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که جان را فکرت آموخت به نام آن 

و  اداری  سالمت  حوزه  تخصصی  مجله  به عنوان  ارزیابی  دانش  مجله  از  دیگر  شماره ای 
گذشته، تالش  گرامی قرار دارد. در این شماره نیز به رسم  مبارزه با فساد، پیش روی خوانندگان 
كه مسایل مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را  كرده ایم تا با بهره گرفتن از قلم نویسندگانی 
با نگاهی نقادانه موردتوجه قرار داده اند، مجموعه ای درس آموز را تهیه نماییم. ازآنجایی كه در 
كاربردی محققان را در اولویت  تهیه مقاالت این مجله، می كوشیم تا نتایج تحقیقات بنیادین و 
گردیده و  از غنای علمی قابل توجهی برخوردار  فعالیت های خویش قرار دهیم، لذا این مجله 
اینک جای خود را در میان دیگر نوشته های علمی هم ردیف خویش در محافل دانشگاهی و 

كرده است. اجرایی باز 

گرامی هستیم. مانند همیشه، پذیرای پیشنهادها و انتقادهای سازنده خوانندگان 
کرمه به منه و 
ناصر سراج

سخن 
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بررسی مقایسه ای اهداف، برنامه ها و چالش های تحول نظام سالمت 
در جمهوری اسالمی ایران، ترکیه و ایاالت متحده

دكتر محمدجواد حق شناس1 

چکیده

كارآمد و اثربخش، عالوه بر طراحی برنامه های توسعه ای در این بخش مستلزم  دستیابی به نظام سالمت 
كشورهای مختلفی، برنامه های توسعه ای در این بخش  اجرای مناسب این برنامه ها است. در سال های اخیر 
كه جمهوری اسالمی ایران در زمره آن ها است. شواهد نشان می دهد صرف تعریف برنامه های  كرده اند  تعریف 
توسعه ای در بخش سالمت نمی تواند به نتایج مثبت در این بخش منجر شود و موفقیت در این زمینه به عوامل 
كار  كه چند سالی است در دستور  متعددی بستگی دارد. یکی از عوامل موفقیت طرح تحول نظام سالمت 
كشورها در این زمینه است. به این منظور در مقاله حاضر پس از معرفی  دولتی قرارگرفته بررسی تجربیات سایر 
ابعاد و چالش های مختلف پیش روی طرح تحول سالمت، برنامه تحول سالمت در تركیه به عنوان نمونه موفق 
و طرح مراقبت بهداشتی اوباما به عنوان نمونه ای ناموفق مورد بررسی و مقایسه قرارگرفته اند. یافته های پژوهش 
كاركردها و ساختارها  كالن سیاسی، نحوه تأمین مالی طرح، تعریف مناسب  نشان می دهد عالوه بر عزم مدیریت 

و داشتن چشم انداز و برنامه های یکپارچه نقش مؤثری در موفقیت طرح تحول سالمت دارد.

کلیدی: طرح تحول سالمت، جمهوری اسالمی ایران، تركیه، ایاالت متحده آمریکا گان  واژ

haghshenass@ut.ac.ir-1 - دانش آموخته دكتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران
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مقدمه
سالمت یکی از ضروری ترین نیازهای انسانی است و به این دلیل به یکی از حوزه های اصلی سیاست گذاری 
كشورهای مردم ساالر،  دولت ها در عصر حاضر تبدیل شده است. به دلیل اهمیت این حوزه، در انتخابات در 
ساالنه  نیز  دولت ها  و  دارد  قرار  ریاست جمهوری  نامزدهای  مهم  برنامه های  زمره  در  سالمت  سیاست گذاری 
مبالغ زیادی را برای حفظ یا بهبود سالمت شهروندان خود هزینه می كنند. درحالی كه بخش سالمت ازجمله 
كشورهای درحال توسعه به دالیل مختلف ازجمله فقر منابع  اولویت های اصلی دولت های توسعه یافته است، 
كافی به این بخش را ندارند. این موضوع را می توان از میزان تخصیص بودجه بخش  گاهی الزم توجه  و عدم آ

كشورها مشاهده نمود.  گرفته شده برای سایر بخش ها در این دو دسته از  سالمت به بودجه در نظر 

خود  به  جهان  در  را  سالمت  سرانه  باالترین  آمریکا  ایاالت متحده  جهان،  صنعتی  كشورهای  میان  در 
كشور، جایگاه  كه به رغم تخصیص بودجه زیاد به سالمت در این  اختصاص داده است و این در حالی است 
كشورهای صنعتی چندان مطلوب نیست. به همین دلیل در سال های اخیر طرح های مختلفی  آن در میان سایر 
كر بود  كه آخرین آن ها طرح بیمه همگانی موسوم به اوباما كشور به اجرا درآمد  برای ارتقای نظام سالمت در این 
كشورهای درحال توسعه همچون  كه برخی از  كه به دالیل مختلف سرانجام موفقی نداشت. این در حالی است 
تركیه توانسته اند با ایجاد تحول در نظام سالمت خود به موفقیت های خوبی دست یابند. با توجه به اینکه 
كشور به عنوان یکی از همسایگان جمهوری اسالمی ایران با ساختار نظام سالمت  ساختار نظام سالمت این 
كشور در حوزه سیاست گذاری سالمت می تواند در اجرای  ایران شباهت های زیادی دارد بررسی اقدامات این 
كمک نماید. از زمان قدرت گیری حزب عدالت و توسعه در تركیه در اوایل  كشور  موفق طرح تحول سالمت در 
كارشناسان  كه به اذعان  كشور بوده  قرن 21، یکی از برنامه های مهم این حزب طرح اصالح نظام سالمت این 

كشور ایجاد نماید. حوزه سالمت توانسته تغییر اساسی در وضعیت سالمت در این 

به  است.  بوده  دست به گریبان  عمده ای  مشکالت  با  گذشته  از  ایران  اسالمی  جمهوری  در  سالمت  نظام 
گذشته توجه الزم به بخش بهداشت و درمان صورت نگرفته و اعتبار مناسب به  دالیل مختلف در دوره های 
از  و  گرفته  قرار  نیافته است لیکن در سال های اخیر این موضوع مورد توجه دولتمردان  این بخش اختصاص 
گرفته است. این طرح  ابتدای دولت یازدهم طرح تحول نظام سالمت در زمره اولویت های اصلی دولت قرار 
كه شامل اهداف و بسته های اجرایی مختلفی است توانسته تا حدود زیادی بخشی از مشکالت نظام سالمت 
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كشورمان را برطرف نماید. بااین حال به دلیل چالش های مختلف پیش روی این طرح تداوم آن در آینده  در 
منوط به بررسی دقیق و رفع این چالش ها است.

كشور با چالش ها و مسائل مشابهی نسبت  نظام سالمت تركیه تا پیش از اجرای تحول نظام سالمت در این 
گردید. بالعکس اجرای  كه با اجرای طرح بسیاری از مشکالت آن رفع  به نظام سالمت در ایران مواجه بود 
كشور به ورطه  طرح بیمه همگانی در آمریکا با مشکالت مختلفی مواجه شد و سرانجام با تغییر دولت در این 

كشیده شد.   سقوط 

كه بین طرح تحول نظام سالمت در ایران با دو طرح مشابه در تركیه و آمریکا وجود  با توجه به شباهت هایی 
كشور به این منظور طراحی و اجرا  كه در سه  دارد در این پژوهش نگاهی داریم به اهداف و برنامه های عملیاتی 
شده است. در بخش اول به بررسی اهداف و بسته های اجرایی طرح تحول سالمت در ایران پرداخته شده 
است. در بخش دوم اهداف و ابعاد مختلف طرح اصالح نظام سالمت در تركیه را مورد بررسی قرار داده ایم 
كرده ایم. در پایان نیز به  و در بخش سوم اهداف و ویژگی های طرح بیمه همگانی در ایاالت متحده را بررسی 

نتایج و پیامدهای این سه طرح پرداخته شده است.

1-طرح تحول سالمت در ایران

الف- پیشینه طرح
اقدامات  هرچند  است.  بوده  مواجه  زیادی  چالش های  و  مشکالت  با  گذشته  از  ایران  در  سالمت  نظام 
و  تداوم  عدم  دلیل  به  اما  شد  انجام  مشکالت  این  رفع  یا  كاهش  به منظور  گذشته  دولت های  در  مختلفی 
به عنوان  كند.  مواجه  با تحول جدی  را  كشور  نظام سالمت  نتوانست  اقتصادی  تغییر شرایط  نیز  و  جامعیت 
درمانی  هزینه های  كاهش  با هدف  را  بیمه همگانی  قانون  گرفت  وقت تصمیم  در سال 1374 دولت  نمونه 
بیمه شدگان در بیمارستان های دولتی به زیر 10 درصد اجرا نماید. اجرای این قانون هم زمان با طرح خودگردانی 
بیمارستان ها باعث ایجاد مشکل تأمین هزینه های درمان بیماران فاقد بیمه شد. لذا از سال 1376، اقداماتی 
كارت های بیمه درمان بستری با فرانشیز  برای پوشش افراد بیمه نشده انجام شد به عنوان مثال به روستاییان، 

25 و سپس 10 درصد اعطاء شد.

در سال 1380، این طرح به شهرها رسید و »برنامه پوشش بیمه ای خویش فرمایان شهری« با فرانشیز 25% آغاز 
كشور تحت پوشش  كاهش یافت و به این ترتیب 98/5% جمعیت  كه در سال 1381، این مقدار به %10  شد 
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گرفتند.  بیمه درمان بستری قرار 

كشور، طرح پزشک خانواده بود. این برنامه از سال 1384 با هدف  یکی از برنامه های مهم نظام سالمت 
كلیه مناطق  كاهش هزینه های غیرضروری در  تقویت نظام ارجاع، افزایش دسترسی مردم به خدمات سالمت و 
كمتر از 20هزار نفر اجرا شد اما اهداف آن محقق نشد. اجرای این طرح نتوانست مشکالت  روستایی و شهرهای 
و  نشد  انجام  مطلوب  به طور  درمانی  و  تشخیصی  خدمات  ثبت  و  سالمت  پرونده  كند،  حل  را  ارجاع  نظام 
كافی سطوح باالتر و عدم فرهنگ سازی  پزشکان خانواده نیز همچنان از دستمزد و تسهیالت رفاهی، همکاری نا

در سطح جامعه ناراضی بودند )پورشیروانی، 1394(.

كشور را با  طرح های مذكور به دلیل عدم یکپارچگی و مشکل تأمین مالی نتوانست نظام بهداشت و درمان 
كشور، در اوایل دهه 90، مشکالت را  كند. افزایش نرخ تورم و تحریم بخش دارو و درمان  تحول اساسی مواجه 
كمبود اقالم دارویی و منابع مالی بخش بهداشت باعث شد هزینه های دارو و  كرد. افزایش تورم و  دوچندان 
كند به نحوی كه هزینه های سالمت تبدیل به یکی از مهم ترین بخش های سبد  درمان افزایش بسیار زیادی پیدا 
هزینه های خانوار ایرانی شد. عالوه بر این افزایش هزینه های اقتصادی نارضایتی پزشکان از تعرفه های پزشکی 
را افزایش داد و متناسب نبودن نظام تعرفه ای با اقدامات تشخیصی و درمانی باعث شکل گیری پدیده زیرمیزی 
كشور اغلب  در بخش بهداشت و درمان شد. عالوه براین به دلیل عدم سرمایه گذاری در بخش بیمارستانی 
كه محل اصلی ارائه و دریافت خدمات درمانی هستند فرسوده شده و نیاز به نوسازی داشتند.  بیمارستان ها 
در موضوع زایمان به دالیل مختلفی همچون عدم ارائه خدمات مناسب و عدم رعایت شرایط و حریم مادران 
كشورهای با سزارین  باردار تمایل به سزارین افزایش چشمگیری داشت به نحوی كه ایران را در میان نخستین 
كشور را با  باال در جهان قرار داده بود. این مسائل و برخی مشکالت دیگر وضعیت نظام بهداشت و درمان 
كشور را به همراه داشت  كه نارضایتی عمومی از وضعیت نظام سالمت در  كرده بود  چالش های جدی مواجه 

)شیردل، 1395: 2-3(. 

رفع  به منظور  را  سالمت  نظام  تحول  طرح  بهداشت  وزارت  یازدهم،  دولت  آمدن  كار  روی  با  درنتیجه   
كشور در دستوركار خود قرارداد. این طرح در ابتدای سال1393 و  مشکالت و نارسایی های بهداشت و درمان 

كلید خورد. كلی نظام سالمت  پس از ابالغ سیاست های 
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ب- اهداف و برنامه های طرح
درمان  و  بهداشت  حوزه  در  شایسته  خدمات  از  ایران  مردم  برخورداری  سالمت  تحول  طرح  كالن  هدف 

كالن، سه هدف اصلی تعریف شد: تعریف شد و ذیل این هدف 

•  محافظت مالی مردم در قبال هزینه های سالمت

كیفیت خدمات درمانی  •  ارتقای 

•  افزایش دسترسی به خدمات درمانی )عدالت درمانی(

هزینه های  موجود  بیمه های  كیفیت  بهبود  و  بیمه  چتر  گسترش  با  داشت  تالش  دولت  اول،  هدف  در 
كشورها هزینه پرداخت شده از سوی مردم  كاهش دهد. در اغلب  پرداختی از سوی بیماران را تا حدود زیادی 
برای سالمت اندک بوده و دولت سهم قابل توجهی از این پرداخت ها را انجام می دهد. این در حالی است 
كه تا پیش از اجرای طرح تحول بخش قابل توجهی از هزینه های سالمت به عهده بیماران بود.  كه در ایران 
كاهش مبلغ پرداختی توسط  لذا یکی از اهداف مهم طرح تحول سالمت افزایش سهم دولت از پرداخت ها و 

بیماران بود.

كیفیت پایین خدمات بهداشتی  كشور و  با توجه به فرسودگی بسیاری از بیمارستان های دولتی در سطح 
و درمانی در بیمارستان های دولتی هدف دوم تعریف شد. به دلیل عدم تخصیص بودجه مناسب به بخش 
فوق  و  متخصص  پزشکان  از  )استفاده  ویزیت  خدمات  كیفیت  گذشته  سال های  در  درمان  و  بهداشت 
كه با تزریق  كاهش یافته بود. لذا دولت در پی آن بود  تخصص( و هتلینگ در بیمارستان های دولتی به شدت 

كیفیت خدمات درمانی را افزایش دهد. بودجه تا حد ممکن 

نیروی  كمبود  از  مناطق  این  همواره  محروم،  مناطق  در  خدمت  برای  درمانی  كادر  پایین  انگیزه  علت  به 
انسانی، باألخص پزشکان متخصص رنج می برد؛ ازاین رو، یکی از مهم ترین اهداف نظام های سالمت، تأمین 
كه در طرح تحول سالمت این موضوع به عنوان یکی از اهداف تعریف شد  كادر درمانی این مناطق بوده است 

و برای آن بودجه مناسبی اختصاص داده شد.



فصلنامه دانش ارزیابی / سال نهم، شماره 31 / بهار 121396

نمودار 1: استراتژی های طرح تحول سالمت

به منظور تحقق این اهداف 8 استراتژی تعریف شد )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 1396(:

 به منظور تحقق راهبردهای مذكور، هشت بسته اجرایی شامل این موارد در طرح تعریف شد )مؤسسه ملی 
تحقیقات سالمت، 1396(:

•  بیمه نمودن افراد فاقد بیمه از طریق سازمان بیمه سالمت

كار  كه این  كشور بود  یکی از مهم ترین برنامه های طرح تحول سالمت، بیمه نمودن تمامی افراد فاقد بیمه در 
از طریق سازمان بیمه سالمت و اختصاص بودجه انجام شد.  

كاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های دولتی   •

كه در بیمارستان های دولتی بستری  كن در شهرها  بر این اساس تمامی بیماران دارای بیمه پایه سالمت سا
كنان  كل صورتحساب بیمارستان را پرداخت می كنند و بیماران روستایی، عشایر و سا می شوند تنها 10 درصد از 
كه از طریق نظام ارجاع به بیمارستان های دولتی مراجعه می كنند 5 درصد هزینه های  شهرهای زیر 20 هزار نفر 

درمان را پرداخت می كنند. 

•  حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم

كمبود پزشک در این مناطق یکی دیگر از بسته های  ماندگاری پزشکان در مناطق محروم با هدف رفع معضل 
طرح تحول نظام سالمت است اهداف دیگر این بسته، حذف زیرمیزی در مناطق محروم و افزایش دسترسی 
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تا  مردم به خدمات تخصصی و عمومی از طریق افزایش میزان دریافتی پزشکان شاغل در این مناطق است 
كلیه خدمات درمانی مورد نیاز خود را از نزدیک ترین مکان محل سکونت خود  بیماران مناطق محروم بتوانند 

كنند. دریافت 

•  حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستان های دولتی

با اجرای این  كه  از مشکالت بیمارستان های دولتی عدم حضور تمام وقت پزشکان متخصص بود  یکی 
بسته پزشك متخصص به صورت شبانه روزی در بیمارستان های دولتی حضور داشته و امکان دسترسی مردم به 
پزشك متخصص برای بیماران اورژانسی فراهم می شود. انجام به موقع معاینه و ویزیت بیماران، تعیین تکلیف 
بیماران اورژانسی در نخستین فرصت و پاسخگویی به موقع و به صورت 24 ساعته در بیمارستان های دولتی، 

فعال بودن اتاق عمل در شیفت عصر و شب از ویژگی های این بسته حمایتی است.

كیفیت هتلینگ در بیمارستان های دولتی •  ارتقای 

چهره  آن  پایه  بر  كه  است  سالمت  تحول  طرح  برنامه های  دیگر  از  بیمارستا ن ها  خدمات  كیفیت  ارتقای 
فیزیکی بیمارستان های دولتی مانند وضعیت اتاق ها، سرویس های بهداشتی و تخت های آسیب دیده بهسازی 

و نوسازی می شود و خدمات هتلینگ و سرویس های تغذیه و پرستاری ارتقا می یابد.

كیفیت خدمات ویزیت در بیمارستان های دولتی •  ارتقای 

كلینیکی، استانداردسازی  كلینیکی و تجهیزات  استانداردسازی خدمات ویزیت از طریق بهبود وضعیت 
زمان ویزیت همکاران پزشك و توجه ویژه به معاینات بالینی ازجمله استانداردهای این طرح است. اجتناب 
افزایش دسترسی مردم به  از تکرار ویزیت های بی مورد و  كلینیکی بی مورد، جلوگیری  پارا از انجام تست های 

پزشکان متخصص از دستاوردهای این طرح است.

•  برنامه ترویج زایمان طبیعی

كاهش میزان سزارین می باشند. به منظور تشویق مادران به  كلیه بیمارستان ها ملزم به  بر اساس این برنامه، 
كاهش پرداخت از جیب ایشان، زایمان طبیعی در بیمارستان های دولتی رایگان انجام  انجام زایمان طبیعی و 
به منظور حفظ حریم مادر  زایمان طبیعی پرداخت نمی نماید. به عالوه،  بابت  بیمار هیچ هزینه ای  و  می شود 
قرار  زایمان مدنظر  فیزیکی بخش های  بهینه سازی فضای  مادر،  برای  زایمان طبیعی  فرایند  و خوشایندسازی 
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كاهش درد زایمان شامل  كز دولتی و ارائه دهندگان خدمت به فراهم سازی روش های  گرفته است. تشویق مرا
روش های دارویی و غیردارویی از دیگر اقدامات انجام شده به شمار می رود. 

•  برنامه حفاظت مالی از بیماران صعب العالج، خاص و نیازمند

در این برنامه بیماران مبتال به بیماری های خاص و صعب العالج تحت عنوان مشترک بیماری های ویژه 
گرفته و هزینه های باالی تشخیصی و درمانی بیماری آن ها  تحت پوشش معاونت درمان وزارت بهداشت قرار 

كه مشمول بیمه می باشند طبق بسته خدمتی تعیین شده تحت حمایت قرار می گیرد.

•  راه اندازی اورژانس هوایی

در  شد.  اجرایی  مرداد  نیمه  از  كه  است  هوایی  اورژانس  راه اندازی  تحول  طرح  برنامه های  از  دیگر  یکی 
مرحله نخست 14پایگاه اورژانس هوایی با همکاری هوانیروز و ارتش جمهوری اسالمی راه اندازی شد و حدود 

گرفت. كیلومتری تحت پوشش اورژانس هوایی قرار  كشور تا شعاع 150  یک سوم 

ج- چالش های طرح
كه طرح تحول سالمت دیده شده است چالش های مختلفی پیش  گسترده ای  با توجه اهداف و برنامه های 
روی این طرح قرار دارد. برخی از این چالش ها به قبل از شروع مربوط است و برخی دیگر مرتبط با زمان حین 
یا بعد از اجرا می شود؛ عدم توجه به این چالش ها می تواند باعث عدم موفقیت و درنتیجه عدم تداوم این طرح 

شود. برخی از چالش های مهم طرح عبارت اند از:

در  پیشرفت حقیقی  است درحالی كه،  درمان  تحول،  اصلی طرح  پیشگیری: محور  بعد  به  بی توجهی    •
سالمت جامعه، مبتنی بر مراقبت های پیشگیرانه می باشد و بدون بسط نظام های مراقبت سالمت، مواجهه با 
گسترده مالی به بخش درمان باید بخشی  چالش های نظام سالمت بسیار دشوار است؛ لذا قبل از تزریق منابع 

از منابع به سمت پیشگیری هدایت شود.

كه متولی  •  تخصیص مستقیم منابع مالی: دیدگاه رایج درخصوص نحوه تأمین مالی نظام سالمت این است 
گیرد و از سازوكارهای تأمین مالی برای حركت به  نظام سالمت باید نقش سیاست گذاری و نظارت را بر عهده 
كه در طرح تحول سالمت، نقش بیمه به عنوان  كند. این در حالی است  سمت اهداف تعیین شده استفاده 
تخصیص یافته  مستقیم  به صورت  مالی  منابع  كثر  ا و  شده  كم رنگ  سالمت،  منابع  مدیریت  برای  سازوكاری 
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كه این امر، زمینه بروز فساد را فراهم می آورد.  است 

تأمین سالمت  برای  بستر  ایجاد  بهداشت،  وزارت  مأموریت اصلی  كمیتی:  رفتن وظایف حا به حاشیه    •
ارزیابی بخش های  و  نظارت  مقررات،  تنظیم  از طریق سیاست گذاری،  مهم،  این  كه  كشور است  افراد  كلیه 
كه وزارت بهداشت، خود به بزرگ ترین  مختلف امکان پذیر است اما در طرح تحول سالمت مشاهده می شود 
كمیتی را با مشکل مواجه می كند؛  كه این امر انجام مؤثر وظایف حا ارائه كننده خدمات درمانی تبدیل شده 
كه خود تأمین مالی و اجرای آن را بر  به عبارتی دیگر، وزارت بهداشت، مسئول نظارت و ارزیابی طرحی است 

عهده دارد )فرقانی، 1394(.

در  كه  مقوله هایی  مهم ترین  از  یکی  است.  مرتبط  اجرا  حوزه  به  طرح  این  چالش های  از  دیگری  بخش 
كدگذاری صحیح  كاستی هایی مشاهده می شود عدم  آن  در  و  نیافته  را  قوام الزم  و  استحکام  اجرا،  حوزه ی 
بازبینی های مکرر،  از  اسناد پزشکی پس  بیمه ای  گرچه در سیستم  ا كز جراحی است.  مرا جراحان شاغل در 
كسر می گردد اما در خصوص فرانشیز پرداختی توسط بیمار و نیز اخذ یارانه سالمت هیچ اقدامی  كدهای اضافی 

انجام نشده است.

چالش های طرح تحول سالمت را می توان ازنظر زمانی نیز دسته بندی نمود. بر این اساس این چالش ها به 
كوتاه مدت در این طرح مواردی  كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت قابل تقسیم است. چالش های  سه دسته ی 
كلینیکی،  پارا خدمات  درخصوص  پزشکان  القایی  تقاضاهای  افزایش  بهداشت،  به  ندادن  اولویت  قبیل  از 
را  غیره  و  بیمارستانی(  هزینه های  كاهش  دلیل  به  بستری  بیماران  آمار  )افزایش  تخصصی  تجهیزات  و  دارو 
كاری  شامل می شود. برخی از چالش های میان مدت شامل ضعف همکاری بیمه های تکمیلی، افزایش حجم 
بر قیمت های تجهیزات مصرفی پزشکی  اداری، عدم امکان نظارت دقیق  و  انسانی درمانی  نیروی  كمبود  و 
كل تجهیزات پزشکی وزارتخانه1 و غیره است. چالش های بلندمدت نیز موضوعاتی  اعالم شده در سایت اداره 
كند سیاست نظام ارجاع با بسته های طرح تحول نظام سالمت، مقبولیت برخی برندهای  همچون پیشروی 
تجهیزات پزشکی تخصصی از سوی پزشکان و عدم وجود آن ها در شركت های معرفی شده از طرف وزارتخانه 

و غیره را در برمی گیرد )مهدیان، 1394(.

طرح  این  اینکه  به  توجه  با  است.  پرچالش  موضوعات  از  یکی  سالمت  تحول  طرح  تداوم  عدم  یا  تداوم 

1 - www.imed.ir
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باید  بااین حال  باشد؛  آن  توقف  از  بهتر  آن  اجرای  تداوم  می رسد  نظر  به  داده  قرار  مدنظر  را  مناسبی  اهداف 
مشکالت مذكور در حین اجرای طرح برطرف شوند. یکی از مهم ترین چالش های این طرح افزایش هزینه های 
گسترده از سوی دولت به  كاهش میزان پرداخت بیماران ناشی از تخصیص منابع مالی  دولت است. درواقع 
كه این خود موجب افزایش هزینه های دولت شده است. افزایش منابع مالی موردنیاز در  این طرح بوده است 
كشور را تحت تأثیر قرار می دهد. عالوه  جهت اصالح تعرفه ها، تأمین منابع مالی سایر بخش های اقتصادی 
نظام  در  مخرب  آثار  بروز  مقدمه  می تواند  كشور  بخش های  سایر  با  سالمت  بخش  درآمدی  اختالف  این  بر 

كشور در سال های آتی باشد. اقتصادی 

كشور به دلیل عدم تزریق منابع مالی به پزشکان شاغل در این  برخی واحدهای درمانی در نقاط مختلف 
و عدم  داده شده  وعده های  تحقق  از عدم  واحدها  این  در  درمان  كادر  و  مواجه شده اند  با مشکل  واحدها 
كرده اند؛ لذا ممکن است بعدازاین مایل به خدمت در  كارانه و... معین شده انتقاد  پرداخت حق ماندگاری، 

واحدهای عمومی نباشند و یا فقط بیماران اورژانسی را ویزیت نمایند.

كم بیش ازحد بیماران در بخش ها، صف های طوالنی انتظار،  تی مانند ترا در بیمارستان های دولتی مشکال
كادر درمانی نسبت به تعداد بیماران،  فقدان یا غیرقابل استفاده بودن وسایل درمانی و تشخیصی، تعداد اندک 
گردیده است  كیفیت ارائه خدمات به بیماران  كم شدن  كاركنان و تسهیالت نامناسب، سبب  روحیه نامطلوب 

كه باید برای آن راهکارهای مناسب اندیشیده شود. 

2-برنامه تحول سالمت ترکیه
گذشته  كشور در  كه سیستم سالمت این  بررسی برنامه تحول نظام سالمت تركیه ازآن رو درخور توجه است 
كامل و بدون نقص نبوده است ولی بعد از اجرای برنامه تحول به طور قابل توجهی ارتقا یافته است.  سیستمی 
كه با هدف بهبود وضعیت نظام سالمت این  این برنامه یکی از برنامه های اصلی حزب عدالت و توسعه  بود 

كشور در سال2003 ارائه شد. 

و  تركیه طراحی  و پوشش همگانی سالمت )HCU( توسط وزارت بهداشت   )HTP(برنامه تحول سالمت
كالن از ارائه آن، حق داشتن سطح مناسب سالمت معرفی شد. تركیه در طول این سال ها)2003-2017(  هدف 
كند  گسترده ای را در سیستم سالمت و دستیابی به پوشش همگانی سالمت طراحی و اجرا  توانست اصالحات 
كاهش  كه به طور چشمگیری ناعدالتی را در تأمین مالی سالمت، دسترسی به خدمات سالمت و پیامدهای آن 
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داد )مسعودی اصل، 1395: 1(.

كمیت  در برنامه تحول سالمت تركیه، راهبردهای جامعی برای تقویت وظایف اصلی نظام سالمت شامل حا
و تولیت، تأمین مالی، منابع انسانی و ارائه خدمات طراحی شد.

وزارت  نقش  مجدد  تعریف  شامل  كه  شد  تعریف  اصلی  راهبرد  دو  سالمت  نظام  كمیت  حا بخش  در 
بهداشت و تعریف حقوق سالمت شهروندان بود.  

الف( تعریف مجدد نقش وزارت بهداشت
پس از ابالغ قانون سازمان دهی مجدد وزارت بهداشت و قانون خودگردانی بیمارستان ها، وزارت بهداشت 
تركیه بر تدوین راهبردها و سیاست ها، ارزیابی عملکرد نظام سالمت، نظارت بر پاسخ گویی و هماهنگی های 
خدمات  ارائه  قراردادها،  انعقاد  عمومی،  سالمت  به  مربوط  اجرایی  مسئولیت های  و  نمود  تمركز  بین بخشی 

سالمت و ارزیابی فناوری سالمت به سازمان های نیمه دولتی مستقل تفویض شد.

ب- تعریف حقوق سالمت شهروندان و افزایش پاسخ گویی ارائه کنندگان
كارآمد به اجرا درآمد. در این بخشنامه  در سال 2003 بخشنامه حقوق بیماران ابالغ و در سال 2005 به طور 
به مواردی از قبیل حقوق بیماران در بهره مندی از پوشش بیمه سالمت و خدمات سالمت، الزام ارائه كنندگان 
خدمات درمانی به رعایت حقوق بیماران، حفظ اسرار، ارائه اطالعات، رضایت بیمار از مداخالت درمانی و 
حق بیماران در انتخاب آزادانه سازمان های ارائه كننده خدمات درمانی، پزشکان بیمارستان و پزشك خانواده 

اشاره شده است.

در بخش تأمین مالی نظام سالمت چهار راهبرد شامل هزینه های سالمت، بیمه های سالمت، مدیریت منابع 
گرفتند. انسانی و ارائه خدمات به طور جامعی مورد بررسی و تعریف قرار 

الف- هزینه های سالمت
كل هزینه های سالمت در تركیه2/7 درصد از GDP بود درحالی كه در سال 2008 مقدار آن به  در سال1990 
كشورهای اروپایی )5/2 درصد( بود. در سال 2010 تركیه بیشترین  كه مشابه درصد  6/1 درصد افزایش یافت 
داشت  جهان  كشورهای  از  دیگر  برخی  و  اروپایی  كشورهای  با  مقایسه  در  را  سالمت  هزینه های  در  افزایش 

)75درصد(.
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ب- بیمه های سالمت
كاركنان  صندوق  اجتماعی،  بیمه  سازمان  سالمت  بیمه  طرح های  سالمت  تحول  برنامه  معرفی  از  پیش 
كارت سبز وجود داشت. هر یك از این  كور، صندوق بیمه مستخدمین شاغل و طرح  گ  بازنشسته دولت، با
گستره و عمق  گانه فعالیت می كردند و دارای سهم مشاركت متفاوت و بسته های خدمت با  طرح ها به طور جدا

متفاوت، امتیازات و قوانین دسترسی متفاوت بودند)مسعودی اصل،11-1395:14(.

كمبود  به  مربوط  بر مشکالت  غلبه  برای  كه  یافت  اختصاص  انسانی  منابع  مدیریت  به  بخش سوم طرح 
كلیدی جدید تعریف شد. نیروی انسانی در نظام سالمت، چهار برنامه 

سایر  و  مامایی  پرستاری،  پزشکی،  آموزش  دانشکده های  و  آموزشگاه ها  تعداد  افزایش  شامل  اول  برنامه 
بیمارستان ها  برای  عملکرد  بر  مبتنی  مشوق های  و  دستمزدها  افزایش  شامل  دوم  برنامه  بود.  مرتبط  رشته های 
كاركنان سالمت بود. برنامه سوم شامل انعقاد  كز مراقبت های اولیه و ایجاد امکان افزایش پیوسته حقوق  و مرا
كاركنان سالمت و خرید خدمت از بخش خصوصی بود و این اقدام بر اساس حکمی  قراردادهای جدید با 
كه مشکل جذب نیرو داشتند در سال 2003 صادر شده  كاركنان در مناطقی  كه برای تسهیل جذب  انجام شد 
كید شده بود. برنامه چهارم نیز  بود. در قراردادهای جدید به افزایش دستمزدها و پرداخت بر مبنای عملکرد تأ
كه تحت استخدام وزارت بهداشت  كه بر اساس این قانون پزشکانی  شامل تصویب قانونی در سال 2010 بود 
بودند باید به طور تمام وقت در بیمارستان های دولتی خدمت می نمودند و مجاز به اشتغال هم زمان در بخش 

خصوصی نبودند.

كه شامل این بخش ها بود: بخش چهارم طرح نیز به موضوع ارائه خدمات اختصاص یافت 

الف- خدمات مراقبت های اولیه
قانون  با  مطابق  سطح  سه  در  تركیه  در  اولیه  مراقبت های  خدمات  سالمت،  تحول  برنامه  اجرای  از  پیش 
كه به وسیله ماماها اداره می شد خانه  مصوب 1961 درخصوص اجتماعی سازی پزشکی ارائه می شد. سطح اول 
كه شامل یك پزشك،  كز مراقبت های اولیه بود و به وسیله تیم هایی  بهداشت نام داشت. سطح دوم شامل مرا
كز بزرگ تر( اداره می شدند. سطح سوم در استان ها  یك پرستار و یك ماما )همراه با یك تکنسین و یك مدیر در مرا
كودكان و خدمات تنظیم خانواده و ارائه  كه خدماتی برای سالمت مادران و  كز بهداشت اضافه بود  شامل مرا

دارو برای بیماران مسئول را بر عهده داشتند.
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و  خانواده  پزشك  محوریت  با  اولیه  مراقبت های  مدل  یك  معرفی  به  سالمت  تحول  برنامه   ،2005 سال  در 
كید بر افزایش منابع در سه سطح نمود منابع فیزیکی، منابع انسانی و ظرفیت سازی برای منابع انسانی، بر  تأ
كز بهداشتی سنتی ارائه  اساس این مدل هر پزشك خانواده خدماتی بیشتر از آنچه در خانه های بهداشت یا مرا
كثر4000 نفر ارائه می داد. پس از سال 2005 در حدود 20000 تیم جدید پزشك  می شد به جمعیتی متشکل از حدا
كز بهداشت حفظ  مرا و  و اغلب خانه های بهداشت  یافتند  ارتقا  ایجاد شد. زیرساخت های موجود  خانواده 

كز پزشک خانواده ادغام شدند. شدند یا اینکه با مرا

ب- خدمات بیمارستانی و اورژانس برای پاسخ گویی به اورژانس های نوزادان و مادران

كاركنان  در طول اجرای برنامه تحول سالمت، تعداد و ظرفیت نیروی انسانی افزایش یافت و توزیع عادالنه تر 
كز مراقبت های اولیه مبتنی بر پزشك خانواده در همه استان ها  گذشته برقرار شد. مرا كشور نسبت به  سالمت در 
كه  توسعه یافت. خدمات اورژانس شامل آمبوالنس هوایی به ویژه برای موارد پیچیده ایجاد شد. این خدمات 

رایگان هم می باشند برای موارد زایمان و مراقبت های نوزادان نیز ارائه می شد.

ج- توسعه خدمات و ظرفیت های بیمارستانی
تخت   80403 از  و  شد  برابر  دو  جمعیت  نفر  هزار  ازای  به  تخت  تعداد   2011 تا   1990 سال های  فاصله  در 
به 121297 تخت در بیمارستان های تحت پوشش وزارت بهداشت رسید و در بیمارستان های دانشگاهی از 

16817 تخت به 34802 تخت رسید.

د- بهداشت عمومی
در راستای تحقق هدف UHC، برنامه تحول سالمت تعدادی از مداخالت مربوط به بهداشت عمومی را 
برای پرداختن به میزان باالی مصرف دخانیات و عوامل خطری همچون عدم تحرک و چاقی اولویت بندی 
و  روانی  بیماری های  افزایش  میزان  تا  معرفی شدند  و جامعه محور  بهداشت عمومی  برنامه های جدید  نمود. 
دیابت را در جامعه به وضوح نشان دهند. همچنین برنامه هایی برای توانمندسازی وزارت بهداشت به منظور 

مقابله با بالیای طبیعی و حوادث ناشی از خطای انسانی تدوین شد )همان، 12-22(.

كشور است   )MOH( تشکیالت خدمات بهداشتی درمانی در تركیه اساسًا زیرمجموعه ای از وزارت سالمت
كه توسط سازمان تأمین اجتماعی، دانشگاه ها، وزارت دفاع، پزشکان خصوصی، دندان پزشکان و داروسازان 
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ارائه دهنده  تنها  و  بهداشتی  مراقبت  بیمارستانی،  مراقبت های  ارائه دهنده  نیز  بهداشت  وزارت  ارائه می شود. 
گرچه بیمارستان های خصوصی نیز خدمات ارائه می دهند ولی ظرفیتشان  خدمات بهداشتی و درمانی است و ا
كم است. در سطح مركزی وزارت سالمت، سیاست گذار سالمت و ارائه خدمات بهداشتی است و در سطح 
كه از نظر مسئولیت فرمانداران  استانی خدمات بهداشتی و درمانی از طریق هیأت مدیره های سالمت استانی 

استانی هستند انجام می شود.

دولت،  مجلس،  انسجام  و  هماهنگی  درمان،  و  بهداشت  نظام  اصالح  در  تركیه  موفقیت  دالیل  از  یکی 
عمل  واحد  به طور  بخش ها  این  تمام  به طوری كه  بود.  مالی  بخش های  و  تصمیم گیرندگان  و  سیاست گذاران 
كثریت مجلس در اختیار یک حزب است و دولت نیز برآمده از همان حزب. لذا تصمیم سازی ها  كردند چون ا
تصمیمات  آن  به  نسبت  دیگری  موضع  سیاست گذاری  بخش های  به طوری كه  می گیرد  صورت  آسان  بسیار 

ندارند )شیردل، پیشین: 75-76(.

سیر تکوین نظام سالمت ترکیه
بنای  سنگ  آمد.  پدید  تركیه  جمهوری  تشکیل  از  پس  عمدتًا  تركیه  در  منسجم  بهداشتی-درمانی  نظام 
كه در دهه 1360تصویب شد و  كشور قانون ملی شدن خدمات سالمت بود  اصالحات در نظام سالمت این 
كه تأمین مالی آن از طریق مالیات عمومی انجام  هدف از آن تأسیس یک نظام سالمت مساوات طلبانه بود 
 1980 كودتای  با  شد.  پایه گذاری  عمومی  سالمت  بیمه  مقدمات   1980 تا   1961 سال های  خالل  در  می شد. 
تغییراتی در سیاست های سالمت در تركیه انجام شد؛ طبق ماده 60 قانون اساسی مصوب 1982 برخورداری 
از تأمین اجتماعی حق شهروندان است و بر اساس این قانون وظیفه دولت از ارائه كننده خدمات به متولی و 
بخش  راه  نقشه ی  تركیه  برنامه ریزی  سازمان   1990 سال  در  كرد.  تغییر  سالمت  حوزه  در  مقررات  تنظیم كننده 
كشور شد. اركان اصلی این طرح ایجاد بیمه  كه مقدمه ی اصالحات نظام سالمت این  سالمت را تدوین نمود 
گردهم آوری سازمان های تأمین اجتماعی ذیل چتر واحد، توسعه خدمات سالمت  همگانی سالمت از طریق 
در چارچوب پزشک خانواده، تمركززدایی، خودگردانی بیمارستان ها، تفکیک متقاضی از عرضه كننده، توسعه 
نظام اطالعات مدیریت و افزودن یک ساختار به ساختار نظام بهداشت و درمان جهت طراحی و نظارت بر 

مراقبت های بهداشتی بود )یاسار، 2011(. 

كه اهداف زیر را دنبال می نمود: تمركززدایی از نظام  در سال 1993 سند سیاست ملی سالمت تصویب شد 
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مدیریت سالمت، طرح پزشک خانواده برای مراقبت های اولیه سالمت، سیاست پرداخت بر اساس عملکرد، 
نظام بیمه عمومی سالمت، عقد قرارداد و رقابت بین ارائه دهندگان. بااین حال سند مذكور به دالیلی ازجمله 
كه در مورد لزوم تقویت نظام سالمت و  كار خارج شد. تركیه در حالی وارد قرن 21 شد  تغییر دولت از دستور 
گسترده ای وجود داشت. به این ترتیب در سال 2003 دولت برنامه تحول سالمت را با  كردن بیمه توافق  همگانی 
كمیت وزارت بهداشت، تأمین مالی و نظام بیمه همگانی،  هدف تقویت نظام سالمت یعنی برنامه ریزی و حا

سازمان دهی مجدد ارائه خدمات از طریق پزشک خانواده تدوین نمود )آالن، 2013(. 

كافی، نظام بیمه ای  كه تا آغاز قرن جدید با چالش های اساسی همچون تأمین مالی نا نظام سالمت تركیه 
كافی آن ها و بی عدالتی در ارائه خدمات  كمبود زیرساخت های فیزیکی و منابع انسانی و توزیع نا ناعادالنه، 
رضایت  و  كارایی  كمیت،  حا بهبود  طریق  از  سالمت  نظام  اثربخشی  بهبود  به منظور  بود  مواجه  مناطق  بین 
همگانی  پوشش  به  موفق  سالمت  نظام  تحول  طرح  اجرای  با  كوتاه  نسبتًا  زمانی  دوره  در  خدمت گیرندگان 

خدمات سالمت شد )همان(.

چالش های استقرار برنامه تحول سالمت، اهداف و برنامه های آن
گذشت؛ نظام سالمت تركیه تا پیش از ارائه برنامه تحول سالمت، با مشکالت و چالش های  كه  به شرحی 

مختلفی مواجه بود؛ عالوه بر موارد مذكور برخی دیگر از مهم ترین این چالش ها عبارت بودند از:

•  عدم یکپارچگی خدمات ارائه شده در نظام سالمت

•  تمایل بیشتر خدمت گیرندگان به مراجعه به بخش خصوصی به جای بخش دولتی

•  تمایل پزشکان به اشتغال هم زمان در بخش خصوصی و دولتی به نحوی كه بسیاری از پزشکان شاغل در 
بخش دولتی به صورت پاره وقت در بخش خصوصی نیز  فعالیت می كردند؛ 

كار متولی سیستم خدمات  •  عدم وجود متولی واحد در بخش سالمت به نحوی كه دو وزارتخانه بهداشت و 
كارت بودند. گرین  ملی سالمت، طرح بیمه سالمت اجتماعی و برنامه 

كاركنان دولت •  عدم پوشش بیمه ای تمامی 

كشور كمبود تعداد پزشکان در بخش دولتی و توزیع نابرابر آن ها در نقاط مختلف    •

كنترل قیمت ها در بخش دارو به طوری كه نظام دارویی، بی نظم و مبنای قیمت گذاری داروها بر  •  عدم 
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اساس مدل چانه زنی بود. 

با توجه به چالش های مذكور در برنامه تحول سالمت اهداف ذیل تعیین شدند:

•  بهبود سالمت جامعه 

•  پوشش بیمه ای همه شهروندان 

كیفیت خدمات  •  ارتقای 

•  توسعه نظام بیمار محور 

•  اصالح نابرابری ها در دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی

كه برخی از آن ها  گذاشت  به منظور دستیابی به اهداف فوق، دولت تركیه سیاست های مختلفی را به اجرا 
عبارت اند از:

•  ادغام سازمان های مختلف بیمه های اجتماعی

•   فراهم آوردن زمینه فعالیت بیمه های درمانی خصوصی

•   فراهم آوردن زمینه استفاده از بیمارستان های دانشگاه ها و بیمارستان های خصوصی از سوی منسوبین 
كارگری و اصناف بیمه های 

•   اجرای طرح بیمه درمانی همگانی برای نیازمندان

كلینیک های تخصصی درمانی  •  حمایت از تأسیس بیمارستان ها و 

و  تولیتی  نقش  تقویت  بهداشت،  وزارت  نقش  مجدد  تعریف  سالمت  تحول  برنامه  اصلی  هدف 
گذاری مسئولیت های  سیاست گذاری آن، راهبری فعالیت ها به منظور استفاده بهینه از منابع مالی سالمت و وا
كشور در طی سال های 2005 و  اجرایی به سازمان های جدید بود. با تصویب و ابالغ قانون مدیریت عمومی 
كمیتی بخش سالمت صادر شد. طبق این قانون سازمان مركزی  2006 اجازه تغییرات بنیادین در ترتیبات حا
ارائه خدمات  قراردادها،  انعقاد  به سالمت عمومی،  مربوط  اجرایی  و مسئولیت های  بهداشت منحل  وزارت 
وزارت  شد.  تفویض  شهرداری ها  و  مستقل  نیمه دولتی  سازمان های  به  سالمت  فناوری  ارزیابی  و  سالمت 
بهداشت فعالیت های خود را بر تدوین راهبرد و سیاست، ارزیابی عملکرد نظام سالمت، نظارت بر پاسخ گویی 
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نمود  معطوف  ماالریا  و  سل  با  مبارزه  كسیناسیون،  وا مانند  ملی  برنامه های  اجرای  و  بخشی  بین  هماهنگی  و 
)یاسار،2011(.

یکی از اهداف اصلی اجرای برنامه تحول سالمت تركیه یافتن راهکاری برای چالش های مالی نظام سالمت 
كشور بود. چالش اول مربوط به سهم پایین هزینه ها در بخش سالمت بود و مشکل دوم مربوط به نظام بیمه  این 
كافی فقیرترین افراد جامعه و افزایش پرداخت از جیب  كه باعث پوشش نا سالمت چندپاره و ناعادالنه ای بود 

كمرشکن شده بود )آتون، 2013(. و درنتیجه بروز هزینه های 

كید بر افزایش  در سال 2005 برنامه تحول سالمت، الگوی مراقبت های اولیه با محوریت پزشک خانواده و تأ
معرفی  را  استان ها  بهداشت  كز  مرا و  اولیه  مراقبت های  كز  مرا بهداشت،  خانه های  شامل  سطح   سه  در  منابع 
نمود. برنامه پزشک خانواده با تصویب قانون ملی شدن مراقبت های سالمت تأسیس شد لیکن به دلیل عدم 
حصول اهداف موردنظر در این قانون اجرای آن به صورت پایلوت و با انعقاد قرارداد و پرداخت به صورت سرانه 

گرفت. موردپذیرش قرار 

كمبود نیروی انسانی در نظام سالمت برنامه های جدیدی  برنامه تحول سالمت برای رفع مشکالت مربوط به 
كه بر اساس آن فارغ التحصیالن جدید  در حوزه منابع انسانی ارائه نمود: برنامه اول قانون خدمت اجباری بود 
مناطق  در  به خدمت  را  روز   600 تا   300 اجباری حدود  به طور  باید  واجد شرایط  و سایر متخصصان  پزشکی 
محروم تركیه می پرداختند. برنامه دوم شامل افزایش دستمزدها و مشوق های مبتنی بر عملکرد برای بیمارستان ها 
كاركنان سالمت بود)همان(. برنامه سوم شامل انعقاد  كز ارائه مراقبت های اولیه و افزایش پیوسته حقوق  و مرا
كاركنان سالمت و خرید خدمت از بخش خصوصی بود و این اقدام بر اساس حکم صادر  قراردادهای جدید با 
كه مشکل جذب نیرو داشتند در سال 2003 انجام شد. با معرفی  كاركنان در مناطقی  شده برای تسهیل جذب 
كشور عادالنه تر شد.  كادر بهداشتی-درمانی، توزیع نیروی انسانی در  استخدام قراردادی برای پرستاران و دیگر 
كه تحت استخدام  كه به دنبال تصویب قانون آن در سال 2010 پزشکانی  برنامه چهارم قانون تمام وقتی بود 
وزارت بهداشت بودند باید به طور تمام وقت در بیمارستان های دولتی خدمت می نمودند و مجاز به اشتغال 

كس، 2014(. هم زمان در بخش خصوصی نبودند )آران و را
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نتایج طرح تحول سالمت ترکیه
كه بهبود قابل  مقایسه شاخص های سالمت در تركیه پیش و پس از آغاز برنامه تحول سالمت نشان می دهد 
و رضایت مندی  به خدمات  نوزادان، دسترسی  و  مادران  مرگ ومیر  مانند  اصلی  در شاخص های  مالحظه ای 
كل هزینه های سالمت  بیماران به خصوص در مراقبت های اولیه به وجود آمده است. سهم پرداخت از جیب از 
را می توان به بهبود پوشش  كاهش  كه این  از 27/6 درصد در سال 2000 به 17/4 درصد در سال 2008 رسید 
از 39/5  از خدمات سالمت  كلی رضایت  میزان  كه  نشان می دهد  مطالعات  داد.  نسبت  سالمت جمعیت 
درصد در سال 2003 به 73 درصد در سال 2010 رسیده است. بین سال های 2002 تا 2011 میزان امید به زندگی در 

تركیه از 71 سال به 74 سال رسید )آران، 2014(.

سه دلیل عمده بهبود وضعیت نظام سالمت تركیه را می توان چنین برشمرد: اول، تعهد سیاسی در باالترین 
كار سیاسی بدون هیچ گونه تغییری در طول دوران ثبات سیاسی و رشد  گرفتن سالمت در دستور  سطوح و قرار 
در  قاطع  رهبر  و  متولی  به یک  وزارتخانه ضعیف  از یک  بهداشت  وزارت  نقش  تغییر  پایدار؛ دوم  اقتصادی 
عرصه سالمت و سوم درک این كه بهبود عملکرد نیازمند طراحی مناسب مشوق های مالی و غیرمالی به منظور 

كاركنان بخش سالمت است )دشمنگیر و علیپوری، 1394(.  افزایش رضایت مندی متخصصان و 

كه در سال 2010 این مقدار  كل هزینه های سالمت در تركیه 2/7% از تولید ناخالص داخلی بود  در سال 1990 
به 6/74% افزایش یافت. منابع تأمین مالی سالمت در سال 2008 به ترتیب 43/9% از تأمین اجتماعی، %27/6 
از دیگر منابع دولتی و 17/4% از طریق پرداخت مستقیم از جیب تأمین می شد )منون، 2013(. موفقیت تركیه 
كانالیزه نمودن آن ها در پیش پرداخت ها و یا از طریق منابع درآمدهای  كاهش پرداخت از جیب به دلیل  در 
كاهش  دولتی بوده است. دولت تركیه در این برهه سازوكار قیمت گذاری تأیید و توزیع دارو را نیز تغییر داد و بر 

بار مالی هزینه های دارویی تمركز نمود.

از طریق  و  بیمه سالمت غیرمشاركتی است  برنامه ی  كه یک  كارت سبز  بیمه سالمت، طرح  در حیطه ی 
بودجه دولتی اداره می شود در سال 1992 آغاز شد و تعداد بیمه شدگان آن از 2/5 میلیون نفر در سال 2003 به 
كه به دلیل هزینه های سالمت به ورطه فقر می افتند از  9/1 میلیون نفر در سال 2011 رسید. درصد خانوارهایی 

8/. درصد در سال 2003 به 3/. درصد در سال 2008 رسید.

تا پیش از معرفی برنامه تحول سالمت در سال 2003 نظام سالمت تركیه به عنوان بیمه اجتماعی سالمت 
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بیمه  مشاركت های  طریق  از  و  شده  سازمان دهی  غیرانتفاعی  بیمه  صندوق های  توسط  كه  می شد  شناخته 
بیمه  طرح  پنج  پوشش  تحت  تركیه  جمعیت  70درصد  تقریبًا   2003 سال  در  می شد.  مالی  تأمین  اجتماعی 
كاركنان  دولتی  بیمه  كاركنان دولت، صندوق  بازنشستگی  اجتماعی، صندوق  بیمه  گانه شامل سازمان  جدا
كارت سبز بودند. با تصویب مجلس تركیه در سال 2006 سازمان بیمه  شاغل، سازمان بیمه گر بگ كور و طرح 
اجتماعی  تأمین  واحد  سازمان  و  ادغام  یکدیگر  در  بگ كور  و  دولت  بازنشسته  كاركنان  صندوق  اجتماعی، 
كارت سبز نیز به سازمان تأمین  كاركنان شاغل و در سال 2012 طرح  تشکیل شد. در سال 2010 طرح بیمه سالمت 

اجتماعی پیوستند و به این ترتیب تمامی بیمه های مذكور در یک سازمان واحد تجمیع شدند.

در فاصله سال های 1990 تا 2011 تعداد تخت های بیمارستانی به ازای هر هزار نفر جمعیت دو برابر شد. در 
كرد تا در ازای پرداخت فرانشیز  سال 2010 سازمان تأمین اجتماعی با 421 بیمارستان خصوصی قرارداد منعقد 
توسط بیماران به آن ها خدمات تشخیصی و درمانی ارائه نماید. در فاصله سال های 2002 تا 2011 متوسط طول 

كاهش یافت. گروه بزرگ بیمارستانی  اقامت بیماران در بیمارستان ها در سه 

كلیه بیمارستان های دولتی و هموار  در سال 2005 به منظور یکسان سازی سازوكارهای مدیریت و پرداخت در 
ساختن راه برای خودگردانی بیمارستان ها، بیمارستان های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی با بیمارستان های 

وابسته به وزارت بهداشت ادغام شدند.

كمترین نسبت  كمترین تعداد پزشک، پرستار و همچنین  در سال های اواخر دهه 1990 و اوایل 2000 تركیه 
كشورهای اروپایی داشت. در سال 1990 به ازای هر 1000 نفر جمعیت، 9/. پزشک  پرستار به پزشک را در بین 

كه این میزان در سال 2000 به 1/3 به ازای هر هزار نفر جمعیت افزایش یافت.  وجود داشت 

این برنامه دستاوردهای خوبی همچون تفکیک تولیت، تأمین مالی و ارائه خدمات در درون نظام سالمت، 
محول شدن مسئولیت تولیت و تدوین سیاست ها و استراتژی های توسعه به وزارت بهداشت، افزایش هزینه كرد 
تعداد  را در پی داشت.  افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش سالمت  و همچنین  برای سالمت 
بر  گردید، عالوه  افزایش ظرفیت های نظام سالمت  باعث  و  برابر شد  HTP دو  از اجرای  انسانی پس  نیروی 
به صورت طرح  فعالیت می نمود  پنج طرح مختلف  قالب  كه در  گسیخته  از هم  و  ناعادالنه  بیمه  نظام  این، 
كاهش یافت  یکپارچه بیمه سالمت عمومی درآمد. هزینه های پرداختی بیمه شدگان برای خدمات سالمت 
میزان  قرار داده شد. همچنین  رایگان در اختیار مردم  به طور  از خدمات درمانی  زیادی  تعداد  و درعین حال 
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كنان مناطق محروم شامل مناطق شرق و روستایی  استفاده از خدمات سالمت بین فقیرترین افراد جامعه و نیز سا
تركیه افزایش یافت )مسعودی اصل، 1395(.

3-طرح مراقبت بهداشتی در ایاالت متحده
كشور توسعه یافته فاقد نظام درمانی  كشور تنها  كار آمدن اوباما در ایاالت متحده آمریکا، این  تا زمان روی 
گیر برای تمام شهروندان خود بود به طوری كه بیش از 40 میلیون نفر در آمریکا فاقد هر نوع پوشش بیمه ای  فرا
كشور محسوب  كسری بودجه در این  كارآیی پایین نظام بیمه در آمریکا، یکی از مهم ترین دالیل رشد  بودند. 

می شد. 

