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سخن 
مدیر مسئول

به نام آن که جان را فکرت آموخت

شماره ای دیگر از مجله دانش ارزیابی به همت نویسندگان و محققان قلم به دست و با تالش همکاران 
مركز مطالعات به زیور طبع آراسته شد. در این شماره نیز مجموعه ای متنوع از نوشته ها در حوزه های 
مختلف اما گرد محور مقابله با فساد و حسن جریان امور، می كوشد تا خوانندگان را با جلوه های مختلف 

پدیده فساد، ادراک فساد، مبارزه با فساد و در سطحی دیگر با ابعاد حسن جریان امور آشنا سازد. 
این دست از نوشته ها كه امروزه مکانی ارزشمند را در مطالعات دانشگاهی و مراكز اجرایی به خود 
و  نویسندگان  برای  اندک  هرچند  فضایی  و  كوتاه  هرچند  فرصتی  از  حکایت  می دهند،  اختصاص 
محققان دارد تا با بهره گیری از آن، ایده ای را پرورش دهند، از تجربه ای زیسته پرده بردارند، پیشنهادی 
را به معرض قضاوت جمعی بگذارند، مروری بر ادبیات موجود در یک حوزه داشته باشند و سرانجام با 
همین گام های كوچک، زمینه را برای ارتقاء دانش سازمانی فراهم آورند. مسیر دانش و ارتقاء پیشرفت، 

مسیری در گرو انجام كارهای تدریجی و نه دفعی و برداشتن گام هایی مستمر و دنباله دار است. 
مجله دانش ارزیابی، فرصتی را فراهم می آورد تا ضمن آن، با آثار، یافته ها، تجارب و پیشنهادهای 

یکدیگر آشنا شویم و بر آن اساس، گام های آینده را با قّوت و ثبات بیشتری به جلو برداریم.

به منه و کرمه
ناصر سراج
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بررسی�اصول�و�فرایند�رسیدگی�به�شکایات�مردمی

كهنمویی2  دكتر شعبان نجف پور1 ، محمدرضا اتفاق 

چکیده

نیت ها است؛  و  گفته ها  به منصه ظهور رساندن  پاسخ گویی اجتماعی  و  به شهروندان  پاسخ گویی 
شهروندان  و  مردم  مستخدمین  به عنوان  دولتی،  دستگاه های  و  دولت  مسئولین  كه  راه هایی  از  یکی 
می توانند در راستای پاسخ گویی و صیانت از حقوق شهروندان اتخاذ نمایند، رسیدگی مؤثر به شکایات 
كاركنان خود است. رسیدگی مؤثر به شکایات  شهروندان و ارائه آموزش های رسیدگی به شکایات به 
مردمی باید بر مبنای عناصر فرهنگ، اصول، افراد، فرآیند و پردازش و تحلیل باشد. در این تحقیق با 
كتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود به بررسی اصول و فرایند رسیدگی  استفاده از روش مطالعه 

به شکایات مردمی خواهیم پرداخت.

کلیدی: پاسخ گویی، رسیدگی به شکایات مردمی، عناصر، اصول گان� واژ

najafpour@ut.ac.ir -كشور كل  1 - دكترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران، رئیس اداره صیانت از حقوق شهروندی سازمان بازرسی 
كشور كل  2 - رئیس مركز ملی رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی 

نگاهی به ساختار و کارکرد هیئت  های رسیدگی به تخلفات اداری 
کارکنان دولت
علی احمدی1 

     چکیده

یکي از مراجع اختصاصي اداري زیرمجموعه قوه مجریه كه وظیفه اصلي آن رسیدگي به تخلفات اداري 
مستخدمین دولت می باشد، هیئت های رسیدگي به تخلفات اداري كارمندان دولت هستند. در همین راستا، 
رویکرد و مبانی قانونی ناظر بر رسیدگی به تخلفات اداری، ایجاب می نماید در عین تأمین منافع عمومي 
و كارآمدي دستگاه های اداری، حفظ استقالل در كلیه مراحل رسیدگی با آیین دادرسی شفاف به اعتبار 
شبه قضایی بودن هیئت ها و رعایت برخی اصول مهم ازجمله: اصل برقراری تناسب بین تخلف و مجازات با 
حضور عضو مسلط به مسائل حقوقی، اصل ترافعی بودن، اصل استقالل در تصمیم گیری ها و فروعات مربوط 
به آن از قبیل رعایت اصول كلي حقوقي، امکان مشاركت یا دخالت طرفین دعوي در فرآیند دادرسي منتهي 
به صدور رأي، اطالع قبلي از پرونده یا دعوي مطروحه و اعطاي فرصت كافي دفاع، امکان حضور وكیل 
در جلسات رسیدگی، مستدل و مستند بودن آرای صادره از هیئت ها، امکان دسترسی به هیئت ها، توجه 
كافی به مستندات و دالیل ابرازی، تسریع در رسیدگی به اعتراض به آرای صادره و همچنین اصل بی طرفی 
بیشتری شود. قانون، آیین نامه اجرایي و دستورالعمل رسیدگي به تخلفات اداري درزمینه ی  جهت گیری 
پیش بینی این اصول و فروعات مربوط به آن تا حدودی ناقص و ناكارآمد بوده و از حیث رسیدگی هیئت ها 
مرجع  این  اثربخشی  و  كارایی  امر،  این  به تبع  كه  دارد  نارسایی هایی وجود  دولت،  كاركنان  تخلفات  به 

اختصاصي اداري را با چالش هایی مواجه ساخته است. 
هدف این مقاله، نگرشی بر ساختار و كاركرد هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری كاركنان دولت 
و شناسایي نقاط ضعف این مرجع در رسیدگي به تخلفات كاركنان است تا ما را به اصول مطلوب دادرسي 
در این مرجع رهنمون نماید. سعي شده است با اعمال این اصول و معیارها، پیشنهادهایی برای یک الگوي 

مطلوب دادرسي در این هیئت ها مطرح گردد.
واژگان کلیدی: هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری، پیشگیری و مقابله با فساد، كاركنان دولت، 

رأی.

1 - كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - معاون بازرسی كل استان قم 
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مقدمه
از  پیشگیری  اداری،  و  اجرایی  اداری موجود در دستگاه های  نابسامانی های  بر  بنا  و  در عصر حاضر 
از طرف  ارتکاب تخلف  البته همیشه  فراوانی است،  اهمیت  فساد و تخلفات كاركنان دولت دارای 
برخی كارمندان قابل تصور است. رسیدگی به تخلفات اداری كاركنان دولت بخشی از دادرسی اداری 
اختصاصی است. در نظام جمهوری اسالمی ایران، رسیدگی به تخلفات اداری كاركنان دولت كه از 
حیث استخدامی، تابع قانون مدیریت خدمات كشوری بوده و یا از حیث رسیدگی به تخلفات كاركنان، 
قانون رسیدگی به تخلفات كاركنان دولت بر آن ها حاكمیت دارد، مستند به قانون رسیدگی به تخلفات 
اداری مصوب سال 1372 مجلس شورای اسالمی و آیین نامه اجرایی و سایر مقررات ابالغی از سوی 
هیئت عالی نظارت بر هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری، در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری 
عملیاتی می گردد. در این نوشتار ابتدا رسیدگی به تخلفات كاركنان دولت در هیئت های رسیدگی به 
تخلفات اداری بررسی می شود و چالش های موجود از حیث ساختاری و هنجاری مطرح و در ادامه، 
با شناسایی نقاط ضعف این مرجع قانونی، با استفاده از تجارب مطالعات تطبیقی، برای تأثیرگذاری 
هرچه بیشتر گزارش های نظارت و بازرسی ناظر بر موضوعات اعالمی در هیئت ها، باهدف پیشگیری و 

مقابله با فساد، پیشنهادهایی درراستای نیل به اصول و الگوی مطلوب دادرسی مطرح خواهد شد.

وضعیت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت
یکی از اهداف مرتبط با رسیدگی به تخلفات اداری كه متعاقب برقراری تناسب بین تخلف و مجازات، 
منجر به صدور رأی محکومیت می گردد، شناسایی بسترها و زمینه های بروز تخلفات برای برنامه ریزی 
سالمت نظام اداری و پیشگیری از فساد است. اما با توجه به نارسایی های موجود در نظام اداری ازجمله: 
تفسیرهای سلیقه ای از قوانین و مقررات، ناكارآمدی نیروی انسانی، احتمال خطاهای انسانی و فقدان 

برنامه های آموزشی كاربردی، ارتکاب درصدی از تخلفات گریزناپذیر است.
بنابراین باید اذعان داشت برای ارتقای سالمت نظام اداری، نظم و انسجام بخشی امور اداری در 
نیاز است كه دولت بسترها و ساختارهای مناسب  بادی امر از ضروریات می باشد. برای این منظور، 
)كریم زاده،  است  كاركنان  اداری  تخلفات  به  رسیدگی  قانون  اهرم ها،  این  از  یکی  باشد.  داشته  نیز 
با توجه به اختالف نظر درمورد  34:1389(. درخصوص تعریف مراجع رسیدگی به تخلفات اداری، 
مراجع اختصاصی اداری و حتی اختالف نظر درخصوص عنوان این مراجع در نظام حقوقی ایران تعریف 
واحدی وجود ندارد، در قانون بازسازی نیروهای انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به 
دولت در ماده 41 از عنوان دادگاه های اداری استفاده شده بود، اما پس ازاین قانون، در قوانین بعدی 
و فعلی از عنوان هیئت استفاده شده است )صادقی مقدم و میرزاده كوهشاهی، 1391: 11(. هیئت های 
رسیدگی به تخلفات اداری نوعی مرجع اختصاصی اداری هستند، صالحیت ترافعی دارند، به موجب 
قانون مصوب مجلس، خارج از چهارچوب دادگاه های عمومی و نسبتاً مستقل اما زیرمجموعه سازمان 



9تلبگ یئیی بک بسیای بس لهیگیبنیگبایس یاه یئیی درکبای ه سای بس هب یهاگن

و نهاد متبوع خود تشکیل شده و صالحیت آن ها، انحصاراً رسیدگی به تخلفات اداری كاركنان سازمان 
متبوع خود است )هداوند، 1378: 19(. این هیئت ها هرچند مانند دادگاه های عمومی، صالحیت ترافعی 
دارند و درخصوص موضوع تحت رسیدگی حکم صادر می نمایند، اما دارای ویژگی های متمایز از 
دادگاه های عمومی ازجمله: رسیدگی ساده، سریع و بدون تشریفات قضایی، غیرعلنی و غیرحضوری 
بودن رسیدگی ها، رایگان بودن رسیدگی، تعدد اعضای رسیدگی كننده و درنهایت رسیدگی به تخلفات 
اداری نهاد ریاست جمهوری با یک عضو قاضی هستند و مهم تر اینکه در این هیئت ها از شیوه های 
گوناگون برای اثبات تخلف استفاده می شود و هیئت ها ملتزم به رعایت و بررسی دالیل ارائه شده از 
ابزارها درصدد كشف حقیقت هستند  با استفاده از كلیه  سوی طرفین نبوده و به هر طریق ممکن و 
)ابراهیمی، 91:1391(. در این هیئت ها و در اكثر مراجع اختصاصی اداری یک طرف دعوی و اختالف، 
دولت با مقامات عمومی و امکانات دولتی و طرف دیگر كارمندان و شهروندان هستند كه در سطح 
نابرابری قرار دارند و هر آن احتمال سوءاستفاده از قدرت می رود؛ بنابراین مطلوبیت دادرسی در این 
بین اصول دادرسی منصفانه و اصول  مراجع، تضمین های الزم از حقوق كاركنان و برقراری تعادل 

حقوق اداری را می طلبد.
مقام  باالترین  پیشنهاد  به  بنا  اداری،  به تخلفات  بدوی و تجدیدنظر رسیدگی  اعضای هیئت های 
اجرایی دستگاه و با حکم وزیر و یا باالترین مقام اجرایی برای مدت یک سال انتخاب می شوند و حقوق 
و مزایای اعضا و بودجه هیئت ها از محل بودجه سازمان متبوع تأمین می گردد. از دیدگاه سازمانی، 
هیئت ها مشمول اصل سلسله مراتب نیستند، اما به لحاظ ساختاری و سازمانی در اداره و دستگاه متبوع 
خود تشکیل می شوند. بركناری اعضا عالوه بر پیشنهاد مقام منصوب كننده، نیاز به تصویب هیئت عالی 
نظارت نیز دارد؛ علت هم این است كه این مراجع، مراجعی مستقل بوده و الزم است از ثبات كافی 

برخوردار باشند.
بنابراین هیئت رسیدگی به تخلفات اداری از حیث ساختار و سازمان وابسته به دستگاه های متبوع 
خود می باشند، هرچند در راستای استقالل آن ها اقداماتی صورت گرفته، اما در بودجه و محل تشکیل 
و انتصاب اعضا، تابع اراده باالترین مقام اجرایی دستگاه متبوع خود بوده و از دیدگاه صالحیتی نیز 
دارای صالحیت اختصاصی در مقابل صالحیت عام هستند. در كشور فرانسه دادگاه های اداری بدوی، 
تجدیدنظر و شورای دولتی وجود دارد و در كنار این دادگاه های اداری با صالحیت عام رسیدگی 
به دعاوی اداری، دادگاه های اختصاصی اداری هستند كه به برخی از دعاوی خاص اداری رسیدگی 

. )Simon, Boyron & Whittakar; 1998:41( می كنند
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به  بر ماهیت رسیدگی  ناظر  چالش های موجود در هیئت های رسیدگی به تخلفات 
تخلفات کارکنان دولت

1- نداشتن استقالل و بی طرفی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری
مراجعی كه رسیدگی ترافعی انجام می دهند و رأی صادر می نمایند، مراجعی هستند كه یا در آن ها 
تخلفی احراز می شود و یا فصل خصومتی صورت می گیرد، این مراجع برای قضاوت صحیح، باید 
مستقل و بی طرف باشند. این استقالل و بی طرفی هم شامل استقالل و بی طرفی مرجع و هم اعضای 
رسیدگی كننده در مرجع می شود. هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری به لحاظ سازمان، تشکیالت و 
بودجه، محل تشکیل جلسه و نیروی انسانی، وابسته به سازمان متبوع خود هستند و این امر می تواند ناقض 
استقالل و بی طرفی این مراجع باشد. مقامات اداری در شکل گیری هیئت ها و تأمین بودجه، می توانند 
بر استقالل و بی طرفی آن ها تأثیرگذار باشند. انتخاب اعضای هیئت ها صرفاً در اختیار وزیر و یا باالترین 
مقام سازمان متبوع هیئت ها است، گرچه تخلف مقامات مدیركل و مقامات باالتر به استناد بند ه ماده 
2 قانون سازمان بازرسی كل كشور كه اشعار می دارد: »در مواردی كه گزارش بازرسی متضمن اعالم 
تخلف اداری مدیران كل ادارات و مقامات باالتر تا سطح وزرا و هم طراز آنان است كه مشمول قانون 
رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیئت تخلفات اداری نهاد 
ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد نمود. درخصوص پرونده های مطروحه در 
رابطه با مقامات فوق، هیئت رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مزبور با عضویت یک نفر از قضات منصوب 
رئیس قوه قضاییه تشکیل می شود و خارج از نوبت طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع 
رسیدگی می كند. رئیس هیئت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی، 
مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان برای حضور اعالم نماید« در نهاد ریاست جمهوری رسیدگی 
می گردد، لیکن برای رسیدگی به تخلفات كاركنان، چون اعضای هیئت رسیدگی به تخلفات اداری، 
از سوی مدیر پیشنهاد شده اند مدیر دستگاه نیز می تواند به اعضای هیئت توصیه كند كه در رسیدگی به 
تخلفات، از كارمند متخلف جانب داری نموده و از این حیث اصل بی طرفی رعایت نگردد و درنهایت 

اعضای هیئت نیز بنا به توصیه و یا اعمال نفوذ مدیر دستگاه، به نفع كاركنان متخلف رأی صادر نمایند.
اعضای رسیدگی كننده به تخلفات كاركنان دولت، نباید در مراحل كشف و اعالم تخلف كاركنان 
مشاركت داشته باشند، این در حالی است كه در برخی موارد، ضمن این كه تخلف از سوی برخی 
اعضای هیئت اعالم می گردد در چنین مواردی عضو مزبور )اعالم كننده تخلف( در رسیدگی و صدور 
را  راهکارهایی  قانون گذار  هیئت ها،  بی طرفی  و  استقالل  درراستای حفظ  البته  دارد.  مشاركت  رأی 
پیش بینی نموده است؛ ازجمله: عزل اعضا، اما این اختیار صرفاً برای مقام منصوب كننده نیست و نظر 
هیئت عالی نظارت هم الزم است. نکته مهم دیگر درخصوص نظارت هیئت عالی نظارت و اختیار این 
هیئت در نقض و ابطال تصمیمات، بركناری اعضا است، با توجه به تركیب پیش بینی شده در هیئت عالی 
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نظارت كه عموماً مقامات تصمیم گیر و اجرایی هستند استقالل و بی طرفی آن ها محل تردید است. نکته 
مهم دیگر با توجه به نظریه اداره كل امور حقوقی قوه قضائیه، صالحیت و توان هیئت عالی نظارت در 
اتخاذ تصمیم، پس از نقض رأی و یا انحالل هیئت ها است كه این امر استقالل و بی طرفی این مراجع را 

خدشه دار می كند )گرجی ازندریانی، 1388: 391(.
درمجموع وجود نهادی مستقل و بی طرف برای رسیدگی به تخلفات اداری كاركنان دولت در 
پیشگیری و مقابله با فساد بسیار تأثیرگذار است. درخصوص تركیب اعضا نیز با هدف استقالل آنان و 
این كه اصل بی طرفی در تصمیم گیری ها رعایت شود، بهتر بود سایر اعضا نیز توسط نهادی بی طرف 

انتخاب و از وزارتخانه و مؤسسات دولتی نباشند.
به  رسیدگی  هیئت های  در  رسیدگی  جلسه  از  قبل  مطلوب  تضمینات  و  اصول  فقدان   -2

تخلفات اداری
عدم توجه كافی به مفاد و دالیل گزارش و مستندات ابرازی در گزارش های ارسالی از مراجع معتبر 
و مورد وثوق مثل دستگاه های نظارتی، عدم حضور وكیل از سوی شاكی یا متهم برای دادخواهی در 
مرجع رسیدگی به تخلفات اداری، در برخی موارد تشریفاتی بودن حضور كارمند در جلسه رسیدگی 
به تخلفات، فقدان آیین دادرسی شفاف و نداشتن دقت كافی در اظهارات و دفاعیات ارائه شده توسط 
كارمند متخلف و مستندات گروه های تحقیق كه كارمند صراحتاً اشتباه خود را پذیرفته از آسیب های 
موجود در این خصوص است، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری در برخی موارد، موضوع اعالمی را 
مجدداً برای تهیه گزارش اولیه و مستندسازی به گروه های تحقیق ارجاع داده و كارمند متخلف نیز 
در اظهارات جدید خود برای گروه تحقیق، موضوع تخلف را كتمان و درنهایت هیئت رسیدگی به 
تخلفات اداری نیز بر مبنای گزارش گروه تحقیق، مبادرت به صدور رأی می نماید. این در حالی است 
كه در هر مرجع رسیدگی، قبل از تضمین اصول دادرسی مطلوب و عادالنه و قبل از شروع فرآیند 
رسیدگی، برخی اصول و تشریفات رسیدگی، ازجمله آیین دادرسی روشن و مطلوب درراستای رسیدن 
به یک راه حل عادالنه در آن مرجع، توجه كافی به مستندات ابرازی و تسهیل در دسترسی به مسئولین 
تصمیم ساز و تصمیم گیر الزم است )نکویی، 1393: 637(. درخصوص دسترسی به هیئت رسیدگی به 
تخلفات اداری و حق دادخواهی در این مرجع، شاكی دولت و اداره متبوع و یا دستگاه های نظارتی بوده 
و كارمند مجبور به مراجعه به محل تشکیل این هیئت ها برای دفاع از خود است، دسترسی به معنای در 
دسترس بودن فیزیکی خیلی اهمیت ندارد. البته باید برای كارمند امکان حضور، دفاع از خود و آگاهی 
و اطالعات الزم برای دفاع قانونی و حقوقی و دسترسی به این موارد فراهم باشد و این مراجعه حضوری، 
فرصتی خواهد بود كه اعضای هیئت رسیدگی كننده، با فرد متخلف به صورت چهره به چهره تذكر و 
رهنمودهایی ارائه می كنندكه این روش در پیشگیری از موارد مشابه و تکرار تخلف بسیار مؤثر است. 
همچنین فراگیر نبودن شعب بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه های اجرایی 
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مراكز استان ها، خود می تواند ناقض اصل دسترسی به این مرجع باشد1. آسیب دیگر نبود قواعد و قوانین 
آیین دادرسی روشن و مشخص در این مرجع است. قانون گذار در قانون و آیین نامه اجرایی، صرفاً به 
بیان كلیات و صالحیت های هیئت ها پرداخته و قواعد مهم آیین دادرسی ازجمله حق انتخاب و داشتن 
وكیل در مرحله تحقیق و رسیدگی و استمهال كافی برای ارائه مدارک و مستندات و مانند اینها را بیان 
ننموده است؛ درحالی كه اقتضای اصل حاكمیت قانون، بیان این اصول و قواعد در قانون این مرجع را 

ضروری می نماید.
3- غیرحضوری و غیرعلنی بودن رسیدگی ها در مراجع رسیدگی به تخلفات اداری

حضور طرفین پرونده، اعم از نماینده دستگاه گزارش دهنده و شخص متخلف در جلسه رسیدگی، 
یکی از اصول دادرسی منصفانه است. حضور شاكی یا نماینده وی در فرآیند رسیدگی، به نحوی كه 
دفاعیات متهم به تخلف را بشنود، باعث می شود كه طرفین، یعنی شاكی و متشکی عنه، هم به عادالنه 
بودن رسیدگی ها اعتماد پیدا كنند و هم مطمئن شوند كه تصمیمات پشت پرده، یک جانبه و بدون 
دالیل متعارف و مشخص گرفته نمی شود. مرجع گزارش دهنده یا شاكی حق دارد بداند این سیستم 
تعقیب كننده با چه ساختاری و با چه دالیلی و به چه شیوه ای به شکایت او رسیدگی می كند تا دچار 
احساس بی عدالتی نشود. همچنین یکی دیگر از اصول دادرسی منصفانه كه خود مستلزم حضوری 
غیرعلنی  به  قانون  خود  كه  درجایی  مگر  است.  رسیدگی  بودن  علنی  اصل  دادرسی هاست،  بودن 
بودن تصریح می كند و حفظ اسرار شخصی افراد اقتضا می كند كه رسیدگی علنی نباشد. علنی بودن 
رسیدگی به معنای گشودن درب های مراجع رسیدگی به روی مردم و اطالع ایشان از فرآیند قضایی و 
موجب نظارت و اعتماد مخاطبان و مردم به فرآیند رسیدگی است )Sara, 2005: p423(. رعایت 
مطلوب این اصل منجر به رعایت اصل دیگری یعنی امکان شركت در جلسات و فرصت دفاع كه 
خود یکی از اصول دادرسی منصفانه هست خواهد شد )فضائلی، 136:1391(. البته در این خصوص 
ناظر بر جلسات رسیدگی به گزارش های نظارت و بازرسی مربوط به سازمان بازرسی كل كشور، در 
هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری، الزاماتی پیش بینی شده است ازجمله: ماده 55 آیین نامه اجرایی 
قانون سازمان بازرسی كل كشور مصوب ریاست محترم قوه قضائیه اشعار می دارد: »مراجع قضایي و 
اداري رسیدگي كننده به جرایم و تخلفات، مکلف اند وقت رسیدگي و دلیل آن را به اطالع سازمان 
رسانده و در همه مراحل تحقیق و محاكمه به گزارش هاي سازمان خارج از نوبت و در مهلت تعیین شده 
به شرح ماده 6 قانون رسیدگي نمایند. سازمان حسب مورد با تقدیم الیحه یا اعزام نماینده براي حضور 
در جلسه تحقیق یا محاكمه، توضیحات الزم را ارائه خواهد نمود. نماینده سازمان مي تواند قباًل پرونده 
را مطالعه كرده، از اوراق مربوط تصویر یا رونوشت تهیه نماید« لیکن چنین تمهیداتی برای سایر مراجع 

1 - درحال حاضر برخی دستگاه های اجرایی كه جمعیت اداری بیشتری دارند، هیئت رسیدگی به تخلفات در مركز استان، 
برای آن ها پیش بینی شده است ازجمله: استانداری، آموزش وپرورش، جهاد كشاورزی و...
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گزارش دهنده پیش بینی نشده است.
بودن رسیدگی ها  اجرایی آن، اصل حضوری  آیین نامه  و  اداری  تخلفات  به  قانون رسیدگی  در 
به رسمیت شناخته  نشده است و هرچند باید موارد اتهامی به اطالع كارمند برسد و كارمند می تواند 
تقاضای شركت در جلسه را داشته و هیئت نیز در موارد ضروری می تواند كارمند را دعوت نماید، اما 
این امر آسیب اصل حضوری نبودن را برطرف نمی كند، با توجه به مراتب فوق گرچه كارمند پس از 
تفهیم اتهام می تواند دفاعیات خود را ارسال كند و حتی تقاضای حضور در جلسه رسیدگی داشته باشد، 
لیکن ضرورت حضور در جلسه نیز با قید كلمه به نحوی بر تشخیص و نظر مساعد هیئت بستگی دارد، 
ضمن این كه دادرسی در این مراجع حضوری و علنی نیست و این امر امکان شركت و دفاع كارمند را 
به حداقل ممکن می رساند و به طریقی، ناقض حقوق دفاعی متهم است. امر دیگری كه به عنوان آسیب 
در این مرجع قابل طرح می باشد، به تبع علنی و حضوری نبودن رسیدگی، عدم تعیین مهلت و زمان 
معقول اطالع از اتهام، تعیین جلسه رسیدگی، ختم رسیدگی و صدور رأی است. هرچند ممکن است 
این امور موجب تشریفاتی شدن شود؛ اما تعیین این مهلت ها و چارچوب های منطقی منجربه تسریع در 
دادرسی و رسیدگی در مهلت معقول و منطقی می گردد )خسروی، 169:1391(. البته در این خصوص 
نیز پیش بینی هایی در قانون سازمان بازرسی كل كشور شده است، ماده 6 قانون مذكور اشعار می دارد: 
»گزارش های سازمان در مراجع قضایی و هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، 
خارج از نوبت و حداكثر ظرف مدت 3 ماه مورد رسیدگی قرار می گیرد. چنانچه رسیدگی به پرونده ها 
بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد، مراجع مذكور باید جهات و دالیل آن را در پرونده درج و 
تصریح نمایند. آراء صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی كل كشور و موافقت دادستان 
ذی ربط و آراء صادره هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان 
مذكور در مراجع ذی صالح ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز 

خارج از نوبت خواهد بود.«
4- مستدل و مستند نبودن احکام هیئت ها

به استناد تبصره 2 ماده 6 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هرچند به حضور عضو آشنا به مسائل 
حقوقی در هیئت ها تصریح شده1، همچنین در ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون مذكور صدور آرای 
این مراجع را  نقایص عدم حضور عضو حقوقدان در  امر  این  اما  مستند و مستدل احصاء گردیده2، 

1 - تبصره1 ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری: در هر هیئت باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی، عضویت داشته باشد 
و حداقل دو نفر از اعضای هیئت های بدوی و تجدیدنظر باید از بین كاركنان همان سازمان یا وزارتخانه كه حداقل پنج سال 

سابقه كار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند.
2 - ماده37 آیین نامه اجرایی قانون دیوان عدالت اداری: هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری موظف اند پس از بررسی های 
الزم، موارد اتهام را به طور كتبی به كارمند ابالغ و پس ازآن ده روز برای دفاع كارمند منظور كنند. این هیئت ها درصورت 

تقاضای كارمند، مدارک الزم را در اختیار وی قرار می دهند.
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برطرف نمی كند. در فرضی كه قانون گذار عضویت یک نفر حقوقدان و فارغ التحصیل رشته حقوق را 
در این هیئت ها الزامی می نمود به طورقطع، آرای صادره از اتقان بیشتری برخوردار می گردید. ضمن 
این كه عبارت »آشنا به مسائل حقوقی« یک عبارت مبهم و كلی است كه افراد غیرحقوقدان را هم 
به مسائل حقوقی در هیئت ها  نفر آشنا  این است كه صرفاً عضویت یک  در برمی گیرد. نکته دیگر 
پیش بینی شده و نه حضور و شركت الزامی عضو در تمام جلسات رسیدگی و صدور رأی، درنتیجه 
پیش بینی عضویت یک نفر حقوقدان با قدرت تحلیل مسائل حقوقی درراستای رسیدگی تخصصی و 
برقراری تناسب بین تخلف و مجازات باهدف تأثیرگذاری در پیشگیری و مقابله با فساد تأثیرگذار است 

)صادقی مقدم و میرزاده كوهشاهی،1391: 63(.
به عبارت دیگر  این هیئت ها وظیفه شبه قضایی دارند، این كه قانون بگوید یک نفر از اعضای هیئت، 
آشنا به مسائل حقوقی باشد كافی نیست؛ قانون گذار حد آشنا بودن به مسائل حقوقی را تعیین نمی كند 
و بهتر این بود كه بگوید برای مثال حداقل كارشناسی حقوق داشته و دارای 5 سال سابقه و تجربه 
حقوقی یا قضایی باشد. به هر صورت به ساختار این هیئت ها اشکال جدی وارد است و همین طور در 
ماده 8 قانون كه مربوط به تخلفات اداری می شود 38 مورد از این تخلفات را پیش بینی كرده است و 
تشخیص برخی از این تخلفات، نیازمند تحقیق حقوقی- قضایی، مالی و تحقیق های دیگر است. مثل 
اختالس یا ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه و یا اخاذی نقض قوانین كه به نظر در برخی موارد 
به دلیل پیچیدگی تخلفات، اعضای این هیئت ها به طور كامل و جامع قدرت تشخیص این موارد را 
ندارند. به صرف این كه یک نفر آشنا به مسائل حقوقی در این هیئت ها وجود دارد، نمی شود صالحیت 

رسیدگی 38 مورد تخلف و جرم و اتهام، به آن ها داده شود.
از سوی دیگر، مسئله ای كه در دستگاه قضایی وجود دارد )نه فقط در جمهوری اسالمی ایران، بلکه 
در همه كشورهای جهان(، این است كه احکام اگر غیرقانونی )فاقد پشتوانه و بدون مستندات كافی( 
باشند، حس تنفر را در فرد متخلف یا محکوم برای همیشه به وجود می آورند، ولی اگر واقعاً عادالنه 
برخورد شود و حس عدالت در فرد تقویت شود، این امر می تواند جنبه پیشگیرانه زیادی داشته باشد. 
در حال حاضر یکی از آسیب ها در هیئت های رسیدگی به تخلفات این است كه در برخی موارد، 
رسیدگی و آرای صادره، با رعایت اصل تناسب تخلف و مجازات نبوده یا روند رسیدگی ها مطابق 
اصول دادرسی منصفانه نبوده و فرد هم زمان با مجازات شدن و پس از پایان مجازات، همچنان آن 
رویکرد ساختارشکنانه خود را ادامه می دهد، چراكه حس عدالت در او تقویت نشده است؛ اما اگر 
روند صحیح در رسیدگی وجود داشته باشد، فرد درصورت محکومیت هم متوجه می شود كه روند 
عادالنه ای برای رسیدگی به جرم و تخلف او وجود داشته و این امر به خانواده اش، وكالیش و بستر 
زندگی اش منتقل می شود و این در ارتقای شأن دستگاه و هیئت و مراجع نظارتی ناظر بر گزارش های 

ارسالی، كاماًل مؤثر است.
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بنابراین یکی از الزامات دادرسی منصفانه، مستند و مستدل بودن آرای هیئت ها است؛ چراكه مستند 
و مستدل بودن آرای هیئت ها هم دالیل و مستندات حکم محکومیت را برای كارمند روشن می كند و 
هم امکان بهتر نظارت بر آرای هیئت ها را فراهم می نماید؛ در دادنامه شماره 119 مورخ 27 مردادماه 
1369 دیوان عدالت اداری درخصوص هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری، تأكید شده آراء آن ها 
باید مبتنی بر دالیل متقن، معتبر، ضوابط شرعی و قانونی باشد و صدور رأی بدون رعایت قاعده یادشده 
كه از اصول بدیهی دادرسی است موافق مقررات و موازین قانونی نیست؛ بنابراین رویه قضایی ما در 
این رأی و آرای متعدد دیگر پذیرفته كه استناد و التزام به اصول دادرسی منصفانه منحصر به بخش های 
قضایی و كیفری نیست، بلکه بخش های شبه قضایی نیز باید به این اصول وفادار بمانند. بنابراین تصریح 
نشدن این موضوع در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، نقص مهم در رسیدگی است، عالوه بر آن آشنا 
نبودن سایر اعضای هیئت با برخی از اصول مهم حقوقی و مدیریتی و فقدان برنامه نیازسنجی آموزشی 
برای آن ها نیز از دیگر چالش های موجود می باشد. شایان ذكر است كه هیئت عمومی دیوان عدالت 
اداری هم در راستای تقویت مستند و مستدل بودن آرای هیئت ها در آرایی ازجمله رأی شماره 48/34 
این موضوع تأكید نموده است )قربانی، 1373:  بر  مورخ 1349/9/17 و 198/77 مورخ 1378/8/13 

.)339

5- فقدان برنامه نظارتی جامع، عام، فراگیر و منسجم بر این مرجع
نظارت بر هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری، توسط دو مرجع صورت می گیرد. مرجع اول كه 
نظارت غیر قضایی و عموماً شکلی اعمال می كند، هیئت عالی نظارت است كه درراستای حسن اجرای 
قانون و هماهنگی در كار هیئت ها تشکیل شده است. هیئت مزبور می تواند تمام یا بخشی از تصمیمات 
هیئت ها را ابطال و درصورت تشخیص سهل انگاری در كار هیئت ها دستور انحالل هیئت رسیدگی به 
تخلفات را صادر  نماید1 و همچنین می تواند در این راستا ناظران و بازرسانی را نیز اعزام نماید2. آسیب 
مهم دیگر عدم توانایی تصمیم گیری درخصوص پرونده هایی است كه آرای آن ها ابطال می شود، این 
امر استقالل و بی طرفی این مرجع را نقض و می نماید متعاقب آن هر لحظه امکان نقض تصمیمات این 

مرجع توسط هیئت عالی نظارت وجود دارد )نکویی، 1393: 637-699(.
نوع دیگر نظارت بر تصمیمات هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری ناظر بر آرای قطعی، نظارت 

1 - ماده 42 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری: درصورت انحالل هیئتی توسط هیئت عالی نظارت مراتب به 
اطالع باالترین مقام دستگاه مربوط می رسد و مقام مزبور موظف است حداكثر ظرف 30 روز نسبت به تشکیل هیئت جدید 

اقدام و پرونده های مربوط را به منظور رسیدگی به هیئت ارجاع نماید.
به  را  بازرسانی  نظارت می تواند  عالی  هیئت  اداری:  تخلفات  به  قانون رسیدگی  اجرایی  آیین نامه  ماده 22  تبصره 3   -  2
دستگاه های مشمول اعزام نموده و درصورت مشاهده موارد تخلف، كاركنان متخلف را به منظور رسیدگی به پرونده آنان به 

هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید.
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قضایی توسط دیوان عدالت اداری است1. محکوم علیه یک ماه فرصت اعتراض به دیوان عدالت اداری 
را دارد2. البته ایرادها و ابهام های زیادی بر نظارت قضایی دیوان بر این مرجع وجود دارد كه برخی به 

شرح زیر عنوان می گردد:
اول اینکه نظارت دیوان عدالت اداری بر آرای این مرجع شکلی و فرجامی است، درحالی كه با نبود 
آیین دادرسی دقیق، شفاف و منصفانه، نظارت شکلی بی فایده خواهد بود. به طور مثال، شعبه 21 دیوان 
تخلفات  به  دادنامه شماره 9109970902102661 مورخ 19 دی ماه 1393، رأی هیئت رسیدگی  در 
اداری را - ازجمله - به این دلیل كه »در برگ ابالغ اتهام، هیئت محترم رسیدگی كننده می بایست عنوان 
قانونی مندرج در بندهای مختلف ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری را كه با تخلف مطابقت 
دارد به كارمند متخلف تفهیم می كرد، نه عنوان عمل ارتکابی را«، نقض نموده است )مركز استخراج و 

مطالعات رویه قضایی كشور، 1393: 93(.
دوم اینکه اگر دیوان مرجع فرجامی بر آرای هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری است، رسیدگی 
فرجامی یک مرحله ای است؛ اما در دیوان عدالت اداری این رسیدگی شامل تشریفات رسیدگی ازجمله 
ابالغ دادخواست، مراحل تجدیدنظرخواهی3 و درنهایت هیئت تشخیص بوده و معموالً زمان بر می باشد، 
این امر عالوه بر طوالنی كردن فرایند دادرسی و اطاله دادرسی، برخالف یکی از علل شکل گیری این 

مراجع یعنی اصل سرعت در رسیدگی است و كارمند را در بالتکلیفی قرار می دهد.
سوم آنکه دیوان عدالت اداری، گاهی به آرای هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری، نظارت 
ماهوی دارد و برخی قضات معتقدند دیوان از نظارت ماهوی منع نشده است. شعبه دیوان رأی صادره 
را با مقررات و قوانین شکلی تطبیق می دهد و اگر عدم رعایت تشریفات قانونی اعم از شکلی یا ماهوی 

احراز گردد رأی را نقض می كند )موالبیگی، 1391: 49(.
6- عدم رعایت اصل تناسب تخلف و مجازات در تصمیم گیری هیئت رسیدگی به تخلفات 

اداری
فصل سوم قانون رسیدگی به تخلفات اداری، راجع به تنبیهات اداری است كه در 11 مورد پیش بینی شده 
است. مشکلی كه وجود دارد این است كه مواد 8 و 9 از اصل تناسب جرایم و مجازات یا تخلفات 

1 - بند 2 ماده 10 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392: رسیدگي به اعتراضات و 
شکایات از آراء و تصمیمات قطعي هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و كمیسیون هایي مانند كمیسیون هاي مالیاتي، 
هیئت حل اختالف كارگر و كارفرما، كمیسیون موضوع ماده )100( قانون شهرداري ها منحصراً از حیث نقض قوانین و 

مقررات یا مخالفت با آن ها.
2 - ماده 27 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری : كلیه هیئت ها مکلف اند در متن آرای قطعی صادر شده، 

مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح كنند.
3 - ماده 65 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: كلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین 
یا وكیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آن ها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی 

برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابالغ است.
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و مجازات اداری تبعیت نکرده و به تبع این امر تصمیم سازی و تصمیم گیری اعضای هیئت رسیدگی 
به تخلفات اداری، همراه با سوءجریان است1. لذا بهتر بود قانون گذار می گفت كه مثاًل برای این دسته 
از تخلفات، این مجازات اداری قابل اعمال است و برای این دسته از تخلفات جدی تر این مجازات و 
تنبیهات اداری قابلیت اعمال دارد. درواقع تشخیص متناسب بودن تخلف و مجازات بر عهده هیئت های 
رسیدگی به تخلفات اداری گذاشته است كه خودشان تشخیص بدهند كه چه تنبیهات و مجازاتی را 
برای چه نوع تخلفاتی اعمال كنند كه این مورد نیز در فرضی كه عضو حقوقی در هیئت نباشد و یا 
اعضا به ماهیت تخلف و میزان تأثیرگذاری مجازات اشراف نداشته باشند با سوء جریان همراه است؛ 
زیرا این هیئت ها حقوقی نیستند و كار قضایی هم نکرده اند و سمت قضایی هم ندارند و تا حدودی هم 
از آیین دادرسی فاصله دارند؛ بنابراین یکی از مهم ترین چالش های پیش روی ناظر بر قانون رسیدگی 
به تخلفات اداری و عملکرد اعضای هیئت ها، این است كه رعایت اصل تناسب تخلفات و مجازات 
رعایت نمی گردد. نکته دیگر در این رابطه، ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات اداری است كه فقط 
مجازات بند )د( و )خ( را )انفصال از خدمت از یک ماه تا یک سال و انفصال دائم( قابل تجدید می داند 
و اما 3 بند دیگر، یعنی بند )الف(، )ب( و )ج(؛ بند )الف( اخطار كتبی است و بند )ب( توبیخ كتبی 
است، با شرایطی كه در قانون آمده است. بند )ج( كسر حقوق و فوق العاده شغل و عناوین مشابه حداكثر 
تا یک سوم از یک ماه تا یک سال. درواقع از حقوق كارمند بنا بر دستور مدیر و مافوق تا یک سال كسر 
می شود؛ اما كارمندان خاطی نمی توانند به هیئت ها شکایت یا درخواست تجدیدنظر نمایند. در موارد 
3 گانه فوق نمی توان در هیئت تجدیدنظر شکایت كرد و این حق برای كارمند پذیرفته نشده است كه 

این هم نوعی آسیب است.

