیون ريال افزايش در درآمد، احتمال بازپرداخت تسهیالت را به میزان 0/0004 درصد 

افزايش خواهد داد.
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میانگین اثر نهايی تسهیالت غیرتکلیفی برابر با 1/3187 است اين بدان معناست كه احتمال بازپرداخت 
تسهیالت غیرتکلیفی به اندازه 1/3 درصد بیش از بازپرداخت تسهیالت تکلیفی خواهد بود.

بازپرداخت  احتمال  كه  معناست  بدان  اين  است.   0/27777 برابر  تحصیالت  نهايی  اثر  میانگین 
كه  است  افرادی  از  بیش   0/27 دارند  دانشگاهی  تحصیالت  كه  وام گیرندگانی  برای  تسهیالت 

تحصیالت غیردانشگاهی دارند.
میانگین اثر نهايی نظارت و پیگیری بر بازپرداخت تسهیالت توسط كاركنان و مسئولین شعب 
بانک برابر 0/42210 است. اين بدان معناست كه احتمال بازپرداخت تسهیالت درصورت پیگیری 

و نظارت به میزان 0/42 درصد بیشتر خواهد بود.
تأثیر منفی  اثرات نهايی ذكر شده در باال، مشاهده می شود كه متغیر مبلغ تسهیالت  به  با توجه 
درآمد  متوسط  تحصیالت،  سن،  نهايی  متغیر های  ساير  و  دارد  تسهیالت  بازپرداخت  احتمال  بر 
اثر  بیشترين  اعطايی  تسهیالت  بر  نظارت  و  پیگیری  بودن و درنهايت  وام گیرندگان و غیرتکلیفی 

نهايی را بر بازپرداخت تسهیالت دارند.
5- راهکارها و پیشنهادها

تسهیالت  وصول  افزايش  راهکارهای  به عنوان  زير  پیشنهاد های  تحقیق،  يافته های  به  توجه  با 
عرضه ی  سیاست گذاران  و  برنامه ريزان  موردتوجه  تا  می گردد  ارايه  اعتباری  ريسک  كاهش  و 

اعتبارات به ويژه بانک سپه قرار گیرد.
  1 - با توجه به رابطه ی منفی بین مبلغ تسهیالت و احتمال بازپرداخت تسهیالت مشاهده شده در اين 

تحقیق، توصیه می شود در اعطای تسهیالت يک صد میلیون به باال دقت بیشتری صورت گیرد.
  2 - با توجه به رابطه مثبت بین سطح تحصیالت و بازپرداخت تسهیالت كه در اين تحقیق مشاهده 
قرار  اولويت  اعطای تسهیالت در  دانشگاهی در  فارغ التحصیالن  به خصوص  شد، تحصیل كرده ها 

داده شوند.
  3 - يکی ديگر از راهکار های افزايش درصد وصول تسهیالت استفاده از بانکداری الکترونیک و 
موبايل بانک در وصول مطالبات می باشد به اين صورت كه از طريق كارت های عابر بانک امکان 
بازپرداخت اقساط وجود داشته باشد. عالوه بر اين استفاده از موبايل بانک جهت ارسال پیامک به 
بدهکاران و ضامنین، يادآوری زمان سررسید اقساط و همچنین تذكر و اخطار درصورت تأخیر و 

معوق شدن اقساط صورت بگیرد.
  4 - در كنترل و هدايت اعتبارات، نظارت بر اجرای طرح ها انجام شود و همچنین آمار و ارقام و 
به صورت  تسهیالت در سیستم مهرگستر  پرداخت  از  اين سیستم پس  تسهیالت  وضعیت وصولی 

دوره ای به شعب و مديريت ها ارسال گردد.
  5 - هماهنگی الزم بین بانک سپه و سازمان های ذی ربط يک ضرورت است و توصیه می شود با تشکیل 

كمیته ای مشترک با هدف وصول مطالبات گامی مهم در راستای وصول مطالبات برداشته شود.

بررسی عوامل مؤثر بر وصول مطالبات بانک سپه )مطالعه موردی استان خوزستان(
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  6 - پیشنهاد می شود كه محققان عالوه بر استفاده از پرسشنامه از روش های ديگر گردآوری داده ها 
خصوصاً مصاحبه استفاده نمايند.

  7 - پیشنهاد می شود كه محققان به بعد كیفی تحقیق )نظری( بیش از بعد كمی آن توجه نمايند تا 
دچار كلی گرايی نشوند.
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نظارت همگانی، رویکردی متفاوت و فراگیر در مبارزه با فساد

مهدی بابامحمدی  1 

نظارت همگانی مجموعه ای از فرآيندها و اقداماتی است كه با جلب مشاركت مردمی و اعتماد عمومی از 
طريق جمع آوری نظرات و ديدگاه های مردمی و مطالبات آن ها به منظور پیشگیری و بازدارندگی كاركنان 
دولت از جرم و تخلف شکل می گیرد. برهمین اساس اين مهم حاصل می شود كه بحث نظارت، نقش 
عمده اي در تغییر ساختار و اصالح يک حکومت بازي مي كند؛ بنابراين ضروري است كه مشخص شود 

چگونه مي توان پوشش، كیفیت و تأثیر نظارت و بازرسي را افزايش داد.
نظارت همگانی نوعی نظارت است كه به دلیل ازپايین به باال بودن يا قدرت كم كنش گر آن، ماهیتی 
استطالعی دارد و عناصر آن عبارت اند از: شهروندان )علت فاعلی(، سالمت و كارآمدی سازمان )علت 

غايی(، سازمان نظارت شونده )علت مادی( و نظارت پذيری )علت صوری(.
مطابق بررسی ها و داده های آماری، فساد پديده ايست كه عمدتاً غیررسمی اعالم گرديده و بهترين راه 

مقابله با آن نیز از راه غیررسمی می باشد يعنی استفاده از ظرفیت خبری و مشاركت مردمی.
سازمان بازرسی برای تحقق اهداف نظارت همگانی به منظور پیشگیری از وقوع جرم، توسعه ی فرهنگ 
قانون مداری، ارتقای سالمت نظام اداری، مقابله با فساد، جلوگیری از تضییع اموال عمومی و منابع طبیعی، 
حفظ محیط زيست و كسب اطالعات و اخبار، با ايجاد واحدی در ساختار تشکیالتی خود با عنوان »دفتر 

توسعه نظارت همگانی« به اين مهم پرداخته است.
در اين مقاله پس از تشريح معنا و مفهوم نظارت همگانی به بررسی نقش فراگیر نظارت همگانی در مبارزه 
بافساد از يک سو و و از سوی ديگر راهکارها و پیشنهادهايی برای نهادينه سازی نظارت همگانی در میان 

شهروندان پرداخته شده است.
امور،  با فساد، حسن جریان  مبارزه  پاسخ گویی،  نظارت همگانی،  کلید واژگان: 

مسئولیت پذیری، سازمان متولی نظارت همگانی

 Etelaat.it@gmail.com 1 - كارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق و سرپرست دفتر نظارت همگانی اداره كل بازرسی استان سمنان 
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بیان مسأله:
بحث نظارت همگانی در قالب دعوت به خیر امت اسالمی تحت عنوان فريضه ی امر به معروف 
و نهی از منکر جزء فروع دين اسالم است و به روشنی و به عنوان ضرورتی در دين در تعداد زيادی 
از آيات قرآن، كالم پیامبر اسالم )ص( و ائمه معصومین )ع( بیان شده است. طبق اصل هشتم قانون 
است  وظیفه ای  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  و  به خیر  ايران، دعوت  اسالمی  اساسی جمهوری 
همگانی و متقابل بر عهده ی مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت 

كه شرايط و حدود و كیفیت آن را قانون تعیین می كند )برزونی 1386(.
است.  برخوردار  ويژه اي  حساسیت  از  كه  است  سازمان  هر  مسايل  مهم ترين  از  يکي  نظارت1 
جامعه  آن  مرگ  به زودي  نگیرد،  صورت  نظارت  و  بازرسي2  جامعه اي  در  اگر  به طوري كه 
نبوده و  به كاركنان سازمان  اعتماد  نداشتن  به معني  البته ضرورت وجود نظارت  فراخواهدرسید. 
سفارش به داشتن يک نظام قوي نظارتي نیز به معناي توصیه به نداشتن اعتماد به كاركنان نیست، 

بلکه بايد در يک عبارت كوتاه گفت: »اعتماد در سازمان خوب است اما نظارت هم الزم است«.
نظارت همگانی3 نقشی راهبردی در توسعه ی فرهنگ و پويايی سازمان های دولتی دارد. نظارت 
همگانی به راستی با كمترين هزينه، بیشترين بازدهی و بهره وری را به میان می آورد و سبب پیشگیری و 
درمان فساد اداری در سه عرصه ی رفتار، مالی و حقوقی می شود. در رهیافت رسیدن به جامعه ای بدون 
فساد نیز آثار بركات فراوان از نظارت همگانی حاصل است به گونه ای كه به حق می توان آن را سرمايه ی 
اجتماعی خواند. يکی از عوامل مؤثر در جهت گیری اخالقی نظارت همگانی، اصل اعتماد متقابل است.

آن چه بايستي مورد توجه قرار گیرد اين است كه، با توجه به اين كه نظارت و بازرسي امر مهم 
و خطیري محسوب مي شود، چگونه مي توان اين امر خطیر را به نحو مطلوب انجام داد تا نه تنها از 
فساد و تباهي در سیستم پیشگیري نمايد بلکه موجبات رشد و بالندگي را نیز فراهم آورد و به عنوان 
مانعي براي توسعه ی سازمان ها محسوب نگردد. مردم نقش مهمی را در راستای شناسايی فساد و 
ارتقای سالمت اداری ايفا می كنند. يکی از طرق تحقق اين نقش می تواند مشاركت شهروندان در 
قالب نظارت بر عملکرد سازمان ها و كاركنان دولت باشد. اين نوع مشاركت به افزايش احساس 
تعلق خاطر در شهروندان می انجامد و بدين ترتیب موجبات ارتقای سالمت نظام اداری و جلوگیری 

و مبارزه با فساد4 را به دنبال خواهد داشت.
تعریف نظارت همگانی:

نظارت فعالیتي است كه »بايدها« را با »هست ها«، »مطلوب ها« را با »موجودها« و »پیش بیني ها« را با 
»عملکردها« مقايسه مي كند و نتیجه ی اين مقايسه، تصوير روشني از تشابه يا تمايز بین اين دو گروه 

1- Control

2- inspection

3-public supervision

4-corruption
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از عوامل خواهد بود كه در اختیار مديران سازمان قرار مي گیرد. تعاريف گوناگوني از نظارت و 
كنترل ارايه شده است كه در همه ی آنها يک نقطه ی اشتراک وجود دارد و آن اين كه، نظارت 

عبارت است از مقايسه ی بین آن چه كه هست و آن چه كه بايد باشد.
نظارت«   « كرده اند:  تعريف  چنین  را  نظارت  مديريت،  اصول  مباحث  در  همکارانش  و  كونتز 
عبارت است از سنجش و اصالح عملکرد براي به دست آوردن اين اطمینان كه هدفهاي سازمان و 

طرح هاي اجرايي آن با كامیابي به انجام رسیده است. 
نظارت با نظريه ريشه لغوی آن گونه ای ديده بانی است به تصمیم گیری ها و اقدامات، اما در واقع 
منزله ی آن چه در واقع رخ می دهد  به  اقدامات  بلکه تحلیل تصمیم گیری های  نیست،  تنها رؤيت 
در ترازوی آن چه بايد رخ می داد. اين مؤلفه به منزله ترازوی ارزيابی و تحلیل ديده هاست؛ و آن 
منحصر به قوانین، مقررات و برنامه ها نیست بلکه استانداردهای اخالقی مدون و ارزش های اخالقی 

غیرمدون را نیز شامل می شود.
نظارت  كرد.  تعريف  را  آن  دو جزء  ابتدا  می توان  لذا  و  است  مركبی  مفهوم  همگانی  نظارت 
همگانی برحسب ارزيابی و گاهی در برابر آن تعريف می گردد. گفته اند: نظارت، ارزيابی و مقايسه ی 
پیش بینی ها با عملکردها و شناخت علل و تفاوت میان آن ها است )شکری و همکاران،1387.363(.

حقی  و  جايگاه  چنین  از  شهروندان  از  هريک  كه  است  آن  معنای  به  نظارت  بودن  همگانی 
برخوردارند. هرچند تحقق آن می تواند از طريق سازمان های مردم نهاد1 تسريع و تصحیح گردد. 
نظارت  از  تعريفی  هر  است.   )private( خصوصی  هويت  برابر  در   )public( همگانی  ماهیت 
متمايز كند.  نظارت  از  را  افراد  به حريم خصوصی  بوالهوسانه  بايد مرز تجسس و ورود  همگانی 
حريم خصوصی فقط به حريم خانوادگی محدود نیست بلکه در محیط شغلی نیز می توان و می بايد 

حريم خصوصی را پاس داشت.
نظارت همگانی نظارتی است كه از شهروندان سرچشمه می گیرد؛ يا به عبارت دقیق تر، نظارت 

عمومی شهروندان بر عملکرد و فعالیت های يک مجموعه، نظارت همگانی است.
نظارت همگانی، كنترل همگانی يا بهتر بگويیم كنترل اجتماعی2 مجموع وسايل و شیوه هايی است 
كه با استفاده از آنان يک گروه يا يک واحد، اعضای خود را به پذيرش رفتارها، هنجارها، قواعدی 
در سلوک و حتی آداب و رسومی منطبق با آن چه گروه مطلوب تلقی می كند، سوق می دهد. نظارت 

همگانی از بعد نظری، از مبانی مستحکم و قوی دينی، حقوقی و علمی برخوردار است.
با اين وصف، نگارنده عقیده دارد نظارت همگانی مفهومی نسبتاً نو در ادبیات سیاسی و اجتماعی 
ايران است كه نه تنها در بین شهروندان توسعه پیدا نکرده و نهادينه نشده است بلکه در بین اقشار 
تحصیل كرده، روشنفکران و حتی مديران و مسئوالن نهادها و سازمان ها نیز مفهومی چندان آشنا 

1-NGOs

2- social control
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نیست، بنابراين، در يک نتیجه گیری مقدماتی می توان گفت كه توسعه ی نظارت همگانی دربین 
اقشار مختلف جامعه ی ايرانی و نهادينه سازی آن در نهادها و ساختارهای اجتماعی و سیاسی كشور، 

با موانع ساختاری متعددی مواجه است.
فلسفه نظارت:

تأثیر زياد نظارت در كنترل و معیار رفتار عوامل سازمانی غیرقابل انکار است. نظارت از شیوه های 
بسیار مؤثر در اداره ی امور سازمانی است و طبیعی است كه اگر هريک از كاركنان سازمان ها بدانند 
كه عملکرد آنها از راه های مختلف مورد كنترل و درنهايت بازخواست قرار می گیرد، در انجام 
وظايف و مسئولیت های خود دقت بیشتری می كنند. تجربه تاريخ بشری نشان می دهد اگر نظارت 
دقیق بر عملکرد كارگزاران باشد و بدانند كاركردهای آنان مورد بازبینی قرار می گیرد، كمتر دچار 

خطا يا تخلف می شوند.
فلسفه ی وجودی نظارت، اصالح و بهبود اوضاع است. در نظارت مشکالت به طور دقیق شناسايی 
و كشف و ريشه يابی و سپس راه حل صحیحی ارايه می گردد. نظارت بايد به دنبال كمال بخشی به 
فرد و سازمان و در نهايت جامعه و اصالح وضعیت موجود باشد. در نظارت نبايد فقط به دنبال نکات 
منفی بود؛ بلکه نقاط قوت و مثبت نیز بايد مدنظر قرار گیرند. اساساً نظارت سالم و صحیح، نظارتی 
خواهد بود كه همه چیز در كنار هم ارزيابی شود و هدف از اين نظارت، بهبود كل سیستم باشد 
نه يک جزء خاص. اصوالً هدف از نظارت بايد بهینه سازی كل سیستم سازمانی و حکومتی باشد و 

طی آن جامعه به سامان گردد )جعفری لنگرودی 1386(.
نتايج حاصل از نظارت نیز بايد برای رشد و توسعه ی ظرفیت نظارت شوندگان و سازندگان مورد 
نظر استفاده شود. شناسايی نقاط ضعف و قوت اقدامات، تعیین نیازهای آموزشی ضمن خدمت يا 
تکمیلی كاركنان، بازنگری در فرآيند تصمیم سازی و تصمیم گیری در روند امور سازمان، ايجاد 
تسهیل در فرآيند هدف گذاری در سازمان، ارايه بازخورد مؤثر نسبت به عملکرد، رشد و توسعه ی 

ظرفیت سازمان يا افراد مورد نظارت از جمله اهداف و كاركردهای نظارت است.
اصول نظارت همگانی و مراحل آن:

نظارت همگانی دارای چندين اصل می باشد كه عبارتند از:
  - اصل امانت داری و احساس مسئولیت در قبال پیام های مردمی؛

  - اصل سرعت عمل در دريافت و تحلیل نظرهای مردم؛
  - اصل ارايه ی بازخورد فوری به شهروندان؛

  - اصل گسترش دامنه ی تحول نظارت به همه اقشار؛
  - اصل بهره گیری از انواع روش های ارتباطی )اعم از روش های سنتی و مدرن(؛

  - اصل بسنده نکردن به پیام های دريافتی، بلکه رفتن نزد مردم و دريافت نظرها و ديدگاه های آنان؛
  - اصل پیگیری مجدانه پیام ها تا رسیدن به نتیجه ی روشن؛
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  - اصل بهره گیری از فن آوری روز، هم در دريافت نظرها و پیام ها، هم در تحلیل نظرها و هم در 
ارايه بازخورد به شهروندان؛

  - اصل بهره گیری فعاالنه از رسانه های جمعی به عنوان يکی از اركان و روش های نظارت؛
  - اصل گسترش فرهنگ نقادی و نقدپذيری در جامعه.

نظارت همگانی و مبارزه با فساد:
فساد اداری و هر نوع انحراف در رفتار اجتماعی و اداری، در تعامل سه عنصر اساسی اتفاق می افتد، 

گلوگاه ها1  و عوامل اصلی فساد در جامعه را بايد در بستر و زمینه اين سه عنصر شناسايی كرد:
 1- حاكمان و صاحبان قدرت و نفوذ؛

 2- مردم و وضعیت فرهنگی، ارزشی و رفتاری جاكم بر جامعه؛
 3- سیستم حکومتی و اداری تنظیم كننده ی روابط میان دو عنصر پیش گفته.

در بعد حاكمان و صاحبان قدرت، عامل اصلی فساد، با استناد به شواهد پژوهشی و مشاهدات 
پاسخ گويی  عدم  يا  كم  پاسخ گويی  و  امور  زمامداران  بی حدوحصر  قدرت طلبی  نگارنده،  عینی 
آن ها است. در بعد مردمی، خاموشی وجدان عمومی و فقدان مسئولیت اجتماعی را می توان منشأ 
اصلی فساد تلقی كرد. در بعد سیستمی و ساختاری نیز ابهام در قوانین، مقررات، رويه های اداری 
و فرآيندها و فقدان شفافیت، برجسته ترين عامل می باشند. معادله ی ساده ی زير، رابطه ی فساد و 

عوامل تعیین كننده گلوگاهی آن را بیان می كند:
و  اجتماعی  مسئولیت  شايسته ساالری،  )پاسخ گويی،   – قدرت+پنهان كاری(  )انحصار  فساد= 
شفافیت( طبق اين رابطه، فساد اداری با انحصار قدرت و پنهان كاری رابطه مثبت و با پاسخ گويی، 
هرچه  كه  معنا  اين  به  دارد.  منفی  رابطه  شفافیت گرايی3  و  اجتماعی  مسئولیت  شايسته ساالری2، 
انحصار قدرت مأموران دولتی و پنهان كاری آنها در تصمیم گیری بیشتر شود، فساد بیشتر می شود.

در مقابل، هرچه پاسخ گويی و مسئولیت اجتماعی در شهروندان افزون تر باشد و هرچه سیستم 
اداری، قوانین و روابط كاری كاركنان و مراجعان شفاف تر باشد، میزان فساد كمتر خواهد شد.

بنابراين، برای كاهش فساد در جامعه بايد تالش شود میزان انحصار قدرت در تولید و توزيع 
نیز  و سیستم حسابرسی  از قدرت تصمیم گیرندگان كاسته شود  يابد،  كاالها و خدمات كاهش 

بهبود پیدا كند.
در اين میان اطالع رسانی به موقع به سیستم های نظارتی نظیر سازمان بازرسی كل كشور از سوی 
مردم می تواند در بسیاری از موارد از بروز فساد جلوگیری به عمل آورده و يا در بسیاری از موارد 

سد راه فساد در هر مرحله ای كه قرار دارد بشود.

1- pharynx

2-meritocracy

3- Transparency extremism
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از آن جا كه فساد اداری:
  - اعتماد مردم نسبت به دستگاه های دولتی و غیردولتی را كاهش و، بی تفاوتی، تنبلی و بی كفايتی 

را در جامعه افزايش می دهد؛
  - اعتقاد و ارزش های اخالقی جامعه را متزلزل می كند؛

  - هزينه ی انجام كارها را افزايش داده و رقابت پذيری را دشوار می سازد؛
  - تالش های دولت برای فقرزدايی را ناكام ساخته و موجب بی انگیزگی و بدبینی در جامعه می شود؛

  - زمینه ی تضعیف روحیه افراد درستکار را فراهم می آورد؛
  - مانع سرمايه گذاری1 شده و مسیر رشد و توسعه ی اقتصادی را مسدود می نمايد؛

  - از طريق هدايت ناصواب و ناصحیح استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی و مادی به سمت 
فعالیت های نادرست برای دستیابی به درآمدهای سهل الوصول، زمینه ی ركود در تمام ابعاد جامعه 

را فراهم می كند؛
  - همانند سرطان در هرجا كه ريشه بدواند، روزبه روز بر سرعت شیوع آن افزوده شده و درنتیجه 

مقابله با آن بسیار دشوار می گردد؛
لذا در نهايت، شناخت و مقابله با آن در عرصه های مختلف حائز اهمیت و ضرورتی جدی و 
انکارناپذير است. نظارت همگانی ابزاری مناسب و قدرتمند در مبارزه با پديده ی فساد خواهد بود.

و  جديد  تجربه ی  شود،  تبديل  فرهنگ2  به  و  تسری يابد  جامعه  در  چنان چه  همگانی  نظارت 
تبلیغات  نام مركز نظارت همگانی،  به  نوظهوری خواهد بود. صرف تأسیس يک واحد سازمانی 
و  داده  نتیجه عکس  است  ممکن  بلکه  نیست  كافی  نه تنها  مردمی  مشاركت  برای جلب  گسترده 
شکاف بین انتظارات شکل گرفته و بی پاسخ مانده مردم و امکانات و واقعیات موجود افزايش يافته 

و موجب نارضايتی بیشتر شود.
شهروندان در سه نقش كلی »شهروندان3«)به معنای عام(، »مسئوالن و كاركنان سازمان متولی 
نظارت همگانی« و »ريیس سازمان نظارت شونده«، علت فاعلی نظارت همگانی اند، بنابراين منظور 
از موانع فردی يا فاعلی نظارت همگانی، موانعی است كه كلیه شهروندان، در هر يک از سه نقش 

ياد شده ايجادگر آن بوده يا با آن مواجه  هستند.
استراتژی های كالن  و  ساختارها  تعیین  در  نظارت كننده  و  نظارت شونده  سازمان های  رؤسای   
اين سازمان ها و نوع روابط نظارتی بین آن دو نقش اساسی و تعیین كننده دارند. بديهی است اگر 
مديری از مفهوم نظارت همگانی درک كاملی نداشته و در تحقق آن كارايی نداشته باشد، يا رابطه 
بین سازمان متولی نظارت همگانی با سازمان نظارت شونده به گونه ای تنظیم شود كه از اقتدار الزم 

1- investment

2- culture

3- citizens
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برخوردار نباشد، مهم ترين مانع نهادينه سازی نظارت همگانی شکل می گیرد.
كاركنان  و  ريیس  از  )اعم  همگانی  نظارت  متولی  سازمان  در  كار  به  شاغل  انسانی  نیروی 
و  تعهد  از  )مجموعه ای  آن  كیفیت  كه  است  همگانی  نظارت  فاعلی  علت  ديگر  زيرمجموعه( 
تخصص( در كارآمدی سازمان متولی نظارت همگانی مؤثر است. ناتوانی نیروی انسانی اين سازمان 
نظارت  وظايف  بهینه ی  انجام  و  امور  اداره  در  وی  ناكارآمدی  و  سازمانی  اهداف  تشخیص  در 
همگانی، يا سازش و مماشات آنها در مواجهه با همکاران متخلف، باعث بی اعتمادی شهروندان 
و  انتصاب ها  اين كه  ضمن  می شود.  همگانی  نظارت  در  آنان  مشاركت  تداوم  مانع  عماًل  و  شده 
آن  انسانی  نیروی  كیفیت  از  همگانی،  نظارت  متولی  درون سازمان  رابطه،  بر  مبتنی  استخدام های 

كاسته و عماًل سازمان را در انجام وظايف و تحقق اهداف ناكارآمد می سازد.
عالوه بر موارد فوق، قانون گريزی، اشاعه فرهنگ رانت خواری و حاكمیت فرهنگ سازش و 
و حتی  ارشد  مديران  باالدست،  مسئوالن  با  همگانی  نظارت  متولی  سازمان  كاركنان  میان  تفاهم 
نظارت  نهادينه سازی  فردی  موانع  به عنوان  بايد  نیز  را  نظارت شونده  سازمان  در  شاغل  همکاران 

همگانی در سطح كاركنان متولی نظارت همگانی برشمرد.
سکونت،  محل  و  تحصیالت  جنس،  سن،  چون  متغیرهايی  منظر  از  به ويژه  ايرانی،  شهروندان 
شرايط مناسبی برای مشاركت های اجتماعی، به طور عام و مشاركت در نظارت همگانی به شکل 
خاص دارند، اما متغیرهايی چون تأهل، اشتغال، درآمد، سطح سواد و محل سکونت بخش اعظم 
نظارت  متولی  سازمان های  كاركنان  نقش  در  چه  و  شهروند  نقش  در  )چه  شهرنشین  شهروندان 
همگانی( در عمل مانع افزايش يا توسعه مشاركت شهروندان )به شکل عام( و نظارت همگانی )به 

شکل خاص( هستند.
روحیه ی »عدم مسئولیت پذيری جدی در میان شهروندان« و قانون گريزی1 در میان كاركنان )اعم 
از سازمان متولی نظارت همگانی و سازمان نظارت شونده( را نیز بايد به عنوان يک مانع عمده در 
نهادينه سازی نظارت همگانی در سطح فردی به شمارآورد. طبق يافته های يک پژوهش میدانی كه 
درمورد مشاركت اجتماعی در ايران انجام شد، عوامل اظهاری مانند عاطفه تعمیم يافته، تعهد و... 
نقش قابل مالحظه ای دارند، لیکن نقش عوامل ابزاری مانند تعقل، روابط برون گروهی و... در حد 
ناچیزی است. اين امر بیانگر ناآشنايی يا بی اعتمادی شهروندان به ابزار زندگی امروز، يعنی سازمان، 
به ويژه سازمان های دولتی است كه اين بی اعتمادی خود معلول حافظه ی تاريخی شهروندان نسبت 
به ادارات دولتی و رفتارهای نامناسب مأموران حکومتی در دوره های مختلف در قبال آنان است؛ 
به عبارت ديگر »خأل اعتماد اجتماعی زمینه ساز كاستی و نقصان سرمايه ی اجتماعی شده و خأل 
اعتماد اجتماعی و كاستی سرمايه ی اجتماعی در مقام عمل، زمینه ساز عدم اجرای نظارت مؤثر و 
كارآمد... می گردد« كه در نهادينه سازی نظارت همگانی نیز به عنوان يک مانع گسترده ی اجتماعی 
1- law scaping
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عمل می كند.
تعهد،  به جز  چراكه  است  انسان  آن  موضوع  بنگريم،  همگانی  نظارت  به  جامع  ديدی  با  اگر 
شخص  چند  يا  يک  به  نیز  و...  ابزارها  رويه ها،  حتی  كاركنان،  فردی  توانمندی های  و  تخصص 
انسان است و در  از آن جا كه عزت نفس و كرامت و آبرو، سرمايه هر  بنابراين،  منسوب است؛ 
اسالم نیز بر اهمیت مراعات آن در حق ديگران بسیار تأكید شده، بايد در فرآيند نظارت و بررسی 

و رسیدگی از سازمان نظارت شونده، كرامت و عزت نفس كاركنان آن حفظ شود. 
نقاط  بر  ما  نظارت  و  بازرسی  مقررات1(  و  قوانین  و  ازسوی ديگر سیستم )مجموعه ی روش ها 
ضعف، تخلفات و بحران ها متمركزند و نقاط مثبت و مزيت ها را كمتر مورد توجه قرار می دهند و 
به خاطر همین است كه بیشتر جنبه ی تنبیه و مجازات گرفته اند. بايد فرهنگ بازرسی و نظارت، بر 
نقاط قوت اعضای جامعه ی مورد نظارت هم تأكید كند، افرادی كه هیچ گاه خالف نمی كنند و به 

قانون پذيری و درستکاری شهرت دارند.
بنابراين، می توان گفت »بیشتر سیستم های فعلی نظارت، جنبه ی تنبیه و مجازات دارند تا اصالح 
و تشويق« بديهی است كه اين رويکرد تنبیهی – كه با كرامت طبع انسان تطابق كمتری دارد – 
و  انقباض  و سیاست  اعتماد  و عدم  نبوده  مربوط  متخلف  يا  ناكارآمد  و كاركنان  مديران  به  تنها 
تمركزگرايی را در مسئوالن و كاركنان سازمان نظارت شونده به تدريج هر نوع نظارت، بازرسی 
و پاسخ گويی را به معنای يافتن نقاط ضعف و سرزنش خود بدانند و از اين رو، نسبت به آن بدبین 
شده و با غیركارشناسی خواندن هر نوع نظارت خارج از سازمان )به ويژه در نظارت همگانی( در 
مقابل آن مقاومت كنند، مثاًل كاركنان با كند كردن قابل مالحظه سیستم و مديران با عدم همکاری 
با سازمان متولی نظارت همگانی و ايجاد عمدی سردرگمی يا اخالل، مسايلی را به وجود آورند تا 

مطمئن شوند كه نظارت مفید نخواهد بود.
درخصوص وظیفه ی جامعه در پیشگیری از فساد می توان به سفارش های امام علی )علیه السالم( 
درباره ی امر به معروف و نهی از منکر اشاره كرد كه ايشان می فرمايد: »امر به معروف و نهی از 
منکر را ترک نکنید كه بدان شما بر شما مسلط می شويد«. امر به معروف و نهی از منکر از مهم ترين 
برنامه ها و تدابیری است كه اسالم برای مشاركت مردمی در پیشگیری از وقوع فساد و جرم تدارک 
ديده است و همه افراد مسلمان در سراسر جهان به صورت يک عضو فعال در آن شركت دارند و 
برای هیچ كس در هر مقامی كه باشد، امتیاز و معنويت قرار نداده است؛ بنابراين امر به معروف و 

نهی از منکر حوزه ی نظارت همگانی را برای اجرای جلوگیری از بروز فساد توسعه می دهد.
نظارت همگانی در ترازوی کارایی و اثربخشی:

براساس دو تفکر در حوزه ی نظارت همگانی می توان اظهارداشت كه: تالش های نظام مند برای 
تحقق نظارت همگانی دو بستر عمده دارد: تالش سازمان های رسمی با رهیافت اخالق مديريت 
1- rules and regulations
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مردم نهاد  سازمان های  يا  غیررسمی  سازمان های  تالش  و  شهروندان  حق  تحقق  به منظور  شهری 
)سمن( با رهیافت اخالق شهروندی به عنوان عمل شهروندان به تکلیف و مسئولیت اخالقی خويش. 
تالش  هردوگونه  باشند.  روشمند  و  نظری  چارچوب  بر  مبتنی  بايد  تالش  هردوگونه  دراين حال 
نیازمند ارزيابی مستمرهستنند. ارزيابی تالش نظام مند در تحقق نظارت همگانی غالباً بر دو ترازوی 
عمده استوار است: كارايی و اثربخشی. سنجش اثربخشی براساس ارزيابی اهداف تعیین شده )كجا 
بايد رفت( و اهداف حاصل آمده )كجا می رويم( انجام می گیرد و ارزيابی كارايی براساس سنجش 
كارآمدی روش، ابزار، رهیافت فنون و فن آوری انجام می شود. مراد از كارآمدی آن است كه آيا 

اين روش ها و ابزارها در زمان مطلوب و با هزينه مطلوب ما را به اهداف تعیین شده می رسانند؟
اثربخشی و كارآيی  به ترتیب  جهت گیری اخالقی نظارت همگانی و ممیزی اخالقی روش ها 

نظارت همگانی را تأمین می كنند.
اعتماد متقابل شرط کارایی نظارت همگانی:

كارايی تالش های نظام مند در تحقق و افزايش نظارت همگانی مرهون عوامل و زمینه هايی است 
و به وسیله موانعی مورد تهديد قرار می گیرد. دغدغه كارايی نظارت همگانی سبب می شود تا عوامل 
تسهیل گر و موانع بازدارنده را در اين مقام بشناسیم. نظر به حوزه ی مطالعاتی اين تحقیق، میان ده ها 

عامل و مانع به بررسی يکی از عمده ترين آنها يعنی اعتمادسازی توجه می كنیم )سعیدی 1382(.
ارتباطی  رفتار  نحوه  است.  ارتباطی حاكم  رفتارهای  بر  است كه  تلقی خاصی  اعتماد،  از  مراد 
درون شخصی يعنی تعامل من با خودم براساس اعتماد و يا عدم اعتماد من به خود )اعتمادبه نفس( 
شکل می گیرد و ما بر حسب اعتماد يا عدم اعتماد به ديگران، رفتار ارتباطی خود با آنان را سامان 
می بخشیم؛ بنابراين، مسأله اعتماد، نقش زيرساختی در الگوی رفتار ارتباطی ما دارد. به عنوان نمونه 
در مشاركت، همکاری و پذيرش ديدگاه های يکديگر آن چه بیش از هر امری تعیین كننده است، 

اعتماد ما به طرف ارتباط است.
منظور از اعتماد در اين بحث اعتماد اصیل است كه پنج ويژگی عمده دارد: راسخ و ژرف و نه 
سطحی است، فراگیر و همه جانبه و نه يک بعدی است، مبتنی بر اطالعات درست و نه كاذب است، 
پايدار و نه موقت است و اعتماد دوطرفه و نه يک سويه می باشد. از آن جاكه اعتماد دارای درجه ها 
و مراتب گوناگون است، مراد از اعتماد سازی1 تحقق حداقل اعتماد و تالش در افزايش میزان آن 
است. پیشتر اشاره نموديم كه كه نظارت همگانی مسأله ای دوسويه است يعنی رويه ای در مديريت 
شهری و رويه ای در زندگی شهری )شهروندان( دارد، بنابراين،  عوامل و زمینه های اعتمادسازی، 
نظام  وجود  است.  مطالعه  قابل  رهیافت  دو  هر  در  نیز  همگانی،  نظارت  كارايی  شرط  به منزله ی 
بازرسی می تواند اعتماد شهروندان را در مسأله نظارت همگانی افزايش دهد. با مقايسه ای هرچند 
غیرهم سطح، نظارت همگانی و نظام بازرسی همانند عقل درونی و عقل بیرونی عمل می كنند و 
1-confidence - making

نظارت همگانی، رویکردی متفاوت و فراگیر در مبارزه با فساد
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در دست يابی به هدف واحدی به هم افزايی می  انجامند. مراد از نظام بازرسی، ساختاری كارآمد و 
اخالقی است. اخالقی سازی بازرسی از مهم ترين اركان افزايش اعتماد عمومی در مسأله ی توسعه 

نظارت همگانی است.
نقش سازمان های غیردولتی یا مردم نهاد:

بسیاری  ملت،  با  نزديک  روابط  از  برخورداری  با  می توانند  مردمی،  خودجوش  نهادهای 
نبايستی  اقدام  اين  سازند.  آشکار  و  شناسايی  را  جامعه  سطح  در  رايج  فسادهای  و  انحرافات  از 
تضعیف كننده دولت تلقی شود بلکه استحکام، دوام و سالمتی دولت در گرو آن است. ازاين رو با 
تجربه ی جوامع مختلف، زندگی و افزايش جمعیت، دولت امکان مديريت امور را با هر اندازه ای از 
نیروی انسانی و  منابع به صورت متمركز ندارد و ديگر اداره امور مردم به نحو احسن بدون مشاركت 
فعاالنه آنان توسط گروهی از افراد باكفايت و در قالب نظام دولتی میسر نیست. كاركنان دولت 
به تنهايی فاقد انگیزه، تحرک كافی و كفايت برای پرداختن به مشکالت مردم و سوق دادن جامعه 
به سوی پیشرفت و ترقی هستند. اين وضعیت كم وبیش در جوامع مختلف اعم از پیشرفته و يا در 
حال توسعه مشاهده می شود و برای اصالح و كنترل آن چاره ای جز استفاده از نیروهای خودجوش 
و سازمان يافته مردمی نیست. اين سازمان ها با نظارت دقیق و دلسوزانه بر جهت گیری های جامعه، 
سازمان ها  اين گونه  می كنند.  توصیه  را  زندگی  صحیح  رسم  و  راه  و  كرده  گوشزد  را  انحرافات 
بر  را  آموزش دهنده  نقش  حتی  دولت  كنار  در  می توانند  مردمی  حمايت های  از  برخورداری  با 
عهده گرفته و در ارتقای سطح آگاهی های عمومی مؤثر باشند. بی گمان نهادهای مردمی، بهترين 
مرجع برای دفاع از حقوق اجتماعی1، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی مردم هستند. سازمان های 
اهدافی  با  و  غیرانتفاعی  خدمتگزارانی  به صورت  داوطلبانه،  سازمان هايی  به عنوان  غیردولتی، 
انسان دوستانه، خأل بین نخبگان و توده ی مردم را پر می كنند و موجب موفقیت در رشد اقتصادی، 
تشکل هايی  غیردولتی،  سازمان های  اساساً  لذا،  می شوند.  ... جامعه  و  اجتماعی  سیاسی،  فرهنگی، 
اما  ايجاد می شوند،  برای تحقق هدفی غیرسیاسی2 و غیرانتفاعی3  مردمی و خودجوش هستند كه 
می كند. تضمین  قانون  حاكمیت  به  را  آنان  پايبندی  مردمی،  و  نظارتی خودجوش  سیستم  ايجاد 
هدف اصلی تشکیل سازمان های غیردولتی، تحقق اهدافی است كه مستقیماً جنبه ی سیاسی ندارند.