بیمه  شغل،  اساس  بر  را  افراد  كه  دارند  وجود  متنوعی  خصوصی  بیمه  شركت های  آمریکا  در  آنکه  به رغم 
كشاورزان و... عدم وجود یک نظام بیمه واحد، باعث ایجاد شکاف های بسیار  می كنند مثل بیمه نظامیان، 
گردیده است. سیاستمداران و شركت های بیمه در آمریکا مدت های  كشور  در پوشش بیمه ای شهروندان این 
كه ایاالت متحده آمریکا دارای یکی از بهترین نظام های درمانی در سطح جهان است اما  مدید ادعا می كردند 
كار آمدن دولت  كسی را اغوا نکرده و در اوایل روی  كاستی های این نظام، دیگر این ادعاها  با مشخص شدن 
كاستی ها  گسترده در نظام درمانی آمریکا بودند )پدرام، 1390(. با توجه به این  اوباما مردم خواهان تغییرات 
كم  كشور در راستای وعده های انتخاباتی خود و به منظور بهبود وضعیت سالمت اقشار  رئیس جمهور سابق این 
كر مشهور شد ارائه نمود. كه بعدًا به اوباما كشور الیحه حفاظت از بیمار و مراقبت مقرون به صرفه را  درآمد در این 

الف- وضعیت نظام سالمت آمریکا
كشورهای توسعه یافته از  شاخص های جهانی نشان می دهد وضعیت نظام سالمت در آمریکا نسبت به سایر 
كشور صنعتی جهان  گزارش صندوق مشترک المنافع از وضعیت 11  وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. بر اساس 
كیفیت نیز بدترین نظام  گران ترین نظام سالمت ازنظر  در موضوع سالمت ایاالت متحده آمریکا عالوه برداشتن 
كه میزان هزینه های سالمت در آمریکا  كشور در اختیار دارد.  این در حالی است  سالمت را در میان این 11 
خدمات  درزمینه ی  میالدی   2011 سال  در  آمریکا  آمار،  طبق  است.  بیشتر  مذكور  كشورهای  تمامی  به  نسبت 
این  در  رتبه نخست  كسب  با وجود  انگلیس  كرده درحالی كه  هزینه  مبلغ 8508 دالر  نفر  هر  ازای  به  سالمت 

كرده است )ایسنا، 1393(. كمتر یعنی حدود 3406 دالر هزینه  رده بندی به ازای هر فرد مبلغ بسیار 

كشور در سال 2014 بالغ بر 17 درصد بوده و هزینه  درصد هزینه های سالمت از تولید ناخالص داخلی در این 
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كل هزینه های  كرده است. سهم پرداخت از جیب از  سرانه سالمت در این سال به حدود 9500 دالر افزایش پیدا 
سالمت در این سال به 11 درصد رسیده است )مسعودی اصل و همکاران، 1395(.

كه برنامه های زیادی در حوزه  گسیخته است چرا نظام مراقبت سالمت در ایاالت متحده، یک نظام از هم 
كه مرتبًا در حال تغییر هستند. این تغییرات مربوط به مواردی همچون  بیمه خصوصی و دولتی در آن وجود دارد 
كیفیت است. به رغم این تغییرات، فراهم نمودن حداقل یک بسته مراقبت سالمت اولیه به  هزینه، دسترسی و 
قیمت مقرون به صرفه برای تمامی مردم آمریکا، یک هدف تحقق نیافته است. این موضوع برای بسیاری جای 
كه  كه چرا آمریکا فاقد نظام مراقبت سالمت ملی است. پاسخ آن به فرهنگ آمریکایی برمی گردد  سؤال دارد 
كید می شود.  در آن به خوداتکایی، رویگردانی از مالیات های غیرمنطقی و ترجیح برای یک دولت محدود تأ

كشور، متناقض است )همان(. بااین حال امروزه نظرات درخصوص مراقبت سالمت در این 

كلی، تعیین قوانین در  در ایاالت متحده دولت مركزی )وزارت بهداشت و نیروی انسانی( سیاست گذاری 
افرادی  برای  برنامه ریزی  و  تأمین منابع  كمک به نظام بهداشت و درمان عمومی، مسئولیت  كشوری،  سطح 
كه بیمه نیستند )در قالب بیمه سالمت سالمندان )مدیکر1( و بیمه سالمت مستمندان )مدیکید2(( و انجام 
است  كمرنگ  دولت  نقش  غیرمتمركز  برنامه ریزی  دلیل  به  دارد.  عهده  به  را  درمانی  و  بهداشتی  اصالحات 
عمده ای  نقش  رئیس جمهور،  و  نمایندگان  سنا،  مجلس  درمان،  و  بهداشت  نظام  كالن  برنامه ریزی  در  ولی 
كنترل نحوه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی برای آحاد جامعه  دارند ضمن آنکه دولت مسئول ساماندهی و 
است. در سطح ایالتی برنامه ریزی عملیاتی بخش بهداشت و درمان و توسعه و اجرای سیاست های بهداشتی 
و درمانی انجام می شود و در سطح بیمارستان ها هیأت مدیره مسئولیت تدوین برنامه های راهبردی با همکاری 

كمیته های بیمارستانی را بر عهده دارد )شیردل، 71(. 

كشور، نظام بیمه ای نیز نظامی چندپاره است. در این نظام بیمه  متأثر از نظام بهداشتی چندپاره در این 
سالمت سالمندان جمعیت سالمند و معلوالن را تحت پوشش قرار می  دهد؛ بیمه  های خصوصی افراد تا سن 
گروه  های فقیر و آسیب  پذیر پوشش بهداشتی و  65 سال را تحت پوشش دارند؛ بیمه سالمت مستمندان برای 
گروه سربازان بازنشسته و نیروهای نظامی شاغل برقرار  گانه  ای نیز برای دو  درمانی برقرار می  كند و نظام  های جدا

1 - Medicare
2 - Medicaid
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كسانی  كه تحت پوشش بیمه  های خصوصی نیستند و سایر  كمتر از 65 سال  است. در این وضعیت برای افراد 
كه به شرایط نظام بهداشتی و درمانی در بخش عمومی متکی هستند، پوشش تضمین شده بیمه  ای وجود ندارد 

)انجمن تخصصی فناوری اطالعات سالمت، 1390(.

منابع  مصرف  كنندگان،  مستقیم  پرداخت  محل  از  عمدتًا  درمان  و  بهداشت  هزینه  های  مالی  تأمین  منابع 
كودكان است. بیمه  های  بیمه های خصوصی و منابع بیمه  های دولتی برای مدیکر، مدیکد و طرح بیمه سالمت 
خصوصی اعم از مؤسسات بیمه  درمانی و مؤسسات بیمه  های تجاری، عمومًا از محل حق بیمه  های پرداختی 

كارفرمایان و یا حق بیمه  انفرادی منابع مالی موردنیاز را فراهم می  كنند. كاركنان و  مشترک توسط 

كارانه به ازای خدمت در بخش بهداشت و درمان آمریکا موجب درمان پرهزینه و غیرضروری شده  نظام 
كاهش هزینه  ها، بیش تر به دلیل درمان محدود  است. نظام  های مبتنی بر پیش  پرداخت مانند نرخ سرانه موجب 
یا ناقص1، جلوگیری از درمان بیماران با هزینه   باال و تمركز روی پیشگیری می  شود. نظام پرداخت حقوق هیچ 

انگیزه مالی برای پزشکان ایجاد نمی  كند.

كنش  كاهش درآمد خود وا كه بیمارستان  ها به راحتی در مقابل  تجربه  آمریکایی  ها همچنین نشان داده است 
مانده  سود  با جابه  جایی حساب های خود،  به سادگی می  توانند  بیمارستان ها  اینکه  ازجمله  نشان می  دهند. 
كه آسیبی به درآمدشان نمی  رسد، مثاًل با مرخص نمودن  خود را پایین نشان دهند؛ هزینه  های خود را در مواردی 
كاهش می  دهند؛ موارد درمان اورژانس خود را افزایش می دهند و نرخ مراجعات از درمان سرپایی  سریع بیمار، 

به سمت درمان بستری را افزایش می  دهند.

نظام  دانست.  صحیح  مطلقًا  نمی  توان  را  پرداختی  روش  هیچ  كه  پذیرفته شده  آمریکا  سالمت  نظام  در 
باید  تنظیم شود. سیاست گذاران  تقاضا  و  واقعیات عرضه  با  باید در هر وضعیت ساختاری مطابق  پرداخت 

نگران اثرات یک نوع روش پرداخت بر سایر روش  های پرداخت هم زمان در سایر ساختارهای موازی باشند.

كمیت  كاركرد تالش می  شود افزایش انگیزه در فراهم  آورندگان خدمات برای افزایش  در پرداخت به ازای 
كاركردها برای ایجاد قابلیت مقایسه در آن ها و برقراری مبادله  بین  كّمی نمودن هدف  ها و  كیفیت خدمات،  و 
كیفیت و دسترسی، امکان  پذیر شود. نظام پرداخت  ها در آمریکا تالش بر توسعه  ای مبتنی بر تركیب  هزینه ها، 

1 - under treating
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كارانه به ازای خدمت با ایجاد  نظام پرداخت حقوق با شرایط الزم برای ایجاد انگیزه در پزشکان، تركیب 
محدودیت برای افزایش هزینه توسط پزشکان و تركیب نرخ سرانه با وضعیت مطلوب از نظر بیماران دارد.

كه عبارت اند از: الف( بازپرداخت  نظام پرداخت به بیمارستان  ها شامل مجموعه  ای از پرداخت  ها است 
كارانه به ازای خدمت،  هزینه  های انجام شده، ب( پرداخت  های آینده نگر برای هر خدمت یا مورد، شامل 
پرداخت به ازای روز بستری، پرداخت براساس پرونده  بیمار در زمان پذیرش، و پرداخت از نوع دی آر جی، 
ج( پرداخت بر اساس اجزای هزینه  ها شامل حقوق و دستمزد، مواد و لوازم مصرفی، هزینه  دارو و سایر هزینه  ها 

كلی محاسبه و پرداخت می شود، و د( پرداخت با نرخ سرانه )همان(. كه به صورت 

از  گونی  گونا انواع  شاهد  كشور  این  در  درمان  و  بهداشت  حوزه  در  خصوصی  بخش  نقش  غلبه  دلیل  به 
بیمارستان ها هستیم:

كوتاه مدت )كمتر  •   بیمارستان های جامعه شامل بیمارستان های غیرفدرال عمومی و تخصصی با اقامت 
كه برای عموم افراد قابل استفاده است. تخصص های مرتبط با بیمارستان های تخصصی در  ( است  از 30روز

كودكان، ارتوپدی و سایر خدمات تخصصی.  گروه عبارت اند از: زنان و زایمان،  این 

كمتر از 30 روز در این دسته بیمارستان ها  عالوه بر آن خدمات سالمندان و مراقبت در منزل با ارائه خدمات 
جای می گیرد ولی البته واحدهای درمانی برخی مؤسسات نظیر زندان ها و درمانگاه ها را شامل نمی شود.

می شود.  اداره  فدرال  دولت  توسط  مستقیمًا  كه  است  بیمارستان هایی  شامل  فدرال  بیمارستان های    •
راه اندازی  توسط شركت ها  یا  و  تن  كت چند  با شرا افراد،  توسط  با هدف سودآوری  انتفاعی  بیمارستان های 
ارائه  برتر و  كیفیت  بر اساس  و اداره می شوند. این بیمارستان ها در یک فضای رقابتی فعالیت داشته و باید 

خدمات هزینه اثربخش رقابت نمایند.

بیمارستان های  می دهند.  ارائه  جراحی  و  درمانی  تشخیصی،  خدمات  كلیه  عمومی  بیمارستان های    •
كه خدمات محدودی را ارائه می دهند در این دسته نمی گنجند. روستایی و بیمارستان هایی 

كلیساها، جوامع ائتالفی و دوستانه بدون  •  بیمارستان های غیرانتفاعی توسط سازمان های غیرانتفاعی مانند 
كنترل می شوند. بر طبق قانون، این بیمارستان ها باید سود حاصل را در عملیات بیمارستانی  گرفتن سود  در نظر 

باز سرمایه گذاری نموده و اجازه توزیع آن در بین افراد را ندارند )مسعودی اصل و همکاران، 1395(.
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ب- اهداف برنامه مراقبت بهداشتی
كنار قانون اصالح آموزش و مراقبت بهداشتی1 مهم ترین  الیحه حفاظت از بیمار و مراقبت مقرون به صرفه در 
مقررات پیاده شده در خصوص نظام بهداشتی آمریکا از زمان تصویب »مدیکر« و »مدیکید« در سال 1965 

است.

كاهش افراد فاقد بیمه از طریق  كیفیت بیمه سالمت و مقرون به صرفه بودن آن،  هدف این الیحه افزایش 
كاستن از هزینه های مراقبت سالمت بود. این قانون بیمه كنندگان را مجبور می كند همه  توسعه پوشش بیمه و 
متقاضیان و فهرست مشخصی از شرایط را بپذیرند و بی توجه به شرایط از پیش موجود یا جنسیت نرخ مشابهی 
كسری بودجه های آتی و هزینه كرد  كرد این الیحه  كنگره در سال 2011 پیش بینی  كنند. اداره بودجه  را مطالبه 

كاهش خواهد داد. »مدیکر« را 

گیر هستند. اما الیحه مراقبت  كه به وسیله شركت های بزرگ ارائه می شوند، معمواًل فرا بیمه های بهداشتی 
بر اساس این قانون،  گسترش داد.  را  ارزان قیمت برخی موارد ضروری برای پوشش بیمه بهداشتی  بهداشتی 
گرفتن مبالغ بیشتر از مردم بسیاری از خدمات پیشگیری را تحت پوشش  كارفرمایان باید بدون  بیمه كنندگان و 

بیمه قرار دهند.

كه بدون پرداخت بیشتر پول از جیب مشتریان باید ارائه شوند، شامل چندین آزمایش  این خدمات ضروری 
كه »كارگروه خدمات پیشگیری ایاالت متحده«  كولونوسکوپی می شود  و غربالگری ازجمله انجام ماموگرافی و 
كه »كمیته مشورتی روال های ایمن سازی« وابسته به »سازمان  كسیناسیون منظم  كرده است؛ وا آن ها را توصیه 
كودكان و  فدرال مراقبت و پیشگیری بیماری ها« )CDC(  از آن پشتیبانی می كند و طیفی از خدمات ویژه برای 

كه »سازمان منابع و خدمات بهداشتی فدرال« آن ها را توصیه می كند. زنان 

كه به وسیله  كه همه روش های پیشگیری از بارداری را  الیحه بهداشتی اوباما همچنین بیمه ها را ملزم می كند 
سازمان غذا و داروی آمریکا به تصویب رسیده است، بدون تحمیل هزینه اضافی بر بیمه شدگان پوشش دهند. 

گذاشت. تغییر در این بخش قانون احتمااًل بیش از همه بر زندگی روزمره مردم تأثیر خواهد 

كر، همه شهروندان ایاالت متحده موظف اند تحت پوشش بیمه درمانی قرار بگیرند. این  بنا بر قانون اوباما

1 - Health Care and Education Reconciliation Act
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كارفرمایان یا به طور خصوصی از شركت های بیمه خریداری شود و دولت به  پوشش درمانی می تواند توسط 
كرد.  كمک خواهد  كه تمکن پرداخت حق بیمه خود را ندارند  آن دسته از افرادی 

پوشش  متقاضی  افراد  میان  را  تبعیض هایی  بیمه  شركت های  متحده،  ایاالت  در  می دهد  نشان  شواهد 
بیمه ای قائل می شوند، به طوری كه افراد بر اساس جنسیت یا سن خود باید حق بیمه های متفاوتی را بپردازند 
كر پیشنهاد ایجاد یک مركز ملی  و برخی از افراد نیز تحت پوشش قرار نمی گیرند. به همین دلیل، در طرح اوباما
برای استقرار قواعد و استانداردهای شركت های بیمه ارائه شده است. این مركز بر پوشش های بیمه ای نظارت 

كه حق بیمه های دریافتی منصفانه و باثبات باشند )پدرام، 1390(. كرده و تضمین می نماید 

ج- پیامدها و نتایج برنامه مراقبت بهداشتی 
در  بیمه  پوشش  فاقد  از جمعیت  گروه خاصی  روی  بر  بهداشتی  مراقبت  برنامه  كه  مثبتی  تأثیرات  به رغم 
كشور به عهده دارند  كه تولید اصلی را در این  ایاالت متحده به همراه داشت به دلیل نقش سرمایه داران بزرگ 
كشور به شکست منتهی شد. و مخالف افزایش مالیات ها بودند این طرح با روی كار آمدن دولت جدید در این 

كم هزینه نظام جدید درمانی و اخذ مالیات از اشخاصی  منابع مالی طرح پیشنهادی اوباما، به وسیله  سازوكار 
كه درآمد ساالنه آن ها بیش از 250 هزار دالر است، تأمین می شد. اما مخالفان معتقد بودند نباید افراد با درآمد 
كه برای خود یا  باال را به صرف تالش در جهت افزایش درآمد تنبیه نمود، زیرا درآمد افراد، با ارزش فعالیتی 
كاهش  كه این طرح به دلیل افزایش مالیات ها باعث  دیگران انجام می دهند، برابر است. همچنین باور داشتند 
كه برای اقتصاد آمریکا  انگیزه برای سرمایه گذاری شده و درنتیجه موجب از بین رفتن مشاغل زیادی می شود 
چندان خوشایند نیست. به موجب این طرح طی 10 سال باید مالیات ها نزدیک به پانصد میلیارد دالر افزایش 

كاهش می دهد )همان(. كوچک آسیب می رساند و سرمایه آنان را  كه افزایش مالیات به بنگاه های  یابد 

پیشنهاد  نمونه  به عنوان  نمی دانند  كارآمد  را  آن  روش های  اوباما،  طرح  اهداف  پذیرش  ضمن  مخالفان 
كافی برای  كرد و بسترهای  كاهش نرخ های بیمه، نخست باید بر اصالح بازار بیمه تمركز  كه به منظور  می كنند 
تنظیم  را  قیمت ها  بازار  نامرئی  دستی  ترتیب  بدین  ساخت.  فراهم  را  آمریکا  بیمه  صنعت  در  رقابت  افزایش 

گیرند. كاهش قیمت ها، همگان می توانند تحت پوشش بیمه قرار  می كند و با 

كه توانایی مالی برای  گزینه بیمه عمومی برای افرادی  كه یک  كرد  اوباما با علم به این موضوع، پیشنهاد 
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خرید پوشش بیمه ای از شركت های خصوصی ندارند، ایجاد شود. بدین ترتیب با توجه به تضمین بهره مندی 
كیفیت خدمات و قیمت های  شهروندان از حداقلی از خدمات بیمه ای، شركت های بیمه خصوصی مجبورند 
از  بهره مندی  به منظور  پول  پرداخت  برای  كافی  انگیزه  شهروندان  تا  دهند  بهبود  محسوسی  شکل  به  را  خود 
بازار و  انواع بیمه، بدون دخالت مستقیم دولت در  به این ترتیب قیمت های  و  را داشته باشند  خدمات آن ها 

كاهش می یابد )همان(. تعیین دستوری قیمت، 

اما هیچ  كم درآمد وجود داشت،  یا  افراد مسن  یا بیمه  كر، طرح تأمین اجتماعی  اوباما از  باوجوداینکه قبل 
را  طرح  این  اوباما  اینکه  تا  كند؛  متحد  همگانی  بیمه  داشتن  به  را  متحده  ایاالت  نتوانست  رئیس جمهوری 

كرد.  تصویب و اجرای قانون »حفاظت از بیمار و مراقبت مقرون به صرفه« را  به نام خود  ثبت 

كلیات آن را در تابستان 2012 میالدی  كر در سال 2010 میالدی تصویب شد و دیوان عالی آمریکا نیز  اوباما
كه شهروندان  كر این بود  كه مغایرتی با قانون اساسی ایاالت متحده ندارد. هدف اصلی اوباما كرد  بررسی و تائید 
كنند و تحت پوشش  كه مشمول هیچ گونه بیمه ای نیستند، به تدریج به خدمات بیمه دسترسی پیدا  آمریکایی 
كاهش هزینه های درمانی و  گسترش بیمه همگانی،  گیرند. درواقع این طرح در پی  بیمه های اجتماعی قرار 

كاهش نابرابری های اجتماعی در آمریکا بود.

برخوردار  ارزان قیمت  و  دسترس  در  درمانی  بیمه  نظام  یک  از   آمریکایی  شهروندان  كر،  اوباما اساس  بر 
می شدند و لذا بار مالی زیادی برای دولت در پی داشت. مهم ترین مشکل طرح نیز به روش تأمین مالی آن 
كم هزینه نظام جدید درمانی و اخذ  گیر پیشنهادی اوباما به وسیله  سازوكار  برمی گشت. منابع مالی طرح بیمه فرا
كر سبب  كه درآمد ساالنه آن ها بیش از 250 هزار دالر است، تأمین می شد. لذا اجرای اوباما مالیات از اشخاصی 
از  نارضایتی ها در بخشی  افزایش  نیز  و  اقتصادی  نظام  ایجاد اخالل در  باعث  و همچنین  مالیات ها  افزایش 

جامعه آمریکا شد.

كر« در سال 2010 اجرایی شد، 20 میلیون نفر در آمریکا تحت  كه طرح مراقبت مقرون به صرفه یا »اوباما زمانی 
كردند. این طرح شامل  كشور از این بیمه استفاده  گرفتند و طبقه متوسط و پائین در این  پوشش بیمه درمانی قرار 
كاركنان  كردن  كارفرمایان به بیمه  حداقل های خدمات درمانی نظیر پوشش رایگان خدمات پیشگیرانه، اجبار 

و تخصیص یارانه برای خرید بیمه بود.

طرح مراقبت مقرون به صرفه همچنین شركت های بیمه را ملزم به پذیرفتن درخواست كنندگان بدون معیار قرار 
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كه فرزندان مدت بیشتری زیر پوشش بیمه والدین  دادن سابقه پزشکی و درمانی آنان می كرد و اجازه می داد 
خود بمانند.

گذاشت  كنار  را  آن  و سرانجام  بود  این طرح مخالف  با  ترامپ  رهبری  به  آمریکا  بااین حال دولت جدید 
توسط  شده  مقرر  مالیات  كر«،  »ترامپ  شدن  اجرایی  و  تصویب  با  كرد.  ارائه  زمینه  این  در  جدیدی  طرح  و 
كمک  ک اوباما حذف می شود، برای عدم تهیه بیمه درمانی مدیکید جریمه تعیین می گردد و یارانه  دولت بارا
چون  خدماتی  افراد،  بیمه  حق  آوردن  پایین  برای  همچنین  شد.  خواهد  تعدیل  درمانی  بیمه های  خرید  به 

اورژانس، زنان و زایمان و سالمت روان از پوشش بیمه آنان حذف می شود.

نتیجه بررسی
كشور ایران، تركیه و ایاالت متحده در ایجاد تغییرات در نظام سالمت با هدف بهبود شاخص های  تجربه سه 
و  چشم انداز  داشتن  ساختاری،  و  كاركردی  تغییرات  مالی،  تأمین  نحوه  می دهد  نشان  سالمت  و  بهداشت 

برنامه های منسجم و رفع موانع فرهنگی- اجتماعی اهمیت بسیاری در دستیابی به اهداف ترسیم شده دارد. 

پیش از ورود به سایر مباحث باید نحوه تأمین منابع موردنیاز در ایجاد تحول در نظام بهداشت و درمان 
بررسی  برنامه های تحول عدم  از  بسیاری  از دالیل شکست  نشان می دهد یکی  كه شواهد  مشخص شود چرا
دقیق این موضوع بوده است. هرچند تزریق منابع مالی به حوزه سالمت از اهمیت زیادی برخوردار است اما به 
كمبود منابع و با توجه به اینکه سایر بخش های اقتصادی نیز نیاز به منابع مالی دارند، تخصیص منابع  دلیل 
گیرد و  كثر بازدهی است، صورت  كه دارای حدا باید بر اساس اصول پذیرفته شده به ویژه در بخش پیشگیری 

از روش آزمون وخطا در تزریق منابع به طورجدی پرهیز شود.

عالوه بر تخصیص منابع، باید به ساختار و وظایف وزارت بهداشت و درمان نیز توجه نمود. درحالی كه بر 
اساس قانون، وزارت بهداشت مکلف است با راهبری و هماهنگی سازمان ها و دستگاه های مختلف، سالمت 
كه در نظام سالمت فعلی، از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  كند شاهد آن هستیم  جامعه را تأمین 
به عنوان بزرگ ترین ارائه كننده خدمت یاد می شود. نقش تصدی گری، می تواند بر وظایف اصلی این وزارتخانه 

كه شامل سیاست گذاری، هماهنگی، ارزیابی و نظارت است، تأثیر سوء داشته باشد؛ 

جامعه،  سالمت  شامل  سالمت  نظام  شاخص های  بهبود  در  توانست  كوتاهی  نسبتًا  زمانی  بازه  در  تركیه 
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قابل توجهی  با توجه به خروجی(، موفقیت  اثربخشی )یا همان هزینه كرد مناسب  و  انتظارات  به  پاسخ گویی 
كسب نماید. ازجمله تحوالت نظام سالمت تركیه در دوران تحول می توان از ایجاد یک سازمان بیمه گر مستقل 
از وزارت بهداشت، از بین رفتن مشاغل چندگانه، بهبود دسترسی به پزشک، دارو، تخت های بیمارستانی، 
بخش  در  پزشکان  از  كمی  بسیار  جمعیت  حاضر  حال  در  برد.  نام  خدمت  رضایت  گیرندگان  و  تکنولوژی 
كه قبل از دوران بازسازی درصد زیادی از پزشکان تمایل به  خصوصی فعالیت می كنند و این در حالی است 

كار در بخش خصوصی داشتند. 

آموزه های مهم ضرورت  از  باال دارد. یکی  به  با درآمد متوسط  كشورهای  برای  تركیه سه درس مهم  تجربه 
بهداشت  به  خود  عمومی  بودجه  از  درصد   7/7 اختصاص  با  تركیه  است.  سالمت  بخش  در  سرمایه گذاری 
كه نتیجه آن  و درمان توانست تحول عمده ای در نحوه تخصیص منابع به بخش های مختلف ایجاد نماید 

كشور بود. گسترش مراقبت های اولیه و پیشگیری در این  توسعه و 

فرهنگی- موانع  كاهش  طریق  از  سالمت  اساسی  خدمات  برای  تقاضا  ترغیب  اهمیت  مهم  آموزه  دومین 
اجتماعی و ارائه مشوق های مالی است. درس سوم اهمیت داشتن چشم انداز و مدیریت در تنظیم ارزش ها و 

اصول راهنما و نیز تصمیم جدی برای تعقیب آن ها از طریق اجرای سیاست ها است.

تجربه ایاالت متحده نشان می دهد موضوع نحوه ی تأمین مالی بخش بهداشت از اهمیت بسیار برخوردار 
نتایج  و  بود  خواهد  كوتاه مدت  حوزه  این  در  تحوالت  نشود  موضوع  این  به  الزم  توجه  درصورتی كه  و  است 

بلندمدت را به همراه نخواهد داشت.
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کشور منتخب جایگاه رسیدگی به شکایات مردمی در نظام های سیاسی چند 

حمید مسعودی1 

چکیده

كشورهای دیگر در راستای بررسی تجربیات رسیدگی  كه استفاده از تجربه  مسأله اصلی این پژوهش این است 
كه در  كه امر رسیدگی به شکایات چند سالی است  كشورمان دارد. چرا  به شکایات مزیت های بسیاری برای 
كشور نهادینه و ساختارمند شده و این تجربیات می تواند راهکارهای مناسبی را برای مدیریت و برنامه ریزی در 
كشور به خوبی ترویج نشده و مردم تالش می كنند  این زمینه فراهم سازد. فرهنگ رسیدگی به شکایات مردمی در 
كشور باعث شده تا  كنند، عدم اطالع آنها از نظام های رسیدگی به شکایات در  خود به شکایات شان رسیدگی 
كشورهای موفق جهان  مشکالت بسیاری در این مسیر به وجود آید. هدف اصلی این پژوهش بررسی تجربیات 
كه در این مسیر رویه ها و روش ها، فرایندها،  ساختارهای  در زمینه رسیدگی به شکایات و اعالمات مردمی است؛ 
كشورهای مختلف بررسی و راهکارهایی ارائه شده است. مهم ترین روش به كار برده  اداری، قوانین و مقررات در 
گزارش ها،  كتابخانه ای و مبتنی بر جست وجوی اینترنتی در وب سایت ها،  شده در این پژوهش روش اسنادی و 
كتب مرتبط با فرایندهای رسیدگی به شکایات، نظارت بر دولت و سازمان های دولتی، فساد اداری و  مقاالت و 
كشورهای فنالند، استرالیا، آمریکا، دانمارک، نروژ، آلمان، چین،  آمبودزمان های فعال در این عرصه بوده است. 
گرفت. یافته های پژوهش  كاوی قرار  تركیه و مصر انتخاب شد و وضعیت رسیدگی به شکایات در آن ها مورد وا
كشورها از نظر ساختار و رویه مشابه ایران است، اَما از نظر قرارگیری  كه رسیدگی به شکایات در این  نشان می دهد 

در ساختار حکومت و همچنین سطح رسیدگی به شکایات در آنها متفاوت است.

کلیدی: رسیدگی به شکایات، بازرسی و نظارت، شکایات مردمی، نظارت همگانی گان  واژ

1 - پژوهشگر جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی و دانشجوی دكتری جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
masoudi@stu.um.ac.ir
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1- بیان مسأله
اهداف  تحقق  در  آن  تأثیر  و  كشور  هر  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  در ساختارهای  اداری  نظام  نقش 
كه بدون انجام اصالحات مستمر در آن و ایجاد یک نظام اداری  كننده است  كالن جامعه به اندازه ای تعیین 
گذر از تنگناها و بحران های اقتصادی و اجتماعی امری دشوار و ناممکن است.  كارآمد،  مناسب، صحیح و 
كوشش سنجیده و دامنه دار برای ایجاد تغییرات اساسی و مطلوب در اداره امور  مقصود از اصالحات اداری، 
كه پیشرفتی وسیع و همه جانبه در ماهیت نظام اداری حاصل شود )عالم تبریز و  عمومی است، با این نیت 

همکاران، 1387(.

خدمات رسانی به مردم اصلی ترین وظیفه سازمان ها و دستگاه های اجرایی و اداری جمهوری اسالمی ایران 
است. ایجاد تشکیالت وسیع اداری و تأسیس سازمان ها، وزارتخانه ها و شركت ها برای خدمت رسانی به مردم 
گستردگی و تنوع خدمات عرضه شدنی به مردم، به همراه توسعه نیافتن منابع انسانی در  گرفته است.  صورت 
مجموعه نظام ها و روش ها و نبود امکانات ساختاری مناسب در فرآیند خدمات رسانی و چگونگی اطالع رسانی 
موجب ناتوانی و نارضایتی در رعایت احترام و حقوق ارباب رجوع است. در سال های اخیر، با تغییر رویکرد از 
گذشته و ایجاد نگرش جدید در مؤلفه های مهم خدمت رسانی به مردم در دستگاه های اجرایی به  دیدگاه های 
ویژه توجه به رفع ضعف های اطالع رسانی و فرهنگ سازی، ایجاد بستر مناسب برای ارتقای سطح رضایت، 
ویسنوسکی  گرچه  ا فراهم شده است.  اتالف سرمایه ها  كاهش  نیز  و  اضافی  تردد  و  اتالف وقت  از  جلوگیری 

)2001( نشان می دهد 95 درصد افراد به مراحل پایانی رسیدگی به شکایات نمی رسند.

 

شکل 1. وضعیت اعالم شکایت مردمی

منبع: ویسنوسکی، 2001 1

1 - Wisniewski, M.



41 کشور منتخب جایگاه رسیدگی به شکایات مردمی در نظام های سیاسی چند 

كه بنا به اظهارنظر مدیران  هدف اساسی در ارائه خدمات به مراجعان سازمان ها، رضایت مندی آنان است 
گیرنده ی خدمات  بخش عمومی، رضایت مندی با انجام درست امور در اولین زمان ممکن و رعایت حقوق  
به طوركلی می تواند حاصل شود )دونلی و ادوارد1، 1999(. در نظام اداری ایران یکی از شاخص های رشد و 
كشور را رضایت مردم از خدمات دهندگان و خدمات دستگاه های دولتی و عدم شکایت  توسعه سازمان های 
آنها از آن می دانند و به منظور ایجاد سازوكارهای الزم در ارائه خدمات مطلوب و مناسب به مراجعان، موضوع 
كرامت  رضایت مندی مراجعان دستگاه های دولتی امروزه به روش های مختلفی ازجمله برنامه ارتقا و حفظ 
كز رسیدگی به شکایات مورد توجه واقع شده  مردم در نظام اداری، طرح های تکریم ارباب رجوع و راه اندازی مرا

است.

گذشته نمایان شده  كیفیت به مردم بیش از  كه در سالیان اخیر توجه سازمان ها به ارائه خدمات با از آنجا 
كه  كنند  ارائه  خدماتی  اجتماعی،  سرمایه  افزایش  و  مردم  اعتماد  جلب  منظور  به  مایل اند  سازمان ها  است، 
رضایت مردم و شهروندان و سطح مشاركت آنان را در فعالیت های اجتماعی افزایش دهند. از سوی دیگر با 
توانایی  نیز مایل اند این سازمان ها  نیاز پدیدآمده، مراجعان به سازمان های دولتی  و  گاهی  آ افزایش  به  توجه 

اجرای خدمات وعده داده شده را به نحو درست و قابل اتکا داشته باشند )سوسکیند2، 2005(.

آزاردهنده  نه تنها  به شکایات  و رسیدگی دارد. رسیدگی  پاسخ گویی  به  نیاز  كه  نارضایتی است  ابراز  شکایت، 

گرفته می توان  و زاید نیست بلکه بسیار مفید و آموزنده است. با استخراج اطالعات مورد نیاز از شکایات صورت 

رسیدگی  برد.  بین  از  را  ضعف  نقاط  كمبودها،  و  نواقص  جبران  با  همچنین  و  نموده  ارزیابی  را  خدمات  كیفیت 

كیفیت خدمات است )موحدنیا و همکاران، 1393(.  به شکایات و بررسی آنها، ابزار بسیار مؤثری برای ارتقای 

كه به مخاطبین سازمان اجازه دهد تا شکایات خود  گونه ای  كارا و اثربخش، به  رسیدگی به شکایات به صورت 

را پیگیری نمایند، خود یک سرمایه و  به آن  تولیدات و محصوالت اعالم نموده و روند رسیدگی  از خدمات،  را 

كارآمد و همینطور آموزش های  رضایت به حساب می آید. این فرایند با تدارک منابع مناسب از قبیل پرسنل متعهد و 

الزم پشتیبانی می شود. هدف نهایی از استقرار فرایند رسیدگی به شکایات، بهبود خدمات، محصوالت و فرآیندها 

درجهت ارتقای رضایت مندی مشتریان و سایر ذی نفعان است )محمدی، 1393: 101(.

1 - Donnelly, Mike, and Edward Shiu.
2 - Susskind, Alex M.
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جدول 1. موانع نظام رسیدگی به شکایت و جلب رضایت مراجعان سازمان ها در ایران

موانع فرآیندیموانع مدیریتی

1- نبود سیستم بازخورد مناسب
2- نارسایی در سازوكارهای الزم )اعم از قانونی و مالی( 

كاركنان برای تشویق و تنبیه 

1- نبود نیروی انسانی خبره برای احصای اصالح و 
مستندسازی فرایندها و روش ها

كمبود امکانات و تکنولوژی مناسب  -2

موانع اطالعاتیموانع فرهنگی

1- ضعف در آموزش مستمر اجرای طرح تکریم برای 
كاركنان

كارآمدی منشور اخالقی سازمان 2- نا

1- نارسایی الگوی اطالع رسانی
2- ضعف پایگاه اطالع رسانی

كه ریاست قوه قضائیه بیان  كشورهای دیگر به نوبه خود فواید بسیاری دارد، آن چنان  از تجربه  استفاده 
گر قانون اساسی هم به آن اشاره نمی كرد این  نمودند: اصل بازرسی و نظارت  شأن بسیار باالیی دارد. حتی ا
از تخلف و فساد  گرفتن  برای فاصله  و  امری ضروری است  كه نظارت  بود  موضوع مهم مورد اذعان همگان 

كه با نظارت، این مسائل پیشگیری می شود1. راه های بسیار پیچیده ای در پیش رو داشتیم 

به نظر  برسد، ولی  پلیسی  اول ممکن است رویکردی  گرچه در نگاه  ا مفهوم رسیدگی به شکایات مردمی 
كه بدون دخالت  بیشتر از جنبه مردمی و نهادهای غیرپلیسی در ایران مطرح است. هدف این نهادها این است 
كه بیشتر از مسائل و مشکالت اداری می باشد، بررسی، رسیدگی  پلیس تا حد امکان وضعیت شکایات مردمی 
گردد و هدف این  كشورهای موفق در نوع خود می تواند مفید واقع  كه بررسی تجربه  گردد. این گونه است  و حل 
كشورها است. تا از این طریق بتوانیم تجربیات  پژوهش نیز بررسی فرایند رسیدگی به شکایات مردمی در این 
كشور باالخص مركز رسیدگی به شکایات مردمی  كل  مفید دیگری نیز به دست آورده و در اختیار سازمان بازرسی 
از فرایندهای رسیدگی به  انتهای پژوهش جمع بندی  گیرد. در این راستا همچنین تالش شده است، در  قرار 
گرفته و راهکارهایی از آن را برای ایران استنباط نمود. ارائه این راهکارها  كشورهای موفق صورت  شکایات در 
كشورهای مختلف وابسته شده است. بر این اساس اهداف  به بررسی جزئی تر فرایند رسیدگی به شکایات در 

1 - سخنرانی آیت اهلل آملی الریجانی رئیس قوه قضائیه در مراسم سالگرد تأسیس سازمان بازرسی، 1393/07/20
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گرفته شده است: زیر برای پژوهش در نظر 

كشورهای منتخب جهان؛ 1- بررسی رویه ها و روش های رسیدگی به شکایات و اعالمات مردمی در 

كشورهای منتخب جهان؛ 2- بررسی فرایندهای رسیدگی به شکایات و اعالمات مردمی در 

كشورهای منتخب جهان؛ 3- بررسی ساختارهای اداری رسیدگی به شکایات و اعالمات مردمی در 

كشورهای منتخب جهان؛ 4- بررسی قوانین و مقررات رسیدگی به شکایات و اعالمات مردمی در 

2- مبانی نظری
عبدی )1393(، به بررسی موضوع رسیدگی به شکایات و موقعیت های تنش زا می پردازد و به این نتیجه 
كاهش سطح نگرانی و تنش های  كه سازمان برای ارتقای بهره وری خود و ثبت مشتریان و از سوی دیگر  می رسد 
كه به شکایات مردمی رسیدگی نمایند. محمدی )1393( در پژوهش  كاركنان و مشتریان بهتر است  موجود بین 
گرفته است. وی با توجه به  خود روش اجرایی رسیدگی به شکایات مشتری و تأثیر آن بر بهره وری تولید را در نظر 
زمینه های تکریم ارباب رجوع و ابعاد چندگانه آن به بررسی شیوه های پیاده سازی فرایند رسیدگی به شکایات 
مشتری می پردازد. وی جایگاه مدیریت، محصول و هچنین فرایندهای بررسی شکایات را بررسی و در نهایت 
كیفیت تولید محصوالت را بیان می كند. ملک محمدی  جایگاه فرایند رسیدگی به شکایات را در ارتقای سطح 
كشور تركیه پرداخته اند. به بیان آنها، فساد اداری در  و حق شناس )1392( به بررسی وضعیت فساد اداری در 
كشورهای درحال توسعه ناشی از فقدان حکمرانی خوب و بزرگی حجم دولت بوده  تركیه همچون بسیاری از 
از سوی  وارده  به رغم فشارهای  كرده اند  تركیه در چند دهه اخیر سعی  رو دولت های مختلف  این  از  است. 
كاسته و  نظامیان با تقویت احزاب و جامعه مدنی و تسریع در خصوصی سازی، از حجم تصدی گری دولت 
كنند. شاخص های بین المللی  فضای مناسبی برای همکاری دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی فراهم 
كنترل  گویای  ک فساد مؤسسه بین المللی شفافیت نیز  همچون شاخص حکمرانی بانک جهانی و شاخص ادرا

كشور تركیه در تمامی سطوح دولتی آن است. سطح فساد در 

گزارش های مردمی در رعایت حقوق شهروندی  اسکندری و صالحی )1392(، تأثیر رسیدگی به شکایات و 
گزارش های مردمی  و  به شکایات  كه رسیدگی  نتیجه می رسند  این  به  و  بررسی می كنند  را  كاركنان(  بین  )در 
كالنتری های ناجا تأثیر مثبت دارد و حفظ حریم  كاركنان  در حفظ و ارتقای رعایت حقوق شهروندی توسط 
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تکریم  مأموران،  توسط  جرح(  و  )ضرب  فیزیکی  خشونت  كاهش  منازل،  بازرسی  و  تفتیش  در  خصوصی 
ارتقای رعایت حقوق شهروندی می باشد.  و  اولویت اول شاخص های حفظ  ارباب رجوع توسط مأموران در 
كنندگان و پاسخ گویی مطلوب انتقال خون )نتیجه  میررضایی و همکاران )1392(، در پژوهشی شکایات اهدا
كنندگان  كتور وفادار ماندن اهدا حاصل از بررسی 468 مورد شکایت( را بررسی می كنند. به بیان آنها، مهم ترین فا
كنندگان برای اهدای مجدد  كز انتقال خون است. میزان بازگشت اهدا كاركنان و مشی مرا به اهدای خون، رفتار 
كنندگان و  كه در طی یک سال برای اهدای مجدد بر می گردند(، به رضایت اهدا كنندگان  )درصدی از اهدا
گذشته نگر، از ابتدای سال 1384 تا انتهای سال 1389  پی گیری مشکالت آن ها ارتباط دارد. در یک مطالعه 
گرفت. تعداد 43  كلیه پرونده های موجود در واحد رسیدگی به شکایات انتقال خون تهران مورد بررسی قرار 
)9%( شکایت از طرف خانم ها و 425 )91%( مورد از طرف آقایان مطرح شده بود. از مجموع شکایات وارده، 
كنندگان با 46% شایع ترین عنوان شکایت به دست آمد. بیشترین درصد شکایات از بخش  عدم پذیرش اهدا
كنندگان و به تفکیک از پزشک، متصدی خون گیری و پذیرش بود. درمجموع 91/5% شکایات واصله  اهدا
كه در 98% موارد پیگیری  گرفتند. بیشترین پیگیری مربوط به عوارض اهدای خون بوده  مورد پیگیری قرار 
انجام شده است. سبزعلیان )1391(، روش اجرایی رسیدگی به شکایات مشتری نسبت به محصول تولید شده 
كیفیت مناسب و برخورد خوب پرسنل  توقع  كه مشتریان  نتیجه می رسد  این  به  و  كرده  بررسی  را  در صنعت 
كار برده می شود بر  كه در رسیدگی به شکایات مشتریان به  نسبت به خود را دارند. در این رابطه روش اجرایی 

كیفیت محصول و ماندگاری مشتریان تأثیر دارد.

كاركرد این نهاد در  موسوی و همکاران )1391(، در بررسی استقالل نهاد آمبودزمان با نگاه تطبیقی به بررسی 
رسیدگی به شکایات مردم می پردازد. به بیان آنها، با افزایش دخالت های دولت در شئونات مختلف جامعه و 
كه حق و حقوق  متعاقب آن وابستگی بیشتر شهروندان به نهادهای دولتی و عمومی، همیشه این بیم وجود دارد 
شهروندان در برابر ارگان های قدرتمند دولتی تضییع شود. از همین رو، سازوكارهای مختلفی به منظور دفاع از 
از این سازوكارها ایجاد نهاد آمبودزمان  كه یکی  برابر نهادهای دولتی ایجاد شده است  حقوق شهروندان در 
ارگان های دولتی  آمبودزمان رسیدگی به شکایات شهروندان علیه  نهاد  ابتدایی  و  كالسیک  می باشد. وظیفه 
ارگان های  از  استقالل  به  مبرم  نیازی  نهاد  این  بنابراین  و  است  بی طرفانه  و  غیرقضایی  به شیوه ای  و عمومی 

مختلف دولتی و عمومی دارند.



45 کشور منتخب جایگاه رسیدگی به شکایات مردمی در نظام های سیاسی چند 

ک مشتریان از رسیدگی به شکایت را بررسی  مکسهام و همکاران1 )2002(، در پژوهش خود مدلسازی ادرا
كرده و به این نتیجه  می كنند. وی در این مدل سازی عدالت درک شده بر رضایت و توقعات مشتریان را بررسی 
كه از سازمان ناراضی هستند رقبای سازمانی را ترجیح داده و نبود عدالت سازمانی را  كه مشتریانی  می رسد 
عامل عدم پاسخ گویی به شکایات می دانند. هامبورگ و فارست2 )2005( نیز در پژوهش خود به چگونگی تأثیر 
كه هرچه به شکایات  رسیدگی به شکایات سازمانی بر وفاداری مشتریان می پردازند و به این نتیجه می رسند 
مشتریان بیشتر رسیدگی شده و از سوی دیگر هرچه این مسأله به اطالع دیگران برسد مشتریان بیشتر به سازمان 

وفادار می باشند.

بررسی  را  شکایات  به  رسیدگی  از  محور  عدالت  درک  خود  پژوهش  در  نیز   )2001( همکاران3  و  هویی 
كشور مختلف درباره رضایت  از دو  نوع جمعیت  بین دو  به صورت مقایسه ای  كه  این پژوهش  می كنند. در 
گروه در درک از عدالت اختالف وجود  كه بین دو  از فروشگاه ها بررسی شده است این نتیجه عاید می شود 
عدالت  از  بهتری  درک  نیز  مشتریان  می كنند،  رسیدگی  احسن  نحو  به  شکایات  به  كه  فروشگاه هایی  و  دارد 
كنترل رفتاری درک شده نسبت به شکایت یا  كه  دارند. اندویگ و تودورو4 )2011( به این نتیجه دست یافتند 

هنجارهای شخصی، پیش بینی كننده ی بهتری برای قصد اعتراض در محیط آنالین است.

می توانیم رسیدگی به شکایات مردمی را در زمره مسئولیت های اجتماعی سازمانی در نظر بگیریم. بارنی و 
كردند: مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و  گریفین5 )1992( مسئولیت اجتماعی سازمان را چنین تعریف 
كه در آن فعالیت می كند.  كمک به جامعه ای انجام دهد  كه سازمان باید درراستای حفظ و  تعهداتی است 
گسترش  كه عالوه بر حفظ و  گالس می گویند: مسئولیت اجتماعی از تعهدات مدیریت است  كترو و مک دا
مسئولیت   ،)1997( سالمون6  و  استوارت  می گیرد.  انجام  نیز  جامعه  عمومی  رفاه  درجهت  سازمان،  منافع 
كه طبق آن، سازمان ها فعالیت هایی را انجام می دهند  اجتماعی را چنین تعریف می كنند: شیوه ای از مدیریت 
كاالهای عمومی داشته باشد. در واقع آنها خواهان حذف آثار منفی سازمان بر  كه اثر مثبتی بر جامعه و ترفیع 

1 - Maxham, James G., and Richard G. Netemeyer
2 - Homburg, Christian, and Andreas Fürst.
3 - Shi Hui, Linda, Stephen S. Tax, and Lei Huang.
4 - Andvig, Jens; Todorov, Boyko.
5 - Barney, Jay B., and Ricky W. Griffin.
6 - Solomon Michael R. and Stuart Elenara W.
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كنند )كاووسی و چاوش باشی، 1389(.  جامعه بوده و سعی داشتند تا بتوانند در نگرش و رفتار آن تغییر ایجاد 
گروه های ذی نفع خارجی  مسئولیت اجتماعی سازمان ها عبارت است از الزام به پاسخ گویی و ارضای توقعات 
اعم از مشتریان، تأمین كنندگان، توزیع كنندگان، پاسداران محیط زیست و اهالی محل فعالیت واحد تولیدی و 
كاركنان واحدها )فروم، 1360:  گروه های ذی نفع داخلی اعم از مالکان یا سهامداران و  خدماتی، با حفظ منافع 

 .)315

كه به علت آن، سازمان از وظیفه  همچنین مسئولیت اجتماعی سازمان به عنوان شرایطی تعریف می شود 
كه بیشتر به صالح جامعه مربوط  اصلی خود و انتظار قانونی از سازمان فراتر می رود و درگیر فعالیت هایی می شود 
كه در سال های اخیر،  است )مکویلویامز و سیگل1، 2001(. مسئولیت اجتماعی سازمان، یکی از مباحثی است 
كرده است. پایبندی به مسئولیت های اجتماعی سازمان، فراتر  توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب 
كه  كه سازمان در آن فعالیت می كند و در حقیقت، تالشی است  رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانونی است 
به منظور درک و پاسخ گویی به انتظارات ذی نفعان2 سازمان در جامعه صورت می گیرد. سازمان های متعالی، به 
عنوان سازمان های مسئول، با شفاف سازی و پاسخ گویی مناسب در قبال عملکرد خود، رویکردهایی اخالقی 
كنند )كارول3، 1999(. بانرجی4)2007( نیز ابعاد مسئولیت  كلیه ذی نفعانشان را تأمین  اتخاذ می كنند تا رضایت 
انجام  از  كه  مزیت هایی  بشردوستانه می داند.  و  اقتصادی، حقوقی، اخالقی  ابعاد  در  را  اجتماعی سازمانی 
مسئولیت های اجتماعی عاید سازمان می شود را می توان در بخش های بهبود تصویر سازمان در جامعه، افزایش 
كار ایمن تر و بهداشتی تر، مدیریت ریسک و  ارزش نام تجاری، دسترسی بیشتر به منابع تأمین مالی، محیط 
كاركنان با انگیزه، وفاداری مشتری و افزایش اعتماد و اطمینان ذی نفعان به سازمان  كمیت قوی،  ساختار حا

ک تاریک، 1389(. خالصه نمود )عظیمی و خا

می باشد.  مردم  عامه  و  جامعه  نیاز  آن ها  وجودی  فلسفه  كه  هستند  نهادهایی  سازمان ها، 

كه مردم برای رفع نیازهایشان به سازمان نیاز دارند، سازمان ها نیز برای حفظ، بقا و ادامه فعالیت شان  همان طور 
تأثیر  آن  بر  و  پذیرفته  تأثیر  آن  از  كه  هستند  جامعه  از  جزئی  سازمان ها  واقع  در  نیازمندند.  مردم  و  جامعه  به 

1 - McWilliams, Abagail, and Donald Siegel.
2 - Stakeholders
3 - Carroll, Archie B.
4 - Banerjee, Subhabrata Bobby.
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گفت هر تصمیم سازمان عالوه بر تأثیر آن بر بخش های مربوطه موجب تأثیرات مستقیم  می گذارند و می توان 
گونه ای شکل  یا غیرمستقیم در تمامی بخش های جامعه می شود؛ بنابراین سازمان ها باید اهداف خود را به 
كه نتایج آن تأثیرات مضری برای جامعه در بر نداشته باشد و همه افراد جامعه از اثرات مثبت آن، منتفع  دهند 
كه مسئولیت سازمان ها نسبت به جامعه و عامه مردم  شوند )امامی، 2:1385(. باید به این مسأله توجه داشت 
كه مشکالت جامعه بخشی  كنند  كاالست. سازمان ها باید این مسئولیت را حس  فراتر از ارائه خدمت و تهیه 
گمارند و بخشی از امکانات مالی و  از مشکالت آنان به شمار می آید و باید نسبت به حل و فصل آن ها همت 
گر سازمان ها مهارگسیخته به  كه ا گویای این واقعیت است  گیرند. موارد متعددی  انسانی خود را در این راه به كار 
كنند، جامعه و مصالح آن را زیر پا خواهند نهاد و خیر عامه فدای منفعت سازمان  سوی اهداف خود یکه تازی 

خواهد شد )الوانی و قاسمی، 1377(.

شایسته  بسیار   ... و  نابرابری  و  تبعیض  زدودن  كیزگی،  پا وفاداری،  صداقت،  خوبی،  درباره  گفتن  سخن 
و سزاوار است؛ اما تنها با بیان و اظهار واژه های زیبا و پرطمطراق، در عمل حاصلی به دست نمی آید. رفتار 
و  گفته ها  رساندن  ظهور  منصه  به  اجتماعی  پاسخ گویی  واقع  در  می شود.  سنجیده  عمل  در  درست  و  خوب 
نیت ها است؛ به عبارت دیگر، وقتی سازمان ها و مدیران پاسخ گو بودن در قبال جامعه را به عنوان رفتارهای 
اجتماعی شان  مسئولیت  با  ارتباط  در  آنها  از  عینی  و  عملی  رفتارهای  انتظار  جامعه  می كنند  قبول  اخالقی 
دارد. پاسخ گویی اجتماعی اشاره به ظرفیت و توانایی یک سازمان برای پاسخ به فشارهای اجتماعی دارد. 
كه سازمان درراستای برآوردن انتظارها و خواسته های محیط  پاسخ گویی اجتماعی مجموعه اقدام هایی است 
كار می بندد. در پاسخ گویی اجتماعی، سازمان در جست وجوی پاسخ به مسأله های اجتماعی  اجتماعی به 
كار  به روشی قابل قبول است. سازمان ها برای تحقق این امر باید سازوكارها، شیوه ها و ترتیبات مناسبی را به 
گزیر به توسعه واحدهای جدید )به طور مثال واحد بررسی و  گیرند. سازمان ها ممکن است در پاسخ گویی نا
كلی سازمان ها  پژوهشی در زمینه مسائل اجتماعی و محیطی( و نیز تغییر روش های انجام امور باشند. به طور 

ک تاریک، 1389(. كنند )عظیمی و خا برای پاسخ گویی باید ساختار مناسبی ایجاد 

خاصیت،  این  كه  هستند  تغییرات  برابر  در  مؤثر  كنش  وا خاصیت  دارای  سریع  پاسخ گوی  سازمان های 
كار و همچنین شرایط وموقعیت شركت است. پاسخ گویی سریع در  كسب و  كاماًل مرتبط با محیط  وظیفه ای 
گیر تعریف می شود. نتیجه تبدیل  كیفیت فرا یک سازمان، بر مشتری متمركز است و عملیات، مبتنی بر مدیریت 
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كه این خود نوعی پاسخ گویی به نیازها و انتقادات  یک سازمان به یک سازمان پاسخ گو، ارضای مشتریان است 
كه انتظارات مشتریان به مرور زمان تغییر می كند و هر شركت  واقعی آنان به شمار می رود. واقعیت امر این است 
به  پاسخ گویی  قابلیت  نداشتن  تطبیق دهد.  آنها  با  را  و خود  گوید  پاسخ  تغییرات  این  به  باید  به طور مستمر 
نیازهای مشتریان و تغییرات، حتی درصورت داشتن محصوالت خاص، شركت را به مخاطره می اندازد )قره چه 

و غمخواری، 1385(.