نظام مطلوب دادرسی در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری
نظام حقوقی  اداری در  به تخلفات  قانونی هیئت های رسیدگی  مبانی و جایگاه  به تعریف،  با توجه   
جمهوری اسالمی ایران و ذكر برخی آسیب و چالش ها، معیارها و اصولی به شرح زیر مطرح خواهد شد 
كه درصورت اعمال این اصول و معیارها و انجام اصالحات می توان تا حدودی به مطلوبیت رسیدگی 

در این مرجع امیدوار بود.
1- مبانی، دیدگاه و پشتوانه نظری تشکیل هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری

برای رسیدگی به تخلفات كارمندان دولت، راه حل های متفاوتی وجود دارد. راه حل اول؛ سپردن 
رسیدگی به تخلفات كاركنان هر بخشی به همان اداره و به عبارتی نظام وزیر- قاضی است، سپردن این 
امر به وزارتخانه و اداره مربوطه به معنای نادیده گرفتن اصل بی طرفی و این قاعده كه هیچ كس نمی تواند 
قاضی دعوی و ادعای خود باشد نیست )هداوند و همکاران،1389: 498(. راه حل دوم؛ سپردن این امر به 

1 - تبصره 6 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری: هیئت ها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به كارمند، 
درصورت احراز تخلف یا تخلفات، درمورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازات موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.
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دادگاه های عمومی و قوه قضائیه است كه به دالیلی همچون: نداشتن اشراف الزم به موضوعات اداری 
و مدیریتی، طوالنی بودن رسیدگی، تشریفات دادرسی و مانند اینها، راه حل مناسبی نیست بنابراین در 
نظام های مختلف مراجعی خاص برای رسیدگی به تخلفات كاركنان دولت تأسیس شده است. ایجاد 
دادگاه های اداری در هر دو سیستم فرانسوی و انگلیسی محصول تفکرات و تاریخ متفاوت هركدام از 
آن ها بوده است؛ اما آنچه در نظام جمهوری اسالمی ایران قابل توجه است، این نکته است كه دادگاه ها 
و مراجع و هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری پشتوانه نظری به عنوان فلسفه وجودی كه همه جانبه نگر 
باشد، ندارند ضمن اینکه حوادث تاریخی منجر به شکل گیری آن ها نشده است؛ لذا اولین قدم درراستای 
مطلوبیت رسیدگی در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری به طور خاص و مراجع اختصاصی اداری 
به طور عام، مبانی، دیدگاه و پشتوانه نظری روشن و شفاف از سوی قانون گذار نسبت به این مرجع است.

نظام حقوقی با توجه به داشته های خود، باید به این امر توجه كند كه علل و فلسفه وجودی این 
مرجع چیست؟ و اساساً به چه عللی قضاوت كردن درخصوص تخلفات كاركنان دولت را از حیطه 
صالحیت های قوه قضائیه خارج نموده است، سپس با توجه به این علل و فلسفه وجودی، راهکارهای 
نظر داشتن اصول سرعت در رسیدگی،  مبانی كه در عین در  نماید.  این اهداف را پیش بینی  تحقق 
حذف تشریفات و حفظ سیاست های قضا زدایی، اصول حداقلی دادرسی منصفانه و استقالل و بی طرفی 
هیئت ها و اعضای آن ها را در نظر گرفته و به نحو مطلوبی بین منفعت عمومی و منافع و حقوق شهروندی 

كارمندان تعادل برقرار نماید.
نکته مهم بعدی در قسمت پشتوانه نظری هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری، انسجام و تقسیم بندی 
و دسترسی آسان به این مراجع با توجه به علل شکل گیری این هیئت ها است. رسیدگی دومرحله ای در 
این هیئت ها نیز مؤثر خواهد بود. یعنی مرحله بدوی و تجدیدنظر، مقامات اگر حق اعمال مجازات 
دارند، قابل اعتراض در این هیئت ها باشد و هیئت عالی نظارت خود حق صدور رأی نداشته باشد. دراین 

صورت می توان به مطلوبیت شکل گیری و رسیدگی این هیئت ها امیدوار بود.
2- استقالل و بی طرفی

از مراجع  )به عنوان یکي  اداری  به تخلفات  به طرز تشکیل هیئت های رسیدگي  مقررات مربوط 
اداری( و قواعد راجع به آیین و تشریفات آن ها در رسیدگي به اختالفات و شکایات و نیز ضوابطي 
كه در صدور آراء و اخذ تصمیمات دارند، یک دادرسي بی طرفانه و به دوراز هرگونه اعمال نفوذ را 
فراهم نمی آورد )ایزدخواه، 1378: 15(؛ حق رسیدگی توسط یک مرجع مستقل و بی طرف، امروزه به 
یکی از حقوق اساسی شهروندان و مردم تبدیل شده و در اسناد داخلی و بین المللی درج گردیده است 
)Antonio Casses, 200: p.213(. این حق بی تردید یکی از اصول كلی حقوق را تشکیل داده 
و یک اصل اساسی حکومت قانون تلقی و از پیش شرط های مهم حق بر دادرسی منصفانه محسوب 
می شود )ایزدپناهی، 1389: 19-13(. منظور از مرجع یا دادگاه مستقل این است كه دادگاه و قاضی 



19تلبگ یئیی بک بسیای بس لهیگیبنیگبایس یاه یئیی درکبای ه سای بس هب یهاگن

در صدور رأی تنها قانون و وجدان را حاكم بر اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستورها، نظرها و 
خواسته های دیگران نداشته باشند، از هیچ مانعی نهراسند و بیم انفصال، تنزل رتبه و مقام و تغییر محل 
شغل نداشته باشند و تحت فشار قوای بیرونی و درونی نباشند )آخوندی، 1383: 199-133(. مراد از 
بی طرفی نیز نبود پیش داوری و جانب داری مرجع و اعضای رسیدگی كننده نسبت به طرفین دعوی، یک 
عقیده یا رویکرد است. بنابراین دومین قدم پس از تأسیس و تشکیل هیئت های رسیدگی به تخلفات 
اداری منسجم و با پشتوانه نظری روشن، تأمین استقالل و بی طرفی این هیئت ها است. برای مستقل و 
بی طرف بودن هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری نکاتی چند قابل طرح و اصالحاتی در این راستا 
الزم است، اول به دلیل اینکه هیئت های بدوی و تجدیدنظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاه های 
مشمول قانون می باشند، اعضای آن ها از كارمندان همان دستگاه ها هستند، بودجه و امکانات آن ها از 
همان دستگاه تأمین می شود، یک مرجع مستقل و بی طرف نمی توانند باشند. دوم اینکه اعضای این 
مرجع توسط حکم باالترین مقام دستگاه اجرایی انتخاب و به پیشنهاد همان مقام و تأیید هیئت عالی 
نظارت قابل عزل هستند و هیچ معیاری هم برای پیشنهاد و علل عزل پیش بینی نشده است كه این امر 
قطعاً استقالل و بی طرفی اعضای این هیئت ها را تحت الشعاع قرار می دهد. سوم اینکه اعضای هیئت های 
رسیدگی به راحتی می توانند تحت الشعاع برنامه ها و دستورات مقامات مافوق و برنامه های دستگاه ها قرار 
گیرند، بنابراین برای حفظ استقالل و بی طرفی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری باید ردیف بودجه 
و شخصیت حقوقی مستقل از دستگاه های متبوع برای هیئت ها در نظر گرفت، اعضای هیئت ها با توجه 
به اصل شایسته ساالری توسط نهاد و یا مقامی مستقل و بی طرف انتخاب شده و تشریفات و ضوابط و 

دالیل عزل و بركناری این اعضا كاماًل شفاف، روشن و مشخص باشد.

اصل حاکمیت قانون
اصل حاكمیت قانون ازنظر دادرسی با سه تعریف و معنی كالسیک ارائه شده است: اول اینکه حکومت 
نباید دلخواهانه باشد، بلکه باید مطابق قواعد عام، عمل كند. دوم اینکه همه شهروندان در مقابل قانون 
برابرند. سوم اینکه با اصول قانون اساسی انگلستان، نتیجه تصمیمات قضایی مربوط به حقوق فردی بر 

مبنای قانون عرفی است.
 قانون اساسی محصول قواعد سرزمینی است. این اصل سرچشمه تمام اصول موردبررسی، اعم 
از اصول دادرسی منصفانه و اصول حقوق اداری است، اصلی كه هم در حیطه حقوق اداری اعمال 
می شود و هم در حیطه قضا و در ابعاد مختلفی نیز قابل بحث است و رابطه تنگاتنگی بین این اصل و 
اصول دادرسی منصفانه برقرار است )خسروی، 1391 : 398-397(. داشتن مبانی و دیدگاه نظری قوی، 
دسترسی به مرجعی مستقل و بی طرف در كنار اعمال اصل حاكمیت قانون معنا و مفهوم پیدا خواهد كرد. 
با توجه به این امر، رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان دولت، توسط مراجعی صالحیت دار همچون 
هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری )اعم از بدوی و تجدیدنظر( و مراحل بعدی یعنی نظارت هیئت 
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عالی و دیوان عدالت اداری كه همگی به موجب قانون تأسیس شده اند، صورت می گیرد و از طرفی 
باید مطابق با قانون عمل كنند. یعنی در قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری درصورتی كه با 
بررسی های به عمل آمده تخلف كارمندی اثبات گردد، طبیعتاً مجازات وی مطابق با قانون ضروری است 

و فرآیند اعمال مجازات نیز طبق قانون صورت می گیرد )ابراهیمی، 1391: 317(.
بنابراین درراستای مطلوبیت رسیدگی ها در هیئت ها و تحقق حاكمیت قانون در این راستا اقداماتی 
الزم است، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات، اصل برائت، تناسب بین جرم و مجازات، منع اعمال دو 
بار رسیدگی و مجازات، همگی اقداماتی است كه برای تحقق اصل حاكمیت قانون در این هیئت ها، باید 
اعمال گردد. تأسیس، تشکیل، انتخاب و عزل اعضا، مراحل رسیدگی، اعمال مجازات و احراز تخلف 
همگی باید در چارچوب اصول قانونی روشن و شفاف باشد. در قانون رسیدگی به تخلفات اداری 
در مواد 8 و 9 ابتدا تخلفات و سپس مجازات به تفصیل بیان شده، لیکن هیچ طبقه بندی بین مجازات و 
تخلفات و اینکه چه مجازاتی برای كدام تخلف اعمال شود، روشن نشده است و به عبارتی اصل تناسب 
بین مجازات و تخلف در نظر گرفته نشده است. تخلف در قانون تعریف نشده و صرفاً در ماده 8 مصادیق 
آن آورده شده است، حتی بندهای این ماده حصری نبوده و برخی تخلفات بسیار قابل تفسیر و توسعه 
هستند و ذكر رئوس تخلفات اداری بدون احصا كلیه موارد آن، برخالف موازین و قواعد مسلم حقوقی 

و اصل حاكمیت قانون است )ابوالحمد،1379: 639(.
دولت  اداری كاركنان  تخلفات  به  برای رسیدگی  قانون  اصل حاكمیت  رعایت  در  پایانی  نکته 
درراستای مطلوبیت رسیدگی در این مراجع بیان می كند: به رغم اینکه ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات 
اداری درراستای تحقق اصل منع مجازات مجدد درمورد پرونده های اتهامی كارمندان می باشد، برخی 

تنبیهات و مجازات اداری این ماده  مغایر با تبصره 6 همان ماده است )فتاحی،1391: 341(.
بنابراین اصل منع مجازات مضاعف، عالوه بر محاكم قضایی در هیئت های رسیدگی به تخلفات 
اداری نیز حاكمیت دارد، لیکن باید نسبت بین تخلفات و جرایم هم روشن باشد. در محاكم قضایی به 
جرایم رسیدگی می شود، حال آنکه در هیئت ها صرفاً به تخلفات رسیدگی می گردد )امامی و استوار 

سنگری،1393: 133(.
3- آیین دادرسی روشن و شفاف

آیین دادرسی كه به طور سنتی دارای تقسیم بندی های مدنی و كیفری بوده و در دهه های اخیر با برخی 
تحوالت بنیادین و شناسایی آیین دادرسی اداری، حركت به سوی ایجاد اصول و قواعد واحد و كلی 
آیین دادرسی در كلیه دعاوی اعم از مدنی، كیفری و اداری آغازشده است )یاوری،1384: 196(، 
امروزه با توجه به ویژگی ها و خصوصیات خاص دعاوی اداری به طور عام و تخلفات كاركنان دولت 
به طور خاص، اصول و قواعد شکلی این دعاوی تحت عنوان آیین دادرسی اداری شناسایی شده است. 
با استفاده از  با اعالم تخلف به هیئت ها شروع می شود، هیئت ها  فرآیند رسیدگی به تخلفات اداری 
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سازوكارهای مقرر، اقدام به جمع آوری دالیل و تکمیل پرونده نموده و پس ازآن اقدام به رسیدگی 
و صدور رأی می نمایند )صادقی مقدم و میرزاده كوهشاهی، 1391: 398( به نظر می رسد درخصوص 
قواعد آیین دادرسی در هیئت ها ابهاماتی وجود دارد و در این زمینه نیاز به اصالحاتی ضرورت می یابد. 
اولین نکته درخصوص تقسیم بندی مواد قانون و آیین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات اداری است 
نام برده و مشخص است كه گروه تحقیق درمورد پرونده هایی  از گروه تحقیق  قانون  كه در ماده 9 
می توانند تحقیق كنند كه از سوی هیئت های بدوی و تجدیدنظر، بررسی وضع آنان به این گروه ها 
ارجاع شده باشد. به نظر می رسد، بهتر بود قانون گذار با فصل بندی دقیق از ابهامات فوق اجتناب می كرد. 
قانون رسیدگی به تخلفات كاركنان دولت باید فصلی از قانون را به بیان قواعد شکلی و آیین دادرسی 
اختصاص می داد و در آن طرح شکایت و روش های آن، تحقیق و تعقیب و بررسی تخلفات، تکمیل 
پرونده اتهامی و دعوت از كارمند متهم، تشکیل جلسه و چگونگی تشکیل و روند رسیدگی، صدور 

حکم و به طوركلی فرآیند دادرسی تشریح و از این تشتت و پراكندگی جلوگیری می شد.
4- اصول دادرسی منصفانه

پس از طراحی ساختار، تشکیالت، سازمان و صالحیت هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری به صورت 
منسجم و معقول و تضمین استقالل و بی طرفی این مراجع و طراحی آیین دادرسی روشن و شفاف، 
مرحله  یعنی  دارد،  كارمندان  با  تنگاتنگی  ارتباط  كه  هیئت ها  در  مرحله  اثربخش ترین  و  مهم ترین 
تشکیل جلسات و رعایت آیین دادرسی منصفانه تشریح می شود. یکی از مهم ترین آسیب های وارد بر 
هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری در جمهوری اسالمی ایران، نبود آیین دادرسی روشن، منسجم 
و شفاف است؛ بنابراین در این هیئت ها به منظور مطلوبیت رسیدگی باید برخی قواعد و اصول حداقلی 
دادرسی منصفانه را اعمال نمود و در عین اعمال این اصول به طوالنی و تشریفاتی نشدن رسیدگی ها 
نیز توجه داشت، به عبارت دیگر باید تلفیقی از اصول دادرسی منصفانه و اصول حقوق اداری را در این 
هیئت ها اعمال نمود )خسروی،184: 1391(. برخی اصول و قواعد در نظام دادرسی اعم از حقوقی، 
كیفری و اداری وجود دارند كه تضمین گر یک دادرسی منصفانه هستند و بدون توجه و ارتباط به 
این امر كه كدام نوع مراجع و دعاوی به منظور رسیدگی ها مطرح هستند، اعمال می شوند. اصولی كه 
رعایت آن ها درراستای نیل به مقصود یعنی رسیدگی منصفانه و عادالنه بر هر مرجع قضاوتی و ترافعی 
ازجمله هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری الزم الرعایه است و درصورت نبود آن ها نمی توان امیدی 
به رسیدن به مقصود داشت. اصول دادرسي منصفانه ازجمله اصول حقوق فراملي و شناخته شده در 
حقوق داخلي است كه به طرف شاكي از خدمات اداري این امکان را مي دهد تا در فرآیند رسیدگي به 
تخلفات اداري كارمند خاطي توسط مقام اداري با استفاده از موازین موجود در این اصول رسیدگي اي 

منصفانه و عادالنه صورت گیرد.
اصول دادرسی منصفانه، می تواند جلوی بخش مهمی از بی عدالتی ها و نقض اصل انصاف را بگیرد، 
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زیرا در سرنوشت كاركنان دولت بسیار مؤثر است. گاهی اوقات یک برخورد نادرست و غیرقانونمند 
می تواند یک كارمند متخلف عادی را به یک مخالف یا معاند تبدیل كند كه این دورنمای خوشایندی 
برای كشور و نظام اداری ندارد. درعین حال كه برخورد مستند و قانونمند با یک تخلف، می تواند اعتبار 
آن دستگاه و گزارش دهنده را باال برده و نیز دارای جنبه پیشگیرانه برای سایر كاركنان باشد، یک 
تصمیم صحیح توسط هیئت رسیدگی به تخلفات، حتی می تواند اعتماد آن متخلف را هم به نحوی جلب 
 كند و در اصالح رفتار او و بازسازی اجتماعی اش تأثیرگذار باشد. وقتی مرجع رسیدگی قصد دارد، 
دعوی یا اختالف دو طرف یا تخلف شخصی را مورد ارزیابی و قضاوت قرار دهد، طرفین باید بتوانند 
با رعایت اصل تساوی در برابر آن مرجع حاضر شوند، دالیل خود را مطرح كنند، رسیدگی به پرونده 
آن ها در مهلت معقول و اسرع وقت صورت گیرد، طرفین حق اعتراض به تصمیم آن مرجع را داشته 
باشند و مرجع رسیدگی در تصمیم خود دالیل و مستندات خود را ارائه دهد، ذكر دالیل و مستندات 

تصمیم موجب نظارت پذیری تصمیمات می شود )گرجی و فتحی، 1396: 18(.
در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری باید اصل بر حضوری بودن رسیدگی ها بوده و حتماً جلسه 
رسیدگی تشکیل شود، حضوری بودن رسیدگی در این هیئت ها و علنی بودن آن ها موجب بهتر قضاوت 
كردن این هیئت ها خواهد شد. برای تشکیل جلسات و رسیدگی حضوری و علنی در این هیئت ها، 
درراستای رسیدگی در مهلت معقول و اسرع وقت، برای تشکیل جلسات، ختم رسیدگی و صدور 
رأی، مهلت و مدت زمان منطقی در نظر گرفته شود )هداوند و آقایی طوقی،1389: 187(. اصل تسریع 
در رسیدگی در این هیئت ها، همراه با تمهیداتی باشد كه رسیدگی ها را ساده، قابل فهم و بدون تشریفات 
كند و امکان حضور كارمند، طرح دالیل و فرصت كافی برای دفاع از خود وجود داشته باشد. در كنار 
این اصول در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری اصولی همچون تفکیک مرحله تعقیب از رسیدگی 
و داشتن مرحله تعقیب منسجم و جدایی مقامات تحقیق و تعقیب از اعضای رسیدگی كننده، اعمال 
اصل برائت در رسیدگی به تخلفات كارمندان )یاوری،1387: 161( و انسجام و تناسب آیین تخلف و 
مجازات و مانند اینها در این هیئت ها الزم هستند. در اعمال تمام اصول دادرسی منصفانه در هیئت های 
رسیدگی به تخلفات اداری باید توجه داشت، آن ها را به گونه ای اعمال كرد كه موجب تشریفاتی شدن 

رسیدگی ها و اطاله دادرسی در این هیئت ها نشوند.
5- نظارت منسجم، عام و فراگیر

تمام اصول و معیارهایی كه تاكنون درراستای مطلوبیت رسیدگی در هیئت های رسیدگی به تخلفات 
كاركنان دولت معرفی گردید، زمانی كارگشا خواهد بود و اطمینان به تحقق آن ها وجود خواهد داشت 
كه نظارت الزم بر اعمال آن ها صورت گیرد. نظارت بر مراجع رسیدگی به تخلفات اداری كاركنان 
دولت موجب تضمین عملکرد مطلوب آن ها شده و حاكمیت قانون، استقالل، بی طرفی، اصول دادرسی 
منصفانه را در این مراجع تضمین می نماید. نظارت مؤثر و فراگیر بر این مراجع یکی دیگر از اصول و 
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معیارهای رسیدن به نظام مطلوب رسیدگی به تخلفات اداری كاركنان دولت است. درراستای رسیدن 
به نقطه مطلوب نظارت بر هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری هم باید به نظارت درونی و هم نظارت 
بیرونی یعنی نظارت اداری و قضایی بر این هیئت ها توجه نمود. هیئت عالی نظارت باید تركیبی غیردولتی 
داشته و توسط نهادی مستقل و بی طرف انتخاب گردند و مسئول حسن اجرای قوانین در هیئت ها باشد. 
هیئت عالی نظارت باید بر عملکرد هیئت ها و اعضا نظارت داشته باشد، لیکن حق رسیدگی و صدور 
رأی نداشته باشد. نظارت بر امور اداری، بودجه و عملکرد اعضا بر عهده هیئت عالی نظارت مستقل و 
بی طرف باشد و جرایم و تخلفات اعضای رسیدگی كننده به موجب قانون مشخص باشد. نظارت قضایی 
هم توسط دیوان عدالت اداری صورت می گیرد ، اعمال نظارت مؤثر دیوان عدالت اداری به عنوان یک 
مرجع قضایی مستقل هم موجب می شود كه هیئت ها و اعضای آن ها بهتر عمل كنند؛ چراكه می دانند 
رأی آن ها در معرض نظارت مرجعی قضایی قرار خواهد گرفت و هم افراد را مطمئن به رسیدگی های 
معقول و منطقی می كند. البته در این زمینه آسیب هایی وجود دارد كه درراستای مطلوبیت باید اصالح 
گردد، رسیدگی فرجامی در دیوان عدالت اداری تک مرحله ای و اطاله دادرسی كم شود و شعبی از 
دیوان عدالت اداری درراستای نظارت بر هیئت ها در مراكز استان ها به منظور سهولت دسترسی تأسیس 

گردد.

نتیجه گیری
هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری در نظام حقوقی ایران كه مراجعی اختصاصی اداری با استقالل 
نسبی هستند، به رغم اهمیت رسیدگی  و تأثیر آرای آن ها بر طیف گسترده كاركنان دولت، مورد غفلت 
واقع شده و دچار آسیب هایی بوده و با رسیدگی مطلوب و منصفانه فاصله  دارند. آسیب هایی كه در مقاله 
حاضر مورد واكاوی قرار گرفت ازجمله: عدم استقالل و بی طرفی هیئت ها و اعضای رسیدگی كننده، 
عدم انتخاب اعضا توسط نهادی بی طرف و روشن نبودن عوامل و تشریفات عزل و بركناری اعضا، 
نداشتن شخصیت حقوقی مستقل و بودجه و امکانات مالی كافی مستقل از دستگاه های تحت شمول 
خود، اصل غیرحضوری و غیرعلنی بودن رسیدگی ها در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری كه در 
اكثر موارد می تواند فرصت دفاع و شركت در جلسات را از كارمند متهم بگیرد. آسیب دیگر، امکان 
عدم حضور عضو حقوقدان و مستند و مستدل نبودن احکام صادره و فقدان پیش بینی وكیل برای دفاع 
از حقوق شاكی و متهم است كه می تواند زمینه اتخاذ تصمیمات غیرواقعی و غیرمنطقی برای این مراجع 
را فراهم نماید. در حوزه نظارت عام و فراگیر و منسجم بر این مراجع نیز آسیب هایی وجود دارد و 
اقدامات هیئت عالی نظارت در نقض آرای این هیئت ها و رسیدگی توسط خود مرجع نظارتی، می تواند 
منجربه نقض استقالل و بی طرفی این هیئت ها شود. با توجه به تعیین جایگاه حقوقی هیئت های رسیدگی 
به تخلفات اداری در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران و آسیب شناسی این مراجع و ذكر نقاط ضعف 
آن ها، برای رسیدگی مطلوب در این مراجع و حفظ و لحاظ كردن حقوق كاركنان دولت و منفعت 
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با لحاظ عوامل و  با فساد،  عمومی دستگاه های ذی ربط، ارتقای سالمت اداری و پیشگیری و مقابله 
مؤلفه های تأثیرگذار، نیاز به بازنگری در قوانین و مقررات و وضعیت فعلی هیئت ها را ضروری می نماید، 

در این راستا موارد زیر، پیشنهاد می گردد:
1- تعیین دیدگاه و مبانی نظری روشن درخصوص هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری توسط 
مقنن و پیش بینی راهکارهایی برای حفظ شخصیت حقوقی مستقل هیئت ها و خارج كردن این 
آیین  از رویکرد  استفاده  با  دادرسی شفاف  تبیین اصول  و  اداری  از اصل سلسله مراتب  هیئت ها 

دادرسی مطلوب و جامع؛
با توجه به  انتخاب و عزل آن ها  انتخاب اعضای هیئت ها توسط نهادی بی طرف و مستقل و   -2
اصل شایسته ساالری و معیارهای روشن و شفاف از جمله تشکیل سازمان یا دیوان مستقل از دولت 
مبانی  با  منسجم  و  بی طرف  و  تأسیس مرجعی مستقل  از  اداری پس  تخلفات  به  برای رسیدگی 
نظری قوی، حاكمیت اصل قانون مداری در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری است. درراستای 
حاكمیت اصل قانون، تعیین آیین دادرسی و اصول و قواعد روشن رسیدگی و تلفیق متعادالنه از 
اصول حداقلی دادرسی منصفانه و اصول حقوق اداری می تواند منجر به رسیدگی مطلوب در این 
مراجع گردد. درراستای نظارت منسجم، عام و فراگیر بر هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری نیز 
ضرورت دارد در سیاست ها و روش های هیئت عالی نظارت و چگونگی نظارت دیوان عدالت 

اداری بازنگری الزم به عمل آید؛
كوتاه مدت،  برنامه  به عنوان  موجود  آسیب های  كاهش  و  هیئت ها  فعلی  وضعیت  به  بنا   -3
جهت گیری عملکرد هیئت ها با لحاظ مؤلفه هایی ازجمله: حضور كارمند و شاكی یا نماینده دستگاه 
گزارش دهنده در جلسه رسیدگی، فراهم نمودن بستر حضور وكیل برای دفاع از حقوق شاكی و 
متهم و نهادینه نمودن آن، رعایت اصل بی طرفی، لحاظ اصول دادرسی عادالنه و توجه به مستندات 
ابرازی شاكی و دفاعیات متخلف، تسریع و تسهیل در رسیدگی، استفاده از عضو حقوقدان، وجود 
وحدت رویه در صدور آراء، صیانت از نیروی انسانی و سالمت محیط اداری، صدور احکام دقیق 
كه قابلیت دفاع از آن آرا در مراجع باالتر وجود داشته باشد، برنامه ریزی برای رسیدگی بدون 
تأخیر به پرونده ها، به نحوی كه تأخیر در رسیدگی و صدور رأی به ویژه در پرونده های مهم اصل 

بازدارندگی مجازات از بین نرود و ... در دادرسی عادالنه و تأثیرگذار بسیار مهم است.
4- در برنامه كوتاه مدت و رفع نواقص موجود، برنامه ریزی و جهت گیری هرچه بیشتر هیئت ها بر 
روی مؤلفه هایی ازجمله: مطالعات دقیق بر روی پرونده ها و تحلیل محتوای آن ها، باهدف شناسایی 
نقاط آسیب خیز محیط اداری و ارائه پیشنهادهای الزم به مجموعه مدیریتی برای اتخاذ تمهیدات 
الزم برای اصالح آن ها، ایفای نقش ارشادی و صیانتی و توسعه سالمت در نظام اداری در ایجاد 
بسترهای الزم برای پیشگیری از وقوع تخلفات با این رویکرد كه هیئت های رسیدگی به تخلفات 
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اداری فقط جنبه تعقیبی و تفتیشی نداشته باشند، بلکه با نیازسنجی آموزشی و با توجه به فراوانی 
تخلفات بین كاركنان، بعضاً هم دوره های آموزشی برگزار و به تشریح بسترهای فساد پرداخته و نیز 
الزامات كاركنان و بایدونبایدها و خط قرمزها را به طور مشخص و مصداقی گوشزد نمایند، نه اینکه 
فقط منتظر بمانند كه تخلفی رخ دهد تا به تعقیب متخلف مبادرت كنند از هر حیث در تضمین 
سالمت اداری مهم بوده و هیئت عالی نظارت و مسئوالن مربوط هم بهتر است كه كادرهای خود را 
كه عضو هیئت های یادشده هستند به خوبی آموزش داده و اصول و موازین رسیدگی های انضباطی 

و علل نقض آراء را گوشزد نمایند.



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال دهم، شماره 36/ تابستان 261397

فهرست منابع:
 ابراهیمی، فتاح )1391(؛ اصول دادرسی عادالنه در رسیدگی به تخلفات اداری، چاپ اول، تهران. نشر - 1

دانش.

 ابوالحمد، عبدالحمید )1379(؛ حقوق اداری ایران، چاپ ششم، تهران: انتشارات توس.- 2

ایزدخواه اسداهلل، )1387(؛ بررسي آیین دادرسي هیئت های رسیدگي به تخلفات اداري در پرتو اصول - 3

عدالت طبیعي، پایان نامه براي دریافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق عمومي، دانشگاه پردیس قم.

خسروی، احمد )1391(؛ »آسیب شناسی حقوقی مراجع اختصاصی اداری در ایران و ارائه آیین دادرسـی - 4

اداره واحد )مطالعه تطبیقی با حقوق انگلیس(«، پایان نامه دوره دكتری حقوق عمـومی، دانشـگاه تهـران، پردیس 

فارابی.

خسروی، احمد، كاظمی، سید سجاد و مجتبی نقدی نژاد )1388(؛ »حقوق دفاعی مـتهم در هیئت های - 5

رسیدگی به تخلفات اداری«، مجله پژوهش های حقوقی، تهران، شماره.38.

 رستمی، ولی آقایی طوق، مسلم و حسن لطفی )1388(؛ دادرسی عادالنه در مراجع اختصاصـی اداری، - 6

چاپ اول، تهران: نشر گرایش.

صادقی مقدم، محمدحسن و نادر میـرزاده كوهستانی )1391(؛ آیـین رسـیدگی بـه تخلفـات اداری كاركنان - 7

دولت، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

 فضائلی، مصطفی )1391(؛ دادرسی عادالنه در محاكمات بین المللی كیفری، چاپ سوم، تهران: شهر دانش.- 8

 قربانی، فرج اله )1373(؛ آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، چاپ اول، تهران: انتشارات فردوسی.- 9

كریم زاده، سیف اله، 1389؛ شرح قانون رسیدگی به تخلفات اداری، چاپ اول، قم: انتشارات دارالفکر.- 10

گرجی ازندریانی، علی اكبر )1387(؛ »حاكمیت قـانون و حـق دادخـواهی در دیـوان عـدالت اداری« نشریه - 11

حق.

 مركز استخراج و مطالعات رویه قضایی كشور )1393( ، مجموعه آرای شعب دیوان عدالت اداری، - 12

تدوین:تهران: مركز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.

 موال بیگی، غالمرضـا )1391(؛ صـالحیت و آیین دادرسـی دیـوان عـدالت اداری، چـاپ اول، تهـران: - 13

انتشارات جنگل.

 نکوئی، محمد )1393(؛ »مالحظاتی در نظریه مشورتی اداره كل امور حقوقی قـوه قضـائیه درزمینه اختیار - 14

صدور حکم توسط هیئت عالی نظارت در رسیدگی به تخلفـات اداری«، مجلـه تحقیقـات حقـوقی، دانشگاه 

شهید بهشتی.

 هداوند، مهدی )1378(؛ »دادگاه های اختصاصی اداری«، پایان نامه كارشناسی ارشد حقـوق عمـومی، - 15



27تلبگ یئیی بک بسیای بس لهیگیبنیگبایس یاه یئیی درکبای ه سای بس هب یهاگن

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

هداوند، مهدی و آقایی طوق، مسلم )1389(؛ دادگاه های اختصاصی اداری در پرتو اصـول دادرسـی - 16

منصفانه، چاپ اول، تهران: انتشارت خرسندی.

یاوری، اسداهلل )1384(؛ »حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین«، نشـریه حقـوق - 17

اساسی، سال دوم، شماره دوم.
18- Alder, John. )2002(, General principles of constitutional and administrative 

law 4 th edition, New York: Palgrave.
19- Barnett, Hilaire. )2007(, Constitutional and administrative law, 6th edition, 

Miltan Park, Routledge: Cavendish.
20- Harlow Carol & Rawlings Richard, )2009(, Law and Administration, New 

York: Cambridge University Press. Ian, Ellis Jones. )2013(, Essential 
administrative law, Tehran: khorsandi

21-  Antonio Casses )2003(; International Criminal Law, Oxford University Press.
22-  John Simon, Sophie Boyron, and Simon Whittakay )1998(: Principles of 

French Law, New York, Oxford University Press.
23- Sara, Joseph, Jonney, Schultz, Melissa, Castan )2005(: the international 

onvenient of civil and Political Rights, cases materials andcommentary, 
Oxford University Press, Second editio. 