نتیجه گیری و پیشنهاد
با توجه به مباحث مطرح شده در اين نوشتار، پیشنهاد می شود كه توسعه ی نظارت همگانی در 
جامعه ی ايرانی عالوه بر لزوم به روزرسانی و تبیین دقیق مبانی حقوقی و تاريخی، نیازمند نگرشی 
بهتر  اداره ی  برای  عالی  مديران  از سوی  مطلوب  راهکاری  به عنوان  را  مفهوم  اين  تا  است  علمی 

1- social rights

2- apolitical

3- nonprofit
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سازمان و حقی محتوم از سوی شهروندان برای بهره مندی از خدمات بهتر و شايسته تر بشناساند.
دارای  امروزی  اجتماعی جوامع  بنیادين ساختارهای سیاسی-  عناصر  از  يکی  به عنوان  نظارت، 
كاركردهای گسترده ای است. در عصر كنونی، نظارت در همه حوزه های اجتماع اعم از سیاست، 
اقتصاد و فرهنگ كاربرد شايانی دارد. بدين ترتیب همه گیر شدن فرهنگ نظارت در امور سیاسی، 

اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... در سطح جوامع بشری امروزی امری الزم و ضروری است.
فساد اداری، پديده ای است كه در دنیای امروز و به ويژه در كشورهای درحال توسعه، به عنوان 
يکی از مهم ترين عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است و اين پديده توانسته آسیب های 
جبران ناپذيری را به توسعه ی جامعه وارد كند. تأثیر عوامل گوناگون در شکل گیری فساد، به آن 
ماهیت پیچیده ای داده كه در نتیجه ی آن بسیاری از برنامه های طراحی شده دولت ها برای مبارزه 
با فساد به شکست انجامیده است. برای حذف يا كاهش اين پديده ی شوم در نظام اداری كشور، 
نیازمند برنامه هايی هستیم كه با تأثیر بر فرهنگ عمومی جامعه و ابعاد آن همچون فرهنگ سازمانی 
به عنوان پديده ای كه به طور مستقیم از فرهنگ جامعه تأثیر می پذيرد، پیشگیری از بروز فساد اداری 
را هدف قرار دهد، به جای آن كه از طريق رويه های تنبیهی و پس از وقوع با آن مبارزه كند. درواقع 
می توان گفت مبارزه با فساد اداری مستلزم پیشگیری از وقوع فساد است )پیشگیری از قوع فساد 

مقدم بر مبارزه با ان است( و يا به عبارتی عالج واقعه قبل از وقوع آن بايدكرد.
در اينجا تأكید می كنیم كه مقوله ی نظارت همگانی اين قابلیت را دارد كه مانع از بروز بسیاری 
از جريانات توأم با فساد اداری گردد و با معرفی الگوهای رفتاری مطلوب موجب رشد و تعالی 

سازمان باشد.
برای  مؤثر  اقداماتی  با  هم زمان  جامعه،  در  همگانی  نظارت  توسعه ی  ضرورت  به  توجه  با 
»نهادينه سازی« آن در نهادهای حقوقی و اداری، بايد با شناخت موانع توسعه ی نظارت همگانی، 
و  كوتاه مدت  در  همگانی  نظارت  توسعه  شده،  ياد  موانع  رفع  با  كه  شود  برنامه ريزی  به گونه ای 
میان مدت، در جامعه ايرانی محقق و در بلندمدت به نهادينه سازی آن در همه نهادهای اجتماعی كه 

بر مشاركت شهروندان مبتنی اند، بیانجامد.
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پژوهشی در ضرورت و اهمیت نهادینه شدگی نظام 
شایسته ساالری در سازمان ها

علیرضا فوالدی 1
محسن فرهادی 2

نظام شايسته ساالر، نظامی است كه در آن افراد مناسب در مکان و زمان مناسب منصوب 
عمل  به  اجتماعی  و  سازمانی  فردی،  اهداف  راستای  در  استفاده  بهترين  آن ها  از  و  شده 
آيد. تعريف و تعیین دقیق قابلیت ها و شايستگی هاي مديران دولتی در سطوح و بخش های 
گوناگون كشور يکی از پیش زمینه های مهم استقرار شايسته ساالري در نظام دولتی و اداري 
استقرار  مسیر  در  چالش هايی  و  موانع  وجود  بیانگر  موجود  وضعیت  تحلیل  است.  كشور 
نظام مديريت بر مبنای شايستگی در كشور است كه بیشتر ريشه فرهنگی و تاريخی داشته 
و در ساختار قوانین و فرهنگ سازمانی ريشه دوانیده اند. رفع اين موانع نیازمند بسترسازی 
بر  شايستگی  فرهنگ  كردن  نهادينه  ازجمله  زيرساخت ها  از  مجموعه ای  ايجاد  و  مناسب 
يادگیری  نظام های  استقرار  و  آموزشی  زيرساخت های  اصالح  بنیادين،  ارزش های  مبنای 
استانداردسازی  سازمانی،  تشکیالت  و  آيین نامه ها  قوانین،  ساختار  در  بازنگری  يکپارچه، 

معیارهای شايستگی و... است.
واژگان کلیدی: شایستگی، شایسته ساالری، ابعاد شایستگی مدیران، مدل های 

شایستگی
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 مقدمه
امور  انجام   براي  الزم  شرايط  و  توانايي  از  كاركنان  و  مديران  بايد  سازمان  اهداف  تحقق  براي 
باورهاي كاركنان  و  اعتقادات  و  دانش  مهارت ها،  اين شرايط و ويژگي ها شامل  باشند.  برخوردار 
مي شود. اگر افراد نااليق اداره ی امور را به دست بگیرند، اهداف سازمان محقق نمي شود و سالمت و 
كارايي سازمان نیز تهديد خواهد شد. از ديدگاه اسالم زمامداران امانت داران مرد م  هستند و از مصاديق 
مهم امانت داري اين است كه كارها به كاردانان و شايستگان سپرده شود كه در غیراين صورت راه 
برای همه ی ستم  ها گشوده مي شود. خداي متعال فرمان داده است كه امانت  ها به اهلش سپرده شود: 
»خداوند به شما فرمان می دهد كه امانت ها را به صاحبانش بدهید و هنگامی كه میان مردم داوری 
می كنید، به عدالت داوری كنید.« )نساء: 58(؛ بنابراين اينجاست كه يک نظام اداری سالم در گرو 
به كارگیری نیروی انسانی شايسته و كارآمد می باشد و نظام سالمت اداری در گرو شايسته ساالری در 
سازمان ها است. رشد و شکوفايی نخبگان و فرصت ظهور و بروز استعدادهای آنان جز در محیط های 
شايستگی هايشان  و  توانايي  پايه ی  بر  متصديان  شايسته ساالری  نظام  در  نیست.  میسر  شايسته محور 

برگزيده می شوند و نه بر پايه ی قدرت مالي يا موقعیت اجتماعي و فامیلي.
مانند سازمان، خانه و جامعه حاكم  را در هرجايی  نکنیم كه می توان شايسته ساالری  باور  اگر 
كرد، به شايسته ساالری نخواهیم رسید. انتخاب فرد شايسته و تناسب برقرار كردن بین فرد و شغل، 

كلید موفقیت بسیاری از سازمان ها است.
بحث شايسته ساالری همیشه در كشور ما به كار گرفته شده است، اما هیچ گاه به صورتي مستمر 
در نظام ما توسعه نیافته است و چه بسا در بخش هايي نامطلوب تر هم شده است. به رغم اظهارنظرهای 
فراوان كه تاكنون در ارتباط با نظام شايستگی و ابعاد مختلف آن در محافل رسمی و كارشناسی 
صورت گرفته، ورود اين بحث به عرصه ی اجتماعی و اقتصادی موضوعی جديد محسوب می شود. 
نوين در  بر رويکرد های  تمركز  انتظارات عمومی،  افزايش  عواملی همچون  به  توجه  با  از طرفی 
در  مطلوب  و حکمرانی  تولید  اثربخشی  و  كارايی  افزايش  و ضرورت  دولتی  مديريت  عرصه ی 
فهرستی  به  رسیدن  و  مطلوب  مدل  تدوين  و  شايستگی  مبنای  بر  مديريت  اقتصادی،  حوزه های 
دقیق و مناسب از شايستگی های مورد نیاز برای مديران حوزه های مختلف از اهمیت فوق العاده ای 

برخوردار است.
در عصر كنونی اداره ی سازمان ها و نهادهای دولتی، زمانی پاسخ گوی نیازمندی های مردم خواهد 
بود كه مديران و برنامه ريزان آن مجهز به دانش، بصیرت، تخصص و تعهد اخالقي بوده و صالحیت 
ايفای مسئولیت مديريتی خويش را داشته باشند؛ اما فراموش نشود كه نخبگان و شايستگان نوانديش 
زمانی می توانند نقش اساسی و تأثیرگذار خويش را ايفا نمايند كه شايسته ساالری به مثابه يک نیاز 
مبرم نه تنها در دستگاه اداری كه در فرهنگ جامعه نیز نهادينه گردد. در واژه شناسی مديريتي و حتي 
سیاسی، مسأله مهم در بحث شايسته ساالری نه تنها ذهنیت شايسته خواهی بلکه فرهنگ شايسته گزينی 
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است كه اين فرهنگ نه تنها در بین كارگزاران سیاسی و مديريتی بلکه در متن جامعه نیز جا بازكرده 
باشد. اگر فرهنگ شايسته گزينی به صورت يک نیاز اساسی در ادارات دولتی مطرح شود، خودبه خود 
لیاقت به كار گمارده خواهند شد، در غیر اين صورت  با  افراد متخصص و  در رأس ادارات دولتی 

افرادی كه فاقد صالحیت اجرايی اند، فساد و كم كاری را در ادارات دولتی شايع می سازند.
در عصر حاضر تغییرات شگرفی در محیط سازمان ها رخ داده است. اين تغییرات سازمان ها را نیز 
دستخوش تغییرات عظیمی نموده است، پاسخ سريع به مشکالت و فرصت های عصر حاضر، مدير 
به مديران  نیاز سازمان ها  به عنوان منبعی حیاتی در حل مسايل سازمان ها مطرح ساخته است و  را 
شايسته بیش ازپیش آشکار گرديده است و مهم ترين ركن مؤثر برای دستیابی به اهداف، »مديريت« 

است )كرمی و صالحی، 1388(.
مدير به عنوان نماينده ی رسمی سازمان، به منظور ايجاد هماهنگی و افزايش اثربخشی در رأس 
است.  وابسته  آن  مديريت  چگونگی  به  اهداف،  تحقق  در  سازمان  موفقیت  و  می گیرد  قرار  آن 
مربوط  مديران  اثربخشی  و  توانمندی  به  از هر چیز  بیش  اين مسئولیت سنگین  انجام  موفقیت در 
است. اثربخشی مديران نیز به شايستگی، مهارت، میزان دانش و توانايی آن ها بستگی دارد. مديران 
دولتی به واسطه وظايف و اختیاراتی كه بر عهده دارند، می توانند نقش بی بديلی را در هدايت و 
راهبري سازمان ها بر عهده گیرند. به واسطه همین اهمیت بوده است كه از دهه هاي آغازين تولد 
علم مديريت همواره سخن از وظايف، نقش ها و ويژگی هاي مديران به میان آمده است. يکی از 

رويکردهايی كه در دهه های اخیر به دنیاي مديريت عرضه شد، مفهوم شايستگی يا قابلیت است.
در طول دو دهه ی گذشته، ساختارهای دولتی به شدت در معرض دگرگونی و تحول قرار گرفته 
عرصه ها،  تمام  در  دانشی  نیروهای  ظهور  و  كاركنان  توسعه يافتگی  و  بلوغ  نظیر  تحوالتی  است. 
نرخ  تمام سطوح سازمان ها،  دانايی در  توسعه  فرآيندهای سازمانی و ضرورت  دانش محور شدن 
به  پاسخ گويی  در  دولت ها  اجتماعی  مسئولیت  و  نقش  افزايش  نوين،  فن آوری های  باالی  رشد 
شهروندان و افزايش ضريب اهمیت سرمايه اجتماعی و سرمايه های انسانی در فرآيند رشد و توسعه 
به توسعه شايستگی های مديران معطوف ساخته  را  نوين مديريت دولتی  استراتژی های  كشورها، 
است. در واقع حركت دولت ها در راستای توسعه شايستگی های مديران ازآنجا آغاز می شود كه 
شناخته  توسعه  برنامه های  هدايت كننده  و  كارآفرين  بزرگ ترين  به عنوان  حاكمیت  جديد  نقش 
شده است و دولت های موفق، دولت هايی هستند كه بتوانند بهترين افراد را با بهترين قابلیت ها و 
شايستگی ها جذب نمايند، پرورش دهند و از خدمات آن ها در بهترين پست های سازمانی استفاده 

نمايند )زاهدی و شیخ، 1389(.
چنان چه گزينش مديران به نحو صحیح و مناسب صورت پذيرد، منافع سازمانی و اجتماعی در بر 
خواهد داشت. ازاين رو مقتضی است كه سازمان ها بکوشند شايسته ترين، صالح ترين، متعهدترين و 
بهترين افراد را از بین متقاضیان مشاغل در اجتماع به ويژه برای خدمت در حوزه های اقتصادی پیدا 

پژوهشی در ضرورت و اهمیت نهادینه شدگی نظام شایسته ساالری در سازمان ها
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كنند و عملیات مورد نظر را براساس برنامه ها و خط مشی های صحیح انجام دهند. اين امر به مراتب 
برای مديران سازمان ها كه با مجموعه ای از نیروهای انسانی با فرهنگ ها و ارزش های مختلف در 

ارتباط هستند بسیار حايز اهمیت است )كاظمی، 1380: 5(.
بنابراين، انتخاب و انتصاب مديران شايسته از مهم ترين و حساس ترين مسايل در فرآيند كار هر 
سازمانی خواهد بود. ازاين رو برای انتخاب و انتصاب مديران و تشخیص و برگزيدن شايسته ترين 
افراد نیاز به معیارها و مالک هايی است تا افراد واجد شرايط و با لیاقت، تصدی پست های سازمانی 

را به عهده بگیرند، اين امر در حوزه های اقتصادی دارای اهمیت فوق العاده ای است.
پرسش  های پژوهش

يکی از موضوعات اساسی در زمینه ی مديريت اين است كه براي ايجاد وفاق ملي و شايسته ساالري 
در مديريت سازمان های كالن چه بايد كرد تا مديريتي كارآمد براي رفع مشکالت كشور ايجاد 
و  كارآمد  مديريتي  بر  تکیه  با  اقتصادي  اصالحات  روند  به  سیاسي،  مالحظات  از  فراتر  و  شود 

شايسته ساالر توجه بیشتري گردد و اين موضوع مهم به چه نحو عملي می شود.
ازجمله سؤاالت مهمی كه در زمینه ی نظام شايسته ساالری و اهمیت آن وجود دارد، می توان به 

موارد اساسی زير اشاره كرد:
دولتی در كشور ما كدام اند؟ و مديران ما بايد از چه  اساساً قابلیت هاي مديران سازمان های   -1  

قابلیت هايی برخوردار باشند تا عملکرد آنان به سطح خوب و عالی ارتقا يابد؟
  2- مؤلفه های تشکیل دهنده ی شايستگی های مديران دولتی كدام اند؟

  3- زمینه های الزم برای بروز و ظهور شايسته ساالری و نهادينه شدن آن در سازمان كدام اند؟
اداری  نظام  كلی  سیاست های  بر  تأكید  با  سازمان های  مديران  شايستگی های  فرآيندی  مدل   -4  

چگونه است؟
روش پژوهش

برای پاسخ به سؤاالت تحقیق كه شناسايی ابعاد و مؤلفه های شايستگی مديران حوزه ی دولتی 
می باشد، از استراتژی تحلیل محتوا استفاده شده است. از تحلیل محتوا تعاريف گوناگونی به عمل 
استنباط  به منظور  كه  می كند  معرفی  پژوهشی  فنی  را  محتوا  تحلیل  كريپندورف،  است.  آمده 
همانند  را  تحلیل  اين  هدف  او  می رود.  به كار  آن ها  متن  درمورد  داده ها  از  معتبر  و  تکرارپذير 
ساير فن های پژوهشی فراهم آوردن شناخت، بینشی نو، تصوير واقعیت و راهنمای عمل می داند 

)كريپندروف، 1378، 25(.
در اين پژوهش از تحلیل محتوای كیفی قیاسی بهره گیری شده است. در تحلیل محتوای كیفی، 
داده ها  از  طبقه ها،  و  موضوعات  استقرايی،  روش  در  دارد.  كاربرد  استقرايی  و  قیاسی  روش  دو 

استخراج می شود اما در روش قیاسی، مفاهیم، از يک تئوری يا مطالعات قبلی ايجاد می شود.
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رهیافت شایسته ساالری و اهمیت آن
قبیله ساالری،  )رانت ساالری،  ناشايسته ساالری  برابر  در  كه  است  واژه ای  شايسته ساالری 
...( قرار می گیرد و حاكی از آن  باند ساالری، حزب ساالری، ترس ساالری و  خويشاوند ساالری، 
است كه برای پست های اداری دستگاه حکومتی به ويژه پست های مديريتی بايد شايسته ترين ها را 
ماندن چیست؟ شايستگان چگونه  معیار شايسته بودن و شايسته  اينجاست كه  مسأله  برگزيد، ولی 
تشخیص داده می شوند؟ و مهم تر اين كه ابقا بر شرايط شايستگی چگونه كنترل و ارزيابی می شود؟ 
مختلف  مصادر  در  شايستگی  شرايط  احراز  و  شناسايی  برای  قوانینی  و  ضوابط  مجموعه  ما  آيا 

حکومتی داريم؟
در حوزه ی مؤسسات خصوصی و غیردولتی، اين ضوابط به طور طبیعی كار می كند، مديرعاملی 
كه افراد نااليق را در مصادر مختلف بنگاه تحت امر خود بگمارد، خیلی زود از عرصه ی رقابت 
بنگاه  به هیچ  را  اشتباه های مکرر  بازار رقابت مجال  فرمول های سخت گیرانه  حذف خواهد شد، 
اقتصادی نخواهد داد و خرد جمعی مشتريان به طور مستمر اشتباه نخواهد كرد. موفقیت و رشد يک 
شركت نشان گر شايستگی مديران و طی قوس نزولی رشد شركت نمايان گر ناشايستگی مجموعه ی 
به طور مشخص و مداوم در عرصه های  بود.  چهره های هنری و ورزشی  مديران شركت خواهد 
كاری خود ايفای نقش می نمايند و هرگونه اشتباهی به سرعت میزان محبوبیت آن ها را متأثر می كند 
و اين اشتباه را خرد جمعی جامعه به خوبی تشخیص می دهد. محبوبیت و يا عدم محبوبیت چهره ها 
به طور دايم توسط داوری جمعی جامعه باال و پايین می رود و چهره شايسته و ناشايسته به سرعت 
توسط افکار عمومی جامعه تعیین می شود و همچنین در ساير حوزه هايی كه پای منافع خصوصی 
در میان است فرصتی برای اشتباه مداوم نیست و سازوكار اصالح و حذف به سرعت عمل می كند.

اما در حوزه ی دولتی اين سازوكارها به خوبی طراحی و اجرا نمی شوند و به رغم وجود مؤسسات 
و نهادهای ناظر، ناشايستگان و يا كمتر شايستگان به سرعت بازخورد مثبت يا منفی تصمیمات خود 
را دريافت نمی كنند و سازوكار اصالح و حذف به خوبی عمل نمی كند. در حوزه دولت، دولتمردان 
به طور  نیز  جامعه  و  نیستند  مواجه  خود  مديريت  و  تصمیمات  بازخورد  با  صريح  و  عیان  به طور 
صريح و روشن نمی تواند در حوزه های مختلف عملکرد دولت داوری نمايد. ای كاش دولت در 
حوزه های مختلف اقتصاد، سیاست، فرهنگ، جامعه، محیط زيست، بهداشت و ...شاخص های دقیق 
و روشنی )همراه با مقادير هدف برنامه ها( را تعريف و نمودار تغییرات اين شاخص ها در بازه های 
زمانی مختلف و در يک تابلوی عمومی جلوی چشم افکار عمومی قرار می داد تا جامعه نسبت به 
ضريب شايسته ساالری دولت داوری نمايد. چراكه با بی شمار پست های مديريتی و دولتی امکان 
انتخاب شايسته ترين به صورت نفربه نفر ناممکن است و تنها می توان از ضريب نفوذ شايسته ساالری 
با رشد شاخص های مثبت  به طور مستقیم  در اركان دولت سخن گفت و اين میزان ضريب قطعاً 

حوزه های مختلف ارتباط دارد.

پژوهشی در ضرورت و اهمیت نهادینه شدگی نظام شایسته ساالری در سازمان ها



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال هفتم، شماره بیست و ششم/ زمستان 1394 52

فقدان نظام شايسته ساالری يکی از عوامل نشان دهنده ی مشکل اساسي در سطح سازمان ها بوده 
و منجر به عدم استفاده ی بهینه از منابع موجود در زمینه ی تولیدات و خدمات و عدم توانايي كافي 
در ارايه خدمات و كاالهای با كیفیت مطلوب و قابل رقابت در سطح جهان و بهره وری پايین و 
عدم دستیابي به رشد اقتصادي مورد نظر و همچنین افزايش تورم و كاهش سطح رفاه اجتماعي 
خواهد شد. بی شک مهم ترين علت شکست برنامه ها در كشور ما اين است كه گرچه برنامه هاي 
توسعه براساس مدل هاي اقتصادسنجی طراحي شده است، ولي نقش افراد و مديران و اقتصاددانان 
شايسته در آن ها محدود بوده و نظارت علمي و دقیق و همچنین اندازه گیری میزان شايستگي افراد 

در اجرا مغفول مانده است.
شايسته ساالری و شايسته پروري خود نشانه ای از تقسیم عادالنه امکانات و فرصت ها در جامعه 
سیستم  يک  كه  است  آن  طرفدار  شايسته ساالر  نظام  هستند.  اهمیت  حايز  بسیار  هردو  و  است 
شايسته ساالر و مديران شايسته در عرصه ی اجتماع مديريت كالن و اقتصادی شکل بگیرد. البته نه 

براساس قدرت و ثروت، بلکه براساس توانايي هاي انساني، تخصص، هوش و تالش و تعهد.
لذا  باعث قوام، مقبولیت و مشروعیت آن خواهد شد.  وجود نظام شايسته ساالری در هر كشور 
اداره ی  است.  برخوردار  خاصی  اهمیت  از  سازمان ها  رأس  در  شايسته  مديران  گزينش  و  انتخاب 
سازمان ها و بنگاه ها در عصر امروز، بر پايه ی قانون مداری همراه با دانش، بصیرت، تخصص و تعهد 
اخالقی است، به گونه ای كه در داخل، پاسخ گوی نیازهای معنوی و مادی جامعه بوده و در سطح 
منطقه ای و جهانی، توانايی برخورد با انواع دگرگونی ها را داشته باشند، اين مسأله تنها از عهده ی 
كسانی برمی آيد كه در زمره ی نخبگان، نوانديشان و به بیان ديگر، شايستگان باشند )مالمون، 1384(.

در معارف ديني ما نیز اين مهم همواره مورد تأكید قرار گرفته است كه طور نمونه به برخی از 
اهم اين ديدگاه ها اشاره خواهد شد:

الف - در قرآن مجید می خوانیم:
وا اأَلماناِت إِلي أَهلِها1؛ »همانا خداوند دستور می دهد كه امانت  ها را به  إِنَّ اهللَ يأمُُرُكم أَن تَؤدُّ

اهلش بسپارند«
در اين كالم مبارک به اهلیت داشتن فرد براي سپردن امانات و مسئولیت ها تأكید شده است كه 
می توان كلمه »اهل« را يکي از مفاهیم محوري شايسته ساالري دانست. مراد از امانات كه در اين 
آيه به آن اشاره شده است، اعم از »امانات مالی، معنوي و مسئولیت ها« است، كلمه اهل تمامي اين 
عناوين را شامل می شود. از طرفي اين مفهوم را خداوند در قالب امر بیان فرموده كه معنايش اين 
است كه سپردن امانت به كساني كه اهلیت و شايستگی دارند، يک امر واجب است.  چون امر 
داللت بر وجوب دارد، همچنین خداوند تبارک وتعالی فرموده است: بر همگان مخصوصاً آنان كه 
صاحب امر و فتوا هستند و اختیار عزل و نصب را دارند، واجب است كه مسئولیت ها را به كسانی 
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كه اهلیت و شايستگي دارند، بسپارند. 
ب- در حديثي از پیامبر اعظم اسالم )ص( كه در حقیقت تفسیري برآيه ی فوق است، چنین آمده است:

»هر كس از بین مسلمانان عاملي بر سركار بیاورد و بداند كه در بین مسلمانان فردي وجود دارد 
كه او براي اين كار سزاوارتر و به كار خدا و سنت پیامبر )ص( آشناتر است، آن كس به خداوند 
و رسول و جمیع امت اسالمي خیانت كرده است«.  موضوع حديث تا حدودي واضح و روشن 
است چراكه توضیحي است بر مفهوم آيه ی فوق، يعني اگر كسي از »شايسته گزيني« عدول كند، يا 
اين كه به دلیل ندانم كاری يا ساير انگیزه هاي شخصي، گزينش اصلح را به فراموشي بسپارد عملش 

جز خیانت به امت اسالمي نخواهد بود. 
ج – در فرمان امیر مؤمنان علي )ع( كه خطاب به سردار شهید مالک اشتر است، مسأله ی انتصاب 
مديران و اهمیت آن را مورد توجه و تأكید قرار داده و می فرمايند: »اي مالک در كار كارگزارانت 
به دقت انديشه كن و پس  از اين كه آنان را نیک آزمودي به كار بگمارشان آن ها را از روي محبت 
نابه  جا و خودسرانه به كاري بر مگزين كه اين دو اساس ظلم، ستم و خیانت است«. از مفاد اين 

حديث شريف می توان دو مطلب اساسي را استنباط نمود.
  • مطلب اول »آزمايش و اختیار« است كه تأكید امام )ع( به مالک اين است كه قبل از اين كه اقدام 
به انتصاب افرادي نمايد، ابتدا ايشان را خوب آزمايش كند، در كار آنان »دقت و انديشه نمايد« و 

اگر شايسته آن دانستند سپس آن ها را به كار بگمارند.
  • مطلب دوم تأكیدی بر سخن پیامبر است كه امام می فرمايند اگر چنین نکردي و از روي محبت نابجا و 
خودسرانه )بدون اختیار و آزمايش( آن ها را به كار گماردي، گويي به امت اسالمي ظلم و ستم و خیانت 
روا داشته ای. امام منظورش را در جاي ديگر روشن تر بیان می فرمايند: »اي مالک تو می تواني از میان مردم 
كساني را برگزيني كه در فساد و تباهي شركت نکرده ستمگر و گناهکار را در زشت كاری شان ياري 
و مساعدت ننموده اند«. با توجه به مفاد اين سخن می توان »تجربه افراد« را شاهدي بر عملکرد گذشته ی 

آن ها دانست و به عنوان فاكتوري در امر شايسته ساالري از آن بهره گرفت.
بررسی مفهوم شایستگی و شایسته ساالری

شايسته ساالری1 به شیوه ای از حکومت يا مديريت گفته می شود كه در آن دست اندركاران برپايه 
فامیلی.  يا موقعیت اجتماعی و  براساس قدرت مالی  نه  برگزيده شوند و  توانايی و شايستگی شان 
بیش ازپیش  را  متخصص  انسانی  نیروی  به  نیاز  تغییرات،  و  تحوالت  شتاب  و  نوين  فن آوری های 
كرده است. اين امر بنگاه ها و دولت را به سوی نظام و سیستمی شايسته ساالر رهنمون می كند. در 
جوامع شايسته ساالر، نگرش های خويشاوندساالری، قبیله گرايی، حزب ساالری و... مطرود است. 
نظام شايسته ساالر، نظامی است كه در آن افراد مناسب در مکان و زمان مناسب منصوب شده و از 

ايشان بهترين استفاده در راستای اهداف فردی، سازمانی و اجتماعی به عمل آيد.
1-meritocracy
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است.  ايدئولوژی  يک  بلکه  حکومت،  نوع  يک  نه  شايسته ساالری،  كه  داشت  توجه  بايد 
در  تلقی می شود، درحالی كه شايسته ساالری  نوع حکومت  اشتباه يک  به  و  غالباً  شايسته ساالری 
حقیقت يک رويکرد و يک فاكتور برای انتصاب اشخاص در يک حکومت است. افراد در سیستم 
معیار ها  اين  می گیرند.  قرار  قضاوت  مورد  شايستگی  از  متغیری  معیارهای  براساس  شايسته ساالر، 
می توانند زمینه های گسترده ای، از هوش گرفته تا پايبندی به اخالقیات، از استعداد عمومی تا دانش 
در زمینه خاص را در بربگیرند. يکی از انتقادات وارد شده به اين رويکرد، اشاره به اين حقیقت 
معرض  در  و  فاقد وضوح كافی  بالقوه  كه  است  مبهم  و  عمیق  مفهوم  »شايستگی« يک  دارد كه 

سوءاستفاده است.
»طلوع شايسته ساالري«  عنوان  با  انگلیسی در سال 1958 در كتابي  يانگ1 جامعه شناس  مايکل 
برای اولین بار واژه شايسته ساالری يا مريتوكراسی را مورد استفاده قرارداد و بعداً، الوسون وگارود 
شايسته ساالری را در كتاب الفبای جامعه شناسی چنین تعريف كرد: »نظام شايسته ساالری عبارت 
است از نظامی كه در آن مزايا و موقعیت های شغلی تنها براساس شايستگی و نه بر مبنای جنسیت، 
طبقه اجتماعی، قومیت يا ثروت به افراد تفويض می شود«. شايسته ساالري در بسترهای يک حاكمیت 
سیاسی و مديريت اجتماعی، زمانی تحقق می يابد كه مجموعه ای از انسان های عالم و متخصص در 
رشته های گوناگون علمی توانايي ها، دانش، تخصص و استعدادشان را جهت پیشبرد چرخ اداری به 
خدمت گمارند. از نتايج و حاصل شايسته ساالری در هر سیستم اداری، طبعاً سازندگی، شکوفايی، 
توسعه، ترقی و پیشرفت در همه ی زمینه ها اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و سیاسی 

را می توان نام برد.
برتر  با عملکرد  مرتبط  برای توصیف ويژگی های شخصیت  را  واژه شايستگی  وايت2 )1959( 
و انگیزه ی باال معرفی نمود. ايشان، شايستگی را اين گونه تعريف كرد: »تعامل اثربخش يک فرد 
»ظرفیت  دارد كه  شايستگی وجود  بر  شايستگی« عالوه  »انگیزه  بحث كرد كه يک  و  محیط«  با 
تحقق يافته« نام دارد. رومی های اولیه نیز برای معرفی ويژگی های يک »سرباز رومی خوب« لیستی 
در  محیط شركتی  در  شايستگی  بر  مبتنی  رويکردهای  معرفی  اما  تهیه كردند؛  را  شايستگی ها  از 
حدود سال 1970 آغاز شد و سپس توسعه ی آن رويکردها و استفاده از آن ها به سرعت رشد كرد 

)دراگانیديس و منتزاس، 2006(.
فارنهام3 )1990( به نقل از كوپر4 )1998( بیان می كند كه اصطالح شايستگی، اصطالحی جديد و 
مربوط به عصر حاضر است، اما مفهوم آن مفهومی قديمی است. گرچه درمورد تاريخ دقیق شروع 

1-Micheal Young

2-White

3-Farnham

4-Cooper
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رويکرد شايستگی و شناسايی آن اتفاق نظر اندكی بین صاحب نظران وجود دارد اما همه ی آن ها 
در اين مورد عقیده دارند كه ظهور آن مربوط به دهه های آخر قرن بیستم است. در واقع شركت 
بودند و ديويد مک كلند، روانشناس  بر شايستگی  مبتنی  پیشگام روش شناسايی  »های- مک بر« 

دانشگاه هاروارد در اواخر دهه 1960 و اوايل دهه 1970 پايه گذار آن بود.
مقاله ی مک كلند در سال 1973 با عنوان آزمون شايستگی به جای هوش، در مجله روانشناسی 
برای نهضت  به عنوان جايگزينی  برای توسعه ی نهضت شايستگی  نقطه عطفی  آمريکا چاپ شد، 
ارزشیابی  روش  كه  شد  منجر  پژوهشی  فرآيند  يک  ايجاد  به  كلند  كار مک  بود.  هوش  آزمون 
شايستگی مشاغل JCAM(1( نامیده می شود. روش شناسی شايستگی مک كلند را می توان در دو 

عامل خالصه كرد:
الف( استفاده از نمونه های معیار يا مقايسه نظام مند افراد دارای عملکرد برتر با افرادی كه موفقیت 

كمتری دارند، به منظور شناسايی ويژگی ها و شاخص ها.
 )Whetzel. D  .ب( شناسايی تفکرات و رفتارهای كاربردی كه به نتايج مثبتی منجر می شوند

& Steighner. L Patsfall. M. 2000(
را مشخص  اين گونه توصیف كرد: »خصوصیتی كه عملکرد  را  مک كلند )1973( شايستگی 
می كند«، به طوركلی شايستگی عبارت است از: »هر خصوصیت مشخصی كه يک فرد دارد و از آن 
استفاده می كند و منجر به عملکرد موفق در يک نقش می شود« )Dubois.1993:5(. وقتی كه 
هدف، عملکرد محل كار می باشد، محققان از واژه شايستگی يا شايستگی شغلی استفاده می كنند 
كه اشاره به شايستگی ها در سطح فردی دارد و به موفقیت شغل كمک می كند. شايستگی شغلی، 
اثربخش در يک شغل می شود  و  برتر  به عملکرد  منجر  فرد است كه  خصوصیت مشخص يک 

)بوياتزيس، 1982، اقتباس از كلمپ، 1980(.
گسترده ی  پذيرش  برای  را  داليلی  و  مزايا  شايستگی،  انقالب  به  توجه  با   )1973( كلند  مک 
شايستگی در قرن 21 بیان كرد كه عبارت اند از )درواقع برتری هايی كه شايستگی نسبت به هوش 

دارد عنوان شده است(:
  1- بهترين شیوه برای درک عملکرد اين است كه آنچه واقعاً افراد برای موفق بودن انجام می دهند 

را مشاهده كنیم به جای اين كه بر روی خصوصیاتی مثل هوش تأكید كنیم.
  2- بهترين شیوه برای ارزيابی و پیش بینی عملکرد اين است كه افرادی داشته باشیم كه جنبه های 
كلیدی شايستگی را انجام دهند كه قرار است ارزيابی شود به جای اين كه آزمونی برای ارزيابی 

خصوصیات و گرايش ها انجام دهیم.
برخالف خصوصیات و  يابند  توسعه  و  ياد گرفته شوند  زمان  در طول  می توانند    3- شايستگی ها 

JCAM -1، يک روش تجربی، تحلیلی برای تعیین شايستگی هاست كه در كنار ديگر عناصر شغل، برای ايجاد يک مدل شايستگی برای شغل به كار 
می رود.
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گرايش هايی كه ذاتی و غیرقابل تغییر می باشند.
  4- شايستگی ها بايد برای افراد قابل مشاهده و در دسترس باشند تا بتوانند سطوح مورد نیاز عملکرد 
را درک كرده و توسعه دهند به جای اين كه بر روی خصوصیات و هوش تأكید كنیم كه مخفی و 

پنهان است.
  5- شايستگی ها با نتايج معنادار زندگی مرتبط است كه شیوه ای را توصیف می كند كه افراد بايد 
در جهان واقعی كار انجام دهند به جای اين كه بر روی خصوصیات ذهنی محرمانه تأكید كند كه 

فقط روانشناسان می توانند آن را درک كنند.
:)Losey.1999( مايکل لوزی1 مفهوم شايستگی را در قالب معادله زير تبیین می كند

شايستگی= هوش + آموزش تخصصی + تجربه + اخالق حرفه ای + / - عالقه مندی
به نظر لوسی، هوش عامل ارثی و غیر اكتسابی اين معادله به حساب می آيد و نشان دهنده ظرفیت 
به  خام  داده های  تبديل  در  توانمندی  و  اطالعات  تجزيه وتحلیل  يادگیری،  در  انسان  هر  ذهنی 
اطالعات الزم برای حل مسايل است. آموزش تخصصی عامل ديگری است كه در شايستگی نقش 
دارد. البته نه فقط آموزش دانشگاهی بلکه آموزش مستمر مانند ارتباط با انجمن های تخصصی و 

شركت در دوره های آموزشی)همان(.
عامل بعدی تجربه است كه می تواند بزرگ ترين معلم زندگی باشد. مديران بايد عالوه بر استفاده 
از تجربیات خود سعی كنند تا از تجربیات ديگران نیز استفاده كنند. توجه به اصول اخالق حرفه ای 
عامل ديگری در شايستگی مديران می باشد. آخرين عامل میزان عالقه مندی افراد به حرفه است كه 

بدون عالقه، احتمال موفقیت حرفه ای بسیار كم است.
از نظر سینات، شايستگی دربرگیرنده ی دانش، مهارت و توانايی و ديگر ويژگی های شخصیتی 
سازمانی  نتايج  به  دستیابی  و  موفق شغل  انجام  برای  ابتکار  و  فردی  كنترل  انگیزه،  ارزش،  ازجمله 
مطلوب است. از نظر اليل و اسپنسر قابلیت عبارت از انگیزه ها، ويژگی های فیزيکی، ويژگی های 
در  برتر  عملکرد  برای  مهارت  و  دانش  اعتمادبه نفس(،  ارزش-  )نگرش-  ازجمله  درون شخصیتی 
شغل است. در تعريف دوبويس شايستگی عبارت از ويژگی های شخصیتی، دانش، مهارت، الگو و 
مفهوم های ذهنی يا تركیبی از اين عوامل است كه موجب عملکرد موفقیت آمیز فرد در شغل مورد 
نظر می شود )اولدريج و جانسون، 2004(. به نظر پیپل سافت شايستگی عبارت از دانش، مهارت و 
رفتارهای قابل اندازه گیری و قابل مشاهده ای است كه موجب موفقیت شغلی می شود )امری، 2002(.

بوياتزيس2 )1982( شايستگی ها را اين گونه تعريف می كند: »ويژگی هايی كه با عملکرد برتر و 
اثربخش در يک شغل مرتبط می باشد. اين بدان معناست كه شواهد نشان می دهد دارا بودن يک 
بین  تجربی  رابطه ی  و يک  می شود  شغل  در يک  اثربخش  و  برتر  عملکرد  به  منجر  خصوصیت 

1- Losey

2- Boyatzis
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خصوصیت به عنوان يک متغیر مستقل و عملکرد شغلی به عنوان يک متغیر وابسته وجود دارد.« بايد 
اشاره شود كه واژه شايستگی توسط نويسندگان به صورت های متفاوتی تعريف شده است. به طور 
مثال، اسپارو )1997( شايستگی را اين گونه تعريف كرد: مجموعه الگوهای رفتاری كه مرتبط با 

عملکرد كاری می باشد و افراد برتر را از افراد عادی متمايز می كند.
مارلی1 )1998(: شايستگی ها، توانايی های انسانی قابل اندازه گیری هستند و برای عملکرد كاری 
الگوهای  نیاز هستند. دوبیس )1998(: شايستگی ها، خصوصیات دانش، مهارت ها،  اثربخش مورد 
نظری و امثال آن هستند كه اگر تنها يا به طور تركیبی استفاده شوند، منجر به عملکرد موفق می شود. 
آتی و اورس )1999(: يک شايستگی مرتبط با شغل، مجموعه ای از ابعاد عملکردی قابل مشاهده است 
كه شامل دانش فرد، مهارت ها، گرايش ها و رفتارها و همچنین كار گروهی، فرآيند و توانايی های 

سازمانی است كه مرتبط با عملکرد باال می باشد و سازمان را به مزيت رقابتی پايدار تجهیز می كند.
جکسون و شولر2 )2003(: مهارت ها، دانش، توانايی ها و ديگر خصوصیاتی كه يک فرد برای 

اجرای اثربخش شغلش نیاز دارد.
تمامی  در  تشخیصی  قابل  مشترک  نکات  كه  می دهد  نشان  فوق  تعاريف  تحلیل  و  بررسی 
ديگر  و  توانايی  مهارت،  دانش،  شامل  شايستگی  از:  است  عبارت  كه  دارد  وجود  تعاريف  اين 
يا  و  فیزيکی(  ارزش، نگرش، ويژگی های  مفهوم های ذهنی،  )انگیزه،  ازجمله  ويژگی های فردی 
تركیبی از اين عوامل است. شايستگی آن دسته از خصوصیات شاغالن است كه زيربنای رفتارهای 
يا  برتر و مؤثر آن ها در آن شغل، وظیفه  موفق شغلی آنان را تشکیل می دهد و موجب عملکرد 
شرايط می شود. شايستگی ها بايد قابل مشاهده و قابل اندازه گیری باشند و با ثبات و تکرار در رفتار 

فرد مشاهده شوند.
گونه  شناسی3 نظام مدیریت بر مبنای شایستگی

كه  است  سازوكارهايی  از  پیچیده  مجموعه ای  و  بديع  موضوعی  به منزله ی  شايستگی  سامانه ی 
می بايست طی فرآيندی بلندمدت، علمی و سنجیده در ادارات و سازمان ها استقرار يابد. الزمه ی 
شايسته ساالری فراهم آوردن زيربناهای مربوطه از نظر ساختاری، نگرشی، قانونی و سازمانی است. 
استقرار شايسته ساالری در يک سازمان با شايسته دوستی شروع، با شايسته گزينی و شايسته پروری 
تکامل و با شايسته داری تداوم می يابد. در واقع اجرای شايسته ساالری به كوششی درازمدت، پیگیر 
و مستمر برای دگرگونی اجتماعی و فرهنگی نیاز دارد. برای دگرگونی هم می بايست زمینه های 

مختلف به طور هم زمان به كار گرفته شوند.
از  مجموعه ای  آن  بطن  در  كه  است  تلفیقی  فرآيند  يک  شايستگی  مبنای  بر  مديريت  نظام 

1-Marrelli

2-Jackson, S.E and Schuler

3- Typology

پژوهشی در ضرورت و اهمیت نهادینه شدگی نظام شایسته ساالری در سازمان ها
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نظام  جايگاه  تا  می كند  تالش  گونه شناسی  میان  اين  در  كرد.  شناسايی  می توان  را  زيرفرآيند ها 
شايستگی را در میان ساير موضوع ها و زيرموضوع ها مرتبط با اين نظام مشخص كند. اين روش 
باعث می شود تا ضمن آگاهی از ماهیت موضوع مورد مطالعه، جايگاه آن در میان ساير موضوع ها 
و نیز ارتباط آن با موضوع های مرتبط مشخص شود. بر اين اساس سنخ شناسی نظام مديريت بر 

مبنای شايستگی هفت زير فرآيند را به شرح زير مورد تأكید قرار می دهد.
به  امور  اداره  برای  تسهیالت الزم  و  فرهنگی  بستر های  فراهم كردن  معنای  به    1- شايسته خواهی 

دست شايستگان.
شايسته خواهی به عنوان يک ارزش اجتماعی، همانند ديگر ارزش هاست كه به صورت فرهنگ يک 
جامعه بروز می نمايد. در فرهنگ اسالمی نیز به شايسته خواهی به عنوان يک ارزش توجه بسیار شده است.