كمان را  كه شهروندان با تکیه بر آنها حا گفته می شود  پاسخ گویی سازمانی در مفهومی عام به فرایندهایی 
كه اغلب از راه انتخابات انجام می شود به نمایندگان مردم  برای رفتار و عملکردشان پاسخ گو می كنند. این امر 
كاركنان دولتی را از سازوكارهای نظارتی و ممیزی پاسخ گو  كه مدیران سیاسی و  در مجالس مقننه اختیار می دهد 
كم  كنند. مدیران سیاسی نیز مأموران فرودست خود را از راه سلسله مراتب اختیار و مسئولیت و دادگاه ها و محا
آن كه  دارد؛ نخست  پاسخ گویی، هدف های سه گانه ای  پاسخ گو می كنند.  قانون  برابر  در  را  نیز مجریان  اداری 
ابزاری است به منظور نظارت بر قدرت و پیشگیری از سوءاستفاده از اختیارهای عمومی. دوم تضمینی است بر 
كاربرد صحیح منابع ملی، تبعیت از قانون و صیانت از ارزش های خدمات عمومی و سوم ابزاری مؤثر است برای 
كوئین و همکاران1، 2004: 45(. این كه سازمان در برخورد  ارتقا و بهبود زمام داری و مدیریت خدمات عمومی )آ
طوری كه  به  گویند  چابکی  را  دهد  نشان  خود  از  انعطاف  بتواند  چقدر  خود  مخاطبان  و  جامعه  نیازهای  با 
به  پیش كنشی  پاسخ  پیش بینی،  غیرقابل  و  گهانی  نا تغییرات  به  سریع  كنش  وا برای  تولیدكننده  توانایی های 
عنوان  به  تغییرات  از  بهره گیری  سریع،  مجدد  شکل دهی  و  سازگاری  قابلیت  محیط،  از  سودآوری  تغییرات، 
فرصت های ذاتی نهفته در محیط های آشفته، ایجاد سازمان مجازی و استفاده از دانش بازار، توانایی پاسخ 
مؤثر به مشتری، توانایی بقا و پیشرفت در محیطی با تغییرات مداوم و غیرقابل پیش بینی  را از مشخصه های 

كه در آن پاسخ به مشتری از موارد مطرح است. گویند )خوش سیما، 1385(  سازمان چابک 

به  ارباب رجوع  تکریم  پیاده سازی طرح  اهمیت  با  و  كشور هدف اصلی  اداری  نظام  نمودن  كارآمد  تفکر 
گرفتن در خواست های مشتریان در  كه هدف آن پیش  حساب می آید و سازمان مشتری مدار سازمانی است 
برگشت سرمایه  و ضامن  را سرمایه خود  و مشتری  دارا است می باشد  آنها  برای  را  ارزش  بیشترین  كه  مسائلی 
ک واقعی ارزش یک شركت از نظر جامعه و صاحبان آن رضایت مشتری است و بدون این  سازمان می داند. مال

1 - Aucoin, P., Smith, J., & Dinsdale, G.
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كرده و به مردم خدمت ارایه  كار  كه در آن  كسانی را  كسب و كاری نمی تواند ادامه حیات داده و یا زندگی  هیچ 
می دهند تأمین نماید. یک سازمان مشتری مدار بدون ایجاد ارتباط مناسب با مشتریان خود نمی تواند موفقیتی 
كلیه فعالیت های تجاری  كیفیت محوری، مشتری مداری و مشتری گرایی زیربنای  كند و در دنیای امروز  حاصل 
كرده  كه ویژگی های ارتباطات انسانی را در رفتار خود لحاظ  كاركنان مشتری مدار  و اقتصادی است، جذب 
كرامت و ارائه خدمات مطلوب به مراجعین  باشند ضروری است )فرشباف ماهریان و همکاران، 1384(. حفظ 
كاركنان دولت و  كه اثرات آن مستقیمًا به تقویت اعتماد عمومی نسبت به  سازمان ها، عمل دوجانبه ای است 
كل نظام منجر می شود )كلهر، 1383: 9(. باتوجه به اهمیت فرهنگ سازی اسالمی در  به َتبع آن به سازمان ها و 
كلیه مناسبات فردی و اجتماعی،  كرامت انسانی در  كید دین مقدس اسالم به حفظ  كاری و تأ محیط های 
كاركنان با مراجعین  به منظور ایجاد سازوكارهای الزم در ارائه خدمات مطلوب و مؤثر به مردم و برخورد مناسب 
كرامت مردم  و نهادینه شدن موضوع رضایت مندی ارباب رجوع در دستگاه های دولتی، برنامه »ارتقا و حفظ 
در نظام اداری« به عنوان یکی از برنامه های هفت گانه تحول اداری منظور شد1 و مصوبه ی مربوطه تحت عنوان 
و  ابالغ شد2  به دستگاه های دولتی  اداری«  نظام  ارباب رجوع در  ارباب رجوع و جلب رضایت  طرح »تکریم 
محورهای اصلی طرح به شرح زیر اعالم شد: شفاف سازی و مستندسازی نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع؛ 
اطالع رسانی از نحوه ارائه خدمات؛ تدوین منشور اخالقی سازمان در ارتباط با مردم؛ بهبود و اصالح روش های 
كاركنان موفق و برخورد قانونی با مدیران  ارائه خدمت به مردم؛ نظرسنجی از مردم؛ تشویق و تقدیر از مدیران و 

كه موجب نارضایتی مردم می شوند )مصوبه طرح تکریم ارباب رجوع3، 1381(. كاركنانی  و 

و اجتماعی  رفاهی  یا عمومی، تشخیص سوءكاركرد مدیریت عمومی و خدمات  مردمی  از شکایت  منظور 
كاركنان یا مراجعان مربوطه تشخیص داده شده و به نهادهای ذی ربط  كه توسط  دولت و نهادهای وابسته است 
اطالع رسانی می گردد )نظام نامه مدیریت پاسخ گویی به شکایات مردم(؛ بنابراین منظور از رسیدگی به شکایات 
كه  كاهش سوءكاركردهای نهادها می باشد؛  مردمی نیز فرایند پاسخ گویی و جلب رضایت این افراد و در نتیجه 
البته در لوای مفاهیم مختلفی همچون مبارزه با مفاسد اداری، امر به معروف و نهی ازمنکر و نظارت همگانی 
را  كارا و اثربخش رسیدگی به شکایات، خود  جای می گیرد. مدیریت سازمان، درجهت استقرار یک فرآیند 

گرفت. كشور مورد تصویب قرار  1 - و جزئیات آن در جلسه مورخ 25 / 1/ 1381 شورای عالی اداری 
2 - به شماره 13 / 18540. ط مورخ 10 / 2/ 1381

كشور. منتشر شده در مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی. 3 - جلسه مورخ 25 / 1/ 1381 شورای عالی امور اداری 
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متعهد به رعایت اصول راهنمای زیر می داند:

كجا و چگونه می توان شکایت خود را مطرح نمود، باید به  1- وضوح1 : اطالعات الزم درخصوص اینکه 
كاركنان و سایر ذی نفعان مرتبط رسانده شود. خوبی به اطالع مشتریان، 

كیان، قابل دسترسی باشد. كلیه شا 2- دسترسی2 : استقرار فرایند رسیدگی به شکایات باید به آسانی برای 

براساس  باید  كی، اطالع رسانی شود. شکایات  به شا فورًا  باید  با دریافت هر شکایت   : پاسخ دهی3   -3
كیان باید مؤدبانه برخورد شود و آنها را از میزان پیشرفت شکایتشان  اهمیت آنها به سرعت رسیدگی شود. با شا

گاه نگه داشت. در فرآیند رسیدگی به شکایات، آ

4- بی طرفی4 : رسیدگی به شکایات باید با یک روش منصفانه، بی طرف و بدون تبعیض باشد.

كی، بدون هزینه باشد. 5- هزینه5 : دسترسی به فرآیند رسیدگی به شکایات باید برای شا

فقط  اما  باشد  دسترس  در  است  نیاز  مورد  كه  جایی  در  باید  كی  شا به  مربوط  اطالعات   : رازداری6   -6
كی صریحًا به افشای آن  به منظور رسیدگی به شکایت و باید از افشای آن جلوگیری شود مگر اینکه خود شا

رضایت داده باشد.

كند. كارفرما باید تعهد خود را جهت رسیدگی به شکایات در عمل اثبات  7- مشتری مداری7 : 

كیفیت خدمات، باید یک هدف دائمی  8- بهبود مستمر8 : بهبود مستمر فرآیند رسیدگی به شکایات و 
كارفرما باشد )محمدی، 1393: 104(. برای 

كه برای رسیدگی به شکایت و حل  یک نظام مدیریت شکایات، مجموعه ای از فرایندهای سازمانی است 
كار می رود. این نظام در بسیاری از سازمان ها از سال های 1970 راه اندازی شده  آنها در سازمان های مختلف به 
كشور ما نیز امروزه در اغلب سازمان های مطرح وجود دارد. این نظام بر ارتباط مشتری با سازمان و  است و در 

1 - Visibility
2 - Accessibility
3 - Responsiveness
4 - Objectivity
5 - charges
6 - Confidentiality
7 - Customer Focus
8 - Continual Improvement
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كارمندان سازمان مرتبط بوده و همچنین به طور خاص در جامعه بیماران، مشتریان، دانشجویان،  باألخص 
كاركنان حرفه ای، مربیان و سایرین وجود دارد.

كه موضوعات مربوط به رسیدگی به شکایت ازطریق آنها نهادینه و  نهادهای چندی در دنیا وجود دارند 
كلی مفهوم آمبودزمان واقع شده است. آمبودزمان به مفهوم طرف  اجرا می شود، یکی از این نهادها در قالب 
كه به تدریج به صورت داور بی طرف  كی یا چیزی شبیه معتمد است  رسیدگی كننده به شکایت، نماینده ی شا
كه شکایت های  در اعمال دولت درآمده است. براساس دیدگاه جاللی و ضیایی )1392( شخصیت یا نهادی 
و  نقش  و  می دهد  قرار  رسیدگی  مورد  را  عمومی  مدیریت  قصورهای  یا  َاعمال  تصمیم ها،  به  راجع  شهروندان 
جایگاه آن حمایت از مردم در برابر نقض حقوق، سوءاستفاده از اختیارات، اشتباه، غفلت، تبعیض، تصمیم 
كردن  غیرمنصفانه و سوءمدیریت به منظور ارتقای مدیریت عمومی و شّفاف نمودن َاعمال حکومتی و پاسخ گو 
كه بر پایه  ی  حکومت و مقام های عمومی در برابر اعضای جامعه است1. از سوی دیگر آمبودزمان، نهادی است 
قانون اساسی یا به موجب قانون مصوب مجلس تشکیل شده و در رأس آن یک مقام عالی رتبه مستقل قرار 
را دریافت  كارمندان  از سازمان های دولتی، مقامات و  دارد و در مقابل مردم پاسخ گو است و شکایات مردم 
گزارش  و  اقدام اصالحی  توصیه،  تحقیقات،  انجام  اختیار  دارای  و  ابتکار خود عمل می نماید  به  یا  می كند 
كنترل قانونی و دولتی بر  گفت، آمبودزمان بیشتر برای نظارت و  موضوعات است. به تعبیر روشن تر، می توان 
كشور و حمایت از حقوق افراد در مقابل سوءجریانات اداری با هدف  عملکرد دستگاه های اجرایی و اداری 
كّلی، آمبودزمان در پی یک شکایت عمومی،  ایجاد عدالت در دستگاه های مزبور راه اندازی می شود. به طور 
كه ممکن است بر خالف قانون یا  كافی برای انجام بررسی های الزم درباره ی یک عمل حکومتی  از اختیار 

غیرمنصفانه باشد، برخوردار است )جاللی و ضیایی، 1392(.

3- روش تحقیق
كار  به  خطا  از  بركناری  و  حقیقت  شناخت  برای  كه  است  تدابیری  و  شیوه ها  مجموعه  از  عبارت  روش 
می رود. روش خط مشی معقول و منّظم برای دست یابی به هدفی معین است. تقسیم بندی متداول و معمول، 
كاربردی و تحقیقات  تحقیقات را براساس هدف پژوهش به سه دسته تحقیقات بنیادی یا ناب، تحقیقات 
كنجکاوی های  كه درجهت ارضای  كاربردی پژوهشی  توسعه ای تقسیم می كنند. )ازكیا، ج 1، 1393( پژوهش 

1 - Www. IOI.org
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به فوریت  توّجه  با  و  یا اجتماعی می پردازد  گروهی  بلکه به حّل مسائل فردی،  ژرف پژوهشگر باشد، نیست 
كه  زمان  در همان  و  ترتیب  به همان  و  می آید  پدید  و جامعه  پژوهش  كار  بین  منطقی  رابطه ای  نتیجه گیری، 
كاربرد دستاوردها نیز هست )ساروخانی، 1385(. در واقع تحقیقات  محّقق به پژوهش می پردازد، در اندیشه ی 
كه مسائل واقعی در آن وجود دارد، می آزمایند و فنون نمونه گیری و  كاربردی مفاهیم نظری را در موقعیت هایی 
كار می برد. تحقیق حاضر نیز براساس هدف، جزء تحقیقات  استنتاج های آماری را درمورد جامعه ی مورد نظر به 
مختلف  كشورهای  مقایسه  به دنبال  محقق  كه  پژوهش هایی  در  دیگر،  سوی  از  می شود.  محسوب  كاربردی 
كشوری روش، فرایند، راهکار و شیوه  می باشد روش انجام پژوهش توصیفی-تحلیلی است. به طوری كه در هر 
كه در این پژوهش رسیدگی به شکایات مردمی است احتماال بایکدیگر تفاوت دارد.  اجرای شاخص مورد نظر 
به  كه  نمایند  برای رسیدگی به شکایات مردمی دنبال  را  كشورها ممکن است راهکارهای مختلفی  همچنین 
كمی و با دسترسی به داده ها امکان پذیر نیست، به همین دلیل روش انجام پژوهش توصیفی است.  صورت 

بنابراین در این پژوهش از روش های زیر استفاده شد:

به  منابع سازمان  باألخص  موجود  منابع  بر  مروری  با  این روش  در  كه  الف: روش توصیفی - تحلیلی: 
گستره مفهومی آن پرداخته می شود. بررسی دو موضوع رسیدگی به شکایات و اعالمات مردمی توصیف و ابعاد و 

كشورهای انتخاب شده با توجه به اسناد منتشر شده در قالب  ب: روش تطبیقی ساده: در این روش 
به  رسیدگی  وضعیت  و  گرفته  قرار  كنکاش  مورد  اینترنتی  سایت های  و  سازمانی  گزارش های  مقاله،  كتاب، 

شکایات و اعالمات مردمی آنها شناسایی می شود.

صورت  آن ها  درمورد  تعمیم پذیری  عمل  كه  می شود  اطالق  افرادی  كلیه ی  به  جامعه  مفهوم  پژوهش  در 
اندازه و حجم، جامعه ممکن است  از نظر  و  كننده ی دامنه ی جامعه است  می گیرد. ماهیت پژوهش تعیین 
آن  از  كه  آماری همان جامعه ی اصلی است  از جامعه ی  منظور  باشد.  انسان  میلیون ها  یا  كالس درس  یک 
كشور انتخاب  كارفرما 9  كیفی است و بنا به نظر  نمونه  ای نمایا یا معّرف بدست آمده باشد. این پژوهش از نوع 
كشورها آمار سازمان شفافیت بین الملل در سال 2015 بوده  و براساس هماهنگی  ک انتخاب این  شده است. مال
شده اند.  انتخاب  مصر  و  تركیه  چین،  آلمان،  نروژ،  دانمارک،  آمریکا،  استرالیا،  فنالند،  كشورهای  كارفرما  با 
گرفته شد و  كشور یک ماه فرصت استخراج وضعیت رسیدگی به شکایات و اعالمات مردمی در نظر  برای هر 
جست وجو در قوانین، شیوه حکومت داری، آژانس ها و انجمن های ضد فساد، سازمان های بازرسی و نظارت، 
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كشورها  سیاست های مالی، نهادهای آمبودزمان، شیوه های رسیدگی به شکایات، مدیریت شکایات در این 
كتب بوده  گزارش ها و  كلیدواژه های زیر منبع جست وجو در سایت ها،  هدف اصلی بررسی بود. در این مسیر 

است:

1. Complaints handling
2. supervision
3. Monitor the state
4. State monitoring
5. Corruption
6. Administrative corruption
7. Protecting the rights of consumers
8. Administrative, political and legal systems of countries
9. Complaints handling Process
10. Complaints handling Unit
11. Complaints handling Ombudsman
12. Complaints handling NGOs

روش جمع آوری اطالعات و داده ها نیز اسنادی است به طوری كه با مراجعه به اسناد منتشر شده در قالب 
گزارش های سازمانی و سایت های اینترنتی، وضعیت رسیدگی به شکایات و اعالمات مردمی و  كتاب، مقاله، 
گردآوری شده به صورت توصیفی و شرح متنی  كشورهای مختلف بررسی خواهد شد. داده های  ابعاد آن در 
گزارش ارائه خواهد شد. این نکته باید  گانه و در نهایت در قالب یک  كشور جدا گزارش ابتدا به صورت هر  در 
كه نمی توان  كه پژوهش حاضر از نوع تطبیقی به معنای روش تحقیق نیست. به این دلیل  گرفته شود  در نظر 
كشور به دست آورد؛ اما پژوهش حاضر تالش  كه آمار دقیق آن وجود داشته باشد در رابطه با هر  شاخص هایی را 
كتب و مقاالت شناخت حدودی از رسیدگی به شکایات ارائه  می كند با اتکا به اطالعات موجود در سایت ها، 

نماید.



فصلنامه دانش ارزیابی / سال نهم، شماره 31 / بهار 541396

گیری 4- یافته ها و نتیجه 
دولتی  بطن سازمان های  در  موضوع  این  و  است  مردم  به  راستای خدمت رسانی  در  به شکایات  رسیدگی 
و  اطالع رسانی  ضعف های  رفع  راستای  در  رویه  این  دارد.  بسزایی  اهمیت  ایران  اسالمی  جمهوری  در 
فرهنگ سازی، ایجاد بستر مناسب برای ارتقای سطح رضایت، جلوگیری از اتالف وقت و تردد اضافی و نیز 
حتی  مردم  درصد   45 می دهد  نشان  پژوهش ها  است.  شده  گرفته  نظر  در  انسانی  سرمایه های  اتالف  كاهش 
كه  كرده ولی منصرف شده و تنها 5 درصد هستند  با اعالم نارضایتی شکایت نمی كنند و 50 درصد شکایت 
گرفته  از شکایات صورت  نیاز  مورد  اطالعات  استخراج  با  پاسخ می گیرند.  و  كرده  پیگیری  را  شکایت خود 
كمبودها، نقاط ضعف را از بین برد.  كیفیت خدمات را ارزیابی نموده و همچنین با جبران نواقص و  می توان 
كیفیت خدمات است )موحدنیا و همکاران،  رسیدگی به شکایات و بررسی آنها، ابزاری بسیار مؤثر برای ارتقای 
كار اعتماد مردم به دولت و نظام تقویت شده و مشاركت آنها در برنامه های مختلف سازمانی  1393(. با این 
به مشکالت سازمانی،  برای رسیدگی  مفر  بهترین  به عبارت دیگر  افزایش می یابد؛  بهبود عملکرد سازمانی  و 

مراجعه كنندگان هستند.

موانع مختلف مدیریتی، فرایندی، فرهنگی و اطالعاتی برای رسیدگی به شکایات وجود دارد. استفاده از 
كه ریاست قوه قضائیه سابق بیان نمودند: ما  كشورهای دیگر به نوبه خود فواید بسیاری دارد، آن چنان  تجربه 
در نظام خود عماًل دارای دستگاه های نظارتی مختلفی هستیم اما با وجود تعداد زیاد دستگاه های نظارتی و 
كه نگاه می كنیم متوجه می شویم، محصول به اندازه این تالش ها  تالش های فراوان نهادها، به نتیجه نظارت ها 
دستگاه های  و  می گیرند  بیشتری  نتیجه  كمتر  نظارتی  تشکیالت  با  دیگر  كشورهای  كه  درصورتی  نیست. 
مشکالت  از  برخی  راهگشای  دیگر  كشورهای  تجارب  بررسی  بنابراین  دارد؛  بیشتری  سالمت  اجرایی شان 

خواهد بود.

كه  گرفت و نتایجی به دست آمده  كه در این پژوهش دنبال می شد محور اصلی جست وجوها قرار  اهدافی 
كشورهای  برخی از موارد مهم آن به شرح زیر ارائه می گردد. مهم ترین هدف پژوهش حاضر بررسی تجربیات 
موفق جهان در زمینه ی رسیدگی به شکایات و اعالمات مردمی است. در این مسیر محدودیت های بسیاری 
به  رسیدگی  شیوه های  كندگی  پرا و  اطالعات  به  ضعیف  دسترسی  محدودیت ها  عمده ی  كه  داشت  وجود 
فرایندها،  روش ها،  و  رویه ها  بررسی  بین  این  در  دیگر  اهداف  است.  بوده  مختلف  كشورهای  در  شکایات 
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كه  كشوری سعی شده است  ساختارهای اداری، قوانین و مقررات بوده است؛ به عبارت دیگر در رابطه با هر 
كشورهای  گردد. بررسی تجربیات  این موارد احصا شود و در نهایت براساس آن در بخش بعد راهکارهایی ارائه 
عبارتی  به  دارد.  قرار  اداری  مفاسد  با  مبارزه  راستای  در  شکایات  به  رسیدگی  كه  است  داده  نشان  مختلف 
كه از بروز  كشورها هدف اصلی این است  دیگر در ضرورت رسیدگی به شکایات سازمان های دولتی در این 
كه  كشورهای توسعه یافته آنچنان با مفاسد اداری برخورد می شود  مفاسد بزرگ تر جلوگیری شود. برای مثال در 

شکایات مردمی را نیز همچون بروز یک فساد در نظر می گیرند.

كشور فنالند دو نهاد مهم به موضوع شکایات مردمی از سازمان های دولتی رسیدگی  كه در  بررسی ها نشان داد 
و  كرده  نهادهای جزئی دولت رسیدگی  تا  رئیس جمهور  از  كه  فنالند است  وزارت دادگستری  می كنند. یکی 
كشور استرالیا نیز  كه به مسائل جزئی و اجرایی رسیدگی می كند. در  كشور است  دیگری سازمان بازرسی این 
نهادهای مختلفی مسئولیت نظارت بر دولت و رسیدگی به شکایات از آنها را دارند. دادگاه های استرالیا اولین 
كه به شکایات مردمی در قالب دادخواه رسیدگی می كنند. از سوی دیگر پلیس نیز مجری  نهادهایی هستند 
نهادها  دیگر  از  یکی  می كند.  همکاری  كشور  این  دادگاه های  با  كه  است  مواردی  به  رسیدگی  برای  دیگری 
كه  گرفت. همچنین یکی از نهادهایی  كه به دنبال رسیدگی به این امور شکل  كمیسیون جرائم استرالیا است 
كشور در قالب شکایات  كه مثاًل در انتخابات این  نزدیکی بیشتری با بحث ما دارد بازرس منافع عمومی است 

و بازبینی آرای مردمی نقش ایفا می كند.

مردمی  شکایات  به  رسیدگی  در  مختلفی  سازمان های  كه  است  داده  نشان  بررسی ها  نیز  آمریکا  كشور  در 
بررسی های  در  ولی  هستند  فعال  كشور  این  در   )GAO( همچون  چند  سازمان هایی  گرچه  ا هستند.  پیشتاز 
كه در شاخه اجرایی دولت فدرال ایاالت  كز اداره اخالق حکومتی )OGE( است  گرفته یکی از این مرا صورت 
از سوی دیگر سازمان های  از دولت است.  به شکایات مردم  قرار داشته و هدف آن رسیدگی  آمریکا  متحده 
گران و سازمانی حمایتی در  كه یک حفاظت كننده از افشا  )GAP( مردمی همچون پروژه ی پاسخ گویی دولت
كشور نیز آمبودزمان های مختلفی در بخش دولتی و خصوصی  امریکا ازجمله آنها می باشد. همچنین در این 
كشور دانمارک نیز نهادهای مختلفی همچون وزارت امور  در راستای رسیدگی به شکایات فعالیت دارند. در 
اقتصادی و تجارت،  سازمان رقابت و مدیریت مصرف كننده دانمارک، اداره نظارت مالی دانمارک، سازمان 
فناوری امنیت دانمارک و وزارت دادگستری در راستای شکایت های مختلف از دولت و سازمان های دولتی 
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فعالیت می كنند. در این زمینه نباید از فعالیت سازمان های عمومی همچون رسانه ها، سازمان ملی رسیدگی به 
امور مصرف كنندگان و مركز اروپایی رسیدگی به امور مصرف كنندگان غافل شد.

سازمان بازرسی در نروژ مهم ترین نهاد رسیدگی كننده به شکایات مردمی می باشد. این سازمان فعالیت های 
گرچه هدف اصلی فعالیت این سازمان برخورد و  گسترده ای را در رابطه با شکایات مردمی انجام می دهد؛ ا
كمسیون ها و هیأت های رسیدگی به شکایات  كشور در دو قالب  پیشگیری از بروز فساد است. همچنین در این 
كشور سازمان های مردم نهاد هم  در سازمان های دولتی با شکایت مردمی برخورد می شود. از سوی دیگر در این 
كشور برخورد  نقش مهمی در برخورد با شکایات مردمی دارند. مهم ترین ویژگی  رسیدگی به شکایات در این 
نیز  كشور  این  قانون  دارد.  مردمی  شکایات  به  رسیدگی  در  كلیدی  نقش  مجلس  یعنی  است  آن  با  پارلمانی 

اهمیت بسزایی به آن داده است.

كه در زمینه ی شکایات مهم  دادگاه قانون اساسی فدرال عالی ترین مرجع رسیدگی قضایی در آلمان است 
كرده و ر أی آن مؤثرترین رأی می باشد؛ اما از دیگر بخش های رسیدگی به شکایت در این  از دولت فعالیت 
گزارش هایی را به دادگاه های اداری و مالی آلمان تقدیم می كند.  كه  كشور ستاد تدوین صالحیت اداری است 
ارائه  به دادگاه  گزارش می شود  كه توسط مردم  را  از آن  را تدوین و تخطی  این ستاد منشور اخالقی سازمانی 
كنترل اداری،  می كند و بالطبع با آنها برخورد می شود. ستاد رسیدگی به شکایات نیز در نهاد دولت مسئولیت 
شهروندان،  بین  تضادهای  كاهش  برای  اقتدار  و  پرستیژ  از  استفاده  امکان  اداری،  كنترل  تخصصی سازی 
كنترل اداری را برعهده دارد. در نهایت، در یک مرور ساده  بی طرفی حزبی در ادارات و پیوستگی و تداوم 
كی را  كه مدیریت سازمان مربوطه شکایت شا كشور آلمان به این صورت است  فرایند رسیدگی به شکایت در 
كی فرایند رسیدگی به شکایت را با دقت و خوانایی اعالم می كند.  دریافت می كند. مدیریت در یک نامه به شا
گرفته می شود. شکایت با نماینده سازمان مربوطه  كثر مدت زمان رسیدگی به شکایت شش هفته در نظر  حدا
كی اعالم می شود. اسناد و مدارک و  كی بررسی می شود. پس از دو هفته تصمیم این جلسه به شا و حضور شا
كی در نهایت جلب  كی تقدیم می شود و در نهایت رضایت شا نتیجه شکایت مستند شده و رونوشت آن به شا
می شود. یکی از ویژگی های نظام دموكراسی پارلمانی در بریتانیا، وجود رابطه تنگاتنگ میان قوه مجریه و قوه 

مقننه است

كه افکار  كشور وابسته است. چرا  كشور چین بسیار به فرهنگ و جامعه این  موضوع رسیدگی به شکایات در 
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كثیری از مردم مورد توجه و رعایت است. به  كه در آن قوانین و مقررات نیز آورده شده توسط عده  كنفوسیوس 
كشور در فرایندهای اداری، روش هاى ارتباطی، ابتکار عمل، احترام به  همین دلیل ادارات و سازمان ها در این 
كشور در رابطه با  مرجع قدرت و نحوه برخورد با اطالعات از این افکار تبعیت می كنند. دو نهاد مهم در این 
كنندگان چین در دسامبر 1984 با تصویب هیأت  گرفت. انجمن مصرف  كاوی قرار  رسیدگی به شکایات مورد وا
و خصوصی،  دولتی  و خدمات  پیرامون مصرف  مردمی  به شکایات  رسیدگی  با هدف  و  تاسیس شد  دولت 
آموزش و پژوهش پیرامون اهداف سازمانی، مشاوره و راهنمایی پیرامون درخواست های مردمی، نیازسنجی و 
رهگیری نیازهای حقوقی مردم، پیشنهاد و دخالت در وضع قوانین ملی پیرامون اهداف، طرح دعوی عمومی 
كز بین المللی و شركت در همایش ها و  با انجمن ها و مرا تبادل اطالعات  پیرامون مسائل و مشکالت همه گیر، 

كرد. سمینارهای بین المللی و ارائه راهبردها اقدام به رسیدگی به امور مربوط به شکایات مردمی 

چین  وزارتخانه   21 از  یکی  وزارتخانه  این  است.  نظارت  وزارت  چین  كشور  در  مرجع  مهم ترین  همچنین 
است و در آن بازرسی مسائل و مشکالت نهادهای اجرایی دولت، پذیرش و رسیدگی به اتهامات و شکایات از 
كاركنان آن و یا سایر مقامات منصوب از سوی دولت، بررسی و رسیدگی به تخطی  نهادهای اجرایی دولتی و 
كاركنان انجام می گیرد.  كاركنان آن، پذیرش و رسیدگی به درخواست ها و شکایات مردم از  ارگان های دولتی و 
بر عهده آن  كه وظیفه ویژه نظارت اداری و بازرسی  گونه ای است  سرشت و وضعیت عمومی این وزارت به 
نهاده شده است. از سوی دیگر تضمین اجرای درست احکام اداری، حفظ نظم و انضباط اداری، تسهیل 
گاهی مردم از قوانین  ک، بهبود مدیریت عمومی، باالبردن بهره وری اداری و باالبردن آ یک دولت صادق و پا
بر دولت )بازرسی(، رسیدگی  پنج روش نظارت  وزارتخانه  این  این سازمان است.  از وظایف ذاتی  نیز  اداری 
و  قوانین  تدوین  و  دولتی، طراحی  و ساختاری سازمان های  فرایندی  مردم، شناسایی مشکالت  به شکایات 
اساسی  قانون  با  مطابق  است.  داده  قرار  خود  كار  سرلوحه  را  نظارت  در  پژوهش  و  آموزش  و  اداری  مقررات 
در چهار حوزه  نظارت  وزارت  به  اداری،  نظارت  درمورد  قانون جمهوری خلق چین  و  جمهوری خلق چین 

بازرسی، بررسی، توصیه و مجازات تفویض اختیار و قدرت داده شده است.

آزادانه عمل  تركیه نظام قضایی به وسیله دادگاه های مستقل اداره می شود و قضات در صدور احکام  در 
قوه  می نمایند.  قضاوت  فردی  تجربیات  و  قضایی  رویه های  اساسی،  قانون  اصول  براساس  آنها  می كنند، 
گروهی نمی تواند  قضاییه مستقل از دو قوه دیگر عمل می كند. براساس قانون اساسی، هیچ شخص، سازمان و یا 
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كند. از سوی دیگر بخش عمده اقتصاد تركیه را صنایع و  در تصمیمات و آرای این قوه و دادگاه ها اعمال نفوذ 
كه منابع مالی دولت را در اختیار دارند  كشور و مدیران سازمان های دولتی  خدمات تشکیل می دهد و مسئوالن 
كارایی و اثربخشی رعایت شده و از سوءاستفاده  باید از این منابع طوری استفاده نمایند تا صرفه اقتصادی، 
كشور تحت تأثیر  از منابع و اموال دولت جلوگیری به عمل آید. نظام اداری تركیه همچون سایر بخش ها در این 
جهانی شدن از یک سو و نامزدی تركیه برای الحاق به اتحادیه اروپا از سوی دیگر در تغییر و تحول بوده است؛ 
بنابراین سیاست تركیه در مبارزه با فساد اداری را می توان در اصالح قوانین و مقررات داخلی همسو با اصول 
كه تركیه عضوی از آنها است و نیز نهادسازی به منظور  كنوانسیون ها و معاهدات بین المللی  حکمرانی خوب و 

كرد. نظارت مؤثر بر نظام اداری خالصه 

كشور تركیه فعالیت می كنند.  نهادهای مختلفی در رابطه با جرایم، فساد و رسیدگی به شکایات سازمانی در 
بازرسی  انجمن   ،)TCA( تركیه  مالی  امور  دادگاه   ،)MASAK( دارایی  وزارت  در  مالی  جرایم  بررسی  هیأت 
وابسته با نخست وزیری )PMIB(، پلیس ملی، واحد مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته )KOM(، مؤسسه 
حسابرسی عمومی )PAI( و شورایی با عنوان شورای اخالقی خدمات دولتی )CEPS( ازجمله آنها هستند و 
را در حیطه تعیین منشور اخالقی، تحقیق و بررسی درباره قوانین و مقررات دولتی، ترویج  مهم ترین وظایف 
دارند.  برعهده  را  بازرسی  و  سازمانی  بین  هماهنگی  سیاست ها،  تنظیم  و  توسعه  سازمانی،  اخالق  فرهنگ 
كمتر به شکایات سازمانی  كشور تركیه قوه قضاییه رسیدگی به پرونده های حقوقی را برعهده دارد و  درمجموع در 
نخست وزیری  نهاد  زیرمجموعه  كه  دیگر  سازمان های  می كند.  رسیدگی  نمی باشد  نیز  قوانین  نقض  گاهًا  كه 
كه ریاست جمهوری حالتی نمادین  كشور ازآنجا هستند اغلب به مسائل این چنینی رسیدگی می كنند. در این 
داشته و بیشتر برنامه ها بر عهده نخست وزیر است امور رسیدگی به شکایات از نهاد عمومی دولت نیز به این 

شخص مربوط است.

تحلیل  كه  موضوع سبب شده است  این  و  دارد  اجتماعی چندپاره ای  و  تاریخچه سیاسی، حقوقی  مصر 
رابطه  در  مهم  نکته  باشد.  مشکل  كمی  كشور  این  در  اداری  فساد  همچنین  و  شکایات  به  رسیدگی  مسائل 
كه نظامیان همیشه در رأس قدرت بوده و این موضوع سبب  كشور این گونه است  نظام حکومت داری در این 
رسیدگی شود.  غیردموكراتیک  به شیوه های  آن  در  فساد  و  داشته  اقتداری  كه حکومت ها حالتی  است  شده 
اتحاد دولت،  بر  مبتنی  بوروكراتیک  اقتدارگرای  كه یک دولت  ابراز داشت  می توان درخصوص دولت مصر 
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كه پیوندهایی مستقیم با منافع و مؤسسات اقتصادی خارجی  ارتش و بخش هایی خاص از بورژوازی است 
گرچه مبتنی بر یک رویکرد جمهوری )انتخاب مردم( است ولی بیشتر جنبه  كرده اند. سیاست مصر ا ایجاد 

شبه جمهوری دارد.

در زیرمجموعه وزارت تجارت و اقتصاد دو واحد در راستای نظارت و رسیدگی به شکایات مردمی مستقر 
كنترل بازار و دستیابی به امنیت  كه وظایفی همچون   )CPA( هستند. سازمان حمایت از حقوق مصرف كنندگان
كاهش تعارضات  در تمام معامالت تجاری بین خریدار و فروشنده، تنظیم رابطه بین فروشنده و مصرف كننده و 
مصرف،  قوانین  ناقض  فروشندگان  با  قانونی  برخورد  و  مصرف كننده  از  كامل  حفاظت  و  حمایت  آنها،  بین 
كشور، ارائه استانداردهای الزم  حفظ و نگهداری مصرف كنندگان با رویکرد حمایت از تولیدكنندگان مطرح 
بازار  به شکایات و مشکالت موجود در  با همکاری سایر سازمان های مسئول، رسیدگی  كاالهای مصرفی  در 
نیز نهاد دیگری است   )EFSA( را برعهده دارد. سازمان نظارت مالی مصر باالخص بخش مصرف كنندگان 
كشور مصر، توسعه و تدوین  كه در سال 2009 با هدف ایجاد ثبات و یکپارچگی در بازارهای مالی غیربانکی 
و مشاركت كنندگان  از حقوق سرمایه گذاران  كشور مصر، حمایت  غیربانکی  مالی  بازارهای  به  مربوط  مقررات 
كرد.  به كار  بازار مصر شروع  كارایی بخش  و  قوانینی شفاف كننده  و  نظام ها  ابزار،   و صدور  و خارجی  داخلی 

كشور بررسی وضعیت رسیدگی به شکایات را در آن با مشکل روبه رو ساخته است. اوضاع نابسامان این 

یافته  كشور سروسامان  به شکایات در  اینکه رسیدگی  برای  كشورهای مختلف  بررسی تجربیات  براساس 
كم هزینه  و  سریع  پاسخ گویی  دریافت  منسجم،  ساختار  قانونی،  بستر  قبیل  از  مواردی  باید  شود  ساماندهی  و 
شکایت، یک سازمان یا حتی وزارتخانه، پشتیبانی و نیروهای انسانی مورد اعتماد، پاسخ گویی قاطع و الزام آور، 
الکترونیکی،  و  مکانیزه  فرایندهای  پیگیر،  و  مشاركت جو  مردمی  كی،  شا فرد  از  حمایت  و  هزینه ها  جبران 
كی، فعالیت آزادانه سازمان های مردم نهاد مرتبط، یک ساختار پیشگیری كننده  مصونیت حقوقی و سیاسی شا
از بروز شکایت، وجود واحدهای رسیدگی به شکایات در هر سازمان دولتی، تعامل مؤثر سازمان های مختلف 
با توجه  كشورها  نظارت كننده و آموزش های شهروندی، سازمانی و اجرایی وجود داشته باشد. مقایسه دقیق 
گزارش حاضر می توان  به ساختارهای متفاوت و محدودیت های جست وجو ممکن نبوده است ولی براساس 

جدول زیر را برای خالصه ارائه نمود.
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کشور خالصه یافته هانام 

فنالند
موضوع شکایات  به  بازرسی  و سازمان  دادگستری  وزارت  مهم  نهاد  دو  فنالند  كشور  در  كه  داد  نشان  بررسی ها 

مردمی از سازمان های دولتی رسیدگی می كنند.

استرالیا
مسئولیت  عمومی  منافع  بازرس  و  استرالیا  جرائم  كمیسیون  پلیس،  استرالیا،  دادگاه های  نیز  استرالیا  كشور  در 

رسیدگی به شکایات از سازمان های دولتی در قالب دادخواه یا شکایت نامه را برعهده دارند.

آمریکا
كشور آمریکا، اداره اخالق حکومتی )OGE(، پروژه ی پاسخ گویی دولت )GAP( و آمبودزمان های مختلفی  در 

در بخش دولتی و خصوصی در راستای رسیدگی به شکایات فعالیت دارند.

دانمارک

مدیریت  و  رقابت  سازمان  تجارت،   و  اقتصادی  امور  وزارت  همچون  مختلفی  نهادهای  نیز  دانمارک  كشور  در 
دادگستری  وزارت  و  دانمارک  امنیت  فناوری  سازمان  دانمارک،  مالی  نظارت  اداره  دانمارک،  مصرف كننده 
فعالیت  از  نباید  زمینه  این  فعالیت می كنند. در  و سازمان های دولتی  از دولت  راستای شکایت های مختلف  در 
سازمان های عمومی همچون رسانه ها، سازمان ملی رسیدگی به امور مصرف كنندگان و مركز اروپایی رسیدگی به امور 

مصرف كنندگان غافل شد.

نروژ

فعالیت های  سازمان  این  می باشد.  مردمی  شکایات  به  رسیدگی كننده  نهاد  مهم ترین  نروژ  در  بازرسی  سازمان 
و  برخورد  سازمان  این  فعالیت  اصلی  هدف  گرچه  ا می دهد،  انجام  مردمی  شکایات  با  رابطه  در  را  گسترده ای 
در  شکایات  به  رسیدگی  هیأت  و  كمسیون ها  قالب  دو  در  كشور  این  در  همچنین  است.  فساد  بروز  از  پیشگیری 
كشور سازمان های مردم نهاد هم نقش  سازمان های دولتی با شکایت مردمی برخورد می شود. از سوی دیگر در این 
كشور برخورد پارلمانی با  مهمی در برخورد با شکایات مردمی دارند. مهم ترین ویژگی  رسیدگی به شکایات در این 
كشور نیز اهمیت بسزایی به  كلیدی در رسیدگی به شکایات مردمی دارد. قانون این  آن است یعنی مجلس نقش 

آن داده است.

لمان آ

كه در بخش هایی از آن به شکایت  دادگاه قانون اساسی فدرال عالی ترین مرجع رسیدگی قضایی در آلمان است 
كشور ستاد تدوین صالحیت اداری است  هم رسیدگی می شود ولی از دیگر بخش های رسیدگی به شکایت در این 
گزارش هایی را به دادگاه های اداری و مالی آلمان تقدیم می كند. این ستاد منشور اخالقی سازمانی را تدوین و  كه 
گزارش می شود به دادگاه ارائه می كند تا با آن برخورد شود. ستاد رسیدگی به شکایات  كه توسط مردم  تخطی از آن را 
كنترل اداری، امکان استفاده از پرستیژ و اقتدار برای  كنترل اداری، تخصصی سازی  نیز در نهاد دولت مسئولیت 

كنترل اداری را برعهده دارد. كاهش تضادهای بین شهروندان، بی طرفی حزبی در ادارات و پیوستگی و تداوم 
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چین

كنفوسیوس وابسته  كشور یعنی افکار  كشور چین بسیار به فرهنگ و جامعه این  موضوع رسیدگی به شکایات در 
پیرامون  مردمی  شکایات  به  رسیدگی  هدف  )با  مصرف كنندگان  انجمن  یعنی  كشور  این  در  مهم  نهاد  دو  است. 
پیرامون  راهنمایی  و  پیرامون اهداف سازمانی، مشاوره  و پژوهش  آموزش  مصرف و خدمات دولتی و خصوصی، 
ملی  قوانین  وضع  در  دخالت  و  پیشنهاد  مردم،  حقوقی  نیازهای  رهگیری  و  نیازسنجی  مردمی،  درخواست های 
كز  مرا و  انجمن ها  با  اطالعات  تبادل  همه گیر،  مشکالت  و  مسائل  پیرامون  عمومی  دعوی  طرح  اهداف،  پیرامون 
و  مسائل  )بازرسی  نظارت  وزارت  و  راهبردها(  ارائه  و  بین المللی  سمینارهای  و  همایش ها  در  شركت  و  بین المللی 
كاركنان  مشکالت نهادهای اجرایی دولت، پذیرش و رسیدگی به اتهامات و شکایات از نهادهای اجرایی دولتی و 
كاركنان آن، پذیرش  آن و یا سایر مقامات منصوب از سوی دولت، بررسی و رسیدگی به تخطی ارگان های دولتی و 
كاوی قرار  كاركنان( چین در رابطه با رسیدگی به شکایات مورد وا و رسیدگی به درخواست ها و شکایات مردم از 

گرفت.

ترکیه

در تركیه نظام قضایی به وسیله دادگاه های مستقل اداره می شود و قضات در صدور احکام آزادانه عمل می كنند، 
آنها براساس اصول قانون اساسی، رویه های قضایی و تجربیات فردی قضاوت می نمایند. نهادهای مختلفی در 
كشور تركیه فعالیت می كنند. هیأت بررسی جرایم مالی در وزارت  رابطه فساد و رسیدگی به شکایات سازمانی در 
دارایی )MASAK(، دادگاه امور مالی تركیه )TCA(، انجمن بازرسی وابسته با نخست وزیری )PMIB(، پلیس 
با قاچاق و جرایم سازمان یافته )KOM(، مؤسسه حسابرسی عمومی )PAI(، شورای اخالقی  ملی، واحد مبارزه 
خدمات عمومی دولت )CEPS( و شورایی با عنوان شورای اخالقی خدمات دولتی )CEPS( ازجمله آنها هستند و 
مهم ترین وظایف را در حیطه تعیین منشور اخالقی، تحقیق و بررسی درباره قوانین و مقررات دولتی، ترویج فرهنگ 

اخالق سازمانی، توسعه و تنظیم سیاست ها، هماهنگی بین سازمانی و بازرسی را برعهده دارند.

مصر

كه تحلیل مسائل رسیدگی  مصر تاریخچه سیاسی، حقوقی و اجتماعی چندپاره ای دارد و این موضوع سبب شد تا 
كمی مشکل باشد. نکته مهم در رابطه نظام حکومت داری در این  كشور  به شکایات و همچنین فساد اداری در این 
كه حکومت ها حالتی  كه نظامیان همیشه در رأس قدرت بوده و این موضع سبب شده است  كشور اینگونه است 
اقتداری داشته و فساد در آن به شیوه های غیردموكراتیک رسیدگی شود. در زیرمجموعه وزارت تجارت و اقتصاد دو 
واحد سازمان حمایت از حقوق مصرف كنندگان )CPA( و سازمان نظارت مالی مصر )EFSA( در راستای نظارت 

و رسیدگی به شکایات مردمی مستقر هستند.
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5- پیشنهادهای پژوهش

گردیده است: براساس مرور این تجربیات پیشنهادهای مختلفی اعم از موارد زیر ارائه 

1. فراهم سازی بستر قانونی مناسب و دستورالعمل های سازمانی و اجرایی برای رسیدگی به شکایات؛

2. تدوین ساختار منسجم رسیدگی به شکایات در قالب یک سازمان مقتدر؛

كاهش هزینه ها و زمان رسیدگی به شکایات مردمی؛  .3

كارآمد در مسیر رسیدگی به شکایات مردمی؛ 4. تقویت نیروهای پشتیبانی و نیروهای انسانی 

5. پاسخ گویی قاطع و الزام آور سازمان های رسیدگی كننده به شکایات؛

كی توسط سازمان های دولتی؛ 6. جبران هزینه ها و حمایت از فرد شا

7. آموزش و اطالع رسانی فرایندهای رسیدگی به شکایات مردمی؛

8. الکترونیکی سازی فرایندهای رسیدگی به شکایات مردمی؛

كشور؛ كیان در  9. مصونیت حقوقی و سیاسی شا

10. تقویت و ایجاد سازمان های مردم نهاد مرتبط با شکایات مردمی؛

11. تشویق و تنبیه سازمان های دولتی براساس رسیدگی به شکایات؛

12. تقویت واحدهای رسیدگی به شکایات در سازمان های دولتی؛

13. تعامل مؤثر سازمان های مختلف نظارت كننده و رسیدگی كننده به شکایات.
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چکیده

طبق قوانین مربوط ازجمله بند )الف( ماده 49 قانون برنامه چهارم و بند )ب( قانون برنامه پنجم توسعه و متعاقبًا 
كشور، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بدون  ماده )1( قانون احکام دائمی شدن برنامه های توسعه 
كم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات  رعایت قوانین و مقررات حا
تی  كشوری و قانون برگزاری مناقصات و صرفًا براساس مصوبات و آیین نامه های استخدامی، اداری، مالی و معامال
كه حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و  تی مصوب هیأت امنا  و تشکیال

آموزش پزشکی می رسد، عمل می كنند.
كه هدف قانون گذار تسهیل در تصمیم گیری و اجرای امور جاری دانشگاه ها و  گرفتن این فرض  با در نظر 
گریز از بروكراسی بعضًا نابه جا می باشد، آنچه قابل تأمل است این كه در ظاهر امر  كز آموزش عالی و پژوهشی و  مرا
حدود و ثغور اختیارات و تصمیمات هیأت های امنا احصاء نگردیده و با آسیب ها و چالش هایی مواجه است 
كه ازجمله آنها قانون گریزی است. در این نوشتار به تبعات منفی رویکرد قانون گذار در این رابطه پرداخته و به 

همین منظور از نتیجه حاصله پیشنهاد اصالحی ارائه شده است.
تفویض  تفصیلی،  بودجه  اجرایی،  دستگاه  مصوبات،  جایگاه  دانشگاه،  امنا،  هیأت  کلیدی:  گان  واژ

اختیار، برنامه راهبردی
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کلیات و بیان مسأله

مقدمه
و  متناسب  مقررات  نیازمند  دانش  و  علم  مسیر شتابان  در  پژوهشی  و  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها 
كه برای رسیدن به اهداف تعیین شده دچار مشکل نگردند. در این مسیر بایستی همواره  تمهیدات الزم هستند 
كه توسط وزارت  گرفته نشود. در حال حاضر شعاری  از افراط وتفریط خودداری شده و اصول حقوقی نادیده 
علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به عنوان قوه ی عاقله و متفکر دولت 
و  قوانین  كه »اجرای  این جمله خالصه می شود  به  بوده  توسعه موردعمل  تا ششم  برنامه های چهارم  در طول 
مقررات عمومی و قانونمندی مناسب و شایسته است اما برای دیگران« یعنی سایر دستگاه های اجرایی ضرورتًا 
شتابان  مسیر  در  پژوهشی  و  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  ولی  باشند  مقررات  و  قوانین  پایبند  بایستی 
علمی به مقام ترّخص رسیده و مجوز برای عدم اجرای قوانین و مقررات دارند. این امر موجب ایجاد دوگانگی 
و  نوعی جایگاه  به  و  اجرایی شده  بر دستگاه های  كم  مقررات عمومی حا اجرای  و  قوه مجریه  در  و شکاف 

قداست مقررات عمومی را دچار خدشه می سازد.

 تحول مقررات مربوط به هیأت های امنای دانشگاه ها
با بررسی تاریخچه هیأت امنا راجع به تدوین و تصویب ضوابط اداری، مالی و استخدامی دانشگاه ها و 
كه طبق ماده هفتم قانون اصالح پاره ای از مواد قانون  نحوه نظارت بر مصوبات هیأت امنا، مالحظه می شود 
هیأت های امنای مؤسسات عالی علمی دولتی مصوب سال 1353 مجلسین شورای ملی و سنای وقت؛ نحوه 
كه  گردیده است به این نحو  نظارت مراجع قانونی بر مصوبات هیأت های امنا در قانون مذكور به روشنی ذكر 
یا آیین نامه  ابتدا ازطریق شورای مركزی دانشگاه ها1 تهیه و پیشنهاد شده و سپس دستورالعمل  ضوابط مذكور 
سازمان  دستمزد،  و  حقوق  شورای  تصویب  به  مورد  حسب  علوم  وزارت  تأیید  بر  عالوه  امنا  هیأت  مصوبات 
كشور می رسیده و به این نحو موجبات ایجاد هماهنگی و  برنامه وبودجه و یا سازمان امور اداری و استخدامی 

انضباط مالی و اداری در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی فراهم می گردید.

پس از پیروزی انقالب اسالمی به موجب ماده واحده الیحه قانونی انحالل هیأت های امنای دانشگاه ها 

1 - طبق قانون راجع به تأسیس شورای مركزی دانشگاه ها مصوب سال 1342 برای رسیدگی به امور دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و ایجاد 
كه عده اعضای آن 15 نفر از اساتید و دانشمندان دارای مقام شامخ  هماهنگی بین آنها شورایی به نام شورای مركزی دانشگاه ها تشکیل شده 

علمی بوده است.
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كلیه هیأت های امنای  و مؤسسات آموزش عالی مصوب 57/12/16 شورای انقالب، از پنجم اسفند ماه 1357 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و شورای مركزی دانشگاه ها منحل و 
قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی درسال 67 به تصویب شورای 

عالی انقالب فرهنگی رسید )روزنامه رسمی، 1396(.

درخصوص نظارت برون سازمانی بر مقررات اداری و مالی مؤسسات آموزش عالی طبق مواد 7 و 6 قانون 
استخدامی  و  اداری  امور  سازمان  هماهنگی  با  مؤسسه  اداری  سازمان  تصویب  كه  است  گردیده  مقرر  مذكور 
عمومی(  محاسبات  قانون   31 ماده  )موضوع  ذی حساب  و  رسیده  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  تصویب  به 
گردد. در ماده 10 قانون اهداف،  كان منصوب  كما برای نظارت مالی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  است:  شده  اعالم   83 سال  مصوب  علوم  وزارت  تشکیالت  و  وظایف 
تی،  معامال مالی  آیین نامه های خاص  و  برابر ضوابط  و  دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند  تحقیقاتی  و 
كه به تصویب هیأت امنا و تأیید وزیر می رسد اداره می شوند. در این قانون  تی  اداری، استخدامی و تشکیال
ک عمل است نحوه نظارت بر مصوبات هیأت امنا مشخص نبوده و در  كه در حال حاضر نیز الزم االجرا و مال
تبصره ماده مذكور مقرر شده است به منظور تنظیم حدود اختیارات حوزه ستادی وزارتخانه در امور دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و تعیین مسئولیت های متقابل دولت و هیأت های امنا و نحوه نظارت بر 
فعالیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی لوایح و تصویب نامه های الزم توسط وزارت علوم تهیه و 

گردد. برای طی مراحل قانونی و تصویب به مراجع ذی صالح ارائه 

گذشت بیش از دوازده سال از تصویب قانون مزبور هیچ الیحه  كه در این خصوص به رغم  الزم به ذكر است 
یا تصویب نامه ای به مراجع قانونی ارائه نشده است.

طبق بند )الف( ماده 49 قانون برنامه چهارم و بند )ب( ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی 
كم بر  ایران دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حا
علوم  وزیر  تأیید  به  كه  امنا  هیأت  مصوب  آیین نامه های  و  مصوبات  چارچوب  در  فقط  دولتی  دستگاه های 

می رسد، عمل می نمایند.

كشور مصوب سال 95 مجلس شورای اسالمی مقرر شده  در ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 
بر  كم  حا عمومی  مقررات  و  قوانین  رعایت  بدون  پژوهشی  و  عالی  آموزش  مؤسسه های  و  »دانشگاه ها  است: 
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علوم  وزیر  تأیید  به  كه  امنا  هیأت  مصوب  آیین نامه های  و  مصوبات  چارچوب  در  فقط  دولتی  دستگاه های 
می رسد عمل می كنند.« با توجه به قانون مزبور به دانشگاه ها مجوز عدم رعایت قوانین و مقررات داده شده ولی 
سازوكار تأیید مصوبات هیأت امنا و نحوه نظارت برون سازمانی بر مصوبات مذكور پیش بینی نگردیده است. 
كشور هستند در حال حاضر هم عرض  قوه مجریه  از  كه بخشی  امنای دانشگاه ها  به عبارت دیگر هیأت های 
مجلس شورای اسالمی و یا هیأت وزیران اختیار قانون گذاری داشته درحالی كه نظارت مناسب بر عملکرد آنها 

وجود نداشته و مصوبات مزبور صرفًا با تأیید وزیر علوم الزم االجرا خواهند بود.

بیان مسأله
زورگویی  و  آشوب  با  اجتماع  بقای  كه  داد  تشخیص  خوبی  به  عاقل  انسان  اجتماع،  تشکیل  ابتدای  از 
به تبع  و  كند  حکومت  جامعه اند  عضو  كه  جهتی  از  اشخاص  روابط  بر  قواعدی  باید  ناچار  و  ندارد  امکان 
به هدف  قوانین  تا  باشند  مقررات مشتركی  تابع  الزامی  و  به طور هماهنگ  نیز  اجرایی دولتی  آن دستگاه های 
نموده  تعیین  اجرایی  دستگاه های  برای  قوانین  كه  تکالیفی  برسد.  جامعه  در  نظم  ایجاد  یعنی  خود  نهایی 
كلی بودن قواعد حقوقی از صفات اساسی آن  دارای ضمانت اجرای مؤثر و مستقیم بوده و با توجه به اینکه 
است برای اینکه حقوق بتواند به هدف نهایی خود )ایجاد نظم( برسد ناچار باید نوع روابط را بدون توجه 
كند چون فرض می شود  به خصوصیت های دستگاه های اجرایی یا افراد در نظر بگیرد و برای آن قاعده وضع 
كه قانون جنبه عمومی داشته و با عنایت به لزوم تساوی مردم در قبال قوانین )اصل بیستم قانون اساسی( و 
اصل حکومت قانون )اصل 58 قانون اساسی ایران( این صفت استنباط می شود )كاتوزیان 1382؛ 108(، زیرا 
و  نباشند  رفتار خود  كلی در  قواعد  از رعایت  گزیر  نا یا حکمرانان  نباشد  قوه مجریه  كلیت  به  ناظر  قانون  گر  ا
كرد  قانون گریزی یا عدم اجرای قوانین و مقررات عمومی را برای آنها مشروع جلوه دهند، چگونه می توان ادعا 
كه همه مردم دربرابر قوانین حقوق مساوی دارند یا بر آنها قانون حکومت می كند نه اراده افراد. در این فرض 
قانون گریزی و عدم اجرای قوانین عمومی دولتی برای عده ای ممنوع و برای عده ای دیگر مشروع بوده و این 
دوگانگی اقدام، توجیه منطقی ندارد. از ابتدای تأسیس نهاد قانون گذاری و وضع قوانین و مقررات، قانون گریزی 
ممنوع بوده و دادن مجوز عدم اجرای قوانین و مقررات عمومی دولتی به سازمان یا نهاد دولتی سابقه نداشته 
احکام  قانون   )1( ماده  تصویب  با   1395/11/10 تاریخ  در  اسالمی  شورای  مجلس  موضوع  این  به رغم  است. 
كار نموده و موضوع به هر نحو به تأیید شورای  كشور برای دانشگاه ها مبادرت به این  دائمی برنامه های توسعه 
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محترم نگهبان نیز رسیده است و بدین صورت برای اولین بار در طول تاریخ قانون گذاری ایران قبح نقض قوانین 
كم بر دستگاه های اجرایی از بین رفته و عدم رعایت قوانین و مقررات مذكور در بخشی از  و مقررات عمومی حا
قوه مجریه رسمًا مجاز اعالم شده است. این امر قطعًا صدمات جبران ناپذیری بر شأن و جایگاه قوانین عمومی 
كارآمدی آنها را برای  كم بر وضع و اجرای قوانین مزبور داشته و نا كشوری و دالیل توجیهی و ضرورت های حا
گزارش ها و ارائه پیشنهادهای اصالحی  امور اجرایی متبادر به ذهن نموده و همچنین مراجع نظارتی را در تهیه 
مربوط دچار تشتت آرا می نماید. در این نوشتار سعی می شود با استناد به مقررات موجود، اصول مسلم حقوقی 

و بیان مصادیقی از عملکرد هیأت های امنا دانشگاه ها این وضعیت مشخص شود.