ســــال دهــم
شمـــاره 36
تابستان 1397

سݩݩݒ  داںݐ
ی اںݪݓ ںݔ اررݐ

سال نهم
شماره 32

تابستان 1396

بررسی�اصول�و�فرایند�رسیدگی�به�شکایات�مردمی

كهنمویی2  دكتر شعبان نجف پور1 ، محمدرضا اتفاق 

چکیده

نیت ها است؛  و  گفته ها  به منصه ظهور رساندن  پاسخ گویی اجتماعی  و  به شهروندان  پاسخ گویی 
شهروندان  و  مردم  مستخدمین  به عنوان  دولتی،  دستگاه های  و  دولت  مسئولین  كه  راه هایی  از  یکی 
می توانند در راستای پاسخ گویی و صیانت از حقوق شهروندان اتخاذ نمایند، رسیدگی مؤثر به شکایات 
كاركنان خود است. رسیدگی مؤثر به شکایات  شهروندان و ارائه آموزش های رسیدگی به شکایات به 
مردمی باید بر مبنای عناصر فرهنگ، اصول، افراد، فرآیند و پردازش و تحلیل باشد. در این تحقیق با 
كتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود به بررسی اصول و فرایند رسیدگی  استفاده از روش مطالعه 

به شکایات مردمی خواهیم پرداخت.

کلیدی: پاسخ گویی، رسیدگی به شکایات مردمی، عناصر، اصول گان� واژ

najafpour@ut.ac.ir -كشور كل  1 - دكترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران، رئیس اداره صیانت از حقوق شهروندی سازمان بازرسی 
كشور كل  2 - رئیس مركز ملی رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی 

درس  هایی از راهبردهای مبارزه با فساد آسیا و اقیانوسیه
)برنامه توسعه سازمان ملل متحد(1

مترجم: آیت باقری2 

     چکیده

به رغم رشد اقتصادی سریع در بسیاری از كشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه، حکمرانی ضعیف و فساد 
همراه با تشدید نابرابری ها و تضعیف دسترسی به خدمات عمومی چالش عمده ای برای توسعه انسانی محسوب 
می شوند. در این منطقه نابرابری ها درحال افزایش است، جایی كه بیشترین تعداد از مردمان یعنی 743 میلیون 
نفر در فقر شدید به سر می برند و تقریباً همین تعداد یعنی 700 میلیون نفر بدون برق، گذران زندگی می كنند.

برای مهار فساد، چهارده كشور در منطقه آسیا و اقیانوسیه تاكنون مبادرت به تدوین راهبردهای مبارزه 
با فساد نموده اند كه به منزله ی سند سیاست گذاری جامع مبارزه با فساد برای هماهنگی با اقدام ملی مبارزه با 
فساد است. راهبردهای توسعه مبارزه با فساد اغلب با تالش های احزاب دولتی برای اجرای تدابیر پیشگیرانه 

كنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل پیش رفته است.
تدوین  برای  راهبردهایی می تواند  نشان می دهد،  منطقه  فساد در  با  مبارزه  راهبردهای  از  ناشی  تجربه 
چشم انداز بلندمدت علیه فساد مفید باشد كه با مشورت طیف گسترده ای از ذی نفعان تدوین شود. برنامه 
نیز  و  مدنی  جامعه  زنان،  جوانان،  ازجمله   - ذی نفعان  مشاركت  حیاتی  اهمیت  بر  ملل،  سازمان  توسعه ی 
اجتماعات محلی - علیه فساد در پشت سر دولت ها برای تغییر نگرش ها و تأثیر واقعی بر زندگی روزمره 

مردمان تأكید دارد.
بااین حال، فقدان اجرا و نظارت بر راهبردهای مبارزه با فساد سؤاالتی را درمورد كارایی آن ها در عمل 
مطرح ساخته است. با ِعلم به این موضوع، برنامه توسعه منطقه بانکوک سازمان ملل با حمایت ابتکار جهانی 
مبارزه با فساد و نیز دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل به كشورهای منطقه در توسعه و نظارت بر 

راهبردهای مبارزه با فساد كمک كرده است.
واژگان کلیدی: راهبردها، فساد، تدوین و اجرا، شباهت ها و اختالفات، ارزیابی و پیمایش های فساد

 )UNDP( 1- برنامه توسعه سازمان ملل
2 - پژوهشگر مركز مطالعات و پژوهش های سالمت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی كل كشور
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مقدمه
كشورهای بسیاری در منطقه آسیا- اقیانوسیه كار چالش برانگیز تدوین راهبرد مبارزه با فساد را بر عهده 
گرفته اند. این راهبردها براساس مجموعه ای از اهداِف اولویت دار برای پیشگیری و مبارزه با فساد تعریف 

می شوند و معموالً شامل طرح های اقدام به همراه سازوكارهای اجرایی و نظارت می باشند.
با  این وجود، راهبردهای ملی مبارزه با فساد در آسیا- اقیانوسیه پدیده نسبتاً جدید و عمدتاً شامل 
پاكستان  و  مغولستان  كشور  دو  تنها  است.  شده  آغاز  بعد  به   2007 سال  از  كه  می شود  تالش هایی 
راهبردهایی را در اوایل سال 2002 تهیه كردند. این گزارش نیروهای داخلی و خارجی دخیل در تدوین 
راهبردهای مبارزه با فساد در منطقه را توضیح می دهد. همچنین درصدد شناسایی اشکاالت متداول 
در مراحل مختلف تدوین و اجرای راهبردهای مبارزه با فساد و ارائه پیشنهادهایی به منظور كمک به 

كشورها برای تدوین راهبردهای مؤثر مبارزه با فساد و مبتنی بر شواهد است.
فساد  با  مبارزه  كنوانسیون  اقیانوسیه  آسیا-  در  فساد  با  مبارزه  راهبردهای  تدوین  اصلی  محرک 
سازمان ملل متحد است كه در 31 اكتبر 2003 به تصویب رسید و در 14 دسامبر 2005 به مرحله ی اجرا 
درآمد. ماده پنج این كنوانسیون لزوم به كارگیری »سیاست های مبارزه با فساد مؤثر و هماهنگ« را برای 
كشورهای عضو گوشزد می كند. از این ماده الزام به تدوین راهبرد واحد مبارزه با فساد استنباط می شود 
هرچند در واقعیت ممکن است سیاست های مبارزه با فساد بسته به زمینه كشور خاص، اَشکال متفاوت 

به خود گیرد.
سیاست های مبارزه با فساد طیفی از راهبردهای ملی مبارزه با فساد تا مجموعه ای از تدابیر برای 
ارتقای شفافیت و پاسخ گویی را دربرمی گیرد. افزون بر راهبردهای مبارزه با فساد، برخی كشورهای 
پیش گرفته اند. در  ارزیابی های خطر و رهیافت های بخشی1 در  ازطریق  را  منطقه رهیافت هدفمندی 
برخی موارد، كشورهایی مانند استرالیا در منطقه به جای راهبرد مبارزه با فساد، تالش های گسترده ای 
برای ارتقای شفافیت و پاسخ گویی انجام داده اند. برخالف راهبردهای ملی مبارزه با فساد، چنین تدابیری 
درراستای سالمت اداری به دلیل نهفته بودن در دل حکمرانی گسترده تر یا برنامه اصالحات قضایی 

ممکن است چندان مشهود نباشد.
تجربه برآمده از منطقه، گویای آن است كه راهبردهای مبارزه با فساد درصورتی كه در چارچوب 
توسعه ملی گسترده تر آمیخته شده باشند، قابلیت اجرایی راحت تری دارند. این آمیختگی با طرح های 
توسعه ملی نشان داده كه راهکار مؤثری برای تشویق همکاری های فرا نهادی و اجتناب از رهیافت های 
جزیره ای2 در ارتقای توسعه انسانی است. برای نمونه در مالزی مبارزه با فساد یکی از حوزه های كلیدی  

1 - sectoral approaches
2 - silo approaches
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به  مالزی  تبدیل  دنبال می شود و هدف آن  برنامه تحول دولتی  قالب  نتیجه بخش1 است كه در  ملی 
كشوری با درآمد باال مطابق با سند چشم انداز 2020 می باشد.

عالوه بر تصویب كنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل، دیگر عوامل درونی و بیرونی در ترغیب 
كشورهای منطقه به تدوین راهبردهای مبارزه با فساد دخیل بودند. دولت ها، تعهداتی مطابق با ابتکارات 
توسعه  و  همکاری  سازمان  آسیا،  توسعه  بانک  همانند  دارند  منطقه ای  موافقت نامه های  و  گوناگون 
اقتصادی، ابتکارات مبارزه با فساد برای آسیا - اقیانوسیه، گروه ویژه اقدام مالی و طرح اقدام مبارزه با 
فساد گروه جی20 و همچنین میزان فشار خارجی - همچنان كه از شرایط اعطای كمک ها هویداست- 
داخلی  به عبارت دیگر عوامل  مشاهده كرد.  به كمک های خارجی  وابسته  را می توان در كشورهای 
اقیانوسیه  نهفته است. در برخی از كشورهای آسیا -  اقتصادی  تغییرات چشم اندازهای سیاسی و  در 
تغییرات سیاسی یا مهم تر از همه آزادی سیاسی فزاینده منجربه در پیش گرفتن كمپین های مبارزه با 
با فساد در  به عنوان بخش عمده ای از اصالحات حکمرانی و سیاسی است. كمپین های مبارزه  فساد 
كشورهای جمهوری كره، اندوزی، بوتان، مالدیو، نپال، بنگالدش و افغانستان بعد از تغییرات سیاسی 
شروع شدند. در برخی موارد، انگیزه داخلی مبارزه با فساد نسبت به شرایط هر كشور منحصربه فرد 
است. برای مثال تالش های ویتنام برای مبارزه با فساد برآمده از نگرانی از دست دادن مشروعیت رژیم 
تک حزبی به واسطه فساد گسترده بود، درحالی كه هدف بوتان، پیشگیری از فوران فساد سیاسی درنتیجه 

تغییرات سیاسی سال 2006 بود.
در منطقه آسیا- اقیانوسیه راهبردهای مبارزه با فساد به طوركلی به شیوه گسترده تری برای ارائه یک 
چشم انداز بلندمدت درمورد چگونگی مقابله با فساد تنظیم می گردد. بیشتر راهبردهای مبارزه با فساد با 
اهداف بلندمدت طراحی می شوند كه از پنج سال تا بیست سال در نوسان است )اندونزی 2011-25، 
مالدیو 13-2009، پاپواگینه نو30-2010(. این امر بیانگر آن است كه مبارزه با فساد طی یک فرایند 
بلندمدت در نظر گرفته می شود. بااین حال، احتمال این خطر وجود دارد كه تنها یک فهرست آرمانی 
وجود داشته باشد بی آنکه تالش كافی برای تبدیل چشم انداز به طرح های اقدام انجام گیرد. برای نمونه، 
همین مسئله مانعی برای اجرای برنامه های اداری گسترده در افغانستان و نپال بوده است. در یک رویکرد 
مرحله بندی شده، طرح های اقدام ویژه برای اولویت بندی اجرایی از اهمیت اساسی برخوردار است. 
همچنین بعضی از كشورها همانند مالزی بر رویکرد متمركز و مبتنی بر تشخیص دقیِق اولیه به منظور 

اولویت بندی حوزه های اصالحی كلیدی تأكید دارند.
كشورها در تدوین راهبردهای مبارزه با فساد عموماً توجه كافی به اجرا، نظارت و ارزیابی نمی كنند. 
این فرض كه ذی نفعان دولتی و  با  از سایر مناطق جهان-  یافته هایی  با  اقیانوسیه  تجربه منطقه آسیا- 
اهداكنندگان بیشتر به تدوین راهبرهایی برای انجام تعهدات بین المللی توجه دارند تا اجرایی كردن 

1 - key national results areas
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آن ها- نزدیکی بیشتری دارد. اولویت اندک برای اجرا، نظارت و ارزیابی ممکن است از عوامل سیاسی 
نشأت گرفته باشد. گاهی این فرایند عمداً فراموش یا نادیده انگاشته می شود طوری كه نمی توان كسی 
را به خاطر انحرافات و قصور در اجرای آن متهم نمود. در مواردی ممکن است دولت فاقد انگیزه 
الزم برای اجرای راهبردهای مبارزه با فساد باشد. دلیل دیگر برای كندی اجرا، فقدان ظرفیت الزم 
برای پیاده سازی، نظارت و ارزیابی است. بیشتر نهادهای مبارزه با فساد واحد اختصاصی برای نظارت و 
ارزیابی ندارند؛ بنابراین توجه اندک به مقوله نظارت و ارزیابی تنها به دالیل سیاسی نیست بلکه فقدان 
ابزارهای نظارت و جمع آوری داده درمورد وضعیت فساد در كشور را می توان از دالیل دیگر به حساب 

آورد.
درحالی كه اكثر كشورها ممکن است از تدوین راهبرد مبارزه با فساد پشتیبانی كنند اما شاخص 
عینی تر برای نشان دادن تعهد دولت ها، میزان تمایل و سرمایه گذاری آن ها در راه مبارزه با فساد است. 
میزان تعهد سیاسی علیه فساد را می توان از راه سنجش میزان سرمایه گذاری دولت در راه مبارزه با فساد 
اندازه گیری كرد. این نه تنها شامل تدوین راهبرد مبارزه با فساد و اتخاذ سیاست های مرتبط می شود، 
بلکه تشکیل گروه های ویژه و تأمین مالی كافی نهادهای مبارزه با فساد به عنوان نهادهای مجری را هم 
دربردارد. نبوِد تعهد سیاسی در طول زمان می تواند چالشی برای پایداری راهبردهای مبارزه با فساد ایجاد 
كند. رخدادهای سیاسی پس از اتخاذ راهبرد مبارزه با فساد پیاده سازی آن را تحت تأثیر قرار می دهد. 
مثاًل دولت جدید اگر برآمده از حزب سیاسی متفاوتی باشد به اجرای راهبرد مبارزه با فساِد دولت قبل 
عالقه كمتری نشان می دهد. تجربه پاكستان به ما می گوید كه چطور تغییر در دولت منجر به از دست 
رفتن اجرای راهبرد مبارزه با فساد می شود. از سوی دیگر، راهبردی كه در دِل راهبرد جامع دولتی تعبیه 
شده باشد )برای نمونه مالزی( احتماالً مقامات سیاسی حس مالکیت باالیی به آن خواهند داشت و از 

شانس اجرایی باالیی برخوردار خواهد بود.
مهم تر از همه، تالش های اندازه گیری فساد به اندازه كافی نظارت و ارزیابی راهبردهای مبارزه با 
فساد را تحت تأثیر قرار نمی دهد. معموالً ابزارهای اندازه گیری مورداستفاده در منطقه آسیا- اقیانوسیه 
شامل پیمایش های فساد، ارزیابی های سالمت اداری، شاخص های فساد و مطالعات تشخیص نهادی 
است. پیمایش های فساد برای جمع آوری ادراک، تجارب، دیدگاه های افراد عادی، كسبه و مقامات 
بااین همه، آن ها می توانند به شیوه ای نظام مندتر برای نظارت بر  عمومی مورد استفاده قرار می گیرد. 
اجرای راهبردهای مبارزه با فساد به كار روند. یکی از چالش های موجود این است كه اكثر پیمایش های 
بر اجرای راهبردهای  فساد توسط سازمان های جامعه مدنی سازمان دهی می شود درحالی كه نظارت 
فساد در درجه نخست بر عهده نهادهای دولتی است. تقویت همکاری بین سازمان های جامعه مدنی 
و نهادهای دولتی به ویژه نهادهای مبارزه با فساد باید برای ارزیابی های مؤثرتر اجرای راهبردها مورد 
تشویق واقع شود. قانون در بعضی كشورها همانند مغولستان، جمهوری كره و اندونزی، این نهادها 
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را ملزم به سازمان دهی پیمایش های فساد به طور منظم می نماید. چنین مقرراتی می تواند به جای اتکا بر 
اهداكنندگان و فعالیت های یک طرفه، به نهادینه سازی پیمایش های فساد و رویه های اندازه گیری به طور 

منظم كمک نماید.
چالش دیگر این ضعف است كه نهادهای مبارزه با فساد، مسئولیت اجرای راهبردهای ملی خیلی 
جامع تری را بر عهده دارند. دو عامل می تواند باعث اجرای ضعیف راهبردها شود؛ اول اجرای راهبرد 
بر عهده نهادهای متعدد در درون دولت قرار گیرد كه همین امر مسئله هماهنگی را با دشواری روبه رو 
می سازد. نهادهای مبارزه با فسادی كه انتظار می رود كار اجرا، نظارت و ارزیابی راهبردها را بر عهده 
گیرند اغلب منابع و اختیار كافی برای انجام چنین عملی را ندارند. دوم تفویض كل مسئولیت اجرای 
راهبرد مبارزه با فساد به یک نهاد تخصصی همانند نهاد مبارزه با فساد است بدون در نظر گرفتن این 
مهم كه نهاد یادشده فاقد اقتدار الزم برای واداشتن وزارتخانه های قدرتمند به اقدامات مقتضی است. 
نهادهای مبارزه با فساد تنها درصورتی می توانند به ایفای نقش خود به عنوان عامل هماهنگ كننده و 
نظارت كننده مؤثر عمل كنند كه دولت مركزی اختیار گسترده به آن ها تفویض نماید و همین طور منابع 

كافی در اختیار داشته باشند.
راهبردهای  مختلف  مراحل  در  می توان  را  شکاف هایی1  آموخته شده،  درس های  تلخیص  برای 
مبارزه با فساد یافت كه مانع اثربخشی چنین راهبردهایی در پیشگیری و مبارزه با فساد می شود. این 

موارد به شرح زیر است:
y  در مرحله تدوین: فقدان مطالعات تشخیصی اولیه دقیق و مبتنی بر شواهد به منظور فهم حوزه های

ناكارآمدی  مشترک؛  تدوین چشم انداز  مرحله  در  ذی نفعان  محدود  مداخله  و شکاف ها؛  خطر 
سازوكارهای نهادینه سازی راهبرد و تضمین پایداری آن.

ابزارهای تشخیصی برای راهبردهای مبارزه با فساد
راهبردهای مبارزه با فساد باید مبتنی بر تشخیص دقیق حوزه های خطر به منظور اولویت بندی اصالحات 
و فراهم كردن مبنایی برای سنجش پیشرفت در طول زمان باشد. ابزارهای اندازه گیری در آسیا-اقیانوسیه 
طیفی از پیمایش های فساد و شاخص های فساد تا ارزیابی های كیفی مبتنی بر مصاحبه یا پایش خبری  را 
شامل می شود. همچنین خودارزیابی كنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل منبع ارزشمندی از اطالعات 

درباره چارچوب های قانونی و نهادی مبارزه با فساد را فراهم می سازد.
اندازه گیری فساد در كشورهایی نظیر افغانستان، بوتان، مالزی و ویتنام منجر به و یا الاقل مقارن با 
تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد بوده است. در بوتان نتایج حاصل از پیمایش های فساد با تهیه راهبرد 
ملی مبارزه با فساد یکی شدند. در مالزی، پیمایش فساد منجر به شکل گیری طرح سالمت اداری و 
تأسیس نهاد سالمت اداری این كشور گردید. در افغانستان رویه های اندازه گیری با شکل گیری راهبرد 

1 -Gaps



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال دهم، شماره 36/ تابستان 341397

ملی مبارزه با فساد و استقرار نهاد مبارزه با فساد هم زمان شد. در مغولستان و ویتنام تهیه راهبردهای ملی 
مبارزه با فساد به دنبال انجام پیمایش های فساد صورت گرفت.

y  در طرح ریزی محتوای آن. اِشکاالت متداول ازجمله اهداف بیش ازحد بلندپروازانه؛ تفکیک
راهبرد مبارزه با فساد از راهبرد توسعه ملی و سایر دستوركارهای اصالحی؛ داشتن سازوكارهای 
اجرایی ضعیف كه ممکن است ناشی از فقدان اولویت بندی یا تفویض مسئولیت های غیرشفاف 

بوده باشد.
y  در مرحله نظارت و ارزیابی آن. این احتماالً شایع ترین نقطه ضعف راهبردهای مبارزه با فساد

مرحله  دارند  تمایل  ندارند. كشورها  نظارتی  مرحله طراحی، سازوكار  همان  از  اغلب  است كه 
بعدی راهبرد مبارزه با فساد را بدون ارزیابِی تأثیر راهبرد قبلی به مرحله اجرا درآورند. چالش های 
مشترک شامل فقدان داده های معیار قابل اعتماد یا مشکل تعیین اهداف واقع گرایانه است كه بتواند 
در طول زمان قابل اندازه گیری باشد. بخش دوم مطالعه نشان می دهد كه چگونه می توان ابزارهای 
فعلی اندازه گیری فساد را به گونه ای نظام مندتر در راستای تهیه مبنایی برای راهبرد مبارزه با فساد و 

اندازه گیری میزان پیشرفت به كار برد.
با فساد و فقدان رهنمود در این حوزه در كنفرانس منطقه ای  چالش تدوین راهبرد مؤثر مبارزه 
كواالالمپور در اكتبر 2013 كه توسط دولت مالزی، برنامه توسعه سازمان ملل و دفتر مبارزه با مواد 
مخدر و جرایم سازمان ترتیب داده شده بود، مورد شناسایی قرار گرفت. نمایندگان سطح عالی از 
نهادهای مبارزه با فساد و نیز مقامات متصدی برنامه ریزی ملی از كشورهای آسیای جنوبی، شرقی و 
جنوبی شرقی و كارشناسان بین المللی، رهنمودهای راهگشایی را برای تدوین، طراحی محتوا و نظارت 
بر اجرای راهبردهای مبارزه با فساد ارائه نمودند. همان طور كه پیش تر عنوان گردید بیانیه كواالالمپور 
به  تبدیل  سپس  اما  بود  شده  تدوین  منطقه ای  سطح  در  ابتدا  در  فساد  با  مبارزه  راهبردهای  درمورد 
چارچوب هنجاری جهانی مبارزه با فساد گردید و دولت های عضو كنوانسیون مبارزه با فساد سازمان 

ملل در كنفرانس پاناما )سال 2013( بر آن صحه گذاشتند.
منطقه ای  كنفرانس  در  كه  است  شده  غنی  تجارب كشورهایی  و  بازخوردها  با  حاضر  پژوهش 
كواالالمپور به اشتراک گذاشته شده بود. بخش اول این پژوهش به بررسی محرک هایی می پردازد 
كه موجب تدوین راهبردهای مبارزه با فساد در منطقه و تجارب حاصل از آن درزمینه طراحی، اجرا 
و ارزیابی این راهبردها شده است. بخش دوم آن به استفاده از ابزارهای اندازه گیری مبتنی بر شواهد 
برای تدوین و نظارت مؤثرتر راهبردهای مبارزه با فساد اشاره دارد. بخش سوم خالصه از پنج درِس 

آموخته شده از تدوین مؤثرتر این راهبردها و سنجش كارایی آن ها را ارائه می دهد.
بخش یک: مرور اجمالی بر راهبردهای مبارزه با فساد در آسیا- اقیانوسیه

چهارده كشور در منطقه آسیا- اقیانوسیه سند راهبرد مبارزه با فساد را تهیه كرده اند. تقریباً همه 
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كشورهای آسیای جنوبی راهبردهای مبارزه با فساد دارند. بیشتر كشورها، راهبردشان را طی سال های 
2007 تا 2010 یعنی بعد از به اجرا درآمدن كنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل تهیه نمودند. تنها دو 
كشور مغولستان و پاكستان در اوایل سال 2002 مبادرت به تهیه آن كرده  بودند. بعد از تکمیل چرخه 
به روز سازی  اندونزی در چرخه دوم درحال  تایلند و  بوتان، مغولستان،  مانند  نخست، چندین كشور 
راهبردهای خود می باشند. در اقیانوسیه راهبرد مبارزه با فساد به ندرت دیده می شود. برای نمونه كشور 
پاپوا گینه نو تنها كشوری است كه چنین راهبردی را در پیش گرفته است. گرچه آن ها به خودی خود 
فاقد راهبرد مبارزه با فساد هستند، برخی كشورها در آسیا- اقیانوسیه مانند استرالیا، چین و بنگالدش 

طرح اقدام ملی مبارزه با فساد دارند.
جدول شماره 1- راهبردهای مبارزه با فساد در آسیا-اقیانوسیه

نام کشور
تاریخ تصویب کنوانسیون مبارزه 

با فساد سازمان ملل متحد
عنوان سند مبارزه با فساد

25 اوت 2008افغانستان
راهبرد و سیاست مبارزه با فساد و اصالحات اداری 
2008 )همچنین گزارش عظیمی هم نامیده می شود(

طرح ملی مبارزه با فساد 72011 دسامبر 2005استرالیا

بوتان
در سپتامبر 2005 امضا شده ولی 

هنوز به تصویب نرسیده
راهبرد سالمت اداری و مبارزه با فساد 2010-2018

راهبرد ملی مبارزه با فساد9 می 2011هندوستان

19 سپتامبر 2006اندونزی
راهبرد ملی پیشگیری و ریشه کن سازی فساد 2025-

2011

24 سپتامبر 2008مالزی
برنامه تحول دولتی- حوزه های کلیدی نتیجه بخش 

ملی-مبارزه با فساد 2009

22 مارس 2007مالدیو
ریشه کن سازی فساد مطابق با چارچوب ملی توسعه 

2009-2013

11 ژوئن 2006مغولستان
برنامه ملی مبارزه با فساد 2010-2002؛ تدوین راهبرد 

جدید

راهبرد و طرح ملی مبارزه با فساد 312010 مارس 2011نپال

راهبرد ملی مبارزه با فساد 312002 اوت 2007پاکستان

حکمرانی خوب و طرح مبارزه با فساد 2016-82012 نوامبر 2006فیلیپین

راهبرد ملی مبارزه با فساد 2030-162010 جوالی 2007پاپوا گینه نو

ا مارس 2011تایلند
راهبرد ملی مبارزه با فساد 2007، راهبرد جدید مطابق 

با برنامه توسعه

راهبرد ملی پیشگیری و مبارزه با فساد تا سال 192020 اوت 2009ویتنام
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قبل از به اجرا درآمدن كنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل كشورهای معدودی ازجمله مغولستان 
و پاكستان راهبرد ملی مبارزه با فساد تدوین كرده بودند. تالش برای ایجاد راهبردها و سیاست های 
مبارزه با فساد بخش جدایی ناپذیری از سیر تکاملی دولت ها و حکمرانی مردم ساالرانه است. در طی دو 
دهه گذشته مقدار قابل توجهی از منابع ملی، منطقه ای و بین المللی َصرف تالش های اصالح اداری در 
راستای شفافیت و پاسخ گویی هرچه بیشتر دولت همراه با توانمندسازی آن ها برای پیشگیری و مجازات 

اقدامات آلوده به فساد شده است.
كاستی های مشاهده شده در آسیا- اقیانوسیه منحصراً مختص این منطقه نیست، درس های زیادی 
از سایر مناطق جهان ازجمله آمریکای التین وجود دارد كه می تواند چراغ راه اقدامات آتی در منطقه 

آسیا- اقیانوسیه قرار گیرد.
الف- نیروی پیش برنده راهبردهای مبارزه با فساد در آسیا- اقیانوسیه

هر دو نیروی درونی و بیرونی، كشورهای آمریکای التین را به سمت تدوین راهبردهای مبارزه با فساد 
سوق داده است. اولین نسل از این راهبردها به طور مستقیم و غیرمستقیم به جنبش جهانی مبارزه با فساد 
و فشار برای حکمرانی دمکراتیک در اواسط دهه 1990 مربوط می شود. این مقطع زمانی با رخدادهایی 
نظیر تأسیس سازمان شفافیت بین الملل )1993( تدوین كنوانسیون های مبارزه با فساد سازمان همکاری 
و توسعه اروپا و اتحادیه اروپا )1997(، تأكید مجدد بانک جهانی بر نقش دولت در توسعه )1997( و 
انتشار گزارش توسعه انسانی آسیایِی جنوبی برنامه توسعه سازمان ملل متحد با تمركز آن بر حکمرانی 

متمایز می شود.
جنبش جهانی، كشورها را به آغاز حركت های مبارزه با فساد و درنتیجه تدوین راهبردهای مبارزه 
با فساد سوق داد. بااین حال، حركت واقعی با اجرایی شدن كنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل آغاز 
گردید. ماده 5 این كنوانسیون كشورهای عضو را ملزم به تدوین »سیاست های مبارزه با فساد مؤثر و 
هماهنگ« و نیز ارزیابی دوره ای اسناد قانونی و تدابیر اداری مربوط می كند. همچنین ماده 6 كنوانسیون 
وجود نهادهاِی پیشگیرِی مبارزه با فساد برای اعمال نظارت و هماهنگ سازی در اجرا شدن آن ها را 
ضروری می سازد. بیشتر كشورهای فهرست شده در جدول یک بعد از سال 2005 راهبردهای مبارزه با 
فساد را تدوین كرده اند. در آسیا-اقیانوسیه تنها چهار كشور جمهوری دمکراتیک كره، ساموآ، تونگا 
و تاووال از كشورهای شركت كننده در كنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل نبودند. ژاپن، بوتان و 
نیوزیلند از امضاكنندگان كنوانسیون بودند، اما آن را تصویب نکرده اند. در این منطقه 34 كشور این 

معاهده را امضا كرده و به آن ملحق شده اند.
اقدامات بانک توسعه آسیا و سازمان همکاری و توسعه عامل دیگری در رهنمون ساختن كشورهای 
منطقه به تدوین راهبرد مبارزه با فساد است. تاكنون 31 اقتصاد آسیا- اقیانوسیه بر ابتکارات طرح اقدام 
ملی مبارزه با فساد برای آسیا و اقیانوسیه صحه گذاشته اند. این طرح اقدام اهداف و استانداردهایی را 
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برای تعبیه پادمان های پایدار علیه فساد در حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعِی اقتصادهای منطقه 
مقرر می كند. با تأیید طرح اقدام، كشورهای عضو آن متعهد به انجام اصالحات معنادار برای تقویت 
پادمان های  خود علیه فساد شدند. براساس یک بررسی، ابتکارات طرح اقدام ملی مبارزه با فساد برای 
آسیا و اقیانوسیه تنها چارچوب مبارزه با فساد تا پیش از سال 2005 بود كه با اجرایی شدن كنوانسیون 
مبارزه با فساد اكنون كشورهای منطقه آن را به عنوان چارچوب اصلی مبارزه با فساد می پندارند. برنامه 
توسعه سازمان از چندین كشوری كه مبادرت به تدوین راهبرد مبارزه با فساد نموده اند، به ویژه بوتان، 

اندونزی، الئوس و مغولستان پشتیبانی كرده است.
افزون بر عوامل خارجی، چندین عامِل مختص هر كشور برای ترغیب آن ها به تدوین راهبرد مبارزه 
با فساد دخیل هستند. اولین عامل بحران مالی آسیا در سال 1997 است. این بحران از تایلند آغاز شد 
و نهایتاً به كشورهای مالزی، اندونزی، فیلیپین و جمهوری كره گسترش پیدا كرد. این بحران آشکار 
ساخت كه چگونه فساد -كه »سرمایه داری رفاقتی«1 نامیده می شد- عمیقاً توانست اقتصادهای درحال 
ظهور آسیا-اقیانوسیه را تحت تأثیر قرار دهد و فتیله تنش های سیاسی و تغییرات را در كشورهایی مانند 
اندونزی، تایلند و جمهوری كره را روشن نماید. بحران یاد شده راه را برای آزادی های سیاسی هموار 
كرد و درها را به روی مبارزه با فساد به عنوان دستور كار گفتمان سیاسی باز نمود. بوتان كه باالترین 
امتیاز را در شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت دارد در پیشگیری از فساد آینده سرمایه گذاری كرده 
است. راهبرد مبارزه با فساد بوتان از فسادی سخن به میان می آورد كه در سطح پایین و قابل كنترل باشد. 
بااین همه، بعد از تغییرات سیاسی 2006 كه این كشور از پادشاهی مطلقه به پادشاهی مشروطه نقل مکان 
كرد، نگران وقوع احتمالی فساد به ویژه فساد سیاسی است. همین امر نیروی پیش برنده فساد در این 
كشور بود. در چین و ویتنام، فساد تهدیدی علیه مشروعیت و پایداری حزب حاكم كمونیست است. 
همین مسئله تدوین راهبرد مبارزه با فساد را سبب ساز شده است. درمورد بنگالدش، دولت موقتی در 
سال 2007 مبادرت به اقداماتی علیه فساد نمود. ازآنجاكه دولت موقت ارتباط كمتری با منافع سیاسی 

داشت از خلوص نیت بیشتری در مبارزه با فساد برخوردار بود.
عامل دوم مجموعه ای از رسوایی های سیاسی بود كه توسط رسانه ها در اوایل دهه 200 افشا شد 
و منجر به بركناری چندین نفر از سران دولت ها یا محکومیت آن ها گردید. اعتراضات مسالمت آمیز، 

1 - سرمایه داری رفاقتی )crony capitalism( لفظی است برای توصیف اقتصادی كه در آن موفقیت در كسب وكار به 
ارتباطات نزدیک بین اهالی كسب وكار و مقامات دولت بستگی دارد. نمود آن ممکن است در استثنا قائل شدن در توزیع 
مجوزهای قانونی، امتیازات دولتی، معافیت های مالیاتی ویژه، یا دیگر اشکال كنترل دولتی امور باشد. باور بر این است كه 
وقتی نفع پروری و پارتی بازی سیاسی به دنیای كسب وكار سرازیر می شود سرمایه داری رفاقتی ظهور می كند؛ پیوندهای 
خانوادگی و دوستانه بین اهالی كسب وكار و دولت بر اقتصاد و جامعه تا حدی تأثیر می گذارد كه ایده ال های اقتصادی و 
سیاسی خدمت عمومی را فاسد می كند. لفظ سرمایه داری رفاقتی به عنوان توضیحی برای بحران مالی آسیا اثر قابل توجهی در 
عرصه عمومی بر جا گذاشت همچنین در سرتاسر جهان برای توصیف هر تصمیم دولتی كه به نفع »رفقای« مقامات دولتی 

گرفته شود به كار می رود. م
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پارلمان   2001 در  كرد.  استعفا  به  مجبور   2001 ژوئن  در  را  فیلیپین  رئیس جمهوری  استرا،  جوزف 
كنار گذاشت.  قدرت  از  فساد  ادعاهای  به دلیل  عمدتاً  را  وحید  عبدالرحمان  رئیس جمهور  اندونزی 
تاكسین شیناواترا نخست وزیر تایلند به دلیل فساد تحت تعقیب قرار گرفت، هرچند درنهایت با یک 
تصمیم جنجال برانگیز دادگاه قانون اساسی تایلند تبرئه شد. در سال 2002 محکومیت دو نفر از پسران 
كیم دای جون، رئیس جمهور كره به دلیل اتهامات فساد، تصویر وی را نزد افکار عمومی لکه دار كرد. 
دیگر رهبران سیاسی عالی رتبه به دلیل اتهامات مرتبط با فساد در چین، اندونزی، فیلیپین و تایلند محکوم 

گردیدند.
در برخی كشورها، گذار سیاسی و آزادسازی اقتصادی فرصت هایی را برای اَشکال جدیدی از فساد 
فراهم ساخت. در چین اصالحات اقتصادی در سال 1978 و مخصوصاً بعد از دهه 1990 باعث تشدید 
فساد یعنی فساد مخاطره آمیزی شد كه در جایگاه عالی رهبران صورت می گیرد. دكتر هو زنگرونگ 
از دانشگاه پکن از چهار موج فساد نام می برد كه سراسر چین را دربرگرفت: 1- موج اول كه بر بازار 
مصرف كنندگان در اوایل دهه 1980 متمركز بود. 2- موج دوم بر بازار تولیدكنندگان كاال همراه با 
سازوكارهای قیمتی دوگانه تمركز داشت كه تا دهه 1990 به طول انجامید. 3- موج سوم كه شامل 
سال های 1995-1993 می شد بر بازار سهام و امالک متمركز بود. 4- موج چهارم كه اكنون در جریان 
است بر تجدید ساختار شركت های تحت مالکیت دولت و دارایی دولتی متمركز است و بازیگران 
اصلی آن مقامات ارشد دولتی و رؤسای شركت های تحت مالکیت دولت هستند. به همین ترتیب، فساد 
زیادی را در مغولستان، كامبوج و ویتنام می توان مشاهده كرد كه ریشه در تغییرات و گذارهای سیاسی 

دارد.
جمهوری كره داستان متفاوتی دارد. استقرار یک دولت غیرنظامی در 1993 هم باعث افزایش فساد 
و به موازات آن اراده دولتی برای مبارزه با آن شد. همراه با موفقیت های اقتصادی فزاینده و كاهش 
تهدیدات از شمال ]كره شمالی[ حاكمان نظامی مشروعیت خود را از دست دادند و باألخره راه را برای 
استقرار دولت غیرنظامی باز نمودند. تا سال 1998 این كشور جنگ علیه فساد را اعالم نمود. در طی ده 
سال، این كشور توانست فساد را به نحو مؤثر تحت كنترل درآورد )سازمان شفافیت بین الملل 2006(. 
پس از هنگ كنگ، سنگاپور و استرالیا، درحال حاضر جمهوری كره به عنوان نمونه موفقیت دیگری 