  2- شايسته شناسی: شايسته شناسی1 به معنای حفظ سوابق، ضبط ويژگی ها و توانمندی های افراد و 
شناسايی پتانسیل های جديد در مقیاس كالن از طريق تسهیالت سخت افزاری و نرم افزاری.

حفظ  می باشد  خود  خاص  و  مناسب  تمهیدات  نیازمند  شايسته شناسی  كالن  و  ملی  سطح  در 
با  امروزه  كه  است؛  ويژه ای  اهمیت  دارای  شايستگان  توانمندی های  و  ويژگی ها  و ضبط  سوابق 
توسعه ی نرم افزاری و سخت افزاری و ايجاد بانک اطالعاتی، اطالعات مربوط به شايستگان بالفعل 
و بالقوه برحسب توانمندی ذهنی و روحی، عمومی و تخصصی و براساس بررسی های دقیق علمی 

و آزمون ها و مصاحبه های ساختارمند شناخته می شوند.
  3- شايسته سنجی: شايسته سنجی2 از طريق آزمون ها و مصاحبه های ساختارمند به منظور سنجش و 

اندازه گیری استعداد های چندگانه3 مديران بالفعل و بالقوه بر مبنای معیار های مناسب.
توانمندی  براساس  توانمندی شايستگان را دارند  افرادی كه فکر می كنند  الزم است آن دسته 
اين  بازشناخته شوند كه  بررسی ها و آزمون ها و مصاحبه های ساختارمند،  يا  عمومی و تخصصی 
مرحله نیازمند بازخوانی دقیق آموزه های دينی و اخالقی، فرهنگی و اجتماعی و مقوالت مديريتی 
و اجرايی برای تعريف معیارهای سنجش می باشد. فراهم نمودن چنین مبانی كه به دوراز كاستی و 

ناراستی باشد بايد در افق درازمدت و به تدريج صورت گیرد.
  4- شايسته گزينی: شايسته گزينی4 به معنای ارزيابی نتايج حاصل از شايسته سنجی به منظور تخصیص 
جايگاه مطلوب به كاركنان توانمند و شايسته. اين مرحله دارای دو بخش است. بخش اول مربوط 
به ارزيابی و تحلیل نتايج مراحل قبل است و بخش دوم تخصیص شايستگان به جايگاه درخور آن ها 
مربوط می شود. در اين مرحله از فرآيند شايسته ساالری براساس تحقیقات علمی وضعیت ايده آل و 
1- Merit identification

2- Merit Testing

3- Measuring Multiple Apptitude

4- Merit Selection
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ضدايده آل ترسیم شده و براساس آن وضعیت افراد شايسته در جايگاه خويش تعیین می گردد.
  5- شايسته گیری: به معنای جلب و جذب مديران شايسته است. يا توجه به اين كه بايد يک فضای 
رقابتی برای فعالیت ها ايجاد شود. تا دولت بتواند در اين فضا مديران مورد نیاز خود را از بخش های 
عادالنه  و  شفاف  و  اثربخش  تمهیداتی  بايستی  و  نمايد؛  جذب  دانشگاه ها  و  غیردولتی  و  دولتی 

به منظور جذب مديران شايسته ايجاد شود.
  6- شايسته گماری: اين مرحله از فرآيند شايسته ساالری، گماردن شايستگان در جايگاه خود است 
كه الزمه وجود زمینه های فرهنگی است. عدم وجود زمینه های فرهنگی باعث ايجاد منافع گروهی 
و پندارها و باورها و ارزش های غیرطبیعی خواهد شد. هرگونه اقدام نسنجیده، خطر شکست فرآيند 
گماردن شايستگان را به همراه دارد. به همین دلیل بايد فرهنگ و قوانین حمايتی الزم را در راستای 

شايسته گماری ايجاد نمود.
بايد  لذا  است.  آنان  جذب  و  جلب  از  بیشتری  اهمیت  دارای  شايستگان  لفظ  شايسته داری:   -7  
تمهیدات الزم فراهم شود و با شفافیت و رعايت عدالت و برابری از خروج مديران پرورش يافته 

به عنوان سرمايه های آماده به سازمان های ديگر و يا ساير كشورها جلوگیری كرد.
  8- شايسته پروری: نظام شايسته ساالر بايد با فراهم نمودن زمینه های پرورش مديران بالفعل و بالقوه 
از طريق آزمون های كوتاه مدت و درازمدت، آنان را به مراتب باالتر بینش و آگاهی و توانمندی 
سوق دهد؛ كه به موازات اين نظام بستر پذيرش مسئولیت های سنگین تر و ايفای اثربخش وظايف 

را ايجاد می نمايد.
شايسته خواهی به يک فرهنگ و اراده جمعی تعلق دارد كه بهره گیري از شايستگان و ارج نهادن 
بر آنان را به عنوان يک عزم ملی و ارزش خدشه ناپذير سازمانی مورد تأكید قرار می دهد. شايسته يابی 
به عنوان يک محور در فرآيند جذب نیروهاي مورد نیاز سازمان مورد توجه قرار گرفته است. در اينجا 
سازمان ها بايد از مؤثرترين روش ها براي يافتن افراد داراي قابلیت و شايسته بهره گیرند. شايسته گزينی 
به معناي انتخاب مناسب ترين و باقابلیت ترين افراد از میان داوطلبان است. اين ركن كه يکی از مهم ترين 
دولتی ايران است، بدون تعريف و  و حساس ترين بخش فرآيند شايسته ساالري در نظام اداري و 
تعیین دقیق قابلیت ها و شايستگی ها امکان پذير نخواهد بود. شايسته گماري به به كارگماري افراد در 
جايگاه شغلی و رعايت تناسب میان شغل و شاغل اشاره دارد؛ اما آخرين مرحله كه به شايسته پروري 

اختصاص دارد، اشاره به ضرورت توسعه ی مستمر افراد داخل سازمان دارد.
مدل شایستگی

كه  شد  شناسايي  اصلي  روش شناسی  يک  گرفت،  صورت  موضوع  ادبیات  از  كه  بررسي  در 
بیشتر مورد تأيید قرار گرفته است. در يک بررسی از بین 30 شركت بزرگ آمريکايی 29 شركت 
در 5 سال اخیر اين رويکرد را به كار بسته اند. هم اكنون اين رويکرد در كشورهای غربی، نه تنها 
مورد توجه شركت ها و بنگاه های كسب وكار بوده، بلکه مورد استفاده و بهره گیری سازمان ها و 

پژوهشی در ضرورت و اهمیت نهادینه شدگی نظام شایسته ساالری در سازمان ها
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شركت های دولتی نیز قرار گرفته است )باالنتاين و نیگل، 1385(.
لیونس و همکاران )2004( اشاره كردند كه شركت ها هرسال 100 میلیون دالر بر روی توسعه، 
گروه  عضو   292 توسط  كه  تحقیقی  در  می كنند.  صرف  شايستگی  مدل های  اصالح  و  اجرا 
الگوبرداری منابع انسانی انجام شد مشخص شد كه: الف( 75 درصد سازمان ها در گزينش، ارتقا و 
آموزش و بالندگی از شايستگی ها استفاده می كردند، ب( 65 درصد سازمان ها در مديريت عملکرد 
از شايستگی ها استفاده می كردند، ج( بسیاری از سازمان ها در برنامه ريزی موفقیت و كار راهه شغلی 
از شايستگی ها استفاده كردند )كوک و برنتهال، 1998(. با توجه به آمارهای ذكر شده، مدل های 
جامع شايستگی، می تواند در بخش های مختلف كشور ازجمله بخش دولتی و خصوصی، منجر به 

اثربخشی مديران و در نهايت موفقیت سازمان ها شود.
تحقیقاتی كه در بريتانیا در سال 1994 انجام شد، انگیزه ای را برای ارايه شايستگی ها مشخص 

می كند كه در جدول زير نشان داده شده است.
جدول ۱- علل معرفی شایستگی ها

 درصد دلیل
 28 بهبود عملکرد

 21 آموزش و بالندگی
 19 فرهنگ تغییر

 13 کارمندیابی بهتر
 8 استانداردها

اقتباس از بوتلر و فلمینگ )2002( 

تعداد محدودی مدل داخلی  از چهل مدل خارجی شايستگی و  بیش  پیشینه،  بررسی  از طريق 
شايستگی مديران شناسايی شد كه خالصه ی اين مدل ها در ادامه آمده است. با كنکاش در ابعاد 
معرفی شده در هريک از مدل ها و توجه به تعاريف ابعاد معرفی شده توسط محققان، می توان 4 
حوزه ی شايستگی را ارايه نمود كه ابعاد شايستگی تحت آن حوزه ها معرفی شدند. اين حوزه های 

شناسايی شده عبارت اند از:
  1- حوزه ی فنی: شايستگی های اين حوزه مربوط به دانش خاص شغل می باشند. الزم به ذكر است 
كه اين حوزه با توجه به نوع شغل متفاوت است و پايه و اساس انجام صحیح يک شغل را منجر 

می شود.
  2- حوزه ی محیطی: شايستگی هايی كه با توجه به گرايش های كسب وكار شکل می گیرد.
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تالش های  و  مديران  خاص  وظايف  به  مربوط  حوزه  اين  شايستگی های  مديريتی:  حوزه ی   -3  
مديران برای توانمندسازی زيردستان می باشد.

  4- حوزه ی فردی: شايستگی های اين حوزه مربوط به خصوصیات و ويژگی های شخصی مدير و 
ارتباطات و روابط اجتماعی مدير می باشد.

شکل ۱- حوزه های کالن شایستگی

13 
 

های حوزه
کالن 

 شایستگی

 فنی حوزه

 حوزه
 فردی

 حوزه
 مدیریتی

 حوزه
 محیطی

 
 
 
 
 
 
 

الگهه ش یسیگهه گ   ارایهه ( در 2012) جمشههههو ش گ دیگهههه ا  
 مؤسگههههس بهههه اش مهههه ی ا   اشمجم عه گه گ  را یسی ،آم زی 

در ایه  تقیوهق اسه ع اد گ قسبلوهت در م ت ه  . گ به   یغل نسمو  ت م فقب اش انجسم ه چ   هس، دانش گ مهسر هس، قسبلوتهساز اس ع اد
 در. بسیه  تأثو گذارت ان  ب  جذب دانش گ مهسر  م  بسالت ش از دانش گ مهسر  ق ار گ فت، زی ا ای  اس ع اد گ ت انسی  است ک 

در . یه دمه  تأکو یغل گ گظسیف  اث بخشگ  آموزم فیوتانجسم  منظ رگ رف سرهسش م رد نوسز ب   هسمهسر نمسی  یسیگ گ  ب  رگش 
 :از ان ع سر یسیگ گ  از س  عنص  کلو ش تشکول ی ه ک  در . کن م  حیویت یسیگ گ  ف د، عملک د اگ را از دیگ ا  م مسیز

 .ده م  دارد ک  یسیگ گ  قگم   از یخصوت ف د را تشکولره ب  ای  نک   نهسدین  ی ه: ایس هسشگیژگ  -
 .ی دم  ی ه بون پوشرابط  علت گ معل ل: ب ی  معن  ک  یسیگ گ  منج  ب  عملک د گ رف سر  -
ی ه  بون پوشی د گ یس عملک د به   از آ  چوزش ک  م  اث بخش ط رب ی ه  بون پوشعملک د: یسیگ گ  منج  ب  عملک د  -

 .آی م  دستب 
قه ار گوه د ایه  ع امهل  سهسزمس بسیگهت مه رد ت جه  مه  در ت گی  گ ط اح  نظسم یسیگ گ  ع امل کلو ش گج د دارد که 

 از: ان ع سر 
گ ح کهت به  سهمت اهه او گجه د  سسزمس  مأم ریتی  ب اش کسر ک د  در راه انجسم هسگ انگوزانن ههس چ  مق ک مق ک:

کنن  گ مگئ لوت رسو   ب  اه او را م  آگر ب اش خ د تعوو د بس انگوزه گ م فیوت طلب هم اره اه او چسلشب اش مثسل اف ا. دارد
 .دهن م  گو ن  گ بس گ ف   بسزخ ر کوفوت کسر خ د را ارتیسم  ب  عه ه

  دی ش منسسب ب اش مثسل گاکنش س یع گ دای . ش سسزگسر ب  ی ایط کسر گ اطالعس هسخص صوس  فوزیک  گ پسسخخصوص : 
یهک ف گیهن ه مقصه ل  هسشیسیگه گ رانه  اسهت گ یهس دایه   ظهسه ش آراسه   از یک رانن ه مگسبیس  ات م ول هسشیسیگ گ از 
 .بسی م 

گ اع یسدش ک  ف د در  نفساع مسدب ب اش مثسل موزا  . گ تص ی ش ک  ف د از خ د دارد هسارزشش ف د، هسنگ شدرک از خ د: 
 .ده م  درک از خ د را تشکول   د دارد یک بخشی ایط مخ لف ب  خ

ت لوه  گ ت زیهع انه اش الک  یکه   آگرشف ب اش مثسل یک مهن س ب ق راجع ب  . دانش: اطالعست  ک  ف د در یک زمون  دارد
 .اطالعس  گ دانش الزم را بسی  دای   بسی 

وگت بسی  ت انسی  تسیپ بوش از ص  کلم  را در م   ب اش مثسل یک تسیپ. ت انسی  اج اش یک فعسلوت فوزیک  یس ذهن مهسر : 
 .دای   بسی  کلو صفق یک دقوی  بس اس فسده از 

آموزشی،  مؤسسات  مديران  برای  شايستگی  الگوی  ارايه  در   )2012( ديگران  و  جمشیدی 
انجام هرچه موفق تر و  برای  قابلیت ها، دانش و مهارت ها  استعدادها،  از  را مجموعه ای  شايستگی 
بهتر شغل نامید. در اين تحقیق استعداد و قابلیت در مرتبه باالتری از دانش و مهارت قرار گرفت، 
زيرا اين استعداد و توانايی است كه می تواند بر جذب دانش و مهارت تأثیرگذار باشد. در نمايه 
اثربخش شغل  و  موفقیت آمیز  به منظور انجام  نیاز  مورد  رفتارهای  مهارت ها  و  بر روی  شايستگی 
و وظايف تأكید می شود. در حقیقت شايستگی فرد، عملکرد او را از ديگران متمايز می كند. در 

شايستگی از سه عنصر كلیدی تشکیل شده كه عبارت اند از:
را  فرد  شخصیت  از  قسمتی  شايستگی  كه  دارد  نکته  اين  به  اشاره  شده:  نهادينه  ويژگی های   - 

تشکیل می دهد.
  - رابطه علت و معلول: بدين معنی كه شايستگی منجر به عملکرد و رفتار پیش بینی شده می شود.

  - عملکرد: شايستگی منجر به عملکرد پیش بینی شده به طور اثربخش می شود و يا عملکرد بهتر از 
آن چیزی كه پیش بینی شده به دست می آيد.

در تدوين و طراحی نظام شايستگی عوامل كلیدی وجود دارد كه می بايست مورد توجه سازمان 
قرار گیرد اين عوامل عبارت اند از:

و  سازمان  مأموريت  انجام  راه  در  كردن  كار  برای  انگیزاننده هايی  و  محرک ها  محرک: چه 
اهداف  موفقیت طلب همواره  و  انگیزه  با  افراد  مثال  برای  دارد.  اهداف وجود  به سمت  حركت 
چالش آور برای خود تعیین می كنند و مسئولیت رسیدن به اهداف را بر عهده می گیرند و با گرفتن 

بازخور كیفیت كار خود را ارتقا می دهند.
خصیصه: خصوصیات فیزيکی و پاسخ های سازگار به شرايط كار و اطالعات. برای مثال واكنش 

پژوهشی در ضرورت و اهمیت نهادینه شدگی نظام شایسته ساالری در سازمان ها
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سريع و داشتن ديدی مناسب از شايستگی های يک راننده مسابقات اتومبیل رانی است و يا داشتن 
ظاهری آراسته از شايستگی های يک فروشنده محصول می باشد.

میزان  مثال  برای  دارد.  خود  از  فرد  كه  تصويری  و  ارزش ها  فرد،  نگرش های  خود:  از  درک 
را  از خود  بخش  درک  دارد يک  به خود  مختلف  در شرايط  فرد  كه  اعتقادی  و  اعتمادبه نفس 

تشکیل می دهد.
دانش: اطالعاتی كه فرد در يک زمینه دارد. برای مثال يک مهندس برق راجع به فن آوری تولید 

و توزيع انرژی الکتريکی اطالعات و دانش الزم را بايد داشته باشد.
مهارت: توانايی اجرای يک فعالیت فیزيکی يا ذهنی. برای مثال يک تايپیست بايد توانايی تايپ 

بیش از صد كلمه را در مدت يک دقیقه با استفاده از صفحه كلید داشته باشد.
الزم به ذكر است، شايستگی هايی كه افراد در زمینه دانش و مهارت دارند حین انجام كار به 
چشم می آيند اما در شايستگی در زمینه ی خصیصه ها و درک از خود، محرک ها نمايان نیستند و 
بیشتر در شخصیت فرد پنهان اند؛ بنابراين بهبود شايستگی های عینی ساده تر از بهبود شايستگی های 

غیرعینی است.
جمشیدی و ديگران )2013( فهرستی از شايستگی های كلیدی را  كه براساس نقش های مديران 
در اكثر مقاالت در سازمان های مختلف به چشم می خورند بر پايه ی چهار گروه بزرگ شايستگی ها 

ارايه داد كه عبارت اند از:
شايستگی های شخصیتی: شايستگی های شخصیتی عبارت اند از شايستگی هايی كه ويژگی های 

شخصیتی مانند خود مديريتی، اعتمادبه نفس، صداقت و درستکاری  را در فرد نشان می دهد.
و  رهبری  ويژگی های  به  اشاره  شايستگی ها  از  گروه  اين  مديريتی:  و  رهبری  شايستگی های 

مديريت نظیر هدف گرا بودن، قاطعیت، مديريت بحران و ... می نمايد
نظیر  توانايی هايی  و  مهارت ها  گروه  اين  شايستگی های  اجتماعی:  و  ارتباطی  شايستگی های 
مهارت مذاكره، توانايی كار در گروه ها، مديريت تعارض  و ... می باشد كه باعث می گردند مدير 
به نحو اثربخشی شبکه ارتباطی خود با ديگران را در جهت رسیدن به اهداف سازمانی حفظ نمايد.

شايستگی های استراتژيک: اين گروه از شايستگی ها كه در بازار رقابتی امروز نقش مهمی دارند 
شامل توانايی ها و مهارت هايی می شوند كه مدير با استفاده از آن ها فرصت های بازار را شناخته و با 
استفاده از اين شايستگی ها اهداف شركت را بر مبنای استفاده از فرصت ها و حذف تهديدات در 
جهت انجام مأموريت سازمان بنا نهاده و تالش می نمايد با استفاده از نقاط قوت سازمان به آن ها 
دست يابد. شايستگی هايی نظیر تفکر شهودی، مديريت دانش و تفکر استراتژيک در اين گروه 

قرار دارند.
يک الگوي شايستگي فهرستي از شايستگی هايی است كه از مشاهده عملکرد رضايت بخش يا 
استثنايي كاركنان براي يک شغل ويژه، تهیه می شود. اين الگو می تواند شايستگی هايی كه كاركنان 
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بايد براي بهبود عملکرد خود در شغل فعلي توسعه دهند و يا براي ارتقا يا انتقال به شغل های ديگر 
يعني  مهارت ها،  شکاف  تجزيه وتحلیل  در  می تواند  همچنین  الگو  كند.  شناسايي  را  شوند  آماده 
افراد، مفید باشد. يک طرح توسعه ی  يا  نیاز سازمان ها  مقايسه بین شايستگی های موجود و مورد 
توسعه  در خالل  مهمي كه  متغیرهاي  به وجود آيد.  اين شکاف  بردن  بین  از  براي  می تواند  فردي 
يک الگوي شايستگي بايد مورد توجه افراد قرار گیرند، استفاده از واژه نامه هاي مهارت  يا ايجاد 
میداني،  مطالعات   - شايستگی ها  تطبیق  و  شناسايي  روش های  و  سازمان  مخصوص  واژه نامه هاي 

مصاحبه ها،گروه های تمركز و... است.
اين مدل ها از نظر اطالعاتی كه گردآوری می كنند اغلب با هم تفاوت دارند. برخی از مدل ها 
بر توانايی های ژنريک1 و خصوصیات كیفی 2اشخاص تأكید دارند، درحالی كه گروه ديگری از 
مدل ها روی مهارت های فنی3 ويژه شغل متمركز هستند، در برخی از مدل ها هم تالش می شود تا 
با در نظر گرفتن سه عامل نقش های شغلی4 رفتار های شغلی5 كی اس اوها 6تركیبی از شايستگی های 

فردی و زمینه های شايستگی شغلی در رويکردی جامع ارايه شود.
مانسفیلد7 در يک طبقه بندی كلی، انواع مدل های شايستگی را به دو دسته تقسیم می كند، دسته 
اول »مدل منفرد شايستگی شغل«، روی شغل خاصی در سازمان متمركز است تا الزامات كلیدی 
شغل را شرح دهد. ولی دسته دوم »مدل يک اندازه متناسب برای همه« شايستگی ها را برای همه 
سطوح شغلی در نظر گرفته و بر مبنای مجموعه ی مشتركی از شايستگی ها عمل می كند. صرف نظر 
از اين طبقه بندی مطالعات كوپر8، شیپمن )2000( و پری9 نشان می دهد كه اكثر مدل های شايستگی 

مبتنی بر اصول مشتركی به شرح زير هستند:
1- مبتنی بر خوشه ی دانش10، مهارت ها، توانايی ها، انگیزش، باورها، ارزش ها و رغبت ها؛

 2- مرتبط با جهت گیری راهبردی؛
3- دارای استانداردهای پذيرفته شده قابل مشاهده و سنجش؛

4- مرتبط با عملکرد برتر يا اثربخشی؛
 5- قابل بهبود از طريق آموزش وپرورش؛

6- مرتبط با بخش مهم شغل.

1- Generic Abilites

2- Qualitative

3- Technical Skills

4- Work-Related Roles

5- Job Behaviors

6- KSAOs (Knowledge-Skill-Ability-Other Characteristic)

7- Mansfield

8- Cooper

9- Parry

10- Knowledge Cluster
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ویژگی های مدل شایستگی
الگو و معماری شايستگی، ساختاری برای شرح شغل و مقیاسی برای ارزيابی عملکرد است. اين 
ساختار به سازمان ها امکان می دهد، به هنگام ارزيابی افراد و توانايی های مورد نیاز آن ها، به يک 
نیاز  با شايستگی های مورد  افراد  با مقايسه شايستگی  زبان سخن گويند. از سوی ديگر، سازمان ها 
برای شغل، به سهولت خواهند توانست سطح مهارت شايستگی های افراد را تعیین كنند. مدل هاي 
شايستگي به عنوان ابزاري كه استراتژي ها را به عملکرد سازماني و فردي مرتبط می سازند مورد 
استفاده قرار می گیرد. به عالوه، مديريت شايستگي به عنوان ابزار تغییر سازمان هاي بوروكراتیک به 
سازمان هاي مدرن تر و انعطاف پذيرتر مورد نظر قرار می گیرند كه می توانند براي تحقق تغییرات 

فرهنگ سازماني مورد استفاده قرار گیرند.
- منحصربه فرد )هر شايستگی به يک ويژگی تخصیص داده شود(؛

  - يکنواختی يا همگنی داخلی )شايستگی های هر ويژگی به هم شبیه و از ساير شايستگی های ديگر 
متفاوت باشند(؛

  - جامعیت )هر ويژگی مهم بايد در الگو باشد(؛
  - ثابت )شايستگی ها به سهولت بین ويژگی قابل نقل وانتقال نباشند(؛

  - نام گذاری مرتبط )نام با تمام كوتاهی خود، منظور و مفهوم را منتقل كند(؛
رویکردهای توسعه ی الگوهاي شایستگي

در 10 سال اخیر، بیشتر شركت ها و سازمان هاي دولتي به مباحثي همچون تحول سازماني، بهبود 
عملکرد، توسعه كاركنان،  طرح جانشیني و غیره، با اجراي برنامه هاي الگوسازي شايستگي توجه 
كرده اند تا عملکرد كاركنان را با نیازمندی های شغلي تطبیق دهند. توسعه يک الگوي شايستگي 

گام های مختلفي را شامل می شود كه براي ايجاد و تأيید يک الگو الزم هستند.
و  ارتقا  آن  هدف  كه  است  كالن  مرحله ی  چهار  از  مجموعه ای  شايستگی،  حیات  چرخه ی 
از:  عبارت اند  كالن  مرحله ی  چهار  اين  است.  سازمانی  و  فردی  شايستگی های  مستمر  توسعه ی 

ترسیم شايستگی، تشخیص شايستگی، توسعه شايستگی و نظارت بر شايستگی.
هدف از ترسیم شايستگی آماده كردن سازمان جهت بازنگری بر كلیه شايستگی های الزم برای 
انجام اهدافش است كه به وسیله طرح تجاری سازمان، الزامات پروژه، نیازهای گروه و نیازهای نقش 

شغلی تعريف می شوند. سطح تخصص الزم برای هر شغلی در اين مرحله به خوبی تعريف می شود.
و  از وضعیت موجود شايستگی  نمونه ای  معنی  به  است كه  مرحله ی دوم، تشخیص شايستگی 
سطح تخصصی مشابه ی است كه هر يک از كارمندان دارا هستند. تحلیل شکاف مهارت نیز در اين 
مرحله ضروری است تا شکاف بین تعداد و سطح شايستگی هايی كه كاركنان دارای آن هستند در 
مقايسه با تعداد و سطح شايستگی های الزم برای سازمان با توجه به نقش شغلی آن ها، تعريف شوند.

توسعه ی شايستگی، مرحله سوم است و آن برنامه ريزی فعالیت ها است؛ چنان كه تعداد و سطح 
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تشخیص شايستگی هايی كه كاركنان بايد داشته باشند را براساس دو مرحله قبلی و تجزيه وتحلیل 
شکاف مهارت، افزايش دهد.

مرحله  به وسیله  تحقق يافته،  نتايج  مداوم  ارزيابی  يعنی  شايستگی ها  بر  نظارت  مرحله،  آخرين 
توسعه ی شايستگی می باشد. )ايمانی، 1387(.

رویکرد موقعیتی
بر  موقعیتی  عوامل  آيا  كه  است  موضوع  اين  كشف  موقعیتی  رويکرد  در  اصلی  هدف 
شايستگی های مورد نیاز برای عملکرد عالی تأثیر می گذارد. محققانی مانند مورگان )1988( گی1 
بررسی ها  اين  نتايج  انجام داده اند،  را دراين باره  استوارت3 تحقیقاتی  لیندسی و  تامپسون،  چانگ2 
نشان می دهد كه عوامل وضعیتی مانند اندازه ی سازمان و محدوديت های ملی بر اين موضوع كه 
چه نوع از شايستگی ها برای عملکرد شغلی موفق مورد نیاز است اثر می گذارد. اگرچه تعداد زيادی 
از شايستگی های مشابه برای مشاغل مديريتی مورد نیاز است، ولی يافته ها حاكی از آن است كه 
با عوامل  نیز  تعدادی  و  بود  متفاوت خواهند  به عوامل وضعیتی،  توجه  با  از شايستگی ها  تعدادی 

موقعیتی – مانند مرزهای ملی – مرتبط هستند.
شکل 2- مدل اقتضایی شایستگی

17 
 

مشیاب  بیرای  هایشایسیتگیتعیااد زییادی از  اگرچی . گیااردمیی ثربرای عملکرد شغلی موفق مورد نیاز است ا هاشایستگینوع از 
بیا توهی  بی  عوامیل وییعیتی، مت یاو   هاشایستگیاز  تعاادیحاکی از آن است ک  ها مشاغل مایریتی مورد نیاز است، ولی یافت 

 مرتبط هستنا. –ماننا مرزهای ملی  –خواهنا بود و تعاادی نیز با عوامل موقعیتی 
 

 اقتضایی شایستگی مدل -2شکل 

 
 37ص  ،1383میثم لطی ی، منبع:

 
 شونا کی می معرفی« ترکیبی رفتار هایمجموع » عنوانب  هاشایستگی( 3)شکل  با توه  ب  چارچوب مال اقتضایی شایستگی

شایستگی،  شونا، در این میان عناصر گیریههتهاف  آمیزموفقیتی شایستگی ب  سمت کسب هاتواننا با توه  ب  محاودیتمی
تشیکیل  یترکوچی شونا و بیانگر این مویوع است کی  شایسیتگی از واحیاهای می شایستگی فردی تعریف هایمؤل   عنوانب 

 و عناصییری شایسییتگی هااسییت و محییاودیت سییازمانشایسییتگی داخییل  کننییااتعیینعییاملی مهییم،  عنوانبیی فرهنیی  . شییاا اسییت
 گاارد.می تأثیری سازمانمتعامل بر شایستگی  گان س ی  ترکیب  عنوانب  آن دهنااتشکیل

 1تئوری چنا سطحی
روش دیگری ب  نام تئوری چنا سطحی مطرح شاا است در تئوری چنا سیطحی  سازمانی اخیر در رونا تحقیقا  هادر ده 

 اثیر سیازمانبر  هاگرواافراد و  ازآنجاک این رویکرد بر مبنای  شود،می بحث وتحلیلتجزی دربارا یکپارچگی سطوح خرد و کالن 
زمیان هیم صیور ب و کارکنان بایا تالش کننا تیا  ناست، مایرا اثرگاار سازمانخود بر افراد و  ینوب ب  هم ناسازمگاارنا و می

تئیوری هنیا سیطحی  سیاسبرااساس برای تشریح نظام مایریت بر مبنای شایسیتگی  نیبر ا. ی را درک کنناسازمانسطوح مختلف 
 هیایویژگیی با نظام شایستگی و سازمانتعادل ابعاد ب  گیرد، بلک  بایا می مویوع شایستگی در سطح فردی مورد توه  قرار تنهان 

بیا  سیازمانبعاد ساختاری ادر بررسی رابط  میان . هستنا نیز توه  شود سازمان دهنااتشکیلک  اهزای  ییهامحیط، واحاها و گروا
، تمرکزگرایییسیازی، اسیتاناارداختیار، پیچییاگی،  مراتبسلسل ماننا میزان رسمیت، تخصصی بودن،  ییهامؤل  یستگی، اظام شن

در چارچوب بررسی  سازمانشونا، همچنین تعامل نظام شایستگی با ابعاد محتوایی می لیوتحل یتجزپرسنلی  و نسبتبودن  ایحرف 
 گیرد.می مورد توه  قرار سازمان و فرهن  ، راهبرداهااف ، محیط، اناازا،سازمان یورآفن

 شایستگی سازیمدلرویکردهای 

                                                 
1- Meso Theory 

 شایستگی

 حدودیت های شایستگیم

 فرهنگ سازمانی

 عناصر شایستگی

 شایستگی سازمانی

منبع: میثم لطیفی،1383، ص 37
با توجه به چارچوب مدل اقتضايی شايستگی )شکل 3( شايستگی ها به عنوان »مجموعه های تركیبی 
رفتار« معرفی می شوند كه می توانند با توجه به محدوديت های شايستگی به سمت كسب موفقیت آمیز 
هدف جهت گیری شوند، در اين میان عناصر شايستگی، به عنوان مؤلفه های شايستگی فردی تعريف 
است.  تشکیل شده  واحدهای كوچک تری  از  شايستگی  كه  است  موضوع  اين  بیانگر  و  می شوند 
فرهنگ به عنوان عاملی مهم، تعیین كننده شايستگی داخل سازمان است و محدوديت های شايستگی 
و عناصر تشکیل دهنده آن به عنوان يک تركیب سه گانه متعامل بر شايستگی سازمانی تأثیر می گذارد.

1- Gay

2- Chong (1997)

3- Thompson, Lindsay & Stuart(1996)

پژوهشی در ضرورت و اهمیت نهادینه شدگی نظام شایسته ساالری در سازمان ها
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تئوری چند سطحی)میانه(۱
در دهه های اخیر در روند تحقیقات سازمان روش ديگری به نام تئوری چند سطحی)میانه( مطرح 
بحث  تجزيه وتحلیل  كالن  و  خرد  سطوح  يکپارچگی  درباره  سطحی  چند  تئوری  در  است  شده 
اثر می گذارند و سازمان  هم  بر سازمان  افراد و گروه ها  اين رويکرد ازآنجاكه  بر مبنای  می شود، 
به صورت  تا  بايد تالش كنند  اثرگذار است، مديران و كاركنان  افراد و سازمان  بر  به نوبه ی خود 
بر  مديريت  نظام  تشريح  برای  اساس  اين  بر  كنند.  درک  را  سازمانی  مختلف  سطوح  هم زمان 
مبنای شايستگی براساس تئوری جند سطحی نه تنها موضوع شايستگی در سطح فردی مورد توجه 
واحدها  ويژگی های محیط،  و  نظام شايستگی  با  ابعاد سازمانی  تعادل  به  بايد  بلکه  قرار می گیرد، 
ابعاد  میان  رابطه  بررسی  در  توجه شود.  نیز  هستند  سازمان  تشکیل دهنده  اجزای  و گروه هايی كه 
ساختاری سازمان با نظام شايستگی، مؤلفه هايی مانند میزان رسمیت، تخصصی بودن، سلسله مراتب 
تجزيه وتحلیل  پرسنلی  نسبت  و  بودن  حرفه ای  تمركزگرايی،  استاندارد سازی،  پیچیدگی،  اختیار، 
ابعاد محتوايی سازمان در چارچوب بررسی فن آوری  با  می شوند، همچنین تعامل نظام شايستگی 

سازمان، محیط، اندازه، اهداف، راهبرد و فرهنگ سازمان مورد توجه قرار می گیرد.
رویکردهای مدل سازی شایستگی

برای مدل سازی شايستگی سه رويکرد وجود دارد كه توسط محققان مختلف با واژه های متفاوت 
به كارگیری آن  اقتباس يک مدل شايستگی از سازمان ديگر و  عنوان شده است. اولین رويکرد، 
در سازمان می باشد. اين رويکرد، به نام های »رويکرد اقتباسی« )استقراضی( )روسول و لیندهولم، 
و كم هزينه ترين  آسان ترين  رويکرد،  اين  می شود.  نامیده   )1993 )دوبیس،  كلی  روش  يا   )1999
رويکرد می باشد. در اين رويکرد، دوبیس سه مرحله ی ابتدايی را قبل از انتخاب مدل عنوان می كند:

  1- ارزيابی نیازها ؛
  2- توسعه ی يک مدل اولیه از طريق گروه های كانون؛

  3- تغییر يا اصالح مدل توسط گروهی از افراد برتر.
رويکرد اقتباسی اگر به خوبی با شرايط سازمان وفق داده شود، مفید است. نکاتی در رابطه با اين 

رويکرد وجود دارد كه عبارت اند از:
و  ديگر  سازمان  برتر  افراد  ويژگی های  دقیق  به طور  هرگز  خارجی،  توسعه يافته ی  مدل  يک   -1  

شايستگی های مورد نیاز آن سازمان را توصیف نمی كند؛
  2- مدل شايستگی، با فرهنگ سازمانی كه مدل را طراحی كرده سازگاری دارد و ممکن است برای 

استفاده سازمان ديگر چندان مفید نباشد؛
  3- مدل اقتباسی، ممکن است شايستگی های فنی سازمان را در بر نداشته باشد. )دوبیس، 1993(؛ 

بنابراين، قبل از اقتباس مدل، بايد راجع به شايستگی های فنی سازمان اصلی تأمل شود.

1- Meso Theory
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 رويکرد دوم، رويکرد »اقتباسی- طراحی« می باشد )روسول و لیندهولم، 1999( كه تحت نام های 
مدل »كلی تغییريافته« )دوبیس، 1993( يا »روش فهرست شايستگی« )دوبیس و همکاران، 2004( 
نیز نامیده می شود. در حالت كلی، اين رويکرد شامل پذيرش يک مدل خاص خارجی يا استفاده از 
فهرست های شايستگی موجود كه از طريق بررسی پیشینه تعريف شدند و يا هردوی آن ها می باشد. 
اين رويکرد، مبتنی بر تحقیقات گذشته می باشد، زيرا ديگران قباًل تحقیقی برای ايجاد يک مدل 
كلی انجام داده اند يا يک سازمان ديگر مدلی را برای خود توسعه داده است. متناسب سازی يا تغییر 
مدل شامل اصالح مدل می باشد، به طوری كه برای استفاده در يک فرهنگ سازمانی جديد مناسب 
می باشد و شايستگی ها با كار كاركنان برجسته و معمولی ارزشیابی می شوند )دوبیس، 1993، لوسیا 

و لپسینگر، 1999، روسول و لیندهولم، 1999(.
توصیف  اين گونه  را  طراحی  اقتباسی-  رويکرد  از  استفاده  مزايای   )2000( روسول  و  دوبیس 
به طور گسترده  نتايج  نشان می دهد،  را  ارايه می دهد، وضعیت در يک حرفه  نتايج سريع  كردند: 
نیز  اين روش  معايب  می آيد.  به دست  آسان تر  اعتبارشان  سیستم ها  اين  و  می شود  داده  تشخیص 
عبارت اند از: عدم تناسب بین مدل و نیازهای سازمانی، ممکن است برای سازمان، جامع و كامل 

نبوده يا برای فرهنگ آن سازمان مناسب نباشد.
تحت   )1999( لیندهولم  و  روسول  توسط  می باشد  نیز  رويکرد  جامع ترين  كه  رويکرد  سومین 
عنوان »رويکرد طراحی« نام گرفت و لوسیا و لپسینگر )1999( نیز آن را ايجاد يک مدل از پايه نام 

نهادند. پنج روش برای ايجاد يک مدل شايستگی با رويکرد طراحی عنوان شده است:
  1- توجه به فرآيند )مبتنی بر فرآيند(؛

  2- توجه به نتايج )مبتنی بر نتايج(؛
  3- ابداعی؛

  4- توجه به گرايش های )مبتنی بر گرايش های(،
  5- ارزيابی سريع نتايج )مبتنی بر مسئولیت های كاری(.

رویکردهاي جاري طراحی
مدل شايستگی را می توان در سه دسته طبقه بندی نمود. اين سه دسته عبارت اند از:

  1- رويکرد مبتنی بر تحقیق: رويکردي است كه بر تحقیق روي رفتار مديران مبتنی است. مديران 
نمونه ای كه عملکرد بااليی دارند، انتخاب می شوند و با آن ها مصاحبه می شود تا رفتارهاي مناسب 
استخراج شود. سپس در جلسه ای متشکل از گروه اجرايی، اين رفتارها مورد بازنگري و بحث قرار 
می گیرد و در آخر پس از اعمال تغییرات الزم 4 تا 8 قابلیت اصلی و  12تا 24 قابلیت فرعی و50  
تا 100 شاخص تعیین می شود. محدوديت اين رويکرد آن است كه نه بر قابلیت هاي آينده بلکه بر 

قابلیت هاي گذشته مبتنی است.
  2- رويکرد مبتنی بر استراتژي: در اين رويکرد، يک جهت گیری راهبردي مالک قرار می گیرد. 
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اين رويکرد برخالف رويکرد قبلی آينده گرا است و وقتی به كار می رود كه مديران از رفتارها و 
مهارت هاي مورد نیاز براي توسعه ی سازمان در آينده برخوردار نیستند. مزيت اين رويکرد آن است 

كه با كسب وكار سازمان مرتبط است و می تواند از تغییر و تحوالت سازمان حمايت كند.
سازمان شکل گیرد،  براساس ارزش های فرهنگی  اگر شايستگی ها  رويکرد مبتنی بر ارزش:   -3  
رويکرد مبتنی بر ارزش نامیده می شود. محققان بر اثربخشی بالقوه اين رويکرد تأكید دارند زيرا 
می تواند انگیزه قوي ايجاد نمايد. از نقاط ضعف اين رويکرد يکی احتمال فقدان دقت در فرآيند 
توسعه است و ديگر اين كه ترجمه ی ارزش های فرهنگی به رفتارهاي واقعی بسیار مشکل است. 
براساس تحقیقات برگوين دو رويکرد مطرح در تعیین شايستگی هاي مورد نیاز مديران و رهبران 
وجود دارد كه يکی اشاره به خروجی ها و نتايج عملکرد شايسته دارد و ديگري به ورودي ها و 
ويژگی هاي اساسی فرد اشاره دارد كه موردنیاز عملکرد موفق و برتر او است، بنابراين دو رويکرد 

خروجی محور و ورودي محور در اين دسته بندی براي تعیین شايستگی بیان می شود.
شاخص ها و معیارهاي انتخاب بهترین ها

كه حتي بعضي از  به استناد ديدگاه های مطرح شده درخصوص اهمیت گزينش شايسته ها 
ديدگاه ها آن را به سرحد وجوب رسانیده اند می توان شاخص ها، راهکارها و مفاهیم زير را از مفاد 

اين متون استخراج و به صورت كاربردي مورد استفاده و بهره برداری قرار داد.
سري شرايط احراز و ويژگی های  بايستي يک  الزاماً  شايسته ساالر،  براي احیاي يک نظام 
برجستگي و خصوصیات اخالقي براي انتخاب و گزينش شايسته ترين افراد در نظر گرفت، اين 
ويژگي ها را می توان به شرح زير دسته بندی نمود: »خصوصیات اخالقي، ويژگی های برجستگي 
و شايستگي، ويژگی های كارآمدی، ويژگی های اثربخش بودن، ويژگی های آينده نگری و يک 

سري مالک های اولیه شايستگي« كه در زير به تک تک اين ويژگي ها اشاره می شود:
اعتدال، دلیري و  الف - خصوصیات اخالقي، شامل: راستي و صداقت، تواضع و فروتني، وفاداري، 
شجاعت، عدالت و انصاف، صبوري و شکیبايي، سازندگي و سودمندی، سادگي و سهولت، شرم و حیا و... 