دامنه و ظرفیت مصوبات هیأت امنا
با نگاهی به سیر تحول هیأت امنا تکامل تدریجی آنها در روند خودمختاری بر مبنای اعطای استقالل به 

دانشگاه ها مشخص می گردد )ابوالحمد، 1383؛ 85(. این روند تکاملی از دو منظر قابل بررسی است:

امنا حسب  انقالب شکوهمند اسالمی، مصوبات هیأت های  از  قبل  الف- ظرفیت و قدرت اجرایی: 
مورد برای مسائل مالی به تأیید شورای حقوق و دستمزد و برای مسائل استخدامی به تأیید سازمان امور اداری 
و تشکیالت  اهداف، وظایف  قانون  در  اول  مرحله  در  اسالمی  انقالب  از  بعد  كشور می رسید.  استخدامی  و 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال 1383 مجلس شورای اسالمی و قانون تشکیل هیأت های امنای 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب سال 1367 شورای عالی انقالب فرهنگی، لزوم تأیید 
گام بعدی در بند )الف( ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه،  گردید. در  مراجع مذكور از متن قانونی حذف 
قید عدم الزام دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی به رعایت قوانین اضافه و اجرای قوانین عمومی دولتی 
كرد و در مرحله سوم در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه  برای دانشگاه ها جنبه تأخیری و داوطلبانه پیدا 
گردید. به عبارت دیگر در حال حاضر  كشور به موضوع عدم اجرای قوانین و مقررات توسط دانشگاه ها تصریح 
اجرای قوانین و مقررات عمومی دولتی توسط دانشگاه ها )بدون تصویب هیأت امنا( تخلف محسوب می شود!

ابتدا اعضای هیأت  كشوری  قانون مدیریت خدمات  ماده 117  ب- دامنه و محدوده عملکرد: طبق 
گردیدند. در این دوران  علمی دانشگاه ها از شمول مقررات استخدام دولتی مستثنا و مشمول مقررات هیأت امنا 
طبق مصوبه هیأت وزیران، اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه ها مشمول مقررات عمومی دولتی بودند. در مرحله 
بعد با تصویب آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی 
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گردیدند. در  مصوب هیأت های امنا در سال 1391 اعضای غیر هیأت علمی نیز مشمول مصوبات هیأت امنا 
انقالب فرهنگی  فناوری و حتی دبیرخانه شورای عالی  و  مرحله سوم حوزه ستادی وزارت علوم، تحقیقات 
مصوبات  مشمول   )1396 فرهنگی،  انقالب  )شورای عالی  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  مصوبات  به  بنا  نیز 
گردیدند تا بدون قیدوبند قانونی آزادی عملکرد داشته باشند و از مزایای مصوبات هیأت های  هیأت های امنا 
گردند. این مزایا عمدتًا جنبه مالی داشته و تحت عنوان فوق العاده ویژه هیأت امنا و همچنین  امنا برخوردار 
فوق العاده مخصوص هیأت امنا به كاركنان مورد اشاره پرداخت می گردد. درحالی كه در حقوق عمومی، مقررات 
كه ناظر به نهادهای  ناظر به تشکیالت دولتی و سازمان های اداری و چگونگی موارد استخدامی و مالی آنها 
گریز از اجرای آنها ممکن  دولتی و حفظ مصالح عمومی است جزو قوانین امری و الزامی بوده و در هیچ صورت 

نیست )كاتوزیان،1365؛ 428(.

بررسی عملکرد هیأت های امنا

1- تدوین برنامه راهبردی
كلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی موظف اند برنامه های اجرایی  طبق ماده 217 قانون برنامه پنجم توسعه 
و عملیاتی خود را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران اجرا نمایند. این برنامه ها مبنای تنظیم و تصویب بودجه 
سنواتی دستگاه اجرایی خواهد بود. طبق بندهای 2 و 3 جزء )هـ( ماده 4 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری مصوب سال 89 شورای عالی انقالب فرهنگی به تهیه و پیشنهاد 
برنامه های راهبردی، سیاست ها، اهداف و خط مشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی برای طرح 

كید شده است. و تصویب در هیأت امنا و تعیین خط مشی اجرایی براساس برنامه های مذكور تأ

پیشنهادی  بودجه   1392 سال  از  كه  است  شده  مقرر  دانشگاه ها  تی  معامال و  مالی  آیین نامه   8 ماده  در 
و  گردد  تنظیم  راهبردی، پنج ساله و عملیاتی ساالنه  برنامه های  براساس  آموزش عالی  دانشگاه ها و مؤسسات 
تی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مؤسسات مزبور  همچنین طبق ماده 11 آیین نامه مالی و معامال
كثر تا پایان سال 1391 )سال دوم برنامه پنجم توسعه( برنامه راهبردی و برنامه پنج ساله مؤسسه  ملزم شده اند حدا
را تهیه و به تصویب هیأت امنا برسانند و مبتنی براین برنامه ها برای هرسال مالی برنامه عملیاتی سالیانه خود را 

تهیه و برای تصویب به هیأت امنا ارائه نمایند.

كشور  گزارش سازمان بازرسی تا پایان سال 1395 برنامه راهبردی برخی از دانشگاه های برتر  مطابق آخرین 
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كه به دلیل  كلیات برنامه راهبردی به تصویب رسیده  به تصویب هیأت امنا دانشگاه نرسیده و یا تحت عنوان 
كاربردی نمی باشد. نداشتن شاخص ها و اهداف ناقص بوده و 

2- تدوین و تصویب بودجه تفصیلی
و مؤسسات  اعتبارات دانشگاه ها  كه  گردیده است  مقرر  توسعه  پنجم  برنامه  قانون   20 ماده   2 تبصره  طبق 
گردد. در بند ج ماده 7 قانون تشکیل  آموزش عالی و پژوهشی براساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنا هزینه 
هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب سال 67 شورای عالی انقالب فرهنگی 
كه از طرف رئیس مؤسسه پیشنهاد می شود از وظایف هیأت امنا ذكر شده  نیز بررسی و تصویب بودجه مؤسسه 

است.

تی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری؛  به استناد بند 7 ماده 1 آیین نامه مالی و معامال
انجام  برای  هزینه ها  برآورد  و شامل  تهیه می گردد  مالی  برای یک سال  كه  مالی مؤسسه است  برنامه  بودجه، 
تی، بودجه  برنامه ها و عملیات مرتبط با تحقق اهداف مؤسسه است. طبق ماده 9 آیین نامه های مالی و معامال
كثر تا پایان شهریور ماه همان سال با تأیید وزارت علوم،  تفصیلی به تفکیک برنامه ها و طرح ها بایستی حدا

تحقیقات و فناروی )دفتر بودجه و تشکیالت( به تصویب هیأت امنا برسد.

كشور؛ بودجه تفصیلی و اصالحیه بودجه تفصیلی برخی دانشگاه ها با  كل  گزارش سازمان بازرسی  مطابق 
تأخیر و پس از هزینه كرد به تصویب رسیده است. به طور مثال بودجه سال 95 دانشگاه تا خرداد 96 به تصویب 
تی  كلیات بودجه به تصویب رسیده درحالی كه در آیین نامه مالی و معامال هیأت امنا نرسیده و یا تحت عنوان 

دانشگاه عنوان »كلیات بودجه« به كار نرفته و تعریف آن مشخص نمی باشد.

گزارش حسابرسی 3- تصویب 
تی دانشگاه ها و ماده 7 قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه ها،  طبق مواد 41 و 42 آیین نامه مالی و معامال
مصوب سال 67 شورای عالی انقالب فرهنگی، حساب ها و صورت های مالی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی بایستی تا پایان شهریور ماه توسط حسابرس منتخب هیأت امنا بررسی و حساب ها و تراز ساالنه مؤسسه 
به تصویب هیأت امنا برسد. حسابرس منتخب هیأت امنا الزم است درخصوص رعایت قوانین و مقررات مالی 
و تطبیق عملیات مالی، بودجه تفصیلی و سایر قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت های مؤسسه صراحتًا اعالم نظر 

كند.
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گزارش های مالی و  كشور در برخی از دانشگاه ها حسابرسی انجام نشده و  كل  گزارش سازمان بازرسی  مطابق 
گزارش حسابرسی  تراز ساالنه دانشگاه به تصویب هیأت امنا نرسیده و یا با تأخیر انجام شده است به طور مثال 

كه دارای تأخیر غیرمتعارف می باشد. سال های 89 تا 92 در جلسه 94/12/9 هیأت امنا مطرح شده 

وزارت  جانب  از  توجیهی  دالیل  ارائه  بدون  دانشگاه ها  معامالتی  و  مالی  آیین نامه  اصالحیه   -4

علوم و هیأت های امنا
 -6/246069 شماره  ابالغیه  موضوع  دانشگاه ها  تی  معامال و  مالی  آیین نامه  اصالحیه  توجیهی  دالیل 
93/12/25 معاون اداری و مالی و مدیریت منابع وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح بندهای ذیل 

مشخص نیست:

-  اجازه سپرده گذاری در بانک های غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری )تبصره 3 ماده 28 و ماده 39( 
مغایر ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه و دستورالعمل های مربوط.

تی سابق(. -  حذف دستورالعمل نحوه انجام حسابرسی دانشگاه )پیوست چهار آیین نامه مالی و معامال

-  حذف تأیید بودجه دانشگاه ها توسط دفتر برنامه وبودجه و تشکیالت )ماده 26 آیین نامه(.

گسترش آموزش عالی برای ایجاد واحدهای تابعه دانشگاه )بند 1-3(. -  حذف موافقت شورای 

-  حذف تکلیف بررسی اصالت اسناد مالی در اعمال نظارت توسط مدیر مالی موضوع ماده )16(.

-  حذف تکلیف تنظیم بودجه براساس برنامه راهبردی پنج ساله و عملیاتی ساالنه )ماده 25(.

امور مالی  و مراجع نظارتی توسط مدیر  امنا  به هیأت  -  حذف تکلیف اعالم دستور خالف مقام مافوق 
مندرج در ماده 37 )ماده 50 اصالحی(.

تی ابالغی، تصویب صورت های مالی توسط هیأت امنا،  -  در تبصره ماده )55( آیین نامه مالی و معامال
رافع مسئولیت و تخلفات احتمالی هیأت رئیسه و به منزله تسویه حساب آنان تلقی شده است.

تی )جایگزین تبصره 2 ماده 13 سابق( عالوه بر اجازه  - در تبصره )2( ماده )28( آیین نامه مالی و معامال
سایر  موجودی  از  ضروری  موارد  در  كه  شده  داده  اجازه  مؤسسه  به  سپرده  حساب های  موجودی  از  استفاده 
حساب های خود ازجمله حساب تملک دارایی های سرمایه ای به تشخیص رئیس مؤسسه در غیر موارد معین 

شده طبق موافقت نامه ها استفاده نماید.
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5- تفویض اختیار توسط هیأت های امنا
وظایف و اختیارات هیأت امنا مطابق قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و 
پژوهشی مصوب سال 67 شورای عالی انقالب فرهنگی و بند )ب( ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، براساس 
گذاری آن به مراجع  صالحیت، موقعیت و شخصیت اعضای حقیقی و حقوقی آن بوده و هر نوع تفویض و وا
دیگر مستلزم تصویب قانون گذار است. توضیح اینکه اصواًل اعطای وكالت و نمایندگی و تفویض اختیار )جز در 
موارد خالف شرع یا موارد قائم به شخص( از نظر قانون مجاز بوده و به موجب آن تمام یا بخشی از اختیارات 
گر فرد اختیار خود را از دیگری اخذ  گذار می شود تا از طرف او اعمال نماید؛ اما ا گیرنده وا شخص به اختیار 
كننده  تفویض  مقام  تصریح  و  اذن  به  مگر  كند  گذار  وا به شخص دیگری  را  آن  نمی تواند  دیگر  باشد  نموده 
)وكیل با این شرط حق توكیل دارد( و در این قبیل موارد اصل برعدم تفویض اختیار است؛ بنابراین هیأت ها و 
كه اختیارات خود را به موجب قانون دریافت نموده اند جز در موارد مصرحه قانونی حق تفویض آن  شوراهایی 
به دیگری را ندارند. در قوانین مربوطه مجوز تفویض اختیار انجام وظایف قانونی هیأت امنا به مراجع دیگر 
گزارش بازرسی با موضوع بررسی مصوبات هیأت  پیش بینی نگردیده و این امر مجوزی ندارد. به رغم موارد فوق 
كمیسیون  كه مواردی توسط هیأت امنای دانشگاه ها به سایر مراجع از قبیل  كی است  امنای چند دانشگاه حا

دائمی و هیأت رئیسه تفویض اختیار شده است.

6- بررسی حقوقی مصوبات هیأت های امنا
برای ایجاد هماهنگی و بررسی و تنقیح مصوبات هیأت های امنا در سال 1370 شورای هماهنگی هیأت های 
كمیته های تخصصی  امنا تشکیل و آیین نامه اصالحی تشکیل شورای مذكور با تعیین وظایف و تركیب اعضاء و 

اداری و مالی، بودجه، تشکیالت و حقوقی در تاریخ 77/7/19 به تصویب وزیر وقت علوم رسیده است.

ابالغ  با  وقت  وزیر  تشخیص  حسب  شده  یاد  تخصصی  كمیته های  و  امنا  هیأت های  هماهنگی  شورای 
آیین نامه شورای هماهنگی هیأت های امنا تشکیل و جلسات آن تا سال 82 ادامه داشته است. ازآنجایی كه 
است،  نشده  صادر  جدید  اعضای  احکام  و  است  نشده  تصریح  امنا  هیأت های  قانون  در  شورا  این  تشکیل 
كمیته های مذكور از تاریخ یاد شده منتفی شده است. درحالی كه شورای هماهنگی هیأت های امنا  عماًل شورا و 
كه از طرف مجلس شورای اسالمی و شورای عالی انقالب فرهنگی ازنظر  به منظور انجام هر چه بهتر وظایفی 
گردیده و با توجه به نقش ستادی وزارت  تأیید نهایی و ابالغ مصوبات هیأت های امنا بر عهده وزیر علوم محول 
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علوم درخصوص سیاست گذاری، هماهنگی و نظارت بر مصوبات هیأت امنا، تشکیل شده و تركیب اعضا و 
كمیته های تخصصی آن برای اعمال نقش نظارتی بر مصوبات هیأت های امنا مناسب و مؤثر است.  وظایف 
كمیته تخصصی حقوقی و تطبیق مصوبات با مسئولیت معاون حقوقی و امور مجلس وزارت  به عنوان نمونه 
و با عضویت مدیركل دفتر وزارتی، مدیركل دفتر هیأت امنا و دو تن از صاحب نظران تشکیل و وظیفه بررسی و 
تطبیق حقوقی مصوبات هیأت های امنا با قوانین و مقررات و مشخص نمودن موارد مغایر با ضوابط و مقررات 

را به عهده دارند.

در ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم مصوب سال 83 اعالم شده است: دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و برابر ضوابط و آیین نامه های 
كه به تصویب هیأت امنا و تأیید وزیر می رسد اداره  تی  تی، اداری، استخدامی و تشکیال خاص مالی معامال
ک عمل است نحوه نظارت بر مصوبات هیأت امنا  كه در حال حاضر نیز الزم االجرا و مال می شوند. در این قانون 
مشخص نبوده و در تبصره ماده مذكور مقرر شده است به منظور تنظیم حدود اختیارات حوزه ستادی وزارتخانه 
در امور دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و تعیین مسئولیت های متقابل دولت و هیأت های امنا 
و نحوه نظارت بر فعالیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی لوایح و تصویب نامه های الزم توسط 
كه در  گردد. الزم به ذكر است  وزارت علوم تهیه و برای طی مراحل قانونی و تصویب به مراجع ذی صالح ارائه 
گذشت بیش از دوازده سال از تصویب قانون مزبور هیچ الیحه یا تصویب نامه ای به مراجع  این خصوص به رغم 
كز  كه به دانشگاه ها و مرا كه با توجه به اختیارات قانونی جدیدی  قانونی ارائه نشده است. این در حالی است 
كه در ساختار سازمانی وزارت  تی  كاركرد بسیاری از ادارات و تشکیال آموزش عالی و پژوهشی داده شده است 
كارایی  علوم از قبل ایجاد و نظارت استصوابی بر عملکرد واحدهای تابعه و دانشگاه ها داشته اند بی اثر و فاقد 
كل طرح های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حال حاضر با توجه به  شده اند. به طور مثال اداره 
كه هرگونه عملیات عمرانی  استقالل دانشگاه ها عماًل وظایف اداری منفعلی نسبت به این واحدها داشته چرا

كل نیستند. در این واحدها به تشخیص و اختیار خودشان می باشد و مستلزم اخذ تأییدیه از آن اداره 

كشور مصوب سال 95 مجلس شورای اسالمی مقرر شده  در ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 
بر  كم  حا عمومی  مقررات  و  قوانین  رعایت  بدون  پژوهشی  و  عالی  آموزش  مؤسسه های  و  »دانشگاه ها  است: 
علوم  وزیر  تأیید  به  كه  امنا  هیأت  مصوب  آیین نامه های  و  مصوبات  چارچوب  در  فقط  دولتی  دستگاه های 
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می رسد عمل می كنند.« با توجه به قانون مزبور به دانشگاه ها مجوز عدم رعایت قوانین و مقررات داده شده 
بر مصوبات مذكور پیش بینی نگردیده  برون سازمانی  و نحوه نظارت  امنا  تأیید مصوبات هیأت  ولی سازوكار 
كشور هستند در حال حاضر هم عرض  كه بخشی از قوه مجریه  است. به عبارت دیگر هیأت های امنا دانشگاه ها 
مجلس شورای اسالمی و یا هیأت وزیران اختیار قانون گذاری داشته درحالی كه نظارت مناسب بر عملکرد آنها 
وجود نداشته و مصوبات مزبور صرفًا با تأیید وزیر علوم الزم االجرا خواهند بود. چگونگی نظارت وزارت علوم 
در تدوین مقررات شفاف نبوده و تقریبًا همه پیشنهادهای مطرح شده در هیأت های امنا تصویب شده است و 

بیشتر مصوبات به جای اینکه جنبه هدایتی داشته باشد جنبه حمایتی و موردی دارند.

7- تصویب مقررات موردی و حمایتی
كه به زعم  كشوری پایبند نیستند بلکه به مصوبات خود نیز  هیأت های امنا نه تنها به قوانین و مقررات عمومی 
كارشناسی تهیه و تصویب شده و به تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده نیز  آنان با ساعت ها تالش 
كه هرگاه مصوبات مطابق میل رؤسای دانشگاه ها یا افراد مورد نظر آنان نباشد مصوبه  پایبند نیستند. به این معنا 
را به راحتی تغییر و مطابق با شرایط فرد مورد نظر مبادرت به وضع مصوبه می نمایند. به عبارت دیگر هیچ كس از 

كه چه وضعی دربرابر مصوبات هیأت امنا دارد. پیش نمی داند 

با توجه به یکسان بودن افراد در مقابل قوانین و مقررات تصویب مصوبات موردی و با نام موجه نمی باشد.

تعارض مصوبات هیأت های امنا با قوانین
1- تعارض مصوبات هیأت امنا با قانون اساسی

كشور، 1396( ، مبنی  كل  گزارش سازمان بازرسی  مطابق دستور نهم مصوبه 94/7/5 هیأت امنا دانشگاه ... )
بر تصدی دو پست اجرایی به صورت سرپرستی بدون سقف زمانی مشخص مغایر با اصل 141 قانون اساسی و 

قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل است.

2- تعارض مصوبات هیأت امنا با مصوبات شورای پول و اعتبار

برای  حساب  انواع  نگاهداری  دستورالعمل   )3( ماده  و  توسعه  پنجم  برنامه  قانون   )94( ماده  طبق   
وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب جلسه مورخ 1391 
مورخ 91/7/25 شورای پول و اعتبار، حساب های دانشگاه ها نزد بانک مركزی افتتاح نشده و به حساب واحد 
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خزانه )TSA( منتقل نشده اند.

3- تعارض مصوبات هیأت های امنا با مصوبات شورای حقوق و دستمزد

كلیه دستگاه های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این  كشوری  طبق ماده 74 قانون مدیریت خدمات 
قانون باشند یا نباشند مکلف اند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین یا تغییر مبانی و 
كسب  كارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید، موافقت شورای حقوق و دستمزد را  مقررات حقوق و مزایای 
كنند درحالی كه برای مصوبات مرتبط با تعیین حقوق و مزایا و فوق العاده های اعضای هیأت علمی و غیرعلمی 
مزایا  و  حقوق  درصد   50 برقراری  موضوع  نمونه  به طور  است.  نشده  كسب  دستمزد  و  حقوق  شورای  موافقت 
به مدیران ستادی پردیس به عنوان فوق العاده خاص بدون تصویب شورای حقوق و دستمزد و مغایر با ماده 
29 قانون برنامه پنجم توسعه )با توجه به ایجاد بار مالی برای صندوق های بازنشستگی و دولت( به تصویب 
كاركنان رسمی، پیمانی و قراردادی پردیس و عطف به ماسبق  رسیده است. همچنین افزایش 6 درصد حقوق 
گرفته است و تعیین  نمودن آن به سال 89 بدون مصوبه شورای حقوق و دستمزد و مصوبه هیأت وزیران صورت 
ریال بدون تصویب شورای حقوق و دستمزد صورت   45/600/000 مبلغ  به  برای سال 94  فوق العاده مدیریت 

گرفته است.

افزایش ضرایب حقوق مرتبه و پایه اعضای هیأت علمی با ضرایب 10 و 15 برای پایه های ویژه و ممتاز به سایر 
كسب نگردیده است. دانشگاه ها در موارد مشابه تسری داده نشده و موافقت شورای حقوق و دستمزد برای آن 

4- تعارض مصوبات هیأت های امنا با موافقت نامه های ابالغی تملک دارایی های سرمایه ای

اجازه  بر  ماده 13 سابق( عالوه   2 تبصره  تی )جایگزین  معامال و  مالی  آیین نامه  ماده )28(   )2( تبصره  در 
سایر  موجودی  از  ضروری  موارد  در  كه  شده  داده  اجازه  مؤسسه  به  سپرده  حساب های  موجودی  از  استفاده 
معین  موارد  غیر  در  مؤسسه  رئیس  تشخیص  به  سرمایه ای  دارایی  تملک  حساب  ازجمله  خود  حساب های 
شده طبق موافقت نامه ها استفاده نماید. درحالی كه موافقت نامه های مرتبط با تملک دارایی های سرمایه ای 
بایستی در محل  لزومًا  و  ابالغ   ) راهبردی رئیس جمهور و نظارت  برنامه ریزی  برنامه وبودجه )معاون  از سازمان 
خود مصرف شود و طبق ماده 598 قانون مجازات اسالمی هرگونه جابه جایی اعتبارات و مصرف آن در غیر 
محل معین جرم تلقی شده است. بعضًا مصوبات هیأت امنا مجوز جابه جایی اعتبارات تملک دارایی های 
سرمایه ای را به رؤسای دانشگاه ها داده و این امر دارای اشکال بوده و دستگاه های نظارتی را در تطبیق عملکرد 
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مالی دانشگاه ها دچار ابهام می نماید.

)حذف  دانشگاه  معامالتی  و  مالی  خاص  قوانین  با  امنا  هیأت های  مصوبات  تعارض   -5
ذی حساب(

تی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی  با توجه به ماده )10( قانون نحوه انجام امور مالی و معامال
به  حکم  این  دانشگاه ها،  در  ذی حساب  انتصاب  لزوم  بر  مبنی  اسالمی  شورای  مجلس   1369 سال  مصوب 
موجب ماده )10( قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بند )ب( ماده )20( 
قانون برنامه پنجم توسعه نسخ نشده و مصوبه جلسه 767- 94/6/24 شورای عالی انقالب فرهنگی مبنی بر 
انتصاب مدیر مالی در دانشگاه ها به جای ذی حساب برخالف قانون مذكور و خارج از حدود وظایف این 

شورا به تصویب رسیده است. 

تی جدید( مبنی  تی دانشگاه ها )ماده 18 آیین نامه مالی و معامال بنابراین ماده )2( آیین نامه مالی و معامال
بر انتصاب مدیر مالی در دانشگاه ها مغایر ماده )10( قانون مورد اشاره به تصویب هیأت های امنای دانشگاه ها 

رسیده است.

6- تعارض مصوبات هیأت امنا با قوانین برنامه

طبق ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور ایجاد نظم و نسق در امور مالی دستگاه های اجرایی، 
با  را  و اعتبار، حساب های خود  كلیه دستگاه های اجرایی طبق دستورالعمل شورای پول  گردیده است  مقرر 
و  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  نمایند.  متمركز  واحدی  حساب  در  كشور  كل  خزانه داری  هماهنگی 
كنون به اجرای دستورالعمل  پژوهشی با تمسک به اختیارات هیأت امنا از این حکم قانون استنکاف نموده و تا
مؤسسات  در  همچنان  و  نکرده اند  تمکین  اعتبار  و  پول  شورای  مصوب  دولتی  حساب های  نگهداری  نحوه 

خصوصی و بانک های دولتی با افتتاح حساب های دومنظوره سرمایه گذاری می نمایند.

7- مسئولیت جمعی، مصونیت جمعی

امنا بدون  به هیأت های  و دادن اختیار وضع مقررات  برنامه  قوانین  ...( در  قید )عدم رعایت  به  توجه  با 
كه مقرراتی مغایر قوانین آمره یا حتی مصالح  كردن محدوده اختیارات آنان بعضًا مشاهده شده است  مشخص 
گردهمایی های بین المللی و دعوت از افراد خارجی بدون تصویب  كشور ازجمله برگزاری سمینارها و  امنیتی 
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كاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از  هیأت وزیران مغایر با تبصره 3 ماده یک قانون نحوه اعمال نظارت بر 
تجمل گرایی )مصوب 1370/9/27 مجلس شورای اسالمی( و یا برگزاری دوره های رسمی با زبان انگلیسی مغایر 
اصل پانزدهم قانون اساسی به تصویب رسیده و اجراشده است. برای فرزندان اعضای هیأت علمی و غیر هیأت 
كه نقض اصل تساوی مردم در مقابل قانون و مصداق بارز  علمی دانشگاه ها تخفیف شهریه به تصویب رسیده 
تبعیض و سوءاستفاده از جایگاه هیأت های امنا است. در این شرایط حتی باوجود رأی دیوان عدالت اداری 
كشور، مجددًا مصوبات مشابه توسط هیأت امنای دانشگاه ها به تصویب  كل  و پیشنهادهای سازمان بازرسی 
رسیده است. با توجه به تعداد و جایگاه علمی اعضای هیأت های امنا، الزام آنان برای تمکین به مقررات، 
وزارت علوم  انتظامی اعضای هیأت علمی  به تخلفات  ندارد. هیأت های رسیدگی  مناسبی  ضمانت اجرای 
غالبًا با اغماض، رأی برائت برای تخلفات آنان صادر می نمایند. به عبارت دیگر مسئولیت جمعی هیأت های 
امنا به انضمام مهر تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، بر مصوبات مزبور به نوعی مصونیت جمعی را برای 
كه مركز هیأت های امنا و حوزه ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  آنان به ارمغان آورده است به این نحو 
مسئولیت تصویب مقررات و پاسخ گویی اشکاالت احتمالی آنها را به عهده دانشگاه ها و دبیران هیأت های امنا 
كز آموزش عالی و تحقیقاتی پس از اخذ تأییدیه وزیر علوم، تحقیقات  محول نموده و متقاباًل دانشگاه ها و مرا
و فناوری به نحوی خود را مبری از مسئولیت تلقی و مسئولیت هرگونه اشکاالت و نقایص قانونی را به عهده 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می دانند و نتیجه این دور باطل عدم پاسخ گویی مناسب به مراجع نظارتی و 

درنتیجه تحقق خودمختاری دانشگاه ها می باشد.

8- عدم الزام سایر دستگاه های اجرایی درخصوص اجرای مصوبات هیأت امنا

ایجاد الزام در اجرای مصوبات هیأت های امنا برای سایر دستگاه های اجرایی یکی از چالش های فرا روی 
مقررات  با  امنا  هیأت  تعارض مصوبات  پژوهشی است.  و  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  امنای  هیأت 
گستره شمول مصوبات هیأت امنا قابل بررسی است به این نحو  كم بر دستگاه های دولتی با توجه به  جاری حا
گر قائل باشیم مصوبات هیأت امنا جایگاه و اعتبار قانون را دارد، تبعیت سایر دستگاه ها از این مصوبات  كه ا
گر برای مصوبات فوق ارزشی پایین تر از قانون قائل باشیم نه تنها هیچ دستگاه تکلیفی برای  الزامی است؛ اما ا
رعایت مصوبات معارض با قانون ندارد بلکه عمل به مصوبات فوق نقض قانون مجلس و موجب مسئولیت 
یک  به  بحث  موضوع  شدن  روشن  برای  و  مثال  برای  است.  پژوهشی  آموزشی  مؤسسات  و  دانشگاه ها  برای 
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كرده است  ایجاد مشکل  كاركنان دانشگاه ها  از  قابل توجهی  برای بخش  كه در حال حاضر  مصداق عملی 
ترمیم حقوق  جهت  در  و  خود  از مصوبات  یکی  در  مطرح،  دانشگاه های  از  یکی  امنا  هیأت  اشاره می شود. 
كاركنان غیر هیأت علمی، اقدام به وضع فوق العاده جذب نمود. فوق العاده مقرر همانند سایر مزایای مستمر 
كشور از پذیرش این  كسور بازنشستگی شد، لیکن سازمان بازنشستگی  به عنوان مزایای ثابت تلقی و مشمول 
كه  كشوری  كه وفق ماده 106 قانون مدیریت خدمات  فوق العاده امتناع نمود. استدالل سازمان مذكور آن است 
كه این سازمان ملزم به  ذكری از فوق العاده های قانونی نموده، سخنی از فوق العاده جذب نکرده است و ازآنجا
رعایت قانون )نه مصوبات هیأت امنا( است، لذا نمی تواند به فوق العاده جذب مصوب هیأت امنا ترتیب اثر 

دهد )اسکوئی،1394؛6(.

نتیجه گیری و پیشنهاد:
مقررات و  قوانین  سلسله مراتب  در  مجریه(  قوه  از  بخشی  )به عنوان  امنا  هیأت های  مصوبات 

عالوه بر آنکه نمی تواند مخالف شرع و قانون اساسی باشد، نباید با مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی، 
كمیتی ازجمله مصوبات مغایرات داشته باشد. با توجه  قوانین خاص مجلس، اصول حقوقی و قوانین آمره حا
به یکسان بودن افراد در مقابل قوانین و مقررات، تصویب مقررات حمایتی و موردی برای اشخاص موجه نبوده 
و مغایر شأن هیأت های امنا است. با عنایت به لزوم تأیید مصوبات هیأت های امنا توسط وزیران وزارت علوم، 
حقوقی  تأیید  برای  مناسب  سازوكار  پیش بینی  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  و  فناوری  و  تحقیقات 
رفع  برای  و  بوده  الزم  امنا  هیأت های  در  تصویب  و  طرح  برای  ارسالی  بخشنامه های  و  امنا  هیأت  مصوبات 
كم بر دستگاه های  مشکالت و برداشت های مختلف ناشی از عبارت »بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حا
كشور، الزم است در راستای پیشینه تاریخی قانون  دولتی« مندرج در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 
هیأت امنا )قبل از انقالب( و مفاد ماده 1 قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
و قانون تشکیل هیأت های امنا دانشگاه ها، مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی، عبارت مذكور در اصالحات 

گردد. گرفته و حذف  قانونی مورد توجه قانون گذار و شورای محترم نگهبان قرار 
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سݩݩݒ  داںݐ
ی اںݪݓ ںݔ اررݐ

سال نهم
شماره 31
بهار 1396

روش شناسی ایضاح مفاهیم نظارت و بازرسی

دكتر رضا عارف1 

مقدمه
كه درباره علل وقوع جرائم، تخلفات  نگاهی به پژوهش های حوزه مبارزه با فساد و دستاوردهای تحقیقاتی 
كه همواره در مجموعه علل و عوامل یادشده، وجود ابهام در قوانین  و سوءجریان ها انجام شده، نشان می دهد 
كه اصل 174 قانون اساسی3،  و مقررات، به عنوان عاملی مهم و اساسی بیان می شود2. به عنوان مثال از زمانی 
كه در  كشور قرار داد، به دلیل ابهامی  كل  وظیفه نظارت بر »ُحسن جریان امور« را بر عهد ه ی سازمان بازرسی 
كه تفاوت »ُحسن جریان امور«  این اصل وجود داشت، این پرسش در مجلس ُخبرگان قانون اساسی طرح شد، 
امور«  ابهام در حدود معنای »ُحسن جریان  كه این  اینجا است  با »اجرای صحیح قوانین« چیست؟ جالب 
همچنان باقی ماند تا اینکه در سال 1360 رئیس وقِت سازمان بازرسی، تفسیر اصل یاد شده را از شورای نگهبان 

جویا شد، اما ظاهرًا پاسخ شفاف و روشنگرانه ای دریافت نکرد4. 

توجه به مکاتبات صورت گرفته در این زمینه، لزوم پرداختن بیشتر به موضوع را نشان می داد؛ از این رو سازمان  
كرد.  برگزار  را  آن«  و شاخص های  امور  ابعاد ُحسن جریان  »بررسی  میزگردهای تخصصی  كشور،  كل  بازرسی 
نتیجه جلسات ُخبرگان قانون اساسی در این زمینه، مکاتبات سازمان بازرسی با شورای نگهبان و آن میزگردها، 

كه همچنان مؤید بقای ابهام در معنای »ُحسن جریان امور« است.  مجموعه ای را فراهم آورده 

مشابه همین ابهام در دیگر جاهای متون قانونی قابل مشاهده است مثاًل درباره اصول 156 قانون اساسی نیز 

) كشور كل  1 - دكترای فلسفه، پژوهشگر مركز مطالعات و پژوهش های سالمت اداری و مبارزه با فساد )سازمان بازرسی 
گزارش پژوهشی »تأملی بر پدیده قانون گریزی«، سال هشتم، شماره 79، ص 39. 2 - برای نمونه رک: عارف، رضا، 1394، 

3 - اصل 174: » بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام 
كشور زیر نظر قوه قضائیه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می كند.« كل  سازمان بازرسی 

قانون اساسی جمهوری اسالمی، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری ، ص 899/  و مستندات  مبانی  4 - رک: ورعی، سید جواد، 1385، 
همچنین: پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان،20ژانویه 2016.
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كه منظور از »ُحسن اجرای قوانین«چیست؟1 این پرسش ظاهرًا به وظایف قوه  همواره این پرسش ها مطرح بوده 
قضائیه2 برمی گردد. ابهام در این اصل نیز از واژه »ُحسن« نشأت می گیرد3. 

برخی  می دهد:  نشان  را  مختلف  دیدگاه  سه  امور«،  جریان  »حسن  درباره  ارائه شده  آرای  به  گذرا  نگاهی 
و  موردبحث  همان جا  در  و  دارد  تعلق  اداری«4  »حقوق  دانش  قلمرو  به  امور«  جریان  »ُحسن  مفهوم  معتقدند 
گروهی »ُحسن جریان امور« را موضوعی در قلمرو دانش مدیریت می دانند. در این نگاه  ایضاح قرار می گیرد5. 
ُحسن جریان امور نتیجه فرآیندهای مدیریتی به شمار می آید و دانش مدیریت را متکفل ایضاح آن می دانند.6 
برخی دیگر »ُحسن جریان امور« را بیش از آن كه یک مسأله حقوقی بداند، مسأله ای روانی- اجتماعی به شمار 
كه تابع خواست و ذائقه جمعی مردم است7. آنچه اهمیت دارد این كه باوجود تفاوت آشکار میان این  می آورد 
دیدگاه ها و با نظر به تركیب اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی، شورای نگهبان، سخنرانان سلسله نشست ها 
افراد سرشناس  غالبًا  اعضا  این  این كه همگی  و  است  برگزاركرده  كشور  كل  بازرسی  كه سازمان  میزگردهایی  و 
كامی این نشست ها در رفع ابهام از عبارت »حسن جریان  كشوری و دانشگاهی بودند، همچنین با توجه به نا

كه؛  امور«، این پرسش ها در ذهن طرح می شود 

اساسًا متد یا روش رفع ابهام ازاین گونه مفاهیم چیست؟ آیا علم حقوق عهده داِر رفع ابهام ازاین گونه مفاهیم 
و  یا سایر علوم  بنابرنظر برخی، علم مدیریت، علم روان شناسی، علم جامعه شناسی  یا  قوانین است  مبهم در 

دانش های بشری؟

1 - قانون اساسی، اصل 156.
كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف  2 - اصل 156: »قوه قضائیه قوه ای است مستقل 

زیر است:
1. رسیدگی و صدور حکم درمورد  تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدامات الزم در آن 

گسترش عدل و آزادی های مشروع 3. نظارت بر حسن اجرای قوانین.... كه قانون معین می كند 2.احیای حقوق عامه و  قسمت از امور حسبیه 
قانون اساسی جمهوری اسالمی، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری ، ص 899/  3 - رک: ورعی، سید جواد، 1385، مبانی و مستندات 

همچنین: پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان،20ژانویه 2016.
كه حقوق و تکالیف سازمان های اداری دولت  گفته می شود  4 - حقوق اداری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است و به مجموعه قواعد 
و روابط آن ها با مردم را تعیین می كند. حقوق اداری ناظر بر فعالیت های مربوط به خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی سازمان های اداری 
است و شامل فعالیت های سیاسی، قضائی، قانون گذاری این سازمان ها نمی شود. رک: موتمنی طباطبائی، منوچهر،1381، حقوق اداری، تهران، 

دانشگاه تهران، ج 7، ص20.
 ،) كشور كل  گزارش پژوهشی )سازمان بازرسی  كنکاش نظری و مفهومی و شاخص سازی،  5 - رک: امین ورزلی، نصرالدین، ُحسن جریان امور؛ 

سال سوم، شماره 24، 1 مهرماه، ص 26.
6 - رک: همان، ص 25.

7 - رک: همان، ص 34 و 36.
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هنگام سخن از ابهام در معنای »ُحسن جریان امور«، »ُحسن اجرای قوانین« و بسیاری از واژه ها و عبارت های 
كه پای زبان و متن در میان است و رفع ابهام از زبان و  كرد  مبهِم یادشده در متون قانونی، این را نباید فراموش 

متن دانش های زبانِی خاص خود را دارد.

تولید،  در  تأثیرگذار  عوامل  اقسام،  جهت  از  نمادها  و  نشانه ها  مطالعه  به  كه  است  دانشی  نشانه شناسی1، 
كه »مؤلفه های تشکیل دهنده  كم بر آن ها می پردازد. این دانش بیان می كند  مبادله، تعبیر آن ها و نیز قواعد حا
كلیدواژه »نشانه شناخت«  گرچه  كدام است؟«2 ا كه بر آن ها حکمرانی می كند  نشانه ها چیست؟« و »قوانینی 
كتاب »رساله ای درباِب قّوة فاهمه« به كار برد3، اما این رشته علمی به  ک در سال 1690 در  را اولین بار جان ال
روایت مشهور ولی ناموثقی4 با سخنرانی های فردینان دو سوسور زبانشناس سوئیسی در دانشگاه ژنو آغاز شد و 

گردانش اندیشه های او چاپ و منتشر شد.  كوشش شا پس از وی به 

كه یکی از شاخه های آن زبان شناسی است. در زبان شناسی، سخن از  نشانه شناسی خود شاخه هایی دارد 
سه منظر زیر بررسی می شود.5 

كنار هم آمدن واژه ها به منظور  • نحوشناسی؛6 نحوشناسی دانش مطالعه قواعد مربوط به نحوه تركیب و در 
ایجاد و درک جمالت در یک زبان است.

• معناشناسی7؛ دانش بررسی خود لغت یا به تعبیری مفرد لغت از جهت معنی  و داللت در زبان های انسانی 
است.8 

كاربردشناسی؛9 از این منظر زبان شناس به بحث درباره تأثیر بافت بر معنا می پردازد.10   •

1 - Semiology/ Semiotics/ Semeiotics
2 - See: https://en.wikipedia.org/wiki/Semiotics [2017/07/17, 11:34]

3 - همان.
كاذب سوسور شد: رک: كرده بود، اما عدم توجه به نظرات هومبولت باعث شهرت  4 - قبل از سوسور، هومبولت این نظریات را به نحوی بیان 

 https://fa.wikipedia.org/wiki/[12:13 ,2017/07/17] زبانشناسی
5 - See: https://en.wikipedia.org/wiki/Semiotics [2017/07/17, 11:34]
6 - Syntax
7 - Semantics
كه در آن خود لغت یا به تعبیری مفرد  گاهی دانشی است در عرض دو دانِش »نحوشناسی« و »كاربردشناسی«  8 - »معناشناسی« دو معنا دارد 

گاهی به مجموع این سه دانش »معناشناسی« اطالق می شود. لغت از جهت معنی  و داللت در زبان های انسانی بررسی می شود و 
9 - Pragmatics
10 - https://fa.wikipedia.org/wiki/[10:41 ,2017/07/17] ,كاربردشناسی
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كه به تفکیک سه منظر باال توجه شود. برای روشن تر شدن  هنگامی درک معنای یک عبارت میّسر می گردد 
كرد: تفاوت این سه منظر می توان این مثال را ذكر 

پدری شب هنگام به فرزندش می گوید: »پسرم وقت خواب است.« این جمله از جهت نحوشناسی جمله ای 
است در قالب اخبار و از جهت واژه شناختی و لغوی تمام الفاظ و عبارات آن همگی معانی هسته ای و اساسی1 
خود را دارند. از نظر واژه شناختی »وقت خواب است.« معنای »فرارسیدن هنگامه خواب« را افاده می كند. اما 
كه: »پسرم برو  كاركرد این جمله را دارد  گرفتن بافت یا به تعبیری قرائن،  كاربردشناسی یعنی با در نظر  از جهت 
بخواب« به دیگر سخن وقتی پدری در چنان شرایط می گوید »پسرم وقت خواب است.« درست مانند آن است 

گفته باشد: » پسرم برو بخواب«. كه 

برای عبور از ظاهر الفاظ، عبارات و رسیدن به پیام اصلی مندرج در آن ها باید به تفاوت های نحوشناختی، 
گوینده توجه شود. توجه به این سه حوزه، »معناشناسی«  یا  كاربردشناختی مدعای نویسنده  واژه شناختی و 
كه بنابر نظر نویسنده، در رفع ابهام از متون  یا سمانتیِک2 فهم متن را شکل می دهد و این همان دانشی است 
به طور عام و متون حقوقی در بحث ما، راهگشا است و از همین رو پرداختن به آن نیز اهمیت دارد.3 همان طور 
كه معتقد  كه به زودی روشن خواهد شد. معناشناسِی زبانی، به یک معنا، شاخه ای از دانش زبان شناسی است 
كرده و تحلیل  كلیدی زبان آن ها تبلور پیدا كلمات  گروه در  است مفاهیم و تصورات فرهنگی یک ملت، قوم یا 
روشمند زبان وسیله ای است برای تفسیر و تصویر آن ها، لذا می كوشد با عطف توجه به خود زبان و معنا، به 
گروه و تحلیل روشمند آن ها در قالب  یک میدان معناشناختی،  كلیدی زبان یک ملت، قوم یا  گان  استخراج واژ
كاركرد ذهن ایشان در درک معنا را، بیابد و از این  كند و چگونگی  كشف  بپردازد تا آن مفاهیم و تصورات را 
كند. ازجمله پیش فرض های اساسی این گونه معناشناسی، این  راه به شناخت جهان بینی ایشان دست پیدا 
كه این نظام معنایی در قالب میدان های  كه فهم یک زبان منوط به درک هندسه و نظام معنایی است  است 
تحلیل  با  و  معناشناختی  میدان  در  كلیدی  واژه ی  هر  ازاین رو  متبلور می شود.  زبان  آن  بر  كم  معناشناختی حا
كاربرد  كالم، مشتقات آن واژه در متن، وجوه معانی هر مشتق در  با سایر واژه ها، بافت  روشمند، در نسبتش 

1 - معنای »اساسی« در خالل بحث توضیح داده خواهد شد.
2 - Semantics
زبان های خارجی، دانشکده  پژوهش  ادبی«،  نقد  رویکردهای سنتی و جدید  متن در  معناشناسی فهم  مبانی  مهیار،  3 - رک: علوی مقدم، 

ادبیات و علوم انسانی، ش 206، سال 51، بهار و تابستان 1387، ص 8.
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كه در متن به واژه مورد نظر اسناد داده شده،  متنی آن، مترادف های هر وجه و درنهایت در نسبتش با مفاهیمی 
بررسی و سنجیده می شود.

كه می تواند از مفاهیِم مبهِم نظارت و بازرسی، رفع  كه دانشی  در این مقاله مدعای اصلی نویسنده این است 
كه در این دانش توصیه می شود. كند، دانش معناشناسی و روش هایی است  ابهام 

با توجه به مدعای باال پاسخ به 8  پرسش زیر الزم می آید.

كدام قسم مد نظر ما است؟ 1. معناشناسی بر چند قسم است؟ و در این میان 

2. معنا چیست و درباره معنا  چه نگرش هایی وجود دارد؟

كدام است و مفهوم هریک از آن ها چیست؟ 3. اصطالحات مهم در معناشناسی 

كدام الگو مد نظر نویسنده است؟ 4. در میان اقسام معناشناسی زبانی و روش های آن 

5. اصول الگوی معناشناختی مختار نویسنده، چیست؟

( چیست؟  6. منظور از معنا در این الگو )روش مختار

7. در الگوی مختار نویسنده روش یا روش ها هفت گانه تجزیه وتحلیل معناشناختی چیست؟

كدام است؟ 8. شرایط ساخت میدان معناشناختی 

اقسام معناشناسی 
ما است؟  كدام قسم مد نظر  میان  این  و در  بر چند قسم است؟  كه معناشناسی  این پرسش  به  پاسخ  در 

ک قرار دادن نوع رویکرد بر سه قسم است: گفت »معناشناسی« با مال می توان 

از  قسم  این  بازمی گردد.  افالطون  آرای  و  میالد  از  قبل  سال  چهارصد  به  آن  سابقه  كه  فلسفی  معناشناسی   .1
معناشناسی بخشی از مطالعه فلسفی زبان است.

كه با سابقه ای نسبتًا جدید بخشی از منطق ریاضی را تشکیل می دهد و در این مقاله  2. معناشناسی منطقی 
مد نظر نویسنده نیست.

كه شاخه ای از دانش زبان شناسی است و قدمت آن به سده 19 میالدی می رسد.1 در  3. معناشناسی زبانی، 

1 - رک: همان، ص 7.
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كاركرد ذهن  كشف چگونگی  این قسم از معناشناسی، توجه به خود زبان است و در آن با مطالعه زبان و معنا، 
آدمی در درک معنا از راه زبان مد نظر است.1 

كه در این تحقیق مورد نظر است.  از میان اقسام معناشناسی یاد شده، قسم اخیر همان قسمی است 

ماهیت معنا
منظور از معنا چیست؟ درباره معنا چه نگرش هایی وجود دارد؟ سنت ادبی و رویکردهای نو به نقد ادبی، 

دو نگرش مهم در تحلیل معنا را نشان می دهد.

از  برخی  می شود  لحاظ  خواننده  از  مستقل  و  متعّین  امری  معنا  نگرش  این  در  معنا؛  تعّین  به  قائالن   •
صاحب نظران، زبان شناسان و فیلسوفان همچون فردینان دو سوسور، شالیرماخر، دیلتای و اریک هرش به این 
گرد نظریه های »هرمنیوتیک  گردا دیدگاه باور دارند. در دویست سال اخیر طرفداران این دیدگاه درباره معنا، 
عینی گرا«، »مؤلف محوری« و »متن محوری« حلقه زده اند. نظریه نشانه شناسی فردینان دوسوسور با نگرش تعّین 
و مدلول  نوشتاری آن(  یا شکل  آوایی  از داللت گر )تصویر  را مجموعه ای  معنا همخوانی دارد. سوسور، نشانه 
كه یک داللت گر  كه به نحو اختیاری و قراردادی با هم ارتباط دارند، به این معنا  )معنای داللت گر( می دانست 
كه بر اساس توافق و قرارداد، داللت گر به مدلولی خاص  كند، اما پس از آن  ممکن بود به مدلول دیگری داللت 
اختصاص یافت و بخشی از نظام زبان شد، نوعی اجبار و ضرورت بر به كارگیری این نشانه زبانی حکمفرما 

می شود.2

• قائالن به نظریه عدم تعّین معنا )یا خواننده محوری(؛ بنابر این دیدگاه، معنا به خودی خود عینیتی ندارد 
ک دریدا، روالن  كسانی هستند همچون ژا و به خواننده متن وابسته است. پیروان دیدگاه خواننده محوری، 

بارت، و طرفداران هرمنیوتیک تاریخی گرا، شالوده شکنی و پساساختارگرایی.3

كاركرد معناشناسی در ایضاح مفاهیم مربوط به نظارت و بازرسی و رفع  در این مقاله به منظور نشان دادن 
كه پرداختن به معنا و معناشناسی با تمام  ابهام از آن ها، ناچار باید به معرفی روش معناشناسی پرداخت. از آنجا 

گزینش زد. گزیر باید دست به  اقسام و شقوق در این مقاله ممکن نیست، نا

1 - رک: همان.
2 - رک: همان، ص 8.
3 - رک: همان، ص 6.
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گونه ای از  كاربردی درجهت رفع ابهام از مفاهیم نظارت و بازرسی، به معرفی  این نوشته با هدف ارائه روشی 
كه نمونه عالی آن توسط زبان شناس، قرآن پژوه، اسالم شناس و فیلسوف ژاپنی توشیهیکو  معناشناسی می پردازد 
ایزوتسو در دو اثر »خدا و انسان در قرآن« و »ساختمان معنایی مفاهیم اخالقی-دینی در قرآن« به اجرا در آمد و 
كار بر محور آرای ایزوتسو خواهد  ترجمه های آن در زبان فارسی نیز موجود است. در این راستا اساس و مبنای 

كسانی چون فردینان دوسوسور قرار داد. كه از جهت تبارشناسی، روش و نگرش او را باید در ردیف  بود 

اصطالحات مهم در معناشناسی
كلیدی بحث توضیح داده شود این  پیش از معرفی روش معناشناسی ایزوتسو الزم است برخی اصطالحات 

اصطالحات فهم دیدگاه ایزوتسو و روش مورد نظر  او را ممکن می كند. 

نسبی  معنای  یک  و  دارند  اساسی  معنای  یک  كلمات  سمانتیک،  در  معناشناختی؛  جهان بینی   )1
به گونه ای  بیش  یا  كم  همگی  كه  می شوند  لحاظ  فرهنگی  اجتماعی-  پیچیده  نمودهای  مثابه  به  هریک  و 
كه در حال حاضر در آن هستند رنگین شده اند. تحلیل  برجسته با صبغه منبعث از ساحت فرهنگی محیطی 
كلمه، به تحقیق موشکافانه درباره شرایط فرهنگی زمانه و مردم زمانه و دانش  معناشناختی ُبعد نسبی معنای 
كلمه نیست همان طور  تخصصی زبان شناسی  محتاج است. تحلیل معناشناختی تحلیل ساخت صوری یک 
كلمه یا همان معنی اشتقاقی آن هم نیست. اشتقاق و ریشه شناسی  كه تحقیق در معنی اصلی پیوسته به این 
كلمه در اختیار ما قرار می دهد. تحلیل معناشناختی فراتر از این  صرفًا اطالعات اندكی درباره ی معنای اساسی 
كنیم در طبقه دانش های فرهنگی می گنجد. تركیب دو  گر بخواهیم تحلیل معناشناختی را طبقه بندی  است. ا
كه همان وجه برجسته از آن فرهنگ  كلمه )معنای اساسی و معنای نسبی(، یک چهره خاص را  سیمای معنی 
كله فرهنگ  كه بتواند در بازسازی تمام شا است روشن می كند. ویژگی تحلیل معناشناختی مطلوب آن است 
كند و این تصور همان  كمک  كه در واقع در تصور مردم وابسته به آن فرهنگ بوده است به ما  به همان صورتی 

گویند.1   كه جهان بینی معناشناختی  چیزی است 

گان2 برای به  كلمات در یک واژ كه همه  كلیدی؛ در معناشناسی، چنین نیست  كلمات  2( اصطالحات یا 
كلماتی همچون اهلل، اسالم،  گان، اهمیت برابر داشته باشند.  وجود آوردن جهان بینی خاص منبعث از آن واژ

1 - عارف، رضا، سمانتیک و فهم دین، وی ژه ن ام ه روزنامه ج وان ، 26 ف روردی ن  1383، ص  2 - 3.
گان« به زودی توضیح داده خواهدشد. 2 - منظور از »واژ
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كه نقش واقعًا قطعی در ساخت جهان بینی تصوری قرآن دارند به  كفر، نبی، رسول و امثال این مفاهیم  ایمان، 
كلیدی در جهان بینی قرآنی خوانده می شوند. در بحث مبارزه با فساد اداری نیز،  كلمات یا اصطالحات  نام 
مفاهیمی چون، نظارت، بازرسی، حسن جریان امور، اجرای صحیح قوانین و امثال این مفاهیم، اصطالحات 
كار  دشوارترین  نیز  و  مهم ترین  كه  باورند  این  بر  صاحب نظران  از  برخی  می آیند.  به شمار  كلیدی  كلمات  یا 
انتخاب  كه در  كرد  باید اعتراف  كلیدی است.  معناشناس در مطالعه یک موضوع، استخراج اصطالحات 
در  محققان  توانمندی های  اختالف  و  برداشت ها  تفاوت  تـأثیر  از  پیشگیری  كلیدی،  اصطالحات  و  كلمات 
انتخاب  در  هوشی،  و  ذهنی  توانمندی های  تناسب  به  محققی  هر  دیگر  تعبیر  به  نیست.  ممکن  شناسایی، 
كلمات و  گزینش  كمتر دست می یابد.1 در واقع شناسایی و  كلیدی به موفقیت بیشتر یا  كلمات  اصطالحات و 

كلیدی تا حدی به شّم علمی محقق بستگی دارد. اصطالحات 

كه نماینده و محدودكننده یک حوزه و حیطه  كلیدی خاص است  كلمه  كانونی یا قطب؛ یک  كلمه   )3
گان  كل بزرگتر از واژ تصوری یعنی به اصطالح ما یک میدان معناشناختی نسبتًا مستقل و متمایز در درون یک 
كدام یک  گرفتن درباره اینکه  كلیدی اصطالحات مهم هستند، برای ما تصمیم  كلمات  است و چون همه 
كانونی تا حدی به شّم محقق و قوه تشخیص او  كلمه  كار دشواری است. انتخاب  كانونی قراردهیم  كلمه  را 
كانونی فراهم می آیند  كلمه  كلیدی در اطراف  كلمات  گروهی از  كانونی  كلمه  بستگی دارد. پس از انتخاب 
گروه را نمایش داده و متحد می كند. و از این راه میدان نسبتًا مستقل از تصورها پدید  كانونی همه  كلمه  و این 
گرد آمده اند هریک به صورت خاص خود نماینده جنبه ای از تصور مركزی  كه در پیرامون آن  كلماتی  می آورد. 
كه در زیر دستگاه ظاهر می شود  كلماتی  كه هریک از  كمی پیچیده می شود چرا  كار  خواهندبود البته در این جا 
كلیدی، محدود به حدود یک میدان خاص باقی نمی ماند بلکه معمواًل دارای  كانونی باشد یا  كلمه  خواه 
كانونی یک میدان ممکن  كلمه  كه به میدان های دیگر تعلق دارند.  كلمات دیگر است  ارتباط چند جانبه ای با 

كلیدی متعارفی در میدان دیگر ظاهر شود و برعکس.2 است همچون یک اصطالح 

گان« چیزی جز دو روِی امر واحد نیستند. یعنی یک شبکه  4( دستگاه تصوری؛ »دستگاه تصوری« و »واژ
گان« است و به اعتبار  واحد پیچیده از پیوستگی ها و ارتباط ها، به اعتبار سیمای زبان شناختی آن یک »واژ

1 - همان.
2 - همان.
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سیمای تصوری اش یک »جهان بینی« است.1 

كه در  گیرند  قرار  نظر  مورد  متفاوت می توانند  روان شناختی  از دو دیدگاه  گان  واژ و هم زمان؛  زمان گذر   )5
یا  »زمان گذر«  زمان« خوانده می شوند.  و »هم  یا درزمان«  گذر  »زمان  نام  به  این دو دیدگاه  نوین  زبان شناسی  
كه در آن عنصر زمان در هر چه مربوط به زبان شناسی  است علی االصول  »درزمان« عبارت از دیدگاهی است 
گذر یا در زمان یعنی مطالعه تحول زبان در طول زمان.  كید واقع می شود. به دیگر سخن مطالعه زمان  مورد تأ
كه هریک از آن ها مستقل از دیگران به روش خاص خود  كلمات است  گان از لحاظ زمان گذر، بسته ای از  واژ
كنند یعنی  گروه و دسته ممکن است حالت توقف پیدا  كلمات موجود در  رشد می كند و تغییر می كند. بعضی از 
كلمات دیگر مدت بیشتری رایج بمانند. و نیز ممکن است  در دوره ای از زمان استعمال آن ها  متوقف شده و 
كه محقق  كنند  كلماتی تازه در صحنه زبان پیدا شوند و از آن زمان تاریخ خود را آغاز  در نقطه معینی از زمان 
كلمه و معنای آن باید تمام این عوامل را در نظر بگیرد. اما مطالعه »هم  زمان« یعنی مطالعه نظام  برای شناخت 
گر در بررسی  ا كه  با این توضیح می توان این مثال را زد  گرفتن زمان.  زبانی در وضعی خاص و بدون در نظر 
گان مربوط به »حسن جریان امور« مفهوم زمان لحاظ شود یعنی محقق به بررسی مراد از آن قبل از تدوین  واژ
گان مربوط به »حسن  قانون اساسی، حین تدوین آن و در نهایت بعد از تدوین و تصویب آن بپردازد در واقع واژ
گان را بدون لحاظ عنصر زمان مورد  گر همین واژ كرده است. اما ا گذر یا در زمان  جریان امور« را بررسی زمان 

بررسی قرار دهد، تحقیقش، »هم زمان« به شمار می آید.2

گروهی از واژه های مترادف، متضاد و متشابه موجود است  6( رابطه همنشینی3 و رابطه جانشینی4؛ در هر زبانی 
گزیر باید بعضی از آن ها را برگزیند. اما این بدین معنا نیست  گفتن و نویسنده برای نوشتن نا گوینده برای سخن  كه 
كه انتخاب نمی شوند در آن سخن یا متن مؤثر نباشند. زبان،  كه واژه هاِی ظاهرًا غایب یا به تعبیر بهتر واژه هایی 
كه در جمله حاضرند شکل می دهد.  كه درست غیبت پاره ای از واژه ها، معنای عناصری را  نظامی خودكفا است 
گرفته اند  كه زنجیره ای خطی را تشکیل می دهند یعنی دركنار هم قرار  هر جمله مركب است از تعدادی واحد زبانی 
و با هم معنایی را می رسانند چنین رابطه ای، رابطه همنشینی خوانده می شود؛. برای مثال درجمله »علی آمد« 

1 - همان.
2 - همان.