تلقی می شود كه سزاوار تقلید است.
انسانی  از سال 2000 پدید آمد. »مركز توسعه  بعد  با فساد  انگیزه مبارزه  درمورد آسیای جنوبی 
محبوب الحق« طی گزارش خود به نام توسعه انسانی در آسیایی جنوبی 1999: بحران حکمرانی از 
فراگیر بودن فساد در این منطقه سخن به میان می آورد. این گزارش به طور خالصه خصیصه های متمایز 

فساد در آسیای جنوبی را ازجمله موارد زیر بیان می كند:
y فساد از باال به پایین، در سطح عالی اتفاق می افتد نه از پایین به باال؛
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y  پول های ناشی از فساد بال دارند نه چرخ به این معنی كه آن ها در خارج از كشور سپرده گذاری
می شوند؛

y فساد منجر به ارتقاء می شود نه زندانی شدن؛
y .فساد در بین 515 میلیون مردم فقیر رخ می دهد

فساد در آسیای جنوبی در طی دوره زمانی دچار تحول شده است. فساد رو به باال یعنی از فساد 
خرد در دهه 1950 تا فساد سطوح متوسط در دهه های 1960 و 1990 و در باالترین سطوح دولتی در 
دهه 1980 و 1990 در جریان بوده است. بسیاری از مفاسد موجود در آسیای جنوبی به حکومت های 
نظامی یا حکومت طوالنی مدت الیگارشی تک حزبی، وجود فقر و نابرابری شدید و سیستم حامی پرور 
پرقدرت منتسب می شود. گرچه همه كشورهای آسیای جنوبی درحال حاضر دموكراسی های انتخابی 
دارند، به نظر می رسد كه انتخابات تأثیر اندكی بر مهار فساد داشته باشد. در نبوِد نهادهای دولتی برای 

اعمال حاكمیت قانون، دموكراسی های انتخابی به جای مهار فساد به آن دامن زده است.
جنایی شدن سیاست یعنی استفاده از جنایتکاران و قلدران1 در سیاست و رواج سیاست جنجال برانگیز2  
منجربه فساد سیاسی به عنوان مادر همه مفاسد در آسیای جنوبی شده است. هندوستاِن بعد از استقالل با 
افول استاندارهای رفتاری در رهبری سیاسی هم زمان شد كه باعث مقبولیت عمومی فساد در زندگی 
عمومی گردید. به موازات قدم گذاشتن هندوستان در مسیر رشد اقتصادی باال به تازگی بیدارباشی علیه 
فساد درحال به وجود آمدن است. در اوت 2011 تظاهرات عمومی گسترده به رهبری فعال اجتماعی 
»آنا حازار« در هندوستان سازمان دهی شد كه خواستار تقدیم الیحه مؤثر مبارزه با فساد موسوم به الیحه 
لوكپال بود. پارلمان هند این الیحه را 30 سال بعد از طرح اولیه آن، در 18 دسامبر 2013 به تصویب 

رساند.
درباره  مطالعه  دارد. یک  رواج  بین كشورهای جزیره ای كوچک  در  به ویژه  اقیانوسیه  در  فساد 
نظام های ملی سالمت اداری نشان می دهد كه نوعی سردرگمی و اختالف نظر درباره نحوه پدید آمدن 
فساد در منطقه وجود دارد. این مسئله به خصوص با مراجعه به فرهنگ هدیه دادن و سیستم حامی پروری 
در این منطقه مورد تأیید واقع می شود. در سال های اخیر چندین كشور جزیره ای اقیانوسیه كنوانسیون 
مبارزه با فساد سازمان ملل را تصویب كرده اند كه نشان از تصدیق مشکل فساد و تعهد به مبارزه با آن 

است.
همچنین نهادهای كمک كننده بر دولت ها فشار آوردند تا فساد را مخصوصاً در محیط های بعد از 
منازعه مدنظر قرار دهند. افغانستان و كامبوج دو نمونه از كشورهایی هستند كه فشار كمک كنندگان 
باعث تشویق به تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد شده است. مثاًل اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد 

1 - musclemen 
2 - confrontational politics
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در افغانستان در سال 2008 به منظور اجرای راهبرد ملی مبارزه با فساد به دنبال اجالس های بین المللی 
لندن و كابل درمورد افغانستان تشکیل شد. این راهکار را می توان درمورد انگیزه مبارزه با فساد در نپال 
هم به كار برد. تشدید جنگ مائوئیستی، فشار بیش ازحدی را بر دولت تحمیل كرد. همین عمل باعث 
برای  تدابیری  اتخاذ  به نوبه خود خواستار  نهادهای كمک كننده شد كه  از طرف  بودجه ای  پشتیبانی 
كاهش مخاطرات امانت داری بودند. این مسئله منجر به تصویب قانون جدید مبارزه با فساد در سال 
2002 شد كه متعاقباً راه را برای تشدید انگیزه مبارزه با فساد در سال های2002 تا 2004 و تدوین اولین 
طرح اقدام مبارزه با فساد در سال 2003 هموار نمود. به همین ترتیب در بنگالدش بانک توسعه آسیایی 

و بانک جهانی بر تدوین راهبرد مبارزه با فساد اعمال فشار می كنند.
ب- محتوای راهبردهای مبارزه با فساد- مرحله طراحی

به اهداف موردنظر، مشاركت ذی نفعان و سطح  با فساد بسته  از راهبردهای مبارزه  انواع گسترده ای 
جزئیات در تعیین حوزه های اصالح وجود دارد. یک راهبرد مبارزه با فساد درحالت ایده آل باید از 
دیدگاه شفاف و متعارفی نسبت به چگونگی مواجهه با فساد برخوردار باشد. طرح های اقدام آن باید 
متشکل از توصیف مشروح اقدامات ملموس، بازیگران دخیل، تخصیص های بودجه و شاخص های 
با فساِد كشور های خاص و سپس  نظارت باشند. این بخش به برخی شباهت های راهبردهای مبارزه 

بررسی تفاوت های آن ها می پردازد.
1- شباهت های راهبردهای مبارزه با فساد

تحلیل وضعیت همه راهبردهای مبارزه با فساد شامل میزانی از تحلیل وضعیت فساد همانند اَشکال اصلی 
فساد ازجمله اثرات احتمالی آن ها بر اقتصاد و جامعه )تخمین خسارت های ناشی از فساد( همچنین 

تحلیل دالیل فساد می باشند.
اولویت دار  اهداف و حوزه های  مأموریت،  فساد چشم انداز،  با  مبارزه  راهبردهای  بیشتر  ساختار: 
برای مبارز با فساد را ترسیم می كنند. تقریباً همه راهبردهای ملی مبارزه با فساد حاوی بیانیه تعریف 

چشم اندازی است كه راهبرد درصدِد رسیدن به آن است.
به فعالیت ها/ مداخالت، نهادهای  با فساد  به طور طبیعی راهبردهای مبارزه  عناصر تشکیل دهنده: 
نپال(.  مسئول، چارچوب زمانی و بعضاً تخصیص های بودجه تقسیم می شود )مانند مورد پاكستان و 
همچنین برخی راهبردها دارای شاخص های برونداد برای اندازه گیری پیشرفت اجرا هستند )مانند بوتان، 

بنگالدش و مالزی(.
گاه شمار1: افق های زمانی اغلب به بلندمدت، میان مدت و كوتاه مدت مانند مورد پاكستان و پاپوا 
گینه نو تقسیم می شود. راهبردهای مبارزه با فساد در مالزی، اندونزی، ویتنام و مغولستان مرحله به مرحله 

به اجرا درمی آید.

1 - Timeline
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ارتباط با طرح/ راهبرد ملی توسعه. در برخی موارد راهبردهای مبارزه با فساد زیرمجموعه طرح ملی 
گسترده تر رده بندی می شوند مانند مالزی )برنامه تحول دولتی مطابق با چشم انداز 2020( مالدیو )طرح 

اقدام راهبردی: چارچوب ملی توسعه 2013-2009( و پاپوا گینه نو )چشم انداز 2050(.
حوزه های تمركز راهبردی. نقاط ورود1 راهبرد شامل پیشگیری از فساد، اعمال قانون، آموزش 
عمومی، آگاهی افزایی و همکاری گسترده با بخش خصوصی، جامعه مدنی، رسانه ها و جامعه بین المللی 

می باشد.
با جزئیات شرح  را  فرایند تدوین راهبرد  با فساد  مبارزه  از راهبردهای  برخی  فرایندی:  توصیف 
می دهند. معموالً این راهبردها ازطریق همکاری و بحث و گفت وگو با ذی نفعان مختلف و یا حتی با 

مشاركت عمومی آماده می شوند.
سازوكارهای اجرایی: همچنین بیشتر راهبردهای مبارزه با فساد دارای مقرراتی برای اجرای نهادی 

آن هستند. بااین حال مقوله نظارت و ارزیابی را به ندرت تحت پوشش قرار می دهد.
2- اختالف های راهبردهای مبارزه با فساد

ترتیب تأسیس نهادهای مبارزه با فساد: راهبردها و نهادهای مبارزه با فساد معموالً به هم پیوسته هستند اما 
در منطقه آسیا- اقیانوسیه دو سناریو متفاوت دراین باره وجود دارد. در مواردی راهبرد، مقدم است و 
عماًل تأسیس نهاد مبارزه با فساد را پیش بینی می كند. در موارد دیگر راهبرد به دنبال تأسیس نهاد و عماًل 
توسط آن پدید می آید. مثاًل درمورد بوتان، نهاد مبارزه با فساد تدوین راهبرد مبارزه با فساد را به منظور 
بیان عدم بردباری مطلق دولت دربرابر فساد، هماهنگ نمود. در پاپوا گینه نو راهبرد بر استقرار نهاد مبارزه 
با فساد پیشی داشت و یکی از اهداف آن استقرار نهاد قدرتمند و مستقل مبارزه با فساد بود. درمورد 
مغولستان تدوین اولین راهبرد مبارزه با فساد بر استقرار نهاد مبارزه با فساد مقدم بود، درحالی كه تدوین 
دومین راهبرد با هماهنگی نهاد مبارزه با فساد صورت پذیرفت. ارتباط بین نهاد مبارزه با فساد و راهبرد 
مبارزه با فساد بسته به شرایط هر كشوری می تواند متفاوت باشد؛ مثاًل در افغانستان نهاد مبارزه با فساد در 
اصل به عنوان اداره عالی نظارت بر اجرای راهبرد ملی مبارزه با فساد به منظور هماهنگ سازی و نظارت 

بر اجرای راهبرد ملی مبارزه با فساد تأسیس شد.
استفاده از پیمایش های فساد: بوتان و هندوستان در تدوین راهبردهای مبارزه با فساد از داده های 
پیمایش های ادراک فساد استفاده كردند. از سوی دیگر در مالزی و ویتنام پیمایش های ادراک فساد 
در میان تدابیری قرار داشت كه به عنوان بخشی از راهبردهای مبارزه با فساد برای سنجش پیشرفت در 

طول زمان مطرح بود.
گستره2: گستره راهبردهای مبارزه با فساد در سراسر كشورهای منطقه بسیار متفاوت است. راهبرد 

1 - entry points
2 - Length
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مالدیو ازجمله طرح اقدام آن بیش از 12 صفحه نیست، درحالی راهبرد افغانستان از 194 صفحه فراتر 
می رود. طرح اقدام مبارزه با فساد نپال بیش از 134 صفحه است. چالش اصلی، طراحی سند شفافی 
است كه چشم اندازی را برای نحوه مقابله با فساد ترسیم می كند درعین حال از هدف گذاری بیش ازحد 
افغانستان  فساد  با  مبارزه  راهبرد  مثال  برای  اجتناب می ورزد.  غیرضروری  یا ذكر جزئیات  جاه طلبانه 
آن چنان وسیع و فراگیر است كه اولویت بندی اقدامات و نیز مشخص كردن نقش ها و مسئولیت های 
اجرای راهبرد را با مشکل مواجه می كند. برای مؤثر بودن، راهبرد باید با طرح اقدام برای اولویت بندی 

و اجرای آن همراه باشد.
ج- فرایند تدوین راهبرد مبارزه با فساد

گروه ویژه یا كمیته عالی معموالً برای تدوین راهبرد مبارزه با فساد تشکیل می شود. این امر در چندین 
كشور ازجمله پاكستان، افغانستان، بوتان، اندونزی و ویتنام مشاهده می شود. درخواست برای تدوین 
راهبرد مبارزه با فساد اغلب از عالی ترین قدرت در دولت - رئیس جمهور یا نخست وزیر- ناشی می شود 
كه بیان كننده اراده سیاسی برای مبارزه با فساد است. پشتیبانی دبیرخانه ای توسط نهاد مبارزه با فساد انجام 
می گیرد. در بسیاری از موارد نهاد مبارزه با فساد، نهاد رهبری كننده در اقدامات مبارزه با فساد است یا 
اینکه عماًل در تدوین سند راهبردی مبارزه با فساد دخالت دارد. جایی كه این نهاد مداخله نمی كند، دفتر 
رئیس جمهور، دفتر نخست وزیر یا كابینه، رهبری را بر عهده می گیرند. در نپال، دفتر نخست وزیر ابتکار 

تدوین راهبرد مبارزه با فساد و طرح های اقدام و نظارت بر اجرای آن را بر عهده گرفت.
جایی كه حمایت كمک كنندگان در دسترس باشند، خدمات كارشناسان بین المللی می تواند برای 
پشتیبانی از تدوین راهبرد مورداستفاده قرار گیرد. این تخصص مفید است مخصوصاً از منظر تشریک 
درس هایی از سایر كشورها. این مسئله را می توان در افغانستان، بوتان، پاپوا گینه نو، ویتنام، سریالنکا و 
تیمور شرقی مشاهده كرد. بااین همه، همواره این خطر وجود دارد كه پشتیبانی كمک كنندگان، حس 
مالکیت راهبرد مبارزه با فساد را تضعیف كند. هنگامی كه نهادهای كشوری به راهبرد مبارزه با فساد 

احساس مالکیت نداشته باشند احتمال اجرایی شدن آن كاهش می یابد.
تجربه این منطقه حاكی از آن است كه رایزنی های داخلی و خارجی در طی فرایند تدوین راهبرد در 
اجرای موفقیت آمیز آن نقش كلیدی دارد. مجموعه ای از كارگاه های آموزشی، نشست های مشورتی و 
هم اندیشی های دانشگاهی ترجیحاً در بخش های مختلف كشور به منظور مشاركت دادن عموم مردم و 
ذی نفعان باید سازمان دهی شود. همچنین باید از عموم مردم درخواست شود تا نقطه نظرات خودشان را 
تسلیم نمایند. راهبرد مبارزه با فساد افغانستان ماحصل 64 دور از نشست ها بود. درمورد پاكستان هشت 
دور از كارگاه های مشورتی در بخش های مختلف كشور ترتیب داده شد. در تایلند از هفت دانشگاه 
مشاوره دریافت شد. در نپال سازمان شفافیت در سال 2011 اجرای طرح راهبرد را بررسی نمود و به این 
نتیجه رسید كه این راهبرد بدون مشورت با نهادهای مبارزه با فساد )كمیسیون رسیدگی به سوءاستفاده 
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از قدرت( و شورای مراقبت ملی و سایر ذی نفعان كلیدی )وزارت آموزش( تهیه شده و همین موضوع 
مانع اجرای آن گردیده است.

به دلیل رایزنی های فشرده اغلب تدوین راهبردی كه منعکس كننده دیدگاه های مشترک ذی نفعان 
اصلی باشد به طول می انجامد. گاهی دولت های متوالی درگیر قضیه می شوند. تدوین راهبرد مبارزه با 
فساد زمان بر است. برخی از كشورهای آسیا- اقیانوسیه ممکن است راهبرد مبارزه فسادشان را نسبتاً 
سریع تهیه كرده باشند. برای نمونه، تهیه پیش نویس راهبرد پاپوا گینه نو تنها 6 ماه و تصویب آن توسط 
دولت 18 ماه به طول انجامید. تهیه پیش نویس راهبرد 13 ماه طول كشید. تجربه سایر كشورها نشان 
می دهد تدوین راهبرد مبارزه با فساد در هرجایی یک تا دو سال زمان می برد. نپال مورد دیگری است 
كه در آن راهبرد توسط یک دولت در سال 2008 تدوین گردید. دو سال طول كشید تا دولت دیگر 
در سال 2010 طرح های اقدام را تهیه كند. اجرایی كردن این طرح های اقدام به دولت دیگر در سال 

2011 محول گردید.
د- اجرا و سازوکارهای نظارت و ارزیابی

گرچه بیش از دوازده كشور منطقه، راهبرد مبارزه با فساد را تدوین نموده اند اما تعداد اندكی از آن ها 
دارای سازوكار اجرایی مؤثر ازجمله طرح اقدام همراه با نقش ها و مسئولیت های شفاف هستند. به عالوه 
تعداد معدودی از آن ها حاوی عناصری از ارزیابی و جمع آوری داده از مرحله طراحی هستند. چالشی 
با   - قابل اندازه گیری  شاخص های  تعریف  می كنند،  نرم  دست وپنجه  آن  با  كشورها  از  بسیاری  كه 
دستورالعمل های مشخص و سازوكارهای پیگیری- برای مشخص كردن این نکته است كه آیا اهداف 

درحال محقق شدن هستند یا نه.
گرچه راهبردهای ملی بسیاری از كشورها درزمینه نظارت و ارزیابی ضعیف است، مالزی نمونه ای 
از روند مطلوب ارائه می دهد. راهبرد مالزی شامل جزئیاتی درباره معیارها، اهداف عملکردِی دارای 
محدودیت زمانی، شاخص های عملکردی برای میزان پیشرفت در حوزه اجرا می باشد. سیستم نظارت 
بر راهبرد مبارزه با فساد مالزی از هر دو مقیاس محلی و جهانی برای نظارت عملکردی استفاده می كند. 
همچنین دولت مالزی بخش ویژه ای را برای نظارت بر پیشرفت اجرا تأسیس كرده است. شاخص های 
فساد نظیر شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت و بارومتر جهانی فساد برای اندازه گیری عملکرد مورد 

استفاده قرار می گیرد.
برای  جداگانه  بخش  یک  داری  فساد  با  مبارزه  راهبرد  آن  در  كه  است  دیگری  كشور  تایلند 
هماهنگ سازی همکاری بین ذی نفعان مختلف، تدوین سیستم های مدیریت، استاندارد گذاری و نظارت 

و ارزیابی عملکرد است.
 یک مانع عمده در موفقیت راهبردهای مبارزه با فساد در بسیاری از كشورهای آسیا- اقیانوسیه 
فقدان معیارهای ملموس و سازوكارهای پیگیری كننده برای تعیین این مسئله است كه آیا اهداف محقق 
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شده اند یا خیر. اندازه گیری و نظارت بر فساد باید بخش جدایی ناپذیری از هرگونه راهبرد مبارزه با 
فساد باشد. درصورتی كه كشوری فاقد ابزارهای نظارتی و داده های فساد واقعی باشد توجه اندكی به 
نظارت و اندازه گیری سامان مند بر پیشرفت مبارزه علیه فساد خواهد داشت. این مسئله بر ارتباط بین 
اندازه گیری فساد و سیستم نظارت و ارزیابی راهبر فساد تأكید دارد. بااین همه، بیشتر پیمایش های فساد 
توسط سازمان های جامعه مدنی سازمان دهی می شود درحالی كه تدوین، اجرا و نظارت بر راهبردهای 
مبارزه با فساد توسط نهادهای دولتی انجام می گیرد. در اینجا شکافی بین سیستم اندازه گیری فساد و 
استفاده از داده های فساد توسط نهادهای دولتی برای نظارت و ارزیابی راهبرد مبارزه با فساد وجود 
از مشاركت  با فساد حقوق مدنی جمهوری كره مثال خوبی  دارد. دراین خصوص كمیسیون مبارزه 
بر  از سال 2002 می باشد. تصمیم  نهادهای عمومی  ارزیابی های سالمت  به  با دانشگاه ها در مبادرت 
اینکه نهادی اجرای راهبرد مبارزه با فساد را هماهنگ خواهد كرد غالباً در سطح عالی قدرت، مانند 
دفتر رئیس جمهور، دفتر نخست وزیر )نپال( یا كابینه )بوتان( اتخاذ می شود؛ اما در اینجا می توان نوعی 
سردرگمی و موازی كاری درباره اینکه چه كسی واقعاً مسئول اجرا و نظارت و ارزیابی می باشد، مشاهده 
نظارت  تا حدودی  این موضوع  و  پراكنده واگذار می شود  نهادهای  به  راهبرد معموالً  اجرای  نمود. 
بر پیشرفت كار را با سختی مواجه می كند. همچنین نقش ها و مسئولیت های نهادهای دخیل به دلیل 
چندگانگی راهبردها و چارچوب های می تواند با سردرگمی همراه شود. در افغانستان چارچوب های 
متعدد افزون بر راهبرد ملی ازجمله راهبرد ملی توسعه و همچنین طرح های اقدام وجود دارد كه حاصل 

اجالس های بین المللی كشورهای كمک كننده است.
در بسیاری موارد، نهادهای تخصصی مبارزه با فساد مسئول اجرا و نظارت بر راهبرد ملی مبارزه با 
فساد هستند. خطری كه دراین بین وجود دارد تفویض مسئولیت كلی اجرای راهبرد مبارزه با فساد بر 
دوش نهادی مثل نهاد مبارزه با فساد است هنگامی كه چنین نهادی فاقد اقتدار الزم برای مطالبه اقدامات 
از سوی وزارتخانه های قدرتمند است. برای هماهنگی و نظارت مؤثر، نهاد مبارزه با فساد باید صالحیت 
كافی، منابع و پشتیبانی و رهبری از سطح عالی را داشته باشد. برای مثال در تایلند كمیسیون ملی مبارزه 
با فساد از پشتیبانی سیاسی سطح عالی از جانب كابینه برای بسیج سایر نهادهای دولتی درزمینه اجرای 
راهبرد مبارزه با فساد برخوردار نیست. این وضعیت نقش هماهنگ سازی در تبدیل راهبرد ملی مبارزه با 

فساد به عمل را با محدودیت روبه رو می سازد.
بسیاری از كشورهای این منطقه یا راهبرد مبارزه با فسادشان را اخیراً تدوین كردند یا اینکه به تازگی 
شروع به اجرای آن نمودند. این كشورها هنوز در فرآیند پروسه توسعه سامانه های نظارت و ارزیابی قرار 
دارند؛ بنابراین، در مواردی اطالعات اندكی درباره چگونگی كاركرد نظارت و ارزیابی راهبردهای 
مبارزه با فساد آن ها در دسترس است. بوتان، شاخص های نظارت را به عنوان بخشی از راهبرد جدید 
»سالمت اداری ملی« و راهبرد مبارزه با فساد 2018-2013 مدون كرد. راهبرد مبارزه با فساد گینه نو 
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خواستار تدوین طرح اجرایی پنج ساله و تأسیس نهاد مبارزه با فساد قدرتمند و مستقل برای نظارت بر 
پیشرفت برنامه است.

اندونزی و جمهوری كره از پیمایش ها برای ارزیابی راهبردهای مبارزه با فسادشان بهره می گیرند 
درحالی نهادهای موفقی چون كمیسیون مستقل مبارزه با فساد هنگ كنگ، اداره تحقیقات اقدامات 
منظم  پیمایش  از  استرالیا  نو  جنوبی  ولز  فساد  با  مبارزه  مستقل  كمیسیون  و  سنگاپور  فساد  به  آلوده 
افکار عمومی برای ارزیابی عملکردشان استفاده می كنند. هرچند درحالی كه بیشتر كشورهای منطقه 
سازوكارهای اجرایی را به كار گرفته اند، اغلب نظارت و ارزیابی منظِم راهبردهای مبارزه با فساد نادیده 

انگاشته می شود.
در اكتبر 2013 دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل مبادرت به پیمایش آنالین از متصدیان 
مبارزه با فساد در آسیا- اقیانوسیه به عنوان بخشی از آمادگی برای برگزاری نشست منطقه ای درباره 
راهبردهای مبارزه با فساد در كواالالمپور نمود كه نمایندگانی از سازمان های متصدی برنامه ریزی و 
مبارزه با فساد از كشورهای آسیای جنوبی، شرقی و جنوب شرقی در آن شركت داشتند. نتایج پیمایش 
قویاً نشان می دهد كه راهبردهای ملی مبارزه با فساد نیاز به سامانه های نظارت و ارزیابی دارند. 60 درصد 
پاسخ دهندگان گفتند كه كشورشان دارای راهبرد مبارزه با فساد است. دربرابر این پرسش كه تاكنون 

راهبرد مبارزه با فساد آن ها مورد ارزیابی قرار گرفته است یا نه 71 درصد پاسخ منفی دادند.

بخش دو: تدوین و ارزیابی مبتنی بر شواهد راهبردهای مبارزه با فساد - نقش اندازه گیری
این بخش به این موضوع می پردازد كه چگونه می توان ابزارهای اندازه گیری فساد را به شکل نظام مندتر 
برای تدوین و ارزیابی راهبردهای مؤثر مبارزه با فساد به كار برد. تقریباً تمام كشورهای آسیا- اقیانوسیه 
فساد را اندازه می گیرند. بعضی از كشورهای منطقه این كار را از اوایل دهه 1990 شروع كردند هرچند 
جنبش اندازه گیری فساد تنها در طی ده سال گذشته در منطقه گسترش یافت. بااین حال اندازه گیری 
فساد به ندرت با تدوین و بررسی اجرای راهبردهای مبارزه با فساد پیوند مستقیم دارد. دولت ها باید از این 
فرصت برای تبدیل راهبردهای مبارزه با فساد به داده های مبتنی بر شواهد و ارائه مبنایی برای اندازه گیری 

پیشرفت در طول زمان استفاده كنند.
الف- معمواًل در آسیا-اقیانوسیه پیمایش های فساد مورد استفاده قرار می گیرد

بیشتر كشورها در آسیا- اقیانوسیه سازوكارهایی برای اندازه گیری سطوح فساد دارند. كشورهایی در این 
منطقه ابزارهای اندازه گیری فساد را از اواخر دهه 1990 ابداع كردند اما این ابزارها در اواسط سال2000 
همه گیر شد. كشورهایی از آسیای جنوبی نظیر هندوستان، بنگالدش و پاكستان در مقیاس گستره از 
ابزارهای اندازه گیری فساد استفاده كرده اند. كشورهایی در آسیای شرقی همانند كامبوج، اندونزی، 
جمهوری كره و ویتنام در خط مقدم استفاده از ابزارهای اندازه گیری فساد قرار دارند. رویه های ملی 
اندازه گیری فساد در آسیا- اقیانوسیه اغلب در پاسخ به محدودیت های رویه های جهانی اندازه گیری 
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فساد ظاهر شده است. شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت باعث افزایش آگاهی درباره گستره فساد 
شده است اما هرگز نتوانسته داده های عملی زمینه مند1 ارائه دهد كه تصمیم گیران بتوانند از آن برای 
مقابله با مشکالت فساد در كشور خاصی بهره گیرند. به عالوه در بسیاری از موارد پیمایش های ملی 
مبارزه با فساد به طورمعمول انجام نمی گیرد كه این موضوع مقایسه داده ها و پیگیری پیشرفت در طول 

زمان را بسیار مشکل می كند.
در بین همه ابزارهای اندازه گیری فساد كه در منطقه آسیا- اقیانوسیه به كار می رود، پیمایش های 
فساد متداول ترین آن و به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. تقریباً همه كشورهای منطقه مبادرت 
به پیمایش های فساد نموده اند. پیمایش های ملی فساد امری رایج است درحالی كه پیمایش های محلی 
استثناست و عمدتاً در كشورهای وسیع مانند هندوستان، اندونزی و استرالیا انجام می شود. خارج از 
فهرست 19 كشور واقع در این منطقه، كامبوج، بنگالدش، هنگ كنگ و فیلیپین پیمایش های فساد را 
قبل از سال 2000 به كار گرفته اند. نهاد مبارزه با فساد نیو ساوت ولز از سال 1993 پیمایش ایستارهای 
جمعی را سازمان دهی كرده اند. مالدیو و تیمور شرقی، پیمایش ها در سطوح ملی را اخیراً انجام دادند. 

سریالنکا چندین پیمایش در سطح بخشی را به سرانجام رسانده است.
كشورهای این منطقه بر استفاده از طیف گسترده از منابع برای تضمین صحت نتایج پیمایش متکی 
بوده اند. مصاحبه های ساختارمند و چهره به چهره از ابزارهای اولیه جمع آوری اطالعات هستند. كشورهای 
اندكی مصاحبه های تلفنی و پیمایش های آنالین را به كار می برند. غالباً پیمایش ها، دیدگاه های مقامات 
عمومی، شهروندان عادی، افراد تاجر، جوانان، مردم روستایی، مردمان شهری و مانند اینها را جمع آوری 
می كنند. برای نمونه بانک جهانی مبادرت به پیمایش های تشخیصی در كشورهای گوناگون منطقه نظیر 
ویتنام، كامبوج و اندونزی نموده و دیدگاه ها را از سه منظر 1- كارمندان عمومی 2- شركت های تجاری 
بخش خصوصی و 3- خانوار ها جمع آوری می كند. این روش مثلث سازی2 هم اكنون به طور گسترده 
متداول است. هر دو روش داده های كمی )جمع آوری شده ازطریق پیمایش خانوارها( و داده های كیفی 
)جمع آوری شده ازطریق كارگاه ها و گفت وگوهای گروهی متمركز( برای حصول اطمینان از پایایی و 

روایی داده های جمع آوری شده به كاربرده می شوند.
همچنین اندازه گیری فساد می تواند در سطح محلی به ویژه برای سنجش تجارب مستقیم شهروندان 
قرار گیرد.  استفاده  اداری مورد  استانی و محلی و عملکرد عمومی  مقامات  از طرز حکومت داری3 
شد،  آغاز   2009 سال  از  كه  ویتنام  اداری  عمومی  عملکرد  و  استانی  حکومت داری  طرز  شاخص 
وسیع ترین پیمایش طرز حکومت داری از شهروندان ویتنامی است كه بر شش جنبه یعنی »مشاركت 
در سطوح محلی«، »شفافیت«، »پاسخ گویی عمودی«، »كنترل فساد در بخش عمومی«، »رویه های اداری 
1 - contextualised
2 - triangulation method
3 - governance
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عمومی« و »ارائه خدمات عمومی« نظر دارد. نکته جالب توجه اینکه »كنترل فساد در بخش عمومی« 
جنبه ای است كه در آن شهروندان هرساله بیشترین نابرابری ها را تجربه می كنند.

شامل  فساد  اندازه گیری  برای  استفاده  مورد  رایج  ابزارهای  سایر  فساد  پیمایش های  از  جدای 
مغولستان(  فساد  شاخص  افغانستان،  استانی  اداری  سالمت  شاخص  نمونه  )برای  فساد  شاخص های 
ارزیابی های كیفِی مبتنی بر مصاحبه ها، پایش اخبار و جمع سپاری1 است. همچنین خودارزیابی كنوانسیون 
مبارزه با فساد سازمان ملل به طور فزاینده ای برای فراهم كردن اطالعات درباره شکاف های موجود در 
چارچوب های حقوقی و نهادی مبارزه با فساد مورد استفاده قرار می گیرد. برنامه توسعه سازمان ملل از 
كشورهای منطقه برای مبادرت به خودارزیابی های مشاركتی ازجمله با مشاركت ذی نفعان مختلف بر 

پایه رهنمودهای برنامه توسعه سازمان ملل حمایت نموده است.
برای مثال  به كار گرفته می شود.  به طور هم زمان  اندازه گیری متعدد  ابزارهای  در برخی كشورها 
كشور ویتنام از ابزارهای گوناگون همانند شاخص عملکرد اداری عمومی، شاخص رقابت استانی، 
انجام پیمایش های در مقیاس كوچک برای فهم معضالت فساد در بخش های خاص )آموزش، سالمت، 
مدیریت اراضی و ساخت وساز( گفت وگوهای دوساالنه فساد و خودارزیابی های كنوانسیون مبارزه با 

فساد سازمان ملل بهره می برد.
»جمع سپاری« برنامه نسبتاً جدید برای سنجش كیفیت حکمرانی و گزارش رفتارهای آلوده به فساد 
است. نمونه هایی از جمع سپاری در آسیا- اقیانوسیه برای حمایت از تالش های مبارزه با فساد عبارت اند 
نپال(، مدرسه ام را چک كن  از من رشوه پرداخت كرده ام )هند، بنگالدش، پاكستان، سری النکا و 
)فیلیپین( كشف رشوه )قابل دسترس در زبان های تایلندی، هندی، تامیل، اردو، اندونزیایی و جوانی(، 

الپور )اندونزی( و مدل بازخورد شهروندی )پاكستان(.

خالصه ای از ابزارهای اندازه گیری و ارزیابی فساد

ویژگی هاابزارها

پیمایش ادراک و نگرش ها
پیرامون  آگاهی  افزایش  در  قرار می گیرد.  استفاده  مورد  ملی  در سطح  معمواًل 
فراهم  سیاست گذاری  برای  عملیاتی  داده های  همیشه  است.  مؤثر  فساد  دامنه 

نمی سازد.

crowdsourcing( - 1( جمع سپاری به معنی تقسیم یک كار بین تعداد زیادی از افراد است به گونه ای كه هر فرد بخش 
كوچکی از آن را انجام دهد. اصطالح جمع سپاری یا كارجمعی اولین بار در ژوئن 2006 در مجله وایردتوسط فردی به نام 
جف هوو مطرح شد. او در مقاله ای راه جدیدی ارایه داد كه كه به كمک آن می توان افرادی كه مایل به همکاری در یک 
پروژه یا كسب وكار هستند را در آن پروژه مشاركت داد. از آن زمان نمونه های متنوعی از جمع سپاری پیاده سازی شده است. 
فیس بوک از سال 2008  از روش جمع سپاری در حوزه ترجمه استفاده می كند و ترجمه وب سایتش را به این روش به 
زبان های مختلف ترجمه می كند. ویکی پدیا نیز نمونه معروفی از جمع سپاری است. در این وب سایت، افراد متخصص و 

تازه كار به شیوه جمع سپاری،  بزرگترین دانش نامه آزاد در سراسر دنیا را نوشته اند. م
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ویژگی هاابزارها

مستندسازی و گردآوری 
تجارب مربوط به فساد، ارتشاء 

و غیره

تجارب مستقیم شهروندان را می سنجد. می تواند برای سنجش تجربه حکمرانی 
مثال شاخص  )برای  گیرد  قرار  استفاده  مورد  عمومی  اداری  عملکرد  و  محلی 

عملکرد اداری عمومی ویتنام(.

ارزیابی سالمت اداری عمومی

این ابزارها معمواًل درصدد ارزیابی چارچوب های حقوقی برای ارتقای سالمت 
یا  یا درصدد شناسایی فساد  با فساد در سراسر بخش عمومی  مبارزه  اداری و 
مقامات عمومی  بین  در  یا  و  دولتی خاص  نهادهای  درون  در  فساد  خطرهای 

می باشند. )مرکز منابع مبارزه با فساد یو 4(.

سامانه های ارزیابی، نهادهای و 
چارچوب های حقوقی

فساد  با  مبارزه  کنوانسیون  بازبینی ها  از  داوطلبانه  تبعیت  موضوع  این  نمونه 
سازمان ملل/تحلیل شکاف ها توسط گروه متخصصان ملی

ارزیابی ظرفیت/عملکرد 
نهادهای مبارزه با فساد

برای  که  ظرفیت هایی   - اصلی  یا  کارکردی  ظرفیت های   -1 به  کنید  نگاه 
مدیریت نهادهای مبارزه با فساد ضروری است؛ 2- ظرفیت های فنی- حوزه های 
خاصی از تخصص یا دانش حرفه ای که مرتبط با کارکردهای خاص نهادهای 

مبارزه با فساد است.