ب - ويژگی های برجستگي و شايستگي شامل:
عقل سلیم: بتواند تصمیمات شايسته اتخاذ نمايد؛

تخصص و دانش در زمینه ی خاص: كسب تخصص الزم بر اثر ممارست و يادگیري مستمر؛
اعتمادبه نفس: توانايي عمل صرفاً به اتکاي توانايي شخصي و نیروي دروني خود؛

هوش عمومي: داراي ضريب هوشي باال و قدرت بیان و استدالل؛
توانايي انجام كار: توانايي و نظم در امور محوله با تکیه بر تالش و كوشش خود؛

رهبري: قدرت و توانايی هدايت ديگران؛
توجه به ارزش های اخالقي: حساسیت به مسايل اخالقي 

نوآوري و خالقیت: توانايي يافتن راهکارهای نو براي حل مشکالت؛
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توجه نسبت به ديگران: توانايي كار با ديگران.
ج - ويژگی های كارآمدي، شامل:

تفکر تحلیلي: قابلیت درک و تفسیر روند ها در شرايط پیچیده؛
انعطاف رفتاري: توان اصالح رفتار در برابر تغییر؛

تصمیم گیری: توانايي استفاده از منطق و اطالعات براي انتخاب راهبرد مناسب در شرايط عدم اطمینان؛
رهبري: استعداد رهبري، هدايت و برانگیختن افراد؛

ارتباطات شفاهي: قدرت بیان روشن ايده ها و متقاعد كردن افراد؛
تأثیر فردي: قابلیت ايجاد يک تأثیر مناسب براي جلب توجه ديگران؛

برنامه ريزی و سازمان دهی: توانايي منظم كردن اقدامات و تخصیص منابع الزم براي هر هدف؛
مقاومت در برابر فشار: قابلیت حفظ بازده كار با وجود تحمل فشار.

د - ويژگی های اثربخش بودن:
شامل: ارتباط و انتقال، آرامش، تسلط و اعتمادبه نفس، توجه به نتايج اقدامات و اهداف سازمان، 

توجه هم زمان به كار و كارمندان، كنترل و نظارت، دريافت بازخور
ه - ويژگی های آينده نگری:

پويايي و كنجکاوي: عاشق آموختن و مشتاق كشف روش های جديد؛
وسعت ديد: توانايي درک مسايل محلي و منطقه ای؛

قدرت ايجاد انسجام و يگانگي: توانايي هماهنگي بین فرهنگ ها و انديشه هاي گوناگون؛
هوشیاري و ذكاوت: سريع، تیزهوش و دارای قابلیت تشخیص فرصت های مناسب.

قدر مسلم بدون در نظرگرفتن ويژگي های اشاره شده در انتخاب و انتصاب مديران و بی توجهی 
به توانمندي و كیفیت نیروي انساني در تصدی گری پست هاي مديريتي ادعاي داشتن نظامي 

كارآمد و اثربخش امري محال است.
نتیجه گیری

شايسته ساالری كه به مفهوم به كارگماری مناسب ترين افراد در متناسب ترين جايگاه ها در يک 
سازمان بیان می شود، در سازمان هاي رشد يافته و يا در حال رشد بسیار بااهمیت است و در میان 

مديران اين اهمیت بیشتر به چشم می خورد.
دست يابي به چنین امر مهمی نیـاز به برنامه ريزی راهبردي در سازمان ها و توجه عمیق به تغییرات 
تحقق  براي  می بايست  دولت  يعني  جامعه  سیاست گذار  بخش  میان  اين  دارد،  محیطي  و  داخلي 
شايسته ساالري، آن را طي فرايندهاي فرعي شايسته خواهي در سطح جامعه و سازمان ها و در عمل 
بخش  متولیان  و  مديران  توسط  را  شايسته داري  و  شايسته گماري  شايسته پروري،  شايسته شناسي، 

نیروي انساني، پیاده نمايد.
يافته هاي حاصل از تحلیل محتوای كیف قیاسی كه با مرور ادبیات موجود فارسي و غیرفارسي، 
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از  چند  تني  با  گفت وگو  و  اخیر  سال هاي  در  صادره  بخشنامه هاي  و  مقررات  و  قوانین  بررسي 
كارشناسان و صاحب نظران به دست آمده اند، نشان گر آن است كه نبود روش های قانون مند در نظام 
استخدام، انتصاب و ارتقا، رعايت نکردن كامل قوانین و بخشنامه هاي موجود، فراهم نبودن بستر 
مناسب براي پرورش افراد شايسته و كمرنگ بودن فرهنگ شايسته ساالري در سازمان از مهم ترين 
عوامل ممانعت از استقرار نظام شايسته ساالري در سازمان است و باعث ايجاد دلسردي و نارضايتي 

شغلي در كاركنان می شود.
پیش نیازهايی بايد  با توجه به موارد پیش گفته، براي استقرار نظام شايسته ساالري در كشور 
فراهم شود. وجود بسترهاي فرهنگی، شرايط مناسب محیطی، فراهم بودن فضاي قانونی و وجود 
زيرساخت هاي مديريتی ازجمله اين شرايط است. تعريف و تعیین دقیق قابلیت ها و شايستگی هاي 
گوناگون كشور يکی از پیش زمینه های مهم استقرار  مديران دولتی در سطوح و بخش های 
اداري كشور است؛ زيرا اگر اراده بسیار قوي و شرايط مناسب  شايسته ساالري در نظام دولتی و 
براي پیاده سازی شايسته ساالري در كشور وجود داشته باشد، اما ندانیم چه كسانی با چه قابلیت ها 

و شايستگی هايی بايد بر سر كدام مناصب و پست ها و مشاغل قرار گیرند، به بیراهه خواهیم رفت.
بنابراين بايد به دنبال طراحي يک مدل جديد مديريت باشیم كه نیاز به  جا و مکاني خاص نبوده 
و در هر مکان و زمان بتواند حضور داشته باشد. براي اين مهم بايد جانشین هايي از مديريت اصلي 
بسازيم كه اين جانشین هاي مجازي به جاي مديريت اصلي بتوانند هدايت همه عملیات را به صورت 
حضور هم زمان در همه ی صحنه ها بر عهده بگیرند. تئوري مديريت شتاب، طراحي سیستم جامعي 
را پیش بینی می كند كه ارمغانش: »كاهش هزينه ها، كاهش زمان های تلف شده، عدم نیاز به  جا و 
مکان خاص، حذف كامل كاغذبازی، حذف حضور فیزيکي، افزايش كیفیت، سرعت، برنامه ريزی 

و سازمان دهی سريع و انعطاف پذير، هدايت، كنترل و نظارت بهتر و سريع تر باشد.«
بااين حال تحلیل وضعیت موجود بیانگر وجود موانع و چالش هايی در مسیر استقرار نظام مديريت 
بر مبنای شايستگی در كشور می باشد كه بیشتر ريشه فرهنگی و تاريخی داشته و در ساختار قوانین 
و فرهنگ سازمانی ريشه دوانیده اند. رفع اين موانع نیازمند بسترسازی مناسب و ايجاد مجموعه ای 

از زيرساخت هاست.
بااين وجود چاره ای جز نوسازي مديريت فعلي آن هم از طريق پیاده سازی مدل انتخاب شايسته ها 
نداريم. مديران شايسته اي كه توانايي هدايت عملکرد ها را در چنین شرايطي داشته باشند. البته با 
توجه به سابقه ی تاريخي كشور ايران و راهنمايي و تأكید معارف ديني ما، طراحي چنین مدلي 

چندان  هم دور از واقعیت نخواهد بود.
پیشنهادها

  1- در وضعیت فعلی مديريت كشور يکی از دغدغه های اصلي كه جامعه به آن دچار شده عقل 
بصری است و مهم ترين مسأله ای كه در آينده ما را گرفتار خواهد كرد كم بها بودن علم مديريت 
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سرزمین  در اين  آن  علم  و  مديريت  اگر  شود.  تقويت  بايد  مديريت  باور  ما  جامعه ی  در  است. 
كاربردي شود، بسیاری از مشکالت و معضالت امروز در جامعه از بین خواهد رفت.

  2- شايستگی به عنوان يکی از مؤلفه های اصلی توسعه ی سرمايه های انسانی در اقتصاد دانايی محور، 
زيربنای خلق ارزش های برتر سازمانی محسوب می شود. در اين راستا در قوانین برنامه های توسعه ی 
ارتقای  و  نوسازی  راستای  در  تا  است  مکلف شده  دولت  فرهنگی كشور  و  اجتماعی  اقتصادی، 
اثربخشی حاكمیت ضمن تدوين طرح جامع توسعه ی منابع انسانی در جهت استقرار نظام شايستگی 
در كشور اقدام كند؛ بنابراين الزم است تا سازمان ها در رويکردی منسجم و يکپارچه يک چارچوب 
مشترک و هماهنگ را بر مبنای مجموعه ی مشتركی از شايستگی های مرتبط با راهبردهای كالن 

كشور برای اداره سرمايه های انسانی ايجاد كنند.
  3- نهادينه كردن فرهنگ شايستگی بر مبنای ارزش های بنیادين، اصالح زيرساخت های آموزشی و 
استقرار نظام های يادگیری يکپارچه، بازنگری در ساختار قوانین، آيین نامه ها و تشکیالت سازمانی، 
استانداردسازی معیارهای شايستگی و توجه به تجربیات ساير كشورها در اين زمینه، ايجاد تحول 
الگوهای مديريت مشاركتی، توجه جدی  مبنای تمركززدايی و تحقق  بر  در روش های مديريتی 
به زيرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات و در نهايت اصالح فرآيند های مديريت منابع انسانی 
)جذب و استخدام، انتخاب و انتصاب، ارزيابی عملکرد و جبران خدمات( بر مبنای اهداف نظام 
مديريت بر مبنای شايستگی به عنوان مجموعه ای از راهکارها، زمینه های استقرار نظام مديريت بر 

مبنای شايستگی را فراهم ساخت.
  4- با توجه به اهمیت و جايگاه موضوع شايستگی در سند چشم انداز بیست ساله و برنامه های توسعه، 
ضروری است تا نقاط قوت و ضعف، تهديدها و فرصت های وضعیت موجود كشور در هر يک 
از زيرساخت های اصلی نظام مديريت بر مبنای شايستگی در مطالعات آتی بررسی شود. همچنین 
گونه شناسی مديريت بر مبنای شايستگی كه در اين پژوهش به آن اشاره شده بیانگر مجموعه ای از 
موضوعات محوری مرتبط با نظام شايستگی است كه می تواند زمینه مطالعات جديدی در راستای 

استقرار نظام مديريت بر مبنای شايستگی در كشور فراهم آورد.
  5- در هر سازماني و به تبع آن در هر فرهنگي داراي فصل های مشتركي است و درعین حال متناسب 
با فرهنگ سازماني و بومي می تواند رنگ تازه ای به خود بگیرد. با توجه به آن كه عامل فرهنگ 
را در سازمان ها نمی توان ناديده انگاشت، درنتیجه براي استقرار نظام شايسته ساالري و تعبیه نظامي 
براي سنجش و ارزيابي شايستگان الزم است در تدوين فهرست و شاخص هاي شايستگان به عوامل 

فرهنگي و بومي توجه شود.
فهرست منابع:

»ره«(  امام  صحیفه  )براساس  ايران  دولتی  مديران  شايستگی  مدل   ،)1387( رويا  اسدی فرد،   -1 
تربیت مدرس،  دانشگاه  احمدعلی خائف الهی،  راهنما:  استاد  داده بنیاد،  تئوری  استراتژی  رويکرد 

پژوهشی در ضرورت و اهمیت نهادینه شدگی نظام شایسته ساالری در سازمان ها
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افشاگران در پرتو تالش های سازمان شفافیت بین الملل
حسین سپه سرا 1 

فساد هنگامی افزايش می يابد كه مورد توجه قرار نگیرد، به همین دلیل، يکی از مهم ترين چالش ها 
ارتشا، كالهبرداری، تقلب، اختالس  با فساد، شناسايی و آشکارسازی  در پیشگیری و مبارزه 
بودجه های دولتی و ديگر اعمال فاسد است. يکی از سهل الوصول ترين شیوه ها برای رسیدن به اين 
امر، افشاگری است. متأسفانه افشاگران با اعمال تالفی جويانه ای همچون آزار و اذيت، تهديد و 
حتی خشونت های فیزيکی مواجه اند. گام های بسیاری به وسیله برخی كشورها برای حمايت از اين 
افراد برداشته شده است. سازمان شفافیت بین الملل نیز برای تضمین حمايت مناسب از افشاگران و 
فراهم آوردن راه های امن افشاگری، از طريق دفاع از اين افراد، آگاهی بخشی عمومی و فعالیت های 
پژوهشی در برخی كشورهای جهان، در اين امر دخیل است. به همین مناسبت، اين مقاله به بررسی 
تالش ها و ابتکارات سازمان شفافیت بین الملل درراستای شکل گیری قواعد مربوط به حمايت 

افشاگران می پردازد.
واژگان کلیدی: افشاگر، فساد، شفافیت بین الملل

h.sepahsara@gmail.com -)1. - كارشناس ارشد حقوق بین الملل )دانشگاه عالمه طباطبايی
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مقدمه
شايد در سال های اخیر با شنیدن عنوان افشاگر، به ياد سرگذشت يک يا چند شخص كنجکاو 
كه توانسته اند در برابر قدرت ها شهامت به خرج داده و دست به افشای اعمال خالف آن ها بزنند، 
افشاگری های  )همچون  سال ها  اين  در  شده  حادث  اتفاقات  به  توجه  با  و  بااين وجود  می افتاديم. 
در حیات  افشاگران  مثبت  نقش  بر  مبنی  تزايدی  به  رو  اجماع  اسنودن2(  ادوارد  يا  جولین آسانژ1 
جامعه شکل گرفته است3. به رغم اين اجماع، شاهد آن هستیم كه اين رفتار همچون ديگر مسايلی 
نژاد، رنگ  براساس  تبعیض  با  مقابله  قرار می گیرند، همچون  مورد حمايت  كه در روابط كاری 
و زبان يا تبعیض نسبت به اعضای تشکل های كارگری، مورد توجه قرار نگرفته و قواعد داخلی 

متحدالشکلی در اين حوزه وجود ندارد.
بیان، شامل حق  آزادی  در حوزه ی  افراد  است كه حق  باور  اين  بر  بین الملل  شفافیت  سازمان 
بیان اعمال خالف قانون )در بخش دولتی يا خصوصی( نیز می شود. عالوه بر اين، به دلیل اين كه 
اين افراد مانع از به مخاطره افتادن منابع در حوزه های مختلف شده اند، بايد مورد تشويق نیز قرار 
گیرند. يکی از اهداف سازمان شفافیت بین الملل در اين حوزه، ايجاد باوری است كه شهروندان 
باشند.  داشته  فساد در كشورهای خود  با  مبارزه  توجهی در حوزه ی  تأثیر شايان  عادی می توانند 
همچنین برای كمک و تضمین حمايت كافی از افشاگران دربرابر اقدامات تالفی جويانه و فراهم 
كردن زمینه ای برای تشويق اين افراد برای آشکارسازی اعمال ناصحیح، سازمان شفافیت بین الملل 
به فعالیت های گوناگونی مبادرت ورزيده است. در اين نوشتار، پس از پرداختن اجمالی به مفهوم 
افشاگر، با ابتکاراتی كه سازمان شفافیت بین الملل از سال 2009 در اين زمینه انجام داده است، آشنا 

خواهیم شد.
افشاگر4

 )blow( به معنای سوت و )whistle( از دو واژه )در زبان انگلیسی اصطالح سوتزن )افشاگر

1- جولین آسانژJulian Paul Assange  ناشر، روزنامه نگار، برنامه ريز كامپیوتر، فعال اينترنت و يکی از بنیان گذاران سايت ويکی لیکس و سردبیر 
آن است. ويکی لیکس مطالبی درباره ی كشتارهای غیرقانونی در كنیا، دفع زباله های سمی در ساحل عاج و رويه های خلیج گوآنتانامو منتشر كرده 
است. آسانژ چندين جايزه برنده شده و نامزد چند جايزه شده  است. ازجمله جايزه هايی كه برنده شده  است، جايزه ی رسانه عفو بین الملل برای انتشار 

كشتارهای غیرقانونی در كنیا و برگزيده ی خوانندگان برای شخصیت سال 1389 مجله تايمز بوده  است.
2- ادوارد جوزف اسنودن Edward Joseph Snowden افشاگر كنونی و كارمند سابق سازمان اطالعات مركزی آمريکا و پیمانکار سابق آژانس 
امنیت ملی اِن اس اِی است. اسنودن در ژوئن 2013 اطالعات طبقه بندی شده ای از برنامه های فوق سری ازجمله برنامه شنود پريزم را به نشريات گاردين، 

نیويورک تايمز و واشینگتن پست لو داد.
3- بديهی است كه نام بردن از اين افراد، به معنای تأيید يا رد اعمال آنان نمی باشد. همچنین بايد توجه داشت كه همواره افشاگری به صورت گسترده 
و با كمک رسانه های جمعی صورت نمی گیرد، همچون افشاگری يک كارمند جزء در ادارات )دولتی يا خصوصی(، چه نزد مقامات ارشد آن اداره 

و يا نزد نهادهای نظارتی خارج از آن.
4- معادل انگلیسی اين واژه whistleblower است. در فارسی معادل های ديگری چون: سوت زن، رسواكننده يا گزارش دهندگان تخلف نیز مورد 

استفاده قرار گرفته است.
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به معنای دمیدن، تشکیل شده است. در مورد منشأ مفهومی اين لفظ تفاوت ديدگاه وجود دارد. 
سه منبع محتمل در ادبیات، حول اين اصطالح شکل گرفته است: قطار سوت می كشد تا به افراد 
هشدار دهد كه مسیر را ترک كنند؛ داور در مسابقات به سوت میدمد تا بیان دارد كه خطايی به 
وقوع پیوسته است؛ مأمور پلیسی )درگذشته میان برخی نیروهای گشتی پلیس مرسوم بوده( سوت 
میزند تا ديگر مأموران پلیس را نسبت به انجام عملی خالف، آگاه سازد. البته يکی از مشکالتی كه 
در تمامی اين ديدگاهها وجود دارد، زاويه ديد آن هاست. بدين معنا كه افشاگر را به عنوان عنصر 
خارجی1 به تصوير می كشند، درحالی كه افشاگر همچون عضو تیمی است كه خطای هم تیمی های 
خود را بیان می دارد و در اصطالح خودی2 است. اين امر خود معضل جديدی به دنبال دارد و آن 
مسأله ی وفاداری است. رفتار افشاگر، نوعی بدعهدی )خیانت( به سازمان قلمداد می گردد. از اين 
منظر، افشاگران نیازمند ارايه توجیهات خود هستند، به عنوان مثال فعاالن حقوق بشری، افشاگری 
يک كارمند درمورد محصولی كه ممکن است تأثیرات مضر و جدی بر سالمت جامعه داشته باشد 

)كه به نوعی نافرمانی سازمانی3 محسوب می گردد( را ضروری میدانند.
با توجه به تحقیقات صورت گرفته در اين حوزه، افشاگری را می توان به صورت هايی تقسیم بندی 
كرد كه مهم ترين آن ها افشاگری درونی و بیرونی4 است. در افشاگری درونی، هشدارهای افشاگر 
فساد  به واسطه  است  ممکن  گرچه  می شود.  داده  سازمان  درون  در  فاسد،  اعمال  وقوع  مورد  در 
مقامات ارشد سازمان، چنین امری رعايت نگردد؛ اما در افشاگری بیرونی، فرد به نهادهای نظارتی 
خارج از سازمان و يا رسانه های جمعی مراجعه می كند. تقسیم بندی مهم ديگری كه در اين حوزه 
افشاگر  آشکار، شخص  افشاگری  در  است.  نهان5  و  آشکار  افشاگری  میان  تفاوت  دارد،  وجود 
هويت خود را بیان می دارد، درحالی كه در افشاگری نهان، شخص در تالش است تا هويت خود را 

.)Charles E. Harris and others. 2009( مخفی نگاه دارد
سازمان شفافیت بین الملل6

شفافیت بین الملل سازمانی غیردولتی است كه در سال 1993 تأسیس و دفتر اصلی آن در برلین 
آلمان قرار دارد. سازمان شفافیت بین الملل در يکی از نماهنگ های آموزشی كه تهیه كرده، چنین 
بدون فساد  دنیايی  باشند در  قادر  بايستی  معتقديم كه مردم  ما  بیان می دارد: در سازمان شفافیت، 
زندگی كنند. خواه هنگام مراجعه به يک پزشک، فرستادن كودک به مدرسه و يا تقاضای يک 
شغل. فساد نبايد در میانه ی مسیر، قرار داشته باشد؛ اما در بسیاری از كشورها، فساد يک واقعیت 
1- Outsider

2- insider

3- Organizational Disobedience

4- Internal and External whistleblowing

5- Open and Anonymous whistleblowing

6- Transparency International

افشاگران در پرتو تالش های سازمان شفافیت بین الملل
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دردناک است. اجزای زيادی برای مقابله با اين مسأله ضروری هستند، از حکومت و پلیس گرفته 
اين موارد در كنار يکديگر  بازی می كنند.  تا رسانه ها و جوامع مدنی كه هريک نقش مهمی را 
فساد  باشد،  يا خیلی قوی  و  اين ها ضعیف  به وجود می آورند. وقتی يکی از  را  منسجمی1  سیستم 
سادهتر ايجاد می شود؛ اما هرچه اين نهادها كنار يکديگر بهتر كار كنند، يک كشور بهتر می تواند 
سازمان  كه  است  دلیل  همین  به  كند.  مقابله  آن  با  و  شناسايی  را  آن  جلوگیری،  فساد  ايجاد  از 
میزان عملکرد اين نهادها را اندازه گیری كرده و به منظور شناسايی نقاط قوت و ضعف آن ها در 
انجام  را  مربوط  ارزيابی های عمیق  مستقل محلی  متخصصان  كشورهای مختلف، تالش می كند. 
از وجود  ترتیب  بدين  تا  از سراسر كشور مشورت می گیرند.  افراد مختلفی  از  می دهند و در آن 
به منظور  ارزيابی ها  اين  اطمینان حاصل كنند.  پیشنهاد هايشان  يافته ها و  به  نسبت  پشتیبانی گسترده 
فهم اين كه كشورها چطور می توانند بهتر با فساد مقابله كنند، ضروری است و اين اولین گام برای 
بنابراين، مأموريت سازمان كه در حدود 100 كشور  به فساد در سراسر دنیاست.2  پايان بخشیدن 
نمايندگی دارد، تالش برای مبارزه با فساد و همچنین ترويج شفافیت، پاسخ گويی و درستکاری 
از مواردی  در تمام بخش ها و تمام سطوح جامعه است )transparency.org. 2015(. يکی 
كه سازمان از سال 2009 با تصويب قطعنامه ای، به صورت رسمی، توجه خود را به آن نشان داده 

حوزه ی افشاگران اعمال فاسد است: 
  • اكتبر 2009: انتشار قطعنامه حمايت از افشاگران؛

كشور   10 در  افشاگران  حقوق  ارزيابی  )به  سکوت،  جايگزين  گزارش،  انتشار   :2009 نوامبر   •  
اروپايی عضو اتحاديه اروپا می پردازد(؛

  • نوامبر 2009: انتشار پیش نويس اصول پیشنهادی برای قانون گذاری در حوزه افشاگران؛
  • سپتامبر 2010: اصرار سازمان و هشت نهاد حامی آن به »گروه 20« جهت تقنین جامع در حوزه ی 

افشاگران؛
  • مارس 2013: گردهم آوردن حامیان از سراسر جهان در كنفرانس برلین با عنوان افشاگری جهت 

تغییر؛
  • نوامبر 2013: انتشار گزارش افشاگری در اروپا، )به ارزيابی حمايت های حقوقی از افشاگران در 

27 كشور اروپايی می پردازد.(؛
  • ژوئن 2015: انتشار گزارش، بلندتر حرف بزن )با موضوع توانمند كردن شهروندان در مقابله با فساد(.

 قطعنامه حمایت از افشاگران
در اكتبر 2009، نشست ساالنه ی اعضای سازمان شفافیت بین الملل منجر به تصويب قطعنامه ای 
در  مهمی  نقش  افشاگران،  بودند كه  نظر  اين  بر  اعضا  نشست  اين  در  افشاگران شد.  در حوزه ی 

1- Integrity system

2- ترجمه نماهنگ )Measuring Corruption(، برگرفته از سايت: شفافیت برای ايران.
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و  در شناسايی  مهم  ابزاری  به عنوان  می تواند  افراد  اين  افشاگری  دارند.  منافع عمومی  از  حمايت 
گزارش فساد، كالهبرداری و سوء مديريت در بخش های عمومی و خصوصی، مورد استفاده قرار 
گیرد. همچنین حمايت از اين افراد موجبات ارتقای درستکاری، شرافت و نیز حق آزادی بیان را 
اعمال  افراد در معرض  اين  بااين وجود،  فراهم می آورد.  است،  ابزارهای دموكراسی  از  كه يکی 
تالفی جويانه قرار دارند و درعین حال، ممکن است افشاگری آن ها مورد توجه شايسته ی نهادهای 
مربوط قرار نگیرد. بدين جهت، سازمان از دولت ها و بخش خصوصی درخواست نمود تا سازوكار 

مؤثری اتخاذ نمايند تا افراد، افشاگری را بر سکوت ترجیح دهند.
اين قطعنامه همچنین بیان می دارد كه جامعه بین المللی نیز ضرورت ايجاد سازوكار مناسب در 
حمايت از افشاگران را در ماده 33 كنوانسیون ملل متحد علیه فساد )2003(۱ مورد شناسايی قرار داده 
است. گرچه پیش بینی بعضی مواد مرتبط در حمايت از اين افراد در برخی كشورها، شركت های 
خصوصی و سازمان های غیرانتفاعی صورت گرفته است، بااين وجود، نمی توان از نظر دور داشت 
كه اين موارد، تنها جنبه ی استثنايی دارند. بدين جهت، دولت ها بايد به ايجاد يا اصالح ابزارهای 
را  خالف  اعمال  كه  متعهدی  و  شرافتمند  افراد  از  حمايت  به  تا  روی آورند  سازمانی  و  حقوقی 
گزارش می دهند، بپردازند. بدين منظور، نهادهای دولتی و خصوصی بايد ابزارهای مناسب حمايت 
از افشاگران در برابر اعمال تالفی جويانه؛ ازجمله، مجاری مطمئن افشاگری، بررسی بی طرفانه آن 

)TI. 2009( .و سازوكارهای پیگیری مؤثر اين گزارش ها را فراهم آورند
گزارش، جایگزین سکوت2

در نوامبر 2009، سازمان شفافیت بین الملل پژوهشی را كه در فوريه و آگوست 2009 به سرانجام 
رسانده بود، در قالب گزارشی با عنوان »جايگزين سکوت« منتشر كرد و در آن به ارزيابی سیاست 
اطالعات،  گردآوری  شیوه ی  پرداخت.  افشاگران فساد  حوزه ی  در  اروپايی3  كشور   10 رويه  و 
براساس بررسی قوانین موجود در حوزه ی افشاگران، مصاحبه با مقامات و كارشناسان در مؤسسات 
ضدفساد، آمبودزمان ها4، وزارت كار و ديگر نهادهای مرتبط با اين پروژه و همچنین تحلیل های 

1- ماده 33: حمايت از افراد گزارشدهنده: هر كشور عضو، گنجاندن اقدامات مقتضی را به منظور تأمین حمايت از هر كسی كه با حسن نیت و بنا 
به داليل معقول، هر واقعیت مربوط به جرايم احراز شده بر اساس اين كنوانسیون را به مقامات صالحیت دار گزارش دهد، در برابر هر رفتار غیرقابل 

توجیه، در نظام حقوق داخلی خود مورد بررسی قرار خواهد داد.
2- Alternative to Silence

3- جمهوری چک، بلغارستان، استونی، مجارستان، ايرلند، ايتالیا، لتونی، لیتوانی، رومانی، اسلواكی.
انسان )mather( و  به معنی  4- آمبودزمان )Ombudsman( در اصل يک كلمه سوئدی )Umboth mather( می باشد كه معنی اجزای آن 
كمیسیون )Umboth( است و معنای تحتاللفظی آن نماينده می باشد كه در معنای حقوقی از آن به كسی كه از ديگران دفاع می كند، ياد می شود. 
يا  اعمال  تصمیمها،  به  راجع  شهروندان  كه شکايت های  نهادی  يا  است: شخصیت  كرده  تعريف  چنین  را  نهاد  اين  بین المللی  آمبودزمان  مؤسسهی 
قصورهای مديريت عمومی را مورد رسیدگی قرار می دهد و نقش و جايگاه آن حمايت از مردم در برابر نقض حقوق، سوءاستفاده از اختیارات، اشتباه، 
غفلت، تبعیض، تصمیم غیرمنصفانه و سوءمديريت به منظور ارتقای مديريت عمومی و شفاف نمودن اعمال حکومتی و پاسخ گو كردن حکومت و 

مقامهای عمومی در برابر اعضای جامعه است. )محمد جاللی، رضوان ضیايی. 1392( 

افشاگران در پرتو تالش های سازمان شفافیت بین الملل
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متفاوتی  معانی  با  كشورها  اين  در  افشاگر  اصطالح  گزارش،  اين  براساس  است.  بوده  رسانه ای1 
پیوند دارد. به عنوان مثال مخبر2 )جمهوری چک، ايرلند، رومانی و اسلواكی(، خائن يا جاسوس3 
)بلغارستان و ايتالیا( و خبرچین4 )استونی، مجارستان، لتونی و لیتوانی(. در بیشتر اين كشورها، تلقی 
پلیس های  و وجود شبکه  استبدادی  رژيم های  سال ها حکومت  میراث  افشاگری،  به  نسبت  منفی 
مخفی است. در برخی موارد نیز همچون ايتالیا و ايرلند، يک بی اعتمادی عمومی نسبت به نهادهای 
حاكمیتی وجود دارد كه به واسطه آن افراد ترجیح می دهند علیه همکار يا همشهری خود سخنی 
به میان نیاورند. بدين جهت، مانع سنگینی در حوزه ی قانون گذاری وجود دارد، مگر اين كه شاهد 
گذار فرهنگی جامعه به اين ايده باشیم كه افشاگران در حمايت از شهروندان در حوزه های مختلف 

تأثیرگذارند.
مسأله ديگر اين است كه در اين كشورها در حوزه ی سیاسی نیز به اصطالح، میان حرف و عمل 
حاكمیت در مبارزه علیه فساد، رابطه ای وجود ندارد كه از آن به فقدان اراده سیاسی تعبیر می كنند. 
بدين جهت، بررسی ها نشان از بی اعتمادی قريب به مطلق )از هر 10 نفر، كمتر از 1 نفر( شهروندان 
بلغارستان، مجارستان و لتونی نسبت به تأثیر اعمال ضدفساد دارد. همچنین در حوزه قوانین، سیاست ها 
و رويه ها می توان بیان داشت كه در بسیاری از اين كشورها حتی قانون يا مصوبه ضدفساد يا مربوط 
به آزادی اطالعات وجود ندارد تا به واسطه آن بتوان حقوق افشاگران را مطالبه يا از آنان حمايت كرد. 
جالب اينجاست كه در بسیاری از اين كشورها وظیفه ای مبنی بر افشای فساد، كالهبرداری و ديگر 
اعمال مجرمانه وجود دارد اما همچنان كه در ادامه خواهیم ديد، در مقابل اين وظیفه حمايت های 
خالفی  عمل  متوجه  كه  خصوصی  بخش  كارمندان  اسلواكی،  در  نمی آيد.  به عمل  آن ها  از  الزم 
شده اند، ممکن است درصورت عدم گزارش به مقامات مربوطه تا 3 سال محبوس شوند. مجموعه 
بااين حال، در  ايتالیا نیز جريمه مالی را در اين موارد تجويز كرده است.  قوانین و مقررات كیفری 
همه ی كشورهای فوق، قواعدی درمورد كارمندان وجود دارد كه به آن ها حق امتناع از شركت در 
فعالیت های غیرقانونی را اعطا می كند. در مجارستان، تعهد عمومی برای همه ی كارمندان نسبت به 

سرپیچی از اوامری است كه حیات يا سالمت افراد را به مخاطره می اندازد.
 بااين وجود، به جز در كشور رومانی5، مقرراتی كه برای حمايت از چنین گزارش هايی وضع شده 
باشد را تنها در مجموعه قوانین داخلی در حوزه ی كار يا قوانین كیفری می توان يافت. همچنین، 
پوشش  تنها  و  نپرداخته  افشاگران  مسأله ی  به  به طور صريح  مقررات،  اين  كشورها،  اين  اكثر  در 
اندكی از اقدامات مورد نیاز را فراهم می آورند. از سوی ديگر، پیش بینی مواد مربوط به حمايت از 

1- اين تحلیلها شامل بازبینی گزارش های مربوط به افشاگران بر روی خروجیهای رسانه ای كشورهای هدف در سال 2008 می باشد.
2- informant

3- Traitor or Spy

4- Snitch

5- رومانی در سال 2004 قانون حمايت از افشاگران )Whistleblower Protection Act( را به تصويب رساند.
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افشاگران در قوانین داخلی مربوط به كار به اين معناست كه تنها كارمندان رسمی از برخی حقوق، 
جهت احقاق حق برخوردار گرديده و مواردی نظیر مشاوران، پیمانکاران و اشخاص ثالث تحت 
به  دادرسی در جايگاه شهود  فرآيند  افشاگران طی  زمانی كه  البته،  نخواهند گرفت.  قرار  پوشش 
ادای شهادت می پردازند، ممکن است تحت پوشش قوانین حمايت از شهود1 قرار گیرند. دوسوم 
از كشورهايی كه در اين تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتند دارای چنین قانونی هستند. بااين وجود، 
ازاين جهت كه افشاگران اغلب ادله رسمی در اختیار نداشته و به همین دلیل مايل به ادای شهادت 
نیستند، اين قوانین نیز در اكثر موارد، در عمل اجرا نمی گردند. اين امر در افشاگری های داخلی كه 
با مخاطراتی چون آزار و اذيت يا اخراج از سازمان كه معموالً بهوسیله قوانین مربوط به حمايت از 
 )Alternative to silence. 2009(.شهود نیز مورد توجه قرار نمی گیرند، بیشتر اتفاق می افتد

پیش نویس اصول پیشنهادی برای قانون گذاری در حوزه ی افشاگران
همان گونه كه بیان شد، افشاگران در معرض مخاطرات گوناگونی همچون، آزار و اذيت، اخراج 
از كار، تعقیب قضايی يا اداری به علت خیانت يا نشر اكاذيب و در بسیاری موارد صدمات فیزيکی، 
قرار دارند. در كنار آن، حق افشاگری با آزادی بیان و اصول شفافیت و پاسخ گويی مرتبط است. 
اين امر به طور فزايندهای مورد قبول قرار گرفته است كه حمايت مؤثر از افشاگران دربرابر اقدامات 
اسناد  كند.  كمک  پاسخ گو  و  شفاف  كاری  محیط های  شکل گیری  به  می تواند  تالفی جويانه 
بین المللی2 نیز به شیوه ها و درجات مختلف، تمهیداتی را برای دولت های عضو، برای قانون گذاری 
در اين زمینه مقرر داشته اند، گرچه دولت های غیرعضو، شركت ها و مؤسسات غیرانتفاعی نیز مايل 
تهیه  به  مبادرت  در سال 2009  نیز  سازمان  میان،  اين  در  هستند.  مقرراتی  درآمدن چنین  اجرا  به 
البته  بهره مند گردند.  از آن  قانون گذاری  پیش نويسی درمورد اصولی نمود كه كشورها در زمان 
را مورد توجه  پیش نويس  اين  نظام خود می تواند  اساسی  نحو مقتضی و طبق اصول  به  هركشور 
قرار دهد. سازمان همچنین اذعان داشته است كه اين اصول همچنان درحال بازبینی بوده و از هر 

پیشنهادی كه به توسعه آن منجر گردد، استقبال می كند.
1. گستره ی اعمال قانون

در اين حوزه، قوانین مربوط به افشاگران بايد طیف وسیعی از موضوعات را تحت پوش قرار 
جرايم  چون  زمینه هايی  در  افشاگری  بر  بايد  قانون  باشد.  داشته  وسیعی4  پوششی  دامنه  و  داده3 
يا  امنیت  به سالمت،  مربوط  اجرای حق، مخاطرات  از  استنکاف  قانونی،  تعهدات  نقض  كیفری، 
محیط زيست يا سرپوش گذاری بر هريک از اين موارد، قابل اعمال باشد و درعین حال نبايد محدود 
1- Witness Protection Law

2- به عنوان مثال: كنوانسیون ملل متحد علیه فساد )ماده 33(، كنوانسیون حقوق مدنی شورای اروپا در مورد فساد )ماده 9(، كنوانسیون علیه فساد میان 
كشورهای آمريکايی )ماده 3(، كنوانسیون اتحاديه آفريقا در مورد جلوگیری و مبارزه با فساد )ماده 5( و غیره.