3 - Syntagmatic Relation
4 - Paradigmatic Relation
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كه بتوان واحدهای  گاهی نیز ساختار جمله این امکان را می دهد  رابطه بین »علی« و »آمد«، رابطه همنشینی است. 
كرد. در این صورت، اجزای جمله با آن واحدهای غایب نیز،  زبانی دیگری را جایگزین واحدهای انتخاب شده 
مناسبت و رابطه ای دارندكه رابطه جانشینی خوانده می شود. برای مثال در جمله »داوود رسید«، می توان به جای 
كه جمعًا یک طبقه را تشکیل می دهند قرار داد و به جای »رسید«  كلمات »او«، »هواپیما« و »معلم« را  »داوود« 
كلماتی مانند »ایستاد«، »نشست« و »دیده شد« را جای داد. معمواًل این دو نوع رابطه به دو محور در زبان شهرت 
كه یکی را محور افقی و دیگری را محور عمودی می خوانند. محور افقی رابطه همنشینی را نشان می دهد، اما  یافته 

محور عمودی رابطه جانشینی را.1

الگوی معناشناسی
كه  گانی را در قلمرو مطالعات قرآنی به كارگرفت  نخستین بار ایزوتسو الگویی از معناشناسی ساختگرای واژ
كتاب »خدا و  می تواند برای تحقیق در سایر حوزه ها و متون نیز نمونه و سرمشق خوبی به شمار آید. وی در دو 
كه به زبان فارسی نیز ترجمه شده، روش  انسان در قرآن« و »ساختمان معنایی مفاهیم اخالقی-دینی در قرآن« 
كه در آثارش از آن بهره  كه این روش معناشناسی  كید می كند  كرده است. او تأ معناشناسی مد نظر خود را ارائه 
ساپیر5  ادوارد  است.4  ِویسِگربر3   دیدگاه های  و  قومی2   زبان شناسی  از  تلفیقی  و  نیست  خودش  ابتکار  برده، 
گسترش و  گردش بنیامین ورف آن را  كرد و شا زبان شناس و مردم شناس آمریکایی زبان شناسی قومی را مطرح 
كه با عنوان فرضیه ساپیر- ورف یا فرضیه نسبیت زبانی شهرت یافت.6 ایزوتسو روش معناشناسی  بسط داد 

خود را در بسیاری از موارد با فلسفه زبان هومبولت7 و فرضیه ساپیر-ورف مطابق می دانست8.  

كه به شناخت جهان بینی  كلیدی زبان است.  گان  معناشناسی از منظر ایزوتسو مطالعه تحقیقی درباره واژ
یک قوم منجر می شود. در این نگاه، زبان صرفًا ابزاری برای اظهار سخن نیست، بلکه وسیله ای است برای 

كاربرد معناشناسی هم زمانی در دیدگاه معناشناختی ایزوتسو با تکیه بر مفهوم ایمان، فصلنامه  1 - رک: پورافخم، مریم، عباسی، مهرداد، بررسی 
علمی- پژوهشی پژوهش های اعتقادی-كالمی، سال دوم، شماره 5، بهار 1391، ص 65.

2 - Ethno Linguistics
3 - Leo Weisgerber

4 - رک: ایزوتسو، توشیهیکو، 1361، خدا و انسان در قرآن، ترجمه احمد آرام، تهران، شركت سهامی انتشار، ص 5.
5 - Edward Sapir
6 - رک: لطفی، سید مهدی، بررسی و نقد معناشناسی قرآنی ایزوتسو«، دوفصلنامه علمی- پژوهشی »پژوهش های زبان شناختی قرآن«، سال 

سوم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1393، پیاپی 6، ص 40.
7 - Wilhelm von Humboldt

8 - رک: همان، ص 41.
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ذیل  به شرح  را  معناشناسی  مبنا  بر همین  ایزوتسو  است.  كرده  احاطه  را  قوم  كه یک  تصویر جهانی  و  تفسیر 
تعریف می كند: 

»علم تحقیق در ماهیت و ساخت جهان بینی یک ملت ... به وسیله تحلیل روشمند مفاهیم و تصورات 
كرده است.«1 كلیدی زبان آن ملت تبلور پیدا  كلمات  كه آن ملت برای خود فراهم آورده و در  فرهنگی عمده ای 

بر پایه نظر ایزوتسو، عبارت »معناشناسی قرآنی« به معنی »جهان بینی یا دستگاه تصوری قرآن« است؛ یعنی 
روش شناخت نگرش و تصور قرآن نسبت به جهان از خالل معانی الفاظ.

كشور« در واقع  كل  بنابر سخن فوق »معناشناسی قانون اساسی« و »معناشناسی قانون تشکیل سازمان بازرسی 
گونه ای، نگرش و دستگاه تصوری قانون اساسی و قانون تشکیل سازمان بازرسی  كه می كوشد تا به  دانشی است 

كرده اند بشناسد.  كه این قوانین را وضع و تصویب  یا به تعبیر بهتر دستگاه تصوری قانون گذارانی 

و  است  دوسوسور«  »فردینان  آثار  از  ُملَهم  و  متأثر  است،  ایزوتسو  منتخب  روش  كه  ساختگرا،  معناشناسی 
آغاز آن به سال های پس از 1930 میالدی باز می گردد.2 ایزوتسو نقش زبان را چنان تعیین كننده به شمار می آورد 
تحلیل  بلکه  آن،  اشتقاقی  معنای  تحلیل  نه  و  واژه  یک  صوری  ساخت  تحلیل  نه  را  معناشناسی  تحلیل  كه 
معناشناختی را دانشی فرهنگی می داند.3 هدف او دستیابی به جهان بینی معناشناختی است.4 از این منظر 
كلمه هم یافت نمی شود  كلمات نمودهای اجتماعی و فرهنگی پیچیده ای هستند و در جهان واقع حتی یک 
كم یا بیش  كلمات  كاماًل به وسیله آنچه معنی اساسی نامیده شد پوشش یابد. همه  كه معنی مجسم و ملموس آن 
كه فعاًل در آن وجود دارند رنگین شده اند.5 بر  به صورتی برجسته یا رنگی برخاسته از ساخت فرهنگی محیطی 
گان یک ساختمان تک سطحی نیستند بلکه در بردارنده ی تعدادی واژه های فرعی، در عرض   این اساس واژ
گره خورده را  هم و مرزهای متداخل هستند. از نظر ایزوتسو واژه ها، در یک زبان یک دستگاه و شبکه به هم 
كه این نظام معنایی در قالب  تشکیل می دهند.6 فهم یک زبان منوط به درک هندسه و نظام معنایی است 

1 - رک: همان، ص 40 و 41.
2 - رک: همان، ص 42.

3 - رک: خدا و انسان در قرآن، ص 21.
4 - رک: بررسی و نقد معناشناسی قرآنی ایزوتسو«، ص 44.

5 - رک: خدا و انسان در قرآن، ص 20/ همچنین رک: بررسی و نقد معناشناسی قرآنی ایزوتسو«، ص 44
6 - رک: خدا و انسان در قرآن، ص 21.
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كم بر آن زبان متبلور می شود.1 میدان های معناشناختی حا

كه جهان خارج از ذهن انسان، مجموعه ای از اشیاء و رویدادهای موجود در این جهان  گر پذیرفته شود  ا
مادی است، زبان در حد فاصل میان این جهان و واقعیت ها و مفاهیم ذهنی ما درباره این جهان قرار می گیرد. 
كه از نظر معنایی با یکدیگر در ارتباطند و وابسته به  گانی است  گانی، شامل مجموعه ای از اقالم واژ حوزه واژ
از واقعیت های جهان  كنار یکدیگر شکل دهنده ساخت مفهومی دامنه مشخصی  این معانی در  هم هستند 

خارج از ذهن اند.2

اصول معناشناسی
گرفت بود. این دیدگاه بر اصولی به  ایزوتسو در الگوی معناشناسی خود از دیدگاه فردینان دوسوسور الهام 

شرح ذیل مبتنی است:

1( میان مطالعه »در زمانی« یا »زمان گذر« یعنی مطالعه تحول زبان در خالل زمان و مطالعه »هم  زمانی« آن 
یعنی مطالعه نظام زبانی در وضع خاص و بدون لحاظ عنصر زمان تمایز هست. واژه تابع تاریخ است اما تحلیل 
واژه باید غیرتاریخی باشد. ازاین رو، توصیف هم زمانی بر تحلیل تاریخی واژه برتری دارد. واژه مثاًل »نظارت« 
كه در مقطع زمانی خاصی  به لحاظ نسبت و ارتباطش با سایر واژه ها تعریف می شود و آن  روابطی معتبر هستند 
توجه  روابطی  به  باید  زبان  تعریف عناصر  برای  و سیار دارد،  تاریخی  تمامًا وجودی  زبان  كه  ازآنجا برقرارند. 
كه در وضع ویژه و هم زمانی پدید می آیند.3  فرایند زبانی قابل تجزیه به عناصر در زمان نیست، مثاًل  داشت 
كنونی آن واژه نیست؛ زیرا عالوه بر تاریخ، نظاِم زبانی ای  گویای مفهوم  تاریخ و سرگذشت یک واژه به هیچ وجه 
كه در هر لحظه از تاریخ، به پدیده  هم وجود دارد. این نظام زبانی اساسًا دارای قوانین تعادل است قوانینی 
»هم زمانی« بستگی دارد: رابطه میان لفظ و معنا، در زبان، رابطه بنیادین است. طبعًا مجموعه مفاهیم، نظامی 
مبتنی بر تمایزها و تقابل ها را می سازند. این مفاهیم در قبال یکدیگر حالت نسبی دارند و از سوی دیگر، همین 

مفاهیم، نظامی هم زمانی، به وجود می آورند.4 

قرارداد  و  اختیار  نوعی  بر  مبتنی  همگی  و  نیستند  ذاتی  معانی  دارای  واژه ها،  است؛  تقابل  فرزنِد  معنا،   )2

1 - رک: بررسی و نقد معناشناسی قرآنی ایزوتسو«، ص 46.
2 - رک: همان، ص 46 و 47.

كاربرد معناشناسی هم زمانی در دیدگاه معناشناختی ایزوتسو با تکیه بر مفهوم ایمان، ص 62. 3 - رک: بررسی 
4 - رک: همان، ص 62.
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از غیر خود، واجد معنا  واژه ای منفک  قراردادی میان دال و مدلول است.1 هیچ  رابطه  هستند. معنا حاصل 
كه در تقابل با  نمی گردد بلکه در ارتباط با سایر واژه ها معنا  می یابد. در نظام زبان، الفاظ از آن رو معنا دارند 
كه در آن هر مفهومی  گونی ها و رویارویی های معنایی است  گونا الفاظ دیگری واقع می شوند. زبان نظامی از 
در  كه  است  زبانی  نظام مند  معنایی  روابط  جمله  از  معنایی  تقابل  می شود.2  روشن  خود  مقابل  مفهوم  با 
كنار روابطی چون؛ چند معنایی، شمول معنایی، ترادف و سایر روابط معنایِی از این  تجزیه وتحلیل معنا در 

كه؛ دست، به كارگرفته می شود. دو واژه هنگامی متقابل هستند 

كی داشته باشند، به عنوان مثال »كوتاه« و »بلند« در مقیاس »قد« مشتركند.  اواًل با یکدیگر نقطه اشترا

كه به نحو  گر قلمرو معنایی این دو واژه به شکل یک محور افقی ترسیم شود و قسمت میانی  كه ا ثانیًا این 
كدام از این دو واژه  در یک  كه هر  كرد  گردد، می توان تعیین  تقریبی حدوسط بین این دو واژه است مشخص 

سمت از این قسمت میانی قرار می گیرند.3 

كه در بحث مبارزه با فساد اداری، معنای »ُحسن جریان امور« را باید در  گفت  بر اساس این اصل می توان 
كرد و »سالمت اداری« را در تقابل با »فساد اداری«. تقابل با »سوءجریان امور« سنجید و معنا 

زبان  است.  مفاهیم  میان  روابط  به  مربوط  اصل،  سومین  مفاهیم؛  میان  جانشینی  و  همنشینی  روابط   )3
مؤلفه های  و  از عناصر  نظامی است متشکل  بلکه  نیست،  از یکدیگر  و مستقل  از عناصر منفک  مجموعه ای 
مرتبط با یکدیگر. رابطه میان واژه ها نیز رابطه ای دوگانه است و شامل روابط همنشینی4  و روابط جانشینی5 
گزینش بر اساس ترادف، تشابه، تفاوت  گزینش و تركیب.  می شود. بنابراین، عناصر زبانی دو نوع ارتباط دارند: 
نویسنده  یا  گوینده  است،  همنشینی  اساس  بر  جمله،  ساختار  تركیب  كه  حالی  در  می گیرد.  صورت  تضاد  و 
گزینش اجزای  كنار هم می چیند.  گفتار را از میان موارد مشابه بر می گزیند و آن ها را با ترتیب خاصی  اجزای 

كنار هم معنا را پدید می آورد.6 گفتار از میان موارد مشابه و متعدد و چیدمان آن ها در 

گفته شده »نظارت بر ُحسن جریان امور« وظیفه سازمان بازرسی است و به جای  كه در قانون اساسی  این 

1 - رک: همان، ص 63.
2 - رک: همان، ص 63.
3 - رک: همان، ص 64.

4 - Syntagmatic Relation
5 - Paradigmatic Relation

6 - رک: همان، ص 65.
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»نظارت بر« واژه دیگر به كار نبرده یا به جای »ُحسن جریان امور«، عبارت دیگر استفاده نکرده تمامًا در معنایی 
گر قانونگذار به جای »نظارت بر« واژه »مراقبت از« یا  كه باید از این عبارت به دست دهد تأثیرگذار است. مثاًل ا
گر به جای »ُحسن جریان امور«، »سالمت جریان امور«، »به َصرفه بودن  »پاس داشت از« را به كار می برد یا  مثاًل ا
كنونی مذكور در قانون  جریان امور« یا »شفافیت جریان امور« را به كار می برد چه تفاوت های معنایی با عبارت 
می داشت. توجه به این جانشینی ها و همنشینی ها در استخراج معنای عبارت قانونی »وظیفه سازمان بازرسی 

كشور، نظارت بر حسن جریان امور... است« بسیار مؤثر است. كل 

روش ایزوتسو
كه به هیچ وجه  كتاب مشهور »درس های عمومی زبان شناسِی« سوسور، بر این باور است  ایزوتسو به پیروی از 
تناظر یک به یک وجود ندارد و مصداق خارجی یک واژه نمی تواند  و  نام آن، مطابقت عینی  و  میان شیء 
كردن معنای مفاهیم، با به كارگیری معناشناسی  معنای آن واژه باشد. او برای نشان دادن دوگانگی و نیز روشن 
هم زمانی به بررسی روابط همنشینی و جانشینی و نیز نسبت تقابل یک واژه با واژه های دیگر می پردازد تا معنای 
كتاب »مفاهیم اخالقی- دینی در قرآن مجید«، در بخش معناشناسی هم زمانی معنای  كند.1 در  كشف  واژه را 

واژه را با توجه به شاخص های زیر مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهد2: 

1( ارتباط واژه با سایر واژه ها؛ 

كالم؛ 2( ارتباط آن واژه با بافت 

3( مشتقات آن واژه در متن؛

كاربرد قرآنی؛ 4( وجوه معانی هر مشتق در 

5( مترادف های هر وجه؛

كه در قرآن به واژه مورد نظر اسناد داده شده . 6( مفاهیمی 

كه برای بررسی »حسن جریان امور« باید نخست ارتباط این مفهوم را با سایر  مطلب باال به این معناست 
كرد، آنگاه باید مشتقات »حسن جریان امور« در  مفاهیم سنجید و سپس ارتباط آن با بافت حقوقی را بررسی 

1 - رک: همان، ص 61 و 66.
2 - رک: همان، ص 61-60.
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كشور مشخص شود، پس از آن وجوه معانی هر مشتق  كل  متن قانون اساسی یا متن قانون تشکیل سازمان بازرسی 
كه در قانون اساسی یا قانون تشکیل سازمان به  كاربرد قانونی، مترادف های هر وجه و در نهایت مفاهیمی  در 

»حسن جریان امور« نسبت داده شده ، معلوم شود.

كه بر اساس آن لفِظ دارای ارزش تجزیه وتحلیل  ایزوتسو در ضمن مباحث خود، هفت روش را مطرح می كند 
كه از نسبت ها و روابط میان مفاهیم حکایت گری دارد،  معنایی، شناسایی می شود. این روش های هفت گانه را 
می توان الگوی پیشنهادی ایزوتسو برای معناشناسی هم زمانی به شمار آورد. او خود در تجزیه وتحلیل الفاظ از 
كه در نزد وی  كرد  گانه به اندازه یکسان استفاده نکرده است. از این رو چه بسا بتوان استنباط  این موارد هفت 
این موارد هم وزن و هم ارزش نیستند بلکه برخی از موارد از اهمیت بیشتری برخوردارند. با ذكر این مقدمه به 

كاربرد آن می پردازیم.1  بیان روش های هفت گانه بر اساس میزان اهمیت و 

كه در تفسیر معنا مؤثرند.... بافت زبانی  1( ارزیابی لفظ بر اساس بافت؛ بافت عبارت است از مجموع عواملی 
گفتار یا متن  محیط زبانی یک واحد زبان یعنی، روابط دستوری و معنایی این واحد با دیگر واحد های زنجیره 
را نیز شامل می شود. ایزوتسو در تعریف این قاعده می گوید: »گاه معنای دقیق یک واژه از روی بافت آن و از راه 
كه  كه به آن تعریف بافتی )متنی( می گویند« ایزوتسو آن را ساده ترین موردی می داند  توصیف لفظی روشن می گردد 
به واسطه آن یک عبارت از لحاظ معنایی اعتبار پیدا می كند. او [با ارائه مثال هایی از قرآن] دو واژه »ِبّر« و »عمل 
صالح« را از همنشینی واژه های دیگر با این دو واژه و نیز روابط معنایی آن ها به دست می آورد.2 بر اساس این قاعده 
بررسی مفاهیم مربوط به نظارت و بازرسی، باید از بافت زبانی یا به تعبیر بهتر از محیط زبانی این واحد زبانی یعنی، 
كرد. مثاًل معنای »ُحسن  گفتار یا متن قانون استفاده  روابط دستوری و معنایی این واحد با دیگر واحد های زنجیره 

جریان امور« را روابط دستوری و معنایی آن با دیگر واحدهای زنجیره متن قانون روشن می كند.

كه  كه واژه »الف« در بافتی یکسان و یا در بافتی  2( براساس جانشین های لفظ در عبارات دیگر؛ هنگامی 
از لحاظ ساختمان صوری مشابه است، جانشین واژه »ب« می شود، این جانشینی به بررسی معنای هر دو واژه 
كه در یک جمله به كار رفته است، می توان  كمک می كند. بنابراین به جای واژه ای  به عنوان واژه های مترادف 
كرد )رابطه جانشینی(. در این نوع رابطه، برخالف مورد  كاربرد و جانشین آن  آن واژه دیگری )مترادف( را به 

1 - رک: همان، ص 70-69.
2 - رک: همان، ص 72-71.
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قبل، واژه ها در یک محور عمودی قرار می گیرند.1  

كه آیا مفهوم یا مفاهیم دیگری در متون قانونی و مرتبط با نظارت و بازرسی، در بافتی یکسان  حال باید دید 
كه مفهوم »حسن جریان امور« در آن به كار رفته، استعمال  كه از لحاظ صوری مشابه بافتی باشد  یا در بافتی 
كه آن واژه یا مفهوم مترادف و هم معنای با »ُحسن  گر به كار رفته باشد معنایش آن است  ا شده است یا نه؟ 

جریان امور« است.

شیاُء 
َ
3( با توجه به واژه های متضاد؛ ساخت معنایی یک واژه از روی متضاد آن معلوم می شود. »ُتعَرُف األ

ضداِدها« به عنوان مثال واژه »خیر« شاید نزدیک ترین معادل واژه »نیک« و واژه انگلیسی »Good« به مفهوم 
َ
ِبأ

كّلی »نیکی« با واژه »خیر«  كه در مفهوم  اخالقی آن باشد. اما در زبان عربی واژه های متعدد دیگری هم هستند 
كه در تقابل با »سیئه«  كه می توان تفاوت میان »خیر« و »حسنه« را  شریک اند. از آن جمله واژه »حسنه« است 
گر بتوان به معنای دقیق یکی از این چهار لفظ یعنی؛ »خیر«، »نیک«، »حسنه«،  به كار می رود، معلوم ساخت. ا
كه  گاهی دیده شده  گفت.  »Good« دست یافت، درباره معنای سه اصطالح دیگر مطمئن تر می توان سخن 
كه معمواًل در تضاد  كار می روند مثل واژه »كافر«  در متنی مثل قرآن دو واژه مختلف در تقابل با واژه سّومی به 
كار  كه در بسیاری از جاهای قرآن در تضاد با »مؤمن« به  با »مؤمن« به كار می رود، اما واژه دیگری نیز هست 
گرفته است   رفته است و آن واژه »فاسق« است. چون این واژه متضاد »مؤمن« است و نیز در همان موضعی قرار 
كه »كافر« قرار دارد پس ناچار باید به صفت نکوهیده شخص در ارتباط با مسائل دینی اشاره داشته باشد و با 
كفار، دید و نظر دشمنانه ای نسبت به خداوند دارد.2   در  كه همچون  كند  كسی را توصیف  توجه به قرائن، 
كه آیا در عبارت »حسن جریان امور«، واژه »ُحسن«، در مقابل »ُقبح«  بحث نظارت و بازرسی، باید روشن شود 

قرار دارد یا در مقابل »سوء«، یا....

در  غالبًا  مجید  قرآن  در  اخالقی  اصطالحات  و  واژه ها  مثاًل  متفاوت؛  بافت  در  واژه  كاربرد  به  توجه  با   )4
گاهی همین واژه ها حتی در بافت قرآنی  كار می روند. با این همه  كه اهمیت ژرف مذهبی دارند به  بافت هایی 
این نحوه  از  استعمال می شوند.  آن معانی  به  بافت های غیر دینی  كه در  به كار می روند  به معانی  نیز  و دینی 
درباره  سخن  همین  مشابه  پی برد.3  آن ها  معنای  ناسوتی  و  مادی  كاماًل  جنبه های  به  می توان  واژه  به كارگیری 

1 - رک: همان، ص 73.
2 - رک: همان، ص 74-73.

3 - رک: همان، ص 74.
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گاه یک واژه در بافت حقوقی و قانونی به كار می رود و معنای خاص  مفاهیم نظارت و بازرسی صادق است. 
كه  گاهی هم این مفاهیم در بافت حقوقی، به همان معانی به كار می روند  حقوقی و قانونی را افاده می كند. اما 
كه معنای غیر حقوقی  در بافت  غیر حقوقی به كار می رفتند در واقع واژه در بافت حقوقی به معنایی به كار می رود 
آن مد نظر است. شاید بتوان یکی از اختالفات میان صاحب نظران درباره تفسیر اصل 174 قانون اساسی و مراد 
كه آیا باید این عبارت را  از »حسن جریان امور« را ناشی از همین مسأله دانست در واقع اختالف در این است 
كه در یک  كه باید آن را به رغم این  كه مرجع تفسیر آن حقوقدانان هستند یا این  یک مفهوم حقوقی دانست 
كار تفسیر و توضیح ماهیت آن به عهده صاحبنظراِن  كه  بافت حقوقی آمده، یک مفهوم مدیریتی به شمار آورد 
كه در معنای  مدیریت است. به دیگر سخن آیا »حسن جریان امور« یک مفهوم مدیریتی در بافت حقوقی است 

غیرحقوقی به كار رفته است؟ 

كه در یک  5( با توجه به حوزه های معنایی؛ حوزه های معنایی مجموعه ای از واحدهای معنایی هستند 
ک دارند و همین امر سبب طبقه بندی آن ها  گرد آمده اند. به بیان دیگر در یک شرط الزم اشترا وجه مشترک 
در یک حوزه معنایی می شود. ایزوتسو در مقام تعریف، هر مجموعه ای از روابط معنایی دارای طرح در میان 
دسته های مختلف واژه های یک زبان را یک »حوزه« یا یک »میدان معنایی« می داند. نمونه ساده این نوع 
روابط را می توان در زبان انگلیسی میان واژه های wind و to blow و در فارسی میان واژه های باد و دمیدن و 
كرد. یک واژه به ندرت می تواند از واژه های دیگر جدا بماند و در تنهایی به هستی خود ادامه  وزیدن مشاهده 
كاربردی خود  گرایش شدید به تركیب با برخی از واژه های دیگر در بافت های  دهد. برعکس، واژه ها در همه جا 
گان یک زبان به صورت شبکه پیچیده ای  كه سراسر واژ نشان می دهند. هر واژه برای خود یارانی دارد، تا آن جا 
گروه بندی های معنایی بیرون می آید. یکی از وظایف مهم معناشناس، بازكردن این شبکه تودرتو و پیچ در  از 
كمک  كه به نحوی به شناخت یک حوزه معنایی  پیچ است. آن لفظ و عبارتی از لحاظ معنایی مهم است 
گروهی جداناپذیر  كند. مثاًل در قرآن مفعول دستوری واژه »افتراء« اغلب اوقات واژه »كذب« است واین دو، 
كیست ستمکارتر از آن  را تشکیل می دهند. به این دو واژه، »ظالم« نیز ملحق می شود. در حقیقت، عبارت »و 
كند؟«1 در قرآن مجید یک مجموعه عبارتی را تشکیل  كه به خداوند دروغ بندد، یا آیات الهی را تکذیب  كس 
گروه یا تركیب یا حوزه معنایی را  كه سه واژه »افتراء«، »كذب« و »ظلم« یک  می دهد و همین روشن  می سازد 

1 - انعام،22.
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از میان مفاهیم نظارت و بازرسی، حوزه های معنایی مفهوم  به وجود می آورند.1 برای تقریب به ذهن می توان 
»حسن جریان امور« را چنین بر شمرد؛ َصرفه، سالمت، فساد، شفافیت، ابهام، سوءجریان امور و مفاهیمی از 

این دست.

تک  وقوع  ازطریق  كه  دارد  وجود  متضاد  جمالت  میان  صوری  تضاد  نوعی  صوری؛  تضاد  اساس  بر   )6
كه در آن ساخت معنایی یک واژه مبهم  واژه های منفی ساز تحقق می یابد. ایزوتسو در مقام تعریف موردی را 
مانند x از روی صورت منفی آن –x روشن می شود اغلب محکوم به شکست می داند، زیرا –x از نظر وی منطقًا 
كه حوزه داللت منحصر میان دو چیز  كلی غیر از x باشد. اّما خوشبختانه در مواردی  ممکن است چیزی به 
كه فقط دوگونه قرمز یا آبی داشته باشد،  گل باشد  كه موضوع بحث نوعی از  باشد چنین نیست، مثاًل هنگامی 
كه اطالعات مثِبت بسیاری درباره آن »گونه« به شنونده  كافی است  گونه »قرمز نیست« خود  كه فالن  گفتن این 
همان  می شود،  اطالق  امور«  »سوءجریان  عبارِت  معمواًل  امور«ی  »جریان  نوع  چه  بر  كه  این  دانستن  بدهد. 
كه دانستن اینکه چه نوع »جریان امور«ی معمواًل »ُحسن« تلقی می شود.2  اندازه برای معناشناس مهم است 
كه معلوم شود »سوء جریان امور چیست« در فهم معنای »حسن جریان امور« و ماهیت آن  به عبارت دیگر این 

بسیار سودمند است. 

گاه  كه  7( براساس ترادف ساختمان دستوری یا موازنه ساختمان دستوری؛ این یکی از صنایع بالغی است 
كه دو جمله از جهت ساختمان  وجود یک رابطه معنایی را در میان دو واژه بر ما معلوم می سازد. مانند آنجا 
كه قرآن در یک جا می فرماید: »و ما یجحد بآیاتنا اال  دستوری یکی هستند اما واژه ها متفاوت می شود. مثاًل این 
كه »كافرون« و »ظالمون«  الکافرون«3 و در جای دیگر می فرماید: »و ما یجحد بأیاتنا اال الظالمون«4 نشان می دهد 
الاقل از جهتی مثاًل از جهت انکار آیات خدا با هم معادل معنایی هستند.5 حال مشابه این مسأله را در بحث 
گر »حسن جریان امور« در جایی از متن قانون با  كنید. ا »نظارت و بازرسی« درباره »حسن جریان امور« تصور 
كه در آن  ساختمان دستوری خاصی به كار رود و در جای دیگر متن قانون همین ساختار دستوری مشاهده شود 
به جای عبارت »حسن جریان امور«، عبارت دیگر به كار رفته باشد بر اساس قاعده ترادف یا موازنه ساختمان 

كاربرد معناشناسی همزمانی در دیدگاه معناشناختی ایزوتسو با تکیه بر مفهوم ایمان، ص 75. 1 - رک: بررسی 
2 - رک: همان، ص 76-75.

3 - عنکبوت، 47.
4 - عنکبوت، 49.

كاربرد معناشناسی همزمانی در دیدگاه معناشناختی ایزوتسو با تکیه بر مفهوم ایمان، ص 77-76. 5 - رک: بررسی 
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گفت میان این دو رابطه معنایی وجود دارد مثاًل در اصل 174 قانون اساسی آمده:  دستوری می توان 

امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های  »بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به ُحسن جریان 
كشور« زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد. حدود اختیارات  كل  اداری سازمانی به نام »سازمان بازرسی 

و وظایف این سازمان را قانون تعیین می كند.«1

كه »بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به جریان رضایت بخش  گفته شود  گر در جای دیگر چنین  حال ا
كشور تشکیل می گردد.«  كل  امور و اجرای درست قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام سازمان بازرسی 
با  »ُحسن«  واژه  كه  كرد  برداشت  چنین  می توان  عبارت  دو  این  دستوری  ساختمان  موازنه  از  صورت  این  در 
واژه  با  »صحیح«  واژه  و  دارند  غیرتام(  )ترادف  ترادف  معنا  از  بخشی  در  كم  دست  بودن«  بخش  »رضایت 

»درست«.

ساخت میدان معناشناختی
درک معنای واژه ها و عبارات مبهم مستلزم ساخت میدان معناشناختی است. ایزوتسو برای تشکیل میدان 
گونه معنای نسبی و معنای اساسی اشاره دارد و محوریت در میدان معناشناختی  معناشناختی به تقسیم بندی دو 
كه در  را با معانی اساسی می داند. وی برای یافتن میدان معناشناختی، اصول و مفروضاتی را بیان داشته است 

زیر به آن ها اشاره می شود:

گره خورده را تشکیل می دهند. 1. واژه ها در یک زبان، یک دستگاه و شبکه به هم 

2. الگوی عمده و اصلی این دستگاه با بخشی از واژه ها با اهمیت های خاص ساخته می شود.

گان  دخیل در ساخت یک میدان معناشناختی، ارزش برابر ندارند. 3. واژ

كلیدی  كه نقش قطعی در ساختن جهان بینی تصوری یک متن دارند، »واژه ها یا اصطالحات  4. واژه هایی 
به واژه های »اهلل«، »اسالم«، »ایمان«، »كافر«، »نبی« و »رسول«  نامیده می شوند مثاًل در قرآن می توان  آن متن 
كشور می توان  كل  كرد و در متن قانون تشکیل سازمان بازرسی  كلیدی اشاره  به عنوان واژه ها و اصطالحات 
واژه های »حسن جریان«، »نظارت«، »بازرسی«، »اجرای صحیح« و امثال این واژه ها واصطالحات را واژه ها یا 

كلیدی خواند. اصطالحات 

1 - رک: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، اصل 174.
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آن  گان  واژ میان  از  كلیدی  استخراج اصطالحات  متن  در یک  معناشناس  كار  و دشوارترین  مهم ترین   .5
كه در ساخت میدان معناشناختی واژه ای  ک هایی دارد  متن است. ایزوتسو برای این استخراج و انتخاب مال
برخی  كه  می گزیند  بر  كلیدی  اصطالحات  عنوان  به  را  مفاهیمی  او  می شود.  متوسل  آن  به  »ایمان«  همچون 
و  می كنند  احاطه  را  ایمان  مفهوم  خود،  منفی  ویژگی های  با  و  دارند  »ایمان«  مفهوم  با  تقابلی  ارتباط  آن ها  از 
كه با مفهوم »ایمان« دارند با  گاه رابطه جانشینی  كه به واسطه ارتباط همنشینی و  برخی دیگر مفاهیم هستند 

گرد مفهوم »ایمان« جمع می شوند.1 ویژگی های مثبت خود 

كه هر میدان معناشناختی نیز نماینده  كرد  كلیدی می توان میدان معناشناختی ترسیم  گان  6. بر اساس واژ
گان« شباهت دارد. كاماًل به »واژ كه از نظر طبیعت و ماهیت  یک حوزه تصوری مستقلی است 

7. هر واژه می تواند در چندین میدان معناشناختی حضور داشته باشد.

8. واژه واحد، بسته به تعلق آن به یکی از دستگاه ها و نظام های تصوری، مثاًل نظام تصوری قبل از اسالم 
یا بعد از اسالم، قبل از انقالب یا بعد از انقالب و امثال این نظام های تصوری... ارزش معناشناختی متفاوتی 

پیدا می كنند.

و  نظام  در  دیگر  معانی  بر  دستگاه،  و  تصوری  نظام  یک  در  گان  واژ یک  معانی  برخی  تقدم  دلیل  به   .9
گان یک متن است، مراجعه به آن نظام و  كه روشن كننده معنای اساسی برخی از واژ دستگاه تصوری متأخر 
دستگاه تصوری متقدم به طور پیوسته صورت می گیرد. مقایسه بین دو دستگاه تصوری متقدم و متأخر نحوه 

تأثیر تاریخ در اندیشه و زندگی قومی و دگرگونی آن را روشن می سازد.2

بررسی موردی؛ مفهوم »ایمان در قرآن«
به منظور روشن شدن ماهیت روش معناشناسی و نشان دادن الگوی عملی، معناشناسی مفهوم »ایمان« در 

كه توسط خود ایزوتسو انجام شده است ذكر می گردد.3 قرآن 

كار قرار داده و ایمان را از جهت »متعلق«،  ایزوتسور در تحلیل معناشناختی مفهوم »ایمان«، بافت را اساس 
»فاعل«، »ماهیت«، »نشانه ها و آثار« مورد بررسی قرار می دهد. مثاًل با تکیه بر آیات قرآنی، »اهلل« را متعلق ایمان 

كاربرد معناشناسی همزمانی در دیدگاه معناشناختی ایزوتسو با تکیه بر مفهوم ایمان، ص 80-90/ همچنین رک: خدا و انسان  1 - رک: بررسی 
در قرآن، ص 30.

2 - رک: خدا و انسان در قرآن، ص 22-26/ همچنین رک: بررسی و نقد معناشناسی قرآنی ایزوتسو، ص 47.
3 - رک: همان، ص 90-80.
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كه با شنیدن نام خدا ترس و احترام شدیدی  كسی می یابد  می یابد.1 او به استناد آیات قرآن، مؤمن حقیقی را 
در دلش ایجاد می شود و جدیت و وقار دارد2  و ....3  از منظر »نشانه ها و آثار« نیز مؤمن دارای این ویژگی ها 
است4: اعتقاد عمیق به بردباری، عبادت دائمی، ترس از آخرت، صدقه دادن، پرهیز از اعمال جاهلی )شرک، 
گفتن به باطل و لغو،  گواهی دادن و سخن  كشتن جانداران به غیر حق،دوری از زنا، اجتناب از  بت پرستی، 

كلمات وحی و ...5.  احساس خوشایند نسبت به 

میدان  در  »مؤمن«  ویژگی های  تحلیل  هدف  با  بعد،  مرحله  در  ایمان،  مفهوم  بررسی  از  پس  ایزوتسو، 
را  او »ایمان«  كانونی »ایمان« می پردازد.  با مفهوم  كلیدی مرتبط  كلمات  معناشناختی »ایمان«، به استخراج 
كلمات  كانونی و آن  كلمه  كرده است. این  كلیدی متعددی آن را احاطه  كلمات  كه  كانونی می داند  كلمه ای 
كلیدی این میدان معناشناختی  كلمات  گردآوری  كلیدی با هم یک شبکه تصوری را شکل می دهند. روش 
كه برخی از آن ها ارتباط تقابلی با مفهوم ایمان دارند و با ویژگی های منفی خود، مفهوم  به این صورت است 
كه با مفهوم »ایمان« دارند  گاه رابطه جانشینی  ایمان را احاطه می كنند و برخی به واسطه ارتباط همنشینی و 
كه  كلیدی متقابل با »ایمان«  كلمات  گرد مفهوم »ایمان« جمع می شوند. مهم ترین  با ویژگی های مثبت خود 
كه ویژگی های  كلیدی  كلمات  كفر، تکذیب، ضاللت و عصیان. و مهم ترین  ویژگی های منفی دارند عبارتند از: 
ایمان است،  متعلق  كه  اهلل  از:  دارند، عبارتند  »ایمان«  مفهوم  با  بعضًا جانشینی  یا  و نسبت همنشینی  مثبت 
دارد  تکیه  بریکدیگر  آن ها  معانی  كه  كلیدی  كلمات  مجموعه  این  هدایت.6  تقوا،  شکر،  تصدیق،  اسالم، 
زیر  شکل  به  را  »ایمان«  واژه  معناشناختی  میدان  هم  با  است،  برقرار  آن ها  میان  حلقوی  و  متداخل  ارتباط  و 

می سازند. 

 

1 - رک: همان/ همچنین رک: خدا و انسان در قرآن، ص 30.
2 - رک: سوره توبه، 112.

ایمان، ص 80-90/ همچنین رک: ساختمان  بر مفهوم  با تکیه  ایزوتسو  كاربرد معناشناسی همزمانی در دیدگاه معناشناختی  بررسی  3 - رک: 
معنائی مفاهیم اخالقی- دینی در قرآن، ص 374.

4 - رک: سوره، فرقان، 63-68 و 72-74 / همچنین رک: احزاب، 36.
5 - رک: ساختمان معنائی مفاهیم اخالقی- دینی در قرآن، ص 376-375.

6 - رک: خدا و انسان در قرآن، ص 29.
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این شبکه معنایی می پردازد  كلید  كلمات  از  به توضیح هریک  ایزوتسو  قرآنی،  آیات  از  با استفاده  سپس 
و با استخراج ویژگی ها و خصایص آن، نحوه ارتباط و نسبت آن را با »ایمان« نشان می دهد. مثاًل در توضیح 
كم  كه دین هدایت الهی یا دست  »هدایت« و »ضاللت« می گوید یک از مشخصه های تفکر قرآنی این است 
در راستای هدایت الهی است. بنابر این دین به معنای اسالم و ایمان چیزی جز هدایت شدگی نیست. این 
كه منشأ رحمت الهی برای  كه از قرآن أخذ شده است. قرآن مجید وحی را »هدایتی  نتیجه پیش فرضی است 
كهف نیز  گواه این مطلب آیه 52 سوره اعراف است . در آیه 13 سوره  ایمان آورندگان است« معرفی می كند.1 
كه در این  ِهْم َوِزْدَناُهْم ُهًدى«. ایزوتسو بر این باور است  ّبِ ُهْم ِفْتَیٌة آَمُنوا ِبَر

َ
ُهْم ِباْلَحّقِ ِإّن

َ
آمده »َنْحُن َنُقّصُ َعَلْیَك َنَبأ

كه معنای آیه از اساس  كرد بدون این  آیه براحتی می توان واژه »هدی« را برداشت و واژه »ایمان« را جایگزین 
برابر و معادل  با وضع هدایت شدگان  از لحاظ معنایی  آیه دیگری »ایمان«  ترتیب در  دگرگون شود. به همین 
ْوَلـِئَك 

ُ
 اهلَل َفَعَسی أ

ّ
َكاَة َوَلْم َیْخَش ِإاَل اَلَة َوآَتی الَزّ َقاَم الَصّ

َ
َما َیْعُمُر َمَساِجَد اهلِل َمْن آَمَن ِباهلِل َواْلَیْوِم اآلِخِر َوأ

ّ
است. »ِإَن

گر ایمان از جهتی به معنای »اهتداء« است،  كه ا ن َیُکوُنوْا ِمَن اْلُمْهَتِدیَن«2 ایزوتسو از این مطلب نتیجه می گیرد 
َ
أ

كه قرآن برای بیان »دورافتادن  كه »كفر« باشد یعنی » دور افتادن از راه راست«. واژه ای  پس ضد مفهوم »ایمان« 

كاربرد معناشناسی همزمانی در دیدگاه معناشناختی ایزوتسو با تکیه بر مفهوم ایمان، ص 80-90/ همچنین رک: ساختمان معنائی  1 - رک: بررسی 
مفاهیم اخالقی- دینی در قرآن، ص 392.

2 - رک: توبه، 18-17.

اهلل
عصیان

ضاللت

کفر

ایمان

تقویتصدیق
هدایت

اسالم

شکر
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از راه راست« به كار می برد عبارت است از »ضاللت«1 تقابل میان »هدایت« و »ضاللت« در همه جای قرآن به 
اَب 

َ
َلَة ِباْلُهَدى َواْلَعذ اَل

ّ
ِذیَن اْشَتَرُوا الَض

ّ
چشم می خورد چنانچه در سوره بقره آیه 175 نیز می فرماید: »اوَلِئَک اَل

اِر«.  ْصَبَرُهْم َعَلی الَنّ
َ
ِباْلَمْغِفَرِة َفَما أ

كلیدی شبکه معنایی »ایمان«  كلمات  از آیات به توضیح  با بهره گیری  ایزوتسو  كه می توان دید  همان طور 
پرداخته، نسبت و نحوه ارتباط میان آن ها با مفهوم ایمان را بیان می كند تا به این ترتیب ابعاد معناشناختی 

»ایمان« در بافت قرآنی روشن شود.

نویسنده این مقاله به منظور نشان دادن نحوه به كارگیری روش معناشناسی، نمونه ای عملی از ایزوتسو را در 
كلیدی و چگونگی ساخت میدان معناشناختی را نشان داده باشد و  كلمات  این جا آورد تا نحوه انتخاب 
كه در ایضاح مفاهیم  گذار می نماید. آن چه اهمیت دارد این است  مطالعه تفصیلی این مطلب را  به خواننده وا
كه  كلیدِی مرتبط با یک مفهوم مبهم مثاًل مفهوم »حسن جریان امور« را  كلمات  مبهم نظارت و بازرسی بتوان 
كانون قرار داد  كرد، »حسن جریان امور« را در  نوعی رابطه تقابل، همنشینی یا جانشینی با آن دارند، شناسایی 
و مابقی مفاهیم مرتبط را در شبکه معنایی و میدان معناشناختی آن جای داد و بدین ترتیب با تبیین آن مفاهیم 
كه آن  كانون و همچنین نسبت میان آن ها با یکدیگر، به ویژگی هایی دست یافت  كلیدی و نسبت میان آن ها با 

ویژگی ها در مجموع ابعاد مختلف و مبهم »ُحسن جریان امور« را نشان دهند.

جمع بندی و نتیجه گیری
هنگام سخن از ابهام در متون قانونی، پای زبان و متن در میان است و رفع ابهام از زبان و متن دانش های 
زبانِی خاص خود را دارد. رفع ابهام مستلزم عبور از ظاهر الفاظ، عبارات و رسیدن به پیام اصلی مندرج در آنها 
گوینده  كاربردشناختی مدعای نویسنده یا  است و این عبور توجه به تفاوت های نحوشناختی، واژه شناختی و 
را می طلبد. این سه حوزه، معناشناسی یا سمانتیِک2 فهم متن را شکل می دهد و سمانتیک همان دانشی است 

كه بنابر نظر نویسنده، در رفع ابهام از متون به طور عام و متون حقوقی راه گشا است.

كه معتقد است مفاهیم  سمانتیک یا معناشناسِی زبانی، به یک معنا، شاخه ای از دانش زبان شناسی است 

كاربرد معناشناسی همزمانی در دیدگاه معناشناختی ایزوتسو با تکیه بر مفهوم ایمان، ص 80-90/ همچنین رک: ساختمان معنائی  1 - رک: بررسی 
مفاهیم اخالقی- دینی در قرآن، ص 269-268.

2 - Semantics
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تبلور پیدا می كند. فهم یک زبان  كلیدی زبان آن ها  كلمات  گروه در  یا  و تصورات فرهنگی یک ملت، قوم 
كم بر  كه این نظام معنایی در قالب میدان های معناشناختی حا منوط به درک هندسه و نظام معنایی است 
آن زبان ظاهر می شود. و تحلیل روشمند زبان وسیله ای است برای تفسیر و تصویر آن ها، در به كارگیری روش 
كه با عطف توجه به خود  معناشناسی برای ایضاح مفاهیم مندرج در متون حقوقی و قوانین، سعی بر این است 
كلیدی و تحلیل روشمند آن ها در قالب  یک میدان معناشناختی، پرداخته  گان  زبان و معنا، به استخراج واژ
گذار در درک معنا را، بیابد و از این راه به شناخت جهان بینی او دست  كاركرد ذهن قانون  شود، تا چگونگی 
كلیدِی مبهم به كاررفته در متون حقوقی و قوانین، در میدان معناشناختی و با تحلیل  كند. از این رو هر واژه  پیدا

روشمند، در نسبتش با امور زیر سنجیده می شود:

1. سایر واژه ها
2. بافت و متن

3. مشتقات آن واژه در متن
كاربرد متنی آن 4. وجوه معانی هر مشتق در 

5. مترادف های هر وجه 
كه در متن به واژه مورد نظر اسناد داده شده 6. مفاهیمی 

كه ایضاح آن مد نظر است به دست می آید  در پِی هر سنجشی، ویژگی یا ویژگی هایی برای آن مفهوم مبهمی 
گردآوری مجموع این ویژگی ها ابعاد و زوایای مختلف آن مفهوم مبهم شناسایی و روشن می شود.  مثاًل  كه از 
كشور  كل  كه مفهوم مبهمی همچون مفهوم »ُحسن جریان امور« در بافت قانون تشکیل سازمان بازرسی  هنگامی 
كلیدی  و  یا غیرتام دارند  تام  تقابل  نوعی  به  آن  با  كه  از مفاهیم  قرار می گیرد، برخی  كانونی  به عنوان مفهوم 
به شمار می آید عبارت خواهد بود از: سوءجریان امور، فساد اداری، علل فساد اداری و ... از سوی دیگر مفاهیم 
كلیدی در شبکه  كه رابطه همنشینی تام یا غیر تام و جانشینی تام و غیرتام با آن دارند و به عنوان مفاهیم  مرادفی 
اداری،  اداری )بازرسی شونده(، شفافیت  از: قوه قضائیه، دستگاه  بود  معنایی ذكر می شوند عبارت خواهد 

سالمت اداری و ... 

كه با مفاهیم برگزیده در شبکه معنایی سنجیده شد، از مقایسه و سنجش  مفهوم »حسن جریان امور« هنگامی 
كه  كلیدِی منتخب در شبکه معنایی، ویژگی هایی به دست خواهد آمد  كانونی با هریک از مفاهیم  این مفهوم 
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مجموع آن ویژگی ها، بخش قابل مالحظه ای از ماهیت و مؤلفه های »حسن جریان امور« را نشان می دهد و این 
كه مدعای اصلی مقاله  یعنی تأیید »كارایِی دانش و روش معناشناسی در ایضاح مفاهیم نظارت و ارزیابی«، 

بوده و است.
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شناسایی جرم جعل در حقوق ایران در راستای مبارزه با فساد

علی اقبالی1 

 چکیده

كه اهمیت و ارزش اثباتی  گسترش روابط روزانه مردم، اعم از مالی و غیرمالی، مستلزم استفاده از اسناد است 
گیرند. از طرفی توسعه ی روزافزون  آنها اقتضا می كند بدون خدشه و تزویر و تقلب تنظیم و مورد استفاده قرار 
روابط تجاری، اقتصادی، علمی و سیاسی بین افراد و اجتماعات، مالزمه با تنظیم و تبادل اسناد بی شماری 
در  لذا  است،  بوده  افزایش  حال  در  مدارک  و  اسناد  در  تزویر  و  جعل  وقوع  همواره  نسبت  همین  به  و  داشته 
مقررات جزایی قبل و بعد از انقالب اسالمی ایران و یا برخی دیگر از قوانین خاص، مبحث و مواردی به این 
موضوع اختصاص یافته است. در این نوشتار سعی شده است پس از تعریف عناوین جعل و تزویر و استفاده 
از سند مجعول، ازنظر جرم شناسی به معرفی عناصر تشکیل دهنده جرم و مصادیقی از عناوین مجرمانه آن در 
گاهی از جنبه های  گرچه در راستای مستقیم مباحث حقوقی است اما آ قوانین مختلف اشاره شود. این نوشته ا
كشور است،  كل  كه یکی از وظایف دوگانه سازمان بازرسی  مختلف آن، می تواند در دایره حسن جریان امور 

گیرد. قرار 

كالهبرداری با سند مجعول کلیدی: جعل، جعل مادی، جعل معنوی، سند مجعول،  گان  واژ

كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی  - 1



فصلنامه دانش ارزیابی / سال نهم، شماره 31 / بهار 1101396

مقدمه
جعل؛ به فتح جیم به معنی تزویر و وضع است و مزّور و وضاع به معنی جاعل است. همه ی آنها به معنی 

ساختن امری است از روی قصد و برخالف واقع مانند سند مجعول و سّکه قلب و نحو اینها.

جاعل: به معنای مرتکب جرم جعل است.1 

در قوانین و مقررات جزایی ایران، تعریفی از این جرم به عمل نیامده و صرفًا به ذكر مصادیقی از آن پرداخته 
گفت جعل و تزویر عبارت است از دگرگون  شده ولی با توجه به مواد قانونی مربوط به جعل و تزویر، می توان 
كردن متقّلبانه حقیقت به ضرر دیگری در یک سند یا نوشته و یا وسایل مادی اثباتی دیگر به یکی از انحاء 

مادی یا معنوی مذكور در قانون.2 

گسترش و پیشرفت ارتباطات بین جوامع مختلف بشری، شگردها و راه های تحقق این جرم نیز  درهرحال با 
پیچیده تر شده و روبه افزایش نهاده است، به ویژه آن كه با پیشرفت وسایل الکترونیکی و استفاده از رایانه، این 
روزها ارتکاب جرم از این طریق نیز مطرح است و رسیدگی به جرائم رایانه ای به موجب مواد 734 و 735 قانون 

مصوب 1388/3/5 مجلس شورای اسالمی به عمل می آید.

و  ارزش  برای حفظ  اجرایی  زمینه، ضمانت  این  در  و خاص  قوانین عام  اعمال مجازات مطابق  بنابراین 
اعتبار و اصالت اسناد به خصوص اسناد رسمی به عنوان وسیله ی مبادله روابط تجاری، سیاسی و علمی بین 

افراد خواهد بود.

كتابخانه ای، درصدد است تا ابعاد حقوقی  پژوهش حاضر به شیوه توضیحی- تحلیلی با بهره گیری از ابزار 
كنکاش قرار دهد. جرم جعل در حقوق ایران را مورد 

یکم: سوابق تاریخی )تاریخچه جعل( در ایران
كه بالغ بر 12  گسترده پارسیان اعراب تا انقالب مشروطیت  از زمان حکمرانی حکام غیرایرانی بر سرزمین 
قرن است هیچ گونه قانون مدونی به صورت امروزی وجود نداشته زیرا قسمت عمده امور قضایی مردم توسط 
كریم و اخبار و احادیث و نظریات علمی و فتاوای علمای  پیشوایان مذهبی یا نمایندگان آنان و بر مبنای قرآن 
مذهبی انجام می گرفته ولی احکام صادره رسمًا ضمانت اجرایی نداشت و اجرای آنها بستگی به میزان نفوذ 

گنج دانش 1 - ترمینولوژی حقوق جعفری لنگرودی، چاپ دوم 1382 صص 190 و 196 انتشارات 
2 - دكتر ابراهیم پاد-جزوه درسی حقوق جزای اختصاصی شماره 6 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران- ص 86
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علمای دینی بر دستگاه های دولتی داشته است ولی در قلمرو مقررات جزایی به علت اختصار و اجمال احکام 
و سایر علل فرهنگی و سیاسی، پیشرفت علمی حاصل نشده است.