ب - از اقدامات مبارزه با فساد حمایتی تا آگاه سازی
در ابتدا اندازه گیری فساد در منطقه برای افزایش آگاهی عمومی درباره فساد مورد استفاده قرار گرفت. 
گزارش رسانه ها از پیمایش های فساد و مطالعات تشخیصی به آگاه سازی عموم مردم درباره تبعات 
منفی فساد و بسیج ذی نفعان علیه فساد ازطریق كمپین های حمایتی كمک نمود. برای مثال در فیلیپین 
نتایج پیمایش های فساد كه توسط ایستگاه های هواشناسی اجتماعی غیرانتفاعی انجام گرفت، منجر به 
باعث  پیمایش ها می تواند  ائتالف علیه فساد شد.  به  شکل گیری گروه حفاظت جامعه مدنی موسوم 
به جریان افتادن پشتیبانی عمومی برای اقدام مبارزه با فساد شود. در ویتنام نتایج یک پیمایش اندازه گیری 
با فساد سازمان ملل شد. وقتی پیمایشی  فساد باعث سوق دادن دولت به تصویب كنوانسیون مبارزه 
برای  ابزار مؤثری  به  برآورد می كند همین موضوع  از دست می رود،  به واسطه فساد  میزان پولی كه 
حساس سازی و حمایت عمومی بدل می شود. پیمایش ها در افغانستان، بنگالدش، اندونزی، هندوستان، 

پاكستان و كامبوج هزینه های فساد در این كشورها را برآورد كرده اند.
ابزارهای اندازه گیری مبارزه با فساد گاهی برای پشتیبانی از تدوین و نظارت بر سیاست های مبارزه با 
فساد )خواه درمورد راهبردهای واحد مبارزه با فساد و یا سایر چارچوب سیاست گذاری( مورد استفاده 

قرار گرفته است. در ادامه نمونه هایی ذكر می شود كه از ابزارهای اندازه گیری استفاده شده است:
y  ،جمع آوری داده های معیار1  برای تدوین خط مبنایی برای فساد. این مسئله در بوتان، افغانستان

هندوستان، مالدیو و تیمور شرقی مدنظر قرار گرفته است. پیمایش های فساد در افغانستان دارای 

1 - benchmark data
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سه عنصر برای نظارت بر فسادند: 1- ارزیابی های كلی فساد به عنوان داده های معیار و پیشرفت 
اندازه گیری 2- ارزیابی های بخشی برای جمع آوری اطالعات خاص به منظور كمک برای تعیین 
)هم  فساد  به  نسبت  دولت  واكنش  بر  نظارت  برای  سامانه ای  هدفمند 3-  سیاست گذاری  تدابیر 
اقدامات سركوبگرانه و هم پیشگیرانه( به منظور شناسایی رویه های موفقیت آمیز و غیر موفقیت آمیز.

y  شناسایی نقاط ضعف در قوانین، نهادها و رویه های موجود و ارائه یا بازبینی چارچوب های
فساد  مطالعات  از  بعد  متعددی  اصالحی  تدابیر  بنگالدش  در  مثال  برای  فساد.  با  مبارزه  جدید 
شفافیت بین الملل بنگالدش اتخاذ گردید. این امر شامل تأسیس كمیسیون مبارزه با فساد، قانون حق 
دسترسی به اطالعات، قانون حمایت از افشاگران، اصالحات قانون انتخابات ازجمله افشاگری از 
سوی احزاب سیاسی و نامزدها، اصالح كمیسیون خدمات عمومی، ارائه اظهارنامه های اموال توسط 

قضات و وارد كردن برنامه درسی مبارزه با فساد در مدارس بود.
y  شناسایی حوزه ها، بخش ها و نهادهای در معرض فساد. كمک كلیدی پیمایش های فساد شامل

ارزیابی سالمت اداری و پیمایش های تشخیصی، شناسایی حوزه ها، بخش ها و نهادهای در معرض 
فساد است. نمونه هایی از حوزه های در معرض فساد در آسیا-اقیانوسیه در جدول زیر فهرست شده 

است:
حوزه های در معرض فساد در آسیا- اقیانوسیه

حوزه های در معرض فسادکشورها

فساد شدید در سیستم قضایی و وزارت کشور حاکم است.افغانستان

بنگالدش
قوه قضائیه به عنوان فاسدترین بخش محسوب می شود و به دنبال آن نهادهای مجری قانون، 

مدیریت اراضی، بهداشت و آموزش قرار دارد.

کامبوج
قوه قضائیه، گمرکات، پروانه های کسب وکار، پلیس، نهاد بازرسی استاندارد و نهاد مالیاتی به دلیل 
کیفیت پایین خدمات و درخواست گسترده رشوه بدنام هستند. معلمان به عنوان فاسدترین افراد 

بعد از مقامات محلی و پلیس تصور می شوند.

هندوستان
پلیس باالترین امتیاز فساد را از آِن خود کرده و به دنبال آن قوه قضائیه )دادگاه های بدوی( 
و مدیریت اراضی قرار دارند. در سال 2005 ایالت کراال حداقل فساد و ایالت بیهار بیشترین 

میزان فساد را داشت.

اندونزی
نهادهایی که فاسدترین قلمداد می شدند عبارت اند از همه نهادهای اصلی بخش عدالت )پلیس، 
دادگاه ها، دادستانی عمومی و وزارت دادگستری( نهادی اصلی دارای درآمد )خدمات گمرکی و 

سازمان مالیاتی(، وزارت فواید عامه، بانک اندونزی و بانک مرکزی.

مغولستان
فرصت های فساد کالن در مغولستان در دو حوزه یعنی کمک خارجی اهدایی و خصوصی سازی 

شرکت های تحت مالکیت دولت نهفته است.
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حوزه های در معرض فسادکشورها

نپال
مدیریت اراضی به عنوان فاسدترین بخش و به دنبال آن بخش گمرکات قرار دارد. پلیس و قوه 

قضائیه به عنوان سومین و چهارمین بخش های فاسد در نپال رده بندی می شوند.

پاکستان
پلیس به عنوان فاسدترین بخش و به دنبال آن خدمات برقی، مدیریت اراضی و آموزش قرار 

دارد.

مالدیو
پارلمان به عنوان فاسدترین نهاد و به دنبال آن احزاب سیاسی و قوه قضائیه فاسدترین قلمداد 

می شود.

تایلند
مالیات، گمرکات و دادگاه ها  مانند زمین،  دارند  پولی  اداراتی که نقشی در معامالت  فساد در 
سیاستمداران  بین  در  اصلی  معضل  و  پلیس  اداره  در  بزرگی  معضل  فساد  است.  رایج  بسیار 

محسوب می شود.

ج- چالش های استفاده از نتایج اندازه گیری فساد
از  مقاومت  باعث  است  ممکن  نیست.  كاستی ها  و  مشکالت  از  عاری  فساد  اندازه گیری  رویه های 
ناحیه كسانی شوند كه به عنوان فاسدترین ها شناسایی شده اند. مطمئناً آن ها تا جایی اعتبار دارند كه 

روش شناسی شان درست باشد و تأمین مالی كافی برای پایداری آن ها در طی زمان وجود داشته باشد.
1- نتایج پیمایش ها به خوبی موردقبول واقع نمی شوند

باعث  سیاست گذاری  اصالحات  تسهیل  به جای  و  شده  جاروجنجال  به  منجر  پیمایش  نتایج  گاهی 
مقاومت شدید دربرابر آن ها می گردد. برای مثال شفافیت بین الملل بنگالدش بعد از انتشار اولین پیمایش 
خود متهم به بدنام كردن كشور شد. در سال 2010 نتیجه پیمایشی خاطرنشان می كرد كه قوه قضائیه در 
رأس فاسدترین بخش ها قرار دارد. این موضوع زمانی كه برخی از وكالی پرونده ای را تشکیل داده و 
در آن شفافیت بین الملل بنگالدش را متهم به بدنام كردن قوه قضائیه نمودند، باعث كشاندن نهاد فوق 

به دادخواهی گردید.
2- وابستگی به اهداکنندگان، دوباره کاری و فقدان نهادینه سازی

اكثر پیمایش ها در كشورهای درحال توسعه به دلیل پشتیبانی مالی و فنی نهادهای اهداكننده امکان پذیر 
است. این امر تکرار و ترتیب زمانِی سازمان دهی پیمایش ها و استفاده از نتایج آن ها را تضعیف می سازد. 
همچنین در اینجا مسئله دوباره كاری در برخی از كشورها هم مطرح است. در برخی از كشورها نظیر 
افغانستان و كامبوج پیمایش های مشابهی در یک سال واحد توسط دو نهاد متفاوت صورت گرفته است. 
به  به دلیل وابستگی  به این وضعیت شود.  به منابع و فقدان هماهنگی نهادی می تواند منجر  دسترسی 
اهداكنندگان برخی كشورها نمی توانند پیمایش هایی را بر مبنای ترتیب زمانی منظم سازمان دهی كنند. 

این امر سؤاالتی را درمورد پایداری طوالنی مدت پیمایش ها مطرح می كند.
3- کیفیت پیمایش

درنهایت، فایده مندی نتایج پیمایش بستگی به كیفیتشان دارد. ظرفیت نهادی پایین تأمین كننده مالی برای 
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انتخاب و نظارت بر نهادهای پیمایش كننده، كیفیت پایین پرسش نامه ها و فقدان تخصص در پردازش 
داده ها جملگی موجب كیفیت پایین نتایج پیمایش و كاهش اعتماد عمومی به این نتایج می شود. در 
سال 2004 یک پیمایش فساد در نپال در مرحله پردازش داده ها به دلیل فقدان توانایی نهاد پیمایش كننده 

برای پردازش و تحلیل اطالعات پیمایش كنار گذاشته شد.
4- استفاده و تأثیر نتایج پیمایش

این موضوع  بوده است.  برای گزارش دهی رسانه ای  اول  پیمایش در وهله  نتایج  اكثر  استفاده  موارد 
به حساس سازی عموم مردم كمک نموده و موجب آغاز فعالیت های حمایتی سازمان های مردم نهاد 
شده است. هرچند برخی كشورها از نتایج پیمایش ها برای سیاست گذاری استفاده كرده اند. به عالوه، 
چگونگی تبدیل داده های جمع آوری شده به سیاست های اصالحی عمدتاً بستگی به ساختار پیمایش 
دارد. اگر پیمایش ها برای منظور خاصی همانند طراحی خط مبنا  و شاخص های هدف برای راهبردهای 
ملی مبارزه با فساد باشد داده ها ممکن است به نحو قابل مالحظه ای سیاست گذاری را تحت تأثیر قرار 
دهند. اگر هدف پیمایش صرفاً ارتقای آگاهی مردم ازطریق سنجش ادراک مردم باشد، این امر می تواند 

سیاست گذاری و یا اصالحات را تحت تأثیر قرار دهد و یا برعکس.

بخش سوم: درس هایی از راهبردهای مبارزه با فساد و کارایی آن ها
به رغم گوناگونی مشکالت و وضعیت های فساد در آسیا-اقیانوسیه گزارش حاضر به شرح مختصر پنج 
درسی می پردازد كه از این منطقه فراگرفته شده و می تواند برای كل كشورهای منطقه كاربرد داشته 

باشد:
درس 1: تغییرات سیاسی می تواند هم فرصت ها و هم چالش هایی را برای تداوم راهبردها 

پدید آورد.
انگیزه مبارزه با فساد در همه كشورهایی كه در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفت با تغییرات سیاسی 
هم زمان بوده اند كه از تغییر رژیم تا دولت های انتخابی جدید را شامل می شود. تغییرات سیاسی پنجره ای 
از فرصت را برای آغاز حركت های مبارزه با فساد به وجود می آورد. بااین حال، این امر معادل این 
واقعیت است كه تغییرات سیاسی می توانند زیان بار هم باشند. این تغییرات می توانند جریان مبارزه با فساد 
كشور خاصی را با تأخیر، كندی و حتی وارونگی مواجه سازند. مشکالت فساد و سیاست، فوق العاده 
به هم تنیده هستند؛ بنابراین، موفقیت یا ناكامی راهبرد مبارزه با فساد مشروط به ماهیت تغییرات سیاسی 

دارد كه در یک كشور خاصی اتفاق می افتد.
بستگی  فساد  با  مبارزه  ملی  راهبرد  دربرابر  فساد  اندازه گیری  رویه  نهایی  اعتبار   :2 درس 

به کاربرد نهایی آن توسط سیاست گذاران دارد.
چگونگی استفاده از نتایج رویه های اندازه گیری فساد، اعتبار آن ها را معین می كند. افزون بر افزایش 
به تدوین و نظارت بر  آگاهی درباره دامنه فساد، پیمایش های ملی به شکل نظام مندتر برای كمک 
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راهبردهای مبارزه با فساد مورد استفاده قرار می گیرد. هرچند این پیمایش ها تنها تا حدودی می تواند 
قابل استفاده باشد كه با فواصل منظم انجام گیرد. حمایت اهداكنندگان از رویه های اندازه گیری فساد 
می تواند به تشویق آن منجر شود. بااین وجود، پیمایش های ادراک فساد موقت  و یک باره دارای اعتبار 
اندكی در قیاس با پیمایش هایی است كه با ترتیب زمانی منظم انجام می گیرد. اعتبار نهایی بستگی به 
تداوم رویه های اندازه گیری برای پیگیری میزان پیشرفت در طی زمان دارد. دولت هایی كه اندازه گیری 
و  سیاست ها  انطباق  به  مبادرت  زمان  گذشت  با  داده اند  انجام  منظم  زمانی  ترتیب  براساس  را  فساد 

راهبردهای مبارزه با فساد بر مبنای شواهد نتایج آن نموده اند.
درس 3: داده های جمع آوری شده عنصر جدایی ناپذیر از صورت بندی، نظارت و ارزیابی 

راهبرد مبارزه با فساد است.
حلقه گمشده ای بین جمع آوری داده ها و نظارت و ارزیابی راهبردهای ملی مبارزه با فساد وجود دارد. 
فعالیت های مربوط به صورت بندی، اجرا، نظارت و ارزیابی راهبرد مبارزه با فساد در درون قلمرو دولتی 
قرار دارد. بااین حال، اندازه گیری در بسیاری از موارد با بازیگران غیردولتی است. سازمان های جامعه 
مدنی نقش كلیدی در اندازه گیری فساد دارند به استثنای كشورهای اندكی كه این كار توسط دولت یا 
نهاد مبارزه با فساد انجام می گیرد؛ بنابراین، این گونه سازمان ها برای مشورت درمورد تدوین، نظارت و 
ارزیابی راهبردها به منظور كمک به نظارت بر میزان پیشرفت در طول زمان موردنیاز هستند. گرچه در 
اینجا نقص ذاتی در جمع آوری اطالعات فساد و استفاده مناسب از آن برای طراحی، اجرا، نظارت و 

ارزیابی وجود نخواهد داشت.
درس 4: نهادهای مبارزه با فساد تنها زمانی قادر به هماهنگ سازی اجرای راهبردهای مبارزه 

با فساد است که از سطح سیاسی مورد حمایت قرار گیرد.
تقریباً در همه كشورهایی كه در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفت نهادهای مبارزه با فساد در مركز 
ثقل تدوین و اجرای راهبردهای مبارزه با فساد قرار دارند. در برخی كشورها فرایند تأسیس نهاد مبارزه 
با فساد عمداً به تعویق افتاد كه این مسئله متعاقباً بر تدوین راهبرد مبارزه با فساد مؤثر بود. جایی كه نهاد 
مبارزه با فساد از قبل وجود داشت، این احتمال می رفت كه با عدم انتصاب رئیس نهاد یا با عدم تدارک 

منابع و صالحیت كافی، آن نهاد را با بن بست مواجه ساخت.
حتی در آن كشورهایی كه نهاد مبارزه با فساد كاماًل درحال فعالیت است نقش آن ضعیف است، 
با این فرض كه اجرای راهبرد مبارزه با فساد اغلب بر عهده نهادهای متعددی در داخل و خارج از 
دولت قرار دارد و متکی بر تعهدات مالی بلندمدت است. این امر پشتیبانی و هماهنگی قوی از مركز را 
می طلبد كه اغلب وجود ندارد. بدون این حمایت سطح باال، این نهادها نخواهند توانست با وزارتخانه 
با فساد، پیش شرط  مبارزه  برای  اراده سیاسی  ازاین رو  اجرای راهبرد همراه شوند.  درزمینه تدوین و 
اجرای موفقیت آمیز راهبرد مبارزه با فساد است؛ به این معنا كه نهاد مبارزه با فساد باید مجهز به منابع، 
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ظرفیت و توان كافی برای پیش گیری و مبارزه با فساد از راه تأمین هماهنگی كلی باشد درحالی كه 
حکومت مركزی نیز باید به هدایت فرایند كلی تدوین، اجرا و نظارت راهبرد مبارزه با فساد یاری رساند.

درس 5: نظارت و ارزیابی راهبردهای مبارزه با فساد ضعیف ترین حلقه را تشکیل می دهد.
راهکارهای  و  مشخص  خط مبناهای  با  همراه  قابل اندازه گیری  شاخص های  تعیین  كلیدی،  چالش 
تعقیب كننده برای مشخص نمودن این نکته است كه آیا پیشرفتی صورت گرفته و آیا انطباق سیاست ها 
و راهبردها بر این اساس انجام پذیرفته است؟ تنها كشورهای معدودی راهکارهای اجرایی، نظارت و 
ارزیابی كافی را به وجود آورده اند. كشورهایی مانند مالزی و جمهوری كره نیازمند مطالعه دقیق تر برای 
فهم این نکته است كه چگونه می توان رویه های مطلوب آن ها را در سایر كشورها تکرار كرد. غالباً 
معیارهای عملکرد و شاخص ها در مرحله طراحی راهبرهای مبارزه با فساد وجود ندارند. الزم است 

نظارت و ارزیابی به شکل مؤثرتری در راهبردهای مبارزه با فساد آسیا- اقیانوسیه یکپارچه شود. 
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بررسی�اصول�و�فرایند�رسیدگی�به�شکایات�مردمی

كهنمویی2  دكتر شعبان نجف پور1 ، محمدرضا اتفاق 

چکیده

نیت ها است؛  و  گفته ها  به منصه ظهور رساندن  پاسخ گویی اجتماعی  و  به شهروندان  پاسخ گویی 
شهروندان  و  مردم  مستخدمین  به عنوان  دولتی،  دستگاه های  و  دولت  مسئولین  كه  راه هایی  از  یکی 
می توانند در راستای پاسخ گویی و صیانت از حقوق شهروندان اتخاذ نمایند، رسیدگی مؤثر به شکایات 
كاركنان خود است. رسیدگی مؤثر به شکایات  شهروندان و ارائه آموزش های رسیدگی به شکایات به 
مردمی باید بر مبنای عناصر فرهنگ، اصول، افراد، فرآیند و پردازش و تحلیل باشد. در این تحقیق با 
كتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود به بررسی اصول و فرایند رسیدگی  استفاده از روش مطالعه 

به شکایات مردمی خواهیم پرداخت.

کلیدی: پاسخ گویی، رسیدگی به شکایات مردمی، عناصر، اصول گان� واژ

najafpour@ut.ac.ir -كشور كل  1 - دكترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران، رئیس اداره صیانت از حقوق شهروندی سازمان بازرسی 
كشور كل  2 - رئیس مركز ملی رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی 

گذری بر اصطالحات حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین
از منظر تفاوت ها و شباهت ها

محمد باقری كمار علیا1 

      چکیده

قانون اساسی جمهوری اسالمی  امور و اجرای صحیح قوانین در اصل 174  دو عبارت حسن جریان 
ایران به عنوان دو واژه شاخص و منتسب به حق نظارت قوه قضاییه تصریح گردیده است. منبع استنادی آن ها 
كجاست؟ آیا هر دو دارای مفهوم و معنای واحدند؟ اگر چنین است پس مقصود قانون گذار اساسی از ذكر 
جداگانه آن ها چیست؟ چه وجوه تشابه و افتراقی برای این دو متصور است؟ این سؤاالت و پرسش هایی از 

این قبیل در مراجعه به این اصل قانون اساسی و اصل 156 به ذهن متبادر می شود.
با مراجعه به سوابق ازجمله مشروح مذاكرات قانون گذار و همچنین مباحث منطقی برخی از اهل علم، 
اگرچه به تشریح برخی ابعاد آن مبادرت شده لیکن به پاسخ كامل و جامعی نائل نمی شویم لذا در این گفتار 
تالش شده تا حد مقدور و از زاویه دیگر عمدتاً مبتنی بر تجارب عملی به بیان ابعاد مختلف قضیه پرداخته و 

در مقام پاسخ گویی و حداقل ابراز دیدگاه های شخصی به مصادیقی نیز اشاره شود.

واژگان کلیدی: اجرای قانون، حسن جریان امور، قانون اساسی، نظارت

 

1 - دكتری حقوق كیفری و جرم شناسی، سرپرست دفتر بررسی و تنقیح گزارش های سازمان بازرسی كل كشور
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مقدمه
و  فردی  پشتیبانی حقوق  از  قوه قضاییه  تعریف  مقام  پنجاه و ششم در  و   در صدر اصل یک صد 
اجتماعی و مسئولیت تحقق بخشیدن به عدالت یاد شده است و در بند 3 از همین اصل نظارت بر حسن 

اجرای قوانین را ازجمله وظایف آن برشمرده است.
چه  بر  مبتنی  حقوق  این  دید  باید  امر  بدو  در  عدالت  تحقق  و  افراد  حقوق  از  پشتیبانی  برای 

حمایت های قانونی است.
در اصل نوزدهم تمامی مردم ایران از تساوی حقوق برخوردار و در اصل بیستم آحاد جامعه در 

حمایت قانون قرار داده شده اند.
قوانین عادی از بدو قانون گذاری در كشور مملو از اوامر و نواهی تکلیفی و تکمیلی راجع به 
حقوق افراد بوده و آنچه مسلم است این همه درراستای تنظیم روابط و برقراری نظم و درنهایت تحقق 

عدالت است.
قوه قضاییه برای ایفای وظایف خود الجرم و در ابتدای امر ناگزیر به رجوع به قوانین موضوعه 
به منظور ارزیابی و سنجش چگونگی جریان امور می باشد زیرا فرض بر این است كه برای اكثر قریب 
به اتفاق افعال و حقوق افراد )حقیقی و حقوقی( قانون نوشته و یا حداقل معیار و مالک مشخصی 
وجود دارد. بر همین اساس است كه در اصل یک صد و شصت و هفتم قاضی در مقام صدور حکم 
موظف به تالش برای یافتن مرجع استنادی خود در قوانین مدون، منابع و فتاوای معتبر اسالمی و 

دیگرموارد شده است.
چنان كه بیان شد در بند سوم از اصل 156، نظارت بر حسن اجرای قوانین به عنوان وظیفه قوه 

قضاییه احصاء شده است.
از سوی دیگر در اصل یک صد و هفتاد و چهارم در مقام بیان فلسفه وجودی سازمان بازرسی كل 
كشور به حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های 

اداری استناد شده است.
در این رابطه سؤاالتی مطرح است، نخست اینکه با توجه به اصل 156 كه مقدم بر اصل مزبور 
است و در آن ذكری از نظارت بر حسن جریان امور نشده است چه دلیلی برای تصریح جداگانه این 
عبارات وجود داشته است؟ به عبارتی آیا منظور، تعیین تکلیف جدیدی بوده و به منظور تکمیل اصل 

156 به این امر مبادرت شده یا اساساً هدف خاصی مدنظر نبوده است؟
آیا  باشد  تحقق یافتنی  جامعه  آحاد  تأمین حقوق  و  عدالت  قوانین  اجرای صحیح  با  اگر  دوم، 

نمی توان از آن حمل بر قرار داشتن جریان امور بر مدار حسن كرد؟
آنچه مسلم است ارتکاب عمل عبث و بی هدف برازنده قانون گذار نبوده و به نظر می رسد اصل 
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174 در مقام تکمیل و تصریح نسبت به مفهوم نظارت مصرح در اصل 156 برآمده است.
در پاسخ به سؤال دوم باید دید چه تفاوت ها و شباهت هایی بین اجرای قوانین و حسن جریان 

امور است.
این دو واژه از زوایای مختلف بررسی می شود.

وجوه تشابه و اختالف از دیدگاه علمی
عدل در معنی عام خود عبارت است از این كه هر چیزی را اعم از مادی و یا معنوی در موضع شایسته 
و مناسب آن قرار دهند چنان كه اگر فعلی صورت می گیرد در جای خود باشد و اگر كاری ترک 
می شود به جا و به موقع باشد. این تعریف در تمامی موارد اعم از آنکه قانونی بر این فعل و ترک فعل 
وضع شده یا نشده باشد قابل اطالق است، پس برای ارزیابی تحقق عدالت در مواردی كه قانون نوشته 
موجود است به آن رجوع می شود و در غیر آن باید به آنچه نزد عقال و اهل فن متعارف و پذیرفته 

است مراجعه كرد.
در غالب موارد قانون با هدف تحقق یک نتیجه وضع می شود به عبارتی نتیجه تام مدنظر قانون گذار 
است ولی جریان یا فرآیند یک امر و به عبارتی طریق حصول نتیجه نهایی الزاماً مبتنی بر قانون نیست 

به این معنا كه گردش كار امر را غالباً قانون تعیین نمی كند.
حال باید دید آیا درصورتی كه با اجرای قانون نتیجه محقق شد الزاماً می توان چنین استنباط كرد 
كه گردش كار و جریان امر نیز به نحو مناسب و پسندیده ای بوده است؟ در مقام پاسخ به این سؤال 
ابتدا باید گفت هر فرآیندی دارای نقطه آغاز و پایانی است و در مواقعی آثار آن حتی پس از خاتمه 
آن فرآیند یا تحقق پدیده یا تولید یک محصول همچنان بر دوام است. به هرحال صرف نظر از بسیاری 
امور كه اساساً برای آن ها قانونی وضع نشده و به مسلمات و بدیهیات مشهورند در سایر اموری كه 
دارای تصریح قانونی هستند نیز به تمام مراحل به ویژه پیرامون آثار و نتایج در عبارات قانونی اشاره 
نمی شود به طوركلی جریان یک امر اعم است از مقدمات، گردش كار، نتیجه و آثار مترتب بر آن 
یعنی قبل، حین و بعد از عمل و شامل كلیه مراحلی است كه خواه مورد اشاره قانون قرارگرفته یا 
نگرفته، ضمانت اجرا برای آن پیش بینی شده یا نشده باشد. اجرای قانون صرفاً شامل هر آنچه از سوی 
قانون گذار بیان شده خصوصاً به هر تکلیفی كه مقرر شده اطالق می شود هدف از ذكر قسمت اخیر 
عبارت از این است كه قوانین دارای جنبه اختیاری اساساً الزامی برای مکلف مقرر نمی دارد پس در 
مقام ارزیابی فعل و انفعاالت ناشی از قوانین تکمیلی یا اختیاری نیز باید از منظر چگونگی جریان امور 

به آن ها نگریست.
نتیجه اینکه رابطه جریان امور و اجرای قانون، عموم و خصوص مطلق است. به عبارتی عالوه بر 
اینکه دایره شمول جریان امور وسیع تر است رابطه بین آن دو نیز دوطرفه نمی باشد زیرا چه بسا نتیجه ای 
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كه در مقام اجرای قانون حاصل می شود مفید یا مطلوب نیست.
برای مثال قانون گذار در آیین نامه مالی معامالتی دولت، قانون محاسبات عمومی و دیگرموارد 
مقرر داشته كاال و خدمات مورد نیاز دستگاه ها باید به كمترین بهای ممکن خریداری شود حال اگر 
كاالی بدون كیفیتی مطابق این تکلیف به بهای اندک خریداری شود اما كارایی و دوام الزم را نداشته 
باشد بدیهی است قانون به درستی اجرا شده ولی نتایج و تبعات حاصل از آن معقول و منطقی نبوده و 
زیان بار است. به همین دلیل است كه متعاقباً قانون برگزاری مناقصات با در نظر داشتن این توالی فاسد 
به جبران این نقیصه پرداخته و كیفیت را به عنوان یکی از مالک های خریدهای دولتی تعیین نموده 

است.
از همین جا می توان به این مهم نیز پی برد كه تکامل و تعالی قوانین نیز در سایه نظارت بر جریان 

امور و كشف نقاط ضعف و قوت امکان پذیر است.
برای مقایسه درصد اهمیت این دو واژه از زاویه دیگری نیز می توان نگاه كرد. به این ترتیب كه 
نظارت حین و بعد از اقدامات دستگاه های اجرایی به عبارتی »نظارت بر حسن جریان امور« در تبصره 

الحاقی ماده یک قانون تشکیل سازمان بازرسی كل كشور تصریح گردید.
به  بیان دیگر سازمان بازرسی كل كشور به دلیل اختیارات قانونی نظارت بر حسن جریان امور از 

موقعیت ویژه و ممتازی نسبت به سایر دستگاه های نظارتی برخوردار شده است.
به طور مثال دیوان محاسبات كشور صرفاً مجاز به تطبیق عملکرد و اقدامات دستگاه ها با قانون 
است و اساساً محلی برای ورود در بررسی مقدمات یا آثار اقدامات ندارد، درحالی كه سازمان بازرسی 
كل كشور با اختیار نظارت بر حسن جریان امور حتی بر فرض عدم اختیار نظارت بر اجرای صحیح 
قوانین از دایره نظارتی وسیع تری برخوردار است؛ بنابراین ممکن است رفتاری از دیدگاه دیوان با 
سازمان منطبق با قانون تشخیص داده شود ولی غبطه و صرفه و صالح در آن نباشد. وظیفه تشخیص و 
انعکاس قسمت اخیرالذكر متوجه دیوان نیست درحالی كه سازمان بازرسی كل كشور مکلف به آن 

است.

وجوه تشابه و اختالف از دیدگاه حقوقی
چنان كه می دانیم روابط اشخاص با یکدیگر اعم از اشخاص حقیقی در چارچوب حقوق خصوصی 
و یا اشخاص حقیقی با اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی اساساً مبتنی بر دو رابطه است یکی 

رابطه قضایی و دیگری رابطه غیرقضایی )اخالقی(.
روابط قضایی عبارت است از روابطی كه تحت اداره قانون قرار گرفته است. چنان كه در عقد بیمه 
و روابط كارگر و كارفرما رابطه موجود از نوع قضایی است نکته قابل توجه این است كه قانون در 
بیشتر موارد تا حد معینی پیش رفته و جلوتر از آن نمی رود. بسیاری از امور تركیبی از روابط قضایی 



63هنسایئلی ط ی بای اگیتلیب ی ا سیای تل ایطصی یی  تیگ

و غیرقضایی است و تنها آن بخشی از این روابط كه تحت سلطه قانون است عنوان روابط قضایی را 
دارد.

در تعریف اخالق اكثر علمای علم حقوق معتقدند قواعدی كه در زمان و مکان معین در اكثریت 
یک جامعه رعایت آن ها الزم شمرده شده و یا اجرای آن قواعد را نیکو بدانند و درعین حال ضمانت 
بدهد  نفع كسی  به  رأی  اشتباهاً  دادگاه  اگر  مثال  به طور  می شود  نامیده  اخالق  باشند  نداشته  اجرا 

محکومٌ له اخالقاً مکلف است كه محکوٌم به را نگیرد و اگر گرفته پس بدهد.
قانون در معنی خاص خود مصوبات مجالس ویژه و در معنی عام تصویب نامه و آیین نامه های 
وضع شده توسط مراجع ذی صالح نظیر هیئت وزیران را شامل می شود و دارای عناصری نظیر ضمانت 

اجرا، استمرار، شمول آن بر مصادیق متعدد و قاعده حقوقی بودن است.
پس با عنایت به این گفتار یکی از بارزترین وجوه افتراق روابط قضایی و اخالقی در ضمانت 

اجرای آن دو است كه از آن به نیروی الزام آور قانون تعبیر می شود.
صرف نظر از نیروهای نهفته در قانون نظیر فطرت، عرف، مصالح، عقل و عدل كه جامعه را وادار 
به اطاعت و كاربرد آن می كند بسیاری از قوانین از ضمانت اجرای مشخص و مصرحی برخوردار 
می باشند كه افراد را ملزم به تمکین می نماید و اساساً وقتی كه قانون به تصویب رسید دولت، عمال 
دولت و مردم، متعهد به رعایت آن می باشند و این یک اصل مسلم است. درحالی كه در عمل و در 
مواجهه با خأل قانون یعنی اموری كه فاقد قانون نوشته اند یا اصوالً ضرورتی به تصریح قانونی ندارند به 
قیاس، عقل، مصلحت اندیشی و عمل متوسل می شویم و این جریان را، برای تفسیر و توجیه می گشاید 
و الزام افراد به انجام و یا ترک فعل با مشکل روبه رو می شود. لذا به این دلیل است كه عذر جهل به 
قانون درصورت عدم وجود شرایطی نظیر تکلیفی و الزامی بودن و مانند اینها اساساً از كسی پذیرفته 
نیست و از سوی دیگر تنها دو مرجع صالح به تفسیر قانون می باشند یکی قاضی در مقام قضاوت و 

صدور حکم مستند به اصل یک صد و شصت و هفتم و دیگری خود قانون گذار.
با عنایت به آنچه بیان شد چون در این نوشتار مراد از جریان امور و اجرای قوانین در روابط اداری 
است و اصوالً برای تمام مراتب یک جریان اداری قانون نوشته وجود ندارد پس رابطه غیرقضایی نمود 

داشته كه در آن عرصه اعمال سالیق و تفسیر و توجیه بسیار فراخ و گسترده است.
نظارتی دارای چه وضعیتی است.  از منظر دستگاه های قضایی و  این اختالف  ببینیم  باید  حال 
باتوجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، عملی صرفاً مستوجب مجازات است كه در قانون عنوان 

مجرمانه داشته و مجازات آن نیز مشخص شده باشد.
به منع  باشد ولو خالف اخالق و رفتار متعارف محکوم  فاقد چنین وصفی  بنابراین عملی كه 
تعقیب است گرچه در امور مدنی و در روابط خصوصی مبتنی بر قراردادها مادام كه فعلی خالف 
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صریح قانون نباشد نسبت به طرفین نافذ بوده بنابراین با طرح دعوی و به موجب ماده 10 قانون مدنی 
در حمایت قانون قرار گرفته و الزام آور است.

اختالف امور قضایی و غیرقضایی با توجه به قانون تشکیل سازمان بازرسی كل كشور مصوب 
1360 و اصالحات بعدی مصوب مجلس شورای اسالمی نیز قابل بررسی است.

اول: برابر قسمت اخیر تبصره ذیل ماده یک این قانون ارائه پیشنهادهای مناسب درراستای حسن 
جریان امور به عنوان آخرین مرحله فرایند نظارت و بازرسی ذكر شده است و به موجب بند )ج( ماده 
2 اعالم موارد تخلف و نارسایی ها و سوءجریان های اداری و مالی درخصوص دستگاه های مختلف 
به مراجع و مسئولین اداری )غیرقضایی( ذی ربط ازجمله وظایف و اختیارات این سازمان برشمرده 
شده است و در ادامه در بند )د( همین ماده مخاطب گزارش های بازرسی متضمن اعالم وقوع جرم یا 

تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی را مراجع قضایی و اداری صالح تعیین نموده است.
دوم: صرف نظر از تکالیف مقرر در ماده 6 برای مراجع قضایی و اداری مبنی بر رسیدگی خارج 
از نوبت به گزارش های سازمان در ماده 10 وزیر یا مسئول دستگاه مربوطه موظف به شروع عملیات 
اجرایی به منظور انجام پیشنهادهای مندرج در گزارش است و در تبصره زیر این ماده ضمانت عدم 
ازطریق رسیدگی در دادگاه صالح مشمول  استنکاف مسئولین ذی ربط  احراز  با  پیشنهادها  اجرای 

مجازات مقرر در تبصره )1( ماده )8( همین قانون شمرده شده است.
قابل  به خوبی  این زاویه  از  امور قضایی و غیرقضایی  این مطالب وجوه اختالف  از  استفاده  با 
تشخیص است با این توضیح كه اعمال مبتنی بر قانون نوشته )امور قضایی( با همان منبع مورد سنجش 
قرار گرفته و درصورت احراز انحراف به عنوان تخلف به مفهوم عام آن الجرم در مراجع ذی ربط 
تعقیب اداری، انتظامی یا جزایی می شود درحالی كه رفتارهای عمدتاً فاقد حمایت قانونی و مرتبط با 
جریان امور فاقد جنبه قضایی بوده و لذا پیشنهاد اصالح آن ها بنا به تشخیص و ارزیابی های كارشناسی 

)كه در اكثر اوقات هم بسیار متفاوت هستند( به مدیران و مسئولین اجرایی منعکس می گردد.
قابل  امور  باهدف حصول حسن جریان  اصالحی  پیشنهاد  غیرقضایی صرفاً  امور  در  به عبارتی 
ارائه است درحالی كه در امور قضایی باید با در نظر گرفتن ضمانت اجرای قانون موضوعه عقوبات 
تخطی از آن را حتماً دنبال كرد. ضمن آنکه در امور غیرقضایی نمی توان الزام و تکلیف قاطع كرد 
زیرا درصورت اثبات عدم استنکاف مسئولین موضوع تبصره ماده 10 در مرجع صالح قضایی، اساساً 
ضمانت عدم اجرای پیشنهادها با تردید مواجه خواهد شد وانگهی شمول تبصره ماده 10 به واسطه عدم 
اجرای قانون تشکیل سازمان بازرسی كل كشور در نظر گرفته شده و این ماده اساساً ضمانت اجرای 

رفتارهایی كه فاقد قانون نوشته اند محسوب نمی شود.
در اینجا مثالی مطرح و سخن را در این بخش به پایان می بریم.
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تعدد  برای  محدودیتی  آن  اخیر  اصالحات  از  پیش  و  تجارت  قانون  مطابق  می دانیم  چنان كه 
عضویت در هیئت مدیره شركت های تابع این قانون تصریح نشده و از مفهوم قانون نیز چنین امری 
استنباط نمی شد. در همین راستا معدود افرادی به طور هم زمان در بسیاری از شركت های وابسته به 
دستگاه های اجرایی به ویژه درمورد شركت های تابع نهادهای عمومی غیردولتی و یا شركت هایی 
كه به واسطه سهام كمتر از 50 درصد دولت در آن ها، غیردولتی محسوب می شوند عضو هیئت مدیره 
بودند البته با استفاده از عنوان عضو غیرموظف توجیهی برای عدم لزوم حضور دائم آنان نیز فراهم 

شده بود.
قانون،  سکوت  به دلیل  روند  این  بر  قضایی  رابطه  حاكمیت  عدم  به  علم  با  این خصوص  در 
سوءجریانی احراز نمی شد درحالی كه اشکال و تالی فاسد داشت كه به سهولت امکان عبور از آن 
متصور نبود به این نحو كه مجمع عمومی صاحبان سهام، اعضای هیئت  مدیره را برای اداره سرمایه 
خود با تفویض اختیارات نسبتاً كاملی انتخاب می نمایند. نظر به اینکه تصمیمات متخذه توسط اعضای 
این هیئت سرنوشت منافع صاحبان سهام را رقم می زند لذا مستوجب دقت نظر و اشراف كامل ایشان 
به جوانب و عواقب آن است حال تصور كنیم اعضایی كه با عضویت در هیئت مدیره شركت های 
متعدد و بدون حضور مؤثر و احاطه بر امور در مقام تصمیم گیری قرار می گیرند چگونه می توان به 
آرای آن ها اعتماد كرد؟ به ویژه درخصوص سرمایه صندوق های بیمه اجتماعی كه متعلق به میلیون ها 

بیمه شده است جالب تر اینکه در ازای چنین عملکرد ناثوابی اجرت و پاداش نیز پرداخت می شود.
در اینجا رابطه حاكم بر این جریان در گذشته از نوع غیرقضایی بود و منطق و عقل حکم بر 
ناصواب بودن آن دارد وانگهی نتایج حاصله نیز داللت بر این امر دارد. پس باید از دریچه نظارت 
بر حسن جریان امور این فرآیند را مورد تحلیل قرار داده و پیشنهاد اصالحی مبنی بر محدود كردن 
عضویت به تعداد معینی ارائه كرد ولی امکان اینکه در این خصوص انگشت اتهام بر كسی نهاد یا 
خواستار تعقیب اداری یا جزایی وی شد وجود نداشت. البته با پیگیری و اصرار مراجع نظارتی به ویژه 
سازمان بازرسی كل كشور قانون گذار در اصالحیه قانون تجارت در سال 1395 محدودیت های توأم 

با ضمانت اجرا مقرر كرد.