3- Broad Subject Matter

4- Broad Coverage
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دارند،  قرار  تالفی  معرض  در  كه  را  اشخاصی  همه  نیز  قانون  وسیع  پوشش  باشد.  عناوين  اين  بر 
مورد حمايت قرار می دهد. چه اين اقدامات از سوی مقامات دولتی يا كارفرمايان خصوصی انجام 
گیرد يا خارج از روابط سنتی كارمند-كارفرما )همچون مشاوران، پیمانکاران، مربیان، داوطلبان، 
كارگران فصلی، مديران سابق، جويندگان كار و غیره(، باشد. به عالوه، به منظور حمايت بیشتر، اين 
ادله  افشاگری آن ها وجود دارد )در حال جمع آوری  افشاگرانی كه احتمال  گستردگی می تواند 

هستند( و يا اشخاصی كه با افشاگران همکاری نزديکی دارند را نیز در برگیرد.
2. آيین افشاگری

و  ايمن  كه  را  درون سازمانی  افشاگری  نظام های  كاربرد  و  تأسیس  قانون،  آيین،  اين  براساس 
سهل الوصول بوده و بررسی مستقل، جامع و به موقع را تضمین می كنند، توصیه خواهد كرد. همچنین 
درصورت لزوم، قانون زمینه افشاگری بیرونی را نیز فراهم خواهد آورد. البته، درصورتی كه برخی 
افشاگری ها در ارتباط با حوزه امنیت ملی باشد، نیازمند آن است تا قواعد مربوط به گزارش های 
درون سازمانی تقويت شده تا شاهد افشاگری بیرونی نباشیم. همچنین در هر كشوری مطابق با نظام 
حقوقی آن، دولت سازوكارهايی جهت تشويق افشاگران، ازجمله پاداش يا نظام مبتنی بركويی تم1، 

اتخاذ خواهد نمود.
3. حمايت

قانون بايد به گونه ای تنظیم گردد تا هويت افشاگر بدون رضايت او مشخص نگردد و بهنوعی 
كه  نامساعدی  وضعیت  هر  دربرابر  قانون بايد  همچنین  آورد.  فراهم  را،  نهان  افشاگری  شرايط 
به واسطه فعل افشاگری رخ می دهد از شخص، محافظت مناسبی به عمل آورد. اين امر شامل انواع 
تنبیهی، آزار و اذيت، از دست دادن  آسیب ها ازجمله اخراج، جريمه های شغلی، جابه جايی های 
تنظیم  به گونه ای  بايد  قانون  به عالوه،  بود.  خواهد  مشابه  موارد  و  شغلی  موقعیت های  و  امتیازات 
با  ارتباطی  امر كه چنین آسیب هايی  اين  اثبات  اعمالی،  گردد كه درصورت حادث شدن چنین 
افشاگری كه در  باشد.2 همچنین، هرگونه  مقابل )كارفرما(  بر عهده طرف  ندارد،  افشاگری  فعل 
محدوده ی قانون صورت گرفته بايد نسبت به قواعد و قوانین مربوط به اسرار كاری معاف باشد 
اما  افشاگری كرده،  به  اقدام  نیت و صداقت  با حسن  بايد دربرابر اشخاصی كه  قانون  و همچنین 
بايد  تقنینی  به عمل آورد. در آخر، چنین  را  زمینه مرتکب شده اند، حمايت الزم  اين  اشتباهی در 

1- كويی تم )Qui Tam(، در قانون ادعاهای نادرست )False Claims Act( اياالت متحده آمريکا مورد توجه قرار گرفته است. اين قانون در 
سال 1863 در خالل جنگ داخلی آمريکا )Civil War( برای جلوگیری از كالهبرداری از ارتش در فرآيند تأمین كاال به وسیله كنگره تصويب و در 
سال 1986 مورد بازنگری گسترده قرار گرفت. بر اين اساس هر شهروند )در صورت داشتن شرايط( می تواند در برابر نقض اين قانون از جانب دولت 
اقامه دعوی كند. اين عمل به عنوان اقدام كويی تم و شخصی كه دعوی را اقامه نموده، با عنوان ناقل يا نقل كننده )relator( شناخته می شود. پس از 
اقدام كويی تِم ناقل، دولت می تواند وارد دعوی شود. درصورت ورود دولت، ناقل مستحق دريافت 15 تا 25 درصد از مقداری است كه به واسطه اقدام 

كويی تم به دولت بازگردانده شده است. همچنین درصورت عدم مداخله دولت سهم ناقل به 25 تا 30 درصد افزايش خواهد يافت.
2- Reversed burden of proof
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راه های احتراز از آن قانون را به طرق مناسب محدود نمايد. بدين جهت قراردادهای خصوصی تا 
آن جايی كه در راستای تأثیر بر قوانین مربوط به افشاگری می باشند، نامعتبر قلمداد گردند.

4. اجرای قانون
قانون بايد نهاد مستقلی به منظور دريافت و بررسی شکايت ها درمورد اقدام تالفی جويانه يا تحقیق 
و تفحص های نامناسب ايجاد يا نهادهای موجود را برای چنین امری تجهیز نمايد. اين امر، در گام 
آن  ارجاع  اطالعات،  تصديق  درصورت  و  الزام آور  توصیه نامه های  صدور  صالحیت  شامل  اول 
او  نمايد كه حقوق  ادعا  افشاگر  به مراجع ذی صالح رسیدگی است. بدين جهت، هرگاه شخص 
به واسطه اين عمل خدشه دار گرديده است، حق دارد كه دعوايش در دادگاهی مستقل و بی طرف، 
منصفانه و علنی رسیدگی شود. بدين منظور، قانون بايد زمینه جبران خسارت را به طور كامل فراهم 
آورد. اين امر شامل توقف عمل غیرقانونی، جبران هرگونه زيان وارده به دارايی و درآمد مربوط 
قانون  به عالوه،  بود.  خواهد  دست  اين  از  مواردی  و  دادرسی  مخارج  آينده،  و  حال  گذشته،  به 

درصورت عسر خوانده، صندوقی به منظور جبران خسارت خواهان پیش بینی خواهد كرد.
5. ساختار قانون گذاری، عملکرد و بازبینی

به منظور تضمین عملکرد صحیح، شفاف و قاطع و همچنین برای جلوگیری از تصويب قوانین 
)كه  افشاگران1  خاص  قانونی  تا  می كند  درخواست  دولت ها  از  پیش نويس  پراكنده،  به صورت 
برای  را  عمومی  نهادی  قانونی،  چنین  نمايند.  وضع  می پردازد(،  موارد  اين  به  جامع  به صورت 
مشاوره در تمامی حوزه های مربوط به افشاگران، از كنترل و بررسی دوره ای عملکرد نظام مربوط 
عموم  برای  افشاگران  مقررات  حوزه ی  در  آگاهی بخش  اقدامات  ارتقای  تا  گرفته  افشاگری  به 
جامعه و پذيرش فرهنگ افشاگری در میان آن ها، ايجاد يا نهادهای موجود را جهت انجام چنین 
دوره ای،  بررسی های  و  كنترل ها  است كه  اهمیت  نیز حايز  امر  اين  نمود.  امری مشخص خواهد 
تحت  نیز  را  مدنی(  )جامعه  مردم نهاد  سازمان های  يا  تجاری  شركت های  بازرگانی،  اتحاديه های 
پوشش قرار دهد. عالوه براين، قانون دستور انتشار میزان مناسبی از عمل افشاگری )طبق مقررات(، 
آسیب های وارده به واسطه ی آن، مراحل رسیدگی و احکام صادره )غرامت ها يا بازگرداندن اموال( 
مانع  كه  به گونه ای وضع شود  نبايد  مقررات  از  هیچ يک  آخر،  در  نمود.  پیش بینی خواهد  نیز  را 
فرآيند  در  اگر  منابع خبری خود2 گردد، حتی  از  بر حمايت  مبنی  رسانه  اصحاب  اِعمال حق  از 

افشاگری اشتباه صورت گرفته يا اطالعات مربوط به آن، صحیح نباشد3.

1- Dedicated legislation

2- Protection of media sources

3- Recommended draft principles for whistleblowing legislation, 2009
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گروه 20۱
بحران مالی جهانی2 در سال 2008 زمینه ای را فراهم آورد تا رهبران گروه 20 مباحث مربوط به 
افزايش همکاری ها، اجرا و اصالح مقررات موجود در حوزه ی بین الملل را به منظور ايجاد رشد 
و ثبات اقتصاد جهانی، مطرح سازند. كشور های عضو اين گروه 80 درصد تجارت جهانی، بیش 
از 85 درصد اقتصاد جهانی و دوسوم جمعیت جهان را نمايندگی می كنند. همچنین، اعضای اين 
گروه بر اين نتیجه نائل آمدند كه فساد نه تنها بر كارايی اقتصادی و تخصیص منابع و توزيع درآمدها 
ثبات  و  رشد  بر  زيان باری  تأثیرات  درمجموع  بلکه  دارد؛  منفی  اثری  سرمايه گذاری،  هم چنین  و 
اقتصادی نیز خواهد گذاشت. بدين جهت در سال 2010، گروه 20 برنامه اقدام علیه فساد3 را برای 
مدت دو سال تصويب كرد. اين قانون در سال 2012 و همچنین 2014 برای دوره 2015-2016 
تمديد شده است. در اين میان، سازمان شفافیت بین الملل طی مکاتبات گوناگون توصیه هايی را 
در حوزه ی فساد، ازجمله در زمینه ی افشاگران، برای گروه های كاری اين برنامه )اقدام علیه فساد( 
مطرح نموده است4. اهمیت وجود قانونی مؤثر در حمايت از افشاگران در اين برنامه به صورت زير 

مورد توجه قرار گرفته است:
گروه 20 به منظور حمايت از افشاگرانی كه با حسن نیت موارد احتمالی فساد را گزارش می كنند، 
در برابر اقدامات تالفی جويانه يا تبعیض آمیز، مقررات حمايت از افشاگران را تا پايان سال 2012 
تصويب و اجرا خواهد نمود. تا آن زمان، كارشناسان گروه 20، مقررات حمايت از افشاگران و 

1- در اجالس رامبويه )فرانسه( در سال 1975 به ابتکار والری ژيسکار دستن ريیس جمهور وقت فرانسه و هلموت اشمیت صدر اعظم آلمان غربی، 
مذاكراتی با حضور كشورهای ايتالیا، ژاپن، انگلستان و آمريکا درخصوص بحران ناشی از افزايش قیمت نفت آغاز شد. اين مذاكرات در سال 1976 
با ورود كشور كانادا به اين جمع ادامه يافت و بدين ترتیب گروه 7 به وجود آمد. با فروپاشی شوروی و پیوستن روسیه به اين جمع، گروه 7 به گروه 
8 تبديل شد. تصمیم به كار مشترک در قالب يک سازوكار غیررسمی، به منظور گفتگوهای سازمان يافته در چارچوب نظام نهادينه برتون وودز، در 
جريان اجالس كلن اين گروه در سال 1999 اتخاذ گرديد. در اجالس وزرای دارايی اين گروه در سپتامبر 1999 بود كه موجوديت گروه 20 اعالم 
گرديد. گروه 20 متشکل از وزرای دارايی و روسای بانک های مركزی نوزده كشور به اضافه نمايندگان اتحاديه اروپا می باشد. اهداف گروه 20 ارتقای 
ثبات مالی بین المللی ازطريق مشورت فی مابین كشورهای صنعتی و كشورهای قدرتمند مالی و دستیابی به مواضع مشترک و نیل به اتفاق و اجماع 
فی مابین آن ها می باشد. هدف ديگر گروه 20 ايجاد استانداردهای شناخته شده بین المللی در قلمرو مالی و تشويق به لحاظ نمودن آن ها در سیاست های 

اقتصادی كشورها می باشد. )بیگزاده، 1391(
2- در سال 2008، بحران مالی در امريکا كه به دلیل واگذاری وام های آسان در بخش ساختمان و مسکن پديد آمده بود، به تدريج تبديل به بحرانی 
شد كه تعداد زيادی از بانک ها و مؤسسات اعتباری را در آستانه ی ورشکستگی قرارداد و در نهايت تمام پیکره اقتصادی امريکا را در بر گرفت. اين 
بحران مالی كه پس از مدتی به يک بحران اقتصادی جهانی تبديل شد، آثار متعدد و چنداليه ای بر كشورها و همچنین روابط میان آن ها بر جای نهاد 
و امواج آن با شدت و ضعف متفاوت به ديگر نقاط جهان نیز سرايت كرد. هر چند میزان تأثیرپذيری كشورها بسته به نسبت بازيگری و ادغام آن ها 
در اقتصاد جهان متفاوت بود، اما به دلیل مقتضیات نظام بین المللی كنونی، پیامدهای اين بحران به صورت مستقیم و غیرمستقیم در بسیاری از حوزه ها 
مشاهده شد. درواقع، درهم تنیدگی اقتصاد جهانی و وابستگی متقابل، ابعاد اين بحران را وسیع تر نمود و باوجودآن كه امريکا، نقطه ی شروع اين بحران 
بود، اما به دلیل پیوستگی بازارهای مالی جهان، آثار آن به اروپا، روسیه، چین، هند و ساير كشورهای توسعه يافته و درحال توسعه تسری يافت و اقتصاد 
http://www.kherad.info :جهانی را تحت تأثیر قرار داد. ن.ک به بحران مالی آمريکا و اثرات جهانی آن، افسانه خسروی، پايگاه اينترنتی خرد
2- Anti-Corruption Action Plan

3- transparency.org, 2015
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سازمان  نظیر  سازمان هايی  موجود  اقدامات  چارچوب  در  را  حوزه  اين  در  موجود  سازوكارهای 
توسعه و همکاری اقتصادی )OECD(1 و بانک جهانی موردمطالعه قرار داده، تلخیص كرده و 
مناسبترين رويه های قانون گذاری حمايت از افشاگران را پیشنهاد خواهند كرد. )موضوع هفتم در 

برنامه اقدام علیه فساد(
گروهکارِی مبارزه با فساِد2 گروه 20 كه مسئول اجرای اين برنامه نیز می باشد، وظیفه ی تهیه ی 
به منظور همکاری در اين زمینه3 )به همراه پیشنهاد هايی برای اجرا( را به سازمان  طرحی مقدماتی 
توسعه و همکاری اقتصادی محول نمود. به دنبال مذاكره پیرامون چنین طرحی در نشست سازمان 
درمورد  مطالعه  ارزش  بر  دوباره  تأكید  با   20 سال 2010، گروه  در  اقتصادی  همکاری  و  توسعه 
چارچوب اصلی حمايت از افشاگران از سازمان توسعه و همکاری اقتصادی درخواست نمود تا 
پیش نويس طرح جامع4 )با مطالعه و بررسی در میان مناسبترين رويه ها در حوزه ی افشاگران( را 
برای بررسی و تصويب در نشست پیش رو5، فراهم آورد. چنین طرحی در نشست مذكور به وسیله 
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ارايه و مورد موافقت گروه كاری مبارزه با فساد گروه 20 قرار 

گرفت.6
گزارش افشاگری در اروپا

به  مربوط  مطالب  حاوی  رسانه ای،  تیترهای  تاريخ،  در  ديگری  زمان  هر  از  بیش  امروزه  شايد 
توجه  مورد  افشاگران،  به وسیله ی  موارد،  اين  از  بسیاری  باشد.  سیاسی  تخلفات  و  رسوايی  فساد، 
و  داخلی  صحنه ی  در  فساد  با  مبارزه  حوزه ی  در  مهمی  بازيگران  اشخاص،  اين  قرارگرفته اند. 
اعمال فاسد، در  افشای  امنیت شخصی خود را در راستای  اينان شغل و گاهی  بین المللی هستند. 
معرض تهديد قرار می دهند. اعمال فاسدی كه سالمت و امنیت جامعه، انسجام مالی، حقوق بشر، 
محیط زيست و حتی حیات حاكمیت را به مخاطره می اندازد. بسیاری از اين فجايع كه در سال های 
اخیر اتفاق افتاد، شايد اگر افراد می توانستند بدون دغدغه اعمال فاسد را گزارش دهند، يا اتفاق 

نمیافتاد و يا دست كم میزان تأثیر آن كاهش می يافت.
عضو  كشور   27 در  افشاگران،  از  حمايت  قوانین  از وضعیت  را  جامعی  ارزيابی  گزارش  اين 
اتحاديه اروپا به عمل آورده است. براساس گزارش، 25 كشور از اين 27 كشور، كنوانسیون ملل 

1 - اين سازمان درواقع جايگزين سازمان همکاری اقتصادی اروپا گرديد با اين تفاوت كه اعضا و اهداف و اشتغاالت آن بسیار گسترش يافتند. ورود به 
اين سازمان برای همه دولت ها به شرط كسب اتفاق آرای كلیه اعضا ممکن می باشد. اهداف اين سازمان مشتمل بر ايجاد باالترين رشد اقتصادی و ارتقای 

استانداردهای زندگی در كشورهای عضو و حفظ ثبات مالی و مشاركت در توسعه ی اقتصادی كل جهان و ... می باشد. عنوان انگلیسی اين سازمان: 
Organization for Economic Cooperation and Development )OECD(
1- Anti-Corruption Working Group (AWG)

2- Concept Note

3- Blue Print

4- Bali Meeting. 12-13 May, 2010.
6- G20 anti-corruption action plan protection of whistleblowers
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متحد علیه فساد را تصويب كرده اند. كنوانسیونی كه از آن ها خواسته تا تصويب قوانین مربوط به 
حمايت از افشاگران را )با توجه به نظام داخلی خود(، مورد بررسی قرار دهند. بااين حال، بسیاری 
از اين كشورها به اين مهم نپرداخته اند. همچنین در اين گزارش عوامل سیاسی، اجتماعی و ديگر 
عواملی كه منجر به ارتقا يا تشويق افشاگری در محیط های كاری شده و موجبات تصويب يا عدم 
تصويب قوانین مربوط به افشاگری در كشورهای اروپايی را فراهم آورده، مورد توجه قرار گرفته 
است. براساس اين گزارش هركدام از اين كشورها به تناسب وضع مقررات مربوط به افشاگری در 
يکی از رديف های، كامل1، ناقص2 يا فاقد3 قرار می گیرند. همچنین، به عنوان بخشی از اين بررسی، 
از اين 27 كشور اروپايی، جهت گسترش استانداردهای  به افشاگری در هر كدام  قوانین مربوط 

بین المللی در اين حوزه، جمع آوری و در ضمیمه شماره 1 گزارش، به چاپ رسیده است.
به واسطه ی آگاهی رو به تزايد جامعه درمورد ارزش افشاگری، درحال حاضر، 20 كشور از 27 
كشور اروپايی مورد بررسی در اين گزارش، دارای برخی قوانین و مقررات مشخص هستند كه 
شايان  می كند.  تالفی جويانه حمايت  اقدامات  برابر  در  افشاگران  از  محدود  به صورت  دست كم، 
توجه است كه اولین قانون جامع در اتحاديه اروپا در اين حوزه، قانون افشا برای منافع عمومی4 
بريتانیا است كه به عنوان قوی ترين قانون در اين اتحاديه و يکی از معتبرترين قوانین در حوزه ی 
افشاگران در جهان می باشد. پس از فجايع مرگبار و همچنین رسوايی های سطح باالی سیاسی و 
اقتصادی، بريتانیا در سال 1998 اين قانون را تصويب كرد. در خالل سال های پس از اين تصويب، 
برخی از كشورهای عضو اتحاديه اروپا نیز به تصويب قوانینی در حمايت از افشاگران پرداختند. 
اين پیشرفت نشان دهنده ی اولین موج چنین قانون گذاری هايی در اروپاست. هلند در سال 2001 
را  درستکاری  و  اخالق  مؤسسه  در سال 2006  تأيید،  را  دولتی  كارمندان  از  مجموعه حمايت ها 
ايجاد، در سال 2011 دفتر ملی آمبودزمان را گسترش و در سال 2012 مركز مشاوره افشاگری را 
بیشترين میزان آمادگی در چارچوب نظامی حقوقی، در  افتتاح نمود. شايان ذكر است كه شايد 
زمینه ی حمايت از افشاگران را سوئد به خود اختصاص داده بود. اين كشور در سال 1766 قانونی را 
به تصويب رساند كه از آن به عنوان اولین قانون آزادی اطالعات در جهان ياد می شود. بااين وجود، 
به  بپردازد  افشاگران  مسأله ی  به  تنها  كه  را  قانونی  نتوانست  و  نماند  پیش قدم  زمینه  اين  در  سوئد 

تصويب برساند.
1. درخواست برای اقدام

در ادامه ی اين گزارش سازمان شفافیت بین الملل درخواست هايی را از اتحاديه اروپا، اعضا و 
شهروندان آنان برای ايجاد برنامه ی اروپايی حمايت از افشاگران، بهبود وضعیت حمايت از آنان و 

1- كشوری كه در آن قواعد موجود در حوزه افشاگران، جامع يا قريب به آن است: لوكزامبورگ، رومانی، اسلوونی، انگلستان.
2- كشوری كه در آن قواعد موجود در حوزه افشاگران جزيی و ناكامل است: اتريش، بلژيک، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فرانسه، 

آلمان، مجارستان، ايرلند، ايتالیا، لتونی، مالت، هلند، لهستان، سوئد.
3- كشوری كه در آن قواعد موجود در حوزه افشاگران يا وجود ندارد و يا بسیار محدود است: بلغارستان، فنالند، يونان، لیتوانی، پرتغال، اسلواكی، اسپانیا
4- Public Interest Disclosure Act (PIDA)
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بررسی شیوه های قابل اتکای افشاگری، مطرح می كند.
اتحادیه اروپا

سازمان شفافیت بین الملل تأكید دارد كه كمیسیون اروپا درخواست پارلمان اروپا )اكتبر 2013(، 
مبنی بر ارايه ی طرحی قانونی، برای ايجاد برنامه اروپايی جامع و مؤثری در حمايت از افشاگران1 
را در دو بخش دولتی و خصوصی، اجابت نمايد. اين طرح بايد براساس مشاوره های گسترده ی 
فرآيندها و رويه های آن در  افشاگری،  قوانین  تقويت  برای  را  قانونی  ابزار  مناسب ترين  عمومی، 
برنامه و همچنین  اين  نمايد.  تعیین  برقرار كرده و معیارهای حداقلی2 آن را  اروپا  اتحاديه  سراسر 
قوانین مرتبط اتحاديه اروپا بايد در پیروی از مواد 11، 30، 41 و 473منشور حقوق بنیادين اتحاديه 
اروپا4 به رشته تحرير درآيد. چنین برنامه ای می تواند اصول و معیارهای شناسايی شده بین المللِی 
نهادهايی چون شورای اروپا5، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و همچنین سازمان های غیردولتی 
مانند سازمان شفافیت بین الملل را در خود جای دهد. به عالوه، اين برنامه يا هر سند حقوقی ديگر 
امن و  بستری  بوده و همچنین  اعمال  قابل  بر كارمندان در هر دو بخش دولتی و خصوصی  بايد 
قابل اطمینان برای افشاگری نهان يا آشکار فراهم آورد. در اين راستا، همه ی مؤسسات و نهادهای 

اتحاديه ی اروپا می بايست وجود سازوكارهای مؤثر حمايت از افشاگران را تضمین نمايند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا

همه ی كارمندان و كارگران در بخش های دولتی و خصوصی، نیازمند راه های امن، قابل اتکا 
و  تالفی جويانه  اشکال  تمام  به  نسبت  تخلفات، حمايت همه جانبه  برای گزارش  و سهل الوصولی 
همچنین سازوكاری برای حمايت از افشاگران هستند تا اصالحاتی را كه موجب پوشاندن خألهای 
آتی  تخلفات  شکل گیری  از  همچنین  و  بخشیده  ارتقا  را  می شود  تقنینی  يا  سیاسی  آيین نامه ای، 
كه  دارد  تأكید  بین الملل  شفافیت  سازمان  اهداف،  اين  تحقق  به منظور  آورد.  عمل  به  ممانعت 
همه كشورهای اروپايی، قوانینی را تصويب، اجرا و تقويت نمايند كه حمايت همه جانبه ای را از 
كارمندان و كارگران بخش های دولتی و خصوصی به عمل می آورد. چنین حمايت هايی می بايست 
)البته نبايد محدود به اين موارد باشد( در زمینه ی افشای اعمال فاسد، جرايم كیفری، نقض تعهدات 
قانونی، اشتباهات قضايی، مخاطرات حوزه ی سالمت عمومی، امنیت و محیط زيست، سوءاستفاده 
از اختیارات، سوءمديريت، استفاده غیرمجاز از اموال صورت گیرد. اين حمايتها بايد به افرادی كه 

1- European Whistleblower Protection Program

2- Minimum Standards

Protec-( ماده 30: حمايت در صورت اخراج ناروا ،)Freedom of expression and information( 3- ماده 11: آزادی بیان و اطالعات
tion in the event of unjustified dismissal(، ماده 41: حق بر مديريت مطلوب )Right to good administration(، ماده 47: حق بر 

)Right to an effective remedy and to a fair trial( محاكمه منصفانه و احقاق حق مؤثر
4- Charter of Fundamental Rights of the European Union

5- Council of Europe
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پیمانکاران، كارآموزان،  دارند، همچون مشاوران،  از روابط سنتی كارگر-كارفرما وجود  خارج 
داوطلبان و كارگران فصلی، بسط يابند. چنین قانونی، پس از تصويب نیز بايد در دوره های مشخص 

و با بهره گیری از نظرات سازمان های غیردولتی مورد بازبینی قرار گیرد.
شهروندان اتحادیه ی اروپا

می شوند،  آگاه  خود  كاری  محیط  در  جدی  تخلفات  ديگر  يا  فاسد  اعمال  از  كه  اشخاصی 
افراد  شايسته است تا گزينه های پیش روی خود را قبل از افشاگری مورد بررسی قرار دهند. اين 
می توانند به سازمان های حامی يا مشاور در حوزه ی افشاگران، همچون مراكز مشاوره ی حقوقِی 
شفافیت بین الملل كه در بیش از 60 كشور فعالیت دارند، مراجعه كنند. ازآن جاكه افشاگری )نهان 
ارزيابی های الزم صورت  تمام  از آن  قبل  توصیه می شود  است،  يا آشکار( عمل مخاطره آمیزی 
گیرد. درصورتی كه كشوری قوانین مربوط به حمايت از افشاگران را تصويب كرده باشد، شخص 
در  قوانین،  اين  در  مصرح  حمايت های  آيا  كه  شود  مطمئن  وكیل،  يک  به  مراجعه  با  می تواند 
امر ازاين رو حايز اهمیت است كه در  اين  رسیدگی های گذشته به درستی اعمال شده اند يا خیر. 
بسیاری از مواقع، قوانین به گونه ای هستند كه راه های گريز از آن ها فراوان بوده يا به داليلی ديگر، 
در آن كشور به درستی اجرا نشده يا به صورت بسیار ضعیف اجرا می شوند؛ بنابراين ممکن است اين 

قوانین به مثابه سرابی باشند و پیامد آن، در معرض مخاطره قرار گرفتن افشاگر باشد.
در پايان اين گزارش به بررسی جداگانه هريک از اين كشورها پرداخته شده كه در ادامه، نتیجه 

بررسی ها در سه كشور از سه رديف متفاوت )كامل، ناقص و فاقد(، بیان خواهد شد.
انگلستان )کامل(

افشا  عنوان  با  را  جهان  در  افشاگران  حوزه ی  در  جامع  قوانین  از  يکی  بريتانیا   ،1998 سال  در 
بخش های  در  كارمندان  از  دامنه ی وسیعی  بر  قانون  اين  است.  منافع عموم، تصويب كرده  برای 
از  قانون حوزه ی وسیعی  اين  اعمال می شود. همچنین  غیرانتفاعی  و  دولتی، خصوصی  گوناگون 
نیز در  را  از كشور  پیمانکاران، كارآموزان و كارگران خارج  ازجمله كارمندان،  عناوين شغلی، 
برمی گیرد. بر اساس اين قانون، افشاگران قادرند جرايم و تخلفات گوناگونی همچون فساد، جرايم 
مدنی، اشتباهات قضايی، مخاطرات مربوط به امنیت، سالمت و محیط زيست و يا سرپوش گذاشتن 
بر هر يک از اين موارد را افشا كنند. همچنین، درصورتی كه افشاگر اخراج گردد، كارفرما موظف 
است ثابت نمايد كه عمل افشاگری به عنوان دلیل اين اخراج مطرح نبوده است. افشاگرانی كه در 
معرض اعمال تالفی جويانه قرار گرفتند نیز می توانند تا سقف 5 میلیون پوند خسارت دريافت كنند. 
اين قانون همچنین از نظام سلسله مراتبی منحصربه فردی برخوردار است. اشخاص می توانند دربرابر 
كارفرمای خود، مؤسسات مجاز، اشخاص خارج از سازمان همچون نمايندگان مجلس يا رسانه ها، 
دست به افشاگری بزنند. بااين وجود، معیارهای دقت و فوريت موجب انتخاب اين مراحل خواهند 
شد و چنان چه افشاگر بخواهد تحت حمايت قانونی قرار گیرد، بايد آن ها را مورد توجه قرار دهد؛ 
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بنابراين، درصورتی كه افشاگر با وجود امکان گزارش فساد يا تخلف به كارفرما، چنین مواردی را 
با رسانه ها در میان گذارد، از حمايت قانونی برخوردار نخواهد بود.

 اين قانون در سال 2013 با اضافه شدن معیار منافع عمومی،1 روزآمد شده است. براساس اين 
معیار، افشاگران تنها درصورتی دربرابر اقدامات تالفی جويانه مورد حمايت قانونی قرار می گیرند 
كه به میزان معقولی مطمئن باشند كه افشاگری آن ها در راستای منفعت عمومی صورت می گیرد. 
از جانب  نه  به كارمندانی كه  قانون  افشاگران حذفشده3 و چتر حمايتی  نیت2  قید حسن  همچنین 
يافته  گسترش  باشد،  گرفته  قرار  اذيت  و  آزار  مورد  نیز  خود  همکاران  طرف  از  بلکه  كارفرما 
الگوی  به عنوان  را  قانون  اين  ايرلند، ژاپن و آفريقای جنوبی،  ازجمله  از كشورها،  بسیاری  است. 
دادگاهی  تعیین  عدم  نظیر،  ايراداتی  داده اند. بااين وجود،  قرار  توجه  مورد  خويش  قانون گذاری 
ويژه جهت استماع ادعاهای افشاگران، منتشر نشدن چنین ادعاهايی و همچنین عدم بررسی ادعای 

افشاگران در زمینه سوءمديريت و سوءاستفاده از اختیارات، بر اين سند وارد است.
آلمان )ناقص(

قوانین  و  اصول  از  مجموعه ای  دربرابر  افشاگران  آلمان،  در  افشاگری  خاص  قانون  فقدان  در 
پراكنده كه از وحدت رويه برخوردار نبوده و با تفاسیر گوناگون دادگاه ها روبه رو هستند، قادر به 
پیش بینی نتیجه رسیدگی نیستند. بدين جهت، رسیدگی به اين امر كه آيا شخصی كه در بخش دولتی 
يا خصوصی اقدام به افشاگری نموده، شايسته حمايت قانونی در برابر اقدامات تالفی جويانه است 
را دادگاه ها به صورت موردی مورد توجه قرار می دهند. اين فرآيند نشانگر آن است كه دادگاه ها 
رازداری  و  وفاداری  قراردادهای  به  توجه  در  كارفرما  خواسته  دادن  قرار  توجه  مورد  به  متمايل 
افشاگر  استثنايی،  معناست كه جز در شرايط  بدين  مسأله  اين  و كارگر هستند.  فی مابین كارفرما 
بر  اين چنین فضايی، راه را  برساند كه  در وهله ی نخست می بايست تخلفات را بهگوش كارفرما 
تحکیم قضاوت های شخصی هموار می سازد. به عالوه، چالش ديگری كه در حوزه ی قانون گذاری 
در آلمان به چشم میخورد، وجود گريزگاه ها در قانون كار، بار اثبات سنگین ادعاهای مربوط به 
اقدامات تالفی جويانه و 19 درصد از تجارت های مورد بررسی آلمانی است كه آيین نامه ی داخلی 
برای  سلسله مراتبی  افشاگری  قواعد  سری  يک  از  كشور  اين  در  دولتی  بخش  ندارند.  افشاگری 
مقامات دولتی4 برخوردار است كه موظف اند تخلفات را به مافوق خود گزارش كنند. اين طرق 
خاص افشاگری برای تخلفات مربوط به فساد اداری، تبعیض، حفاظت اطالعات و مسايل امنیت و 
سالمت محیط كاری است. البته، درمورد فساد اداری، مقامات دولتی می توانند به مراجع خارج از 
1- Public Interest

2- Good Faith

3- البته در صورت اثبات سوءنیت، میزان جبران خسارات مالی ممکن است تا 25 درصد كاهش يابد.
4- Public officials
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سازمان مراجعه كنند. اين درحالی است كه كارمندان بخش دولتی1 چنین حقی ندارند.
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی از سال 2003، به دفعات از آلمان خواسته تا شرايط افشاگران 
را در آن كشور بهبود بخشد. همچنین، قانون اساسی آلمان حق آزادی بیان را شناسايی و مورد 
حمايت قرار داده است. بااين حال، اصطالح افشاگر در آلمان دارای معادل لغوی نبوده و بنابراين در 
بین افراد جامعه، شناخته شده نیست. گرچه، مفهوم گزارش تخلفات، حتی درجهت منافع عمومی 
هم می تواند معنايی منفی را تداعی كند. در اوايل سال 2013 میالدی، دو حزب سیاسِی متحِد حزب 
حاكم آلمان، بیان داشتند كه وضع موجود حقوقی كشور مطلوب بوده و نیازی به تصويب قانون 
به  را  افشاگری  بهبود شرايط  بااين وجود، سه حزب مخالف، درخواست  نیست.  افشاگران  خاص 
همراه سه طرح، به مجلس ارايه دادند كه پس از جلسه استماع نظرات در مجلس، هیچ يک از سه 

طرح ارايه شده، تصويب نشد.
اسپانیا )فاقد(

در اسپانیا هیچ قانون قابل ذكری در حمايت از كارمندان بخش دولتی و خصوصی دربرابر اعمال 
تالفی جويانه ی ناشی از افشای تخلفات وجود ندارد، در مجموعه قوانین كار يا اداری اين كشور 
حمايتی از اين افراد صورت نگرفته و فرهنگ محسوسی نیز برای كارمندان يا شهروندان در اين 
برای  اين كشور،  میان رهبران سیاسی  نیز در  ندارد. همچنین، عزم سیاسی آشکاری  زمینه وجود 
برای  افشاگر  به عنوان عاملی كه  اين در حالی است كه فساد،  نیست.  قوانینی مشهود  وضع چنین 
جلوگیری از آن اقدام می كند، عنصر اساسی در نزول شاخص های دموكراتیک در اسپانیا است. 
از سال 2006 سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، توصیه هايی به منظور تصويب قوانین حمايت از 
بهبود وضعیت  برای  اين سازمان  به رغم توصیه های مؤكد  ارايه داده است.  اسپانیا  به  افشاگران را 
افشاگران، اين كشور تالشی درجهت تصويب قوانین حمايت از افشاگران از خود نشان نداد. گرچه، 
چارچوب نظام حقوقی اسپانیا در حوزه ی گزارش جرايم، می تواند راهنمای اين كشور در حوزه ی 
قانون گذاری برای افشاگران باشد. در اين چارچوب، همه ی شهروندان اسپانیايی متعهد به گزارش 
فعالیت مجرمانه، به نهادهای مربوطه هستند. بااين وجود، آن ها می بايست به صورت رسمی گزارش 
خود را تأيید كنند كه اين امر خود يکی از عوامل بازدارنده ی شهروندان در گزارش تخلفات است. 
در بخش خصوصی نیز شركت ها به واسطه ی فقدان قانونی ملی، متعهد به اجرای سازوكاری برای 
افشاگری نیستند. تنها مقرره ی خاصی كه به صورت سطحی به افشاگران می پردازد، قانونی است كه 
به شهروندان اجازه می دهد تا به صورت ناشناس، تعارض منافع2 درمورد اعضا و مقامات رده باالی 
1- Public Sector employees

2- به وضعیتی اطالق می شود كه از يک طرف شخص يا اشخاصی به واسطه اعتماد در مقام يا موقعیتی قرار می گیرند و از آن طرف خود دارای منافع 
)Conflict of Interests( .شخصی يا گروهی مجزا و در تقابل و تعارض با مسئولیت مورد نظر قرار دارند
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حکومت و همچنین حمايت از شهود در رسیدگی های قضايی را گزارش كنند.
بسیاری از شهروندان مبادرت به افشاگری را مؤثر ندانسته و حتی درمورد سازمان های شاخص 
ندارند.  كافی  اطمینان  شده اند،  تجهیز  فساد  با  مبارزه  برای  كه  آن هايی  به خصوص  حکومتی، 
به همین دلیل، در سال های اخیر گزارش های اندكی ارايه شده و اين درحالی است كه اشخاصی 
قرار گرفته اند. در  اقدامات تالفی جويانه  يا مورد  اخراج  مبادرت ورزيده اند،  امر  اين  به  هم كه 
اين  برنامه  سال   2 مدت  ظرف  كه  داشتند  بیان  اسپانیايی  مسئوالن   2012 سال  در  اين كه،  آخر 
و  توسعه  سازمان  به  و  آماده  و خصوصی  دولتی  بخش های  در  افشاگری  را درخصوص  كشور 

همکاری اقتصادی ارايه خواهند نمود، اما اين وعده، عملی نشده است.
 )Wistleblowing in Europe: legal protections for whistleblowers in the EU. 2013(

بلندتر حرف بزن
در كشورهای اروپايی و بسیاری از ديگر كشورها كه اعمال فاسد جرم انگاری شده اند، نهادهای 
دولتی می بايست طرق امن گزارش دهی را نیز فراهم آورده و به نحو مقتضی اطالع رسانی نمايند. 
اين چنین مسیری، روند حاكمیت دموكراتیک را تسهیل و به شناسايی، پیشگیری و مبارزه با فساد 
سرعت می بخشد. مراكز مشاوره ی ضدفساِد سازمان شفافیت بین الملل در سراسر جهان، توصیه و 
مشاوره های حقوقی را برای تضمین حقوق افشاگران در فرآيند افشاگری، فراهم می آورند. سازمان 
شفافیت بین الملل بر اين باور است كه درنهايت اين شهروندان و جوامع مدنی هستند كه می توانند 
سازمان هم  وظیفه  و  بوده  مسئولیت پذيری حاكمیت  بايد خواهان  سازند. جامعه  متوقف  را  فساد 
بین الملل  شفافیت  سازمان  بستری،  چنین  ايجاد  برای  است.  ابتکاراتی  چنین  از  حمايت  و  تشويق 
توصیه هايی را به اشخاص ارايه، كمپین های آموزشی را برای عموم برگزار و منابعی چون كتاب يا 
داده های اينترنتی را فراهم می آورد تا اشخاص تصوير روشنی از وضعیت سازمانِی كشور مربوطه 
در اختیار داشته باشند. به عالوه، به رغم فقدان شفافیت، پاک دستی يا مسئولیت پذيری در بسیاری 
علت  كه  گفت  بتوان  شايد  دارند.  فساد  با  مبارزه  در  مشاركت  به  تمايل  شهروندان  كشورها،  از 
عمده ی ارايه ی چنین گزارشی، فراهم آوردن مصداق هايی باشد تا به واسطه ی آن بتوان تغییری در 
ديدگاه منفی شهروندان )مبنی بر اين كه بر افشاگری آنان فايده ای مترتب نیست(، صورت داد. 

 )Speak Up: empowering citizens against corruption. 2015(
نتیجه گیری

اعمال فاسد در محیط هايی كه گزارش تخلفات مورد حمايت قرار نمی گیرند، به آسانی افزايش 
نخستین  دارند،  در دست  اطالعاتی كه  به واسطه ی  دولتی و خصوصی،  بخش  می يابد. كارمندان 
افراد، تخلفات را گزارش كنند،  اين  از تخلفات آگاه می شوند. درصورتی كه  كسانی هستند كه 
عنوان افشاگر بر آن ها صدق می كند. بااين حال، اين افراد در معرض اقدامات تالفی جويانه مختلفی 
ارايه چنین  به  افراد  افشاگران، عنصر الزم و ضروری در تشويق  از  ازاين  رو، حمايت  قرار دارند. 
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گزارش هايی است.
آن چه در بررسی ابتکارات سازمان شفافیت بین الملل مشهود است، پرداختن به جنبه های گوناگون 
فرهنگی، اجتماعی و حقوقی مسأله افشاگران است. ازاين روی، فراهم آوردن حمايت مؤثر از افشاگران 
نیازمند فرهنگی سازمانی1 است كه به تبع شکل گیری فرهنگ اجتماعی، امکان می يابد. فارغ از مباحث 
مختلفی كه در اسناد فوق الذكر مطرح شد، نکته ی حائز اهمیت، ديدگاه شهروندان )در كشورهای 
مختلف( نسبت به افشاگران بود كه آن ها را با عناوينی چون مخبر، خبرچین، خائن يا جاسوس برچسب 
می زنند. البته، اين امر تنها محدود به مسأله ی افشاگران نبوده و در ديگر حوزه های مبارزه با فساد نیز 
می بايست تأثیر فرهنگ عامه را تحت نظر قرار داد؛ بنابراين در وهله نخست جامعه شناسان هستند كه 
با ابزارهای علمی خود بايد وارد میدان مبارزه با فساد شوند. اين جامعه شناسان هستند كه با تحقیق و 
تتبع در ريشه های فرهنگی و اجتماعی جامعه، مسیر فعاالن مبارزه با فساد را هموار می سازند. اين امر 
می بايست نه تنها در چرايی، يعنی بررسی عقبه ی فرهنگی و اجتماعی جامعه، بلکه در چگونگی، يا 
شیوه های تغییر اين رويکرد به سمت فرهنگ مبارزه با فساد متمركز گردد. هم زمان با چنین رويکردی، 
بررسی تطبیقی قوانین ديگر كشورها و تالش برای اعمال قوانین مترقی راه را بر پیشرفت فرهنگ 
عمومی هموار خواهند كرد. به عبارت ديگر، عزم حاكمیت در برخورد با فساد و همچنین حمايت از 

افشاگران، اعتقاد مردم به ياری رسانی در پويش مبارزه با فساد را به دنبال دارد.
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تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم در کشورهای منطقه خاورمیانه و 
شمال آفریقا )منا، MENA( با استفاده از داده های ترکیبی

اصغرمبارک  1 

محققین به اين نتیجه رسیده اند كه وقوع جرم به عنوان يک پديده ی مذموم اجتماعی، می تواند ناشی از 
عوامل گوناگون اقتصادی و اجتماعی باشد. با عنايت به اهمیت موضوع در كشورهای مختلف، تحقیقات 
بسیاری در زمینه ی تأثیر اين عوامل بر وقوع جرم انجام گرفته و عوامل اقتصادی نظیر فقر، بیکاری، تورم، 
توزيع ناعادالنه درآمد، صنعتی شدن و شهرنشینی و مانند آن ها ازجمله عوامل اثرگذار بر وقوع جرم معرفی 
شده اند. در اين تحقیق با توجه به اهمیت موضوع جرم و اثرات منفی اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن به 
بررسی سه مورد از عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم در كشورهای منطقه )MENA( طی سال های -2010 
2005 پرداخته شده و با استفاده از متغیر وابسته عدم ثبات قانون )پراكسی جرم2 ( و متغیرهای مستقل تورم، 
احتمال محکومیت و شاخص توسعه انسانی به تحلیل ارتباط و اثرگذاری متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته 
تمركز شده است. نتايج حاصل نشان دهنده ی ضرايب تورم، احتمال محکومیت و شاخص توسعه انسانی بر 
روی جرم معنی دار می باشد. به اين مفهوم كه افزايش تورم باعث افزايش میزان جرم می گردد و بهبود 
شاخص توسعه انسانی و احتمال محکومیت منجر به كاهش جرم به میزان ضرايب حاصل شده می شود. 
در نهايت با توجه به تحقیقات انجام گرفته در اين مقاله، تورم، احتمال محکومیت و شاخص توسعه انسانی 

به عنوان توصیه های سیاستی مناسب برای كاهش جرم در اين كشورها معرفی شده است.
واژگان کلیدی: جرم، تورم، شاخص توسعه انسانی، احتمال محکومیت، کشورهای منطقه 

.MENA منا

Asghar_mobarak@yahoo.com - 1. دانشجوی دكتری علوم اقتصادی
2. با توجه به اين كه آمارهای مربوط به شاخص های نهادی كه يکی از آن ها ثبات قانونی می باشد در جوامع قابل اندازه گیری نیستند، لذا از شاخص های 

جايگزين )شاخص كافمن -2013( استفاده می شود.