در حقوق جزای اسالمی احکام راجع به جعل به اجمال برگزار شده و مجازات آن تحت عنوان تقلب )از 
گذار شده است ولی صدور احکام متناقض از ناحیه بعضی  كم وا موارد ماالنٌص فیه( بوده و به نظر امام و حا
از حکام شرع و ظلم و بیدادگری، پیدایش انقالب مشروطیت را به همراه داشت. با طلوع مشروطیت در سال 
كم مختلف پیش بینی  1324 هجری قمری، قانون اساسی تدوین و به موجب آن تأسیس وزارت عدلیه و محا
می شد.  رفتار  شرع  حکام  فتاوای  طبق  مجرمین  با  عدلیه،  در  مجازات  قانون  تصویب  تا  زمان  آن  از  و  گردید 
از نمایندگان مواجه  با مخالفت بعضی  ایران درحالی كه  كار مجلس، با شتاب زدگی قانون مجازات  با شروع 
به  و  گذاشته شد. سپس حسب ضرورت  به اجرا  و  تاریخ 1304/10/23 شمسی، تصویب  بود، موقتًا در  شده 
اقتضای موقعیت زمانی و اجتماعی و ضرورت تغییر و تحوالت در آن، قانون مجازات عمومی در سال 1354 با 
كه تا سال 1357 قبل از انقالب اسالمی ایران مجری بود. پس از انقالب اسالمی،  اصالحاتی به تصویب رسید 

این جرم جزء جرائم تعزیری منظور شد.

جعل  جرم  مختلف  مصادیق  مجازات  به   1375 مصوب  تعزیرات  قانون   538 تا   523 ماده  از  نهایتًا 
نیروهای مسلح جمهوری  ثبت، تجارت، دادرسی  قانون  كه در  توضیح است  به  اختصاص یافته است. الزم 
اسالمی ایران و برخی دیگر از قوانین متفرقه، اعمال و رفتار مجرمانه ای باالستقالل و یا در حکم جعل و تزویر، 

كیفری شناخته شده است. تعریف و مشخص و قابل تعقیب 

دوم: تعریف و ارکان سازنده جعل و تزویر
كه مشابه آن در ماده 523 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375  در ماده 97 قانون مجازات عمومی سابق 

كه در ادامه درج می گردد: ذكر شده به جای تعریف این جرم، به ذكر مصادیق آن پرداخته شده 

یا  مهر  ساختن  یا  حقیقت  برخالف  دیگری  چیز  یا  سند  یا  نوشته  ساختن  از  است  عبارت  تزویر  و  »جعل 
یا  یا محو  الحاق  یا  بردن  یا قلم  تراشیدن  یا  به قصد تقلب خراشیدن  یا  امضای اشخاص رسمی و غیررسمی 
كردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق متقلبانه نوشته به نوشته  اثبات یا سیاه 

دیگری یا به كاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن«.
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در مواد 20 تا 32 قانون مجازات اسالمی )تعزیرات( 1362 سابق و مواد 523 تا 542 قانون مجازات اسالمی 
كرده باشد، مصادیق  )تعزیرات( مصوب 1375 تحت عنوان »جعل و تزویر« نیز بدون اینکه تعریفی از این جرم 

كرده است. و طرق ارتکاب جرم را ذكر نموده و برای آنها مجازات معین 

كردن است و تزویر، باب تفعیل و از زور می آید و  گردانیدن و دگرگون  ازنظر لغوی، جعل به معنی ساختن یا 
گفته می شود. زور هم به معنی دروغ و باطل است و مزّور به شخص نادرست 

كه: »جعل و تزویر عبارت است از قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری به  گفت  به طور خالصه می توان 
یکی از طرق مذكور در قانون در یک سند یا نوشته یا چیز دیگر«

كه در ارتباط با جعل و تزویر در قوانین متفرقه پیش بینی شده به شرح زیر است: مهم ترین جرائمی 

ک مصوب 1310/12/26 )مربوط به دفاتر اسناد رسمی(؛ 1- ماده 100 قانون ثبت اسناد و امال
2- قانون اصالح قانون ثبت احوال مصوب 1356؛

3- موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب 1362؛
4- قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران مصوب 1364؛

5- قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1367؛
6- قانون تشدید مجازات عبوردهندگان اشخاص از مرز مصوب 1367؛

كاالهای اساسی مصوب 1367/1/23 مجلس شورای اسالمی؛ كوپن  7- قانون منع خریدوفروش 
گذرنامه؛ 8- موادی از قانون 

9- قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس مصوب 1368؛
10- قانون تغییرات، تخلفات و جرائم اسناد سجلی مصوب 1370؛

11- فصل دهم از قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371 )مواد 75 به بعد( و قانون مجازات 
جرائم نیروهای مسلح 1382؛

12- مواد 523 به بعد از فصل پنجم قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 تحت عنوان جعل و تزویر .1

با توجه به تعریف مذكور، اركان سازنده بزه جعل و تزویر به قرار زیر است:

گلدوزیان- حقوق جزای اختصاصی چاپ دهم 1383 ص 652 تا 655 1 - ایرج 
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مبحث اول- قلب حقیقت
این اصطالح به معنای آن است جاعل به یکی از طرق مذكور در مواد راجع به جعل و تزویر، حقیقت موجود 
كه از دیگری دارد  كسی در سند طلب خود  را منقلب و به دروغ و امر باطلی لباس حقیقت بپوشاند مثل این كه 
كند و رقم آن را بیش از آنچه واقعیت است قلمداد نماید یا در تاریخ سند یا وصیت نامه ای  قلم ببرد و یا الحاق 
گر مدلول سند مجعول باوجود ساختگی بودن، موافق حقیقت  كند؛ بنابراین ا دست ببرد و آن را پس وپیش 
باشد، عمل جعل محسوب نخواهد شد. مثل اینکه شخص »الف« از شخص »ب« ده هزار تومان طلبکار باشد 

و سندی از او در دست نداشته باشد و بنام شخص »ب« سندی به همام مبلغ بسازد.

بنابراین از مفاد ماده 97 قانون مجازات عمومی سابق و ماده 523 قانون راجع به مجازات اسالمی مصوب 
كه  یا سندی  باید در نوشته  لزومًا  كه قلب حقیقت  1375 راجع به جرائم تعزیری چنین نتیجه گیری می شود 
یا  اثبات  وسیله  از  حمایت  همه جا  در  نیز  قانون گذار  مقصود  و  به عمل آید  است  حقی  یا  و  امر  نافی  یا  مثبت 
نفی حق است. در غیر این صورت مثاًل فروختن جنسی به جای جنسی دیگر و یا دروغ گویی شفاهی هرچند 
گواهی خالف  كذب و امثال آن باشد، از مصادیق جعل و تزویر نیست. همچنین  به صورت شهادت یا قسم 

واقع مأموران دولتی.

مبحث دوم- اصطالحات سند و نوشته
كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.  طبق ماده 1248 قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشته ای 
كیفیات مادی و معنوی  این تعریف بسیار ساده و مجمل است زیرا فقط به موارد استعمال سند اشاره نموده و از 

نوشته ها و اسناد ذكری به میان نیامده است.

كه بین این دو اصطالح )سند و نوشته(، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود  گفت  در تعریف سند می توان 
كه  دارد یعنی هر سندی نوشته است ولی هر نوشته ای سند نیست بلکه منظور از سند، آن چنان نوشته ای است 
كه بتوان قلب حقیقت در  ازنظر قانون و عرف در مقام اثبات یا نفی حق یا امری تنظیم و قابل استفاده باشد 
كاغذ خصوصی فاقد این وصف بوده و ممکن است به طور اتفاقی  آن را جعل دانست درحالی كه نوشته مانند 
مورد استفاده واقع شود؛ بنابراین چنانچه در سند راجع به معامله خانه یا خودرو، خصوصیات شخصی طرفین 
گردد، چون این امور، خللی به اصل  مثل تاریخ تولد، شغل و موقعیت اجتماعی آنان به صورت غیرواقعی درج 
كه تنظیم سند راجع به معامله خانه یا خودرو است، وارد نمی كند لذا جعل محسوب نمی شود.  مقصود طرفین 
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كلماتی الحاق شود به طوری كه مفهوم و مفاد سند تغییر  گر در میان سطور و عبارات سندی، حروف یا  همچنین ا
كند ولی به اصل مقصود طرفین خللی وارد نشود، عمل جعل نخواهد بود. در ادامه به منظور تشریح و تبیین  پیدا 

بیشتر موضوع به مثال های دیگری اشاره می شود:

كمتر از آنچه بین طرفین مقرر بوده در دفتر اسناد رسمی برای پرداخت مالیات  1- نوشتن ثمن معامله به میزانی 
كمتر، به نظر عده ای جعل محسوب و عده ای دیگر آن را جعل نمی دانند و عرفًا هم جعل تلقی نمی شود.

كند و از او سند محرمانه ای بگیرد  كسی برای فرار از دین، ملک خود را به یکی از نزدیکان خود منتقل  گر  2- ا
كم قضایی ما این  كند، در اینکه آیا سند اولی جعل است یا نه؟ محا كه در آن به صوری بودن معامله مزبور اقرار 

كرد. كالهبردار تعقیب  عمل را جعل نمی دانند بلکه می توان چنین شخصی را به عنوان 

كه به تدریج و با قید تاریخ وصول می شود، وارد  3- چنانچه حسابدار یکی از ادارات دولتی، اقالمی از عواید را 
دفتر نکند و آن وجوه را به نفع خود برداشت نماید، در این كه آیا عمل او عالوه بر اختالس، جعل هم می باشد 

یا نه؟

كردن اقالمی در  كه چون جعل و تزویر مستلزم انجام فعل مثبت است لذا خودداری از وارد  عده ای معتقدند 
كردن اقالم مزبور،  كه چون بدون وارد  دفاتر دولتی نمی تواند جعل باشد. در مقابل عده ای دیگر عقیده دارند 
گردیده و چون دفتر وسیله  كمتر از آنچه وصول شده وارد دفتر  ماحصل جمع ارقام وصولی برخالف حقیقت به 

( است پس عمل او مشمول عنوان جعل و تزویر خواهد شد. اثبات مجموع ارقام وصولی محاسب )حسابدار

كرده و علیه او سندی بسازد و به نحوی به امضای او برساند  كسی از اعتماد طرف خود سوءاستفاده  گر  4- ا
كه چون امضای این شخص، اصیل است، چیزی جعل  در این كه آیا عمل جعل است یا نه؟ بعضی معتقدند 
كرده اند به طوری كه  كه چون امضای او واقعی نیست بلکه او را غافلگیر  نشده ولی عده ای دیگر عقیده دارند 
گر نوشته را می خواند آن را امضا نمی كرد بنابراین طرف ایشان بدین وسیله سندی به ضرر او ساخته و از این  ا

حیث جاعل به شمار می رود.

5- درج پرداخت یا دریافت وجه یا قید معامله غیرواقع در دفتر بازرگانی پلمپ شده تاجر از حیث این كه چنین 
دفتری در معامالت و محاسبات بازرگانی بین تجار سندیت دارد و بیشتر علیه صاحب دفتر معتبر است، جعل 

محسوب شده است.
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گرفتن حق بیمه  كتورهای تقلبی به شركت بیمه برای  6- تقلب در رونوشت غیرمصدق آن و همچنین ابراز: فا
كه متوقف است یا انتشار چنان بیالنی از طرف مدیر شركت و همچنین  یا ابراز بیالن تقلبی به وسیله تاجری 
گزارش خالف واقع به وسیله مأمور دولت، همه جا از مصادیق جعل و تزویر نیست زیرا اوراق مزبور به طور  تنظیم 

قطع مثبت امری نبوده و قابل رسیدگی و مقابله هستند.

كند و اسم خود را  كه مدت اعتبار آن منقضی شده باشد تحریف  كسی در پروانه رانندگی یا پروانه ای  گر  7- ا
به جای اسم دارنده اصل آن بنویسد، موضوع جعل نیست.

همچنین الصاق عکس به شناسنامه شخص دیگر جعل نیست و چنانچه ورقه مورد ادعای جعل منتسب به 
كه وجود خارجی ندارد، موضوع جعل تلقی نمی شود. كسی باشد 

8- به كاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و سوءاستفاده از این طریق، جعل تلقی نمی شود و بلکه از 
مصادیق خیانت درامانت است.

كه سند و یا نوشته موردنظر  كه جعل در سند یا نوشته در صورتی محقق می شود  درهرحال باید توجه داشت 
باشد.1 در  قانونی  و  ارزش قضایی  به عبارتی دارای  و  باشد  امری  یا  یا نفی حق  اثبات  و مؤثر در  استناد  قابل 

سیستم حقوقی فرانسه و انگلستان نیز قصد اضرار به غیراز اركان الزم برای تحقق جرم شناخته شده است.
)اسناد  هستند  مخصوصی  فرم  دارای  كه  اسنادی  مورد  در  به جز  موجود  رویه های  طبق  خالصه  به طور 
سجلی- قبوض الزم االجرا و اسناد مالکیت- نکاح نامه های رسمی- اسناد تجاری و امثال آن( تشخیص اعتبار 
كه شامل اقرار، الزام، ابراء،  كه معمواًل نوشته هایی  ک این است  كم است و مال و سندیت نوشته ها به نظر محا

وكالت، انتقال حق و یا دایر بر تصدیق مقامات رسمی نسبت به امری باشند، به آنها سند اطالق می شود.

مبحث سوم- اقسام جعل
جعل بر دو قسم است: مادی یا صوری و معنوی یا مفادی.

در جعل مادی، جاعل در صورت و ظاهر و جسم سند، مرتکب تزویر می شود به نحوی كه آثار عمل او در عالم 
ماده و خارج، محسوس و مشهود است مانند ساختن تمام یک سند و یا الحاق و قلم بردن در سند و تراشیدن یا 
خراشیدن نوشته و نظایر آن. در جعل معنوی، قلب حقیقت در مفاد و معنای نوشته به عمل می آید بدون اینکه 

كشور در این باره. 1 - مستنبط از آراء متعدد دیوان عالی 
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اثر خارجی داشته باشد. به عبارت دیگر جاعل بدوًا حقیقت امر را در عالم معنا و در ذهن خود منقلب می كند 
و سپس آن دروغ را به صورت قلب شده وارد سند می نماید. مثل اینکه در مرحله تحقیقات نزد مرجع قضایی، 
كس را نزدم و منشی مربوط بنویسد زدم یا اینکه سردفتر اسناد رسمی ضمن تبانی با خریدار  متهم بگوید فالن 
در سند بنویسد تمام ثمن معامله نقدًا پرداخت شد درحالی كه قسمتی از آن پرداخت شده است یا اینکه سردفتر 
و  بوده  كردند درحالی كه شخص الف بی سواد  تنظیم  را  بنویسد الف و ب حاضر شدند و سند فروش خانه 

به منظور اجاره مورد معامله به دفترخانه آمده و قصد فروش آن را نداشته است.1 

درهرحال طرق جعل مادی در ماده 97 ق.م.ع سابق و 523 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 مبحث 
گرفته است. كه در ابتدای بخش اول مقاله، مورد اشاره قرار  تعزیرات به صورت تمثیلی ذكر شده 

مبحث چهارم- عناصر تشکیل دهنده جرم جعل و تزویر

الف- عنصر قانونی:
از انقالب شکوهمند اسالمی ایران و تغییر و تحوالت در سیستم قضایی و اجرای مقررات و ضوابط  پس 
گرفتن مقوله جعل و تزویر در ردیف جرائم تعزیری، مااًل مواد  شرعی به جای مقررات و قوانین عرفی سابق و قرار 
و مصادیقی از این جرم در مواد 523 تا 537 قانون تعزیرات مصوب 1375 جایگزین مواد 107 تا 109 قانون 

مجازات عمومی مصوب 1354 شده است.

ک و مواد 95 تا 107 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب  مواد 100 و 103 قانون ثبت اسناد و امال
1382/10/9 و مواد 734 و 735 قانون مجازات اسالمی )تعزیرات( راجع به جعل یارانه ای و مقررات متفرقه 

دیگر مصادیقی از عناصر قانونی این جرم هستند.

ب- عنصر مادی:
كه مانند سایر جرائم وعلی القاعده، فعل و اقدامات مثبت  گفت  در رابطه با عنصر مادی این جرم می توان 
 523 )ماده  قانون  در  تمثیلی  به طور  مجرمانه  عملیات  اشکال  از  مواردی  و  مصادیق  كه  به گونه ای  عملی  و 
گرفته، آن را تشکیل می دهد، به ویژه در رابطه با عمل جعل صوری یا مادی لیکن در  تعزیرات( مورد اشاره قرار 
جعل معنوی یا مفادی مواردی از ترک فعل نیز می تواند عنصر مادی این جرم قرارگیرد و مثال روشن آن تحریر 

1 - محمد سلیمانپور 1341 صص 2، 3 و 46 تا 52
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كه قباًل ذكر شد. معکوس اظهارات متهم توسط منشی شعبه تحقیق یا دادگاه است 

ارزش  و  سندیت  كه  نوشته ای  در  تقلب  از  است  عبارت  جرم  مادی  عنصر  گفت  می توان  خالصه  به طور 
حقوقی داشته به یکی از صور پیش بینی شده در قانون.

كند و  كه مدت اعتبار آن منقضی شده، تحریف  كسی در پروانه رانندگی پروانه دیگری  بنابراین چنانچه 
كند، این عمل جعل نیست زیرا تحریف ورقه بی اعتبار و باطله را  اسم خود را به جای اسم صاحب پروانه وارد 

نمی توان جعل و تزویر در سند یا نوشته رسمی به منظور مذكور در مواد مربوط به جعل دانست.1 

كسی تاریخ معاینه اتومبیل را  گر  كم، برگ معاینه اتومبیل نیز سند اطالق شده بنابراین ا با توجه به آرای محا
كاربرد آن هم استفاده از سند مجعول محسوب می شود  كند، عمل، جعل و  به تاریخ مؤخری تحریف و تبدیل 
گر از آن سلب اعتبار )به علت انقضای مدت( شده باشد دیگر از مصادیق نوشته های موضوع بحث جعل  ولی ا
كه مدت اعتبار آنها سپری شده، هرگونه  نخواهد بود. به همین ترتیب در پروانه رانندگی یا پروانه های دیگری 

تحریف و تغییری مشمول عنوان این بزه نیست.

كه از ناحیه غیر صادرشده به عمل آید بلکه  مطلب دیگر اینکه لزومًا نباید تغییر حقیقت و تزویر در نوشته ای 
كه شخص با تغییر حقیقت و تزویر در نوشته ی خود مرتکب جعل شده است.  در مواردی دیده شده است 
كسی قراردادی با شركتی منعقد نماید و سپس نام شخص دیگری را در آن الحاق و به او چنان وانمود  گر  مثاًل ا
كرده و بدین وسیله اجناسی از او بگیرد و به شركت تحویل دهد و وجه  كه قرارداد بین او و شركت منعقد  كند 
كرده است، عمل او جعل  كه خودش نوشته، الحاق  گرچه در قراردادی  حاصل را به نفع خود برداشت نماید ا

محسوب می شود.2 

گر  ا لذا  اثرانگشت،  یا  و  مهر  امضا،  از خود  اعم است  اسناد،  امضای ذیل  از  منظور  كه  توجه داشت  باید 
كسی شبیه مهر دیگری را بسازد و به جای مهر او استعمال نماید و یا بدون اطالع صاحب مهر از آن سوءاستفاده 
كند و از این طریق ضرری متوجه صاحب مهر شود، عمل جعل محقق شده است. همچنین با توجه به اینکه 
مطابق آیین نامه دفاتر اسناد رسمی، اثرانگشت اشخاص بی سواد نیز به جای مهر و امضای آنها شناخته شده لذا 

احکام راجع به جعل امضا و مهر، درباره جعل اثرانگشت نیز جاری است.

كشور 1 - مستنبط از رأی شماره 782-1318/4/19 شعبه دوم دیوانعالی 
كشور 2 - رأی شماره 1591-1317/7/9 شعبه دوم دیوان عالی 
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كلمات سند مثل اینکه در مورد سند ذمه ای یک صد و ده هزار ریالی، رقم یک صد و ده  سوزاندن بعضی از 
حروفی با آتش سوزانده و محو شود و فقط مبلغ هزار ریال باقی بماند، چنین اقدامی از مصادیق اتالف سند 
دانسته نشده و بلکه داخل در اقسام مادی و روش خاصی برای محو قسمتی از عبارت اسناد و ماال جعل تلقی 

شده است.

كه عده ای آن را دو جرم شناخته و  موضوع محو و الحاق در یک سند، نظری شناخته شده با این توضیح 
كه درهرحال چون عمل الحاق، مالزمه با امحاء دارد و نهایتًا مرتکب از هر  عده ای نیز با این توجیه و استدالل 

دو اقدام خود یک نتیجه به دست می آورد لذا یک جرم بیشتر نخواهد بود.

كه در این مبحث ذكر آن ضروری به نظر رسید، موضوع تحقق جعل معنوی در اسناد عادی  نکته دیگری 
كیفیت تنظیم  است. در این اسناد به طوركلی ارتکاب جعل معنوی امکان پذیر است زیرا اسناد عادی به دو 
كه توسط اشخاص غیر  كتابت آن است؛ دوم آنهایی  كه ذی نفع شخصًا مسئول تنظیم و  می شود، اول آنهایی 

كه از طرف یا حسب دستور اشخاص بی سواد تنظیم می گردد. ذی نفع تنظیم می شود مثل اسنادی 

در اسناد عادی دسته اول )اسناد خودنوشت( می گوییم وقوع جعل قابل تصور است. مثاًل در مورد اسناد 
كه بر فرض  ذمه ای ممکن است دائن باسواد و مدیون بی سواد باشد و بالعکس. در هر دو حال نویسنده باسواد 
در معامله است، امکان دارد مفاد سند را برخالف واقع و به ضرر طرف مقابل تنظیم نموده ولی برای اغفال و 

كند. اطمینان او آن را طور دیگری قرائت 

كه حسب دستور یا از طرف نوشته می شود مثل رسید و مفاصاحساب  در اسناد دسته دوم یعنی اسناد عادی 
كه مثاًل منشی تجارتخانه از جانب تاجر )در اینجا فرض بی سواد بودن تاجر است( صادر می كند  و حواله هایی 
نیز جعل مفادی )معنوی( امکان پذیر است. همچنین است در مورد قبولی برات و مفاصا حساب، چک، فته 

كارمند تجارتخانه ضمن تبانی با ذی نفع به ضرر تاجر می نویسد. كه  طلب خالف واقع 

كه در موقع انشاء سند واقع شده و مطلب خالف  خالصه آن كه جعل معنوی، جعل بدوی یا انشائی است 
محقق  وقتی  معنوی  جعل  لذا  می رسد.  طرف  امضای  به  و  می شود  نوشته  توافق  مورد  مطلب  به جای  واقعی 

كه مقارن با ایجاد سند و منحصرًا مربوط به مفاد و مدلول سند باشد. می گردد 
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مثال های دیگر:

كه برخالف واقع تصدیق می كند ثمن معامله با حضور او پرداخت شده یا رضایت یکی از  1- سردفتری 
متعاملین را به دروغ تصدیق می نماید. 2- درمورد تنظیم سند اجاره، برخالف آنچه بین موجر و مستأجر توافق 
كه در صورت تأخیر در پرداخت مال االجاره، موجر حق فسخ را برای بقیه مدت  شده، در سند نوشته شده 
كه در صورت عدم پرداخت  كند درحالی كه توافق بر این مبنا بوده  اجاره ندارد و فقط می تواند اجرائیه صادر 
و  اقدام شخص سردفتر، جعل معنوی  اینجا  باشد. در  نیز داشته  پرداخت مال االجاره حق فسخ  تأخیر در  یا 
كرات مجمع صاحبان  كرده معاون جرم است. 3- ذكر نام شخص در صورت جلسه مذا كه با او تبانی  كسی 
گواهی بر حضور او در مجمع مزبور درحالی كه شخص نامبرده در حقیقت از  سهام شركت با مسئولیت محدود و 
دارندگان سهام شركت نبوده و این امر برخالف حقیقت، طبعًا موجب خسارت احتمالی غیر شده و جرم جعل 
كردن و هرگاه سردفتر حضور  تحقق یافته است.4- استبدال شخصی یعنی خود را به جای شخص دیگر معرفی 
كه نامش در سند ذكرشده، ضمن تبانی با او در  چنین شخصی را به عنوان طرف معامله غیر از شخص واقعی 
سند منعکس نماید، مرتکب جعل معنوی شده است. این نوع جعل همیشه با امضای جعلی نیز توأم است. 
كشور  كمتر دیده می شود. طبق رأی هیأت عمومی دیوان عالی  در مورد اسناد عادی، استبدال اشخاص عماًل 
كه از روی حیله و تقلب خود را به جای شخص دیگری معرفی  به شماره 2880-1335/10/15 عمل شخصی 
كالهبرداری هم واقع شود، با عمل جعل منافات ندارد. مزید اطالع  كند، جعل و هرگاه در نتیجه این عمل، 
اینکه در این نوع جعل )معنوی یا مفادی( تغییر حقیقت متوجه معنی و مفهوم نوشته است بدون اینکه تقلب 

گذارد. جعل معنوی به دو صورت واقع می شود: كوچک ترین اثر محسوسی از خود به جای 

الف- نسبت به هویت شخص )به صورت استبدال شخص( ب- خدعه نسبت به موضوع سند 
)استبدال موضوع سند(

كه در مقوله جعل باید به آن توجه شود، موضوع جعل منفی یا جعل به وسیله ترک فعل است  نکته دیگری 
نیز ممکن است  قرار نگرفته این عمل در قالب ترک فعل  البته در مقررات جزایی موردتوجه قانون گذاران  كه 
از  قسمتی  حذف  یا  بوده  طرفین  توافق  مورد  كه  مطالبی  از  تی  جمال یا  كلمات  حذف  مثاًل  پذیرد.  صورت 
كه موضوع سند را دیکته می كند ممکن است موجد ضرر غیر باشد مشروط بر اینکه چنین  تقریرات شخصی 

اقدامی باعث شود امری دروغی به صورت حقیقت جلوه نماید.
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كشورها از این نوع جعل منفی یا تزویر در اسناد به وسیله ترک فعل،  كثر  البته در قوانین ایران مانند قوانین ا
كشور ایران نیز، جعل با ترک فعل را نپذیرفته اند. بحثی به میان نیامده و در مراجع جزایی و دیوان 

است.  آن  تخریب  از  سند  جعل  تفکیک  موضوع  رسید،  نظر  به  ضروری  آن  به  اشاره  كه  دیگری  مطلب 
سوزاندن  به وسیله ی  به طورمثال  باشد  شده  معدوم  نحوی  به  سند  تمام  كه  است  موردی  شامل  سند  تخریب 
از  كه بعضی  كردن در آب درصورتی كه جعل نوشته به شکل اخیر، زمانی محقق است  یا غرق  كردن  پاره  یا 

كرده باشند. قسمت های نوشته موجود را با وسایلی، سیاه یا محو یا ناخوانا 
كلمات( است.1 نکته آخر، موضوع تفکیک استفاده از سفید مهر از جعل سند )به وسیله الحاق یا تبدیل 

كاغذ سفید امضایی برای استفاده در مورد معین به شخصی تسلیم شود و دارنده ی آن برخالف مقصود  گر  ا
كند، این عمل شخص امین با تعریف جعل منطبق  گذاركننده آن را به ضرر مادی یا معنوی وی استعمال  وا

نیست و بلکه یک نوع خیانت درامانت است. 

گرچه عمل سوءاستفاده از سفید مهر، فی حد ذاته و قطع نظر از شمول قانون، یک جعل واقعی  در اینجا ا
است لیکن چون با اراده صاحب امضا به شخص امین )جاعل( سپرده شده، قانون گذار آن را در ردیف جرائم 

كرده است. خیانت درامانت شناخته و به مجازاتی خفیف تر از مجازات جاعل محکوم 

ج- عنصر معنوی جرم جعل و استفاده از سند مجعول

آثار  واجد  و  بالفعل  است  ممکن  ضرر  این  می دهد.  تشکیل  ضرر  را  معنوی  ركن  جرائم،  غالب  در  معمواًل 
مشهود و نمایان و یا بالقوه و ممکن الحصول باشد. در رابطه با جرم جعل نیز این اضرار زمانی قابل تصور است 
كه دارای ارزش حقوقی بوده و قانونًا و عرفًا به آن سند اطالق شود، همراه با ایراد  كه قلب حقیقت در یک نوشته 
كه  خسارت به غیر باشد و در غیر این صورت عمل فی نفسه قابل مجازات نیست مثل ساختن نوشته بدون امضا 
كسی نیست و از حیطه قانون مجازات خارج است. با این وصف همین  فاقد اعتبار است زیرا مستلزم اضرار به 
كافی است لذا در  كه در هنگام ساختن نوشته، ضرر ناشی از آن ممکن الحصول باشد، برای تحقق جرم  اندازه 

كشورها آن را جرم خاصی شناخته اند. كثر قوانین جزایی سایر  قانون ایران مثل ا

علی ای حال چنانچه اقدامات انجام شده از سوی جاعل نتواند مبنای حق و ادعایی واقع شود، صرف 

1 - موضوع ماده 240 ق.م.ع. سابق و ماده 674 قانون مجازات اسالمی- تعزیرات مصوب 1375
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كافی نبوده و قابل تعقیب نیست. تغییر حقیقیت برای وقوع بزه جعل، 

كه در جرم جعل مورد نظر است باید واجد خصوصیات زیر باشد: ضرری 

نخست- وجود خسارت باید مبتنی بر تضییع حق و ممکن الحصول باشد.

دوم- حق، اعم از حقوق فردی و اجتماعی است.

سوم- در حقوق خصوصی، فرقی بین حق مادی و معنوی نیست.

كافی برای  چهارم- وجود ضرر حتمی و مسلم به تنهایی مورد توجه نیست بلکه وجود خسارت احتمالی نیز 
تحقق جرم می باشد.

كشورهای انگلیس، فرانسه و آمریکا نیز وقوع خسارت حتمی، شرط تحقق جرم جعل نیست و  در حقوق 
كافی است. امکان خسارت برای احراز بزهکاری متهم 

كه عمل  كرده باشد بلکه باید بداند  كه مرتکب عالمًا و عامدًا قلب حقیقت  كافی نیست  در این جرم، صرفًا 
گردد. همچنین برای تحقیق این جرم نه تنها قصد ارتکاب جرم الزم است  او ممکن است موجب خسارت 

بلکه تزویر باید حتمًا در قسمت های مورد اهمیت سند واقع شود و در آن تزویر، امکان خسارت موجود باشد.

كه خود مسئول تنظیم سند بوده واقع شده باشد، تصور خالف آن  چنانچه جعل توسط یک مقام رسمی 
یعنی فقدان قصد متقلبانه نزد او محال به نظر می رسد زیرا با توجه به سمت او، قصد و عمد در عمل وی مستتر 

است در مورد یک فرد عادی احتمال نداشتن سوءنیت وجود دارد.

كمیت دولت و افراد باشد.1  موضوع خسارت در جعل می تواند متوجه اعتماد عمومی، حا

گیرد به دو دسته تفسیم می شوند. مستقیم یعنی آن  كه ممکن است در جعل اسناد مورد آسیب قرار  منافعی 
كه بالفاصله از جرم مورد لطمه واقع می شوند و آن حس اعتماد عمومی است نسبت به اسناد و  دسته از منافعی 

غیرمستقیم شامل منافع دولت یا منافع یک فرد می شود.

كشور 1 - آرای شماره 1269-1317/5/31 و 1305-1318/6/6 شعب پنجم و دوم دیوانعالی 
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سوم: جعل در انواع اسناد

مبحث اول- جعل در نوشته های رسمی و دولتی
كه آن وجود نوشته رسمی  كلی جعل، مستلزم عنصر خاص دیگری است  در جعل این اسناد عالوه بر عناصر 
كارمند صاحب منصب دولتی ضمن  گر جرم توسط یک  ا میزان مجازات هم حسب مورد  و  یا دولتی است 
انجام وظیفه و یا شخص غیركارمند به وقوع پیوسته باشد، شدت و ضعف خواهد داشت )مواد 109-110 و 103 
كارمند دولت یا شهرداری ها  و 104 قانون مجازات عمومی سابق(. موضوع تشدید مجازات درصورتی كه مرتکب 
قانون مجازات  ماده 527  اخیر  باشد در قسمت  انقالب اسالمی  نهادهای  یا  و  به دولت  وابسته  یا مؤسسات 
كثر مجازات محکوم  كید واقع شده و مرتکب به حدا اسالمی )تعزیرات مصوب 1375( نیز پیش بینی و مورد تأ

خواهد شد.

گر  كه ا كارمند یا صاحب منصب دولتی این است  نکته قابل توجه در رابطه با موضوع ارتکاب جعل توسط 
كند  كسی را به عنوان معاون جرم محکوم  كند دیگر نمی تواند  كارمند )مباشر جرم( را از اتهام مزبور تبرئه  دادگاه 
كه ارتکاب به وسیله مستخدم دولت باشد، منتفی  كارمند دولت، ركن اصلی جرم  زیرا با صدور حکم برائت 

كه فاقد ركن است مورد ندارد. است و بنابراین محکوم نمودن معاون جرمی 

گیرد و  كه در آن ها صورت  همچنین رونوشت مصدق اسناد رسمی در حکم سند رسمی است و هر جعلی 
نتیجتًا رونوشت با اصل مطابقت ننماید، نویسنده و تصدیق كننده آن، جاعل در اسناد رسمی شناخته شده و 
گر جعل در اوراق رسمی تنظیم شده در خارج از ایران صورت پذیرد،  قابل تعقیب می باشند. به همین ترتیب ا

جعل در اسناد رسمی محسوب و مستوجب تعقیب است.

مبحث دوم- جعل در اسناد تجاری و بانکی:
مبادله تجاری است،  از یک  كی  آن حا كه موضوع  نوشته ای  هر  نوشته های تجاری می گوییم  تعریف  در 
سند تجاری تلقی می شود. انواع اسناد تجاری، متعدد و شامل برات، سفته، قبض انبار، قبض رسید و بروات 

كه تعریف مختصر آنها به شرح زیر است: ظهرنویسی شده هستند 

1- برات: نوعًا سند تجاری محسوب است خواه بین تاجر یا غیرتاجر صادر شده باشد.1 

1 - ماده 223 قانون تجارت
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كه مربوط  كه به امضای تاجر یا قائم مقام او رسیده باشد و همین طور زمانی  2- سفته: زمانی تجاری است 
به یک معامله تجاری باشد.

گر ظهرنویسی  3- قبض انبار و رسید: با شرایط ذكر شده برای سفته، از اسناد تجاری محسوب می شوند. ا
گیرد، لزومًا سند تجاری محسوب می شود اما ظهرنویسی سفته همیشه تابع این مقررات  نسبت به بروات صورت 

نیست.

كه  كه بین تجار تنظیم یا مبادله شود  كل بوده و اصواًل هر نوشته ای  4- دفاتر تجاری: شامل دفاتر روزنامه و 
موضوعًا ناشی از یک عمل تجارتی باشد، تجاری محسوب می شود.

مبحث سوم- جعل در اسناد عادی
ک و یا  كه در اداره ثبت اسناد و امال گفته شده: »اسنادی  در ماده 1287 قانون مدنی درباره اسناد رسمی 
دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صالحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد 
كه: »غیر از اسناد مذكور در ماده 1287 سایر اسناد عادی  رسمی است.« در ماده 1289 همین قانون آمده است 

است.«

وصیت نامه های  عادی،  اشخاص  بین  مفاصاحساب  و  رسید  تعهدنامه ها،  قراردادها،  شامل  عادی  اسناد 
ک تحقق جرم قرار داده و ظاهرًا  كم ما سندیت ذاتی نوشته را مال غیررسمی و امثال آن می شود. دراین باره محا

سندیت نسبی نوشته ها را نپذیرفته اند.

تقلب در این نوشته ها به منظور استفاده از آن به ضرر غیر واقع شد و به عنوان دلیل و مدرک بر رد دعوی یا 
اقامه دعوائی در محکمه مورد استناد واقع شوند، عمل مرتکب مشمول مقررات جعل است.

مبحث چهارم- نوشته های غیررسمی
كرده و در مورد آنها  كه قانون گذار جعل آنها را از عداد جعل اسناد عادی مستثنی  نوشته های دیگری هستند 
گواهی نامه ها. بنابراین جعل  گواهی های پزشکی و سایر  حکم خاص صادر نموده است. مانند جعل و تزویر در 
كه نه تابع مقررات جعل در اسناد رسمی و نه تابع مقررات جعل در اسناد غیررسمی می باشند  در اسناد خاص 

طبق مقررات جزایی ایران عبارت اند از:
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گذرنامه دولتی؛ 1- جعل در 

2- جعل در پروانه اقامت؛

گواهی پزشکی؛ 3- جعل و تزویر در 

كه طبق مقررات مربوطه قابل رسیدگی و مجازات هستند. گواهی نامه ها  4- جعل و تزویر در سایر 

چهارم: استفاده از سند مجعول

جعل سند و استفاده از آن، دو جرم متمایز از یکدیگر می باشند و در قوانین جزایی نیز هر یک تابع مقررات 
به  ادامه  در  می باشد.  آن  به كاربردن  و  استعمال  عمل  شامل  جرم  این  تشکیل دهنده  عناصر  هستند.  مختلفی 

مصادیقی از این جرم اشاره می شود:

1- تغییر در برگه معاینه خودرو و استفاده از آن برای مسافرت با همان اتومبیل، موضوع بزه جعل و استفاده 
از سند مجعول است.

گرفتن قبولی، موضوع جرم استفاده از سند مجعول است. 2- ارائه یک برات مجعول به محال علیه برای 

3- برای تحقق این جرم الزم است ارائه كننده، عالم به مزور یا مجعول بودن سند باشد ولی چنانچه وكیل، 
حسب وكالت از طرف موكل خود به استناد اوراق مجعولی دادخواستی به دادگاه بدهد این عمل نسبت به 
شخص وكیل، استفاده از سند مجعول محسوب نمی شود بلکه اثرات و تبعات اقدام وكیل در حدود وكالت، 

.) كشور اصواًل بر عهده موكل است )حکم شماره 779-1316/4/10 شعبه دوم دیوان عالی 

كه قلب سازی نوشته مزور، واجد خصوصیات  بنابراین استفاده از سند مجعول، موقعی قابل مجازات است 
قانونی جعل باشد و استفاده از آن موجب اضرار غیر شود و منطبق با یکی از موارد پیش بینی شده در قانون 
كسی ملک خود را با سند عادی به شخص الف اجاره دهد و سپس همین ملک را با  گر  مجازات باشد لذا ا
سند رسمی به شخص ب اجاره دهد، وصول وجه اجاره دوم، موضوع استفاده از سند مجعول نیست. زیرا به 
كه معارض با سند اول می باشد، جعل اطالق نمی شود. همچنین استفاده از تصویر نامه ی  عمل تنظیم سند دوم 
عادی مجعول و یا عکس آن علیه دیگری، چون عکس به خودی خود، سندی بی ارزش و اعتبار است و اطالق 

نوشته بدان صحیح نیست لذا عمل مشمول تعریف جرم استفاده از سند مجعول نیست.

كه مستقل از سوءنیت جاعل اصلی  باالخره برای تحقق این جرم، احراز قصد متقلبانه مرتکب الزم است 
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مورد  نوشته  بودن  نادرست  و  مجعول  به  )علم  او  سوءقصد  باید  استفاده كننده  بزهکاری  احراز  برای  و  است 
گردد. استناد( احراز 

ذكر این نکته نیز ضروری به نظر رسید و آن اینکه عده ای برای تحقق جرم استفاده از سند مجعول، عالوه 
كه ورقه )نوشته(  بر اركان اصلی آن، ركن دیگری را هم الزم می دانند و آن احراز وجود خارجی شخصی است 
كشور، موضوع  به نام او جعل شده است. در این رابطه در رأی شماره 34-1318/1/6 شعبه پنجم دیوان عالی 
از سند مجعول،  بالتبع تحقق عنوان استفاده  و  اركان جعل  از  گردیده است: »یکی  مذكور بدین شرح توجیه 
كه  كه ورقه به نام او جعل شده و امکان توجه ضرر است به منتسب الیه و مادام  وجود خارجی شخصی است 
گر مأمور دولت با  مراتب مذكور مدلل نشود، قضیه عنوان استفاده از سند مجعول را نخواهد داشت. بنابراین ا
كالهبرداری را  جعل اوراقی به اسم اشخاص مجعول، مرتکب سوءاستفاده از مال دولت بشود، فقط مجازات 

خواهد داشت«

برای  بزه  دو  از  یکی  بودن  مقدمه  و  بوده  بزه مستقل  هركدام  از سند مجهول،  استفاده  و  اینکه جعل  دیگر 
كیفر بزه )استفاده( نخواهد بود. ضمنًا مرور زمان در استفاده از جعل از روز  دیگری، موجب معافیت مرتکب از 

شروع به استفاده جاری می شود.

ع به جرم جعل پنجم: شرو
كه قسمتی از مقدمات جرم انجام شده و به عللی مستقل  شروع به جرم جعل قابل مجازات است به شرطی 
از اراده فاعل ناتمام و ناقص مانده باشد. دراین باره آنچه واجد اهمیت است تشخیص و تفکیک شروع به 
معمواًل  زیرا جرم جعل  تعقیب می باشد.  غیرقابل  مانورهای ساده  و  ابتدایی  اقدامات  از  قابل مجازات  جعل 
كه دارنده برگ مجعول در مقام استعمال و استفاده از آن برآمده است. بنابراین هر وقت  كشف می شود  زمانی 
از  یافته و در مرحله بهره برداری است )شروع به استفاده  اعالم جعل می شود، عمل جعل به طور قطع خاتمه 
كشف شده و در مراجع قضائی مورد  كه جعل سند در مرحله شروع به جرم  كمتر موردی می توان یافت  جعل( و 
كشور، آنچه مورد حکم واقع شده،  كم جزایی ایران و شعب دیوان عالی  گرفته باشد. در آراء محا رسیدگی قرار 
مسئله شروع به استفاده از ورقه مجعول است و نسبت به امر شروع به جعل، حکمی مشاهده نمی شود و دلیل 
این امر در واقع، مطرح نشدن مسأله شروع به جرم در مراجع قضایی می باشد. ضمنًا در قوانین و مقررات جزایی 

دراین باره مجازاتی پیش بینی نشده است.
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كه در شرایط تحقق جرم جعل بیان شده، احراز ضرر بالقوه  نکته مهم در تشخیص شروع به جعل همان طور 
كه جاعل برای مقدمه و جعل مرتکب  كه در همان مقدار عملیاتی  ( می باشد یعنی باید احراز شود  )امکان ضرر
به  ک تحقق جرم در شروع  بنابراین مال باشد.  قابل مجازات  به جرم  تا شروع  دارد  امکان ضرر وجود  شده، 

جعل، احراز ضرر احتمالی است.

تنها در مورد جعل مفادی، مرتکبین در حین شروع به ارتکاب جعل ممکن است شناخته شوند زیرا جعل 
كه در  مفادی، محتاج به ترتیب دادن صحنه های دروغی و مانورهایی در حین تنظیم سند است مثل موردی 
آقای الف معرفی و دستور  را به جای  از بی اطالعی سردفتر، خود  با سوءاستفاده  دفتر اسناد رسمی، شخصی 
كه برای آقای الف الزام آور است می دهد و مثاًل برای جلب اطمینان  تنظیم سند اعتراض نامه یا سند ذمه ای را 
كه به طریقی به دست آورده ارائه می نماید. متصدی دفترخانه پس از نوشتن سند و در  سردفتر شناسنامه او را 
حین ثبت آن در دفاتر مربوطه، تصادفًا از خدعه این شخص )مراجعه كننده به دفتر( مطلع می شود و نقشه او 

كه او انجام داده شروع به جعل است. عقیم می ماند. در اینجا همین مقدار عملی 

كه دو طریقه از جعل مفادی هستند، هرگاه نقشه مرتکب قبل از  در مورد ظاهرسازی سند و استبدال شخص 
كشف شود، موضوع از مصادیق شروع به جعل است. تکمیل سند و درنتیجه قبل از تمام شدن جرم 

به منظور  است  مجعول  سند  دارنده  ناحیه  از  سند  ارائه  زمان  از  مجعول  سند  از  استفاده  به  شروع  تحقق 
كم ایران بارها  استفاده، مشروط بر اینکه متهم عالم به مزور بودن سند باشد. شروع به استفاده از جعل در محا

گرفته است. مورد استفاده قرار 

ششم: مجازات جرم جعل
به  این جرم  تقسیم بندی جرائم، مجازات  به  توجه  با  كه  قانون مجازات عمومی سابق مصوب 1354  در 
كم جنحه یا جنایی صورت می گرفت.  جنحه و جنائی تقسیم شده بود، حسب مورد رسیدگی به موضوع در محا
در این قانون انواع جرائم راجع به جعل و استفاده از سند مجعول در مواد 98 و 99 و 100 تا 107 پیش بینی و 
گردیده است. همچنین در ماده 100 قانون ثبت نیز برای مرتکب این جرم مجازات تعیین شده  مجازات آنها درج 
كیفر ارتش مصوب 1382/10/9 و در قانون مجازات اسالمی مبحث  است. در مواد 95 تا 107 قانون دادرسی و 
تعزیرات شرعی مصوب 1375 به اقسام جعل و تزویر در مواد 523 تا 527 و 735 و 734 و قوانین متفرقه دیگر، 

میزان مجازات این جرم تعیین شده است.
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نکته قابل توجه اینکه چون این جرم در زمره جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی محسوب می شود لذا در 
اجرای مقررات بند الف ماده 47 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392/2/1 صدور حکم و اجرای مجازات آن 
قابل تعویق و تعلیق نمی باشد. ضمنًا برای اطالع از مدت مرور زمان این جرم می توان به مواد 105 و 107 و 109 

قانون مذكور مراجعه نمود.

بعد از پیروزی انقالب اسالمی مجازات این جرم از درجه تعزیرات شرعی شناخته شد و در قانون تعزیرات 
مصوب 1375 مواد 523 تا 529 و قوانین متفرقه دیگر، به مصادیق این جرم و مجازات آن اشاره شده است.

مطلب قابل ذكر در ماده 531 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 موضوع تخفیف یا معافیت از اعمال 
درج  اطالع  برای  ادامه  در  كه  است  قانون  این   530 تا   523 مواد  در  مذكور  جرائم  مرتکبین  درباره  مجازات 

می گردد:

از تعقیب به دولت اطالع  كه مرتکب جرائم مذكور در مواد قبل شده اند هرگاه قبل  ماده 531: اشخاصی 
كنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند  دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی 
حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می شود و یا از مجازات معاف خواهند شد. مشابه همین موضوع در 

ماده 101 قانون مجازات عمومی 1354 نیز ذكر شده است.

هفتم: رسیدگی به دعوی جعل
دعوای  به صورت  دیگری  و  جزایی  دعوای  به صورت  یکی  است  طرح  قابل  صورت  دو  به  جعل  دعوای 
كی خصوصی در مورد یک سند مجعول همراه با مطالبه  حقوقی. دعوای جزایی ممکن است با شکایت شا
جعل  ادعای  مثل  ندارد  خصوصی  كی  شا به  نیاز  كه  اسنادی  به  راجع  دادستان  طرف  از  رأسًا  یا  و  خسارت 
نسبت به اسکناس رایج یا قلب سکه و امثالهم از سوی دادسرا تحت تعقیب واقع شود. این دعوی لزومًا منوط 
گر خسارت ایشان از طرف متهم جبران شده باشد تعقیب دعوی  به شکایت مدعی خصوصی نیست و حتی ا

عمومی امکان پذیر است. این نوع دعوی را دعوی اصلی نیز می گویند.

همچنین شکایت جزایی جعل، ممکن است در قالب یک دعوای فرعی در مراجع جزایی یا حقوقی اقامه 
شود.

در مقابل دعوای اصلی، دعوای فرعی قرار دارد مثل این كه در مراجع جزایی، متهم به صدور چک بالمحل 
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مدعی جعلیت چک شود و دارنده چک و یا دیگری را به عنوان جاعل معرفی نماید. مثال این نوع دعوی در 
مرجع حقوقی مثل این كه متهم صدور چک بالمحل در بازپرسی، مدعی جعلیت چک می شود و دارنده آن یا 

كه در این صورت دعوی جعل فرعی نامیده می شود. دیگری را جاعل معرفی می كند 

مبحث اول- روش های اثبات جعلیت سند
این روش ها عبارت اند از:

1- به دست آوردن سند مورد ادعای جعل و ضبط و حفظ آن.

كارشناسی به آن اساس تطبیق می گویند مثل تهیه  كه در عرف  2- تهیه مداركی برای تطبیق با سند متنازٌع فیه 
نوشته ها و امضای آنها به وسیله استکتاب و وسایل دیگر.

3- طریقه رسیدگی به اصالت یا مجعولیت سند مورد ادعای جعل

مبحث دوم- موارد رسیدگی محکمه حقوقی به دعوای جعل

كه محکمه حقوقی مکلف به رسیدگی دعوی جعل می باشد به شرح زیر است: الف: مواردی 

1- درصورتی كه دادگاه مفاد سند را مؤثر در دعوی بداند.

2- وقتی كه صاحب سند اعالم نماید به استفاده از سند باقی است.

3- هرگاه صاحب سند به دالیل جعل پاسخ ندهد.

گردد. 4- چنانچه موضوع در دادسرا به جهتی از جهات مثاًل فوت متهم، غیرقابل تعقیب تشخیص 

یا  نشده  سند  اصالت  یا  جعلیت  متعرض  دادگاه  و  است  رسیدگی  تحت  جزا  دادگاه  در  موضوع  وقتی كه   -5
جعلیت آن را احراز نکرده، دادگاه مدنی به دعوی جعل رسیدگی می نماید ولی درهرحال رأی دادگاه مدنی 
درباره اعتبار سند، منافی نیست بااینکه مدعی جعل درصورتی كه جاعل در حال حیات و قابل تعقیب باشد، 
گر حکمی از دادگاه جزا بر مجعولیت سند برخالف رأی  دعوی خود را مستقیمًا در مراجع جزایی اقامه نماید و ا

گیرد. دادگاه مدنی صادر شود، می تواند مستند اعاده دادرسی در دادگاه مدنی قرار 

كه در حال حیات است به ساختن سند متهم نماید و تعقیب  ب:1- درصورتی كه مدعی جعل شخص معینی را 
او ممکن و رسیدگی به سند در اصل دعوی مؤثر باشد، دادگاه مدنی سند مزبور را با مستندات راجع به دعوی 

نزد دادستان می فرستد.
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مراجع  در  مستقیمًا  را  خود  دعوی  باشد،  قابل تعقیب  و  حیات  حال  در  جاعل  درصورتی كه  جعل  مدعی   -2
جزایی اقامه می نماید هرچند رأی دادگاه مدنی قباًل درخصوص اعتبار سند صادر شده باشد.

ج:1- وقتی كه صاحب سند، سند خود را مسترد نمود یا در موعد مقرر پاسخش را نداد، دادگاه آن را از عداد 
كرده و به سایر ادله رسیدگی می نماید. دالیل او خارج 

كه نسبت به آن ادعای جعلیت شده پس از اطالع دفتر دادگاه، بسپارد واال  2-صاحب سند باید اصل سندی را 
دادگاه آن را از عداد دالیل وی خارج می نماید.

3- هرگاه مدعی جعل در موعد مقرر ادله دعوی جعل را ارائه ننماید، دعوی جعل بی اثر می شود.

مبحث سوم- نکات ضروری در رسیدگی به دعوی جعل

درحالی كه  می كند  موقوف  را  جعل  جزایی  دعوای  مجازات،  موانع  سایر  و  زمان  مرور  شمول  متهم،  فوت   -1
هیچ یک از این شرایط و حوادث، تعقیب دعوای جعل را در محکمه حقوق، متوقف نمی نماید.

2- هرگاه رسیدگی به موضوع حقوقی فرع بر رسیدگی به جعل مستندی باشد، دادگاه حقوقی تا زمان اعالم رأی 
مرجع جزایی رسیدگی خود را متوقف می نماید.

3- پس از اعالم جرم جعل در محکمه حقوق، صرف نظر از )دعوای جعل جزایی( رسیدگی به دعوای حقوقی 
یا  بر جعلیت  مبنی  موقوف می شود و حکم دادگاه جزا  متنازعُ فیه است،  با سند  مرتبط  كه  آنجا  تا  نیز  اصلی 
اصالت سند برای دادگاه حقوق، متبع خواهد بود ولی چنانچه جعلیت سندی در دادگاه جزا ثابت نشد و به 

اصالت آن هم اظهارنظر نگردید، این تصمیم در دعاوی مدنی بی اثر است.1 

كه در دادگاه حقوق مبنی بر اصالت سند صادر می شود در صورت به دست آمدن ادله بر جعلیت  4- حکمی 
آن، مانع از تعقیب موضوع نخواهد بود و پس از ثبوت دعوی جعلیت سند، »مستند حکم حقوقی« مجوز اعاده 

دادرسی خواهد بود.

كشور 1 - رأی شماره 1687-1317/7/21 شعبه دوم دیوان عالی 
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هشتم: جرائم در حکم جعل
در بعضی از مواد قانون مجازات عمومی سابق، مقنن برای مرتکبین بعضی جرائم، مجازات جعل منظور 
شده درحالی كه ازلحاظ تحلیل حقوقی، جرائم مزبور غالبًا واجد عناصر الزم برای تحقق این جرم نبوده و در 

حکم جعل قرارگرفته اند. این موارد عبارت اند از:

1- جرائم مذكور در ماده 100 قانون دفاتر رسمی؛

2- جرائم مذكور در قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر؛

3- جرائم مذكور در ماده 249 قانون مجازات عمومی سابق؛

4- قسمتی از ماده 98 قانون مجازات عمومی سابق.

کالهبرداری به وسیله اسناد نهم: اختالف جعل با 
كالهبرداری را تشکیل می دهند، لزومًا یک نوع قلب حقیقت و تزویر را  كه بزه  اسباب چینی های متقلبانه 
كافی است. به نظر  كالهبرداری صرف استفاده غاصبانه از سند  ایجاب می كنند. به عبارت دیگر برای تحقق 
می رسد درصورتی كه نام یا عنوان دروغی فقط شفاهًا لحاظ شده باشد و تزویر و تقلب به صورت دیگری خارج 
كالهبرداری است. چنانچه نوشته های مورد استفاده توسط متهم،  انجام شده باشد، موضوع  كادر نوشته  از 
او جعل  داده، عمل  قرار  استفاده  مورد  به غصب  كه  باشد  بلکه یک سند صحیح  نبوده  تقلبی  و  ساختگی 
كالهبرداری است. مثل این كه شخصی با نام و عنوان مجعول و ارائه قبض صاحب امانت  نیست و منطبق با 
كند خواه سند مزبور مجعول یا صحیح بوده باشد. بنابراین،  به جای او اموال امانی متعلق به وی را دریافت 
تصور جعل بدون فرض وجود نوشته مجعول و ثبوت تزویر و تقلب و قصد و علم از ناحیه ارائه كننده، غیرممکن 
كافی است خواه سند مزبور مجعول  كالهبرداری، صرف استناد غاصبانه از سند  است و حال آن كه برای تحقق 
كاغذ تقلبی  كشور طی حکم شماره 1100-1319/4/25 استفاده از دالر  یا صحیح باشد. شعبه 2 دیوان عالی 
كالهبرداری مندرج در ماده  كالهبرداری دانسته است. تعریف اجمالی بزه  را با علم به مزور بودن از مصادیق 
كالهبرداری مصوب 1367/9/15 مجمع تشخیص  و  اختالس  و  ارتشاء  مرتکبین  تشدید مجازات  قانون  اول 
مصلحت نظام بدین شرح است: »تشبث به وسایل متقلبانه )كه مصادیق و موارد عدیده ای می تواند باشد( و 

تحصیل مال غیر از این طریق«
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کیفری و حقوقی دهم: جعل و اعاده دادرسی در امور 
كه  شود  ثابت  صالح  دادگاه  در  چنانچه  كیفری  دادرسی  آیین  قانون   474 ماده  »ث«  بند  مطابق  الف- 
اسناد جعلی مبنای حکم بوده، این موضوع از موارد درخواست اعاده دادرسی در مورد حکم قطعی دادگاه ها 

محسوب شده است.

كه  ب- طبق بند 6 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1381 چنانچه حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده 
پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد این مورد از جهات اعاده دادرسی شناخته شده است.