وجه تشابه و اختالف از دیدگاه مدیریتی
اجرایی  و دستگاه های  اداری  تابعین حقوق  به  مربوط  به طور خاص  بحث  این  در  مدیریت مطرح 
)قوای سه گانه( است. با این توضیح كه در روابط مبتنی بر حقوق خصوصی؛ مدیریت امور تابع اراده 
مالک یا ذی حق و به طوركلی تحت تأثیر اراده قراردادی است لیکن كاركنان و مدیران دستگاه های 
اجرایی الزاماً تحت سلطه و حاكمیت قوانین مجاز به اعمال اراده می باشند. به عبارتی در اینجا اراده 
قانون جانشین اراده شخصی یا قراردادی است. البته در روابط اداری حکومت قراردادی وظایف كه 
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به صورت شرح وظایف متبلور است از نوع قراردادهای الحاقی غالباً منبعث از قوانین تکلیفی هستند.
نکته دومی كه باید در نظر گرفته شود این است كه مدیریت یک فرایند به منظور هدایت منطقی 
و معقول جریان امور برای تحقق نتیجه مطلوب است مسلماً در طی این طریق نقشه و مسیر حركت 
به وضوح و به جزء تبیین و مقرر نشده است به ویژه در حاالت غیرمترقبه و دور از انتظار؛ از سویی جریان 
امور اداری توقف پذیر نیست پس سؤالی كه مطرح می شود این است كه با وجود محدودیت های 
قانونی و معاذیر اجرایی تکلیف رهبری یا مدیریت جریان چیست؟ با توجه به مطالب مذكور در دو 
بخش قبلی و مقدمه اخیر چنین نتیجه می شود كه مدیریت امور الزاماً در اجرای صرف قانون خالصه 
نمی شود به عبارتی مدیریت با مفهوم جریان مطلوب و مناسب امور پیوند ناگسستنی دارد چه آنکه 
مدیر در مسیر تحصیل هدف الجرم عالوه بر رعایت قانون ملزم به در نظر داشتن صرفه و صالح 
دستگاه و جلب رضایت ارباب رجوع یا مشتریان نیز می باشد و چنان كه قباًل اشاره شد اجرای قانون 

همواره با صرفه و صالح همراه نیست.
با خسارتی قریب الوقوع و درحالی كه  برای مثال به موقعیتی اشاره می شود كه مدیر در مواجهه 
اعتباری برای جلوگیری از آن پیش بینی نشده مجبور به جابه جایی اعتبار و مصرف آن در غیر محل 
مصوب می شود و یا برای دستیابی سریع تر به نتیجه و یا ارائه بهتر خدمات ناگزیر به پرداخت وجوه 
مازاد می شود. علی القاعده در مانحن فیه از قانون تخطی شده و مباشر مستوجب تعقیب اداری و جزایی 
است؛ اما به تجربه ثابت شده است كه محاكم در چنین مواردی با تشخیص اینکه سوءنیتی در میان نبوده 
و یا اعتبار در مسیری مصرف شده كه خارج از جریان منطقی و عقالنی نیست وصف مجرمانه به آن 

نمی دهند و یا از مجازات صرف نظر می نمایند.
می توان  امور  جریان  بر حسن  نظارت  با  تنها  كه  شود  اشاره  مهم  مطلب  این  به  باید  اینجا  در 
درخصوص مدیریت یک فرآیند به نحو جامع و كاملی قضاوت كرد زیرا با اجرای قانون گرچه نظر 
قانون گذار تأمین شده ولی چنین یقینی نمی توان حاصل كرد كه جریان امور به نحو مناسبی اداره شده 

است.
در ارزیابی مدیریت زوایای مختلفی مدنظر قرار می گیرد كه بسیاری از آن ها در زمره الزامات 
قانونی نیست بنابراین دایره تحقیق بیشتری مورد انتظار است. صفاتی چون تدبیر، شجاعت در تصمیم، 
صداقت، ترویج روحیه تعاون و مشاركت، اعتماد به همکاران، نظارت مستمر بر امور و مانند اینها را 
نمی توان به محک قوانین سنجید درحالی كه ارزیابی مدیریت بدون سنجش این مؤلفه ها قابل قبول 

نیست.
از  اعم  امور  مدیریت  و كیف  كم  بر  نظارت  امور،  جریان  بر حسن  نظارت  اینکه  آخر  كالم 
چگونگی اجرای قانون است و خصیصه ویژه آن خروج از برخوردها و قضاوت های بدون انعطاف 
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قانونی است همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین به لحاظ این كه با مالک و معیار مشخصی 
صورت می پذیرد و مؤلفه های زمان و مکان نیز در آن مؤثر است در زمره امور قضایی و حقوقی است 
درحالی كه نظارت بر حسن جریان امور با دیدگاه مدیریتی بوده و الزاماً مبتنی بر جنبه حقوقی نیست 

و فراخور زمان و مکان خط مشی و معیارهای متناسبی را می طلبد.
به طور خالصه تفاوت ها و شباهت های حسن جریان امور و اجرای قانون به قرار زیر است:

1- از دیدگاه علمی
رابطه این دو عموم و خصوص مطلق است؛ -
در اجرای قانون نتیجه تام مدنظر قانون گذار است و طریق حصول آن الزاماً مبتنی بر قانون  -

نیست؛
با اجرای قانون نمی توان مطلقاً یقین به حسن جریان امور كرد. -

2- از دیدگاه حقوقی
اجرای قانون در زمره روابط قضایی و جریان امور عمدتاً مبتنی بر روابط غیر قضایی )اخالقی(  -

است؛
ضمانت اجرا یا نیروی الزام آور قانون مرز جدایی این دو است؛ -
در روابط غیر قضایی عرصه اعمال سالیق و تفسیر و توجیه بسیار گسترده تر است. -

3- از دیدگاه مدیریتی
مدیریت امور الزاماً در اجرای صرف قانون خالصه نمی شود؛ -
با نظارت بر حسن جریان امور می توان درخصوص مدیریت یک فرآیند به نحو جامع و كامل  -

قضاوت كرد.
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نیت ها است؛  و  گفته ها  به منصه ظهور رساندن  پاسخ گویی اجتماعی  و  به شهروندان  پاسخ گویی 
شهروندان  و  مردم  مستخدمین  به عنوان  دولتی،  دستگاه های  و  دولت  مسئولین  كه  راه هایی  از  یکی 
می توانند در راستای پاسخ گویی و صیانت از حقوق شهروندان اتخاذ نمایند، رسیدگی مؤثر به شکایات 
كاركنان خود است. رسیدگی مؤثر به شکایات  شهروندان و ارائه آموزش های رسیدگی به شکایات به 
مردمی باید بر مبنای عناصر فرهنگ، اصول، افراد، فرآیند و پردازش و تحلیل باشد. در این تحقیق با 
كتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود به بررسی اصول و فرایند رسیدگی  استفاده از روش مطالعه 

به شکایات مردمی خواهیم پرداخت.

کلیدی: پاسخ گویی، رسیدگی به شکایات مردمی، عناصر، اصول گان� واژ

najafpour@ut.ac.ir -كشور كل  1 - دكترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران، رئیس اداره صیانت از حقوق شهروندی سازمان بازرسی 
كشور كل  2 - رئیس مركز ملی رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی 

طراحی و اعتباریابی شاخص  های ارزیابی عملکرد مدیران با رویکرد 
تصادفی کرامبولتز

)مطالعه موردی سازمان بازرسی کل کشور(
دكتر طیبه جعفری1

     چکیده

یکی از مسائل موردتوجه در سازما ن ها، بهبود عملکرد و كارایی آن سازمان است. بی گمان برای رسیدن به 
این هدف توجه دقیق به برنامه ریزی، سازمان دهی، كنترل و نظارت، تصمیم گیری و سرانجام ارزشیابی برنامه های 

انجام شده نقش به سزایی دارند.
ارزیابی برای هرسازمانی از ضروریات است. سازمان ها به منظور آگاهی از میزان موفقیت و كیفیت فعالیت هاي 
خود باألخص در محیط هاي پیچیده و پویا نیاز مبرم به  نظام ارزیابی دارند. از سوي دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی 
و كنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراري ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی می گردد كه پیامدهاي 
آن كهولت و درنهایت مرگ سازمان است. ممکن است بروز پدیده مرگ سازمانی به علت عدم وقوع یک باره 
آن، از سوي مدیران عالی سازمان ها احساس نشود. لکن مطالعات نشان می دهد فقدان نظام كسب بازخورد امکان 
انجام اصالحات الزم براي رشد، توسعه و بهبود فعالیت هاي سازمان را غیرممکن می نماید، سرانجام این پدیده 
مرگ سازمانی است. در میان انواع ارزیابی ها، ارزیابی عملکرد2 در سازمان مقوله بااهمیتی است. ارزیابی عملکرد 
فرآیندی است كه سازمان ها و كاركنان را در تأمین نیازهایشان یاری می كند. اگر ابزارهای الزم به خوبی طراحی 
شود و به نحو صحیح مورداستفاده قرار گیرد وسیله مناسبی برای تشویق، آموزش، بهسازی و در مواردی تنبیه 

كاركنان خواهد بود.
سازمان هاي تجاري درگذشته تنها از شاخص هاي مالی به عنوان ابزار ارزیابی عملکرد استفاده می كردند؛ تا 
اینکه »كاپلن و نورتن3« در اوایل دهه 1980 پس از بررسی و ارزیابی سیستم هاي حسابداري مدیریت، بسیاري از 
ناكارایی هاي این اطالعات را براي ارزیابی عملکرد سازمان ها نمایان ساختند كه این ناكارایی ناشی از افزایش 
پیچیدگی سازمان ها، پویایی محیط و رقابت بازار بود. در این پژوهش، قصد داریم به طراحی و اعتباریابی الگوی 

ارزیابی عملکرد مدیران سازمان بازرسی كل كشور با رویکرد تصادفی كرامبولتز بپردازیم. 
واژگان کلیدی: الگو، ارزیابی عملکرد، مشاوره شغلی، رویکرد تصادفی كرامبولتز، مدیران

1 - رئیس گروه مطالعات و پژوهش های سالمت اداری مركز مطالعات وپژوهش های سالمت اداری و مبارزه با فساد 
سازمان بازرسی كل كشور

2 - Performance Evaluation
3 - Kaplan & Norton
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مقدمه
پیش از انقالب صنعتی، در مدیریت، روش های معمول و سنتی به كار گرفته می شد، ولی با وقوع انقالب 
صنعتی و تولید انبوه، دیگر این روش ها جواب گوی نیاز جامعه و صنایع نبود؛ زیرا معایب اصلی آن 
انتخاب تصادفی كارگران، عدم تشویق افراد كوشا و استفاده از روش استبدادی در رهبری سازمان ها 
و صنایع موجب بروز مشکالت عدیده می شد. در این زمان صاحب نظران »مدیریت علمی« كه بیشتر 
مهندسان جوانی بودند كه به صورت تجربی با شیوه های انجام كار روبه رو بودند »مدیریت علمی« را 
مطرح نمودند. »فردریک تیلور«1  كه فردی معمولی بود و به علت كم بینایی نتوانسته بود در رشته حقوق 
ادامه تحصیل دهد به عنوان یک كارگر ساده در كارخانه مشغول كار شد. »تیلور« به دلیل فعالیت زیاد 
خیلی زود از كارگری ساده تبدیل به مسئول فنی شد. وی در طول این مدت از نزدیک با روش های 
انجام كار و مشکالت آن آشنا شد و درصدد حل آن برآمد. شروع كار »تیلور« و مطالعات وی )1900( 
درزمینه اداره امور به نحوی كه تولید به حداكثر برسد، بود كه بعداً با تحقیقات و آزمایش هایی كه انجام 
داد پایه »مدیریت علمی« را بنیان نهاد و به عنوان »پدر مدیریت علمی« نیز شهرت یافت )نقیب زاده، 

.)1390
»فردریک تیلور« )1911( نظریه های خود را در كتابی با عنوان »اصول مدیریت علمی« منتشر كرد. 
هدف او از این نظریه، یافتن راهی بود تا ضمن كاهش هزینه تولید و افزایش بازدهی و سود، دستمزد 
بیشتری به كارگران تعلق گیرد. »تیلور« با طرح اصول چهارگانه ی خود در كتاب اصول مدیریت علمی 
سعی دارد با افزایش كارایی سازمان منافع كارگر و كارفرما را تلفیق كند. او برای بهره گیری كارگر 
از محصول كار خود طرح كارمزدی را توصیه می كند تا بتواند بین میزان دستمزد و میزان تولید رابطه 

برقرار كند )نقیب زاده، 1390(.
مدیریت منابع انسانی در اوایل قرن بیستم پایه گذاری شد و تحت تأثیر »فردریک وینسلو تیلور«  
واژه ی  با  بعدها  علمی« كه  »مدیریت  واژه ی  توصیف كرد كه  »تیلور«  قرار گرفت.   )1856-1915(2

»تیلوریسم« بیان می شد به چه معناست و تالش كرد كه بهره وری اقتصادی را در شغل های مولد افزایش 
تولید )كار( كرد و سعی در كشف  فرایند  وارد  را  اصلی ترین ورودی ها  از  او درنهایت یکی  دهد. 

بهره وری نیروی كار نمود )بلسینگر3، ترجمه خسرو جردی، 1383(.
ارتقای بهره وری نیروی انسانی در دنیای امروزی، از اساسی ترین نگرانی های مدیران است. اثربخشي 
این مهم در كاهش هزینه ها، ارتقای كیفیت كار و درنهایت جلب رضایت مخاطبین است. با بهره گیری 
از سیستم مناسب سنجش میزان عملکردها براساس معیارها و شاخص های از قبل تعیین شده می توان 

1 -Frederick Taylor
2 - Frederick Winslow Taylor
3 - Belsinger
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ارزیابي عیني انجام داد. ارزیابي عملکرد افراد یکي از مهم ترین فرآیندهاي كنترلي در مدیریت و از 
خروجی های فرآیند بهبود سازمان در مدیریت منابع انساني است. مستندات به دست آمده از این ارزیابي 
می تواند در بهبود فرآیند كاري سازمان و معیارهاي انتخابي، براي انجام فعالیت های بعدي مورداستفاده 

قرار گیرد )حسنعلی زاده،1390(.
فرایند ارزیابي عملکرد در تمامی ابعاد چارت سازمان ها تأثیر دارد. این فرایند نه فقط در بهره وری و 
رشد سازمان ها بلکه در میزان خشنودي شغلي، رفتار شغلی، تعهد كاری و به طوركلی سالمت جسم و 
روان كاركنان تأثیر انکارناپذیري دارد و از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است. در زمان كنوني 
افقي گسترده تر شوند و حیطه ی  ازنظر  اطالعات موجب شده كه سازمان ها  فناوري  فزاینده  كاربرد 
نظارت مدیران و سرپرستان افزایش یابد. بنابراین لزوم تغییر در سبک های سنتي ارزیابي باال به پایین 
الزامي است، زیرا سرپرست، مسئول ارزیابي تعداد زیادي از كاركنان است و در عمل نمی تواند به 

اهداف چندگانه ی ارزیابي عملکرد بپردازد )حقیقی و سماواتیان، 1390(.
یکی از عواملی كه می تواند در ارزیابی عملکرد مدیران مؤثر باشد، مهارت و استعداد ایشان در 
مشورت ها و مشاوره های شغلی است. درواقع یکی از برگ خریدهای مهمی كه برای ارزشیابی كار و 
عملکرد مدیران و رؤسا در سازمان های مختلف مدنظر قرار می گیرد، این است كه تا چه میزان مدیران 
در راهنمایی و مشاوره شغلی و كاری كاركنان سهم دارند و چقدر در این مهارت، قوی هستند. با 
رویکرد كرامبولتز1 می توان، به شناسایی رغبت ها، مهارت ها و توانایی های ایشان پرداخت و به آن ها 
كمک كرد تا هرچه بهتر، این مهارت ها و توانایی ها را پرورش دهند و در كار و حرفه خود به كارگیرند. 
با استفاده از رویکرد تصادفی كرامبولتز كه یک نوع رویکرد مشاوره شغلی است، می توان به ارزیابی 
عملکرد مدیران پرداخت. رویکرد تصادفی كرامبولتز، درواقع كوششی است برای توضیح و تفسیر 
رویدادهای شانسی یا تصادفی كه درزمینه ی و بافت مدل یادگیری اجتماعی روی می دهد. مطابق با 
زوایای این رویکرد، باز بودن ذهن، یکی از صفات شخصیتی ضروری برای هر فردی در محیط كار 
محسوب می شود، این رویکرد پیشنهاد می كند كه افراد می توانند توانایی های خود را براي تشخیص، 
بهره مند شدن یا حتي ایجاد رویدادهاي تصادفي در زندگي از طریق برخورداري از مهارت ها، رفتارها و 

نگرش خاصي كه با باز بودن ذهن در ارتباط است، افزایش دهند )كاكویی2، 2016(.
بنابر این می توان با این رویکرد، به ارائه الگویی برای ارزیابی مدیران سازمان های مختلف پرداخت. 
این مطالعه،  از این رهگذر هدف  باشد؛  بازرسی كل كشور  از این سازمان ها می تواند سازمان  یکی 
»طراحی و اعتبار یابی الگوی ارزیابی عملکرد مدیران سازمان بازرسی كل كشور با رویکرد تصادفی 

كرامبولتز« است.

1 - Krumboltz
2 - Kakui
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اهمیت و ضرورت پژوهش
یکی از عوامل هوشمندی هر سیستمی، ارزیابی و اندازه گیری عملکرد آن سیستم است. با توجه به 
اینکه ارزیابي و اندازه گیری عملکرد، موجب هوشمندي سیستم و برانگیختن مدیران درراستای رفتار 
مطلوب مي شود و بخش اصلي تدوین و اجراي سیاست سازماني است، سازمان بازرسی كل كشور 
انتخاب  برای  ارزیابی عملکرد  الگوی  و  فاقد یک سیستم  نظارتی،  از دستگاه های  به عنوان یکی  نیز 
به  الگویی طراحی گردد كه  انتصاب مناسب مدیران سازمانی حال و آینده است؛ ضروری است  و 
كمک آن اطمینان حاصل شود كه مدیران منتخب درراستای تحقق اهداف سازمانی شناسایی شوند تا 
بتوانند وظیفه ای را كه قانون اساسی طبق اصل 174 )مجموعه قوانین و مقررات قانون اساسی سازمان 
بازرسی كل كشور مصوب 1360 و اصالحات مصوب 1375( برای سازمان پیش بینی نموده و همچنین 
براساس سیاست های ابالغی و كالن سازمان بازرسی كل كشور: 1- تحقق اهداف، تکالیف قانوني و 
مأموریت هاي دستگاه هاي اداري، در راستاي سیاست هاي كلي نظام و قوانین مرتبط با برنامه توسعه 
كشور؛ 2- پیشگیري، كشف و شناسایي و مقابله با فساد مالي و اقتصادي و ارتقای سالمت دستگاه هاي 
اداري كشور، برنامه ریزی شده است را به درستی انجام دهند. كاوش و تالش نظام دار ازطریق مطالعه 
علمی درخصوص شناسایی شاخص ها و معیارهای مربوط به عملکرد مدیران با توجه به تغییر و تحوالت 
متغیرهای زمینه ای و اثرگذاری آن ها بر عملکرد مدیران در شرایط مختلف و با توجه به رویکرد مشاوره 
شغلی تحقیق و مطالعه علمی را طلب می كند. با توجه به اینکه در نظر است این الگو برای ارزیابی 
عملکرد مدیران در سازمان بازرسی كل كشور طراحی شود، الزم است مؤلفه ها و عوامل این الگو در 
سطح كالن براساس پژوهش تعیین گردد، زیرا در شرایط پیچیده امروزی روش های ساده و مدل های 
بنا بر آنچه گفته شد نظر به اینکه ماحصل  مبتنی بر حدس و گمان اعتبار خود را از دست  داده اند. 
كلیه فعالیت های مدیران معطوف به تحقق اهداف سازمانی می باشد، ضروری است معیارها و ابزارهای 
به رغم  از سوی دیگر  و  توانایی ها و عملکرد آن ها طراحی گردد  برای قضاوت درخصوص  دقیقی 
اهمیت موضوع ارزیابی عملکرد مدیران و نقش آن در بهبود كیفیت سازمان ها، برخی پژوهش ها با دامنه 
گستره نسبتاً محدود در ایران انجام شده است ولی مسئله موردبررسی را پوشش نمی دهد. ازاین رو، انجام 
پژوهشی جامع درباره ارزیابی عملکرد مدیران سازمان بازرسی كل كشور با رویکرد مشاوره شغلی و نیز 

ارائه الگویی برای آن می تواند در بهبود كیفیت ساختار و بهره وری سازمان ها ثمربخش باشد.

اهداف پژوهش
هدف اصلی

هدف كلی این پژوهش تبیین مؤلفه و شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران سازمان بازرسی كل كشور 
با رویکرد تصادفی كرامبولتز است.
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اهداف فرعی
تعیین مؤلفه های الگوی ارزیابی عملکرد مدیران سازمان بازرسی كل كشور با رویکرد تصادفی  -

كرامبولتز؛
تعیین میزان تناسب و اهمیت هریک از شاخص ها ومؤلفه های بُعد عملکرد مدیران سازمان  -

بازرسی كل كشور؛
تعیین وزن )ضریب( هریک از عامل های عملکرد مدیران سازمان بازرسی كل كشور در تعیین  -

نمره كل عملکرد.

سؤال های پژوهش
1- ارزیابی عملکرد مدیران سازمان بازرسی كل كشور با رویکرد تصادفی كرامبولتز دارای چه 

ابعاد، مؤلفه ها و شاخص هایی است؟
2- تناسب و اهمیت هریک از شاخص ها و عوامل بعد عملکرد مدیران سازمان بازرسی كل كشور 

به چه میزان است؟
3- هریک از عامل های عملکرد مدیران سازمان بازرسی كل كشور در تعیین نمره كل عملکرد از 

چه وزنی )ضریبی( برخوردارند؟

روش شناسی پژوهش
ازآنجاكه پژوهش حاضر به منظور ارزیابی عملکرد مدیران، درراستای باال بردن سطح اثربخشی سازمانی 
می باشد، الزم است تا مؤلفه های اصلی این الگو شناسایی و سپس مورد آزمون قرار گیرد، لذا این 
پژوهش در زمره ی پژوهش های آمیخته 1 )اكتشافی( 2 قرار می گیرد. در طرح پژوهش آمیخته زمینه یابی 

درباره »موقعیت نامعین« است )بازرگان، 1387(.
روش آمیخته تا حدودی با روش های دیگر متفاوت است. درروش پژوهش آمیخته، پژوهشگر 
خود را به یک روش محدود نمی كند، بلکه مجاز است در مراحل مختلف تحقیق، بسته به نیازی كه 
برای پاسخ گویی به پرسش های خود دارد، از روش های مختلف استفاده كند. این رویکرد ازآن رو 
بر یک  به جای آنکه فقط مبتنی  این تحقیقات  یافته های  نام دارد كه داده ها و  یا »تركیبی«  »آمیخته« 
باشند، حاصل تركیب دو رویکرد كمی و كیفی هستند. در واقع، در پژوهش های آمیخته  رویکرد 
داده های عددی و آماری معمول در مطالعات كمی به همان اندازه اهمیت دارند كه داده ها و یافته های 

روایتی و تفسیری مرسوم در مطالعات كیفی.
بر این اساس، در این پژوهش ابتدا به گردآوری داده های كیفی پرداخته شده و جنبه های مختلف 
پدیده )ارزیابی عملکرد مدیران( مورد شناسایی قرار گرفته است. در مرحله بعدی، ازطریق گردآوری 

1 - Mixed Method
2 - Exploratory
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مطالعه  این  ازآنجایی كه  است.  گرفته  قرار  آزمون  مورد  شده  پیش بینی  فرضیه های  كمی،  داده های 
به عنوان یک شیوه جمع آوری و تحلیل و تلفیق اطالعات كیفی و كّمی در پژوهش تمركز می كند، 
مهم ترین فرض بر آن است كه به كارگیری رویکردهای كمی و كیفی درک بهتری نسبت به زمانی كه 
این رویکردها جداگانه به كاربرده می شود، از موضوع پژوهش به دست می دهد؛ بنابراین، مرحله كّمی 

پژوهش با توجه به نتایج مرحله كیفی به اجرا درآمد.

مراحل انجام پژوهش
مرحله اول: مرحله کیفی

در مرحله اول مطالعه مقدماتی مبانی نظری با تحقیق در حوزه های ارزیابی عملکرد، رویکرد تصادفی 
كرامبولتز و سازمان بازرسی كل كشور مورد بررسی قرار گرفت.

در این مرحله ادبیات پژوهشی داخلی و خارجی نیز مورد بررسی قرار گرفت و الگوی مفهومی 
مستخرج از ادبیات تدوین شد.

به دلیل عدم وجود الگوهای جامع و بومی در حیطه ارزیابی عملکرد مدیران در سازمان بازرسی 

مرحله اول: 
مرحله کیفی

بررسی ادبیات 
نظری و پژوهشی رویکرد تصادفی کرامبولتز

بررسی ادبیات 
نظری و پژوهشی ارزیابی عملکرد

ترتیب دادن مصاحبه های 
نیمه ساختاریافته )انتخاب هدفمند از 

خبرگان/گردآوری داده ها(

تحلیل داده های کیفی

تدوین مقوله هاطبقه بندی داده هاکدگذاری داده ها

تدوین الگوی  مفهومی

شکل 1- فرایند انجام پژوهش در مرحله کیفی
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كل كشور، ضرورت بررسی آن از دیدگاه خبرگان و متخصصان می تواند در شناسایی و تدوین الگوی 
ارزیابی عملکرد مدیران در سازمان بازرسی كل كشور مثمرثمر باشد. در تحقیقات كیفی، مصاحبه جامع 
یا گفت وگوی هدف دار یکی از روش های شناخته شده است كه برای جمع آوری داده ها به صورت 
فزاینده ای مورد استفاده قرار می گیرد. مصاحبه ابزاری است درراستای شناخت علل عمقی رفتار و عقاید 
كه در ورای كمیات و امور عینی و ظاهری قرار دارد كه با دقت و توجه خاصی علل پیدایی پدیده ها را 
كه غایت علم شناخت و هدف عالی دانشمند اجتماعی است، محقق می سازد )ساروخانی، 1393(. انجام 
مصاحبه یکی از اركان اصلی در روش تحقیق آمیخته اكتشافی محسوب می شود. در پژوهش حاضر، 
برای شناسایی مؤلفه های الگوی ارزیابی عملکرد مدیران در سازمان بازرسی كل كشور ابتدا ادبیات 
نظری و پژوهشی مورد بررسی قرا گرفت و سپس برای تدوین یک الگوی جامع و بومی از مصاحبه های 
نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه مدیریت استفاده شد. دلیل استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته این است 
كه عالوه بر آنکه امکان تبادل نظرات و تفکر وجود دارد، می توان بحث و موضوع مصاحبه را درراستای 
دستیابی به اهداف پژوه هدایت نمود. همچنین در طول فرایند مصاحبه امکان مشاهده احساسات و 

رسیدن به باورها و اعتقادات مصاحبه شوندگان درباره موضوع پژوهش نیز وجود خواهد داشت.
جامعه آماری در این مرحله، خبرگان حوزه مدیریت می باشند. ازآنجایی كه خبرگان و صاحب نظران 
حوزه مدیریت درزمینه ارزیابی عملکرد به راحتی قابل شناسایی نیستند، ازاین رو از روش نمونه گیری 
هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. در این روش پس از شناسایی یا انتخاب اولین خبره و صاحب نظر از 
آن برای شناسایی و انتخاب دومین واحد نمونه گیری استفاده شد. به  همین ترتیب واحدهای دیگر نمونه 
شناسایی و انتخاب می شوند. نمونه گیری از صاحب نظران در این پژوهش تا زمانی ادامه پیدا خواهد كرد 

كه فرایند اكتشاف و تحلیل به نقطه اشباع نظری1 برسد.
اشباع نظری به این صورت بود كه محقق با ظهور اكتشافات اولیه سعی  كرد كه اطالعات بیشتری 
را در ادامه گردآوری كند تا شناسایی مقوله های جدید وضوح و معنای بیشتری پیدا كند. این كار تا 
زمانی ادامه پیدا كرد كه محقق احساس كند كه صاحب نظران دیگر اطالعات جدیدی ارائه نمی دهند. 
در ادامه تحلیل داده های كیفی هم انجام شد و در پایان این مرحله تدوین الگوی مفهومی و روابط بین 

مؤلفه های الگو صورت گرفت.
روش در بخش پژوهش کیفی

در مرحله پژوهش ازآنجاكه هدف این پژوهش ارائه الگوی ارزیابی عملکرد مدیران می باشد و برای 
این منظور به داده های كیفی- تفصیلی نیاز است، رویکرد كیفی به عنوان گام اول در بررسی موضوع 
موردمطالعه انتخاب گردید. در رویکرد كیفی افراد، ادراكات ایشان و معانی و شناخت آن ها به عنوان 
منبع اولیه داده ها تلقی می شود و ازآنجاكه در این پژوهش محقق به دنبال ادراكات مصاحبه شوندگان، 

1 - Theoretical Saturation
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معانی و شناخت آن ها درخصوص ارزیابی عملکرد مدیران بوده است لذا از پژوهش كیفی استفاده 
گردیده است. در این نوع پژوهش، روش مصاحبه تکنیک قابل قبولی برای كشف، فهم و شناخت 
فردی و جمعی افراد است. در این مرحله، پژوهش از نوع مطالعه ی موردی بوده كه در زمره ی روش های 

پژوهش كیفی قرار دارد.
جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری در مرحله کیفی

جامعه آماری در بخش كیفی خبرگان حوزه مدیریت است. ازآنجایی كه خبرگان و صاحب نظران 
حوزه مدیریت كه در حوزه ارزیابی عملکرد تسلط داشته باشند به وضوح قابل شناسایی نیستند  از روش 
نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. در ابتدا تمركز بر افرادی بوده است كه آگاهی بیشتری 
نسبت به موضوع پژوهش داشته اند. عالوه براین روش، در ادامه از افراد مورد مصاحبه خواسته شد تا 
خبره های دیگری را كه در این زمینه صاحب نظر هستند معرفی نمایند كه اشاره به نمونه گیری گلوله برفی 
در پژوهش های كیفی دارد. در این روش پس از شناسایی یا انتخاب اولین خبره و صاحب نظر از او برای 
شناسایی و انتخاب دومین واحد نمونه گیری استفاده شد. به همین ترتیب واحدهای دیگر نمونه شناسایی 
و انتخاب می شوند. در شروع كار معیارهایی برای انتخاب هدفمند خبرگان در نظر گرفته شد. برمبنای 
این معیارها فهرستی از این خبرگان تهیه شد تا هماهنگی های الزم برای تنظیم وقت و انجام مصاحبه 

صورت بگیرد. معیارهای خبرگان برای ورود به مصاحبه عبارت اند از:
1 - مدیرانی كه از تجربه و سوابق باالی مدیریتی برخوردار بودند )حداقل 15 سال دارای پست 

مدیریتی بوده اند(؛
2 - مدیرانی كه از دانش و تخصص عملی باال برخوردار بودند؛

3 - مدیرانی كه سابقه پژوهش در حیطه ارزیابی عملکرد را داشته و این حیطه جزء عالیق پژوهشی 
آن ها به شمار می رفت.