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال هفتم، شماره بیست و ششم/ زمستان 1394 96

۱- مقدمه
هنگامی كه حسب عادت از جرم صرفاً به عنوان يک پديده ی غیرمنطقی و ضداجتماعی ياد شده 
و واكنش اجتماعی نسبت به آن، به منزله ی تركیبی از خشم و ترحم درنظرگرفته می شود عنوان 
جرم در قالب فعالیتی اقتصادی و نیز واكنش اجتماعی به منزله شکلی از سیاست اقتصادی، ممکن 
است در ابتدای امر به صورت يک خرق عادت جلوه كند، اما طرفداران اصالت سود كه به هر امری 
از ديد سودمندی می نگرند به هرحال جرم را نیز از منظر اقتصادی مورد توجه و بررسی قرار داده اند.

ادوين  توسط  و  میالدی   1829 سال  به  علمی  مطالعات  جرم،  اقتصاد  حوزه  در  ديگر  سوی  از 
رونالدز5   ،)1973( ارلیک4   ،)1970( استیگلر3   ،)1968( بکر2  پس ازآن  و  برمی گردد  چادويک1 
نمود كه طرز  ارايه  را  مقاله ای  بکر، در سال 1968،  نمودند.  را كامل تر  اولیه  مطالعه  نیز   )1980(
فکر درمورد رفتار جنايی را تغییر داد. وی با بیان اين كه »بعضی از افراد به دلیل منافع مالی باالی 
میزان  و  محکومیت  دستگیری،  احتمال  درنظرگرفتن  با  حتی  قانونی،  مشاغل  با  مقايسه  در  جرم 
مطرح  را  ارتکاب جرم  مدل  اولین  می آورد«  مجرمانه روی  فعالیت های  انجام  به  مجازات  شدت 
عنوان  با  خود  معروف  مقاله  در  وی  مقدمه(.  قسمت  1391؛  همکاران:  و  سعید  كرد)عیسی زاده، 
»اقتصاد جرم و مجازات، يک رهیافت اقتصادی« )1968( به مقوله ی اقتصاد جرم پرداخت و هدف 
اصلی او پاسخ به اين سؤال بود كه منابع و مجازات به چه میزان بايد برای حداقل نمودن زيان های 
چنان چه  كه  بود  استوار  فرض  اين  مبنای  بر  وی  اصلی  مدل  شود.  گرفته  به كار  جرم  اجتماعی 
مطلوبیت انتظاری فرد بیش از مطلوبیتی باشد كه می تواند با استفاده از وقت و ساير منابع در ديگر 
فعالیت ها به دست آورد مرتکب جرم می شود. به دنبال تحقیقات بکر مطالعات بیشتری بر مباحث 
بازدارندگی يا عوامل اقتصادی اثرگذار بر هزينه ها و منافع فعالیت های مجرمانه متمركز شد و در 
نتیجه مطالعاتی درباره ی كارايی جريمه در كاهش جرم نیز از دهه 1970 شروع شد. در سال های 
اخیر نیز بنا به اهمیت بحث جرم و جرم شناسی در بسیاری كشورها شاهد مطالعات گسترده ای در 
بیان علل ارتکاب افعال مجرمانه و ارايه راهکارهای بازدارنده از سوی جرم شناسان هستیم )صادقی، 

حسین، شقاقی شهری، وحید و همکاران؛ 384؛ ص 64(.
منطقه خاورمیانه و شمال آفريقا  معروف به "منا" )MENA( از نظر منابع طبیعي و نیروي كار 

شامل سه گروه كشورها مي باشد: 
1( كشورهايي كه فاقد منابع طبیعي، اما داراي نیروي كار فراوان هستند. مانند جیبوتي، مصر، 

اردن، لبنان، مراكش و تونس. 
1- Edwin Chadwick

2 - Becker

3 - Stigler

4 - Ehrlich

5 - Ronalds
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2(  كشورهايي كه از نظر منابع طبیعي، غني و داراي نیروي كار فراوان هستند. مانند الجزاير، 
ايران، عراق، سوريه و يمن. 

3( كشورهايي كه از نظر منابع طبیعي، غني اما فاقد نیروي كار هستند: مانند بحرين،  كويت، لیبي، 
عمان، قطر، عربستان سعودي و امارات. 

بر جرم در 18  اثرگذار  اقتصادی  بررسی عوامل  به  پیش رو  مقاله  اهمیت بحث، در  به  توجه  با 
كشور منطقه ی خاورمیانه و شمال آفريقا )MENA(1 طی سال های 2005 تا 2010 پرداخته و به 
همین منظور اين تحقیق به صورت زير سازمان دهی شده است. در بخش اول، به بحث مبانی نظری 
عوامل اقتصادی مانند تورم و شاخص توسعه انسانی و احتمال محکومیت مجرمین اثرگذار بر جرم 
اقتصادی-  عوامل  با  مرتبط  تجربی  مطالعات  برخی  ارزيابی  به  دوم،  بخش  در  و  جرم  تعريف  و 
اجتماعی مؤثر بر جرم پرداخته می شود. در بخش سوم، به تفسیر و ارايه نتايج پرداخته و در بخش 
چهارم و پايانی تحقیق، جمع بندی و توصیه های سیاستی و پیشنهاد های تحقیق ارايه خواهد گرديد.

2- عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم
جرم و جامعه دو واقعیتي هستند كه با يکديگر ارتباط مستقیم داشته و در تأثیر و تأثر متقابل با هم 
مي باشند؛ از يک سو، اگر جامعه اي وجود نداشته باشد بديهي است كه جرمي نیز به وقوع نخواهد 
پیوست زيرا زمینه هاي بروز هر جرم در واقع در شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  نهفته است 
كه بر آن جامعه حاكم می باشد و از سوي ديگر، متقابالً  به همان میزان كه شرايط اجتماعي بر نوع و 
میزان ارتکاب جرايم تأثیر مي گذارد به همان نحو نیز جامعه از وقوع جرايم مختلف تأثیر مي پذيرد.

نوع و كمیت جرايم  بر  مؤثر  مؤلفه هاي  مهم ترين  از  بدون شک يکي  اقتصادي جامعه  شرايط 
مي باشد، زيرا درصورتی كه جامعه از حیث اقتصادي در رفاه باشد مطمئناً جرايمي نیز كه ريشه در 
فقر و مشکال ت مالي افراد دارند كاهش يافته و در مقابل ترديدي وجود ندارد كه هرچه شرايط 
اقتصادي اجتماع از وضع نامطلوب تري برخوردار باشد در واقع زمینه هاي ارتکاب جرايم مرتبط با 

عناصر مالي افزايش يافته و در نتیجه به میزان اين قبیل جرايم افزوده خواهد شد.
ژان پنیاتل، مردم شناس مشهور فرانسوي معتقد است: »ترقي وضع اقتصادي و فعالیت آن منحصر 
به بهبود وضع زندگي مادي نیست؛ بلکه درعین حال موجب برخورد و تصادم منافع و خواست ها 
نیز مي شود. همان برخوردها و تضادهاست كه در بعضي موارد به ارتکاب جرم منجر مي گردد.« 
بونقر )1916( نیز بیان كرده كه عوامل اقتصادی تأثیرات قابل توجهی بر فعالیت های فردی ازجمله 
جرم دارند، به خصوص اگر اين عوامل اقتصادی سطح فقر، نابرابری درآمدی و هزينه های فرصت 
با شرايط اقتصادی  اقتصادی باشند. وجود چنین عقايدی باعث شده تا موضوع جرم و رابطه آن 
تأثیر عوامل  باشد )عیسی زاده، سعید و همکاران: 1391؛ قسمت  همواره مورد توجه جرم شناسان 

اقتصادی بر جرم(.
1- الجزاير، جیبوتی، مصر، ايران، عراق، اردن، كويت، لیبی، مراكش، عمان، قطر، عربستان، سوريه، تانزانیا، امارات متحده عربی، يمن، بحرين.

تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ...
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عوامل اقتصادی و اجتماعی می توانند به عنوان عوامل اساسی در بروز فعالیت مجرمانه در جامعه 
در نظر گرفته شوند. عواملی مثل فقر، درآمد و نحوه ی توزيع آن و در نتیجه نابرابری درآمدی، 
بیکاری، صنعتی شدن و شهرنشینی و نیز جمعیت و سن و تحصیالت و عوامل فرهنگی و جغرافیايی 
و مانند آنها را می توان ازجمله عوامل مؤثر بر وقوع جرم دانست. بسیاری از اقتصاددانان با استفاده 
از چنین روشی به بررسی علل وقوع جرم پرداخته اند و به نتايج قابل توجهی دست يافته اند. اين 
دانشمندان با استفاده از روش هايی مانند سری های زمانی، سری های مقطعی و داده های پانل تئوری 
نتلر را به واقعیت نزديک كردند. برخی محققان هم با اضافه نمودن بحث شدت و میزان مجازات 
به عوامل مؤثر بر وقوع جرم، به تخمین میزان وقوع جرم در جامعه پرداختند كه اين خود، بحث 
اقتصادی بودن تصمیم مجرمین را كامل تر كرده است )صادقی، حسین و نجفی، نرگس و همکاران: 
 1)1984( نتلر  آرای  براساس  جرم  و  اقتصادی  ساختار  ارتباط  پذيرش  ضابطه   .)57 ص  )1389(؛ 
اجتماعی  و  بررسی شرايط محیطی  با  زيادی  تا حد  افراد  رفتار  اين صورت مطرح می شود كه  به 
قابل پیش بینی است و رفتارهای نابهنجار و غیرعادی در بحث های جرم شناسی به عنوان يک عنصر 
اجتماعی تلقی می شود نه عنصر زيست شناسی )صادقی، حسین، شقاقی شهری، وحید و همکاران؛ 

.)65 :)1384(
هم چنان كه بونقر2 بیان كرده، جرم در درون محدوده روان شناختی و جسمانی افراد قرار دارد. 
بايد اذعان داشت كه عنصر اقتصادی، عاملی اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی است و تأثیرات 
نیز بر فعالیت های فردی از جمله جرم دارد، به خصوص اگر اين عوامل اقتصادی را  قابل توجهی 
معرفی كنیم )صادقی،  اقتصادی  نابرابری درآمدی و هزينه های فرصت  فقر، درآمد،  چون سطح 

حسین و نجفی، نرگس و همکاران: )1389: 57(.
يک مشکل كلیدی درمورد بررسی رابطه بین جرم و آموزش اين است كه ساير عوامل مرتبط 
عوامل  مانند  به جرم  تصمیم  درمورد  مؤثر  عامل های  و  ويژگی های شخصیتی  مانند  بروز جرم  با 
اقتصادی و اجتماعی ناديده گرفته می شود. به اعتقاد الچنر و موريتی استفاده از قانون تعلیم اجباری 
به عنوان ابزاری برای آموزش اضافی و پیشگیري از انجام جرم توسط جوانان مفید می باشد )الچنر 

و موريتی،2004: 159- 173(.
آموزش وپرورش هر جامعه ای مهم ترين بخش آن جامعه را تشکیل می دهد. به طوری كه محققان 
اذعان دارند كه نقش مدرسه در تربیت كودک بسیار مهم تر از نقش خانواده است. به اعتقاد هاپر3 
نظام آموزشی، آموزش نقش شهروند خوب است )شارع پور،301: 1390(. هس و  هدف اصلی 
دو  اين  تعبیر  به  است.  دانش آموز  يک  جامعه پذيری  عامل  مهم ترين  مدرسه  كه  معتقدند  تورنی 

1- Nettler

2- Bonger(1916)

3 - Hupper
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اطالعات  و  اجتماعی جديد  و  روابط شخصی  محیط جديد،  يک  برای كودک  مدرسه  محقق، 
عمده ای  بخش  كه  گفت  می توان  خانواده  با  مدرسه  مقايسه  مقام  در  می كند.  فراهم  فزاينده ای 
ازآنچه كودک در مدرسه ياد می گیرد، جامعه پذيری مستقیم است درحالی كه تأثیر خانواده عمدتاً 
غیرمستقیم است. اين كاماًل پذيرفته شده است كه آموزش وپرورش رسمی يکی از عوامل اصلی 
جامعه پذيری است اما اين نوع آموزش منحصراً در اختیار دولت قرار دارد لذا می توان گفت كه 

آموزش وپرورش رسمی، عامل اصلی تعلیم و تربیت مدنی است )شارع پور،303: 1390(.
متغیرهای مورد توجه در اين تحقیق، عدم ثبات قانون )پراكسی جرم(، تورم، احتمال محکومیت 
هر  در  موفقیت  برای سنجیدن  تركیبی  انسانی  توسعه  هستند. شاخص  انسانی  توسعه ی  و شاخص 
كشور است كه در سه معیار پايه از توسعه انسانی می باشد: زندگی طوالنی و سالم، دسترسی به 

دانش و معرفت و سطح زندگی مناسب. در ادامه به توضیح بیشتر اين شاخص پرداخته می شود.
1-2-تورم

تورم داللت بر وضعیتی دارد كه در آن تقاضای پولی برای محصول نسبت به تولید رشد می كند، 
وضعیتی كه در نبود كنترلی مؤثر، به صورت افزايش بهای يک واحد از كاالی تولید شده آشکار 
می شود كه معموالً با افزايش واقعی يا بالقوه ی سطح عمومی قیمت ها، يا به عبارت ديگر، با كاهش 
قدرت خريد واحد پولی همراه است. در بعضی مواقع تورم زمانی به وجود می آيد كه سطح عمومی 
قیمت ها به میزانی كه افزايش در بازدهی عوامل و فرايندهای اقتصادی ايجاب می كنند تنزل نیابد.

درآمد  و  آورده  پايین  را  افراد  خريد  قدرت  و خدمات،  كاالها  قیمت  افزايش  طريق  از  تورم 
حقیقی آن ها را كاهش می دهد. اين امر، توان افراد را در تأمین هزينه های الزم برای كسب رضايت 
در تأمین سالمت و بهداشت كاهش می دهد. فشار تورم می تواند منجر به بی مسئولیتی و در نتیجه 
عوامل  تأثیر  قسمت  و همکاران: 1391(؛  سعید  )عیسی زاده،  اجتماعی شود  انحرافات  بروز  سبب 
اقتصادی بر جرم(. صاحب نظران ديگری همچون ريمون بار، ژان مارشال و گونار میردال نیز تورم 
با رشد  اگر رشد دستمزدها  مفهوم كه  اين  به  تعريف كرده اند  قیمت ها  مداوم  و  زياد  افزايش  را 
بهره وری در اقتصاد يکسان باشد، تورم به وجود نخواهد آمد )برگرفته از دانشنامه آزاد ويکی پديا(.

2-2-شاخص توسعه ی انسانی1
اين شاخص، تركیبی برای سنجیدن موفقیت در هر كشور و در سه معیار پايه از توسعه انسانی 

يعنی زندگی طوالنی و سالم، دسترسی به دانش و معرفت و سطح زندگی مناسب است.
از سال 1990 میالدی، همه ساله گزارشی با نام گزارش توسعه انسانی توسط برنامه توسعه سازمان 
ملل متحد منتشر می شود و در آن كشورها در شاخص های مختلفی مانند شاخص های آموزشی، 
اولین  قرار می گیرند. در  مقايسه  و... مورد  اجتماعی، محیط زيستی، سیاسی  اقتصادی،  بهداشتی، 
گزارش توسعه انسانی در سال 1990 میالدی آمده  است: مردم، يعنی مردان و زنان، ثروت واقعی 

1- برگرفته از دانشنامه آزاد ويکی پديا

تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ...



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال هفتم، شماره بیست و ششم/ زمستان 1394 100

عمر  از  آن  در  بتوانند  مردم  كه  است  شرايطی  خلق  توسعه،  هدف  می دهند.  تشکیل  را  ملتی  هر 
طوالنی و زندگی سالم و سازنده ای بهره مند شوند. انتشار اين گزارش كمک می كند تا مردم دوباره 

در مركز توجه توسعه جای گیرند.
گروه های  به  انسانی  توسعه  شاخص  میزان  براساس  را  كشورها  انسانی،  توسعه  گزارش  در 
كشورهای با توسعه انسانی بسیار زياد، كشورهای با توسعه انسانی زياد، كشورهای با توسعه انسانی 
متوسط و كشورهای با توسعه انسانی كم تقسیم می كنند و در گزارش سال 2010 مشخصاً ايران در 

گروه كشورهای با توسعه انسانی زياد قرار گرفته است.
3-2- فقر

تالش برای تبیین ارتباط فقر و جرم براساس ارتباط بین عواملی نظیر سوءتغذيه، خانه ی مسکونی 
غیربهداشتی، ازدحام و شلوغی در محل زندگی و انجام فعالیت های غیرقانونی كه به عنوان نتیجه ای 
از ناامیدی در كنار ناتوانی برای غلبه بر اين شرايط قابل بیان باشد صورت گرفته است )صادقی، 
حسین و نجفی، نرگس و همکاران؛ 1389: 57(. در ادبیات اقتصادی فقر به دو قسم بیان می شود: 
اول، فقر مطلق )كامل( كه از طريق خط فقری كه به عنوان تأمین حداقل هزينه های الزم در زندگی 
برای كسب رضايت در تأمین سالمت و بهداشت تعريف می شود، قابل اندازه گیری است و دوم، 
فقر نسبی است كه در اين حالت فرد حداقل ها را داشته اما نسبت به ساير گروه های درآمدی جامعه 

فقیر محسوب می شود.
از خود  ناشی  بر جرم  اثرات مختلفی  فقر  اين است كه در مطالعات تجربی  قابل توجه  نکته ی 
كه  می دهند  نشان  مطالعات  از  برخی  تبیین جرم،  در  فقر  اهمیت  باوجود  است.  گذاشته  بر جای 
رابطه منفی بین فقر و جرم وجود دارد.1 فیلیپس )1991(2 معتقد است كه فشار فقر می تواند منجر 
به بی مسئولیتی و در نتیجه بروز انحرافات اجتماعی شود. به نظر وی ايجاد استقالل اقتصادی برای 
با جرم است )صادقی، حسین، شقاقی شهری،  مبارزه  برای ريشه كنی و  فقیر مهم ترين عامل  افراد 
وحید و همکاران؛ 1384؛ ص 67-66(. اساساً به طور مستقیم يا غیرمستقیم، عامل فقر باعث افزايش 
فعالیت های مجرمانه می شود و در نتیجه اين طور به نظر  می رسد كه در جامعه ای با نرخ باالی فقر، 

نرخ جرم نیز افزايش خواهد يافت )صادقی، حسین و نجفی، نرگس و همکاران: 1389: 58(.
4-2- نابرابری اقتصادی و درآمدی

فقیر تعريف  افراد  به تعداد  افراد ثروتمند  براساس نسبت تعداد  مانند فقر  نیز  نابرابری درآمدی 
می شود. تفاوت بین نابرابری درآمدی با فقر نسبی )مطلق( در اين است كه نابرابری درآمدی مربوط 
به روش توزيع ثروت در جامعه است درحالی كه فقر، مقدار كل ثروت را براساس تعداد افرادی كه 
درآمدشان كمتر از خط فقر باشد نشان می دهد. وقتی نابرابری اقتصادی مطرح می گردد تأكید بر 
فقر نسبی در يک زمینه ی اجتماعی است و نه بر شرايط زندگی با حداقل امکانات رفاهی)صادقی، 
1- Messner,S.F.103-114.

2- Philips,M, B. 555- 574
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حسین و نجفی، نرگس و همکاران: 1389: 59(.
در جامعه ای كه افراد تشويق می شوند تا عاليق و خواسته های خود را بدون توجه به خواسته های 
ديگران دنبال كنند، فقر و محرومیت روند فزايندهای خواهد داشت. آرنسون )1988(1 با استفاده از 
مطالعات فرانک2 به اين نتیجه رسید كه بیشترين نرخ های جرمی كه در میان سیاه پوستان آمريکايی 
در  همچنین  و  بود  محدودتر شده  كه حقوقشان  بود  مناطقی  در  بود،  افتاده  اتفاق  دهه 1960  در 
مقايسه با همتايان سفیدپوست خود در شرايط فقر بیشتری به سر می برده اند. وی عنوان می كند كه 
ناكامی و شکست در رسیدن به اهداف مورد نظر نتیجه ی فقر )مطلق( نیست بلکه نتیجه ای از فقر 
نسبی است، ازاين رو در جامعه ای با سطح نابرابری اقتصادی باال، نرخ جرم نیز روند صعودی خواهد 

داشت)صادقی، حسین و نجفی، نرگس و همکاران: 1389: 59(.
رسیدند كه  نتیجه  اين  به   3)1995( لی  و  ناگل  هارت  كانادا،  از كشور  مقطعی  تحلیل  در يک 
نابرابری اقتصادی رابطه ای مثبت با جرايم علیه اشخاص دارد، لیکن با جرايم علیه اموال رابطه ی 
منفی را نشان می دهد. ايشان عقیده دارند كه نابرابری درآمدی در كشور كانادا به دلیل رفاه بیشتر 
شهروندان و اجرای برنامه هايی از قبیل توزيع مجدد درآمد، نسبت به كشورهای ديگر اثرات كمی 

بر روی جرايم داشته است )صادقی، حسین، شقاقی شهری، وحید و همکاران؛ )1384: 69(.
درنهايت می توان بیان داشت زمانی كه تورم رخ می دهد برخی افراد منتفع شده و عده ای ديگر 
متضرر می گردند كه در اين میان آسیب ناشی از تورم به سوی كسانی كشیده می شود كه حقوق 
ثابتی را كسب می كنند و افزايش دستمزدشان به نسبت افزايش تورم ايجاد شده نیست كه اين امر 
باعث افزايش ضريب جینی شده و به دنبال خود كاهش امنیت اجتماعی را در پی خواهد داشت؛ 
اين مطلب باعث می شود افراد برای كسب معاش و تأمین حداقل زندگی خود به سوی ارتکاب به 

جرم گرايش پیدا كنند.
در اين تحقیق، متغیرهای فقر و نابرابری اقتصادی و درآمدی به دلیل اين كه مسأله ی هم ريشه بودن 
و هم خطی را در مدل ايجاد می نمود و همچنین متغیرهای ذكر شده در ارتباط با متغیر وابسته ی اين 
تحقیق كه ثبات قانون )پراكسی جرم و شاخص كافمن( است نیز مدل مناسبی را حاصل نمی كرد، 
بنابراين تنها از روی تورم حاصل شده به بیان اثرگذاری فقر و نابرابری اقتصادی پرداخته می شود.

نظر  از  ندارد و  انفراد مفهومی  انزوا و  جرم يک پديده جهانی و اجتماعی است »كه درحالت 
نجفی،  و  از صادقی، حسین  برگرفته  18؛   :1376( زمان؛  تاج  )دانش،  است«  متغیر  مکان  و  زمان 
نرگس و همکاران: )1389: 11(. چنان كه انجام برخی از اعمال در بعضی كشورها جرم محسوب 
لحاظ  از  است همان عمل در ساير كشورها  و مشمول مجازات می شود درحالی كه ممکن  شده 

1- Aronson (1988)

2- Frank

3- Hartnagel, T.F. & Lee, G. W. 591-606
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قانونی متعارف بوده و جرم به شمار نیايد؛ و يا حتی ممکن است در يک كشور برخی از اعمال در 
زمان های گذشته به عنوان جرم مطرح بوده ولی درحال حاضر جرم اطالق نمی شوند و يا برعکس 

)صادقی، حسین و نجفی، نرگس و همکاران: 1389: 11(.
با توجه به حوزه ی مطالعه ی آن می توان تعاريف متعددی ارايه نمود. به عنوان مثال از  از جرم 
ديدگاه حقوقی جرم براساس قانون كشورها تعريف می شود، اما از ديدگاه جامعه شناسی معیارهای 
جامعه شناختی آن مورد نظر می باشد و اما با توجه به اين كه ماهیت وجود جرم در جامعه براساس 
قوانین تدوين شده در آن جامعه مشخص می گردد بنابراين، در اغلب موارد، تعريف جرم براساس 

رويکرد حقوقی آن مد نظر قرار می گیرد )حسینی نژاد، سید مرتضی: 36(.
براساس ديدگاه حقوقی »نقض قانون هر كشوری در اثر عمل خارجی درصورتی كه انجام وظیفه 
)دانش،  نامیده می شود.«  باشد، جرم  نکند و مستوجب مجازات هم  را تجويز  اعمال حقی آن  يا 
تاج زمان؛ 1376: 18؛ برگرفته از صادقی، حسین و نجفی، نرگس و همکاران: 1389: 69(. برخی 
ديگر هر فعل يا ترک فعلی را كه نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای 
آن مجازاتی تعیین كرده باشد »جرم« می دانند )جولیوس گولد، ويلیام ل. كولب؛1376؛ ص 320؛ 
ترجمه باقر پرهام و ديگران؛ برگرفته از مأخذ پیشین:70(. در جمهوری اسالمی ايران طبق ماده 2 
قانون مجازات اسالمی- مصوب 1370- هر فعل يا ترک هر فعلی كه در قانون برای آن مجازات 
تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.1 همچنین طبق ماده 11 همان قانون، در مقررات و نظام های 
دولتی، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی بايد به موجب قانونی باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر 
شده باشد و هیچ فعل يا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود 
)صادقی، حسین و نجفی، نرگس و همکاران: )1389: 12(. همچنین براساس ماده 3 قانون مذكور 
جمهوری  هوايی  و  دريايی  زمینی،  حاكمیت  قلمرو  در  كه  كسانی  همه  درباره ی  جزايی  قوانین 
اسالمی ايران مرتکب جرم شوند، اعمال می گردد مگر آن كه به موجب قانون ترتیب ديگری برای 

آن مقرر شده باشد )حسینی نژاد، سید مرتضی: 36(.
از »انجام هر فعلی كه  بنابراين به طوركلی می توان گفت از ديدگاه حقوقی جرم عبارت است 
قانون آن را منع نموده و فاعلش را مستحق مجازات دانسته است.« با عنايت به مطالب مذكور، نکته 
از نظر يک حکومت در زمان های مختلف  نه تنها جرم بودن يک عمل  اين است كه  قابل توجه 
متفاوت است، بلکه تعربف جرم در كشورهای مختلف نیز متفاوت است. عالوه بر اين موارد ممکن 
است به دلیل عدم پیش بینی سیاست گذاران يک كشور و فقدان تدوين قوانین مشخص، انجام يک 
عمل از ديدگاه حقوقی جرم شناخته نشود، درحالی كه از ديدگاه جامعه نامطلوب شمرده شده و 

به عنوان بزه به آن نگريسته شود)حسینی نژاد، سید مرتضی: 37(.

1- اصل قانونی بودن جرم و مجازات
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3- مروری بر ادبیات و مبانی نظری موضوع تحقیق
مطالعات بسیاری درباره ی علل اقتصادی جرم صورت گرفته است. مطالعاتی در زمینه ی ارتباط 
نتايج می توان دريافت كه عوامل  اين  تمام  بررسی  از  بر آن كه  تأثیرگذار  متغیرهای  و  بین جرم 

مختلفی در ترغیب به جرم مؤثر هستند در ادامه به برخی از آن ها اشاره خواهد شد.
مطالعه درمورد اقتصاد جرم به تاريخ 1829 برمی گردد كه اولین بار »ادوين چادويک«1 به بررسی 
»ارلیک«4  و   )1970( »استیگلر«3   )1968( »بکر«2  وی  از  پس  پرداخت.  اقتصادی  ديدگاه  از  جرم 
)1973( و »رونالدز«5 )1980( مطالعات اولیه را كامل تر كردند استفاده از علم اقتصاد، مجموعه ای 
از ابزار علمی و فنی در اختیار اقتصاددانان معاصر قرار دادند تا محققین بتوانند نظريه های جنايت 
را كه مبتنی بر سودمندی فعالیت مجرمانه برای مجرم است تهیه كنند. در اين میان ابتکار توسل به 
توضیح اقتصادی جنايت متعلق به اقتصاددان امريکايی، »بکر« می باشد و در پی آن آثار متعددی در 
اين زمینه به چاپ رسیده است و به گسترش نظريه مذكور كمک كرده است )صادقی، حسین و 

نجفی، نرگس و همکاران: )1389: 69-70(.
فلیشر6 )1966( با بررسی نقش درآمد در ارتکاب به جرم، به اين نتیجه رسید كه سطح درآمدی 
افرادی كه  برای  احتمال دستگیری  زيرا هزينه ی  افزايش می دهد  را  ارتکاب جرم  احتمال  پايین، 
درآمد اندكی دارند، بسیار پايین است. به عبارتی، احساس اين افراد اين است كه نه تنها دريافتی 
قانونی اش پايین است بلکه هزينه فرصت زمان صرف شده برای فعالیت های مجرمانه يا بودن در 
زندان نیز پايین است. به عبارت ديگر برای افرادی كه دارای درآمد پايین تری هستند زندانی شدن 
موجب ورود زيان و صدمه مالی كالنی نشده و احتمال ارتکاب جرم در اين افراد بیش از اشخاصی 

است كه حبس موجب تضعیف منافع مالی شان می شود.
پیشگامان  ازجمله   )1962( بکر  است.  مربوط  كار  نیروي  اقتصاد  به  بکر  ديگر  برجسته ی   كار 
كار  نیروي  بازار  فعالیت  نحوه ی  درک  براي  را  ايده  اين  و  بود  انساني  سرمايه ی  تفکر  گسترش 
با  افراد در خودشان  مانند ماشین آالت و كارخانه ها،  فیزيکي  با سرمايه  به كار گرفت. در مقايسه 
سرمايه  مفهوم  واقع،  در  می كنند.  سرمايه گذاری  مهارت هاي جديد  توسعه  آموزش،  تحصیالت، 
شده  صرف  زمان  پزشکي،  مراقبت  هزينه ی  دربرگیرنده ی  و  است  گسترده تر  هم  اين  از  انساني 
بهتر می شود. همانند كارخانه ها و  براي شغل  نواحي  به ساير  براي جست وجوی كار و مهاجرت 
همانند  اما  آينده می شود،  از درآمدهاي  به جرياني  منجر  انساني  ماشین آالت سرمايه گذاری های 
1- Edwin Chadwick

2- Gary.S.Becker

3- Stigler

4- Ehrlich

5- Ranalds

6- Fleisher
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شايد  است.  هزينه هايی  صرف  مستلزم  هم  انسانی  سرمايه گذاری های  سرمايه گذاری ها،  ساير 
مهم ترين هزينه در اين كار به درآمدهاي ازدست رفته ای برمی گردد كه طي اين سرمايه گذاری ها 
دانش جديد  و  مهارت ها  است. عالوه براين، سختي كسب  داده  اختصاص  به خود  را  افراد  زمان 
خودشان  در  اندازه ای  تا  افراد  بکر،  اعتقاد  به  می شود.  افراد  بر  ديگري  هزينه ی  تحمیل  موجب 

سرمايه گذاری می كنند كه درآمدهاي آينده ی ايشان فراتر از هزينه های فعلي آن ها برود.
انواع جرايم را در كشورهای استرالیا، ژاپن و  لی1 )2003( رابطه بین شاخص های بازار كار و 
با استفاده از روش هم جمعی جوهانسون و آزمون علیت  كره جنوبی مورد آزمون قرار داد. وی 
گرنجری برای داده های سری زمانی وجود يک رابطه بلندمدت را میان بیکاری و جرم بررسی كرد 
و به وجود يک ارتباط معنی دار میان نرخ بیکاری و انواع جرم در بلندمدت پی برد)صادقی، حسین 

و نجفی، نرگس و همکاران: )1389: 69-70(.
كومر نیکل2 )2003( نیز مطالعه ای را به منظور بررسی تأثیر عوامل اقتصاد كالن بر جرم صورت داد 
و با استفاده از برآورد رگرسیونی به روش حداقل مربعات به اين نتیجه رسید كه بیکاری، تورم و فقر 

باعث افزايش جرم می شوند)صادقی، حسین و نجفی، نرگس و همکاران: )1389: 69-70(.
عوامل  آمريکا  بزرگ  شهرهای  به  مربوط  اطالعات  از  استفاده  با   ،)2004( گوموس3  پس ازآن 
تأثیرگذار بر جرم در مناطق شهری را با استفاده از تکنیک رگرسیونی حداقل مربعات برآورد نمود. 
نتايج نشان دادند كه نابرابری درآمدی، پايین بودن درآمد سرانه و حضور سیاه پوست ها، مهم ترين 
عوامل تأثیرگذار بر جرم در مناطق شهری هستند. تلس4 )2004( نیز تأثیر سیاست های اقتصاد كالن 
را برروی جرم  مورد بررسی قرار داد و نشان داد كه سیاست های پولی و مالی بر جرم مؤثرند. از اين 
نتايج می توان به اين نکته دست يافت كه سیاست های مالی از طريق مخارج دولتی و سیاست های 
پولی از طريق تورم بر جرم تأثیر می گذارند)صادقی، حسین و نجفی، نرگس و همکاران: )1389(؛ 

ص 69-70(.
از  استفاده  با  اقتصادسنجی،  از يک مدل  استفاده  با  نیز، صادقی و همکاران )1382(،  ايران  در 
 26 در  و سرقت(  )قتل  اقتصادی جرم  عوامل  ديتا(  )پانل  زمانی  مقطعی- سری  تركیبی  داده های 
شد  نتیجه حاصل  اين  و  دادند  قرار  بررسی  مورد  را   )1376-80( ساله   5 دوره  استان كشور طی 
ازجمله  و صنعتی شدن  درآمدی  نابرابری  بیکاری،  نرخ  متغیرهای  بررسی،  مورد  دوره ی  در  كه 
و  بیکاری  نرخ  افزايش  به طوری كه  است،  بوده  كشور  در  سرقت  بر  تأثیرگذار  و  مهم  متغیرهای 
نابرابری درآمدی موجب افزايش نرخ سرقت در ايران شده و اين درحالی است كه افزايش نرخ 
1- Lee

2- Coomer Nicole

3- Gumus

4- Teles
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اقتصادی  علل  بررسی  نتايج  است. همچنین  داده  در كشور كاهش  را  نرخ سرقت  صنعتی شدن، 
ارتکاب قتل در ايران بر اين داللت دارد كه متغیرهای نرخ بیکاری، فقر نسبی و نابرابری درآمدی 
ازجمله عوامل تعیین كنندهی ارتکاب قتل در ايران بوده و با آن رابطه مستقیم داشته است. بنا بر 
نتايج ناشی از اين تحقیق، توسعه صنعتی، توزيع عادالنه درآمد، كاهش نرخ بیکاری و فقر نسبی 

توصیه های سیاستی مناسبی برای كاهش جرم در كشور محسوب می شوند.
سپس مهرگان و گرشاسبی فخر )1388( به بررسی با استفاده از تحلیل اقتصادی جرم، بین سرقت 
و نحوه ی توزيع درآمد در ايران پرداخته اند و بیان داشتند كه بین توزيع درآمد و سرقت، رابطه ی 
نابرابری درآمد، كمیت جرايم مرتبط با سرقت  با تشديد  معنی داری وجود دارد به اين صورت كه 
نیز افزايش داشته است و ارتباط مستقیم بین نرخ جرم سرقت با نسبت شهرنشینی، نرخ طالق، نرخ 

بیکاری و همین طور يک رابطه معکوس با درآمد ماهانه خانوارهای ايرانی وجود دارد.
حسینی نژاد در مقاله خود با عنوان »بررسی علل اقتصادی جرم در ايران با استفاده از يک مدل 
به ويژه  جرم  اقتصادی  تحلیل  در  مرسوم  روش های  از  استفاده  با  سرقت«  مورد  تلفیقی:  داده های 
زمینه ی  در  و  پرداخته  ايران  در  جرم  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  به  انگیزه1،  بر  مبتنی  جرايم  مدل 
در  جوانان  نسبت  افزايش  و  نابرابری  افزايش  كه  دارد  عقیده  اتومبیل  سرقت  توضیح دهنده های 
انتظامی و  افزايش هزينه های  مقابل  بوده و در  اتومبیل  میزان سرقت  بر  افزايشی  اثر  جامعه دارای 
نیز رشد اقتصادی، دارای اثر كاهنده بر میزان سرقت اتومبیل است. به عالوه، در بررسی و برآورد 
مدل سرقت از اماكن نیز تقريباً به نتايج مشابهی رسید به نحوی كه افزايش نابرابری و میزان جوان 
بودن جامعه دارای اثر مثبت و معنی دار بر جامعه بوده و در مقابل افزايش هزينه های انتظامی میزان 

اين گونه از جرايم را كاسته است.
عیسی زاده و همکاران )1391( با استفاده از الگوي تصحیح خطاي برداري)VECM(2، رابطه ی 
نرخ جرم در طول سال هاي 1345-1385  اقتصاد كالن و  میان سه شاخص مهم  علیت گرنجري 
نتیجه رسیده اند كه  اين  به  بلندمدت را مورد بررسی قرار داده و  براي دوره هاي كوتاه مدت و  و 
نسبت  تورم  و  فقر  بیکاری،  نرخ  از  علیت گرنجری يک طرفه  رابطه  بلندمدت،  و  در كوتاه مدت 
میزان  اخیر،  اينکه در طول چند سال  به  توجه  با  داشتند كه  بیان  ايشان  دارد.  نرخ جرم وجود  به 
تورم اقتصادي به شدت افزايش يافته، نرخ بیکاري به نحو نگران كننده اي باال  رفته و گراني كاال ها 
كه  دارد  جا  و  است  شده  تبديل  خانواده ها  و  افراد  مشکالت  بزرگ ترين  از  يکی  به   خدمات  و 
فعالیت های مجرمانه فقط از حیث مفهوم مجرد قانوني مال حظه نشوند، بلکه در برخورد با اين گونه 
جرايم، بايستي علل و عوامل ارتکاب آن ها نیز كه در واقع رشد نقدينگي، افزايش تورم، گراني 

كاال ها و خدمات و بیکاري فزاينده است، مورد مال حظه قرار گیرند.