نتیجه گیری
اعتماد  سلب  بر  عالوه  آن  ارتکاب  كه  است  مهم  جرائم  از  مجعول  سند  از  استفاده  و  تزویر  و  جعل  جرم 
كیفری آن در دادسرا و  عمومی، موجب تضییع حقوق فردی و اجتماعی نیز خواهد بود، بر این اساس تعقیب 

كیفری از اهمیت خاص برخوردار است. كم  محا

تشخیص و تعقیب عناصر اختصاصی این جرم، عالوه بر عناصر عمومی آن )عنصر مادی، قانونی و معنوی( 
كه علی االصول متضمن ضرر و زیان شخص ... نیز می باشد. بارزترین ویژگی عناصر  از جرائم خاصه ای است 
اختصاصی جرم یاد شده برابر ماده 523 و 525 قانون مجازات اسالمی، قلب حقیقت، ساختن نوشته یا مهر، 

محو یا الحاق یا تقدم و یا تأخیر تاریخ حقیقی است به نحوی كه موجبات تضرر افراد را فراهم نماید.

نوشته حاضر ضمن آشناسازی خوانندگان محترم با جرم جعل و ابعاد مختلف آن در حقوق ایران بر این 
كه هم زمان با پیشرفت فناوری و اضافه شدن اقسام جدیدی به این نوع جرم، ضرورت دارد  كید دارد  نکته تأ

قوانین به تناسب آن، به روز شده تا تناسب قوانین با مسائل جدید در حوزه های حقوقی برقرار شود.
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راهکارهایی برای افزایش ثبات سرمایه، نقدینگی
کفایت سرمایه شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار  و 

دكتر رضوان ترابی1 
علیرضا فوالدی2 

چکیده

كه به دلیل اهمیت به سزا  ریسک در هر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد و یکی از مهم ترین این حیطه ها، بانک ها هستند 

در نظام اقتصادی، موردتوجه خاص قرار می گیرند. ساختار مالکیت و تمركز مالکیت می تواند بر انواع ریسک های مالی شركت 

مالکیت  تمركز  اثرگذاری  میزان  بررسی  قصد  نیز  مطالعه  این  در  بگذارد.  تأثیر  سرمایه  ثبات  و  نقدینگی  سرمایه،  كفایت  همچون 

بانک های موجود در بورس اوراق بهادار تهران بر شاخص های ریسک طی دوره زمانی 1385 تا 1392 با استفاده از روش داده های 

تابلویی می باشد. نتایج این تحقیق نشان داد اثر متغیر مستقل تمركز مالکیت سهام بر متغیر وابسته ریسک بانکی مثبت و معنادار 

است. به عبارت دیگر افزایش تمركز و انحصار در مالکیت سهام، نوعی شکنندگی برای سهامداران و نوعی نوسان در بازده سهام 

به وجود می آورد. درواقع ریسک بانکی و وضعیت بانک وابسته به تعداد اندكی شركت یا سرمایه گذار می شود و با تغییر وضعیت 

كل دارایی ها بر متغیر  كل شركت به سرعت تغییر می كند و این می تواند ریسک بانک را افزایش دهد. اثر  آن تعداد اندک وضعیت 

وابسته ریسک بانکی منفی و معنادار است. اثر متغیر نسبت اهرمی بدهی بر متغیر وابسته ریسک بانکی مثبت و معنادار است. 

كه  می آورد  وجود  به  موردنظر  سهام  به  نسبت  بی اعتمادی  و  نوسان  و  اطمینان  عدم  نوعی  اهرمی  نسبت  افزایش  به عبارت دیگر 

درنهایت باعث افزایش ریسک بانکی خواهد شد. اثر وام های معوق بر متغیر وابسته ریسک بانکی مثبت و معنادار است. اثر متغیر 

رشد درآمدها بر متغیر وابسته ریسک بانکی منفی و معنادار است. اثر متغیر شاخص q توبین بر متغیر وابسته ریسک بانکی منفی 

و معنادار است. اثر متغیر نوسانات سهام بر متغیر وابسته ریسک بانکی مثبت و معنادار است. اثر میزان پس اندازها بر متغیر وابسته 

ریسک بانکی منفی و معنادار است. اثر رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بر متغیر وابسته ریسک بانکی منفی و معنادار است. اثر 

متغیر مجازی سال بر متغیر وابسته ریسک بانکی مثبت و معنادار است.

كفایت سرمایه، نقدینگی، ثبات سرمایه، بانک کلیدی: تمركز مالکیت،  گان  واژ

 rezsepahan@yahoo.com)1 - استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان )نویسنده مسئول
كل استان اصفهان  كارشناس ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان، سربازرس امور اقتصادی بازرسی   - 2

alireza.fouladi.1354@gmail.com
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مقدمه
كرده  بحران مالی جهانی طی سال های 2008-2007 نیاز به ارتقای اصول اداره امور شركت ها را برجسته تر 
كیدهای بسیاری در بهبود شفافیت شركت ها به طوركلی و برای مؤسسات مالی به طور  است. به این ترتیب، تأ
گرفته است. چارچوب جدید قوانین بانکی )قوانین بازل III( الزامات افشای دقیق اطالعات  خاص، صورت 
به منظور بهبود توانایی سهامداران برای ارزیابی ریسک مؤسسات را تحمیل می كند. با این حال، هنوز هم این 
كه آیا افشای بهتر اطالعات نگرانی طلبکاران را تشدید می كند و ازاین رو به بی ثباتی  سؤال باقی مانده است 

كالو2002،1؛ نیر2005،2؛ تادس2006،3(. كمک می كند و یا خیر )هیتینن و تا بیشتر 

به  منجر  اطالعاتی  تقارن  عدم  و  كنترل  كافی  نا سازوكارهای  كه  می كنند  استدالل  مطالعات  برخی 
كبنویان و همکاران1999،5(. این مطالعات  ریسک پذیری باالتر در بانک ها می گردد )فاما و جنسن1983،4؛ 
كاهش عدم تقارن اطالعاتی می گردد و ازاین رو  كه افشای اطالعات منجر به  كه انتظار می رود  بیان می كنند 
 )2004( نیر6  و  بایومان  مشابه،  به طور  داشت.  خواهند  بانک ها  ریسک پذیری  بر  بیشتری  كنترل  سهامداران 
را  پایین تری در قیمت سهام  نوسانات  افشای اطالعات،  از  باالتری  با سطوح  بانک ها  كه  كرده اند  مشاهده 
در  اطالعات  ناهمگونی  است  ممکن  اطالعات،  افشای  در  افزایش  كه  می كنند  بیان  آن ها  می دهند.  نشان 
كوردال و ییاتی7 )1998(  كاهش دهد. در مطالعه دیگری،  شرایط فعلی بانک ها برای سهامداران مختلف را 
كه  دارد  بیشتری  احتمال  اطالعات،  بیشتر  افشای  با  بانک ها  كه  نشان می دهند   )2000( اشمیتس8  و  بوت  و 
بااین حال، افشای بیشتر اطالعات ممکن است هزینه های  را به صورت پیش فرض بپذیرند.  پایینی  ریسک 
كوچک تبدیل به یک مشکل بزرگ  كند و از این طریق ممکن است مشکالت  بیشتری را به بانک ها تحمیل 
كند )كافمن و اسکات2003،9؛ تادسی2006،10(. در همین راستا،  كه می تواند به كل سیستم بانکی سرایت  گردد 

1 - Hyytinen & Takalo
2 - Nier
3 - Tadesse
4 - Fama and Jensen
5 - Cebenoyan et al
6 - Baumann and Nier
7 - Cordella and Yeyati
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افشای بیشتر اطالعات می تواند به شکنندگی بیشتر سیستم بانکی منجر شود.

سطح افشای اطالعات احتمااًل با ویژگی های بانک از قبیل نوع مالکیت، حکومت و درنتیجه تعارضات 
گسترده در  منافع بین احزاب ارتباط داشته باشد. تضاد منافع بین مدیران، سهامداران و سایر سهامداران به طور 
مطالعات جنسن و مک لینگ )1976( مورد بررسی قرارگرفته است. مطالعات بیشتر در این زمینه نشان می دهد 
كنترل مدیران به دلیل نبود نظم در بازار ضعیف تر باشد؛ آن ها بیشتر تمایل دارند تا منافع خود را  كه زمانی كه 
كثرسازی منافع سهامداران زیاد تالش نمی كنند )فاما،1980؛ فاما و جنسن،1983؛  كنند و برای حدا كثر  حدا
بر  مبتنی  معامالت  زیرا  می باشند  پیچیده تر  مسائل  این گونه  بانکداری،  بخش  در  ویشنی1997،1(.  و  شلیفر 
مدیران،  و  بدهی  دارندگان  سهامداران،  به غیراز   .)2010 همکاران2،  و  )ویلسون  می باشند  توأم  رابطه  چندین 
گروه ها به دنبال منافع  كه هركدام از این  شركت های بیمه سپرده و تنظیم كنندگان نیز در این فرآیند درگیر هستند 
كار در تضاد با یکدیگر باشد. عوامل مختلف ازجمله  خود می باشند و در بسیاری از موارد ممکن است این 
سپرده گذاران،  آموزش  پایین  سطوح  مورگان2002،4(،  )دیموند1984،3؛  بانک ها  ترازنامه های  بودن  شفاف 
لوین1997،6؛  لوین1993،5،  و  )كینگ  نوظهور  بازارهای  در  به خصوص  خرد  سهامداران  از  محدود  حمایت 
ویلسون و همکاران،2010( نیز در این زمینه نقش مهمی را ایفا می كنند و می توانند بر تضاد منافع بین ذی نفعان 

نقش داشته باشند.

كمک اطالعات  سرمایه گذاران عالقه مند هستند تا بازده مورد انتظار آتی سرمایه گذاری )هزینه سرمایه( را به 
انتظار  ریسک سرمایه گذاری،  پذیرش  و  فرصت  هزینه  قبال  در  آن ها  نماید.  برآورد  توسط شركت  گزارش شده 
گفت، ریسک احتمال انحراف  كسب بازدهی مناسب را دارند. درمورد رابطه ریسک و سرمایه گذاری می توان 
كه  روبرو می شود  با ریسک  زمانی  بیان می شود. سرمایه گذار  انتظار  مورد  بازده  از  واقعی سرمایه گذاری  بازده 
نسبت به بازده مورد انتظار در زمان آینده عدم اطمینان داشته باشد. نبود اطمینان نسبت به بازده های آینده 
یک طرح سرمایه گذاری ریسک را در آن وارد می نماید به عبارتی ریسک یعنی زیان ناشی از سرمایه گذاری. 

1 - Shleifer and Vishny
2 - Wilson et al
3 - Diamond
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5 - King and Levine
6 - Levine
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بازارهای مالی خالی از ریسک نیستند؛ اجرای دادوستدها با ریسک همراه است و همچون مشاهدات تجربی 
كه بر طبق شناخت رابطه ها و پیروی از یک روند مشخص و تعریف شده  در آزمایشگاه نمی توان انتظار داشت 
نتیجه یا بازده معینی به وجود آید. سرمایه گذاری در بازارهای مالی در شرایط یکسان و در زمان های مختلف 
در شرایط تحت  آزمایشگاه  به مانند  مالی  بازارهای  زیرا  نمی دهد،  به دست  را  آزمون شده ای  و  نتایج همسان 
كنترل توانایی ایجاد نتیجه یکسان را ندارد. ازاین رو در این تحقیق اثر ساختار مالکیت بر ریسک نقدینگی و 
ثبات مالی در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1385 تا 1392 موردبررسی قرار 

می گیرد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
ناظران بانکی بر فعالیت بانک ها نظارت نموده، ریسک پذیری بانک ها را محدود می كنند و فعالیت های 
سرمایه گذاری بانک ها را محدود می نمایند و حتی قدرت دارند تا یک مدیر بانک را حذف نموده و اساسنامه 
كه به طور صریح توسط  فعالیت بانک را لغوكنند. فرآیندهای نظارتی باهدف حفاظت از منافع سپرده گذاران 
قراردادهای بدهی حفظ نشده، اجرا می شود. به طور مشابه، این فرآیند نظارتی حافظ و بیمه كننده سپرده های 
كه بانک مقرراتی ترین صنعت  شركت بوده و ایمنی و تداوم سیستم پرداخت ها می باشد. به همین دلیل است 
است و استانداردهای سرمایه بانک ها از مهم ترین جنبه های این مقررات می باشد. در دهه 1980، تالش های 
بین المللی  نشست های  و  است  پدیدآمده  سرمایه  به  مربوط  استانداردهای  كردن  هماهنگ  برای  بین المللی 
مقررات سرمایه بانک ها با پیمان بازل در سال 1988 آغازشده است. این توافق استفاده از نسبت سرمایه مبتنی 
بر ریسک را برای اطمینان ارائه شفاهی صحت درستی بانک ها افزایش داده و )درصورت لزوم( مداخالت 
كه بانک ها  تنظیم كننده را نیز به دنبال خواهد داشت. مقررات تنظیم كننده سرمایه به دنبال نگرانی در این رابطه 
كنند، به وجود آمد. در این مورد،  كه ازلحاظ اجتماعی مطلوب است نگهداری  كمتر ازآنچه  ممکن است سرمایه 
مقررات تنظیم كننده می تواند راهکارهای چاره ساز، مانند محدودكردن رشد دارایی ها و فعالیت های خاص و 
كه الزامات نظارتی، هزینه های قابل توجهی  كند. ازآنجا یا افزایش سرمایه اضافی موردنیاز را به بانک ها تحمیل 
كردن ریسک پذیری بانک ها می باشد  را به بانک ها تحمیل می كند؛ بنابراین یک مشوق حیاتی برای محدود 

)اوده وهمکاران، 2011(.

تركیب  مانند  مختلفی  واژه های  و  شده  ارائه  مالکیت  تركیب  از  گون  گونا عبارات  با  متعددی  تعاریف 
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سهامداری و ساختار مالکیتی برای این مفهوم به كار رفته است. ساختار مالکیت یا تركیب سهامداری به معنی 
مالکان سهام  و موجودیت  به عالوه ماهیت  و سرمایه  رأی  به لحاظ حق  مالکیت  توزیع سهام و حقوق  نحوه 

است.

شامل  متغیر  دو  برحسب  اول  وهله  در  و  است  قابل توجه  گون  گونا ابعاد  از  شركت  یک  مالکیت  ساختار 
سهامداران درونی یا سهام در اختیار سهامداران داخلی و سهامداران بیرونی تعریف می شود. بر این اساس، 
سهام در اختیار سهامداران نهادی و دولت از بخش های اصلی مالکیت بیرونی شركت ها تلقی می شود. سهام 
و  مدیران  تملک  در  كه  است  سهامداران  دست  در  سهام  از  درصدی  بیانگر  داخلی  سهامداران  اختیار  در 
كه  كاركنان شركت قرار دارد. سهام تحت مالکیت سهامداران نهادی به درصدی از سهام شركت اشاره می كند 

در تملک سرمایه گذاران نهادی و حقوقی است.

همچنین تركیب مالکیت یک شركت را عالوه بر درونی یا بیرونی بودن می توان از ابعاد مختلفی مانند تمركز 
یا عدم تمركز مالکیت، نهادی یا حقیقی بودن و مدیریتی یا غیر مدیریتی بودن سهامداران موردتوجه قرار داد.

چندبعدی  و  پیچیده  موضوعی  شركت ها  بازده  و  عملکرد  بر  مالکیت  ساختار  تأثیر  كه  داشت  توجه  باید 
كه ازجمله آن ها  گروه ها را می توان انتظار داشت  است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و 
می توان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهامداران و طلبکاران، سهامداران حقیقی و حقوقی، سهامداران 
درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. باوجود این، یکی از مهم ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهم گرایی منافع بین 
كثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می دهد. به اعتقاد  كه موضوع اصلی ا مدیران و سهامداران مربوط می شود 
كنند تا  صاحب نظران، سهامداران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تالش 
از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تالش های مدیران جلوگیری شود. البته درهرصورت سهامداران 
قرار  انفعال  موضع  در  است  ممکن  شرایطی  تحت  آنان  به  تصمیم گیری  قدرت  تفویض  و  مدیران  انتخاب  با 
كه شدت و ضعف آن بستگی زیادی به عملکرد، صحت و دقت تصمیمات سهامداران دیگر  داشته باشند 

خواهد داشت )پشنر، 1993(.

گسترده رفتار ریسک بانک ها در ثبات اقتصادی جهانی و رفاه آن  بحران مالی اخیر یک بار دیگر بر تأثیر 
گرفتن  كفایت سرمایه در محل برای  گذاشته است. در پاسخ به این وضعیت مدیران بانکی استانداردهای  تأثیر 
خطر ابتال به بانک ها را محدود می كند. سهامداران هر شركت را افراد و مؤسساتی با عالیق، اهداف، افق های 
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كه در اداره امور شركت ها  سرمایه گذاری و توانایی های مختلف تشکیل می دهند. با توجه به پیچیدگی هایی 
نفوذ سهامدارن در  گیرند.  به عهده  امور شركت مسئولیت  اداره  نمی رود در  انتظار  از سهامداران  وجود دارد، 
شركت ها فقط در مجامع عمومی امکان پذیر است و در مواردی ازجمله تصویب صورت های مالی، انتخاب 
...متمركز  و  فوق العاده  معامالت  تصویب  شركت،  اساسنامه  اصالح  قانونی،  بازرس  و  مدیره  هیأت  اعضای 
می باشد )سازمان همکاری اقتصادی و توسعه،1385(، از طرفی برخی از ساختارهای سرمایه ای به بعضی از 
كه در شركت دارند دسترسی داشته  كنترل نامتناسب با مالکیتی  كه به میزان  سهامداران این امکان را می دهد 
كه بسیاری از سرمایه گذاران در  باشند. همه این موارد ممکن است بر عملکرد یک شركت تأثیرگذار باشد، چرا
كه با میزان معقولی از تحلیل  بررسی هزینه فایده اعمال حقوق مالکیت خود ممکن است به این نتیجه برسند 

كنند. و استفاده از حقوق خود می توانند به بازده مالی و رشد سرمایه بیشتری دست پیدا 

سرمایه،  كفایت  بر  بانکی  مالکیت  تمركز  »اثرات  عنوان  با  مطالعه ای  در   )2014( همکاران1  و  مچاتیچیان 
نقدینگی و ثبات مالی«، به بررسی اثرات تمركز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها پرداخته اند. در این 
كرده اند  كشورها با موفقیت استانداردهای بازل را اجرا  كه این  كشورهای شرق آسیا تمركز شده است چرا مطالعه بر 
و درجه باالیی از هم گرایی نظارتی را نشان داده اند. برای دوره زمانی 2009-2005، رابطه بین تمركز مالکیت و 
كه  كفایت سرمایه )بازل III(، مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. یافته های اصلی این مطالعه نشان می دهد 
كفایت سرمایه به میزان 7/64 درصد می گردد. همچنین نتایج این تحقیق  افزایش تمركز مالکیت منجر به بهبود 
كه تمركز مالکیت می تواند یکی از عوامل مهم در ثبات سرمایه باشد. درحالی كه در سطوح پایین  نشان می دهد 
كاهش در ثبات سرمایه می گردد؛ در سطوح باالتر از  از تمركز مالکیت، یک افزایش در تمركز مالکیت منجر به 
تمركز مالکیت، یک افزایش در تمركز مالکیت منجر به افزایش در ثبات سرمایه می شود. همچنین مشاهده شد 
كه بحران مالی  كه تمركز مالکیت منجر به بهبود نقدینگی برای بانک ها می شود. درنهایت نیز به نظر نمی رسد 

كفایت سرمایه و نقدینگی شده باشد. كلی بین تمركز مالکیت،  اخیر منجر به تغییر در رابطه 

گری، ساختار مالکیت و ریسک بانکی؛ شواهدی از  ستیونو و ترازی2 )2014( در مطالعه ای با عنوان »افشا
كشورهای آسیایی«، تأثیر متقابل افشا و ساختار مالکیت بر ریسک بانکی را موردمطالعه قرار داده است. در 

1 - Pichaphop Chalermchatvichien, and Seksak Jumreornvong, and Pornsit Jiraporn, and Manohar Singh
2 - Bowo Setiyono and Amine Tarazi
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همین راستا از داده های مربوط به 209 بانک تجاری در آسیا طی دوره زمانی 2010-2004 بهره گیری شده است. 
اطالعات  افشای  با  درآمدی  نوسانات  بین  منفی  رابطه  كه یک  نشان می دهد  مطالعه  این  اصلی  یافته های 
وجود دارد و این تأثیرگذاری در حضور سهام داران بلوكی و مالکیت نهادی قوی تر، شدیدتر می باشد. همچنین 
كه به صورت ریسک پیش فرض  كه افشای بهتر متضمن ثبات بیشتر می باشد  نتایج این تحقیق نشان می دهد 
افشای  كه  می دهد  نشان  عمیق تر  تحقیق  یک  این،  بر  عالوه  است.  گرفته شده  نظر  در  فرد  هر  برای  بانکی 
كردن ریسک  كاهش و محدود  اطالعات بر صورت حساب سود و زیان، سایر دارایی درآمدزا، سپرده ها منجر به 

مربوطه می گردد.

كستان«،  كشور پا احمد1 )2013( در مطالعه ای با عنوان »ساختار مالکیت و وام های غیرعملیاتی؛ شواهدی از 
كه هدف اصلی از این مقاله بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ریسک های بانکی می باشد. طبق  بیان می كند 
می گردد  بانک ها  عملکرد  بهبود  به  منجر  بانکی  ریسک  در  كاهش  ازطریق  متمركز  مالکیت  سنتی،  دیدگاه 
كاهش پیدا  كرده و درنتیجه عملکرد بانکی  كنده، ریسک بانکی افزایش پیدا درحالی كه درنتیجه مالکیت پرا
كه بیان می كند تمركز مالکیت هیچ اثری بر ریسک بانکی  می كند. دیدگاه مخالفی نیز در این رابطه وجود دارد 
كستان اعتبار دیدگاه سنتی در این زمینه مورد  كشور پا ندارد. در همین راستا با استفاده از داده های مربوط به 
كنده به دلیل افزایش ریسک بانکی منجر به  كه مالکیت پرا آزمون قرارگرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد 
كاهش ریسک بانکی، عملکرد بانک ها را  كاهش عملکرد بانک ها شده اند درحالی كه مالکیت متمركز به دلیل 

كستان مورد تأیید قرارگرفته است. كشور پا افزایش داده اند و درنتیجه اعتبار دیدگاه سنتی برای 

رحمان، رجب2 )2013( در مطالعه ای با عنوان »اثرات ریسک پذیری بر ساختار مالکیت و عملکرد بانکی؛ 
كشورهای  باال یک سناریوی معمول در  تمركز  با  مالکیت  مالزی«، ساختار  كشور  با  رابطه  در  موردی  مطالعه 
بانکی،  مؤسسات  در  گون  گونا و اصالحات  مقررات مختلف  باوجود  مالزی،  كشور  در  است.  درحال توسعه 
كشورهای  در  بانکی  مؤسسات  نقش  درک  اهمیت  به  توجه  با  بنابراین  دارد.  ادامه  كنون  تا مالکیت  ساختار 
این  در  است.  پرداخته  بانکی  عملکرد  بر  مالکیت  تمركز  ساختار  تأثیر  بررسی  به  مقاله  این  درحال توسعه، 
با  رابطه  بانکی دارد. در  به نوع صاحبان  تا حد زیادی بستگی  بانکی  كه عملکرد  این است  بر  مقاله فرض 

1 - Fawad Ahmad
2 - Nora Azureen Abdul Rahman and Anis Farida Md Rejab
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ریسک پذیری بانک ها، این مقاله رابطه متقابل بین ریسک پذیری بانکی بر ساختار سرمایه و عملکرد بانکی 
از  حاصل  نتایج  و  شواهد  است.  داده  قرار  تجزیه وتحلیل  مورد  را   2000-2011 زمانی  دوره  طی  مالزی  كشور  در 
موردبررسی،  دوره  طی  مالزی  كشور  در  مختلف  مالکیت های  ساختار  بین  در  كه  می دهد  نشان  مطالعه  این 
ریسک پذیری و ساختار مالکیت مربوط به بانک های خانوادگی اثر معناداری بر عملکرد بانک ها نداشته اند 

كه این امر نشان دهنده اهمیت بانک های خانوادگی دركشور مالزی می باشد.

متعارف  بانک های  در  ریسک پذیری  رفتار  و  مالکیت  »ساختار  عنوان  با  مطالعه ای  در   )2013( سرایری1 
دو  از  شده  اندازه گیری  مالکیت  ساختار  تأثیر  بررسی  به  منا«،  كشورهای  از  شواهدی  اسالمی؛  بانک های  و 
بعد ماهیت مالکان و تمركز مالکیت، بر ریسک بانکی و بانک های خاص و مقررات بانکی پرداخته است. 
كشور خاورمیانه و  به خصوص، رفتار ریسک پذیری مربوط به بانک های متعارف و بانک های اسالمی در 10 
شمال آفریقا طی دوره زمانی 2009-2005 مورد بررسی قرارگرفته است. یافته های اصلی این مطالعه نشان می دهد 
كه یک رابطه منفی بین تمركز مالکیت و ریسک بانکی مشاهده شده است. همچنین سایر یافته های این مطالعه 
كه انواع مختلف سهامداران نگرش های متفاوتی نسبت به ریسک دارند. بانک های خانوادگی  نشان می دهد 
كمتری داشته باشند. بانک های دولتی تمایل به ریسک پذیری بیشتری دارند  تمایل دارند تا ریسک پذیری 
و سهم قابل توجهی از وام های غیرعملیاتی نسبت به سایر بانک ها دارند. در مقایسه با بانک های متعارف و 
كه بانک های خصوصی اسالمی نسبت به بانک های  بانک های اسالمی، یافته های تجربی نشان می دهد 
متعارف خصوصی ثبات بیشتری دارند. با این حال، بانک های اسالمی نسبت به بانک های متعارف تمایل 

كمتری دارند. به ریسک پذیری 

سعیدی و رامشه )1390(، طی مقاله ای با عنوان »عوامل تعیین كننده ریسک سیستماتیک سهام در بورس 
اوراق بهادار تهران« بیان داشتند، هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل تعیین كننده ریسک سیستماتیک 
ادعاهای احتمالی است. در  تهران در چارچوب مدل  بهادار  اوراق  بورس  پذیرفته شده در  سهام شركت های 
راستای این هدف، ابتدا مدل نظری مربوط به عوامل تشکیل دهنده بتا معرفی و این عوامل در قالب سه دسته 
گردید. سپس  كالن( ارائه  اصلی ویژگی های شركت، اختیار رشد و نرخ بهره بدون ریسک )از عوامل اقتصاد 
انتخاب  بورس  در  پذیرفته شده  میان شركت های  از  واجد شرایط  80 شركت  این مدل،  آزمون عملی  به منظور 

1 - Samir Srairi
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كه مبتنی بر نتایج  شدند و از اطالعات آن ها در خالل سال های 1387-1376 استفاده شد. فرضیه های پژوهش 
حاصل از مدل نظری مزبور هستند، با استفاده از روش های رگرسیون چند متغیره برای داده های تركیبی مورد 
بتا و متغیرهای رشد سود عملیاتی، تغییرپذیری  آزمون قرارگرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد میان 
دارد.  وجود  معنادار  ارتباطی  رشد  اختیار  و  بازار  پرتفوی  شاخص  با  عملیاتی  سود  همبستگی  عملیاتی،  سود 
افزون بر این، نتایج پژوهش حاضر شواهدی، هرچند ضعیف، در رابطه با بی ثباتی بتای سهام شركت های با 

اهرم باال فراهم می كند.

گرجی زاده )1389(، طی مقاله ای با عنوان »بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک و رشد سود شركت های 
گاهی از  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران« بیان داشتند، یکی از مهم ترین مباحث در بازار سرمایه، آ
كه می تواند نقش به سزایی در تصمیم گیری ها  میزان ریسک شركت ها، خصوصًا ریسک سیستماتیک است 
و ریسک  از ریسک سیستماتیک است  تابعی  بازده سهام شركت ها  كه  این است  بر  اعتقاد  زیرا  نماید.  ایفا 
كل بازار سهام می باشد. در این  سیستماتیک بیانگر تغییرات نرخ بازده یک سهم نسبت به تغییرات نرخ بازده 
كه آیا رابطه معنی داری بین ریسک سیستماتیک و رشد سود شركت ها وجود  تحقیق محقق به دنبال این است 
كه سه فرضیه در این تحقیق مورد آزمون قرار می گیرد. به منظور آزمون فرضیات 114 شركت  دارد بدین صورت 
سود  رشد  متغیرهای  و  انتخاب  نمونه  به عنوان  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  پذیرفته شده  شركت های  میان  از 
ناخالص، رشد سود عملیاتی، رشد سود خالص و ریسک سیستماتیک آن ها برای دوره 6 ساله از سال 1380 
گردیدند. در نهایت پس از انجام آزمون های آماری بر روی اطالعات مربوطه نتایج  الی سال 1386 محاسبه 
كه ارتباط معنی داری بین ریسک سیستماتیک و رشد سود شركت های پذیرفته شده در  تحقیق نشان می دهد 

بورس اوراق بهادار وجود دارد.
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مدل های پژوهش، تعریف متغیرها و نحوه محاسبه آن ها
برای  می باشد.  تحلیلی  توصیفی  به صورت  پژوهش،  شیوه  ازنظر  و  كاربردی  هدف،  ازنظر  پژوهش  این 
كتب، مجالت، مقاالت، پایان نامه ها  كتابخانه ای نظیر  جمع آوری مطالب مربوط به ادبیات موضوع از روش 

استفاده شده است و برای برآورد الگوی از روش داده های تابلویی استفاده می شود.

كنترلی(  و  مستقل  )متغیرهای  مدل  راست  سمت  وابسته،  متغیر  سه  وجود  به دلیل  كه  است  ذكر  به  الزم 
الگوی چالرمکتیویپیان و  از  بنابراین  تغییر می نماید.  تنها سمت راست آن )متغیرهای وابسته(  و  ننموده  تغیر 

همکاران1 )2013( استفاده شده و به قرار رابطه )1( است:

)1(

كه  كفایت سرمایه، نسبت نقدینگی و ثبات سرمایه می باشد  كه متغیر وابسته مشتمل بر سه شاخص نسبت 
تک تک به جای متغیر ریسک بانک قرارگرفته است. متغیر مستقل نیز تمركز مالکیت سهام می باشد.

كنترلی نیز اندازه بانک، نسبت اهرمی بدهی، وضعیت وام های پرداخت نشده، رشد درآمدها،  متغیرهای 
شاخص q توبین، نوسان سهام، میزان پس اندازها، رشد تولید ناخالص داخلی و متغیر مجازی سال می باشند.

متغیرهای پژوهش به صورت جدول قابل محاسبه می باشند.

1 - Chaler maktivipian et.al.
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جدول 1: نحوه محاسبه متغیرهای پژوهش

Capital adequacyکفایت سرمایه سرمایه پایه به دارایی های ریسک پذیرنسبت 

Liquidityكه به راحتی قابل تبدیل به نسبت نقدینگی تقسیم پول نقد و معادل های نقدی و اوراق بهاداری 
نقد می باشند، بر بدهی های جاری،

Stabilization fundسرمایه گذاری تقسیم بر دارایی های ریسک پذیرثبات سرمایه

LEVERAGEكل دارایی هااهرمی بدهی كل بدهی ها بر  تقسیم 

Ownership Concentrationتعداد سهامدارانتمركز مالکیت سهام

Total Assetsلگاریتم دارایی های بانکاندازه بانک

Revenue growthتفاوت درآمد سال جاری با سال قبل بر درآمد سال قبلرشد درآمدها

Tobin›s Qتوبین q تقسیم ارزش بازار بانک به ارزش دفتریشاخص

Loan Loss PROVISATIONمیزان وام های معوقوام های پرداخت نشده

equity volatilityبازده سهامنوسان سهام

Depositsكل پس اندازها در بانکمیزان پس اندازها مجموع 

GDP growthتفاوت رشد تولید ناخالص داخلی سال جاری از سال قبل بر رشد تولید رشد تولید ناخالص داخلی
ناخالص داخلی سال قبل

Year dummiesتفاوت سال تأسیس بانک با سال موردبررسیمتغیر مجازی سال

و   1392 تا   1385 زمانی  دوره  طی  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  موجود  بانک های  شامل،  آماری  جامعه 
روش تحقیق مورداستفاده در این تحقیق از نوع توصیفی، تحلیلی و استفاده از مدل سنجی داده های تابلویی 

می باشد.

در این مطالعه برای این كه نمونه پژوهش یک نماینده مناسب از جامعه آماری موردنظر باشد، برای انتخاب 
و  گرفته شده  نظر  در  زیر  معیارهای  منظور  این  برای  است.  استفاده شده  غربال گری1 )حذفی(  روش  از  نمونه 
انتخاب شده  نمونه  شركت های  از  یکی  به عنوان  باشد  كرده  احراز  را  معیارها  كلیه  شركت  یک  درصورتی كه 

كشیده شده است. است. روند انتخاب نمونه در جدول 2 به تصویر 

1 - Criteria-Filtering Technique
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كثر تا پایان اسفندماه سال 1379 در بورس  كه حدا 1- با توجه به اطالعات موردنیاز از سال 1385، بانک هایی 
و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند و نام آن ها تا پایان سال 1392 از فهرست بانک های یادشده، حذف نشده 

باشد.
2- در طول دوره موردنظر، سهام آن ها به طور فعال در بورس معامله شده باشد.

3- به منظور افزایش قابلیت مقایسه بانک های مورد بررسی، دوره مالی آن ها باید منتهی به 29 اسفند ماه باشد 
و در دوره مورد مطالعه تغییر دوره مالی نداشته باشند.

4- اطالعات مورد نیاز در دسترس باشد.

جدول 2: روند انتخاب نمونه آماری پژوهش

کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس در تاریخ 1392/12/29

كه بعد از سال 1385 در بورس پذیرفته شده اند )44(بانک هایی 

كه طی دوره تحقیق در حالت تعلیق بوده و یا از بورس خارج شده اند )124(بانک هایی 

كه سال مالی آن ها به 29 اسفند ختم نمی شود و یا تغییر سال مالی داده اند )92(بانک هایی 

)6(بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

كه در طول دوره موردنظر، سهام آن ها به طور فعال در بورس معامله نشده است )58(بانک هایی 

كه صورت های مالی سال 1392 خود را در زمان انجام این تحقیق ارائه نداده بودند )3(بانک هایی 

كافی نبود كه اطالعات آن ها برای به دست آوردن برخی متغیرهای تحقیق  )74(بانک هایی 

گرفتن پیش فرض ها )6(كل نمونه آماری قابل آزمون با در نظر 

كه در پیش فرض اول قرارگرفته است، برای  كه هر بانکی  پیش فرض ها به ترتیب اعمال شدند، بدین صورت 
شمارش پیش فرض های بعدی لحاظ نگردیده است.

اعضای  فراوانی   ،2 ماندند. در جدول شماره  باقی  بانک   6 اعمال پیش فرض ها،  از  بعد  تحقیق  این  در 
نمونه نشان داده شده است. سال 92 به بیست بانک افزایش یافته اما دوره های زمانی سال های قبل تعداد 

كمتری عضو بورس اوراق بهادار بوده اند. بانک های 
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كل جامعه  گردید. بنابراین حجم نمونه برابر با  گزینش  با توجه به جدول 3، تعداد 6 بانک از جامعه آماری 
آماری مورد مطالعه نمی باشد.

جدول 3: جامعه آماری مورد استفاده تحقیق

بانک ملت1

بانک تجارت2

بانک پارسیان3

بانک اقتصاد نوین4

كار آفرین5 بانک 

بانک سینا6

تحلیل داده ها
كارآمد خواهد  كه آیا استفاده از روش داده های پانل در برآورد مدل موردنظر  برای این كه بتوان مشخص نمود 
كدام روش )اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی( برای  گردد  بود یا نه، از آزمون F لیمر و به منظور این كه مشخص 
برآورد مناسب تر است )تشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوت های واحدهای مقطعی( از آزمون هاسمن استفاده 

می شود. نتایج حاصل از این آزمون ها در مدل اول در جدول 4 ارائه شده است.

جدول 4: نتایج آزمون F لیمر و هاسمن برای مدل )1(

P-Valueمقدار آمارهآمارهآزمون

FF18/320/0001 لیمر

X222/330/0356هاسمن

با توجه به نتایج آزمون F لیمر و P-Value آن )0/0001(، فرضیه H0 آزمون در سطح اطمینان 95% رد شده و بیانگر 
 P-Value كه می توان از روش داده های پانل استفاده نمود. همچنین با توجه به نتایج آزمون هاسمن و این است 
كمتر از 0/05 می باشد، فرضیه H0 آزمون در سطح اطمینان 95% رد شده و فرضیه H1 پذیرفته می شود.  كه  آن )0/03( 

لذا الزم است مدل با استفاده از روش اثرات ثابت برآورد شود.

آزمون مفروضات  نتایج  لیمر و هاسمن و همچنین   F آزمون های از  نتایج حاصل  به  با توجه  در الگوی اول 
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كالسیک با استفاده از روش داده های پانل و به صورت اثرات ثابت برآورد می شود. نتایج برآورد  آماری رگرسیون 
مدل در جدول 5 ارائه شده است.

جدول 5: نتایج آزمون الگوی اول تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت

متغیر وابسته: نقدینگی

تأثیرP-Valueآماره tضریبمتغیر

مثبت0/33562/87560/0022عرض از مبدأ

منفی3/56250/0042-0/1745-تمركز مالکیت سهام

مثبت0/33452/01250/0031كل دارایی ها

منفی3/35620/0001-0/2653-نسبت اهرمی بدهی

مثبت0/37453/02140/0022وام های پرداخت نشده

مثبت0/52462/32560/0005رشد درآمدها

منفی3/35620/0043-0/2456-شاخص q توبین

مثبت0/298532/24560/0041نوسان سهام

منفی3/98760/0001-0/4985-میزان پس اندازها

مثبت0/65323/36540/0012رشد تولید ناخالص داخلی

مثبت0/35642/96850/0036متغیر مجازی سال

0/7360ضریب تعیین مدل

F آماره
)P-value(

1/6653
)/0001(

می باشد  كوچک تر   0/05 از   F آماره  احتمال  مقدار  این كه  به  توجه  با  مدل  كل  بودن  معنی دار  بررسی  در 
كه 73  گویای آن است  كل مدل تأیید می شود. ضریب تعیین مدل نیز  )0/0001( با اطمینان 95% معنی دار بودن 

درصد از شاخص بازده عادی سهام شركت ها توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می گردد.

در بررسی معنی داری ضرایب با توجه نتایج ارائه شده در جدول 5 به قرار زیر می باشد:

كاهش در متغیر نقدینگی شده است. • یک درصد تغییر در متغیر تمركز مالکیت سهام، باعث 0/1745- درصد 
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كل دارایی ها، باعث 0/3345 درصد افزایش در متغیر نقدینگی شده است. • یک درصد تغییر در متغیر 

كاهش در متغیر نقدینگی شده است. • یک درصد تغییر در متغیر نسبت اهرمی بدهی، باعث 0/2653- درصد 

• یک درصد تغییر در متغیر وام های پرداخت نشده، باعث 0/3745 درصد افزایش در متغیر نقدینگی شده است.

• یک درصد تغییر در متغیر رشد درآمدها، باعث 0/5246 درصد افزایش در متغیر نقدینگی شده است.

كاهش در متغیر نقدینگی شده است. • یک درصد تغییر در متغیر شاخص q توبین، باعث 0/2456- درصد 

• یک درصد تغییر در متغیر نوسان سهام، باعث 0/29853 درصد افزایش در متغیر نقدینگی شده است.

كاهش در متغیر نقدینگی شده است. • یک درصد تغییر در متغیر میزان پس اندازها، باعث 0/4985- درصد 

• یک درصد تغییر در متغیر رشد تولید ناخالص داخلی، باعث 0/6532 درصد افزایش در متغیر نقدینگی شده است.

• یک درصد تغییر در متغیر مجازی سال، باعث 0/3564 درصد افزایش در متغیر نقدینگی شده است.

نتایج آزمون F لیمر و هاسمن برای مدل دوم به قرار جدول 6 است:

جدول 6: نتایج آزمون F لیمر و هاسمن برای مدل )2(

P-Valueمقدار آمارهآمارهآزمون

FF19/980/0001 لیمر

X225/010/0121هاسمن

با توجه به نتایج آزمون F لیمر و P-Value آن )0/0001(، فرضیه H0 آزمون در سطح اطمینان 95% رد شده و 
كه می توان از روش داده های پانل استفاده نمود. همچنین با توجه به نتایج آزمون هاسمن و  بیانگر این است 
 H1 آزمون در سطح اطمینان 95% رد شده و فرضیه H0 كمتر از 0/05 می باشد، فرضیه كه  P-Value آن )0/0121( 

پذیرفته می شود. لذا الزم است مدل با استفاده از روش اثرات ثابت برآورد شود.

با توجه به نتایج حاصل از آزمون های F لیمر و هاسمن و همچنین نتایج آزمون مفروضات آماری رگرسیون 
كالسیک، مدل دوم تحقیق با استفاده از روش داده های پانل و به صورت اثرات ثابت برآورد می شود. نتایج 

برآورد مدل در جدول 7 ارائه شده است.
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جدول 7: نتایج آزمون الگوی سوم تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت

متغیر وابسته: نسبت ثبات سرمایه

تأثیرP-Valueآماره tضریبمتغیر

مثبت0/24532/87650/0029عرض از مبدأ

منفی3/65230/0037-0/2653-تمركز مالکیت سهام

مثبت0/33562/35840/0021كل دارایی ها

منفی3/32680/0001-0/4125-نسبت اهرمی بدهی

مثبت0/25463/32650/0018وام های پرداخت نشده

مثبت0/64232/02540/0054رشد درآمدها

منفی3/04560/0063-0/1785-شاخص q توبین

مثبت0/35462/56820/0031نوسان سهام

منفی3/32460/0003-0/6586-میزان پس اندازها

مثبت0/65323/52460/0002رشد تولید ناخالص داخلی

مثبت0/14532/05450/0055متغیر مجازی سال

0/7376ضریب تعیین مدل

F آماره
)P-Value(

1/6576
)0/0001(

می باشد  كوچک تر   0/05 از   F آماره  احتمال  مقدار  این كه  به  توجه  با  مدل  كل  بودن  معنی دار  بررسی  در 
كه 73  گویای آن است  كل مدل تأیید می شود. ضریب تعیین مدل نیز  )0/0001( با اطمینان 95% معنی دار بودن 

درصد از شاخص بازده عادی سهام شركت ها توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می گردد.

در بررسی معنی داری ضرایب با توجه نتایج ارائه شده در جدول 7 به قرار زیر می باشد:

كاهش در متغیر ثبات سرمایه شده است. • یک درصد تغییر در متغیر تمركز مالکیت سهام، باعث 0/2653- درصد 

كل دارایی ها، باعث 0/3356 درصد افزایش در متغیر ثبات سرمایه شده است. • یک درصد تغییر در متغیر 
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كاهش در متغیر ثبات سرمایه شده است. • یک درصد تغییر در متغیر نسبت اهرمی بدهی، باعث 0/4125- درصد 

• یک درصد تغییر در متغیر وام های پرداخت نشده، باعث 0/2546 درصد افزایش در متغیر ثبات سرمایه شده است.

• یک درصد تغییر در متغیر رشد درآمدها، باعث 0/6423 درصد افزایش در متغیر ثبات سرمایه شده است.

كاهش در متغیر ثبات سرمایه شده است. • یک درصد تغییر در متغیر شاخص q توبین، باعث 0/1785- درصد 

• یک درصد تغییر در متغیر نوسان سهام، باعث 0/3546 درصد افزایش در متغیر ثبات سرمایه شده است.

كاهش در متغیر ثبات سرمایه شده است. • یک درصد تغییر در متغیر میزان پس اندازها، باعث 0/6586- درصد 

• یک درصد تغییر در متغیر رشد تولید ناخالص داخلی، باعث 0/6532 درصد افزایش در متغیر ثبات سرمایه شده است.

• یک درصد تغییر در متغیر مجازی سال، باعث 0/1453 درصد افزایش در متغیر ثبات سرمایه شده است.

نتایج و پیشنهادها
كه نشان می دهد اثر متغیر مستقل تمركز مالکیت سهام بر متغیرهای وابسته ثبات  با توجه به نتایج تحقیق 
سرمایه،  ثبات  افزایش  برای  می شود  پیشنهاد  است،  معنادار  و  مثبت  سرمایه  كفایت  و  نقدینگی  سرمایه، 
كفایت سرمایه شركت های موجود در بورس اوراق بهادار، مالکیت سهام از حالت انحصاری به  نقدینگی و 

كند. سمت رقابتی و بخش خصوصی حركت 

سرمایه،  ثبات  وابسته  متغیر  بر  دارایی ها  كل  اثر  می دهد  نشان  كه  تحقیق  نتایج  گرفتن  درنظر  با  همچنین 
و  نقدینگی  سرمایه،  ثبات  افزایش  برای  می شود،  توصیه  است،  معنادار  و  منفی  سرمایه  كفایت  و  نقدینگی 

كفایت سرمایه شركت های موجود در بورس اوراق بهادار، دارایی های بانک افزایش یابد.

كه نشان می دهد اثر متغیر نسبت اهرمی بدهی بر متغیر وابسته ثبات سرمایه، نقدینگی و  با توجه به نتایج 
كفایت سرمایه مثبت و معنادار است، به مدیران بانکی توصیه می شود برای افزایش ثبات سرمایه، نقدینگی و 

كاهش دهند. كفایت سرمایه، نسبت اهرمی بانک ها را 

كه نشان می دهد اثر وضعیت وام های پرداخت نشده بر متغیر وابسته ثبات  گرفتن نتایج تحقیق  با درنظر 
سرمایه،  ثبات  افزایش  منظور  به  می شود،  توصیه  است،  معنادار  و  مثبت  سرمایه  كفایت  و  نقدینگی  سرمایه، 
كفایت سرمایه شركت های موجود در بورس اوراق بهادار، سیاست های مدیریت تسهیالت به سمت  نقدینگی و 

كند. كاهش وضعیت وام های پرداخت نشده در بانک حركت 

كفایت  كه نشان می دهد اثر رشد درآمدها بر متغیر وابسته ثبات سرمایه، نقدینگی و  با توجه به نتایج تحقیق 
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كفایت سرمایه شركت های  سرمایه منفی و معنادار است، توصیه می شود، برای افزایش ثبات سرمایه، نقدینگی و 
موجود در بورس اوراق بهادار، درآمدها بانک افزایش یابد.

كه نشان می دهد اثر شاخص q توبین بر متغیر وابسته ثبات سرمایه، نقدینگی و  گرفتن نتایج تحقیق  با درنظر 
كفایت سرمایه  كفایت سرمایه منفی و معنادار است، توصیه می شود، به منظور افزایش ثبات سرمایه، نقدینگی و 

شركت های موجود در بورس اوراق بهادار، شاخص q توبین بانک افزایش یابد.

كه نشان می دهد اثر متغیر نوسانات سهام بدهی بر متغیر وابسته ثبات سرمایه، نقدینگی و  با توجه به نتایج 
كفایت سرمایه مثبت و معنادار است، به مدیران بانکی توصیه می شود برای افزایش ثبات سرمایه، نقدینگی و 

كاهش دهند. كفایت سرمایه، نوسانات سهام را 

كه نشان می دهد اثر میزان پس اندازها بر متغیر وابسته ثبات سرمایه، نقدینگی  گرفتن نتایج تحقیق  با درنظر 
كفایت  و  نقدینگی  سرمایه،  ثبات  افزایش  برای  می شود،  توصیه  است،  معنادار  و  منفی  سرمایه  كفایت  و 
سرمایه شركت های )بانک های( موجود در بورس اوراق بهادار، سیاست های مدیریت به سمت افزایش میزان 

كند. پس اندازها در بانک حركت 

كه نشان می دهد اثر رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بر متغیر وابسته ثبات  گرفتن نتایج تحقیق  با در نظر 
كفایت سرمایه منفی و معنادار است، توصیه می شود، برای افزایش ثبات سرمایه، نقدینگی  سرمایه، نقدینگی و 
به  كشور  اقتصادی  كالن  بهادار، سیاست های مدیریت  اوراق  بورس  در  بانک های موجود  كفایت سرمایه  و 

كند. كشور حركت  سمت افزایش رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در 
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مقدمه
یکی از بزرگ ترین تهدیدها برای توسعه اقتصادی و سیاسی هر ملتی، فساد است. فساد به عنوان یکی از موانع 
عمده بر سر راه رشد و توسعه سریع اقتصاد نیجریه، شناسایی شده است. فساد، حکمرانی خوب را تضعیف 
می كند، باعث انحرافات اساسی در سیاست گذاری عمومی می شود، منجر به سوءاستفاده از منابع می شود، به 
كه  گفته می شود  توسعه ی بخش خصوصی و عمومی آسیب می زند و به ویژه، فقرا را رنجور می سازد. همچنین 
درنتیجه اثرات منفی فساد بر توسعه، دولت نیجریه و سازمان های بین المللی در جست وجوی راه حلی برای 
كه ارتکاب اقدامات آلوده به فساد در نیجریه از زمان پیش  نحوه مبارزه با این خطر هستند. پژوهشگران بر آنند 
رویه قدیمی  انجام می شده است. فساد یک  تا حال حاضر  استقالل  زمان  از  و  استعمار  تا عصر  استعمار  از 
كشورهای توسعه یافته و  كتاب مقدس برمی گردد و در تمدن های قدیمی  كه سابقه ی آن به عصر قبل از  است 
كه باعث از بین رفتن رشد سیاسی، فرهنگی و  درحال توسعه، خود را نمایان می كرد. فساد یک بیماری است 

كاركرد ارگان های مختلف حکومتی را نابود می سازد. كشوری می شود و  اقتصادی هر 

كه منجر به مجموعه ای از اقدامات  گاز طبیعی دو رویداد مهمی بود  كشف نفت و  ظهور مدیریت دولتی و 
و  پورسانت ها  رشوه خواری،  ازطریق  را  اجتماعی  خدمات  و  برنامه ها  پول  فساد،  گردید.  فساد  به  آلوده 
كه  كاذب1 قراردادها و پروژه های عمومی به غارت می برد، همچنین بذر بحران هایی را می كارد  قیمت گذاری 

باعث برخی از بزرگ ترین خطرات برای امنیت ملت می شود.

از  زیادی  بسیار  گرچه تالش های  باالست  هنوز  نیجریه  در سیستم  رواج حکمرانی ضعیف  و  فساد  سطح 
كمیسیون مبارزه با جرائم اقتصادی و مالی، سازمان  كمیسیون مستقل مبارزه با اقدامات آلوده به فساد،  سوی 

گرفته است. كاهش آن صورت  شفافیت بین الملل، بانک جهانی و بسیاری از سازمان های دیگر برای 

كه از زمانی شركت رویال داچ شل در سال 1956 نفت را در دلتای نیجر و به طور  كید دارند  گبو و آتیما تأ با
اقتصادی  و  سیاسی  منازعات  از  نفت  صنعت  كرد،  كشف  بایلسا  ایالت  در  واقع  ُالوبیری  منطقه  در  دقیق تر 
كه این مسأله عمدتًا ناشی از سابقه طوالنی رژیم های نظامی فاسد و همدستی شركت های  صدمه دیده است 

چندملیتی مخصوصًا شركت رویال داچ شل بوده است.

كه سابقه فساد در نیجریه شدیدًا ریشه در بیش از 29 سال حکومت نظامی و بیش از 46  ریبائو اعتقاد دارد 

1 - inflated
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كمیت قانون را مقهور  گفته وی رژیم های نظامی پی درپی، حا كمیت آن ها از سال 1960 دارد. به  سال از حا
كردند، خزانه عمومی را به غارت بردند، نهادهای عمومی و آزادی بیان را سر  خود ساختند، سركشی1 را تسهیل 
كسب وكار دولتی را بنیان نهادند. نتیجه آن، ناامنی های  گویی در اداره  بریدند و فرهنگ پنهان كاری و ابهام 

عمومی، مدیریت اقتصادی ضعیف، سوءاستفاده از حقوق بشر، منازعات قومی و فرار سرمایه ها بود.

گرچه مطالعات قبلی نگاهی به مسأله فساد در نیجریه داشتند بااین حال هیچ یک از آن ها بر روی فساد در  ا
گاز متمركز نبودند ازاین رو نیاز به چنین مطالعه ای احساس می شد. صنعت نفت و 

گاز است درعین حال، وجود فساد در سایر ابعاد نهادهای  تمركز این مقاله بر روی فساد در صنعت نفت و 
انواع،  ماهیت،  و...،  خدمات  در  فساد  و  دانشگاهی  و  مذهبی  سیاسی،  فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی، 
گاز نیجریه را مدنظر قرار  كاهش فساد در بخش نفت و  گرفته در راستای  پیامدهای آن و تالش های صورت 

می دهد.

بررسی ادبیات

چارچوب مفهومی
فساد به عنوان عمل استفاده از منصب عمومی برای به دست آوردن منافع خصوصی، فریبکاری برای سود 
شخصی، استفاده نادرست از قدرت برای سود شخصی؛ انحراف و بی خالقی افراطی تعریف می شود. این 
توسط  نفوذ سیاسی  و  قدرت  نامشروع  َاشکال  از  استفاده  یا  منابع  یا  نقش های2 عمومی  از  بر سوءاستفاده  امر 

طرف های عمومی و خصوصی داللت دارد.

برای  مهلکی  سم  و  می باشد  نیجریه  مشکالت  بزرگ ترین  از  فساد  كه  می كنند  استدالل  ویکتور  و  الوال 
كه همواره برای شهروندان نیجریه، تبلور فقر ویرانگر و ماندگار بوده است. این امر نتیجه  حکمرانی خوب است 
كه انتظار می رود برای نیازها و زیرساخت های اجتماعی به منظور ایجاد توسعه هزینه  كه پولی  این واقعیت است 
شود، در بین اقلیت مرفهی دست به دست می شود و سپس از چرخه سرمایه گذاری خارج می گردد. فساد مستلزم 
انجام تعامالت اضافی و البته نادرست با هدف تغییر روند عادی امور و دست كاری داوری ها و جایگاه های 

1 - wanton
2 - roles
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اعتماد1 است. این مسأله مستلزم دست یازیدن به َاعمال غیررسمی، فرا قانونی یا غیرقانونی برای تسهیل امور 
می باشد. مباحث عمومی در نیجریه اخیرًا بر افزایش نرخ فساِد ناشی از برنامه ریزی و اجرای نادرست وجوه 
كاهش  كه به نوبه ی خود باعث  كشورهای درحال توسعه ازجمله در نیجریه متمركز است  عمومی در برخی از 
غیرقانونی،  مزایای  یا  ثروت  كسب  برای  سیری ناپذیر  جنونی  به عنوان  فساد  می شود.  اقتصادی  رشد  سطح 
كه انگیزه اصلی آن ها خودخواهی و خودبزرگ بینی و البته  غیراخالقی و اغلب جنایی به وسیله افرادی است 
همراه با نتایج منفی برای بقیه جامعه است. روزیندا فساد در آفریقا را به عنوان مشکل انحراف همیشگی از 
باهم  كه  طرف هایی  و  عمومی  مقامات  توسط  كه  می گیرد  نظر  در  پذیرفته شده ای  هنجارهای  و  استانداردها 

روابط متقابل دارند، انجام می پذیرد.

گاز گی ها و مشخصه های فساد در صنعت نفت و  ویژ
كه چقدر این صنعت در مقابل فساد  كرد  یک تحلیل انتقادی در صنعت به ویژه در نیجریه آشکار خواهد 
اشاره  زیر  موارد  به  می توان  مشخصه ها  این  بین  از  سیاریا  مک  و  پرسون  مک  گفته  به  بنا  است.  آسیب پذیر 

داشت:

حجم معامالت
كالنی  كه حجم دالرها )نایرا( [واحد پول نیجریه] در این صنعت، رقم  نفت، تجارت بسیار بزرگی است چرا
كالنی را شامل شود  است. فقط بخش بسیار اندكی از حجم معامالت بخش نفت می تواند مبالغ پولِی بسیار 
كه  كوچک و ریز هستند  كند. آنچه اهمیت زیادی دارد این كه آن ها چنان  و وسوسه بسیار برای فساد ایجاد 

كشف فساد را با مشکل مواجه می كند و بدین ترتیب بر وسوسه انگیز بودن آن می افزاید.