به دلیل عدم احصاء تمام افراد خبره در بانک اطالعات خاص نمی توان تنها به این فهرست اكتفا 
كرد و ممکن بود خبرگانی باشند كه در این زمینه سابقه اجرایی یا طراحی برنامه ها را داشته باشند و 
بتوانند اطالعات گران بهایی را در اختیار پژوهشگر قرار دهند. ازاین رو از خبرگان حاضر در فهرست 
درخواست شد تا خبرگانی كه از دید ایشان می توانستند در بخش كشف داده های كیفی به پژوهشگر 

كمک كنند معرفی نمایند.
به  تا جایی  یعنی محقق  بوده است؛  نظری  اشباع  به سطح  توجه  با  نمونه در مرحله كیفی  تعداد 
مصاحبه ها ادامه داد كه مصاحبه های بیشتر به داده های جدیدتری منجر گردد و شناخت بیشتری نسبت به 
اگر  لذا  شود.  آن حاصل  الگوی  تدوین  همچنین  و  مدیران  عملکرد  ارزیابی  شناسایی شاخص های 
مصاحبه های بیشتر به داده های بیشتری منجر نشود و داده های قبلی تکرار گردد، محقق مصاحبه ها را 
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متوقف می نماید )رونالدز1 و همکاران، 2016؛ مالترود2 و همکاران، 2016(.
با این فرایند تعداد 15 خبره برای مصاحبه كافی تشخیص داده شده است. قبل از شروع مصاحبه 
خالصه ای از طرح پژوهش، نتایج بررسی پیشینه پژوهش به همراه اهداف و سؤاالت پژوهش به منظور 
مطالعه و آمادگی اولیه در اختیار مصاحبه شوندگان قرار داده شد و در ابتدای جلسه مصاحبه نیز درمورد 
كارهای انجام شده به طور مختصر توضیح داده می شد. سپس نسبت به طرح سؤاالت مصاحبه و انجام 

فرایند مصاحبه اقدام شد.
 ابزار گردآوری داده ها در مرحله کیفی

ابزار گردآوری داده ها در بخش كیفی، مصاحبه است. در پژوهش حاضر برای شناسایی شاخص ها و 
همچنین الگوی ارزیابی عملکرد مدیران در سازمان بازرسی كشور از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 
خبرگان حوزه مدیریت استفاده گردید. دلیل استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته این است كه عالوه بر 
آنکه امکان تبادل نظرات و تفکر وجود دارد می توان بحث و موضوع مصاحبه را درراستای دستیابی به 

اهداف پژوهش هدایت نمود. 
سؤاالت ارائه شده به مصاحبه شوندگان به ترتیب زیر است:

1. كاركنان سازمان بازرسی كل كشور )مدیران در سه سطح پایه، میانی و عالی( برای تحقق ارزیابی 
عملکرد در سطح مدیران باید دارای چه مؤلفه هایی باشند؟

نوع راهبردها و  از چه  باید  ارزیابی عملکرد مدیران  برای تحقق  بازرسی كل كشور  2. سازمان 
استراتژی هایی استفاده كند؟

3. برای تحقق ارزیابی عملکرد مدیران در سازمان بازرسی كل كشور چه فرایندها یا گام هایی باید 
طی شود؟

4. برای تحقق ارزیابی عملکرد مدیران در سازمان بازرسی كل كشور چه منابعی باید تأمین یا مورد 
استفاده قرار گیرد؟

روش تحلیل داده های کیفی
ازآنجاكه در مرحله كیفی این پژوهش از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شده است، لذا به منظور 
تحلیل داده های حاصل از مصاحبه از روش تحلیل تم3 استفاده گردید. در تحلیل داده های كیفی مراحل 
زیر دنبال گردید: 1- مرور داده ها 2- ایجاد كدهای اولیه 3- طبقه بندی داده ها 4- تدوین تم 5- تدوین 

گزارش.
ابتدا متن مصاحبه ها به صورت مکرر مورد مطالعه قرار گرفت به طوری كه محقق به تمام مصاحبه ها 
تسلط نسبی پیدا كرد و با مفاهیم و معانی مستتر در متون مصاحبه آشنایی پیدا كرد. سپس به صورت 
1 - Rowlands
2 - Malterud
3 - Theme Analysis
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دستی و مرور مصاحبه ها كدهای اولیه شناسایی شد. این فرایند به شکل كشیدن خط زیر كلماتی بود كه 
محقق آن ها را به عنوان كدهای اولیه شناسایی می كرد این كار مستمراً صورت گرفت تا كدهای نادیده 

گرفته شده در مراحل اولیه نیز شناسایی شود.
یا موضوع خاصی اشاره داشتند در یک طبقه  به یک حوزه  ادامه كدها و مفاهیم مشابه كه  در 
قرار گرفتند. در این مرحله محقق به صورت رفت و برگشتی كدهایی كه به یک مضمون مشترک 
اشاره داشتند را دسته بندی می كرد و در یک طبقه قرار داد. در مرحله بعدی محقق طبقات مختلف را 
مورد بازبینی مجدد قرار داد و به وسیله تعریف و بازبینی ماهیت مشتركی كه در داخل طبقات وجود 
داشت، نامی مناسب را برای طبقات در نظر گرفت كه به عنوان »تم« شناخته می شود. در واقع در این 
مرحله محقق براساس معانی مشتركی كه بین كدهای یک طبقه وجود داشت یک نام مشخص و جامع 
برای آن تعریف كرد. به منظور اولویت بندی مؤلفه های ارزیابی عملکرد مدیران از روش مقایسه زوجی 
)AHP( استفاده شده است. درنهایت محقق با توجه به تم های شناسایی شده الگو مفهومی پژوهش را 

ترسیم كرد.
 مرحله دوم: مرحله کّمی

مرحله دوم: 
مرحله کّمی )اعتباریابی(

آزمون الگوی پژوهش و تعیین شاخص 

شناسایی پایایی ابزارها

تدوین ابزارهای پژوهش

شناسایی روایی ابزارها

تعیین جامعه، نمونه و نحوه نمونه گیری

گردآوری داده ها و آزمون مدل های اندازه گیری

شکل2- فرآیند انجام پژوهش در مرحله کّمی
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در این مرحله ابزارهای سنجش متغیر های الگوی طراحی شده و گویه های آن از بررسی پیشینه 
نظری و گردآوری داده های مرحله كیفی از خبرگان و صاحب نظران حوزه مدیریت طراحی می شود، 
سپس پرسشنامه طراحی شده به منظور تأیید روایی محتوایی در اختیار خبرگان قرار گرفته و برای تأیید 
پایایی آن در نمونه كوچکی از جامعه آماری به صورت پایلوت اجرا شد. در این مرحله كه مرحله 
كّمی می باشد به منظور اعتباریابی الگوی نظری طراحی شده و یا به عبارت دیگر آزمون تجربی الگو، 

پرسشنامه های طراحی شده در مرحله سوم برای گردآوری داده ها توزیع و گردآوری شد.
كل،  ادارات  مدیران  ارشد،  مشاوران  معاونان،  شامل  پژوهش  كّمی  بخش  در  آماری  جامعه 
بازرسان كل، معاونان مدیركل و بازرسان كل، رؤسای ادارات كل و سربازرسان در مركز )شهر تهران( 

بود.
روش نمونه گیری به كار گرفته شده در این پژوهش روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی و با 
انتساب متناسب حجم نمونه، انتخاب شد. به منظور تحلیل داده های كمی، ازآنجایی كه هدف پژوهش 
حاضر تدوین الگو و همچنین اعتباریابی آن می باشد از روش مدل معادالت ساختاری استفاده شد؛ زیرا 
برای غلبه بر محدودیت های روش های پیشین مانند روش های رگرسیونی، پژوهشگران به طور فزاینده ای 
از مدل یابی معادالت ساختاری به عنوان یک راه حل مناسب استفاده كردند. در مقایسه با روش های 
رگرسیونی كه در آن ها فقط یک سطح از رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته به صورت هم زمان تحلیل 
می شوند، در مدل یابی معادالت ساختاری امکان مدل یابی ارتباط میان چندین سازه مستقل و وابسته 
وجود داشته و همچنین امکان تعیین نقش واسط یک یا چند متغییر بین متغیرهای دیگر وجود دارد 
)گفن1، اشتراب2و بودرئو3، 2000(. ازاین رو روش مدل معادالت ساختاری امکان اعتباریابی الگو را 
فراهم آورد و استفاده از شاخص های برازش آن نشانگر میزان اعتبار الگو ارزیابی عملکرد مدیران در 

سازمان بازرسی كل كشور خواهد بود.
روش در بخش پژوهش کّمی

اعتباریابی  الگو و همچنین  بین متغیرهای  تعیین روابط  الگو،  برای سنجش متغیرهای  این قسمت  در 
مفهومی از روش پژوهش كّمی استفاده شده است. در این مرحله ابزارهای سنجش متغیرهای الگوی 
طراحی شده و گویه های آن از بررسی پیشینه نظری و گردآوری داده های مرحله كیفی از خبرگان 
و صاحب نظران حوزه مدیریت طراحی می شود. سپس پرسشنامه طراحی شده به منظور تأیید روایی 
محتوایی در اختیار خبرگان قرار گرفته و برای تأیید پایایی آن در نمونه كوچکی از جامعه آماری 
به صورت پایلوت اجرا شده است. روش تحلیل داده ها در این بخش نیز توصیفی همبستگی از نوع مدل 

معادالت ساختاری می باشد.
1 - Gefen
2 - Straub
3 - Boudreau
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جامعه آماری، نمونه، روش نمونه گیري و حجم نمونه در مرحله کّمی
جامعه آماری عبارت است از خبرگان و صاحب نظرانی كه از نزدیک درصحنه های عملیاتی و میدانی 

سازمان بازرسی كل كشور در سازمان مركزی )شهر تهران( اشتغال دارند به شرح جدول زیر:
تعدادعنوان پستسطح مدیریتردیف

32مدیریت ارشد و مشاوران ارشدعالی1

میانی2
مدیران ادارات کل و بازرسان کل 

امور و معاونانشان
66

72رؤسای ادارات و سربازرسانپایه3

نمونه موردمطالعه این پژوهش در مرحله كیفی شامل مدیران در سه سطح: ارشد، میانه و پایه، افراد 
مطلع كلیدی1 و خبرگان حوزه ارزیابی عملکرد مدیران سازمان بازرسی كل كشور است. لذا، نمونه 
موردمطالعه در این بخش شامل صاحب نظرانی است كه در ارتباط با موضوع ارزیابی عملکرد مدیران 
با  دارای سابقه مدیریتی، علمی، تألیفات و كار پژوهشی مرتبط هستند و یا خبرگانی كه در ارتباط 

ارزیابی عملکرد مدیران در سازمان بازرسی كل كشور دارای سابقه اجرایی باشند.
 براساس آخرین آمار و اطالعات موجود در اداره كل منابع انسانی و تحول اداری سازمان بازرسی 
كل كشور در سال 96 در سازمان مركزی )شهر تهران( درمجموع تعداد 170 نفر مدیر در سه سطح 

ارشد، میانی و پایه تمام وقت در این سازمان مشغول به كار بوده اند.
تمامي مدیران سازمان بازرسی كل كشور جامعه پژوهش به حساب مي آیند. سازمان بازرسی كل 
كشور در 4 معاونت عملیاتی )معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی، تولیدی، فرهنگی- اجتماعی و 
سیاسی- قضایی( و 2 معاونت پشتیبانی )معاونت برنامه ریزی و امور مجلس و معاونت حقوقی و نظارت 
همگانی( در قالب 32 واحد سازمانی در مركز سازمان دهی گردیده است. جامعه آماري مدیران شامل 
باید روي گرداوري  پژوهشگر  تا چهار عامل  با دو  براي مدل های  نفر است. توصیه شده است   170
دست كم 100 نمونه برنامه ریزی كند و تا حد امکان، گروه هاي نمونه با حجم بزرگ تر موردنیاز است 
تا داده هاي بیشتري به دست آید. زیرا نمونه هاي كوچک تر موجب عدم حصول همگرایي یا جواب هاي 
نامناسب و دقت پایین در برآورد پارامترها به ویژه خطاهاي استاندارد مي شود. بر این اساس حجم نمونه، 
100 مورد تعیین گردید. به علت جامع بودن و برخورداري از سطوح مختلف مدیریتی، به منظور همگن 
انتساب متناسب حجم نمونه، نمونه ها  با  كردن آنان از روش نمونه گیری تصادفي طبقه اي نسبتي2 و 

انتخاب شدند.

1 - Key Informants
2 - Proportional Stratified Sampling
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ابزار گردآوری داده ها
ابزار گردآوری داده ها در بخش كّمی، پرسشنامه می باشد.

روش تحلیل داده های کمی
در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از تحلیل عاملی تأییدی 
و مدل یابی معادالت ساختاری به روش PLS برای برآورد ضرایب مسیر )Beta( و همچنین آزمون 
فرضیه های پژوهش استفاده گردید. همچنین برای محاسبه معنی داری ضرایب مسیر و به دست آوردن 
آماره t از آزمون بوت استراب1 )روش بازنمونه گیری ازطریق جایگذاری( و آزمون فریدمن استفاده 
گردید. به عالوه برای تحلیل داده های پژوهش از نرم افزارهای SPSS22  و smart – PLS 3 بهره 

گرفته شد.

مفاهیم و اصطالحات
به عنوان  را  تصادفي  رویکرد   1999 سال  در  همکاران  و  كرامبولتز  کرامبولتز:  تصادفی  رویکرد 
تجدیدنظری براي نظریه یادگیري اجتماعي كرامبولتز مطرح كردند. این رویکرد یکي از رویکردهایي 
است كه به منظور تحقیق درباره برخي از متغیرهایي كه احتماالً با رویدادهاي تصادفي یا شانسي مرتبط 
است، شروع می شود. این رویکرد معتقد است كه افراد توسط مهارت ها و رفتارها، توانایی های خود را 
برای تشخیص، بهره مند شدن و یا حتی ایجاد رخدادهای تصادفی و شانسی، افزایش می دهند. در این 

رویکرد به »باز بودن ذهن« توجه خاصی شده است )كرامبولتز و هندرسون، 2002(.
با  بهره گرفته است. كرامبولتز  از نظریه یادگیری اجتماعی  ارائه دیدگاهش  نظریه كرامبولتز در 
استفاده از نظریه یادگیری و با توجه به دو عامل رفتار و شناخت، چگونگی تصمیم گیری شغلی را 
مطرح می سازد و به آن وسیله به مراجع كمک می كند تا بر مهارت های رفتاری و شناختی خود كه برای 

تصمیم گیری شغلی ضرورت دارد بیافزاید )شفیع آبادی، 1395(.
الگو: براي الگو تعریف هاي گوناگون ارائه شده است، كلمه الگو در فرهنگ لغت معین به معنای 
نمونه و طرح آمده است. در تعریفی ساده از الگو می توان گفت: الگو، نمایش نظری و ساده شده از 
جهان واقعی است. واقعیات امر پیچیده ای است و ذهن انسان توانایی درک كامل آن ها را ندارد بنابراین 
برای فهم این واقعیات پیچیده، باید آن را به اجزا و عناصر متشکله اش تجزیه كرد. اصطالح الگو را 
انسان شناسان از سال 1871 میالدی در چند جنبه به كاربرده اند كه هنوز هم ادامه دارد. بر این اساس كلمه 
الگو گاهی به معنای ویژگی های رفتاری، هدف های آرمانی و رفتاری و زمانی به معنای اصول فرهنگی 

نیز به كار گرفته می شود )شفیع آبادی، 1390،1391، 1392 و 1395(.
در این پژوهش، مراد از الگوي ارزیابی عملکرد نمایش شماتیک ساختار اصلي و چارچوب ارزیابی 

عملکرد مدیران و اجزاي تشکیل دهنده آن اعم از متغیرهای مکنون و متغیرهای مشاهده شده است.
1 - Bootstrap
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از  پس  محوله  وظایف  اجرای  ازلحاظ  كارمند  فعالیت های  حاصل  از  است  عبارت  عملکرد: 
مدت زمان معین. این حاصل می تواند جنبه های مختلف داشته باشد.

 عملکرد را می توان نتیجه یک عمل دانست. همچنین عملکرد، مقایسه نتایج با چند الگو یا شاخص 
انتخاب شده، نتایج مقایسه با انتظارات و نیل به دستاوردها توسط فرد، گروه یا سازمان است )دینگ و 

ورمرز1، 2012(.
ارزیابی: سنجش نظام مند عملیات و یا بروندادها و پیامدهای یک برنامه یا یک سیاست در مقایسه 
با مجموعه ای از استانداردهای عینی یا ذهنی، به عنوان وسیله ای برای مشاركت در بهبود برنامه یا سیاست 
و  )چن2   است  مطلوب  آنچه كمال  و  دارد  آنچه وجود  بین  است  مقایسه ای  ارزیابی  درواقع  است. 

همکاران، 2015(.
ارزیابی عملکرد: فرایند شناسایی، مشاهده، سنجش و بهبود عملکرد انسانی در سازمان ها است 

)كارول و اشنایر3، 1982(.
ارزیابی عملکرد یکی از كاركردهای اصلی مدیریت منابع انسانی است تا جایی كه به عنوان یک 
درونداد یا مؤلفه اصلی از فعالیت های مدیریت منابع انسانی معرفی شده است. »كسیو«4 )1998( ارزیابی 
عملکرد را عبارت از بررسی قوت ها و ضعف های مرتبط با كار یک فرد یا یک گروه در یک سازمان 

می داند )عباس پور، 1394(.
»تیلور و همکارانش« )1995( اشاره می كنند كه ارزیابی عملکرد چالش عملی برای تمام كسانی 

است كه در فرایند درگیرنـــد.

مبانی نظری
1- ارزیابی عملکرد

ارزیابی  به عبارت دیگر،  آورد.  به حساب  دوره ای  ارزیابی  یک  به عنوان  می توان  را  عملکرد  ارزیابی 
عملکرد به عنوان یک ارزیابی دوره اي، رسمی و اغلب مکتوب از عملکرد شغلی كاركنان است كه 
به منظور دستیابی به اهداف مختلف مورداستفاده قرار می گیرد. شناخت كاركنان ساعی و اعطاي پاداش 
به آن ها، ایجاد انگیزه براي بهبود عملکرد آنان و سایر كاركنان، ازجمله علل اصلی ارزیابی عملکرد 
است. در گذشته مدیران، ارزیابی عملکرد را فقط به منظور كنترل فعالیت هاي كاركنان انجام می دادند، 
از  اصلی  است. هدف  یافته  بیشتري  اهمیت  این عمل،  ارشادي  و  راهنمایی  امروزه جنبه  درحالی كه 
ارزیابی عملکرد این است كه اطالعات ضروري درباره نیروهاي شاغل در سازمان جمع آوري و در 
دسترس مدیران قرار گیرد تا آن ها بتوانند تصمیمات به جا و الزم را درراستای باال بردن ارتقای كمی و 

1 - Ding & Wermers
2 - Chen
3 - Carroll & Schneier
4 - Coscio
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كیفی كاركنان اتخاذ نمایند. رصد تحقق اهداف سازمانی ازطریق سنجش عملکرد و همچنین كارایی و 
اثربخشی هر سازمانی از اصول اصلی آن سازمان است. سنجش میزان تحقق اهداف سازمانی و افزایش 
براساس شاخص هاي  و  منظم  به صورت  دوره هاي مشخص ساالنه  در  بهره وري، عملکرد كارمندان 
عمومی و اختصاصی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت كه نتیجه ی آن در ارتقای اثربخشی، بهره وري، 
افزایش كیفیت خدمات، پاسخ گویی در مقابل عملکرد، رضایت ذی نفعان و برخورداري از مزایا و سایر 
موارد لحاظ خواهد شد. درراستاي اجراي بهینه فرآیند ارزیابی عملکرد كاركنان، دستورالعمل مزبور 
به منظور تعیین معیارها و شاخص هاي امتیازدهی تهیه گردیده تا از اعمال سلیقه هاي شخصی جلوگیري 
به عمل آید و در این فرآیند شاهد امتیازاتی صحیح تر و منطبق بر واقعیات باشیم تا با تکیه بر امتیازات 
مکتسبه، به اهداف سازمانی حاصل از ارزیابی دست یابیم. شیوه نامه ی تدوین شده، متشکل از بخش هاي 
تعاریف، سازمان اجرایی، گروه هدف، فرم هاي ارزیابی و حیطه شمول آن ها، فرایند اجرا و مراحل 

تکمیل فرم هاي ارزیابی عملکرد، نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد فرد است )كاكویی، 2016(.
ارزیابي عملکرد، فرایندي است كه به سنجش و اندازه گیري، ارزش گذاري و قضاوت درباره ی 
پیش  از  شاخص هاي  براساس  می توان  عملکرد  ارزیابی  با  مي پردازد.  معین  دوره اي  طي  عملکرد 

تعیین شده، به بررسی و مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب یا ایده آل پرداخت )كاكویی، 2016(.
فرایند ارزیابی عملکرد

هر فرایندی شامل مراحلی است. درواقع هر فرایندي شامل مجموعه اي از فعالیت ها و اقدامات با توالی 
و ترتیب خاص منطقی و هدف دار است. در فرایند ارزیابی عملکرد نیز هر مدل و الگویی كه انتخاب 

شود، طی مراحل و رعایت نظم و توالی فعالیت هاي زیر ضروري است:
1- تدوین شاخص ها و ابعاد و محورهاي مربوطه و تعیین واحد سنجش آن ها

شاخص ها مسیر حركت سازمان ها را براي رسیدن به اهداف مشخص می كنند. نگاه اول در تدوین 
شاخص ها متوجه چشم انداز1، مأموریت2، اهداف كالن، راهبردهاي بلندمدت و كوتاه مدت و برنامه های 
عملیاتی و به فعالیت هاي اصلی متمركز می شود. منابع احصاء و اقتباس براي تدوین شاخص هاي ارزیابی 
عملکرد سازمان هاي دولتی، قوانین و مصوبات مجلس و هیئت دولت و برنامه هاي توسعه اقتصادي، 
اجتماعی، فرهنگی و همچنین سند چشم انداز بیست ساله كشور و استراتژي توسعه صنعتی كشور است. 
در بخش غیردولتی اساس نامه و برنامه هاي عملیاتی و سهم بازار و هر هدفی كه مدنظر سازمان است 

مالک قرار می گیرد.
شاخص هاي ارزیابی عملکرد تدوین شده باید ویژگی یک سیستم SMART & D را داشته باشند 

كه عبارت اند از:

1 - Vision
2 - Mision
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مخصوص1، معین و مشخص باشد یعنی شاخص جامع ومانع، شفاف و ساده و واضح و رسا و  -
صریح باشد، به طوری كه برداشت یکسانی از مفاهیم ایجاد نماید؛

یعنی عالوه بر عملکرد كمی،  - باشد؛  به سادگی مقدور  باشد. سنجش آن ها  قابل اندازه گیری2 
قابلیت تعریف عملکرد كیفی شاخص در قالب هاي متغیر كمی را نیز داشته باشد؛

قابل دستیابی3 باشد؛ -
واقع گرایانه4 باشد؛ یعنی با فعالیت ها و مأموریت ها و خط مشی و راهبردهاي واقعی سازمان و با  -

حوزه هاي حساس و كلیدي عملکرد سازمان مرتبط باشد؛
چارچوب و محدوده ی زمانی5، یعنی شاخص دوره ارزیابی معین داشته باشد؛ -
بانک اطالعاتی6، یعنی داده ها و اطالعات الزم و مربوط به شاخص وجود داشته باشد. -

2- تعیین وزن شاخص ها، با لحاظ اهمیت آن ها و سقف امتیازات مربوطه
به این معنا كه اهمیت هركدام از ابعاد و محور شاخص ها چقدر است؟ آیا شاخص ها اهمیت یکسان 
دارند یا متفاوت اند؟ كدام شاخص از بیشترین و كدام یک از كمترین اهمیت برخوردار است؟ براي 
تعیین ضرایب و اوزان شاخص ها می توان روش هایی ازجمله روش لیکرت، گروه غیرواقعی7، بوردا 8، 

انتخاب نظریات كارشناسان9 و روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی10 را نام برد )حسنعلی زاده،1390(.
3- استاندارد گذاری و تعیین وضعیت مطلوب هر شاخص

نرخ رشد عملکرد در  و  یا كیفی  به صورت كمی  تحقق شاخص  مقدار  و  معیار عملکرد  تعیین 
سال هاي گذشته به صورت میانگین و یا میانگین متحرک براي دو یا چند سال گذشته، با در نظر گرفتن 
اهداف خاص تعیین شده براي آن دوره و پدیده هاي مؤثر در نحوه تحقق آن شاخص، استخراج و معین 
می گردد. در تعیین وضعیت مطلوب عملکرد شاخص باید واقع گرایانه و غیربلندپروازانه عمل كرد و 

توافق واحدهایی كه وظیفه انجام و عمل به آن شاخص را به عهده دارند جلب نمود.
4- ابالغ و اعالن انتظارات و شاخص ها به »ارزیابی شونده«

در روش هاي متداول ارزیابی عملکرد معموالً بدون اینکه ارزیابی شونده از شاخص هاي ارزیابی 
مطلع باشد ناگهان با نمرات و قضاوت هاي ارزیابی روبه رو می شود. اگر هدف اساسی ارزیابی را رشد 

1 - Specific
2 - Measurable
3 - Achievable
4 - Realestic
5 - Time frame
6 - Database
7 - NGT
8 - Borda
9 - Expert Choice
10 - Analytic Hierarchy Process )AHP(
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و توسعه ارزیابی شونده بدانیم، بنابراین ضرورت دارد كه قبل از شروع دوره ارزیابی انتظارات موردنظر 
در قالب شاخص ها به كاركنان سازمان اعالم گردد تا آنان بتوانند برنامه ریزي، سازمان دهی، برقراري 

ارتباط مناسب و سایر فرآیندهاي عملکرد مورد انتظار را محقق نمایند )آگاروال و تاكور 1، 2013(.
5- سنجش و اندازه گیري ازطریق مقایسه عملکرد واقعی پایان دوره ارزیابی، با استاندارد مطلوب 

از قبل تعیین شده
در این مرحله فعالیت ها و دستاوردهاي كاركنان سازمان در ارتباط با هر شاخص موردسنجش قرار 
می گیرد. همچنین براي هر شاخص، عملکرد واقعی را با استفاده از مجموع واقعیت هاي موجود مشخص 
و با استاندارد عملکرد مطلوب مقایسه می كنیم و نسبت به وضعیت تحقق اهداف آن شاخص بررسی هاي 
الزم انجام می شود. در این مرحله قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدات سازمانی در راستاي حصول به 

اهداف موردنظر شناسایی می شوند.
6- استخراج و تحلیل نتایج

درنهایت تحلیل الزم انجام و درصورت لزوم باید اقدامات اصالحی برای بهبود عملکرد در آن 
شاخص را معین نمود. یک نکته اینکه در نتایج عملکرد، معموالً رویکرد و دیدگاه حاكم در ارزیابی 
عملکرد موردتوجه خاص قرار می گیرد. مثاًل: اگر ارزیابی عملکرد یک فرایند موردتوجه باشد، نتایج 
این اندازه گیري منتهی به تعیین وضعیت مطلوب یا نامطلوب بودن عملکرد آن فرایند می گردد. اگر 
فرایند موجب افزایش ارزش افزوده براي سازمان شود، عملکرد آن مطلوب، وگرنه علت منفی بودن 
عملکرد فرایند را باید بررسی كرد. براي علت یابی هم می توان از تکنیک طراحی آزمایش ها2 و براي 
كاهش خطا از segma Six كه در سازمان هاي پیشرو بیشتر عملی است، استفاده نمود. همچنین برای 
بهبود داخل فرایند از روش بهبود مستمر فرایند 3 و برای بهبود كلی و عوامل خارجی فرایند نیاز به 

مهندسی مجدد 4 است )حقیقی و سماواتیان،1390(.
عوامل مؤثر بر ارزیابی عملکرد

شاید بتوان عوامل زیر را برخی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر ارزیابی عملکرد دانست:
1. حساسیت های شخصی افراد؛

2. وجود سوء ظن نسبت به ارزیابی به دلیل اینکه تاكنون مستمسکی برای تسویه حساب های شخصی 
بوده است؛

3. قوانین و مقررات سازمانی و دخالت اتحادیه ها به منزله ی عوامل برون سازمانی )عباس پور، 1394(.

1 - Aggarwal & Thakur
2 - DOE
3 - CPI
4 - BRP
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ارزشیابی مدیران
یکی از مؤثرترین وسایل مدیریت منابع انسانی، ارزشیابی مدیران یک سازمان یا مؤسسه است. 
منافع  بلکه  می یابد،  تحقق  مطلوب  كارایی  با  سازمان  مأموریت های  و  نه تنها هدف ها  این حالت  در 
واقعی كاركنان و جامعه نیز تأمین می شود. مدیران در مقیاس خرد و كالن، اداره و مدیریت كردن 
سازوكار های اساسی جامعه را بر عهده دارند، آنچه آنان انجام می دهند، به طور سیستماتیک در كیفیت 
عملکرد سازمان ها و نظام اجتماعی نمود می یابد. در بررسی عملکرد ممکن است دیدگاه های متفاوتی 
وجود داشته باشد كه هریک از این دیدگاه ها هدفی را دنبال كرده باشند. به طوركلی در بررسی عملکرد، 

دیدگاه های زیر قابل طرح است:
1- دیدگاه قدرت گرا: در این دیدگاه فرض بر این است كه تمام كارهای كلیدی اعم از فرایند 

طراحی و برنامه ریزی، سازمان دادن و كنترل و مانند اینها همه در مسئولیت مدیران است.
2- دیدگاه مکانیسمی: در این دیدگاه افزایش كارایی و اثربخشی باالی فرایندها در بهبود عملکرد 

موردبررسی قرار می گیرد.
3- دیدگاه انسانی: در این دیدگاه، مدیران فراهم كردن زمینه برای ایجاد روحیه باالی كاركنان را 

تعقیب می كنند.
در بخش عملکرد با لحاظ كردن تمام دیدگاه ها دو هدف اصلی موردتوجه است.

تشخیص مسائل و علت یابی ریشه ای آن ها؛ -
تشخیص منابع اصلی فرصت های طالیی عملکرد )دینگ و ورمرز، 2012(. -

سه وظیفه اصلی مدیران
از میان وظایف مختلف مدیران می توان به سه وظیفه اصلی اشاره كرد:

1- مدیریت كار و سازمان؛
2- مدیریت مردم؛

3- مدیریت عملکرد.
در مدیریت كار صرف نظر از ابعاد سازمان باید مطمئن شد كه ابتدا كار سازمان تحقق یافته و سازمان 

اداره می شود.
در بخش مباحث مرتبط با مدیریت مردم، می توان گفت كه ركن اصلی تمام سازمان ها، انسان 
و منابع انسانی بوده است. مدیریت انسان و منابع انسانی را می توان اساس هر نوع مدیریت سازمانی 
معرفی كرد. در مدیریت عملکرد، تمركز بیشتر روی محصول است و كنترل و نظارت اصل مدیریت 
را مطرح می كند اما به كار بستن شیوه های جدید در نظارت و كنترل، بخشی است كه به مدیر در اعمال 
مدیریت یاری می رساند؛ بنابراین ارزیابی عملکرد برای هر فردی در سازمان ضروری است. این عمل 

درخصوص مدیران بیش ازپیش حائز اهمیت است )فتاحی و همکاران،1394(.
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دانستن دیدگاه محققان دیگر در این زمینه مهم است. »كورلیس و سینگر«1، ارزیابی عملکرد را به 
چند دلیل مفید و مؤثر می داند. درصورتی كه این ارزیابی با شیوه های علمی صورت پذیرد به ارتقا یا 
انتقال، اخراج و یا بركناری موقت، بازخورد نظام ارتباطات سازمانی، رعایت قوانین و مقررات، حقوق 

و پاداش مناسب برای مدیر منجر می شود )كورلیس و سینگر، 2006(.
به عنوان یک نتیجه گیری می توان گفت كه شیوه های آینده ارزشیابی مدیران با تأكید بر موارد زیر 

به سوی آینده حركت خواهد كرد:
تلفیق معیارهای كمی، كیفی و رفتاری؛ -
علنی تر شدن و بازتر شدن ارزشیابی ها؛ -
به كارگیری بیشتر مصاحبه های ارزشیابی؛ -
گردش بیشتر به طرف شیوه های خود ارزشیابی؛ -
كاهش سیستم های ارزشیابی سلسله مراتبی و گرایش به سوی سیستم های افقی و ماتریسی؛ -
توجه به انسان به عنوان یک سرمایه ارزنده نه فقط به عنوان یک عامل تولید؛ -
توجه بیشتر به تشویق و آموزش تا تنبیه و اخراج؛ -
این طریق  - از  و  به واحدهای كوچک خودگردان  بزرگ  به خرد كردن سازمان های  تمایل 

نزدیک تر كردن روابط بین رئیس و مرئوس به جای روابط خشک و بوروكراتیک.

شاخص های نظام ارزیابی عملکرد
نظام ارزیابی عملکرد دارای شاخص های ویژه ای است. ازجمله این شاخص ها می توان به موارد زیر 

اشاره كرد:
1- به موقع بودن: این شاخص، ارزش زمانی اطالعات را مشخص می كند؛
2- دقت: اطالعاتی كه از بازخورد عملکرد ناشی می شود باید دقیق باشد؛

استفاده می كنند، موردپذیرش و  از آن  افرادی كه  از سوی  باید  بازخورد عملکرد  پذیرش:   -3
قابل قبول واقع شده باشد. مشاركت در فرایند تعیین هدف می تواند به تعهد و الزام به نظام ارزیابی 

عملکرد اطمینان دهد.
4- درک: اطالعات مربوط به نظام عملکرد باید قابل درک باشد تا ارزش حل مسئله را داشته باشد؛

5- تمركز بر نقاط بحرانی كنترل: اطالعات عملکرد باید بر روی نقاط بحرانی كنترل تمركز داشته 
باشد؛

6-  توجیه اقتصادی: این معیار بیان می دارد كه نظام ارزیابی باید بررسی اولیه سود- هزینه را در 
برداشته باشد )نامنی، 1395(.

ارزش های یک سازمان، تأثیر زیادی در عملکرد مطلوب آن دارد. درواقع این مدیران هستند كه 
1 - Kourlis & Singer
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اداره  این نظام های ارزشی و نحوه  اداره كنند.  براساس هدف معین  بتوانند سازمان های خود را  باید 
برخاسته از آن، تحت تأثیر مأموریت سازمان است كه فلسفه وجودی آن را تشکیل می دهد.

باید سه موضوع؛ محیط كار،  ارزیابی مدیران،  ارائه شد، در  به نموداری كه پیش ازاین  با توجه 
ویژگی های زیردستان و توان خود مدیر، مدنظر قرار گیرد. از متغیرهایی كه در توان مدیر وجود دارند 
می توان به درجه اعتماد مدیر نسبت به كاركنان، تمایل رهبری در خود مدیر، اطمینان در یک شرایط 
نامطمئن و باالخره سیستم ارزشی مدیر اشاره كرد. متغیرهای مربوط به نیروهای محیطی، شامل اثربخشی 
گروه ها، نوع سازمان و نوع ویژگی مسائل اشاره داشت و سرانجام درخصوص ویژگی های زیردستان 
باید به قابلیت اعتماد، درجه بلوغ فکری و آمادگی پیروان اشاره كرد. پس می توان گفت كه یک مدیر 

در مجموعه ای از متغیرهای مختلف، سنجیده می شود )نامنی، 1395(.

فواید و کاربرد ارزیابی عملکرد
با پیگیري میزان پیشرفت درراستای اهداف تعیین شده مشخص می شود كه آیا سیاست هاي   -1

تدوین شده به صورت موفقیت آمیزي به  اجرا درآمده اند یا خیر؛
2- با اندازه گیري نتایج مورد انتظار سازمانی و همچنین ارزیابی و اندازه گیري و رضایت كاركنان 

و مشتري ها مشخص می شود آیا سیاست ها به طور صحیح تدوین شده اند یا خیر؛
3- ارزیابی و اندازه گیري عملکرد امکان شناسایی زمینه هایی كه مدیریت باید توجه بیشتري به 

آن ها بنماید را میسر می سازد و به شناسایی فرصت ها و محدودیت ها كمک می كند؛
4- ارزیابی عملکرد باعث ایجاد اطالعات براي مدیران در تصمیم گیري هاي مدیریتی خواهد بود. 
زیرا بخش زیادي از اطالعات الزم براي تصمیم گیري هاي مدیریتی ازطریق اندازه گیري و ارزیابی 

سیستم عملکرد و ارزیابی سیستم عملکرد فراهم می آید )حاجیان و احمدوند، 1392(.
دانستن واژه ی چرخه عملکرد در هر سازمانی از اهمیت زیادی برخوردار است. هر تالشی كه 
به منظور دستیابی به موفقیت صورت می گیرد باید داراي چارچوبی باشد و بهبود عملکرد سازمانی باید 
بر آگاهی فرآیندي باشد كه »چرخه عملکرد« نامیده می شود. هر برنامه بهبود عملکرد سازمانی باید از 
اندازه گیري عملکرد و بعد ارزیابی عملکرد شروع نماید. پس می توان این گونه نتیجه گرفت كه اگر 
یک سازمان می خواهد از عملکرد خوبی برخوردار باشد باید كاركردش را مورد ارزیابی قرار دهد 

)حاجیان و احمدوند، 1392(.

الگوهای سیستم ارزیابی عملکرد
ارزیابی عملکرد دارای مدل ها و الگوهای متنوع و مختلفی است. در الگوهاي نوین ارزیابی عملکرد، 
مدل هاي كمی مثل معیار بهره وري با رویکرد »ارزش افزوده«، معیار كارآمدي با رویکرد »اثربخشی 
و كارایی« و معیار سودآوري با رویکرد »حسابرسی عملکرد« و مدل هاي كیفی، مثل معیار توصیفی 
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و ارزشی با رویکرد »تعهد سازمانی« و »اخالق سازمانی« و چند معیار دیگر به كار گرفته شده است. 
از یکدیگر  متمایز  الزاماً  ارزیابی عملکرد یک سازمان وجود دارد كه  براي  مقیاس  دست كم هفت 
بهره وري، كیفیت  بهره و  اثربخشی، كارایی، سود و سودآوري،  از:  این مقیاس ها عبارت اند  نیستند. 

زندگی شغلی، خالقیت و نوآوري و كیفیت )ربانی مهر و دلوی، 1390(.
در ادامه پژوهش به مهم ترین و متداول ترین الگوها و مدل هاي اجراي فرایند ارزیابی عملکرد اشاره 

می گردد:
نظام  ISO، مدل هرم عملکرد،  ایزو  نظام مدیریت كیفیت   ،1AHP فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 
كارت امتیازي متوازن 2BSC،فرایند كسب وكار، چارچوب مدوري و استیپل3، روش تحلیل ذی نفعان4، 
نظام مدیریت بر مبناي هدف MBO(5(، نظام مدیریت كیفیت جامع6TQM، روش مالکوم بالدریج7، 

مدل  تعالی سازمان EFQM(8(، مدل نتایج و تعیین كننده ها )1991(، مدل سینک و تاتل9 )1989(.