1- Incentive- based Model

2- Vector Error Correction Model

تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ...
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در اين تحقیق، عدم ثبات قانون به عنوان پراكسی برای جرم در نظر گرفته شده است كه تمايز 
اين تحقیق نسبت به تحقیقات ديگر است و همچنین از تورم، احتمال محکومیت و شاخص توسعه 
انسانی استفاده شده كه اين شاخص همان گونه كه در قبل توضیح داده شد بسیار جامع تر از درآمد 
سرانه می باشد زيرا درآمد، تنها وسیله ای برای توسعه انسانی به شمار می رود نه خود آن و همچنین 
تمامی زندگی انسان، درآمد نیست. اين شاخص بر مسايلی فراتر از درآمد تمركز دارد و درآمد 
را ابزاری برای رسیدن به زندگی استاندارد و خوب به حساب می آورد. لذا اين شاخص نسبت به 

درآمد، تصوير جامع تری از زندگی انسان ارايه می كند.
ملونی در سال 1991 در مقاله خود با عنوان »عوامل مؤثر بر جرم در آرژانتین طی دهه 90« به 
ارزيابی عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم در آرژانتین در دوره 1999- 1990 پرداخته و به اين نتیجه 
رسید كه عوامل بازدارنده جرم اثرات معنی دار بر كاهش جرم در آرژانتین داشته است. وی در 

مقاله خود از يک تابع »عرضه مجرمان« )قانون شکنی( به صورت زير استفاده نموده است:1
Crime=F(Prob.Arrest;Prob.Conviction;Prob.Imprisonment;Unemployment;
GNP;Inequality)

در اين تابع متغیرها به ترتیب مدل عبارت اند از:
جرم: )Crime( متغیر وابسته

و متغییر های مستقل شامل:
احتمال دستگیری: )(Prob.Arrest( شامل نسبت تعداد دستگیرشدگان بر جرايم گزارش شده است.

احتمال محکومیت: )Prob.Conviction( شامل تعداد محکومان نسبت به تعداد دستگیرشدگان می باشد.

احتمال حبس: )Prob.Imprisonment( شامل تعداد افراد زندانی شده تقسیم بر تعداد محکومین است.
مدل معرفی شده با استفاده از روش حداقل مربعات وزنی )به خاطر حذف اثر ناهمسانی واريانس( 
و با به كارگیری دادهای پانل برای 22 استان طی دوره ی زمانی 99-1990 مورد تخمین قرار گرفته 
درصدی  افزايش   نتايج،  مطابق  می كند.  تأيید  را  بازدارندگی  اثرات  اهمیت  تحقیق  نتايج  است. 
احتمال  در  درصدی  افزايش   احتمال  در  درصدی   3/37 كاهش  به  منجر  دستگیری  احتمال  در 
محکومیت نیز باعث كاهش  درصدی در نرخ جرم می شود )صادقی، حسین، شقاقی شهری، وحید 

و همکاران؛ )1384(؛ ص 80(.
نتايج متغیرهای اقتصادی- اجتماعی نشان می دهد كه اوالً افزايش  درصدی نرخ بیکاری، نرخ 
نابرابری درآمدی  كاهش 10 درصدی شاخص  ثانیاً  افزايش می دهد.  را حدود 1/8 درصد  جرم 
باعث افزايش 3/3 درصدی در نرخ جرم می شود. در نهايت افزايش  درصدی در نرخ رشد تولید 
در  ملونی  به طوركلی  می شود.  ارتکاب جرم  در  درصدی  كاهش صفر  به  منجر  داخلی  ناخالص 
بیکاری و شاخص  نظیر نرخ  اقتصادی- اجتماعی  نتیجه  می رسد كه عوامل  اين  به  مطالعات خود 

نابرابری درآمدی دارای اثرات مثبت و معنی داری بر روی نرخ جرم بوده اند.
1 - Meloni, O. & Maria Cerro, A. p 304.
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4- معرفی الگو، تخمین و تفسیر نتایج
1-4- معرفی الگو و داده ها

با توجه به مباحث نظری و با در نظر گرفتن مطالعات تجربی مطرح شده در قسمت های گذشته، 
برای تحلیل اقتصادی وقوع جرم در كشورهای منطقه MENA الگوی تجربی مقاله به شکل زير 

معرفی می شود:
Rule and law=β_1+ β_2 Inflation+β_3 Prob.Conviction+ β_4 Human 
Development Index

شاخص ثبات قانون )Rule and law(: )اطالعات ثبات قانون به عنوان يکی از شاخص های 
اينجا  WDI( كه در  به عنوان پراكسی جرم در نظر گرفته شده طبق تعريف  قانون كه  حاكمیت 

پراكسی جرم در نظر گرفته شده است و متغیر وابسته اين تحقیق می باشد.
سیستم  قوانین 2- وجود  از  پیروي  به  و حکومت  مردم  ويژه  توجه   -1 شامل:  قانون  حاكمیت 

رسمي قواعد 3- سازوكار اجراي واقعي قوانین 4- ارزش تجويزي يا نمايشي قوانین
اگر اين ضروريات در يک جامعه تعريف شده باشند، می توان گفت حاكمیت قانون برقرار است. 
در ارتباط با حاكمیت قانون و توسعه اقتصادي نظريات متضادي مطرح است. ازيک طرف باور بر 
اقتصادي  رشد  پیش شرط  و  نموده  تسهیل  را  اقتصادي  فعالیت های  قانون  كه حاكمیت  است  اين 
محسوب می شود، از طرف ديگر نظريه هايی مطرح است كه حاكمیت قانون را محصول پیشرفت 

اقتصادي می دانند.
متغیرهای مستقل در تابع باال عبارت اند از:

تورم )Inflation(: به گفته اقتصاددانان، رشد سطح عمومی قیمت ها، تورم می باشد.
سنجیدن  برای  است  تركیبی  شاخصی   :)Human Development( انسانی  توسعه  شاخص 
موفقیت در هر كشور، در سه معیار پايه از توسعه انسانی: زندگی طوالنی و سالم، دسترسی به دانش 

و معرفت و سطح زندگی مناسب. 
احتمال محکومیت: )Prob.Conviction( شامل تعداد محکومان نسبت به تعداد دستگیرشدگان می باشد.

شامل    )MENA( "منا"  به  معروف  آفريقا   شمال  و  خاورمیانه  منطقه  تحقیق  اين  های  داده 
جیبوتي، مصر، اردن، لبنان، مراكش ، تونس. الجزاير، ايران، عراق، سوريه ، يمن، بحرين،  كويت، 
لیبي، عمان، قطر، عربستان سعودي و امارات از طريق سايت بانک جهانی1 استخراج شده و طی 
دوره زمانی 2010- 2005  جمع آوری شده وبا استفاده از روش داده های تركیبی برای 20 كشور 

برآورد شده است.
 2-4- روش تخمین الگو

می باشد  ديتا  پانل  روش  حاضر،  مقاله  در  شده  به كاربرده  اقتصادسنجی  روش  و  روش شناسی 
1 - World Development Indicators(WDI)

تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ...
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ترجمه  دامودار؛)1389(؛  )گجراتی،  نمود  بیان  زير  شرح  به  را  پانل  داده های  مزايای  می توان  و 
ابريشمی، حمید؛ ص 1162-1163(:

تابلويی  داده های  می باشند.  تابلويی  داده های  بر  مبتنی  تركیبی  يا  تابلويی  رگرسیون  مدل های   -1  
متشکل از مشاهداتی است كه از واحدهای مقطعی يا تکی طی چند دوره زمانی حاصل شده است.

به مقدار  را  نمونه  اين داده ها حجم  اين كه  مزايايی دارد. نخست  تابلويی  از داده های  استفاده   -2  
برای  تابلويی  داده های  مکرر،  مقطعی  مشاهدات  مطالعه  با  اين كه،  دوم  می دهند.  افزايش  زيادی 
مطالعه پويای تغییرات تناسب بهتر و بیشتر دارند. سوم اين كه، داده های تابلويی ما را قادر به مطالعه 

مدل های رفتار پیچیده تری می سازند.
  3- داده های تابلويی با وجود مزايای زياد، با چند مشکل و مسأله تخمین و استنباط مواجه اند. از 
آنجا كه اين داده ها شامل ابعاد مقطعی و زمانی هستند، مشکالت پديد آمده از كاربرد داده های 
بررسی  بايد  نیز  )مثاًل خود همبستگی(  ناهمسانی واريانس( و داده های سری زمانی  )مثاًل  مقطعی 
نیز  يکسان  زمانی  نقاط  در  تکی  واحدهای  در  متقاطع  همبستگی  مانند  ديگری  مشکالت  شوند. 

وجود دارند.
  4- تکنیک های تخمین متعددی برای بررسی برخی از اين مشکالت وجود دارد. دو روش بسیار 
معروف و رايج عبارت اند از: )1( مدل اثرات ثابت )FEM( )2( مدل اثرات تصادفی )REM( يا 

)ECM( مدل اجزای خطا
  5- در FEM عرض از مبدأ در مدل رگرسیون بین افراد به اين دلیل متفاوت است كه هر فرد يا 
واحد مقطعی ويژگی های خاص خود را دارد. برای مالحظه عرض از مبدأهای مختلف می توان از 
متغیرهای موهومی استفاده كرد. FEM با استفاده از متغیرهای موهومی مدل حداقل مربعات متغیر 
مبدأ خاص  از  است كه عرض  مناسب  در شرايطی   FEM می شود.  نامیده   )LSDV( موهومی 
)تکی( فرد يا يک يا چند متغیر توضیحی همبستگی دارد. يکی از معايب LSDV آن است كه 
وقتی تعداد واحدهای مقطعی N خیلی بزرگ باشد، به تعداد زيادی درجه آزادی نیاز دارد كه در 
اين حالت ناچاريم N متغیر موهومی وارد بکنیم )اما جمله عرض از مبدأ مشترک حذف می شود.(

  6- جايگزينی برای FEM و ECM است. در ECM فرض می شود عرض از مبدأ يک واحد 
تکی انتخابی تصادفی از جامعه ای بزرگ تر با يک میانگین ثابت است. بدين ترتیب عرض از مبدأ 

تکی به صورت انحرافی از اين میانگین ثابت بیان می شود. 
  7- از آزمون هاسمن می توان برای انتخاب از میان FEM و ECM استفاده كرد.

و  كاربردی  تحقیقات  در  فزاينده  رواج  و  كاربرد  باوجود  تابلويی  داده های  رگرسیون های   -8  
بهتر است  اين مورد  نیستند. در  مناسب  برای هر شرايطی  به چنین داده هايی  فزايندهای  دسترسی 

قضاوت های عملی را مورد توجه قرار داد.
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3-4- تجزيه وتحلیل نتايج الگو
با توجه به جامعه آماری مورد بررسی در اين تحقیق كه شامل 18 كشور منطقه MENA طی 
سال های 2005 الی 2010 می باشد، ابتدا از مدل اثرات مشترک1 استفاده شده است فرم كلی مدل 

برآورد شده به همراه نتايج حاصل از تخمین آن در زير نشان داده شده است.
3-4-1- فرضیه های تحقیق

معنی دار  وابسته  متغیر  بر  كافمن(  شاخص  جرم  )پراكسی  قانون  ثبات  شاخص  بر  تورم  		اثرات 
می باشد.

		اثرات احتمال محکومیت بر شاخص ثبات قانون )پراكسی جرم شاخص كافمن( بر متغیر وابسته 
معنی دار می باشد.

		اثرات توسعه بر شاخص توسعه انسانی ثبات قانون )پراكسی جرم شاخص كافمن( بر متغیر وابسته 
معنی دار می باشد.

معادله شماره 1 فرم كلی مدل اثرات مشترک

Rule and law= C(1)*INF+C(2)Prob.Conviction+ C(3)*HDI
معادله شماره 2 مدل اثرات مشترک با جايگذاری ضرايب تخمین زده شده

Rule and law=  -0.069343 INF+0.2354Prob.Conviction+6.659292 HDI
در ادامه پس از استخراج مدل پول درباره ی اين كه بايد مدل را پول يا پنل ران كرد تصمیم گیری 
نمود به اين منظور ابتدا مدل به شکل اثرات ثابت )Fixed Effect( به اجرا درآمده و سپس آزمون 

لیمر برای تعیین اثرات ثابت انجام می شود كه به ترتیب در جداول بعدی ارايه می گردد.
معادله شماره 3 مدل اثرات ثابت با جايگذاری ضرايب تخمین زده شده

Rule and law= -4.9977 – 0.0634 INF+0.45231Prob.Conviction+13.6215 HDI
آزمون لیمر

 Fآماره  ارزش احتمال نتیجه

دباشمدل پنل می  0000/0  2532/84  

 

در تست باال با توجه به ارزش احتمال )Prob( به دست آمده كه معادل )0/0000( می باشد فرض 
رد  است،  مقطعی  خاص  متغیرهای  وجود  عدم  نشان دهنده  كه  مبدأها  از  عرض  بودن  برابر  اولیه 
می شود لذا مدل بايستی به شکل اثرات خاص )پنل( به اجرا درآيد نه پول در ادامه مدل به شکل 
اثرات تصادفی )Random Effect( به اجرا درآمده و با اجرای آزمون هاسمن درمورد اين كه مدل 

می بايست به شکل اثرات ثابت يا تصادفی به اجرا درآيد تصمیم گیری می شود.
1- pool

تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ...
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معادله شماره 4 مدل اثرات تصادفی با جايگذاری ضرايب تخمین زده شده
Rule and law= -4.1067 – 0.06249 INF+0.72412Prob.Conviction+12.5615 HDI

 هاسمن ارزش احتمال نتیجه
 0000/0 0000/1 تصادفی استمدل اثرات 

همان طور كه جدول باال مشخص است Prob به دست آمده برای فرضیه اولیه عدم ارتباط بین جزء  
باقی مانده و متغیرهای مستقل 1/0000 است، لذا نمی توان فرض صفر را رد كرد. درنتیجه امکان اجرای 

مدل به شکل اثرات ثابت وجود ندارد و مدل نهايی ما همان مدل اثرات تصادفی خواهد بود.
جدول ضرايب معادله شماره 4

 احتمال آماره t  ضرایب متغیرهای توضیحی 
C 106740/4-  906898/0-  3690/0  

INF 06241/0-  553745/2-  0139/0  
HDI 56156/12  800610/1  0780/0  

Prob. Conviction 754122/0  48565/2  03142/0  

R2  744520/0  

WD   563000/1  
F-Statistic 413541/3  

با توجه به مطالب ارايه شده در فوق مدل برآورد شده برای اين بررسی همان معادله شماره 4 
ضرايب  آزمون  پرداخت.  اصلی  مدل  برازش  به  مربوط  آماره های  به  می توان  ادامه  در  می باشد. 
متغیرهای مستقل برای متغیر ثابت معنی دار نبوده و برای دو متغیر ديگر كه عبارت از نرخ تورم، 
احتمال محکومیت و شاخص توسعه انسانی می باشند معنی دار است. به عبارت ديگر از نظر آماری 
ضرايب دو متغیر نرخ تورم، احتمال محکومیت و شاخص توسعه انسانی برابر صفر نمی باشد. آمار 
اين مدل كه معادل 0/9557 می باشد تأيیدكننده نتايج حاصل از آزمون لیمر می باشد و بیان  R2

مدل  اين  در  تأثیرگذارند.  وابسته  متغیر  بر  مقطعی  خاص  اثرات  به  مربوط  داده های  كه  می دارد 
ضريب تعیین و ضريب تعیین تعديل شده به ترتیب برابر 0/744520و 0/728042 می باشد و از آنجا 
كه هدف اين پژوهش بررسی روابط بین متغیرها می باشد، مقدار اين ضرايب با اغماض قابل قبول 
است. آماره  مدل مذكور برابر 1/563 می باشد كه با توجه به مقدار بهینه ی مطلوب برای اين آماره، 
كلیه  نشان می دهد كه  می باشد؛  معادل 3/4135   مدل كه  آماره   است.  قبول  قابل  نیز  آماره  اين 

ضرايب در مجموع برابر صفر نمی باشند لذا خط رگرسیون وجود خارجی دارد.
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4-4- برآورد مدل تحقیق در ايران
در اين بخش به اندازه گیري اثر فاكتورهای اقتصادی تأثیرگذار بر جرم با توجه به مدل پرداخته 
شده است. به طوری كه با معرفي شاخص های نزديک براي اندازه گیری جرم، به تخمین مدل مورد 

نظر، در دوره 1390-1368 به روش حداقل مربعات معمولي، در ايران خواهیم پرداخت.
براي اين منظور، دو قسمت قبل را به صورت عبارت )5( خالصه خواهیم كرد:

)5( schcpc shf
c
c

321 ααα ++=

•

 
میزان  نشان دهنده  pcf سرانه(  ملي  )درآمد  اقتصادي  رشد  نشان دهنده   

c
c
•

عبارت  اين  در  كه 
ترتیب  بدين  بود.  خواهد  جرم   scs میزان نشان دهنده  انساني  سرمايه  میزان   hch فیزيکي سرمايه 

فروض زير در اين پژوهش مورد آزمون قرار خواهد گرفت:
- سرمايه ی فیزيکي اثر مثبتي بر رشد اقتصادي در ايران دارد.
- سرمايه ی انساني اثر مثبتي بر رشد اقتصادي در ايران دارد.

- جرم اثر مثبتي بر رشد اقتصادي در ايران دارد.
4-4-1- شاخص ها و آمارهاي مورد استفاده

براي اندازه گیري سرمايه ی انساني از نسبت تعداد كل دانشجويان در هر سال به جمعیت كشور 
استفاده  در كشور  ثابت  سرمايه ی  تشکیل  میزان  از  نیز  فیزيکي  سرمايه  براي  و  مي كنیم؛  استفاده 
شده است؛ اما براي ايجاد يک شاخص براي جرم قضیه كمي متفاوت خواهد بود. به گونه ای كه 
سرمايه  است. چون  غیرممکن  تقريباً  تجربي جرم  كاماًل  كه سنجش  معتقدند  اكثر صاحب نظران 
بنا به اصل عدم اطمینان هايزنبرگ1 اين كه مشاهده گر  انساني است و  اجتماعي و جرم، مسأله اي 
گاهي  حتي  و  مشکل  را  شاخص  اين  دقیق  اندازه گیري  بگذارد  تأثیر  مشاهدهشونده  بر  مي تواند 
ضروري  و  الزم  آن  بررسي  براي  جرم  سنجش  اهمیت  به هرحال  اما  مي سازد؛  غیرممکن  اوقات 
است. ازآنجاكه خود جرم متغیر كیفي بوده و اطالعات و آمار مناسبي نیز در اين رابطه در كشور 
وجود ندارد، پس بايستي راهي براي اندازه گیري اين متغیر يافت. براي رفع اين مشکل، موضوع 
به عنوان يک ارزش مثبت،  اندازه گیري جرم  را از جنبه ی ديگري مي نگريم و به جای سنجش و 
)قتل  خاص  جنايات  و  جرم  تعداد  همچون  اجتماعي  انحرافات  ديگر  عبارت  به  يا  جرم  نبود  از 
اجتماعي،  سرمايه  اندازه گیری  براي  كشور،  در   )... و  چاقوكشی  تهديد،  جعل،  اختالس،  عمد، 
استفاده خواهد شد. بدين ترتیب فرض بر اين است كه چون جرم وجود هنجارهاي رفتاري مبتني 
بر تشريک مساعي را منعکس مي كند، انحرافات اجتماعي نیز به طور بالفعل بازتابي از فقدان جرم 

خواهدبود )فوكوياما، 1997:19(.
الزم به ذكر است كه آمارهاي فوق برگرفته از وزارت دادگستري و مركز آمار ايران و بانک 

مركزي جمهوري اسالمي ايران مي باشد.
1- Heisenberg’s uncertainly principle

تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ...



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال هفتم، شماره بیست و ششم/ زمستان 1394 112

4-4-2- تحلیل نتايج
در اين قسمت به بررسي و تحلیل نتايج حاصل از تخمین معادله )5( با در نظر گرفتن شاخص های 

مختلفي براي جرم خواهیم پرداخت.
4-4-2-1- تعداد چک هاي بالمحل به صورت سرانه

میزان جرم در كشور مورد  براي وجود  به عنوان شاخصي  را  بالمحل  تعداد چک هاي  ابتدا  در 
ارزيابي قرار خواهیم داد. معادله زير نشان دهنده تخمین عبارت )5( با استفاده از تعداد چک  های 
 )t بالمحل به عنوان شاخص وجود جرم می باشد. الزم به ذكر است میزان سطح معنی داری )آماره

در داخل پرانتز ذكر شده است.
)5(

cschcp s.h.f)E.(.
c
c 071900450601233793 ++−+=

•

)0.0256( )0.0۱88( )0.00( )0.0054(

262114
361

96350

.F
.W.D

.squaredR

=
=

=−

با توجه به عبارت باال ضريب مربوط به جرم اثر مثبتي بر میزان درآمد ملي داشته و به عبارت ديگر 
افزايش جرم )كاهش تعداد چک هاي بالمحل به عنوان شاخص اندازه گیري( سبب افزايش درآمد 

ملي خواهد شد.1 ضرايب مربوط به سرمايه فیزيکي و سرمايه انساني نیز مثبت و معنی دار هستند.
4-4-2-2- میزان اختالس، ارتشا و جعل به طور سرانه

میزان  می بريم،  به كار  اجتماعي(  )انحرافات  جرم  وجود  دادن  نشان  براي  كه  شاخصي  دومین 
سرانه ی پرونده هاي مختومه ی اختالس و ارتشا و جعل در كشور می باشد. معادله زير نشان دهنده 
تخمین عبارت )5( با استفاده از تعداد سرانه پرونده هاي مختومه اختالس و ارتشا و جعل به عنوان 

شاخص جرم مي باشد.
cschcp s.h.f)E.(.

c
c 124003806003423013 ++−+=

•

)0.000( )0.0054( )0.0781( )0.0295(

14798
341

95360

.F
.W.D

.squaredR

=
=

=−

با توجه به عبارت باال ضريب مربوط به جرم اثر مثبتي بر میزان درآمد ملي داشته و به عبارت 
ديگر افزايش جرم )كاهش تعداد پرونده های اختالس، ارتشا و جعل به عنوان شاخص اندازه گیري( 
سبب افزايش درآمد ملي خواهد شد2. در اين قسمت نیز ضرايب مربوط به سرمايه انساني و سرمايه 

1- براي اطمینان از عدم وجود خودهمبستگی، عالوه بر آزمون دوربین- واتسون، از آزمون LM نیز استفاده شد )میزان آماره ي آزمون LM برابر با 
0/1984 و سطح معنی داری 0/6633 بود( بدين ترتیب نتايج آزمون حاكي از عدم وجود خودهمبستگی بوده است.

2- براي اطمینان از عدم وجود خودهمبستگی، عالوه بر آزمون دوربین- واتسون، از آزمون LM نیز استفاده شد )میزان آماره ي آزمون LM برابر با 
0/744223 و سطح معنی داری 0/405223 بود( بدين ترتیب نتايج آزمون حاكي از عدم وجود خودهمبستگی بوده است.
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فیزيکي مقداري مثبت و معنی دار است.
4-4-2-3- تظاهر به چاقوكشي

شاخص بعدي كه براي نشان دادن وجود جرم به كار مي بريم، میزان سرانه ی پرونده هاي تظاهر به 
چاقوكشي در كشور مي باشد. معادله ی زير نشان دهنده تخمین عبارت )5( با استفاده از تعداد سرانه 

پرونده هاي تظاهر به چاقوكشي به عنوان شاخص وجود جرم است.

scchcp s.h.f)E.(.
c
c 720550607431714 ++−+=

•

)0.000( )0.0069( )0.0065( )0.0018(

65134
81

9680

.F
.W.D

.squaredR

=
=

=−

با توجه به عبارت باال ضريب مربوط به جرم اثر مثبتي بر میزان درآمد ملي داشته و به عبارت 
اندازه گیري(  به عنوان شاخص  به چاقوكشي  افزايش جرم )كاهش تعداد پرونده هاي تظاهر  ديگر 
سبب افزايش درآمد ملي خواهد شد. در اين بخش نیز ضرايب مربوط به سرمايه فیزيکي و سرمايه 

انساني مقداري مثبت و معنادار است.
4-4-2-4- تهديد

شاخص بعدي كه براي نشان دادن وجود جرم به كار مي بريم، میزان سرانه پرونده هاي تهديد كه 
در حوزه ی استحفاظي نیروي انتظامي تشکیل شده است، خواهد بود. معادله زير نشان دهنده تخمین 

عبارت )5( با استفاده از تعداد سرانه ی پرونده هاي تهديد به عنوان شاخص وجود جرم مي باشد.

183640728060202735 −

•

++−+= schcpc s.h.f)E.(.
c
c

)0.0201( )0.0102( )0.0245( )0.0146(

4249
851

9560

.F
.W.D

.squaredR

=
=

=−

با توجه به عبارت باال ضريب مربوط به جرم اثر مثبتي بر میزان درآمد ملي داشته و به عبارت ديگر 
افزايش جرم )كاهش تعداد پرونده هاي تهديد به عنوان شاخص اندازه گیري( سبب افزايش درآمد 
ملي خواهد شد1. الزم به ذكر است باز هم ضرايب مربوط به سرمايه ی انساني و سرمايه ی فیزيکي، 

1- براي اطمینان از عدم وجود خودهمبستگی، عالوه بر آزمون دوربین- واتسون، از آزمون LM نیز استفاده شد )میزان آماره ي آزمون LM برابر 
با 0/5087640 و سطح معنی داری 0.4893014 بود( بدين ترتیب نتايج آزمون حاكي از عدم وجود خودهمبستگی بوده است. الزم به ذكر است كه 
به دلیل وجود عدم مانايي در شاخص مربوط به سرمايه اجتماعي )اين ادعا توسط آزمون ديکي فولر اثبات شد( اين شاخص با يک دوره وقفه در مدل 

وارد شد تا شرايط مانايي برقرار شود.

تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ...
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نشان دهنده ی مقاديري مثبت و معنی دار است.
4-4- تحلیل مدل تحقیق در كشورهای عضو منا

يک  به عنوان  تورم  هرگاه  كه  برمی آيد  چنین  فوق  تخمین  از  به دست آمده  ضرايب  براساس 
شاخص قدرت خريد و يا به عبارت بهتر به عنوان يک شاخص رفاه افزايش يابد منجر به باال بردن 
عدم  باعث  دولت  پرداختی  توان  و  مالی  منابع  كاهش  به علت  امر  اين  و  شده  عمومی  هزينه های 
ثبات قوانین دولت و بازنگری در هزينه ها و بوروكراسی زياد )پراكسی جرم( می گردد. شاخص 
ثبات قانون كه عامل اصلی ايجاد امنیت می باشد با عدم ثبات قانون باعث كاهش امنیت در سطح 
بهبود شرايط  با  از طرف ديگر  ارتکاب جرم آماده می سازد.  برای  را  امر فضا  اين  و  جامعه شده 
اجتماعی در جامعه و افزايش شاخص توسعه ی انسانی و احتمال محکومیت به علت آن كه همواره 
همراه رشد اتفاق می افتد، بخش عمومی دولت می تواند قانون مداری را افزايش دهد و اين موضوع 
اين كه ضرايب  نتیجه  لذا  می گردد.  در سطح جامعه  به كاهش جرم  منجر  امن تر  فضايی  ايجاد  با 
به دست آمده در مطالعه فوق )به همراه جهت شیب های به دست آمده( برای خط رگرسیون منطبق با 

تئوری اقتصادی مربوطه است.
ازآنجايی كه آمار جرم و جنايت در كشورهای عضو منا  به صورت كامل وجود نداشته است لذا 
با توجه به اين كه كشورهای عضو منا شاخص عدم ثبات قانون )پراكسی جرم و شاخص كافمن( 

به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می شود.
5- نتیجه گیری

از ديرباز موضوع جرم و رابطه آن با شرايط اقتصادی مورد توجه جرم شناسان بوده است. در واقع، 
روند روبه رشد جرم در جوامع با توجه به عواقب زيان بار آن به ويژه به لحاظ اجتماعی، مطالعه در 
زمینه ی عوامل مؤثر بر جرم را به يک ضرورت تبديل كرده است )عیسی زاده، سعید و همکاران: 
)1391(؛ قسمت نتیجه گیری و توصیه های سیاستی(. در سال های اخیر به بحث جرم و جرم شناسی 
به عنوان يک علم جديد نگريسته شده و تمام كشورها به كاهش جرم همت گماشته اند؛ بنابراين در 
وهلهی اول برای بررسی هر پديده ای مانند جرم، ابتدا بايد به علل به وجودآورنده ی آن توجه كرده 
و آن ها را شناسايی نمود تا بدين ترتیب بتوان از رشد آن جلوگیری كرد )صادقی، حسین، شقاقی 

شهری، وحید و همکاران؛ )1384: 85(.
همان گونه كه در اين مقاله بیان گرديد، وقوع جرم علل اجتماعی و اقتصادی داشته است و در اين 
میان، عوامل اقتصادی مهم ترين عامل برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و اثرات قابل توجهی نیز 
بر فعالیت های فردی ازجمله وقوع جرم دارد، به خصوص اگر اين عوامل اقتصادی عواملی چون: 
تورم، شاخص توسعه ی انسانی، بیکاری و نابرابری اقتصادی و درآمدی باشد كه آثار و تبعات منفی 

بسیار وسیعی را بر پیکره ی جامعه ايجاد می كند.
كه  تورم  زمان  هر  كه  است  مشخص  شده  درنظرگرفته  و كشورهای  بررسی  مورد  دوره ی  طی 
به عنوان يک شاخص قدرت خريد و يا به بیان بهتر به عنوان يک شاخص رفاه افزايش پیدا كند باعث 
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افزايش هزينه های عمومی شده و به تبع آن به دلیل كاهش منابع مالی و توان پرداختی دولت منجر به 
عدم ثبات قوانین دولت ها در ضمانت اجرايی قوانین )پراكسی جرم( می گردد. عدم ثبات قوانین كه 
عامل اصلی ايجاد امنیت می باشد باعث كاهش امنیت در سطح جامعه گرديده و اين امر فضا را برای 
ارتکاب جرم مهیا می سازد. از سوی ديگر با بهبود شرايط اجتماعی در جامعه و افزايش شاخص توسعه 
انسانی كه به همراه رشد اتفاق می افتد، بخش عمومی می تواند ثبات قوانین و ضمانت اجرايی قوانین 
مجرمانه را افزايش دهد و اين موضوع با ايجاد فضايی امن تر منجر به كاهش جرم در سطح جامعه 
می شود. همان گونه كه بیان گرديد، ضرايب به دست آمده در مطالعه فوق )به همراه جهت شیب های 

به دست آمده( برای خط رگرسیون منطبق با تئوری اقتصادی مربوطه می باشد.
6- پیشنهاد های تحقیق

از آنجا كه شناسايی ريشه های وقوع جرم برای كنترل آن در جامعه پراهمیت است و ازآن رو كه 
عوامل و پارامترهای اقتصادی و اجتماعی بسیاری در وقوع جرم مؤثر هستند كه بی شک بررسی 
عوامل  ساير  تحلیل  و  ارزيابی  به  می شود  پیشنهاد  لذا  است،  نبوده  میسر  مقاله  اين  در  آن ها  تمام 
تأثیرگذار بر جرم مانند عوامل اجتماعی پرداخته شود. از طرفی در اين تحقیق به تبیین مدل رشد 
درونزا براي اقتصاد پرداختهايم و سپس اثرات اقتصادی جرم بر رشد اقتصادی در كشورهای عضو 
منا را بررسی نموديم. پس از تبیین مباني نظري ذكر شده، در قسمت بعدي اين پژوهش با استفاده 
از داده هاي آماري دوره ی 1390-1368 براي ايران، به بررسي فاكتورهای اقتصادی جرم در ايران 

پرداختیم؛ نتايج اين مطالعه نشان داد كه:
  1-  افزايش میزان پرونده هاي مربوط به چک هاي بالمحل )به عنوان شاخص فقدان سرمايه اجتماعي( 

اثر منفي و معنی داری بر رشد اقتصادي در ايران داشته است.
فقدان سرمايه  )به عنوان شاخص  ارتشا و جعل  به اختالس،  پرونده هاي مربوط  میزان  افزايش    -2  

اجتماعي( اثر منفي و معنی داری بر رشد اقتصادي در ايران داشته است.
سرمايه  فقدان  شاخص  )به عنوان  چاقوكشی  به  تظاهر  به  مربوط  پرونده هاي  میزان  افزايش    -3  

اجتماعي( اثر منفي و معنی داری بر رشد اقتصادي در ايران داشته است.
  4-  افزايش میزان پرونده هاي مربوط به تهديد )به عنوان شاخص فقدان سرمايه اجتماعي( اثر منفي 

و معنی داری بر رشد اقتصادي در ايران داشته است.
  5-  در تمامي حاالت ذكر شده، سرمايه ی انساني و سرمايه ی فیزيکي، اثر مثبت و معنی داری بر 

رشد اقتصادي داشتند.
  6-  با توجه به شاخص های مورد استفاده در اين پژوهش كه براي نشان دادن جرم استفاده شد، در 
تمامي حاالت، ضريب مربوط به جرم اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادي داشته است. الزم به 
ذكر است اين اثر همواره بزرگ تر از اثر مربوط به سرمايه ی انساني و سرمايه ی فیزيکي بوده است؛ 
كه اين نشان دهنده اثرگذاري باالتر جرم بر رشد اقتصادي در ايران نسبت به سرمايه ی فیزيکي و 

انساني در دوره ی مورد مطالعه است.

تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ...
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  7- پر واضح است كه تورم از طريق افزايش قدرت خريد كاالها و خدمات، قدرت خريد افراد 
و درآمد حقیقی آن ها را كاهش داده و توان افراد را در تأمین هزينه های الزم برای حاصل شدن 
درنتیجه  و  بی مسئولیتی  به  منجر  عمل  اين  می آورد.  پايین  بهداشت  و  سالمت  تأمین  در  رضايت 
انحرافات اجتماعی مانند سرقت، قتل و در كل وقوع جرم می گردد، براين اساس پیشنهاد می شود 

تورم و فاصله بین درآمد اسمی افراد با درآمد حقیقی شان با سیاست های مناسب كاهش يابد.
از  بانکها و قسمتی    8- برای رسیدن به هدف كاهش جرم می بايست قسمتی از سرمايههای پولی 
درآمد دولت به صورت تسهیالت به اقشار فقیر و كم درآمد جامعه اختصاص يابد و سالیانه نیز با 

توجه به تغییرات قیمت ها و تورم موجود در كشور میزان آن تغییر كند.
  9- می توان با اجرای برنامه هايی مانند توزيع مجدد درآمد، میزان نابرابری درآمد را كاهش داد.

بیکاری های  چه  و  باشد  جوان  افراد  برای  بیکاری  )چه  بیکاری  مقوله ی  به  خاص  توجه  با   -10  
بیکاری و حمايت های رفاهی شرايط  بیمه های  با عنوان  با مساعدت دولت ها  ساختاری(، می توان 
اقتصادی اين افراد را تا حدی مطابق با جامعه حفظ نمود كه اين امر خود نیز باعث كاهش جرم در 

جامعه می شود.
  11-  درمورد شاخص توسعه ی انسانی نیز می توان با بهبود  اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

وقوع جرم را كاهش داد.
مطالعه در حوزه ی نهادها و حاكمیت قانون )ثبات قانون در جهت كاهش جرم( و وارد كردن آن ها 
در تحلیل های اقتصادي در چند دهه ی اخیر توجه ويژه ای را به خود جلب كرده است به طوری كه 
در دهۀ 1990 اغلب جوايز نوبل اقتصاد به متخصصان اين حوزه تعلق گرفت؛ اما متأسفانه اكثر اين 
تحقیقات در كشورهاي پیشرفته و به ويژه آمريکا انجام گرفته است. درحالی كه چند دهه از ظهور 
اين ادبیات در اقتصاد می گذرد هنوز در كشورهاي توسعه نیافته يا درحال توسعه جاي بخصوصي 
در محیط های علمي براي خود باز نکرده و بیشتر نظريه ها در اين زمینه ماهیت وارداتي و تقلیدي 
دارند. در اين میان كشور ما نیز به عنوان يک كشور درحال توسعه از اين قائله مستثني نبوده و شايد 
با قاطعیت بتوان گفت كه در میان كشورهاي درحال توسعه نیز وضعیت بهتري ندارد. تئوري های 
نئوكالسیک بر محیط دانشگاه های كشور چنان سايه افکنده كه مجال فراگیري مباني مکاتب ديگر 
اقتصادي چون نهادگرايي را نمی دهد. كارهاي تجربي انگشت شماری هم كه در اين حوزه صورت 

می گیرد براساس عاليق فردي بوده كه چندان مورد توجه واقع نمی گردند.
به  از آن جمله می توان  با مشکالتي همراه است كه  اين زمینه  بايد توجه داشت كه تحقیق در 
درجه ی اعتبار داده های مربوطه اشاره كرد چراكه نهادها مجموعه ای كیفي می باشند كه براي وارد 
شدن به تحلیل های اقتصادي نیازمند كّمي شدن هستند و در اين زمینه مؤسسات مختلفي در سطح 
بین المللی فعالیت دارند. آنچه به عنوان پیشنهاد براي مطالعات آينده می توان بیان كرد، پژوهش در 
حوزه ی مباني نظري اقتصاد نهادگرا و شناخت مفهوم و جايگاه نهادها در زندگي روزمره ی بشر 
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و اقدام به شاخص سازي نهادي در كشور و جمع آوری آمار و اطالعات مورد نیاز در اين زمینه و 
همچنین تحلیل اثر هر يک از شاخص های حکمراني مانند فساد، حاكمیت قانون، ثبات سیاسي و ... 