رانت ها
انحصار  ویژگی  به دلیل  عمدتًا  برسد.  رانت  میزان  تولید  نظر  از  نفت  صنعت  به پای  می تواند  صنعتی  كمتر 
بازارهای  در  خام  نفت  بشکه  یک  متوسط  قیمت  است.  باالتر  هزینه ها  از  به شدت  قیمت ها  چندجانبه2، 
بین المللی در سال 2006 به طور متوسط 65 تا 75 دالر بوده درحالی كه هزینه متوسط تولید هر بشکه در خاورمیانه 

كه در آن فرد از مسئولیت ها و قدرت فراوانی برخوردار است. م positions of trust - 1 یا جایگاه های اعتماد به معنای شغل یا موقعیتی است 
كه در آن تعداد فروشندگان )خریداران(  گفته می شود  گونه ای از ساختار بازار است و به وضعیتی   oligopolistic 2 - انحصار چندجانبه یا

كه رفتار هریک در مورد تعیین قیمت و مقدار، بر سود دیگران تأثیرگذار نباشد. م بیش از واحد باشد و همچنین تعداد آن ها آن قدر زیاد نباشد 
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4 تا 5 دالر، در خلیج مکزیک 12 دالر و در دریای شمال 15 دالر را بود. این اعداد مابه التفاوت سود 50 تا 70 
درصد را نشان می دهد، و این، یعنی خطر یک فساد آشکار.

تمرکز جریان درآمدها
كه عمدتًا خارجی هستند تا داخلی، درآمدهای نفتی به سمت  به دلیل وجود تعداد اندک مالیات دهندگان 
دریافت جریان  با  مردم  به  نهادهای دولتی  پاسخ گویی  اوضاع،  این  در  متمركز می شود.  و  دولت سرازیر شده 
درآمدها، محدود می شود. دغدغه عموم مردم به ویژه چالش های مربوط به حساب كشی درمورداستفاده از این 
كار سختی  درآمدها، نادیده انگاشته می شود. افزون بر این، با توجه به مقیاس درآمدها، برای مقامات دولتی 

كه رفتارشان را با چالش مواجه می كنند. كسانی بپردازند  كه به تطمیع یا تهدید  نیست 

پیچیدگی
بر جریان  كم  مالی حا و  ترتیبات حقوقی  و حتی  است  پیچیده  و ساختاری  فنی  لحاظ  به  نفت  صنعت 
كه درصدد دستکاری جریان درآمدها  كسانی هموار می كند  درآمدها پیچیده تر هم هست. این امر، راه را برای 

برای اهداف سیاسی یا سود شخصی و پنهان نمودن فعالیت هایشان هستند.

انحصارهای طبیعی
طبیعی  انحصارهای  به  اغلب  آن،  پشتیبانی كننده  زیرساخت های  و  گاز  و  نفت  صنعت  عظیم  حجم 
برای  را  فرصت هایی  انحصاری،  كنترل  می شود.  منجر  لوله گذاری  خط  و  حمل ونقل  نظیر  بخش هایی  در 
كنترل دلبخواهانه ی راه های دسترسی و ازطریق دریافت وجوه یا هزینه های  سوءاستفاده های فسادآلود ازطریق 

رفت وآمد ایجاد می كند.

اهمیت راهبردی
تولیدكننده،  كشورهای  نظر  از  راهبردی محسوب می شود.  اهمیتی  صنعت نفت در سطح جهانی، دارای 
گسترده دولت  كه برای دخالت  نفت یکی از »قله های فرماندهی«1 در اقتصاد است، و این استداللی است 
تدوین سیاست ها،  ازطریق  منابع  مالکیت  از  قرار می گیرد. طیف دخالت دولت  مورداستفاده  این بخش  در 
شامل  را  نفت  ملی  شركت های  تأسیس  تا  عملیات  تنظیم  و  زیرساخت ها  به  دسترسی  كنترل  و  قانون گذاری 

1 - commanding heights
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می شود. هریک از این حوزه های دخالِت دولت می تواند فرصت های بی شماری را برای فساد پدید آورد.

توسعه یافته  كشورهای  عمدتًا  )كه  نفت  مصرف كننده  كشورهای  بین  تقاضا  و  عرضه  بین  رابطه ی  به دلیل 
گروه اول درصدد  كشورهای  كشورهای درحال توسعه هستند(،  كشورهای تولیدكننده نفت )كه عمدتًا  هستند( و 
كشورهای  كشورهای تولیدكننده و حمایت از اقدامات آلوده به فساد در  كردن تأمین عرضه نفت از دست  خارج 
می رود،  راه  چهاردست وپا  نفت،  تولیدكننده  كشورهای  در  فساد  می بینند  وقتی  حتی  آن ها  هستند.  یادشده 
مادامی كه عرضه مستمر و مداوم موردنظرشان تأمین می شود، چشم خود را بر آن می بندند و از انواع اهرم های 
كشورهای درحال توسعه  سیاسی، اقتصادی و نظامی برای تحت تأثیر قرار دادن اقدامات آلوده به فساد یا نفوذ بر 

و دولت های آن ها بهره می برند.

تبعات تسّری یابنده
فساد در بخش ثروتمند و قدرتمند صنعت نفت می تواند تبعات منفی تسّری یاب خود را نه تنها بر دولت 

كل اقتصاد در پی داشته باشد. بلکه بر 

و هم درون زا. فساد  برون زا است  نیجریه هم  نفت  كه فساد در صنعت  این است  فوق  مفهوم مالحظات 
كه در محیط خارجی صنعت خود را نمایان می كند درحالی كه فساد درون زا در درون  برون زا نوعی فساد است 
بین  در  موجود  ولع  ازطریق  در صنعت  برون زا  فساد  به  آلوده  اقدامات  دیده می شود.  محیط داخلی صنعت 
از تأمین مالی و  كارگران، مدیران و ذی نفعان صنعت، جاه طلبی مفرط برای ثروتمند شدن سریع، بهره مندی 
بهبود رفاه آن ها همراه با خطر بسیار پایین مجازات ایجاد می شود. فساد برون زا از مقامات دولتی در انتخاب 
ناشی  بی صالحیت  پیمانکار  انتخاب  فرایند  ازطریق  بخش،  این  زیرساخت های  ساخت  برای  پیمانکاران 

كسب سود شخصی توسط مقامات یادشده است. كه هدف از آن  می شود 

فهرست  دستکاری  قیمت گذاری،  بیش  شامل  داشته  بیان  نووكانما  كه  همچنان  درون زا  فساد  َاشکال 
اموال1، پیشنهاد هم زمان [مناقصه و مزایده های]2، اغماض، جاسوسی، تبانی و تقلب است. درحالی كه بیش 
كه برای مقام مربوط امکان بهره مندی از  قیمت گذاری، افزایش عمدی قیمت قرارداد یا سفارش خرید است 
كاالهای تهیه شده به منظور  كه در آن  سود غیرقانونی را فراهم می كند، دست كاری فهرست اموال روشی است 

1 - inventory recycling
2 - syndicated bidding
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یا  قرارداد  پیشنهاد  ارائه  برای  روش هایی  هم زمان  پیشنهاد  می شوند.  خارج  شركت  انبار  از  آن ها  مجدد  تهیه 
كسی برنده ی پیشنهاد باشد باهم مالقات و توافق  سفارش خرید است. در این روش، رقبا درمورد اینکه چه 
كرده باشند مبلغی برای جبران فرصت ازدست رفته پرداخت  كه از این ترتیبات چشم پوشی  كسانی  می كنند. به 

می شود.

كاری  گزارشی را تهیه می كند یا  كه در آن مثاًل یک مهندس  اغماض به خودی خود به معنی وضعیتی است 
كارفرما همخوانی ندارد درحالی كه جاسوسی به عمل جاسوسی یک  كه با خواسته های  را به انجام می رساند 
كسب سود شخصی اطالق می شود.  كارفرمایان خود با هدف  كارمند یا درز اطالعات حساس به رقبای  مدیر یا 
كارفرما می باشد. تقلب،  كارمندان برای فریبکاری یا دزدی از  تبانی مستلزم همکاری دو یا چند نفر از مدیران یا 
به  اتصال  مقامات شركت جهت  مورداستفاده  ابزارهای  و درعین حال دست كاری  اعداد  دربرگیرنده تحریف 
فرایند پیشنهاد قیمت ها است، این عمل با هدف دستیابی غیرمجاز به پیشنهادهای ارائه شده و درز اطالعات 

آن به نفع رقیب صورت می گیرد تا بدین وسیله فرد موردنظر برنده ی آن شود.

گاز انواع فساد در صنعت نفت و 
كرده است: گاز شناسایی  اوبیما انواع فساد زیر را در صنعت نفت و 

نیز  و  سیاست های  تدوین  در  فسادآلود  اعمال نفوذ  شامل  فساد  از  نوع  این  سیاست گذاری:  در  فساد   -1
تصویب قوانین و مالیات های این بخش با هدف به دست آوردن سود سیاسی یا شخصی در هزینه های عمومی 
كنترل قیمت ها، اعطای حقوق انحصاری )همانند  است. مثاًل خط مشی های خارجی، معافیت های مالیاتی، 
گذاری بلوک های نفتی به شركت ها و افراد(، رویه های حسابداری ویژه و تعداد بی شماری از مشوق های  وا
منطقه ای در صنعت نفت نظیر یارانه نفتی به دالالن نفتی در نیجریه. فساد حقوقی تصمیمات سیاست گذاری 

گروه های ذی نفوذ خاص باشد. ممکن است نتیجه ارتباط نزدیک بین سیاست گذاران یا قانون گذاران و 

2- فساد اداری: یعنی سوءاستفاده از مقام اداری برای به دست آوردن سود غیرقانونی و عدم توجه به قوانین 
كم بر طیف وسیعی از فعالیت های بازرگانی و عملیاتی، »جست وجوی راه دیگر« برای رفتارهای آلوده به  حا
برای  نفتی  اداری  نهادهای  اقدام مستقیم  نفع خود. همچنین می تواند شامل  به  مالی  تفسیر مقررات  یا  فساد 
كنند یا دسترسی به زیرساخت ها را  منافع خودشان باشد برای مثال این نهادها در تجارت نفتی دولتی دخالت 
گسترده تر  كنترل حکومتی باالتر باشد به همان میزان دامنه فساد اداری  كنترل داشته باشند. هرچه میزان  تحت 
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می شود.

ازجمله تقلب در  از تداركات،  از سوءاستفاده  گسترده ای  این عنوان حوزه های  بازرگانی: تحت  3- فساد 
مزایده و مناقصه ها، پورسانت ها و افزایش هزینه ها وجود دارد.

كالن: سرقت حجم انبوه پول ازطریق انحراف تولید، تولیدات یا درآمدها ازجمله مصادیق فساد  4- فساد 
كالن است.

گاز از بین بردن فساد در صنعت نفت و 
كرد مورد شناسایی  گاز اتخاذ  كه می تواند برای از بین بردن فساد در صنعت نفت و  اوبیما اقدامات زیر را 

قرار داده است.

از  را  یا تبعیضی اجرا شود. رئیس جمهور باید اجرای قانون  با فساد باید بدون هیچ ترس  1- قوانین مبارزه 
كند و هریک از وزیران، مشاوران یا معاونان خود را درصورت مجرم بودن به دست قانون  كابینه خود شروع 
گزینشی اجرا شود، وانگهی شخصیت ها ملی و فرمانداران فاسد نباید  بسپارد. قانون باید به صورت جامع و نه 

در جنگ علیه فساد به حال خود رها شوند.

كشور به همراه  كه مزایای زیادی برای  2- به دلیل پرداخت یارانه برای قیمت محصوالت نفتی در نیجریه 
كاری ویژه  گروه  كنترل و رهبری  گسترده ای از فساد در صنعت نفت، اقداماتی باید تحت  دارد و به دلیل منبع 
كاركنان اداره مهاجرت، نیروی هوایی، پلیس،  كه هدف آن عاری نمودن اقدامات آلوده به فساد  گیرد  صورت 
گمرک است. هریک از این افراد درصورت ترغیب، تشویق و مشاركت در اقدامات  سربازان/ارتش و مأموران 

گیرند. آلوده به فساد در تجارت باید به صورت خودكار اخراج شده و مورد پیگرد قرار 

3- درصورت فقدان شفافیت و پاسخ گویی مدیران درباره همه فعالیت های امور نفتی )ازجمله بررسی های 
لرزه ای؛ تولید، توسعه، حمل ونقل، پاالیش، بازاریابی و غیره( مبارزه با فساد در این بخش پیچیده و سخت خواهد 
بود. بدین سان پیشنهاد می شود همه مقصران در هریک از این بخش ها فورًا تعلیق یا اخراج شده و تحت تعقیب 
گیرند و درصورت مجرم بودن زندانی شوند. این مسأله درس عبرتی برای سایرین خواهد بود و موضوع »سازش  قرار 
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در اقرار به جرم«1 نباید به هیچ عنوان اجازه داده شود.

كافی است. منابع موردنیاز  تأمین مالی  و  با فساد در صنعت نفت مستلزم مهارت های مناسب  4- مبارزه 
كمک های فنی و ظرفیت سازی در نهادهای دولتی و جامعه مدنی  كارزارهای اطالع رسانی،  شامل طیفی از 
كه انجام تحقیقات و نظارت های پیچیده ضرورت داشته  است، اهمیت این مسأله زمانی دوچندان می شود 

باشد. لّفاظی بدون در اختیار داشتن امکانات راه به جایی نخواهد برد.

كه اعمال  كاهش فساد در نیجریه باشیم، همکاری با سازمان های بین المللی -  5- درصورتی كه به دنبال 
فشار می كنند- همانند برنامه توسعه سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک توسعه آفریقا 
برای  نهادها  این  توسط  فنی  كمک های  و  اخالقی  ترغیب  ایجاد  دارد.  فوق العاده  ضرورت  آن ها،  نظایر  و 
وادارسازی و یاری رساندن به نیجریه ای ها درراه مبارزه با فساد، تحول خوشایندی است. برگزاری اجالس های 
كمک های فنی  كارگاه های آموزشی، سمینارها با موضوعیت فساد و درعین حال قطع وام ها و سایر  بین المللی، 
به نیجریه درصورت حمایت مدام آن ها از فساد موجود در صنعت نفت و سایر بخش های اقتصادی، باعث 
كشور به پا خاسته و با این پدیده اجتماعی شوم تا رسیدن به فرجام قطعی  خواهد شد تا دولت و مردم این 

كنند. مبارزه 

6- جامعه بین المللی نیز به همان اندازه می تواند ازطریق ممانعت از ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به 
كمک شایانی نماید. كه وابسته به درآمدهای ناشی از اقدامات آلوده به فساد هستند،  كشورهایی 

گرفته خواهد شد و ثروت های نامشروع آن ها ضبط شده  كاال و خدمات2  با این روش، جلوی فروشندگان 
كشورهای توسعه یافته باید تالش ویژه ای را برای خودداری از ارسال  و به خزانه ملی مسترد می شود. این یعنی 
كه مبادرت به قاچاق نفت در بخش نفت می كنند، به خرج دهند. كشورهایی مانند نیجریه  ئم متضاد به  عال

كامل سند جهانی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی3  كه مقدور است باید به طور  7- دولت نیجریه تا جایی 
كه اجرای آن در سال 2003 توسط نخست وزیر سابق انگلیس، تونی بلر مطرح شد را اجرایی نماید. این ابتکار 

كامن ال  كه ریشه در نظام حقوقی  كیفری است  Plea Bargain - 1 یا سازش در اقرار به جرم یک تأسیس سازشی برای رسیدگی به پرونده های 
كه در جریان چنین تعاملی، متهم با  دارد و منظور از آن یک نوع توافق دوسویه بین متهم و مقام تعقیب با موضوع »اتهام« است؛ بدین شکل 
اقرار به جرم یا وعده هر نوع همکاری دیگر، مقام تعقیب را یاری می دهد و در مقابل، مقام تعقیب هم متعهد به تخفیف مجازات متهم یا تبرئه 

او می شود. م
2 - vendors
3 - extractive industries transparency initiative )EITI(
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به  الزام  ازطریق  را  غنی  منابع  دارای  كشورهای  در  فراوانی1  پارادوكس  مسأله  كه  آمد  وجود  به  آن  برای  عمل 
كشورها، مورد توجه قرار دهد  شفاف سازی در پرداخت های صورت گرفته توسط شركت ها و درآمدهای عایدی 
كمک های فنی برای اجرای آن  و بدین وسیله با محدودسازی فرصت های فساد، پاسخ گویی را ارتقا بخشد. 
كنندگان چندجانبه متعلق به سند ابتکار شفافیت صنایع استخراجی تأمین می شود  توسط صندوق امانی اهدا
كشورها آن را  كمک دوجانبه انجام می گیرد و در برخی موارد خود  كه زیر نظر بانک جهانی ازطریق برنامه های 
اجرا می كنند. قانون مسئولیت های مالی به منظور مراقبت از صندوق ذخیره درآمدها و سایر سیاست های مربوط 
گینه استوایی، چاد آنگوال،  گابن،  كشورهایی نظیر  كه توسط  به نحوه استفاده از درآمدهای بادآورده ی نفتی 
نیجریه  شود.  آینده  نسل  صندوق  و  نفت  مدیریت  قانون  جایگزین  ممکن  حد  تا  می گردد،  اعمال  موریتانی 
كه توسط دولت های فدرال،  به جای مشاركت ماهانه ی معمول در صندوق به اصطالح درآمدهای نفتی مازاد 
ایالتی و محلی ایجاد شده و منبع بزرگی از فساد در صنعت نفتی است باید سیاست توسعه پایدار را در پیش 

گیرد.

ئم هشداردهنده  جدول زیر شامل شکست زنجیره ی ارزشی نفت2، آسیب پذیری آن ها در مقابل فساد، عال
از بین بردن فساد در بخش نفت  و پاسخ های پیشنهادشده به دولت نیجریه است تا درصورت تمایل برای 

گیرد. مورداستفاده قرار 

طبیعی  منابع  وفور  دارای  كشورهای  آن  طی  كه  شده اند  پدیده ای  مجذوب  است  قرن ها  پژوهشگران  و  اقتصاددانان  فراوانی:  پارادوكس   -  1
كنند و حتی ممکن است  كشورهای وابسته به نفت خاورمیانه( اغلب نمی توانند از این منابع در جهت رفاه و توسعه اقتصادی استفاده  )ازجمله 
از بیشترین منابع  كشورها به رغم برخورداری  از  كه چرا برخی  تبیین این واقعیت اند  نیز بشوند. آن ها در جست وجوی  دچار تورم های ركودی 
طبیعی، قادر به تبدیل این فراوانی به رفاه برای شهروندان خود نبوده و برحسب معیارهای رشد اقتصادی و فقر، عملکرد نامطلوب تری نسبت 
كشورهای غیرمتکی به منابع طبیعی دارند. در ادبیات اقتصادی این پدیده با عنوان پارادوكس فراوانی منابع طبیعی و نفرین منابع طبیعی  به 

شناخته شده است. م
گونه انجام می گیرد تا به خلق ارزش منجر شود. م كه در یک صنعت به صورت زنجیر  2 - زنجیره ارزش )Value Chain( مجموعه عملیاتی است 
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جدول A فساد در بخش نفت: جدول خالصه

ئم هشداردهندهآسیب پذیری دربرابر فسادزنجیره ارزشی نفت پاسخ های پیشنهادشدهعال

كتشاف ا

- شفافیت، اعالم عمومی سیاست ها- فقدان شفافیت در سیاست ها- تدوین سیاست ها

- به روش های حقوقی، چارچوب مالی- نقص و ابهام زیاد، چارچوب مالی- قوانین، قراردادها و شرایط مالی

گذاری قرارداد كرات صدور - صدور مجوز و وا - بی واسطه و غیرشفاف بودن مذا
مجوز

- شفافیت، ساده سازی پیشنهادهای 
صدور مجوز، انتشار نتایج

گذاری ها- مجوزها، موافقت نامه ها - نامتوازن و متنوع بودن وا
- تأخیر در مجوزها و موافقت نامه ها

گزارش های عمومی درباره  - شفاف سازی 
مجوزها و موافقت نامه ها

توسعه و تولید

گزارش های عمومی شفاف درباره تأخیر در مجوزها- مجوزها، موافقت نامه - ارائه 
اعطای مجوز

- شفافیت و تداركاتپیشنهاد رقابت آمیز بین المللی محدودتداركات

سرقت از تولیدات یا درآمدها

- پیشنهادهای غیرشفاف
گذاری های تداركات - متنوع بودن یا تکرار وا

- شایعاتی درباره سوءاستفاده
- به كارگیری الفاظ محلی با محتوای 

پرخاشگرانه
- میزان اختالف ارقام
- فقدان اندازه گیری

- رقابت آمیز
- انتشار نتایج

- وجود مجاری معتبر برای شکایت یا 
اعتراض

- میزان تطبیق حساب ها و حسابرسی ها 
منظم

تجارت و حمل ونقل

گزارش دهی ارزش یا حجم كاماًل شفاف از فروش های تجاری- قیمت هایی پایین تر از معیارهای مرجعكم  گزارش 

رانت استخراج غیرقانونی برای 
دسترسی به زیرساخت ها

- میزان اختالف ارقام
گزارش فروش ها - ابهام یا فقدان 
- اعتماد غیرمعمول به واسطه ها
- شایعاتی درباره سوءاستفاده

- وجود صف هایی برای دسترسی به 
زیرساخت ها

ارائه پیشنهاد شفاف برای انتخاب واسطه
حسابرسی های منظم از فروش ها

میزان  تطبیق حساب ها و حسابرسی ها 
منظم

وجود قواعد و تعرفه های عمومی شفاف 
برای دسترسی به زیرساخت ها

وجود رویه های فرجام خواهی و شکایت
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ئم هشداردهندهآسیب پذیری دربرابر فسادزنجیره ارزشی نفت پاسخ های پیشنهادشدهعال

پاالیش و بازاریابی

- تدوین سیاست صنایع 
كنترل قیمت پایین دستی1 مانند 

- دالالن بازار سیاه، قاچاق
- تقلب در تولید

-كنترل قیمت ها
- تداركات تولیدی ناشفاف

- وجود صف هایی برای تولیدات، - تولید
كسری تولید  -

- میزان  تطبیق حساب ها

- سیاست گذاری شفاف
- آزادسازی قیمت )اختصاص شفاف 

عواید(
- برگزاری مناقصه های شفاف و رقابت آمیز

حسابرسی و امور مالی 
شركتی

گزارش نادرست  -
- فرار مالیاتی

- انحراف وجوه
- پولشویی

- شفافیت اندک
- پنهان كاری

- معافیت مالیاتی یا بار مالیاتی پایین
كافی - حسابرسی نا

كامل، شفاف و در  - انجام حسابرسی ها 
دسترسی مردم

كیفیت، مستقل  - انجام حسابرسی های با
درباره مالیات و هزینه ها

1فساد و رشد اقتصادی

كیفیت زیرساخت ها  كم در آن است.  گسترده ی حا كشور و فقر  فساد عمدتًا موجب توقف رشد اقتصادی 
و خدمات عمومی درنتیجه فساد، در حال نزول دائمی بوده است. فساد، نهادهای دمکراتیک را تضعیف 
كه فساد یکی از عوامل اصلی توسعه نیافتگی  كاره استدالل می كند  كند می سازد. با كرده و توسعه اقتصادی را 

نیجریه است.

گاز صنعت نفت و 
كه از واژه پترا )petra( به معنای صخره و اولیوم )oleum( به معنای روغن  پترولیوم [نفت] یا »روغن سنگ«2 
گذشته برای بسیاری شناخته شده بود. تاریخ اولیه چین از آتش سوزی های  مشتق شده است از 5 هزار سال 
گاه از آن به عنوان سوخت اولیه برای جوشاندن آب استفاده  كه  گاز طبیعی از زمین خبر می دهد  ناشی از نشت 

می شد.

یونانی ها و رومیان قدیم از مواد نشتی و رسوبات زمین در قالب آسفالت و قیر برای جاده سازی، آب بندی 
قایق ها و روغن كاری چرخ های ارابه ها استفاده می كردند. درنهایت واژه پترولیوم برای اشاره به هر دو واژه نفت 
گسترده ای به عنوان سوخت چراغ  كار رفت. تا اوایل دهه 1800، روغن نهنگ به صورت  گاز طبیعی به  خام و 

گاز طبیعی و محصوالت مشتق شده از نفت خام،  كه برای اشاره به عملیاتی از قبیل فروش و توزیع  1 - بخش پایین دستی، اصطالحی است 
گازوئیل، روغن ها و آسفالت و  گاز مایع، بنزین، سوخت جت،  مورداستفاده قرار می گیرد. محصوالت مشتق شده از نفت خام، عبارت اند از 

غیره. م
2 - Rock oil
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به  از روغن های روشن كننده جایگزین موسوم  به استفاده  كاهش عرضه آن مردم شروع  با  اما  استفاده می شد 
كردند.  كروسن یا زغال استخراج شده از معدن زغال سنگ، قیر معدنی و نفت خام ناشی از رسوبات سطح زمین 
كشف نفت در  كتشاف و تولید نفت تقریبًا از اواسط دهه 1800 شروع شده است.  كه ا گفت  بدین سان می توان 
كابلی و جرثقیل چوبی  كانادا در سال 1859 و پنسیلوانیای آمریکا با استفاده از نیروی بخار، تجهیزات  انتاریوی 
كشف  برای حفاری اتفاق افتاد. صنعت نفت نیجریه قدمتی در حدود یک قرن دارد. اولین تالش ها برای 
كشور توسط یک آلمانی و شركت موسوم به شركت قیر نیجریه در منطقه آرارومی واقع در ایالت ُاندو  نفت در این 
گرفت. بااین حال، تالش اولیه در سال 1914 درنتیجه شروع جنگ جهانی اول به پایین رسید. دومین  صورت 
كه بعدًا تبدیل به شركت توسعه نفتی  گرفت  كنسرسیوم آنگلو- آلمانی صورت  تالش ها در سال 1937 توسط 

گذاشت. گهان این تالش ها را بی ثمر  نیجریه )شل( شد. آغاز جنگ جهانی دوم نا

كتشاف نفت است. بیشتر  كسب وكار ا كه نیجریه دارای سابقه 51 ساله درزمینه ی  گفت  بااین حال، می توان 
گردید. پروژه های نفت بین سال های 1953 و 1956 آغاز 

كشف  جستجو  نیم قرن  از  بعد  و  بایسا  ایالت  در  واقع  ُالوبیری  منطقه  در   1956 سال  در  نیجریه  در  نفت 
كشور در  گرفت. این  كشف توسط شل بی. پی در زمانی كه صاحب امتیاز انحصاری بود، انجام  گردید. این 
سال 1958 هنگامی كه اولین میدان نفتی آن شروع به تولید 5100 بشکه در روز نمود، به جرگه تولیدكنندگان نفت 
كتشاف نفت در بخش های ساحلی و فراسوی ساحلی مجاور دلتای نیجر به سایر  پیوست. بعد از 1960 حق ا
كتشاف نفت ملحق  گذار شد. موفقیت شركت شل، سایر شركت ها را تشویق نمود تا به ا شركت های خارجی وا
كنندگان نفت در حوزه های ساحلی و فراسوی  كتشاف  گیب موبیل و تنکو/آمیوز به ا شوند. در سال 1967 آ

گروه پیوستند. ساحلی اضافه شدند. بعدها شركت های دیگری مانند فیلیب، آشلند و سونرای به این 

در سال 1970 پایان [جمهوری] بیافرا1 با افزایش قیمت جهانی نفت همراه شد و نیجریه را قادر ساخت به 
كشورهای صادركننده نفت  ثروت های آنی از تولید نفت خود به دست آورد. نیجریه در سال 1971 به سازمان 
كنترل دولت  كه در مالکیت و  كرد. این شركت  )اپک( پیوست و شركت نفت نیجریه را در سال 1977 تأسیس 

است نقش مهمی در بخش های صنایع پایین دستی و باالدستی ایفا می كند.

كه در جنوب شرق نیجریه واقع شده است این  كشور سابق در نیجریه است  1 - بیافرا به التین )Biafra( به طور رسمی جمهوری بیافرا یک 
گرفته بود. م جمهوری با جدا شدن از نیجریه از 1967 تا 1970 وجود داشت و نام خود را از خلیج بیافرا 
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كشور برای  در ابتدا تمامی نفت خام تولیدشده به صورت پاالیش نشده صادر می شد درعین حال نیازهای 
كشور،  نفت خام  تولید  هنگامی كه  برآورده می شود. دولت تصمیم داشت  واردات  ازطریق  نفتی  محصوالت 
گیرد. هنگامی كه این هدف در سال 1959  روزانه به 500 هزار بشکه در روز برسد ایجاد پاالیشگاه مدنظر قرار 
بنادر اصلی ساحلی  پاالیشگاه در حوالی  تأسیس  ابتدایی  بررسی های  برای  كارشناسان خارجی  محقق شد 
گردید. در  دعوت شدند. بعد از بررسی تعدادی از عوامل، منطقه اله-المه در نزدیک بند حاركورت انتخاب 
سال 1962 ساخت آن آغاز شد و در سال 1965 با هزینه 20 میلیون نایرا به اتمام رسید. متعاقبًا دو پاالیشگاه دیگر 
كاركردی  گرچه این پاالیش ها آن چنان  كادونا به موازات افزایش تولید نفت ایجاد شدند.  به ترتیب در واری و 

كشور پاالیش می كند. ندارند و هنوز نیجریه محصوالت نفت خام خود را در خارج از 

كه  شد  زده  تخمین   2007 ژوئن  در  چنانچه  است.  بزرگی  بازیگر  جهانی  گاز  و  نفت  تجارت  در  نیجریه 
و  آفریقا  در  نفت  تولیدكننده  بزرگ ترین  كشور  این  باشد.  داشته  اختیار  در  نفتی  ذخایر  بشکه  میلیارد   36/2
كشور در سال 2006 ازجمله میعانات نفتی،  كل تولید نفت این  هفتمین تولیدكننده بزرگ نفت در جهان است. 
گاز طبیعی و نفت به طور متوسط به 2/45 میلیون بشکه در هرروز بالغ می شد. امروزه نیجریه پنجمین  مایعات 
كشورهای صادركننده  صادركننده بزرگ نفت به ایاالت متحده آمریکا و پنجمین تولیدكننده بزرگ نفت در بین 

نفت )اپک( می باشد.

گاز کمک های صنعت نفت و 
گاز به اقتصاد نیجریه را به شرح زیر مورد شناسایی قرار داده است: كمک های صنعت نفت و  ُادودارو 

فرصت های اشتغال
كار،  آغاز  از  بود.  اشتغال  فرصت های  ایجاد  نیجریه،  اقتصاد  به  نفت  صنعت  كمک های  اولین  از  یکی 
ک سازی  پا پل ها،  جاده ها،  ساختمان ها،  ساخت  مانند  پایه ای1  غیر  متنوع  فعالیت های  در  نیجریه ای ها 
سایت های حفاری، حمل ونقل مواد و تجهیزات استخدام شدند و به كارگیری آن ها در فعالیت های لرزه نگاری 
كار2 نشان  كه نسب سرمایه به نیروی  و حفاری و نیز وظایف مدیریتی و نظارتی شروع شده است؛ اما همچنان 
می دهد امکان توسعه اشتغال مستقیم در این صنعت در آینده به دلیل سرمایه بر بودن بسیار باالی آن در قیاس 

1 - non-basic
2 - capital-labour ratio
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با سایر صنایع وجود نخواهد داشت.

كه رشد فعالیت های نفتی عمومًا نه  كار در صنعت نفت بدین معناست  نسبت بسیار باالی سرمایه به نیروی 
گسترش سرمایه گذاری های سرمایه ای نهفته است. این مسأله وقتی مصداق  گسترش نسبی اشتغال بلکه در  در 
پرهزینه ی  فنون  در  بیشتر  سرمایه گذاری  برای  نیاز  استخراج  افزایش  و  زمان  گذشت  با  كه  كرد  خواهد  پیدا 
كل اشتغال صنعت نفت در نیجریه )ازجمله شركت های  بهره برداری ثانویه1 احساس شود. در حال حاضر، 

كل اشتغال بخش مدرن را شامل می شود. فرعی( تنها 1/3 درصد از 

کمک به تولید ناخالص داخلی
كتور هزینه( طی یک  تولید ناخالص داخلی )در فا از فعالیت ها در  یا بخشی  به طوركلی سهم هر صنعت 
كمتر از هزینه مواد ورودی، تجهیزات،  كه محصوالت ناخالص آن  دوره حسابداری این طور محاسبه می شود 
كه از سایر صنایع یا بخش های فعالیت خریداری شده است. محصوالت ناخالص  خدمات و غیره ای باشد 
بخش نفت شامل عواید ناشی از صادرات نفت، فروش محلی نفت خام برای پاالیش محلی و فروش محلی 
گسترده ی عوامل خارجی در صنعت نفت نیجریه همه ارزش افزوده  اما به دلیل دخالت  گاز طبیعی می شود؛ 
سود،  پرداخت  كتور  فا قالب  در  آن  از  بزرگی  بخش  حاضر  درحال  نمی شود؛  حفظ  كشور  در  صنعت  این 
كشور خارج می شود. همچنین می توان  سودهای سهام، بهره ها، حق الزحمه و حقوق و مزایای پرداخت شده از 
كردن پرداخت های مختلف به دولت در شکل رانت ها، مالیات های حق  ارزش افزوده صنعت را با ضمیمه 
كاركنان در سطح محلی و از هرگونه سود توزیع  امتیاز، عوارض بندری و غیره؛ حقوق و مزایای پرداخت شده به 

نشده ی خالص به دست آورد.

کاالها و خدمات محلی مصرف 
از  دیگر  یکی  محلی  خدمات  و  كاال  مصرف  ازطریق  نفت  صنعت  توسط  خرید  قدرت  دوره ای  تزریق 
در  نفت  صنعت  هزینه های  دولت،  برای  مستقیم  عایدات  بر  افزون  است.  نیجریه  اقتصاد  به  آن  كمک های 
كاال و خدمات محلی، عوارض  نیجریه به شکل پرداخت حقوق و مزایا، پرداخت به پیمانکاران محلی، خرید 
كمک های مالی  تلفن و پست، عوارض بندری، اجاره های محلی، اعطای بورس های آموزشی، اهدایی ها و 

بالعوض و سایر عوارض جمعی خرد است.

1 - techniques of secondary recovery
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کمک به درآمدهای دولت
كمک های آن به اقتصاد  ابعاد مهم  از  كسب درآمدهای اصلی دولت نیجریه از صنعت نفت یکی دیگر 
نیجریه است. افزایش معنادار دریافتی های دولتی در سال های اخیر در سه عامل نهفته است: افزایش تولید 
كه به واسطه بهبود موقعیت چانه زنی  گسترده قیمت ها و ترتیبات مالی مطلوب تری  نفت خام در نیجریه، افزایش 
گذشته به دست آمده است. در اولین مراحل عملیات نفتی، هنگامی كه چشم انداز  كشور در طی سال های  این 
كارآمد، متزلزل تر جلوه می كرد، موقعیت چانه زنی دولت در مقابل شركت های نفتی  ایجاد یک صنعت نفتی 
گرفت  كره قرار  كه آن زمان با شركت نفتی شل اچ. پی نیجریه مورد مذا ضعیف بود. درنتیجه، همه شرایطی 
كه شامل یک امتیاز نسبتًا پایین امتیاز اجاره ها، نرخ حق االمتیاز 12/5 درصدی فرمول  به نفع این شركت بود 
تسهیم سود 50150 مبتنی بر قیمت های واقعی می شد. استفاده از قیمت های واقعی در محاسبه سودهای شمول 
كشور دچار افت  كاهش قیمت نفتی در تمامی دهه 1960 درآمدهای نفتی  كه به موازات  مالیات بدین معنا بود 
كشور، این شرایط قراردادها  كشور و به دنبال آن افزایش قدرت چانه زنی  می شود؛ اما با بهبود چشم انداز نفتی 
گرفت. این تغییرات منجر به افزایش  به تدریج به منظور مدنظر قرار دادن اوضاِع تغییریافته مورد بازبینی قرار 
كه پیش تر عنوان شد بخش  گردید. همان طور  فراوان درآمدهای نفتی دولت به ویژه در سال های 1973 و 1974 
زیادی از درآمدهای نفتی به واسطه افزایش بسیار زیاد قیمت های نفت خام در سال های 1973 و 1974 حاصل 

آمد.

روند صعودی قیمت نفت در آینده بستگی به تعادل بین عرضه و تقاضای انرژی به ویژه مصرف انرژی در 
سطح اقتصادی و سرعت توسعه سوخت های جایگزین برای مصرف دارد.

ذخایر ارزی
كمک های صنعت نفت به اقتصاد نیجریه است. به دلیل آغاز برنامه های  ذخایر ارزی یکی از ابعاد مهم 
كاالهای سرمایه ای و خدمات صنعتی با صرف  كه مستلزم واردات عظیم  گسترده صنعتی شدن و توسعه صنعتی 
كشورهای  هزینه های هنگفت ارز خارجی است، این مسأله وضعیت مناسب تری نداشته است. در بسیاری از 
كمبود شدید  كاالهای اولیه وابستگی شدید دارند،  كه به طیف محدودی از  توسعه نیافته مخصوصًا آن هایی 
مؤثر  اقتصادی  توسعه  برای  بزرگی  مانع  تشدید می شود،  كاال  قیمت  كاهش جهانی  با  اغلب  كه  ارز خارجی 
ایجاد می كند. در حال حاضر صنعت نفت نیجریه ذخایر ارزی قابل توجهی دارد و در وضعیت عادی می تواند 
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ارزش  با  را نمی تواند  ارز خارجی  تأمین نماید. سهم صنعت نفت در ذخایر  را  برنامه توسعه  ارزی  هزینه های 
كه رویه دنبال شده توسط شركت های نفتی این است  ناخالص صادرات نفت خام مورد سنجش قرار داد چرا
كشورهای تولیدكننده فقط مبلغی را  كشور نگه دارند و به  كه تمامی عایدات ناشی از صادرات را در خارج از 

كه برای تداوم فعالیت های محلی ضرورت دارد. كنند  ارسال 

کمک به تأمین انرژی
كمک دیگر صنعت نفت به اقتصاد نیجریه تأمین منابع انرژی ارزان یا با دسترسی آسان تر برای صنعت و 
كشف شده در سطح محلی است.  گاز  تجارت ازطریق فعالیت های پاالیشگاه محلی و بهره برداری از منابع 
كه در نوامبر 1965 عملیاتی شد با ظرفیت اولیه 1/9 میلیون تن در  پاالیشگاه اله-المه، نزدیک بندر حاركورت 
و روغن های  قیر، نفت سفید  به استثنای  زمان  آن  كشور در  نیازمندی های اصلی  كردن  برآورده  به منظور  سال 
گردید.  گاز مایع با ظرفیت 15 هزار تن در سال به آن اضافه  كننده طراحی شد. در سال 1966 یک نیروگاه  روان 
پاالیشگاه در طول جنگ های داخلی خسارت دید اما بازسازی شد و ظرفیت آن به حدود 2/75 تن افزایش 
كنونی برای توسعه بیشتر پاالیشگاه، ظرفیت  كه در طی اجرای طرح توسعه ملی  یافت. به عالوه چنین مقرر شد 
و  بندل  ایالت  در  واقع  واری  منطقه  در  یکی  جدید  پاالیشگاه  دو  و  یابد  افزایش  هرسال  در  تن   3/75 به  آن 
كمبود افتضاح آمیِز  كار، از بین بردن  كادونا احداث شود. هدف از این  كادونا واقع در ایالت  دیگری در منطقه 

كه اینک در دریای نفت شنا می كند. كشوری است  محصوالت نفتی در 

و تجارت  برای صنعت  آسان  انرژی  تأمین  برای  گاز طبیعی فرصت خوبی  منابع عظیم  بودن  در دسترس 
تولید می شود توسط شركت  با نفت خام  كه مشتركًا همراه  گاز طبیعی همراه1  فراهم می سازد. در حال حاضر 
شل بی.پی برای سازمان ملی انتقال برق جهت تولید برق حرارتی؛ برای شركت پاالیش نفت نیجریه جهت 
استفاده از آن به عنوان سوخت در پاالیشگاه نفت اله-المه و به برخی از شركت های مسئول فعالیت های نفتی 
كه توسط شركت های تولیدی در میدان های  گاز مصرفی نیجریه به استثنای مقداری  تأمین می شود. مجموع 
متر  میلیون  رقم 6916  به  میلیون فوت مکعب در سال 1963   1100 از  استفاده می شود،  به عنوان سوخت  نفتی 
كوچکی از مجموع تولیدی  مکعب در سال 1973 افزایش یافته است. بااین حال مصرف ساالنه تنها بخش 

كمتر از ظرفیت تولیدی موجود است. نفت را شامل می شود و مجموع مصرف میدان های نفتی بسیار 

1 - associated natural gas
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اقتصاد  به  را  مفیدی  بسیار  متنوع  كمک های  نفت  صنعت  كه  می دهد  نشان  باال  مطالب  مختصر  مرور 
به سوی  فوری  تأثیر  از  هنگامی كه  اما  است؛  كرده  خارجی  ارز  و  درآمدها  تأمین  درزمینه ی  مخصوصًا  نیجریه 
كاماًل  تأثیر بلندمدت صنعت نفت یعنی از سهم پولی به سمت تأثیر اقتصادی واقعی حركت می كنیم تصویر 
كه براساس آن به رغم افزایش انبوه ثروت نفتی، هنوز این صنعت تأثیر فراوانی بر  متفاوتی خودنمایی می كند 
كه »در حال حاضر  گزارش اخیر بانک جهانی درباره نیجریه اظهار می دارد  توسعه اقتصادی در نیجریه ندارد. 
كمک های آن به اقتصاد نیجریه عمدتًا به تأمین درآمد دولتی و  كه  نفت یک صنعت جزیره ای خاصی است 

عایدات ارز خارجی محدود می شود«.

كمک می كند اما این امر لزومًا به معنای  گرچه ارزش افزوده این صنعت به باال رفتن تولید ناخالص داخلی 
توسعه اقتصادی فزاینده نیست. رشد ارزش افزوده صنعت نفت اساسًا بیانگر افزایش معنادار در تولیدات نفت 
كالن قیمت های نفت از سال 1973 است یعنی عواملی  خام از زمان پایان جنگ داخلی و مخصوصًا افزایش 

كاماًل مستقل از سطح توسعه اقتصاد محلی می باشد. كه 

گاز چالش های صنعت نفت و 
كرده است: گاز را به شرح زیر شناسایی  ُادوالرو چالش های موجود در صنعت نفت و 

کنترل عمومی و دیوانساالری
شركت ملی نفت نیجریه زیر نظر وزارت منابع نفتی نیجریه قرار دارد. به دلیل فقدان استقالل، تصمیم گیری 
ازاین رو، فعالیت شركت ملی نفت نیجریه  با تعلل های غیرضروری همراه است.  و  بوروكراتیک  در آن اغلب 

كارآمد است. به ویژه در فعالیت های پاالیشگاهی، توزیع و بازاریابی نا

ضعف در تأمین سرمایه گذاری
تعلل های مکرر در درخواست از سهامداران برای افزایش سرمایه گذاری مشترک باعث ناامیدی شركت های 
و  تجهیزات  نگهداری  و  تعمیر  مالی،  تأمین  در  ناتوانی  همچنین  است.  شده  سرمایه گذاری  افزایش  از  نفتی 
فراخوان  است.  كرده  مواجه  محدودیت  با  را  نیجریه  نفت  ملی  شركت  توسط  مؤثر  پاالیشگاهی  فعالیت های 
دولت فدرال از سهامداران مبنی بر سرمایه گذاری بیشتر در فعالیت های صنایع پایین دستی، عمدتًا بر حفظ و 

نه رشد آن ها متمركز است.
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قاچاق و تغییر مسیر تولیدات نفت
مزیت های  و  خارجی  ارز  آوردن  دست  به  برای  مرزها  طول  در  نفتی  تولیدات  قاچاق  از  بسیاری  موارد 
گزارش شده است. كشورهای همسایه  غیرقانونی ناشی از تفاوت قیمت های پایین داخلی در مقابل قیمت های 

شیوه های بازاریابی داخلی تقلب آمیز
گزاف احتکار  كمیابی به منظور فروش آن ها در بازار سیاه با قیمت های  برخی بازارها، تولیدات را در ایام 

می كنند.

تقلب در تولیدات1 
كه در آن بعضی  این امر عمدتًا به دلیل تفاوت قیمت برخی تولیدات و افزایش بازارهای فروش غیرقانونی 

تقلبات اتفاق می افتد، مورد تشویق قرار می گیرد. دیگر موارد به شرح زیر است:

• سطح نسبتًا پایین سرمایه گذاری در این بخش در قیاس با پتانسیل های آن؛

كه ناشی از سطح پایین توسعه فناوری داخلی است؛ • هزینه های فنی زیاد تولید 

ایجاد  میزبان  توسط جوامع  كه  تولیداتی  در  اختالالت  و  بحران ها  از سوی  اعمال شده  • محدودیت های 
می شوند؛

گاز همراه. • تخریب محیط زیست به دلیل سوختن 

1 - Products Adulteration
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مطالعات تجربی پیشین
گرانجر1 و فنون رگرسیون بررسی می كند. این  نوانکو تأثیر فساد بر رشد اقتصاد نیجریه را با استفاده از علیت 
مطالعه تولید ناخالص داخلی را به عنوان متغیِر نماینده رشد اقتصادی و شاخص فساد را به عنوان متغیِر نماینده 
كه سطح فساد در نیجریه در  فساد در تجزیه وتحلیل مورد استفاده قرار داده است. این مطالعه آشکار می سازد 
كه اقتصاد  طی سال ها تأثیر منفی زیادی بر رشد اقتصادی داشته است. استلزام منطقی این مطالعه این است 

نمی تواند بدون نابردباری مطلق دربرابر فساد رشد سریع داشته باشد.

كاره تأثیر فساد بر اقتصاد نیجریه را با استفاده از سازوكار تصحیح خطای صرفه جویانه2 موردبررسی قرار  با
كه یک رابطه منفی  داد و از رهیافت مطالعات تجربی برای تجزیه وتحلیل داده ها بهره برد. او نشان می دهد 
كه دولت نیجریه باید  بین فساد و رشد اقتصادی در نیجریه وجود دارد. استلزام منطقی مطالعات وی این بود 
گذارد تا مردم از ضرورت حیاتِی از بین بردن فساد در همه  برنامه های با جهت گیری مجدد ملی را به مورد اجرا 

گاه شوند. بخش های اقتصاد نیجریه و سیستم اجتماعی- سیاسی آ

گونجوبی تأثیر فساد بر رشد اقتصاد نیجریه در سری داده های زمانی ساالنه3 بین سال ها 1980 تا 2009 را با  ا
كه سرانه  استفاده از تجزیه وتحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار داده است. نتایج مطالعات وی آشکار ساخت 
فساد به طور مستقیم تأثیر منفی بر رشد اقتصاد و نیز به طور غیرمستقیم بر سرمایه گذاری خصوصی خارجی، هزینه 

آموزش و سرانه ی هزینه های سرمایه ای تأثیر دارد.

كمترین مربعات  گری و همکاران به بررسی تأثیر فساد بر توسعه اقتصادی نیجریه با استفاده از فن رگرسیون  نا
كه فساد تأثیر منفی زیادی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد. گویای این بررسی، آن بود  عادی4 پرداختند. نتایج 

گرانجر به انگلیسی: )Granger causality( یک آزمون فرض آماری است برای تشخیص علیت میان سری های زمانی. این  1 - در آمار، علیت 
گذشته سری زمانی X)t( در پیش بینی  كه »علت ازنظر زمانی بر معلولش مقدم است.« بنابراین هرگاه مقادیر  آزمون بر اساس این اصل است 
كند بگوییم در معیار  كمک  گذشته خود Y)t( می تواند  كند بیشتر ازآنچه مقادیر  كمک  مقادیر آینده سری زمانی دیگر Y)t( به طرز معناداری 

كه جایزه نوبل اقتصاد را برای او به ارمغان آورد. م گرانجر است  كلیو  كار  گرانجر حاصل  گرانجر فرآیند X علت فرآیند Y است. علیت 
2 - parsimonious error correction mechanism
3 - annual time series data
4 - ordinary least square regression technique
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نتیجه گیری
كه  گاز هنوز مهم ترین منبع درآمد دولت نیجریه و شهروندان آن می باشد. مایه تأسف است  صنعت نفت و 
كتشاف تا پاالیش و بازاریابی محصوالت نفتی وجود  گاز از زمان ا كنار صنعت نفت و  گوشه و  موارد فساد در 
گاز جهت توسعه پایدار و رشد اقتصاد ملی، نرخ  كشور به صنعت نفت و  دارد. به دلیل وابستگی بسیار زیاد 
باالی فساد در این صنعت همه بخش های دیگر اقتصاد اجتماعی – سیاسی ملت را تحت تأثیر قرار می دهد. 
در حال حاضر، تالش هایی توسط دولت های فدرال، مدیران صنعت و سایر نهادهای بین المللی برای از بین 
گرفته اما به نظر می رسد نتایج چنین تالش هایی خیلی دورتر از خواسته های مطلوب قرار  بردن فساد صورت 
كشف اقدامات آلوده به فساد و معرفی مرتکبین  دارند. مبارزه با فساد در این صنعت، توانایی ذی نفعان برای 
كه اقدامات مشترک در چارچوب حقوقی  اینجاست  از فساد ضروری تلقی می شود.  بازدارندگی  آن ها برای 
كمیسیون مستقل مبارزه با اقدامات آلوده به فساد و سایر جرائم مرتبط  ازطریق نهادهای مبارزه با فساد مانند 
كه برای  كمیسیون مبارزه با جرائم اقتصادی و مالی و اقدامات اداری در چارچوب الیحه آزادی اطالعات  و 
زیادی  استقبال  با  می سازد،  فراهم  را  قضائیه  و  مجریه  مقننه،  قوای  در  فساد  موارد  گزارش  امکان  مطبوعات 
روبه رو می شود. مطالعه حاضر پیشنهاد می كند تمام اموال عمومی به غارت رفته به نحو دقیق مورد رسیدگی قرار 
كه در زمان دزدیده شدن داشتند، بازگردانده شوند. كمه و اموال غارت شده با همان ارزشی  گیرد، متخلفان محا
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A Comparative Study of the Objectives, Plans and Challenges of Health system 

Development in the Islamic Republic of Iran, Turkey and the United States
Dr. Mohammad Javad Haghshenas

Abstract

Achieving an efficient and effective health system, requires designing development programs and 

proper implementation of them. In recent years, various countries including Iran have defined 

development programs in this field; Evidence suggests that the success in Health Care depends on 

several factors, among them is to review the experiences of other countries. This article introduces 

the Health development program and its challenges in the Islamic Republic of Iran. Then the health 

development programs in Turkey, as a successful example, and Obama Health Care Insurance as an 

unsuccessful example have been examined. Findings show that the determination of macro-political 

management, financial plan, the proper definition of functions and structures, and having vision and 

integrated plans, play an effective role in the success of health development plan.

Keywords: Health Development Plan, Islamic Republic of Iran, Turkey, United States
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The status of handling public complaints in the political systems of selected countries
Hamid Masoudi

Abstract

The main issue of this study is to explain the experience of other countries dealing with complaints. 

The main objective as well is to investigate the experiences of the world›s most successful countries 

dealing with complaints and public statements and procedures, processes, administrative structures, 

laws and regulations in different countries reviewed. The most important method used in this 

research is a documentary and library-based online search. In this regard, Finland, Australia, the 

United States, Denmark, Norway, Germany, China, Turkey and Egypt were selected and the status 

of the complaints process was analyzed. The findings suggest that complaints handlings in these 

countries are similar in structure and practice in Iran, but they differ in terms of the structure of 

government as well as the level of handling complaints.

Keywords: Complaints handling, inspection and supervision, public complaints, public oversight
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Pathology of Legislative Policy in the Administration of Universities and Higher 

Education Centers
Dr.Mohammad Bagheri komar

Eassa tamimi

Fahimeh Toiserkani

Abstract:

According to the relevant laws, including paragraph (a) of article 49 of the law of the fourth 

development plan and paragraph (b) of the law of the fifth development plan, and subsequently 

Article (1) of the law of the permanent development plans of the country, universities and institutes of 

higher education and research act without observing the laws and regulations governing Government 

agencies, in particular the General Accounting Law, the Law on State Service Management, and the 

Law on Bidding, on the basis of the Recruitment, Administrative, Financial, and Trading Regulations 

and Procedures, approved by the Board of Trustees, approved by the Ministers of Science, Research 

and Technology and Health, Therapy and Education Medicine. Considering the assumption that 

the legislator's purpose is to facilitate the decision-making and implementation of current affairs 

of universities and research centers and the escape of bureaucracy, What is noteworthy is that the 

limits of authority and decisions of Board of Trustees have apparently not been identified, and they 

are facing challenges and hardship, among them law- escaping.

Keywords: Board of trustees, university, place of approval, executive body, detailed budget, 

delegation, strategic plan.
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Methodology of Inspection concepts Clarification 
Dr. Reza Aref

Abstract

Scientific research shows that ambiguity in laws and regulations is always expressed as a fundamental 

factor in the set of causes and of corruption. On this basis, these questions arose: what is the method for 

removing ambiguity from the concepts contained in the rules and regulations? Is Law among the other 

human knowledge responsible for resolving the ambiguity of such concepts? The author's claim is that 

when speaking about ambiguity in the meaning of the words and phrases contained in the text of the rules, 

language and text matter. And removing the ambiguity of the text has its own linguistic knowledge. The 

knowledge that can clarify ambiguity among its important examples, the ambiguous concepts of Supervision 

and Inspection, is the Knowledge of semantics and methods recommended in this knowledge.

The author while introducing knowledge and semantic methods tries to show that; How are pbt keywords 

in the text of the law examined and measured in a semantic field and in a systematic analysis ? The ratio 

of these keywords is checked within the following topics: other words, context, the derivatives of that word 

in the text, the meanings of each derivative in its text application, Synonyms of any meaning and finally in 

relation to concepts that were cited in the text And for any measure, a feature or features for that ambiguous 

concept is obtained. By summing up these features, the dimensions of that ambiguous concept are identified 

and clarified.

Keywords: Semantic field, Context, Syntagmatic Relation, Paradigmatic Relation, Synchronic, Diachronic
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The crime of forgery in Iran legal system in line with the fight against corruption
Ali Eghbali

Abstract

The expansion of daily human affairs, whether financial or non-financial, requires the use of 

documents. The importance of these documents shows the necessity of regulating and using them 

without distortion and fraud. On the other hand, the development of business, economic, scientific 

and political relations among individuals and communities involves the regulation and exchange of 

numerous documents and the same has always been the case with falsification in documents. There 

are issues and cases in the penal code before and after the Islamic Revolution of Iran and some other 

specific laws dealing with this subject. In this article, we have tried to define forgery and use of the 

fake documents and the introduction of elements constituting crime and examples of its criminal 

offenses in different laws In terms of criminology.

Keywords: Forgery, Material forgery, Virtual forgery, Forged document, Fraud with forged 

document.
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Ways to enhance the stability of capital, liquidity and capital adequacy of the com-

panies listed on the Stock Exchange
Dr. Rezvan Torabi

Alireza Fouladi

Abstract

Risks exist in all areas among them is the banks that are particularly concerned about with their 

important role in the economic system. Ownership structure and ownership concentration can 

affect the types of company›s financial risks, such as capital adequacy, liquidity, and capital stability. 

In this study, the effect of concentration of ownership of banks in Tehran Stock Exchange on risk 

indicators over the period from 2006 to 2013 has been investigated using panel data method.

Keywords: Concentration of ownership, capital adequacy, liquidity, capital stability, bank 
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Corruption in Nigeria›s oil and gas industry
Ayat Bagheri Babakandi

Abstract

This article examines corruption in the oil and gas industry as a consequence of economic growth. 

The library research method is chosen for this study. The findings indicate that the level of corruption 

in Nigeria has a significant impact on its economic growth. In this sense, an economy without zero 

tolerance against corruption cannot grow fast.  The study concluded that despite the efforts of 

ICPC and EFCC, the problem of corruption in the Nigerian economy remains valid. Therefore, 

recommends that all public property stolen must be carefully examined, the perpetrators should 

be prosecuted and and pillaged property with the same value at the time were stolen, should be 

returned.

Keywords: Corruption, oil and gas industry, economic growth
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