به طور جداگانه بر عملکرد اقتصادي می باشد.
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نظارت تشکیالتي، راهبردي براي مبارزه با زمین خواری
مهدي لطفي 1

بین  با تشريک مساعی  متمركز است كه جز  اقدامات جمعي و  با فساد  مبارزه  از روش های مؤثر در  يکي 
شیوه های  و  است  افزايش  درحال  فساد  همیشه  زيرا  شد  نخواهد  محقق  آن حوزه  در  مسئول  دستگاه های 
مقابله با آن در حال تضعیف، امّا آن چه دور از ذهن خواهد بود، شاخص نبودن قانون و امکان نفوذپذيری 
در ساختار آن است. شايد پیش از پرداختن به اصل پديده ی نوظهور زمین خواری و كوه خواري در اراضي 
ملي و منابع طبیعي الزم باشد به نقش و تکلیف قانوني دستگاه های متولي در امر صیانت بپردازيم. سخن 
گفتن از فراگیري پديده ی شوم زمین خواری به خودی خود جلوه ی ناكارآمدي در اجراي قانون است. لذا 
در پرداختن به موضوع صیانت از اراضي ملي )صام(2  در مقابل زمین خواران ابتدا هدف بايد تقويت مجريان 
تأمل ديگر  قابل  نکته ی  به آن رسید.  اقدام عملي در سايه ی عزم جمعي  باشد كه می شود در يک  قانون 
ارزش افزوده ی حاصل از تصرفات اراضي ملي براي باندها و مافیاي زمین، غیرقابل چشم پوشی است و با 
شبکه سازی اطالعاتي برخوردار از رانت نفوذ در دستگاه های متولي و اجرايي، می تواند القاكننده ی نبودن 
از  امر صیانت  با گسترش چنین تصوري در  و  باشد  با زمین خواری  مبارزه  براي  قانونی  اهتمام سازماني و 

اراضي ملي امکان مقابله ی جامع با اين پديده را میسور نسازد.
 در اين پژوهش سعي شده است با ارايه يک راهکار مطلوب در حوزه ی صیانت از اراضي ملي معرفی و با 
اهتمام و عزم جمعي دستگاه های متولي امر صیانت از اراضي ملي به اجرا گذاشته شود كه اين مهم، تحت 
نظارت عالي سازمان بازرسي كل كشور در سطح مناطق، مراكز استان ها، شهرها، بخش ها و روستاها است؛ 
كه عالوه بر حفظ استقالل سازماني با اتخاذ راهبرد كالن براي مبارزه جمعي با پديده زمین خواری، نظارت 
تشکیالتي نسبت به آن صورت پذيرد تا اقدامات تظاهري و سطحي دستگاه های متولي باعث شانه خالي 
كردن بار مسئولیت يا واگذاري مسئولیت به دستگاه هم عرض ديگر نباشد و جلسات شوراي نظارتي ضمن 
آسیب شناسي و ارايه روش های مناسب معین براي متولیان صیانت اراضي ملي )صام( با احتساب بر تکلیف 

سازماني هر دستگاه اقدامات عاجل برای برخورد با فساد را در دستوركار قرار دهند.
واژگان کلیدی: اراضي ملي، زمین خواری وکوه خواري، سازمان های مردم نهاد، صیانت از 

اراضي ملي و طبیعي
(lotfi1029@yahoo.com) - 1 - كارشناس ارشد علوم سیاسي - بازرس گروه سیاسي قضايي اداره كل بازرسي استان قم 

 2 - صام. اختصار )صیانت اراضي ملي( است.
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مقدمه 
با نگاهي به تصرفات صورت گرفته در مناطق خوش آب و هوا به ويژه در روستا ها و دهستان ها 
عدم  و  نمود  مالحظه  طبیعی  و  ملي  اراضی  در  قارچ گونه  به شکل  را  رشد ساخت وساز  می توان 
تمركز نظارت بر روی اين اراضي توسط دستگاه های متولی باعث سوءاستفاده از اين شرايط براي 

سودجويان شده است.
 بنابراين تالش الزم براي يک اقدام قانوني به منظور مقابله با اين معضل توسط دستگاه های متولی 
امر وجود ندارد تا جايي كه نقطه اوج اين حساسیت توسط مقام معظم رهبری بر مراقبت بیشتر به 
متولیان تذكر داده شد و همه ی فعاالن اين عرصه را بر صیانت و نظارت عمومي از اين میراث ملي 
گوشزد فرمودند. ايشان در روز  17 اسفند ماه سال 1393 در ديدار با فعاالن محیط زيست بر حل مسايل 
و مشکالت زيست محیطی همچون پديده های كوه خواري، زمین خواری و دست اندازی به زمین های 
ملي و نقش دستگاه ها در اجراي قانون، تأكید فراوان فرمودند. كه اين امر باعث گرديد نیاز به يک 

طرح جامع ملي نظارت تشکیالتي و اقدام پیشگیرانه جهت صیانت از اراضی ملي اعالم شود.
بخش ها،  و  روستاها  در  كوه خواري  و  زمین خواری  پديده  گسترش  براي  آغازين  نقطه ی 
فقدان منابع مالي قابل توجه براي عمران و آبادي روستا است زيرا نیازهاي جوامع انساني پويا و 
تجديدپذير است، يعني با برآوردن يک نیاز، نیاز های جديدي بروز خواهد كرد )خلیلیان،1384: 
191(. رونق و پويايي محیط روستا نیازمند بهره گیری از ظرفیت های شهري براي سرمايه گذاری 
می باشد كه يک رابطه ی متقابل بین روستايیان و شهرنشینان ايجاد كرده است معضالت زندگي 
به روستا های  براي حضور شهرنشینان  ارتباطي يک طرفه  و جذابیت های روستا يک خط  شهري 
تأمین  به دنبال  دهستان ها  و  روستا  متولیان  و  مجريان  لذا  است.  كرده  فراهم  را  هوا  و  خوش آب 
منابع مالي و درآمدی خود می باشند تا سهم جذب روستا از اين سرمايه گذاری را افزايش دهند. 
در اين میان دهیاران و شوراهای روستايي و... با گذشت از حق نظارتي خود، با دريافت عوارض 
و وجوه گوناگون تحت عناوين خودياري و كمک مالي به طرح های عمراني در روستا پیش قدم 
می شوند و نظارت محیطي خود را به دستگاه های ديگر موكول می نمايند و متصرفین به مثابه ی يک 
سرمايه گذار با بهره گیری از رانت های سیستمي و اداري اقدام به تصرف اراضي ملي می نمايند و با 
توجه به سودهاي كالن و هزينه های كم، به مجموعه سازی و تصرفات گسترده به منظور ساخت وساز 

در اراضي ملي و طبیعي اقدام می نمايند.
اولويت های مطرح در اين پژوهش، اقدامات نظارتي و پیشگیرانه جمعي و سازمانی براي اتخاذ 

راهبرد های مؤثر درخصوص صیانت از اراضي ملي و طبیعی است.
اقدامات  روشمند  و  دقیق  مطالعه  يک  با  زمین خواری  پديده ی  درخصوص  می توان  بنابراين 
پیشگیرانه را بررسي و نقش هر يک از نهادها و سازمان های متولي را شناسايي كرد. اقدامات جامع 
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نظارتي  دستگاه های  عالي  نظارت  با  مشترک  اقدام  يک  نیازمند  ملی  اراضی  بازگشت  و  صیانت 
است. لذا با توجه به اهداف فوق الذكر با تمركز بر پیشگیري قبل از برخورد قانوني با مشاركت و 
مشورت مديران عالي و میاني با محوريت سازمان بازرسي كل كشور به صورت يک روش مدون 

قابل اجرا می باشد.
۱- مباني حق صیانت دولت بر اراضي ملي

قبل از سخن گفتن از نقش دستگاه دولتي در حفظ و صیانت از اراضي ملي بايد به داشتن حق 
مالکیت بر اراضي ملي و طبیعي بپردازيم زيرا نوع مالکیت زمین، تکلیف صیانت از آن را براي 
هر فرد، گروه يا سازماني مشخص می نمايد. ديدگاه های رايج درباره ی نظام های مالکیت زمین را 

می توان به چند دسته تقسیم كرد:
1- ديدگاه اول به »نظريه ی امانت« يا »نظريه ی مديريت« مشهور است كه به موجب آن منابع طبیعي 
امانت از آن حفاظت كند و  بايد مانند  امانتي است در دست دولت كه  و محیط زيست در اصل 
صرفاً حق بهره مندی معقوالنه و پايدار از اين منابع را به نفع نسل های حال و آينده دارد. در واقع، 
در اين نظريه، دولت مالک اصلي عناصر محیط زيست و طبیعت نیست بلکه پاسبان و حافظ اين 
منابع آن هم به صورت مشروط است كه از سوي مردم به دولت ها اعطا می شود. براساس اين نظريه، 
به لحاظ مقتضیات  را  مديريت آن ها  بلکه دولت ها صرفاً  ندارند.  تعلق  به هیچ كس  ماهیتاً  اراضي 

منافع عمومي و اعمال حکمیت بر عهده دارند.
حاكم  به  آن،  مديريت  امر  كه  است  اراضي  حقیقي  مالک  خداوند  اسالمي،  قرائت های  در   -2
اسالمي اعطا شده است )اصل 45 قانون اساسي( نظريه ديگر »نظريه مالکیت« است كه دولت را 
مالک و صاحب اختیار منابع طبیعي و محیط زيست می داند كه می تواند اين اموال را تصرف كرده 

و يا مجوز تملک و بهره برداری از آن ها را به ديگر اشخاص اعطا نمايد.
3- در انديشه های سوسیالیستي يا مالکیت اشتراكي مسأله از اين هم فراتر می رود و عالوه بر اموالي 
كه مالک خاص ندارند، اموال مردم نیز تحت سیطره مالکیت دولت و نظام اشتراكي قرار می گیرد.

4- در نظام های مالکیت خصوصي نیز تملک زمین توسط اشخاص حقوقي خصوصي پذيرفته شده 
است هرچند كه درمورد مالکیت شخص خصوصي بر عرصه يا اعیان زمین اختالف نظر وجود دارد.

يا گروهي،  اشتراكي  مالکیت عمومي، دولتي،  نظام  به  مالکیت زمین  نظام های  بنابراين عمده   -5
خصوصي و تركیبي از اين ها تقسیم می شوند )مشهدي،1387: 44(.

اراضي  اسالمي،  انقالب  از  قبل  در  مالکیت  سابقه ی  در  ايران  اسالمي  جمهوري  در  همچنین 
كشور به سه دسته اراضي دولتي، اراضي متعلق به خاندان شاهنشاهي و اراضي خصوصي )اربابي( 
خاندان  اموال  مصادره ی  با  و  كرد  تغییر  تقسیم بندی  اين  انقالب  از  بعد  می شدند.  تقسیم بندی 
شاهنشاهي به نفع دولت جمهوري اسالمي ايران نوع مالکیت اراضي ايران به دودسته اراضي متعلق 
به دولت و اراضي متعلق به افراد و اشخاص خصوصي تقسیم شدند كه اين امر تکلیف دولت و 

نظارت تشکیالتي، راهبردي براي مبارزه با زمین خواری
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دستگاه های متولي را براي صیانت از اين اراضي مشخص نمود )مشهدي،1387: 55(.
و از ديدگاه قوانین درمورد مالکیت اصلي اراضي نیز با توجه به قوانین و مقررات موجود می توان 

گفت مالکیت اراضي شهري و موات در اصل متعلق به دولت است )مشهدي،1387: 55(.
طبق ماده 6 قانون زمین شهري در اين خصوص مقرر می دارد: »كلیه ی زمین های موات شهري اعم 
از آنکه در اختیار اشخاص يا بنیاد ها و نهادهاي انقالبي دولتي و يا غیردولتی باشد در اختیار دولت 
جمهوري اسالمي است و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانوني ندارد.« )مشهدي،1387: 55 الي 56(

2- آسیب شناسي گسترش پدیده ی زمین خواری
كثرت  و  مختلف  سوءاستفاده های  علت  به  اخیر  سال  چند  ظرف  »زمین خواری«  دانش واژه ی 
كالهبرداری ها در امالک و اراضی رواج يافته است و هرچند در قوانین اصطالح خاصی تحت 
عنوان زمین خواری وجود ندارد اما يکی از قوانین مبارزه با زمین خواری، قانون ثبت مصوب سال 
1310 است و با افرادی كه مال ديگری را به طور تصنعی، مال خود معرفی و برای آن سند دريافت 

می كنند، برخورد می شود )خبرگزاري جمهوري اسالمي،1394: كد خبر 81735145(.
در حقیقت زمین خواری يکي از مفاسد رايجي است كه در رابطه با امالک و اراضي بوده و از 
اجتماع چند جرم ديگر ازجمله تصرف غیرقانونی و غیرمجاز، جعل اسناد و مدارک، تغییر كاربري 
امالک و اراضي كشور و باغي، قطعه بندی و تفکیک غیرقانونی، نقل وانتقاالت، فروش و در نهايت 

كالهبرداري در اراضي و امالک به وجود می آيند )مقیمي، 1389: 112(.
 گسترش و فراواني پديده ی زمین خواری می تواند با عملکرد صیانتي سازمان ها و دستگاه های 
متولي در اجراي قوانین و مقررات اراضي ملي ارتباط مستقیم داشته باشد. پديده ی زمین خواری، از 
طريق تغییر غیرقانونی كاربری و تصرف غیرقانونی اراضی، در چند دهه ی اخیر به يکی از معضالت 

اجتماعی نگران كننده تبديل شده است )يزداني،1390: 10(.
به جای شناسايي و برخورد  ما  از مواقع  از راه حل آن است. بعضي  نیمي  شناخت يک معضل، 
به  اقدامات سطحي و ظاهري  با يک سري  يا  پنهان كردن آن رو می آوريم و  به  با يک معضل، 
درمان سرپايي آن می پردازيم دريغ از اينکه اصل موضوع باقي و بعضاً در اشکال و ُطرق ديگري 
اساسي  اقدام  اگر  و  تبديل می گردد  فراگیر  به يک معضل  با يک شیوه روزآمد  و  رخ می نمايد 
براي حل و مقابله با آن اتخاذ نگردد خود به يک رويه و عرف عمومي غیرقابل بازگشت تبديل 
می شود. زمین خواران ثروتي را تصاحب می كنند كه هیچ گاه آن را تولید نکرده و هیچ نقشي در 
با روش های ناصواب آن را تصاحب می كنند و با حیله و  به وجود آوردن آن نداشته اند و صرفاً 
مالکان  يا  اين راه عده ای را در مقابل دولت  به فروش می رسانند و در  را  ترفند های مختلف آن 
واقعي قرار می دهند. يکي از اثرات سوء زمین خواری گراني شديد در بخش مسکن است )مقیمي، 
1389: 112(. زمینخواري، نوعي كالهبرداري است و قوانین مربوط به نقل وانتقال امالک و اراضي 
و  معامله  زيرا خريدوفروش،  نیز مي شود؛  زمین خواري  واژه ی عرفي  غیرقانوني، شامل  به صورت 
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قوانین،  از ضعف  استفاده  با  زمین خوار  يک  و  مي گیرد  غیرقانوني صورت  به صورت  نقل وانتقال 
مي رساند  فروش  به  و  تصرف  را  آن ها  اراضي،  غیرقانوني  تغییر  با  و  متقلبانه  وسايل  به  توسل  با 

)درويشي،1391: 30(.
 اگر راهکار مناسبي برای جلوگیری از زمین خواری اتخاذ نشود به عنوان يک بیماري مسري در مناطق 
مختلف و حاشیه های فاقد نظارت گسترش می يابد و برخی افراد با ظاهرسازی شکلي و سندسازی های 
سوري و بهره گیری از خأل های قانوني با سوءاستفاده از شرايط و عدم وحدت دستگاه های متولي و 
نظارتي اقدام به تصرف ارضي ملي می نمايند زمین يک عامل استراتژيک براي يک كشور محسوب 
می گردد مالکیت زمین نیز براي افراد و كشور ها قدرت اجتماعي و ثروت شخصي مهمي به شمار 
بی ترديد معضل زمین خواری مشکلي چندبعدی می باشد كه عوامل  )ابراهیمي،1387:65(.  می رود 

متعدد اجتماعي و فرهنگي، سیاسي، اقتصادي و اداري در آن دخیل است.
۱-2- دالیل بروز پدیده زمین خواری:

1- فراگیر نبودن دامنه ی نظارت و كنترل دستگاه های متولي صیانت در مناطق حاشیه ای؛
2- اجرايی نشدن طرح جامع كاداستر1؛

3- عدم بودجه ی كافي و شفاف دهیاري ها به منظور اجرايي نمودن طرح های عمراني روستايي و 
دريافت مبالغ خودياري و عوارض در قبال گذشتن از حق نظارت خود؛

به عنوان  كشاورزي  جهاد  و  طبیعي  منابع  مسکن،  بنیاد  نمايندگي  دفاتر  نظارت  توانايي  عدم   -4
متولیان صیانت از اراضي ملي در بخش ها و روستاها؛

5- عدم ايفاي نقش ذاتي يگان حفاظت منابع طبیعي در راستاي صیانت اراضي ملي؛
6- عدم بهره گیری از كارشناسان خبره حقوقي و ثبتي در آزادسازی اراضي تصرفي؛

7- واگذاري اراضي روستايي به متقاضیان زمین )فاقدين مسکن( برخالف شرايط مندرج در دستورالعمل 
واگذاري اراضي روستايي بنیاد مسکن و ايجاد فضاي سوداگری در عرصه ی زمین روستايي؛

8- اتفاق نظر نداشتن در شاخص گذاري سال احیای اراضي ملي )1341 يا 1365( در محاكم قضايي؛
9- ركود فعالیت های كشاورزي و عدم اشتغال در روستا و در نهايت ظهور دالالن خريدوفروش زمین؛

دامنه ی طرح  بازنگري طرح های هادي روستايي در روستاها و گسترش  مشاوراِن  ناآگاهي   -10
و  تصرفي  ملي  اراضي  در  روستايي  و شوراهاي  دهیاري ها  اعمال نظر  و  اختیار  با  روستايي  هادي 

مستثنیات به صورت جزيره ای،
11- فقدان شعبه ی تخصصي در رسیدگي به اين جرايم در محاكم قضايي؛

12- عدم استفاده از ظرفیت ها و نهاد های مردمي فعال در عرصه ی صیانت از اراضي ملي و طبیعي 
در بخش ها و روستاها؛

13- عدم آگاه سازی عمومي براي صیانت و حفظ اراضي ملي و طبیعي در مناطق حاشیه ای؛
1. كاداستر به نظامی اطالق می شود كه هدف از آن تعیین محدوده های مالکیتی به همراه اطالعات حقوقی مرتبط با هر ملک می باشد.
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14- فقدان قانون بازدارنده در برخورد با تصرف كنندگان اراضي ملي و طبیعي؛
15- خیزش و توسعه ی پنهان به اراضي ملي درهم مرزي با اراضي مستثنیات؛

16- تباني برخی از مفسدان يقه سفید در بهره گیری از رانت های دولتي در تصرف اراضي ملي در روستاها؛
17- عدم وجود يک سیستم و سامانه ی جامع ثبت امالک و زمین در روستاها و بخش ها توسط 

سازمان ثبت اسناد و امالک؛
18- تطبیق نداشتن موردي بعضي نقشه های پالک های اصلي روستايي با واقعیت و استفاده از رانت 

اطالعاتي توسط مطلعین؛
با ممهور كردن مجوزهای ساخت وساز شوراها و  19- سندسازی و فروش اراضي ملي و طبیعي 

دهیاري روستاها؛
20- عدم آموزش و اطالعات كافي دهیاري ها و شوراهاي روستايي از قوانین و آيین نامه های موضوعه؛

21- نبود راهکارهاي انگیزشي و تشويقي به معرفي كنندگان متصرفین اراضي ملي؛
22- تفکیک كار و استقالل عمل اداره كل منابع طبیعي از سازمان جهاد كشاورزي؛

23- عدم تهیه اسناد ثبتي دقیق براي اراضي ملي؛
24- كاهش خودنظارتي عمومي در عرصه ی ملي؛

25- عدم انطباق ظرفیت نیروي انساني و پشتیباني به منظور صیانت نسبت به كل مساحت اراضي ملي 
)جنگل ها، مراتع، باغات و اراضي كشاورزي(؛

26- عدم وجود نیروي كافي و متخصص در واحد های حقوقي ادارات كل منابع طبیعي استان ها در 
پیگیري و تشکیل پرونده در محاكم قضايي براي برخورد با متصرفین اراضي ملي.

3- بررسي شیوه های زمین خواری
قدرت و ثروت، دو مؤلفه ی چرايي زمین خواری است كه مرتکبین زمین خواری به صورت های 

انفرادي و باندي )گروهي( دست به اعمال مجرمانه در اين زمینه می زنند:
3-۱- روش باندي )گروهي(

در روش باندي اين فساد، توسط افراد و مقامات رده باالي اداري، به صورت گروهي و با ارقام 
قابل توجه صورت می گیرد. مرتکبان اين نوع فساد، متعلق به گروه مجرمان يقه سفید و از صاحبان 
زر و زور هستند و باآن كه زيان ها و خسارت غیرقابل جبراني بر پیکر جامعه وارد می سازند، كمتر 
با برخورداري از »توان توجیه« يا  تحت تعقیب دستگاه عدالت كیفري قرار می گیرند. اين گروه 

»حمايت« يا »امکان فرار« اصوالً از تعقیب مصون می مانند )عباس زادگان،1383: 19(.
3-2- روش انفرادي

در شکل انفرادي عمدتاً به صورت فردي و مستقل در پوشش های گوناگون با آگاهي از روال 
سیستم های اداري اقدام می شود و سود حاصل از آن به صورت كامل بدون هیچ شراكتي با ديگران 

دريافت می گردد. البته ابزار رشوه در اين شیوه پركاربرد است.
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4- اهداف رفتار تشکیالتي در مبارزه با زمین خواری
ازجمله راهکارهايي را كه سازمان بازرسي كل كشور می تواند در راستاي نظارت تشکیالتي بر 
حسن اجراي قانون در زمینه ی تصرف اراضي ملي داشته باشد تشکیل كارگروه های استاني متشکل 
از دستگاه های متولي صیانت اراضي ملي )صام( می باشد. هدف از اجماع سازي و تشکیالتي عمل 
كردن در مقابله با زمین خواری اين است كه فساد به صورت سازمان يافته و شبکه ای ظهور می كند. 
فساد شبکه ای يک فساد فراگیر، سازمان يافته و گسترده داراي نفوذ در كلیه سطوح می باشد. فساد 
از  هستند  قدرت  در موضع  يعني كساني كه  نامید،  سیاسي  پديده ی  بتوان يک  شايد  را  شبکه ای 
دولت براي انتقال منافع و عوايد نامشروع به خود و وابستگان استفاده می كنند )عباس زاده،1383: 
19(، متأسفانه بارزترين نوع تجاوز به اراضي و امالک، تصرف غیرقانونی آن است كه از طرفی 
افزايش آمار تصرفات غیرقانونی در وجوه و اموال دولتي و عمومي و از سوی ديگر وجود قوانین 
ابهام قرا  با موضوع، استنباط وضعیت حقوقي اقدام مورد نظر را در هاله ای از  متعدد در برخورد 
داده است )قنبري،1388:19(. چند وجهی بودن فساد خود حاكي از اين موضوع است كه اقدامات 
لذا  ندارد.  را  زمین خواری  نوظهور  پديده ی  با  جامع  برخورد  ياراي  تنهايي  به  دستگاهي  مستقل 
با حفظ استقالل سازماني تشريک مساعي  اقدامي مشترک از دستگاه های متولي  با  شايسته است 

صورت گیرد و در كارگروه های مشترک به رصد اقدامات و اتخاذ تصمیمات مبادرت گردد.
4-۱- سازمان بازرسي و راهبرد نظارت تشکیالتي

سازمان بازرسي كل كشور می تواند با تکیه بر اصول »45«، »49«، »50«، »156« و »174« قانون 
اساسي و ماده »2« قانون تشکیل سازمان بازرسي به عنوان يک دستگاه نظارتي بر حسن جريان امور 
و اجراي دقیق قوانین ايفاي نقش كند. با توجه به اينکه دستگاه های متولي صیانت از اراضي ملي و 
طبیعي در حیطه ی تصمیم گیری و پیشگیری داراي تکلیف سازماني می باشند می توانند با ايجاد يک 
مجمع عالي صیانت اراضي ملي )صام( در سازمان بازرسي كل كشور بر تحقق وظايف سازماني 
سازمان  توسط  تشکیالتي  اقدام  گام  اولین  باشد.  داشته  تشکیالتي  نظارت  مسئول،  دستگاه های 
بازرسي كل كشور به عنوان يک مرجع عالي نظارتي و به تبع آن ادارات كل بازرسي استان ها اين 
به اختصار كمیته »صام« در سطح  اراضي ملي« كه  با عنوان »صیانت  با تشکیل كمیته ای  است كه 
استان ها نامیده می شود اقدام نمايد و با هدايت و نظارت بر دستگاه های متولي صیانت از اراضي 

ملي، راهکار های مقابله با زمین خواری را عملی كند.
اين  در  اثربخش خود  برای حضور  می توانند  زمینه  اين  در  استان ها  بازرسي  ادارات كل  البته   
بازرسان  از معاونت ها،  بازرسان كل استان  انتخاب  با صالحديد و  كمیته، كارگروه های مشورتي 
و كارشناسان مطلع از موضوع، تحت نظر بازرس كل استان تشکیل جلسه دهند و نکات مشورتي 
همچنین  آورند.  به دست  را  استاني  )صام(  ملي  اراضي  صیانت  كمیته  بهتر  مديريت  براي  را 
دستورالعمل ها و آيین نامه های اجرايي سازماني مبتني با اين موضوع می تواند چارچوب های شکلي 
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اين جلسات را براي استان مشخص نمايد.
اعضای اين كمیته را می توان از بین مديران استاني و بخشي كه در راستاي مبارزه با زمین خواری 

داراي وظیفه و رسالت سازماني هستند به شرح زير تشکیل داد:
1- استاندار، 2- بازرس كل استان، 3- فرماندار، 4- دادستان عمومي و انقالب، 5- دادستان ويژه 
بنیاد مسکن، 8- مديركل منابع طبیعی، 9-  روحانیت، 6- مديركل اطالعات استان، 7- مديركل 
مديركل جهاد كشاورزي، 10- اداره كل ثبت و اسناد امالک، 11-حضور بخشداران در صورت 

نیاز، 12- دستگاه های خدمات رسان )آب روستايي، اداره برق و گاز و...(
4-2- مزیت نظارت تشکیالتي در مبارزه با زمین خواری

اجرا درآورد  به  اراضي ملي می توان  از  اثرگذاري كه در زمینه ی صیانت  ازجمله راهکارهاي 
با  مبارزه  زمینه ی  در  مسئول  دستگاه های  هم افزايی  با  كه  است  گروهي  و  تشکیالتي  اقدامات 

زمین خواری تشکیل می گردد و عالی ترين اهداف تحققي آن به شرح زير می باشد:
1- اجماع و تصمیم گیری مشترک در برخورد با موضوعات احصا شده در پديده ی زمین خواری؛

2-  تعهدپذيري مديران در اجراي وظیفه قانوني؛
و  زمین خواری  معضالت  حل  در  فرسايشي  زمان بر  استعالمات  پاسخ  و  رسیدگی  در  تسهیل   -3

پديده هايی مانند كوهخواري؛
4- بررسي راهکار های پیشگیرانه براساس طرح های بومی سازی شده استاني؛

5- اعمال كنترل و نظارت مستقیم اداره كل بازرسي های استان ها بر عملکرد مديران )اجراي ماده 
2 قانون تشکیل سازمان بازرسي(؛

6- عیني سازي نظارت بیشتر و روشمند سازمان و مديران باالدستي بر عملکرد و اقدامات مديران 
میاني و پايیني؛

7- شناسايي نواقص و خأل های قانوني در برخورد با زمین خواری و مسايل مشابه؛
8- تدوين نقشه ی راه توسط مديران استاني به عنوان يک سند اجرايي براي مديران پايین دستی؛

9- تدوين و تنقیح قوانین جامع زمین؛
اراضي و  قوانین  به  به كارگیری  قضات آشنا  و  10- تشکیل شعبات تخصصي و محاكم قضايي 

منابع ملي؛
11- نظام مندسازی و مديريت ساخت وسازها در حاشیه ی شهرها و روستاها؛

12- بهره گیری از توان مشترک دستگاه های نظارتي؛
13- آسیب شناسي و شناسايي حفره های قانون گريزی؛

5- به کارگیري ابزار های غیردولتی در مبارزه با زمین خواری
فرمان های  همچنین  و  كشور  كل  بازرسي  سازمان  اولويت های  و  موضوع  اهمیت  به  توجه  با 
اقدامات  با  برخورد  اراضي ملي و طبیعي در  از  بر حفظ و صیانت  انقالب  موضوعي رهبر معظم 
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مجرمانه زمین خواری و كوه خواري مبتني بر بند )ب( ماده »2« قانون تشکیل سازمان بازرسي می توان 
با بهره گیری از ظرفیت های قانوني و توافق نامه های همکاري و مشاركت با دستگاه ها و نهاد های 
آيین نامه ی   »65« ماده  و  بازرسي  سازمان  تشکیل  قانون   »11« ماده  )به موجب  غیردولتي  و  مردمي 
نظارت و در  امر  نظارتي سازمان را در  اهداف مشترک، چتر  بازرسي( در حول  اجرايي سازمان 

راستاي صیانت از اراضي ملي و طبیعي توسعه بخشید.
 از آنجايی كه اقدامات مجرمانه در زمینه ی تصرف اراضي ملي در حاشیه ی شهرها و روستاها 
به صورت يک بیماري واگیر براي طبیعت درحال فراگیر شدن می باشد، دستگاه های اجرايي در 
نیروي  تمركز  به علت  بعضاً  و  داراي ضعف های رصدي می باشند  موارد  اين  با  مقابله  و  پیگیري 
انساني در مراكز، فقدان نیروهاي متخصص و فعال در حاشیه ی شهرها و روستاها ملموس است و 

اين عدم حضور يکي از داليل تشديدكننده ی تصرفات غیرقانونی شده است.
امروز آن چه برای سازمان بازرسی به عنوان يک اولويت نظارتی نیاز است، گسترش شبکه های 
از  استفاده  با  بازرسي  سازمان  تشکیل  قانون   »11« ماده  براساس  كه  است  مناطق  اين  در  نظارتی 
تشکل ها و گروه هاي مردم نهاد می توان زمینه های همکاري در امر صیانت از اراضی ملي را به وجود 
ملي  اراضی  تشکل ها در كمیته های صیانت  اين  اجرايي  و  از ظرفیت فکري  نیز می توان  و  آورد 

)صام( استاني بهره گرفت.
مشاركت مردم، از مؤلفه های اصلي توسعه و پیشرفت محسوب می شود. سازمان هاي غیردولتي يا 
تشکل های مردمي با يک هدف مشترک تشکیل شده اند كه به صورت داوطلبانه و بدون وابستگي و 
تعلق سازماني خاص با تشکیالت و اساسنامه معین در راستای اهداف خاص كشور و حل معضالت 
بسیج  بیشتر  غیردولتی  سازمان هاي  رسالت  می نمايند.  فعالیت  خود  زيست محیطی  و  طبیعي  منابع 
مردم در قالب ساختارهاي متشکل و سازمان يافته از گروه هاي داوطلب براي رسیدن به خوداتکايي 
و توسعه است. سازمان هاي مردمي، خود زايیده ی يک تفکر »داوطلب گرا« هستند كه به شکل 
به  عالقه مندان  عموم  بسیج  با  خود  به نوبه  و  پیداكرده اند  نمود  سازمان يافته،  و  منظم  تشکل هاي 
خدمت، توان اجتماعي براي خدمت به توسعه را تقويت می كنند. با توجه به راهکارهای قانونی در 
بهره گیری از ظرفیت گروه های تخصصی و تشکل های مردمي می توان با سازمان هاي مردم نهادي 
كه موضوع يا هدف فعالیت آن ها مشترک است، يک شبکه ملي يا استاني تشکیل داد، NGO يا 
سمن های مردم نهاد، ازجمله ظرفیت هايی است كه قانون تشکیل سازمان بازرسي جهت تعامل و 

همکاري به استناد ماده »11« و ماده »65« آيین نامه اجرايی سازمان بازرسی ايجاد كرده است.
سازمان هايي  و  می گردند  محسوب  طبیعت  به عنوان حفاظ  زيست محیطی  مردم نهاد  سازمان هاي 
هستند كه فعالیت هايشان را متمركز بر منابع طبیعي در راستای صیانت، احیا و توسعه ی پايدار نموده اند؛ 

نظارت تشکیالتي، راهبردي براي مبارزه با زمین خواری
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كه نقشي بسیار فعال در جلب مشاركت مردمي در نگهداری از منابع طبیعي و ملی كشور دارند.
5-۱- اهداف به کارگیري ابزار های غیردولتی در مبارزه با زمین خواری

مناطق مختلف كشور  باورهاي مردم در  با سنت ها و  به آشنايي  با توجه  سازمان هاي مردم نهاد 
می توانند به طور خودجوش در زمینه ی صیانت از محیط زيست و منابع طبیعي در مقابل پديده های 
زمین خواری و كوه خواري، درياخواری و...، بازويي توانمند برای همکاري با سازمان هاي متولي 

باشند كه به بعضي از آن اهداف اشاره می كنیم.
5-1-1- جلب حافظان مردمي اراضي ملي و طبیعي در قالب تشکل ها؛

5-1-2- افزايش رصد و نظارت جمعي در برخورد با متصرفان اراضي ملي؛
5-1-3- توانايی سازمان دهی و آموزش پذيری الزم و ارتقای سطح آگاهي و فرهنگ صیانت از 

منابع ملي در بین اقشار مختلف جامعه؛
5-1-4- صیانت از تغییر چهره طبیعت و مراتع ملي با مشاركت عمومي؛

5-1-5- برخورداري از اقدامات ايجابي در بسیج عمومي مردم در قالب ناظران افتخاری در كنار 
دستگاه های متولي صیانت از اراضي ملي؛

5-1-6- اقدامات تحقیقي و پژوهشي در زمینه ی صیانت از اراضي ملي و طبیعي؛
5-1-7- هم افزايی فکري و اجرايي به دستگاه های متولي صیانت اراضي ملي در كمیته ی صام؛

5-2- شیوه های به کارگیري ابزار های غیردولتی در مبارزه با زمین خواری
سازمان های  و  شبکه ها1  اين گونه  وظايف  و  تشکیالت  بررسی  با  كشور  كل  بازرسي  سازمان 
غیردولتی2 در سطح ملي، استاني، بخش ها، روستاها ظرفیت سنجي می نمايد و با تدوين وظايف و 
تشکیالتي مناسب، منطبق با ماهیت اين تشکل ها در چارچوب تعريف شده در عناوين »جمعیت »، 
»انجمن »، »كانون »، »مركز«، »گروه »، »مجمع »، »خانه »، »مؤسسه » و نظاير آن می تواند به كار گرفته 
شوند و با سازمان همکاري نمايند و سازمان بازرسي كل كشور با اقدامات آموزشی و حمايت های 

اجرايي از اين تشکل ها حمايت نمايد.
شبکه های استاني می توانند در سطح هراستان فعالیت نموده و دفاتر استاني خود را تشکیل دهند و 

در راستاي اهداف ايجادي خود زير نظر اداره های كل بازرسی استان ها فعالیت نمايند.
امور  معاونت  و  بازرسي  سازمان  بین  توافق نامه  وجود  نیازمند  تأسیسی،  اقدامات  سهولت  البته 

1 . منظور از واژه »شبکه« در متن ماده 19 آيین نامه تأسیس و فعالیت سازمان هاي مردم نهاد، همکاري سازمان يافته مجموعه ای از سازمان هاي مردم نهاد 
)به عنوان اشخاص حقوقي( است كه عالوه بر دارا بودن اهداف و موضوع فعالیت مشترک، شرايط مقرر ذيل آن ماده را دارا بوده و سیاست يکساني 

را براي رسیدن به اهداف كالن در سطح استاني و ملي اعمال می نمايند.
2 . سازمان غیردولتی به تشکل هايی اطالق می شود كه توسط گروهی از اشخاص حقیقی يا حقوقی غیرحکومتی به صورت داوطلبانه با رعايت مقررات 

مربوط تأسیس شده و دارای اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی می باشند.
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سازمان های مردم نهاد وزارت كشور می باشند.
 همچنین  در راستاي فعالیت كمیته صام استاني، تشکل های مردم نهاد می توانند در اين كمیته، بنا به 

مورد داراي نماينده باشند و در زمینه های تحقیقاتي، پژوهشي و اجرايي مشاركت فعال داشته باشند.
نتیجه گیری:

با توجه به آن چه در اين پژوهش مورد مداقه قرار گرفت می توان به اين نتیجه رسید كه هنوز در 
قوانین موضوعه تعريف مشخص و قانوني شفاف از پديده ی زمین خواری وجود ندارد و همچنین 
به  يا درياخواری و مانند آن،  با پديده ی زمین خواری يا كوه خواري  ارتباط  نیز در  قانون خاصي 
تصويب نرسیده است؛ بنابراين می توان با قوانین مرتبط با موضوع به مقابله با اين معضل پرداخت. 
بنابراين بايد يادآور شد كه متأسفانه پديده زمین خواری و اشکال ديگر آن، محدود به محله، شهر، 
روستا، استان يا بخش خاصی نیست و در سراسركشور درحال وقوع است. به نظر  می رسد ارايه يک 
طرح همه جانبه برای مبارزه با اين پديده ی شوم و همکاری نهاد ها و سازمان های متولي امر صیانت از 
اراضي ملي و همچنین جرم انگاری زمین خواری در قوانین كشور با در نظر گرفتن تمامی شیوه های 
ممکن برای ارتکاب اين جرم ضرورتی است كه بايد هرچه سريع تر به آن توجه شود. البته اقدامات 
ظرفیت های  از  استفاده  با  و  شود  دنبال  مورد  اين  در  بايد  كه  می باشد  اولويت هايی  از  پیشگیرانه 
دستگاه های متولي و نظارت تشکیالتي سازمان بازرسي كل كشور در ايجاد كارگروه های صیانت 
از اراضي ملي و بهره گیری از تشکل های مردم نهاد سازمان يافته اقدامات مؤثري است كه شايسته 

است اجرا شود.
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The role of the GIO in prevention of crime and corruption in 
executive agencies

Alireza Ahmadpour Rostami

      

GIO as one of the regulatory agencies plays an effective and con-
tinuous role in the fight against corruption. Corruption is a complex 
phenomenon influenced by many factors including cultural, admin-
istrative, economic and social issues. Understanding these factors 
is necessary for prevention of corruption and an endemic pattern 
should be used in accordance with the conditions of the community.

According to the Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran, 
the new anti-corruption strategy of the GIO should be a pathologi-
cal one concerning the main causes of corruption.

A significant part of the duties of GIO focused on proper imple-
mentation of laws and regulations that has a preventive role in the 
context of corruption including privatization, downsizing the govern-
ment, development of e-government services and other types of 
the fundamental issues.

Keywords: GIO, executive agencies, supervision and inspection, 
prevention, corruption, crime
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Factors Affecting  loan Repayments in Sepah bank

(Case Study: Khuzestan Province )

Mansur zarranejad Ph. D.
Mohammad ahmad mohammadi 

The purpose of this research is to investigate the Factors 
Influencing repayments of the loans granted by Sepah bank. 
The required data and information are collected from Sepah bank 
through a questionnaire that was distributed to Loan applicants. 
Borrowers are divided into two groups by using The Logic Model 
with dependent variable of repayment.

Analysis show that the variables of borrower’s age، amount of 
loans، education ، income، effective monitoring and follow-up ex-
perts of Sepah Bank in collection of receivables  debt are affective 
factors for the repayments.

 
Keywords: bank Loans, Repayment, Sepah banks, Khuz-
estan province 
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Public supervision; a different and comprehensive
 anti-corruption approach

Mehdi baba mohamadi

Public supervision is a set of processes and practices which at-
tracts public cooperation and public confidence by collecting com-
ments and views of people and their demands to prevent and deter 
government employees from commitment of Crime and Abuse.
The elements of Public supervision are citizens (the efficient cause), 
integrity and efficiency of the organization (final cause), an organi-
zation supervised (material cause) and surveillance (formal cause).
According to surveys and statistical data, corruption is mainly 
non-official phenomenon and so informal way maybe the best way 
to deal with it.
In this paper after describing the concept of public supervision, on 
the one hand and its role in the fight against corruption and on the 
other hand, some suggestions to institutionalize public supervision 
among the citizens has been proposed .

Keywords: Public supervision, the fight against corruption, 
responsibility 



Volume 7

Number 26

winter 2016

 

 

Abstract

Evaluation

Knowledge

Quarterly

The necessity and importance of the institutionalization of 
meritocracy in organizations

Alireza Foladi
Mohsen Farhadi

Today, meritocracy and the use of efficient human resources is 
one of the fundamental principles and success factors for organiza-
tions in moving toward dynamism and evolution. Defining and de-
termining the exact capabilities and competencies of government 
administrators in different parts of the country is among the most 
important prerequisites to establish meritocracy in administrative 
system. Analysis of current situation indicates the existence of ob-
stacles and challenges in establishing merit-based management 
system in the country rooted in the structure of rules and organiza-
tional culture.

 These challenges require a set of infrastructure, including insti-
tutionalization of merit-based culture, Reforming the educational in-
frastructure and the establishment of integrated learning systems, 
revision of rules, Regulations and organizational structure, 
standardization eligibility criteria and so on.

Keywords: competence, meritocracy, competence of 
management, competency models
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Whistleblowers
In light of the efforts of Transparency International (TI)

Hossein Sepahsara

Corruption often goes unchallenged when people do not speak out 
about it. Witness accounts offer invaluable insights into corruption, and 
are powerful tools in the fight against it. Whistleblowers play a crucial role 
in saving resources and even lives. Unfortunately, whistleblowers mostly 
face retaliation in the form of harassment, threats and even physical vio-
lence. Many steps have been taken by some countries to support these 
people. To help to ensure that whistleblowers are adequately protected 
from reprisals, and to provide them with easy-to-access avenues to make 
their disclosures, Transparency International is engaged in a wide range 
of advocacy, public awareness and research activities in all regions of 
the world. In this way, the purpose of this paper is to examine the efforts 
and initiatives of Transparency International for the formation of the rules 
relating to the protection of whistleblowers.

Keywords: wistleblower, TI, Corruption.
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Analysis of economic factors affecting crime in the countries of 
the MENA region using panel data

Asghar Mobarak

Researchers have concluded that crime as a social phenomenon 
may be caused by various economic and social factors. Given the 
importance of the issue in different countries, many researches have 
been accomplished in the field of the impact of these factors on crime 
and economic factors such as poverty, unemployment, inflation, un-
equal income distribution, industrialization and urbanization, as to be 
are among the factors influencing crime. In this study, given to the 
economic and social importance of the issue of crime and the nega-
tive effects caused by it, Three economic factors affecting crime in the 
region (MENA) has been studied over the years 2010- 2005 and us-
ing the dependent variable instability Act (proxy crime) and the inde-
pendent variables of inflation, the likelihood of conviction and Human 
Development Index to analyze the relevance and effectiveness of 
the independent variables on the dependent variable was investigat-
ed. The results demonstrate that inflation coefficients and the human 
development index are significant to crime rates. This means that, 
an increase in inflation causes an increment in the amount of crime; 
whereas, alleviation in human development leads to a decrease in 
crime rate, in relative to the coefficients attained. Finally, with due 
attention to the researches performed in this article, appropriate rec-
ommended policies for inflation and the human development index, 
have been offered, for a decrease in crime rate in these countries. 
Key words: Crime; Inflation; Human Development Index; 
Countries of the MENA Region.
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Strategic and organizational supervision for illegal land 
grabbing

mehdi lotfi

The corruption is a dynamic, variable and adjustable negative so-
cial phenomenon, hence, there is a need to continually investigate 
and control it. The land sector is not immune to corruption, since the 
phenomenon of corruption and its various forms threaten almost all 
economic sectors of a country.
Corruption in land sector can be generally characterized as perva-
sive and without effective means of control. Dominant risk factors in 
this regard are inadequate land laws and procedures and unclear 
institutional responsibilities or property rights, lack of transparency 
in different processes and procedures and bureaucracy. The most 
common form of corruption is bribery of government officials.
In this study, we have tried to provide an adequate strategy in the 
field of protection of national lands. This strategy will function under 
the supervision of the GIO and the Collective cooperation of relevant 
executive agencies will be used to fight the illegal land grabbing.
Key words: National land, illegal land grabbing, NGOs, protec-
tion of natural and National land.
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