سازمان بازرسی کل کشور
یکی از سازمان های حاكمیتی و مدیریتی كشور، سازمان بازرسی كل كشور است. سازمان بازرسی 
كل كشور طبق اصل 174 قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در 
دستگاه های اداری را داراست و براساس این اصل و برای اجرای وظایف و مأموریت های خود به عنوان 
نهاد نظارتی، مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح و به هنگام و به دوراز هرگونه تبعیض و رانت و تحقق 

فضای شفاف و رقابتی را به عهده دارد.
با توجه به جایگاه سازمان بازرسی كل كشور، اهداف زیر می تواند مدنظر سازمان در نظارت بر 

اجرای صحیح و به هنگام سیاست های اصل 44 باشند:
1- نظارت بر عدم گسترش فعالیت های اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44؛

2- نظارت بر واگذاری فعالیت های خارج از صدر اصل 44 به بخش های تعاونی، خصوصی و 
عمومی غیردولتی؛

و عمومی  تعاونی، خصوصی  بخش های  به  اصل 44  فعالیت های صدر  واگذاری  بر  نظارت   -3
غیردولتی؛

و  تعاونی  بخش های  و  غیردولتی  نهادهای  بنگاه ها،  سرمایه های  بر چگونگی جذب  نظارت   -4
خصوصی در موارد صدر اصل 44 قانون اساسی؛

1 - Analytical Hierachy Process
2 - Balance Score Card
3 - Medori & Steeple
4 - Stake holder
5 - Management By Objectives
6 - Total Quality Management
7 - Malcolm Baldrige
8 - European Foundation for Quality Management
9 - Sink & Tuttle
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5- نظارت بر توسعه بخش تعاونی برای اشتغال مولد و نیز تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه 
دولت باهدف ارتقای سهم بخش تعاونی در اقتصاد كشور؛

6- نظارت بر تأسیس تعاونی های فراگیر ملی برای سه دهک اول جامعه باهدف فقرزدایی؛
7- نظارت بر رعایت سیاست های كلی بخش تعاونی در واگذاری ها؛

8- نظارت بر هزینه كردن درآمدهای حاصل از واگذاری طبق ماده )2( بند »د« سیاست های كلی 
واگذاری؛

9- نظارت بر جلوگیری از انحصار بنگاه های اقتصادی غیردولتی؛
10- نظارت برای كاهش مداخله دولت در چگونگی اداره شركت های واگذارشده و پیشگیری از 

واگذاری های صوری و ناقص؛
11-  نظارت بر ذی نفع دست اندركاران واگذاری و تصمیم گیرندگان دولتی در واگذاری ها؛

12- نظارت بر تهدیدها و فرصت های اجرای سیاست اصل 44؛
13- نظارت بر فرایندها واگذاری ها ازطریق:

شفاف سازی فرایند انتقال از مالکیت های دولتی به بخش های غیردولتی؛ -
تدوین مقررات در فرایند چگونگی واگذاری شركت ها و مؤسسات دولتی؛ -
رانت زدایی در فرایند واگذاری ها؛ -
 حسن اجرای قوانین مصوب در واگذاری ها؛ -
 تحقق فضایی شفاف و رقابتی در واگذاری ها به ویژه تالش برای دوری از شکل گیری هرگونه  -

شرایط غیررقابتی به ویژه ازلحاظ دسترسی به اطالعات؛
بسترسازی عادالنه برای مشاركت تمام افراد جامعه درروند واگذاری ها؛ -

14- فرهنگ سازی و ایجاد احساس امنیت سرمایه گذاری در مردم؛
15- حمایت دولت از بخش های خصوصی و تعاونی؛

اقتصادی و جذب سرمایه  بنگاه های  واگذاری  از  بعد  بر چگونگی حمایت دولت  نظارت   -16
داخلی و خارجی.

از  یکی  كه   44 اصل  سیاست های  به موقع  و  درست  اجرای  بر  تمركز  و  برنامه ریزی  بنابراین، 
كند  تضمین  را  سیاست ها  اجرای  موفقیت  می تواند  است،  كشور  كل  بازرسی  سازمان  اولویت های 

)شقاقی شهری،1394(.
نقش های سه گانه سازمان بازرسی کل کشور

سازمان بازرسی كل كشور دارای سه نقش عمده است:
الف( نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قانون؛

ب( مقابله با تخلفات و جرایم اداری و مالی؛
ج( اقدامات قانونی در دفاع از حقوق شهروندی.
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جایگاه نظارتی سازمان بازرسی در تحقق حسن جریان امور و اجرای صحیح قانون در دستگاه ها:
 سازمان بازرسی كل كشور مطابق قانون در اعمال حق نظارتی قوه قضاییه بر حسن جریان امور و اجرای 
صحیح قانون در دستگاه ها به بازرسی و نظارت مستمر بر كلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، امور اداری و مالی 
دادگستری ها و دیگرموارد می پردازد و عالوه بر انجام بازرسی های فوق العاده حسب دستور مقامات به 
اعالم موارد تخلف و نارسایی و سوء جریان های اداری، مالی و مانند اینها مبادرت می كنند كه به نوعی 

وظیفه كالن نظارتی و پیشگیری است )فتاحی و همکاران، 1394(.
دانستن وظایف و حیطه وظایف سازمان بازرسی كل كشور برای هر شهروند ایرانی مهم و ضروری 
است. وظیفه سازمان بازرسی بر محوریت قانون و الزامات آن در كل، تضمین كننده حسن جریان امور 
قلمداد می شود. این بحث كه به نوعی در ماده 156 قانون اساسی نیز با عنوان حسن اجرای قانون در 
زمره وظایف قوه قضائیه شمرده شده، در قالب اعمال نظارت و بازرسی های سازمان محقق می شود. دو 
مأموریت مهم سازمان بازرسی )نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قانون( معموالً ازطریق 
نظارت و سپس بازرسی صورت می پذیرد و در بحث مقابله و مبارزه با فساد سازمان بازرسی از هر دو 

طریق به عنوان سازوكار اجرایی استفاده می شود )پروین و دلبر،1393(.
برخی سیاست ها و اقدامات سازمان بازرسی در بحث قانون مداری و سالم سازی امور

سازمان بازرسی كل كشور با تدوین 2 برنامه راهبردی پنج ساله و سند چشم انداز برنامه های سالیانه و 
اعمال نظارت های قانونی به بررسی اقدامات دستگاه های مختلف در قالب موضوع و محورهای بازرسی 

مبادرت كرده كه عملکرد سازمان در این خصوص قابل توجه است.
تدوین و اجرای برنامه های بلندمدت و سالیانه با دو هدف كلی حسن جریان امور و اجرای  -

صحیح قانون در دستگاه ها؛
اعمال نظارت های قانونی و هدفمند در ابعاد كالن نظیر سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی،  -

برنامه های راهبردی پنج ساله و اسناد باالدست برنامه های كشوری؛
الکترونیکی در مواردی نظیر  - طراحی و اجرای شبکه ای نظارت دیجیتال ازطریق سامانه های 

سامانه كشوری نظارت بر معامالت و دستگاه های اجرایی مزایده و مناقصات و سامانه اعتبارات بانکی 
و مانند آن؛

اعمال نظارت و بازرسی های ویژه  بر محاكم، دادسراها و ... در حوزه اقدامات تأمینی و تربیتی  -
زندان ها و ... در حوزه قضایی ازطریق اداره كل نظارت و بازرسی دادگستری ها و قوه قضائیه؛

تهیه، تدوین و ارائه گزارش های سالیانه اثربخشی در رابطه با اقدامات دستگاه های مسئول در  -
این امر؛

طراحی و اجرای برنامه های مصوب سالیانه با تأكید بر قانون گرایی و مبارزه با فساد اداری و مالی؛ -
شناسایی و مقابله با سوءجریان های اداری و مفاسد اقتصادی و مالی و ارائه پیشنهاد اصالحی به  -

دستگاه ها؛
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استناد  - به  تشریفات(  و ترک  مناقصه  مزایده،  از  )اعم  دولتی  معامالت  تجدید  یا  لغو  پیشنهاد 
مغایرت های قانونی؛

پیشگیری و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و شناسایی تخلف در معامالت دولتی و معرفی  -
افراد خاطی به مراجع ذی صالح؛

وصول مطالبات معوق دولتی و واریز وجوه به خزانه دولت؛ -
مبارزه با زمین خواری و رفع تصرف و جلوگیری از تخریب و تغییر كاربری اراضی؛ -
تنقیح قوانین و مقررات كشور به عنوان مشاور و همکار اجرایی مجلس شورای اسالمی؛ -
ارائه دیدگاه های تخصصی و تهیه گزارش های كالن آسیب شناسی در موضوعات تخصصی و  -

فرا بخشی؛
اعمال نظارت بر برنامه توسعه پنج ساله و ارائه گزارش های نظارتی به مجلس و مجمع تشخیص  -

مصلحت نظام؛
پژوهشی  - پروژه های علمی، آموزشی،  و  اجرای طرح ها  و  اداری  مدیریتی،  نظام های  استقرار 

درراستای اهداف و وظایف؛
استقرار دبیرخانه شورای دستگاه های نظارتی؛ -
برنامه توسعه نظارت همگانی مشتمل بر بهره گیری از توان تشکل های غیردولتی و مردم نهاد و  -

به كارگیری بازرسان افتخاری؛
برنامه نظارت الکترونیکی مبتنی بر تولید، استقرار و به روزرسانی پایگاه های اطالعاتی و سامانه های  -

نظارت الکترونیک )پایگاه اطالعاتی و سامانه ملی(؛
تشکیل دبیرخانه و پایگاه اطالعاتی فهرست محرومیت ها؛ -
آمبودزمانی  - نهادهای  و  فساد  با  مبارزه  دستگاه های  منطقه ای  همکاری  مركز  ایجاد  پیگیری 

كشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی )اكو(؛
ایجاد مركز ملی رسیدگی به شکایات )در اجرای قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با  -

فساد(؛
پیگیری اقدامات مشخص در بحث حقوق شهروندی ازطریق مركز ملی رسیدگی به شکایات  -

سازمان؛
بررسی و مطالعات تطبیقی درخصوص میزان تبعیت از قانون و شفافیت در امر مبارزه با فساد؛ -
اجرای طرح های سنجش سالمت نظام اداری در اجرای قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله  -

با فساد )پروین و دلبر،1393(.
سازمان بازرسی و کارکرد اصالح الگوي مدیریتی در دستگاه هاي اجرایی

سازمان بازرسی كل كشور اهداف مشخصی دارد. آنچه در اصل 174 قانون اساسی، هدف از تشکیل 
سازمان بازرسی كل كشور آمده است دو نوع نظارت »بر حسن جریان امور در دستگاه هاي اداري« و »بر 
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اجراي صحیح قوانین« است؛ هرچند حسن جریان امور مفهوم روشنی ندارد اما حسـن جریـان در مقابـل 
سوءجریان قـرار می گیرد كه می توان گفت منظور این است كه دستگاه هاي اداري باید در امور خود، 
اهداف مقنن را موردتوجه قرار دهند. هرگونه خروج از اهداف فوق و اعتدال باعث می شود نتوانند به 
وظایف خود بپردازند. درواقع ذیل هدف دوم است كه قانون گذار به سازمان، صالحیت بررسی الگوها 
و شیوه هاي صحیح اجراي قوانین را اعطا نموده و طبق بند )ب( ماده 4 آیین نامه اجرایی به آن صحه 
گذاشته است كه باید به این موارد توجه شود. »نحوه عملکرد و رفتار مسـئوالن از حیـث اصـول مدیریت، 
استفاده از منابع، ایجاد تحول و به كارگیري فناوري هاي نوین درراستای تسریع و تسهیل در امور و نیز 
صحت عمل، حسن شهرت، انضباط، مسئولیت پذیري و پاسخ گویی، رعایت حقوق مردم و اخالق و 
شئون اسالمی«. تا اینجا به اهداف تشکیل سازمان اشاره شد و در ادامه به وظایف سازمان پرداخته می شود 
تا محورهاي رابطه بین سازمان و اصالحات اداري روشن شود. براساس ماده 2 قانون تشکیل سازمان، 

وظایف آن به شرح زیر است:
و  مؤسسـات  و  انتظـامی  و  نظامی  نیروهاي  و  ادارات  و  وزارتخانه ها  كلیه  مستمر  بازرسی  الف( 
شركت هاي دولتی و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آن ها و دفاتر اسـناد رسـمی و مؤسسـات عام المنفعه 
و نهادهاي انقالبی و سازمان هایی كه تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلـق بـه دولت است یا دولت 
به نحوي از انحا بر آن ها نظارت یا كمک می نماید و كلیه سازمان هایی كـه شمول این قانون نسبت به آن ها 

مستلزم ذكر نام آن ها است براساس برنامه منظم.
ب( انجام بازرسی هاي فوق العاده، حسب االمر مقـام معظـم رهبـري، به  درخواست رئیس قـوه قضاییه، 
درخواست رئیس جمهور، كمیسـیون اصـول 88 و 90 قـانون اساسـی مجلـس شـوراي اسالمی، بنا به 
تقاضاي وزیر یا مسئول دستگاه هاي اجرایی ذي ربط یا هر موردي كه به نظر رئیس سازمان، ضروري 

تشخیص داده شود.
ج( اعالم موارد تخلف و نارسایی ها و سوءجریانات اداري و مـالی درخصوص وزارتخانـه هـا و 
نهادهاي انقالب اسالمی و بنیادها به رئیس جمهور و درخصوص مؤسسات و شركت هاي وابسـته بـه 
دولت به وزیر ذي ربط و درمورد شـهرداري هـا و مؤسسـات وابسـته بـه وزیـر كشـور و درخصوص 
مؤسســات غیردولتــی كمــک بگیــر از دولــت بــه وزارت امور اقتصادی و دارایــی و درخصوص 
سوء جریانات اداري و مالی مراجع قضایی و واحدهاي تابعه دادگستري به رئیس قوه قضائیه و در موارد 

ارجاعی كمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن كمیسیون اعالم خواهد شد.
د( درصورتی كه گزارش بازرسی، حاكی از سوءجریان مالی یا اداري باشد، رئیس سـازمان، یک 
نسخه از آن را بـا دالیـل و مـدارک بـراي تعقیـب و مجـازات مرتکـب مسـتقیماً بـه مرجـع قضایی صالح 
و مراجع اداري و انضـباطی مربوطـه مـنعکس و تـا حصـول نتیجـه نهـایی پیگیـري خواهـد كـرد. در تمـام 
مـوارد فـوق الـذكر رئیس سـازمان، تصـویر گـزارش بازرسـی را به منظور استحضار و پیگیري براي رئیس 

قوه قضائیه ارسال خواهد نمـود.
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بنابراین آنچه از مطالعه اهداف و وظایف سازمان، درخصوص »صالحیت سازمان به عنـوان متولی 
بـا فسـاد اداري و دوم، ارائه  اصالحات اداري« برمی آید در دو محور قابل بحث اسـت. اول، مبـازره 

پیشنهادهایی براي تقویت حاكمیت قانون و الزامات قانونی )پروین و دلبر، 1393(.
سازمان بازرسی و حاکمیت قانون

بازرسی از ادارات و سازمان ها برای ارزیابی عملکرد مدیران و كاركنان، از ضروریات است. بازرسی هاي 
مستمر سـازمان از ادارات باعـث خواهـد شـد حاكمیـت قـانون نهادینه شده و عقالنیت بر رفتار كاركنان 
حاكم شود. به طوری كه سروكار داشتن با شکایت ها باعث مـی شـود سازمان، نارسایی هاي مقررات اداري 
را به خوبی درک نموده و علت یابی كند و بر این اساس بـا پیشنهادهایی كه به منظور اصالح كاستی ها 
ارائه می نماید، دسـتگاه هـاي اداري را در بهبـود كـارایی و سازگارشدن با نیازهاي متحول جامعه یاري 
نماید. حتـی درصورتی كه اداره بـه سـازوكارهاي سازمان اعتنا نکند بااین حال ناگزیر خواهد بود براي 
تصمیمات خود ارائه دلیل نمـوده و در ایـن شرایط، اصل توجیه پذیري و عقالنی تصـمیمات اداري 

تحقـق یابـد )پروین و دلبر، 1393(.
یافته های پژوهش

ابعاد احصاء شده ارزیابی عملکرد مدیران در مرحله كیفی در سه بعد شخصیتی، تحلیلی و تخصصی 
به شرح نمودار زیر است:
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 صاحب نظران سازمان بازرسی كل كشور طی مصاحبه های پانزده گانه نیمه ساختاریافته به طیف 
وسیعی از مؤلفه ها و شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران اشاره كرده اند كه گزاره های كالمی موجود 

در سه بعد شخصیتی، تحلیلی و تخصصی جمع بندی گردیده است.
و  مؤلفه ها  شناسایی  برای  اصلی  مقوله های  انتخاب  به منظور  الزم  فراوانی  كفایت  تعیین  برای 
شاخص های ارزیابی عملکرد، حداقل فراوانی، 5 در نظر گرفته شده است. استدالل براین است كه برای 
انتخاب هر مقوله كفایت الزم معادل فراوانی 5 یا حداقل یک سوم از مصاحبه شوندگان باشد كه به ذكر 
آن مقوله در مصاحبه ها پرداخته باشند. این حد تعیین شده انتخاب یا عدم انتخاب مقوله استخراج شده 

برای درج در مدل خواهد بود.
با عنایت به فراوانی ذكر شده می توان گفت؛ انعطاف پذیری، ارتباطات، خوش بینی، رهبری، پشتکار، 
ریسک پذیری، كنجکاوی، مهارت های پژوهشگری، خالقیت و نوآوری، رشد و توسعه، تعالی ارزیابی 
عملکرد، ادراک، كار تیمی و مشاركت پذیری، تسلط بر قوانین و مقررات، مهارت های بازرسی، شم 

بازرسی و برنامه ریزی ازجمله مؤلفه ها و شاخص های ارزیابی عملکرد می باشد.
ازآنجاكه موضوع این پژوهش طراحی و اعتباریابی الگوی ارزیابی عملکرد مدیران سازمان بازرسی 
كل كشور با رویکرد تصادفی كرامبولتز است، از نگاه صاحب نظران، اولویت ارزیابی مدیران سازمان 

بازرسی كل كشور باید براساس مؤلفه ها و شاخص های زیر باشد.
مهارت های تحلیلی

y تعالی ارزیابی عملکرد؛
y ادراک؛
y خالقیت و نوآوری؛
y رشد و توسعه؛
y .مهارت های پژوهشگری

مهارت های تخصصی
y مهارت های بازرسی؛
y شم بازرسی؛
y تسلط بر قوانین و مقررات؛
y برنامه ریزی؛
y .كارتیمی و مشاركت پذیری

مهارت های شخصیتی
y رهبری؛
y ارتباطات؛
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y پشتکار؛
y انعطاف پذیری؛
y كنجکاوی؛
y خوش بینی؛
y .ریسک پذیری

نتیجه گیری
انساني تلقي مي شود.  اثربخشي سازماني یک وظیفه مهم مدیریت منابع  ارزیابي عملکرد در تسهیل 
در سال هاي اخیر به نقش ارزیابي عملکرد توجه زیادي معطوف شده است. به عقیده صاحب نظران 
یک سیستم اثربخش ارزیابي عملکرد مي  تواند انبوهي از مزیت ها را براي سازمان ها و كاركنان آن ها 
ارزاني دارد. »النجنکر و نیکودیم«1 )1996(، بیان كرده اند كه سیستم ارزیابي عملکرد؛ الف( بازخورد 
عملکردي مشخصي را براي بهبود عملکرد كاركنان فراهم مي آورد، ب( الزامات كارآموزي كارمند را 
معین مي كند، ج( زمینه توسعه كاركنان را فراهم و تسهیل مي كند، د( بین نتیجه گیري پرسنلي و عملکرد 
ارتباط نزدیکي برقرار مي نماید و هـ( انگیزش و بهره وري كاركنان را افزایش مي دهد. همچنین »رابرتس 
و پاوالک«2 )1996(، معتقدند كه ارزیابي عملکرد براي مقاصد متعدد سرپرستي و توسعه اي ازجمله، 
كاركنان  به  بازخورد  پیش بیني  ب(  سازماني،  نیازهاي  برحسب  فردي  عملکرد  ارزیابي  براي  الف( 
درراستای اصالح یا تقویت رفتار آن ها و ج( تخصیص پاداش و ارتقاي شغلي افراد، مورد استفاده قرار 

مي گیرد.
درعین حال، امروزه بسیاري از نظام هاي منابع انساني و مدیریت معمول، مناسب به نظر نمي رسند و 
الگوهاي قدیمي ناكارآمد تلقي مي شوند. طي دهه اخیر، بسیاري از سازمان ها دریافته اند كه در عمل 
فاقد نظام ارزیابي عملکردي كه بتوان از طریق آن اولویت ها و اهداف خود را به كاركنان انتقال داد و 
بهسازي آن ها را پي گرفت، هستند. انسان به دلیل گستردگي حیطه هاي شناختي و استفاده از ابزار هاي 
مختلفي نظیر احساس، مشاهده، ادراک، تجربه و قدرت تعلق و تفکر در موضوعات مختلف به ویژه در 
ارزیابي و تفسیر رفتار و عملکرد كاركنان حساس بوده و مجموعه این عوامل كار دستیابی مدیران به 

ارزیابي عملکرد مؤثر را تحت الشعاع قرار داده است.
»پروجاگو و سوهال«3 )2006(، ارزیابي عملکرد سازمان را فرایندي می دانند كه از طریق آن سازمان 
در فواصل مشخص موردسنجش قرار می گیرد و نقاط ضعف و قوت سازمان را به طور نظام مند تعیین 
می كند. مشتریان یک سازمان می توانند منبع حیات اطالعات و ایده ها درزمینه ی عملکرد یک سازمان 

1 - Longenecker and Nykodym
2 - Roberts and pavlak
3 - Projago & Sohal
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باشند.
به طورقطع ارزیابی عملکردها دارای نتایج و فواید زیادی است. مستندات به دست آمده از ارزیابي 
عملکردها می توانند در بهبود فرآیند كاري سازمان و معیارهاي انتخابي، براي انجام فعالیت های بعدي 
تلقی  مدیریت عملکرد  نظام  از شاخه های  یکي  ارزشیابي عملکرد،  درواقع  قرارگیرند.  مورداستفاده 
می شود كه هدف از آن، كمک به ارزشیابي عملکرد منابع انساني، به منظور بهبود و توسعه آن ها است. 
آثار زیادي براي ارزشیابي از عملکرد مدیران قابل تصورند كه اغلب آن ها را می توان براي تمامي عوامل 
انساني، اعم از این مدیران، صادق دانست. به كمک ارزشیابي عملکرد، كار افراد درخصوص نحوه 
انجام وظیفه به طور سامان مند اندازه گیری و روش مطلوب انگیزش، روشن می شود و بازخوردي به فرد 
داده می شود تا وي، نقایص كار خود را بشناسد. به طورمعمول، با ارزیابی عملکرد سازمان بازرسی كل 
كشور مسئولین و مدیران ارشد می توانند به برنامه ریزی و انتخاب منابع انسانی، اقدام كنند؛ برنامه ای معتبر 
برای تربیت و بهسازی آنان تهیه كنند؛ مسیر پیشرفت شغلی را تعیین كنند؛ استعداد و توانایی های منابع 

انسانی خود را شناسایی كنند و به ارتقای اعتماد در جوسازمانی خود بپردازند.
 با توجه به مباحث بررسی شده یکی از معیارهایی كه در ارزیابی عملکرد مدیران كمتر موردتوجه 
نیازمند در این  قرارگرفته است، توانایی آن ها در مشاوره شغلی دادن به كاركنان، همکاران یا افراد 
زمینه كه در سازمان مدنظر قصد فعالیت اشتغال دارند است، با توجه به اینکه انتظار این است كه یک 
مدیر توانا و بااستعداد و بامهارت و آشنا به مأموریت ها و اهداف سازمان بتواند درزمینه  ی كاری خود 
راهنمایی و مشاوره شغلی خوبی داشته باشد و اگر مدیری دارای این مهارت باشد می تواند معیاری برای 
عملکرد بهتر وی محسوب شوند، بنابراین ضرورت دارد كه این رویکرد در ارزیابی عملکرد مدیران 

توجه شود.
رغبت ها،  یادگیری،  آسان سازی  شغلی،  مشاوره  هدف  كه  است  معتقد   ،)1998( »كرامبولتز« 
توانایی ها، مهارت ها و شناسایی ویژگی های شخصیتی است تا از این طریق افراد برای یک زندگی مفید 
و مؤثر در یک محیط كاری مناسب، آماده شوند. رغبت ها و مهارت هایی كه افراد دارا بوده و آن ها را 
پرورش می دهند، می تواند عامل تعیین كننده ای براي بهره بردن از فرصت های شانسي باشد. براي مثال، 
اگر فردي كه هیچ عالقه و مهارتي درزمینه ی تجارت ندارد، با یک ایده تجاري بزرگ مواجه شود، از 

آن ایده استفاده نمی كند.
رویکرد تصادفی كرامبولتز، درواقع كوششی است برای توضیح و تفسیر رویدادهای شانسی یا 
تصادفی كه درزمینه  و بافت مدل یادگیری اجتماعی روی می دهد. مطابق با زوایای این رویکرد، باز 
بودن ذهن، یکی از صفات شخصیتی ضروری برای هر فردی در محیط كار محسوب می شود، زیرا 
افراد می توانند  پیشنهاد می كند كه  این رویکرد  تغییرات سریعي در محیط كار رخ می دهد.  امروزه 
توانایی های خود را براي تشخیص، بهره مند شدن یا حتي ایجاد رویدادهاي تصادفي در زندگي از طریق 
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برخورداري از مهارت ها، رفتارها و نگرش خاصي كه با باز بودن ذهن در ارتباط است، افزایش دهند.
مهارت های انجام كار به مواردی نظیر هدف ها و باورها و ارزش گذاری های شغلی فرد و میزان 
شرایط  و  ژنتیکی  استعداد  از  خود  نوبه  به  موارد  این  دارد.  بستگی  مختلف  مشاغل  از  او  اطالعات 
محیطی و تجارب یادگیری متأثرند. مهارت های انجام كار نقش به سزایی در تصمیم گیری شغلی دارد 
و وقایع و شرایط محیطی كه برخی از آن ها خارج از كنترل انسان هستند بر چگونگی رفتار فرد و 
درنتیجه بر تصمیم گیری شغلی او مؤثرند. عواملی نظیر شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، 
اقلیمی، تغییرات اجتماعی، رشد تکنولوژی و صنعت، بهبود بهداشت و درمان، دگرگونی در وضعیت 
حمل ونقل، مهندسی محیط، اكتشاف معادن، توسعه سازمان های اجتماعی و گسترش برنامه های رفاهی 

و تفریحی در نوع و میزان اشتغال و درنتیجه در تصمیم گیری شغلی تأثیر می گذارند.
شود  محسوب  مشاوره ای  مصاحبه  از  تلفیقی  بخش  یک  به عنوان  می باید  تصادفی  رویکرد 
)شارف1  2002، به نقل از زونکر2، 2006(، معتقد است حوادث غیرمنتظره، دیدگاه وسیع تری را برای 
تصمیم گیری و برخورد با رخدادهای ناگهانی و جدید در اختیار مراجع قرار می دهد. درمجموع می توان 
گفت كه از رویکرد تصادفی كرامبولتز می توان برای موارد مختلفی ازجمله ارزیابی عملکرد مدیران 

برای سازمان های مختلف استفاده كرد.
بنابراین با توجه به جایگاه و نقش حاكمیتی و مدیریتی سازمان بازرسی كل كشور كه به صورت 
تشکیالتي وظیفه نظارت بر حسن جریان امور سازمان هاي اداري و اجراي صحیح قوانین را به عهده 
دارد و نیز وجود چالش ها و موانعی از قبیل عدم وجود ساختار اجرایي مناسب، بخشی نگری منابع 
ارزیابي )ارزیابی كنندگان(، مشکالت مربوط به نیروي انساني )مدیران( موردنیاز، خوف و رعب مدیران 
از ارزیابي عملکرد، متنوع بودن وظایف بخش هاي اجرایي، فقدان وجود نظام ارتباطات و بازخورد، 
عدم وجود الگویی مناسب برای ارزیابی مدیران، فقدان مؤلفه ها و شاخص های قابل اندازه گیری، عدم 
استفاده مطلوب از نتایج ارزیابي، كلي و قابل اندازه گیری نبودن بعضي از فعالیت های سازماني خصوصاً 
فعالیت هایی كه به جامعه مدیران برمي گردد، نگرش منفي حاكم بر ارزیابي عملکرد، نامتناسب بودن 
مالک هاي مورداستفاده و درنهایت تدوین نشدن آیین نامه ها و دستورالعمل هاي اجرایي مناسب به منظور 
بهینه مدیران، طراحی الگوی ارزیابی عملکرد مدیران ضروری و از اولویت های  سنجش و كارایی 
استراتژیک سازمان است كه مسئولیت و وظیفه این امر مهم طی بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
با موضوع دستورالعمل ارزیابی عملکرد كارمندان به شماره 140521 مورخ 1393/11/13 خطاب به 
كلیه سازمان ها و دستگاه های اجرایی كشور بر عهده اداره كل منابع انسانی و تحول اداری هر سازمان 
و دستگاه است كه در سازمان بازرسی كل كشور نیز اجرایی نمودن این امر بر عهده اداره كل مذكور 

1 - Sharf
2 - Zunker 
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به عنوان یکی از شرح وظیفه محوله اش می باشد.

جدول شماره 1- خالصه تحقیقات صورت گرفته در رابطه با ارزیابی عملکرد مدیران
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1395نامنی

تأثیر مشاوره ی مسیر شغلی 
براساس رویکرد تصادفی 

برنامه ریزی شده کرامبولتز باقابلیت 
کارآفرینی و بی تصمیمی شغلی 

دانش آموزان

شبه 
آزمایشی

قابلیت های  بر  کرامبولتز  تصادفی  رویکرد 
کارآفرینی، خطرپذیری، انگیزه ی پیشرفت و 
استقالل طلبی دانش آموزان مؤثر بوده است.

ربانی و 
علوی

1394
بررسی رابطه بین اعتماد کارکنان 
به مدیران خود و اثربخشی سامانه 

ارزیابی عملکرد

توصیفی 
همبستگی

اعتماد کارکنان به مدیرانشان، رابطه آماری 
دیدگاه  از  سامانه  اثربخشی  با  معنی داری 

کارکنان دارد.

حسن پور و 
همکاران

1393

بررسی نقش آشنایی کارکنان با 
سازمان در کاهش اختالف نظرهای 

کارکنان و مدیران در ارزیابی 
عملکرد

توصیفی 
همبستگی

و  سازمان  با  کارکنان  آشنایی  میزان  بین 
در  کارکنان  و  مدیران  اختالف نظر  میزان 
وجود  معنی داری  ارتباط  عملکرد  ارزیابی 
داشت، همچنین بین میزان آشنایی کارکنان 
ارزیابی  و  کارکنان  با خودارزیابی  از سازمان 
وجود  معنی داری  ارتباط  کارکنان  از  مدیران 

داشته است.

عریضی و 
همکاران

1393

بررسی نقش واسطه ای پهناي 
نقش در رابطه بین عملکرد مدیران 

در کانون ارزیابی، توانایی های 
شناختی و خود پیروی در شغل با 

عملکرد شغلی

توصیفی 
تحلیلی

ارزیابی،  کانون  در  مدیران  عملکرد 
توانایی های شناختی و خود پیروی می توانند 
پهناي  و  کنند  پیش بینی  را  شغلی  عملکرد 
ایفا  واسطه ای  نقش  رابطه،  این  در  نقش 

می کند.

حاجیان و 
احمدوند

1392
بررسی مدل ارزیابي عملکرد 

سازمان های تحقیقات غیر صنعتی
توصیفی 
تحلیلی

مدل پیشنهادي تحقیق، شامل دو بعد توانمند 
نتایج 9 معیار اصلي، 31 زیر معیار و  ساز و 
نتایج  زیرمعیارهاي  به  مربوط  شاخص   24

به دست آمد.

موسی خانی 
و همکاران

1391

ارائه الگویی به منظور سنجش 
میزان آمادگی مدیران برای اجرای 
نظام ارزیابی عملکرد در دانشگاه 

آزاد

پیمایشی و 
مقطعی

الزم  آمادگی  اسالمی  آزاد  دانشگاه  مدیران 
برای اجرای نظام ارزیابی عملکرد را دارا بوده 
ولی در بعضی از ابعاد ازجمله تحول پذیری و 

توزیع قدرت ضعیف بودند.
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دین دوست و 
همکاران

1391
تأثیر مشاوره مسیر شغلي به سبک 
رویکرد تصادفي برنامه ریزی شده بر 
قابلیت های کارآفریني دانشجویان

توصیفی 
تحلیلی

رویکرد  سبک  به  شغلي  مسیر  مشاوره 
تصادفي برنامه ریزی شده، ادراک قابلیت های 
مرحله  در  هم  را  دانشجویان  کارآفریني 
پس آزمون و هم در مرحله پیگیري افزایش 

داده است.

سجادی و 
همکاران

1390

رابطه بین طرح های پاداش 
مدیران و معیارهاي اقتصادي 
ارزیابي عملکرد در شرکت های 

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 
تهران

توصیفی 
همبستگی

درصد مالکیت سهام مدیران باارزش افزوده 
بازار رابطه معنی داری دارد.

اصغری زاده 
و همکاران

1390
ارزیابي عملکرد مدیران با 

به کارگیری روش 360 درجه و 
تکنیک تصمیم گیری ویکور

توصیفی 
تحلیلی

در  وزني  پایدار  فواصل  فرمول  به کارگیری 
به منظور  تصمیم گیری  تکنیک هاي  سایر 
کاماًل  شاخص ها  اوزان  حساسیت  تحلیل 
تصمیم گیری  محیط  واقعیت های  با  مطابق 

است.

ربانی مهر و 
دلوی

1390
طراحی، تبیین و اجرای الگوی 

ارزیابی عملکرد مدیران با رویکرد 
3-E-Q تعالی گرایی

توصیفی 
تحلیلی

از نتایج مدل پیشنهادی می توان به برقراری 
و عملکرد سازمان  مدیر  بین عملکرد  رابطه 
با استفاده از الگوی پیشنهادی، اولویت بندی 
اولویت بندی  و  مدیر  عملکردی  معیارهای 
توانمندسازی مدل تعالی سازمان اشاره کرد.

حقیقی و 
سماواتیان

1390

بررسی رابطه ویژگی های 
شخصیتی همکاران و زیردستان 
با نحوه ارزیابی آنان از عملکرد 

سرپرستان و مدیران

توصیفی 
همبستگی

ویژگي  با  عملکرد  ارزیابي  کل  نمره ی  بین 
شخصیتي روان رنجوري در همکاران رابطه 
مثبت معنادار و در زیردستان رابطه ی منفي 

معنادار وجود داشت.

دین دوست و 
همکاران

1390

تأثیر مشاوره گروهي مسیر 
شغلي به سبک رویکرد تصادفي 

برنامه ریزی شده بر پرورش 
مهارت های آمادگي فرصت یابی 

حرفه ای دانشجویان

توصیفی 
پیمایشی

سبک  به  شغلي  مسیر  گروهي  مشاوره 
رویکرد تصادفي برنامه ریزی شده، کنجکاوي 
و  پس آزمون  مرحله  در  هم  را  دانشجویان 
خوش بینی  نیز  و  پیگیري  مرحله  در  هم 
افزایش  پیگیري  مرحله  در  را  دانشجویان 

داده است

نیکوکار و 
همکاران

1389

ارائه یک مدل ترکیبی تحلیل 
پوششی داده ها و تحلیل 

سلسله مراتبی برای ارزیابی عملکرد 
مدیران بیمارستان ها

توصیفی 
تحلیلی

بیشترین مورد اختالف بین وضعیت موجود و 
وضعیت بهینه در نهاده ها و ستاده ها، وضعیت 
مربوط به ستاده ی نسبت درآمد به هزینه بود.
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جوادی پور 
و محمدی

1388

ارزیابي عملکرد معلمان از دیدگاه 
مدیران و معلمان مدارس ابتدایي 
شهر تهران براساس مدل جان 

وایلز و جوزف باندي

توصیفی 
پیمایشی

عملکرد معلمان راهنما )راهنمایان آموزشي( 
بعد  شش  در  معلمان  و  مدیران  دیدگاه  از 
روابط  حرفه ای،  رشد  آموزش،  و  بهسازي 
برنامه های  و  اداري  امور  ارزشیابي،  انساني، 

درسي ضعیف است.

جعفری و 
شفیع آبادی

1385

اثربخشی مشاوره گروهی با 
رویکرد سازگاری شغلی برافزایش 
انگیزش شغلی کارکنان سازمان 
بازرسی کل کشور شهر تهران

نیمه 
تجربی

انگیزشی  عوامل  مختلف  ابعاد  میانگین  بین 
تفاوت  کشور  کل  بازرسی  سازمان  کارکنان 

معنی داری وجود داشته است.

بانکر و 
همکاران

2016
بررسی مدل DEA برای 

ارزیابی عملکرد نسبی مدیران 
سرمایه گذاری

توصیفی 
تحلیلی

در  متقارن  توانایی  دارائی،  مدیران 
در  مدیران  بعضی  ندارند.  خریدوفروش 
معامله های خرید خوب عمل می کنند اما در 

معامله های فروش خوب عمل نمی کنند.

چن و 
همکاران

2016
نقش توجه بصری در قضاوت 

مدیریتی مدیران
توصیفی 
تحلیلی

با  مرتبط  عملکرد  معیارهای  از  آگاهی 
استراتژی در کمک به مدیران برای گرفتن 

تصمیمات بهتر، مؤثر است.

وانگ و 
همکاران

2016

بررسی یک روش ترکیبی 
برای ارزیابی عملکرد مدیریت 
دانش براساس سیستم فازی و 

سیستم های پشتیبانی گروه

توصیفی 
تحلیلی

سیستم  بر  مبتنی   KMPE سامانمند  روش 
در  را  سازمان ها  بازده  است  قادر  شاخص 

فرآیند ارزیابی عملکرد بهبود بخشد.

پنداراکی و 
ساگاراکیس

2016
بررسی تفاوت ارزیابی عملکرد 

مدیران صندوق های سرمایه گذاری
توصیفی 
تحلیلی

و   OLS مدل های  تحقیق،  نتایج  طبق  بر 
FLR شباهت های زیادی را نشان می دهند.

تینگ و 
وانگ

2016
بررسی تحقیق و کار مشاوره شغلی 

در تایوان
توصیفی 
تحلیلی

زندگی  طراحی  مدل  یک  تحقیق  این  در 
زندگی  معنای  افزایش  برای  فرضی 
است. سپس مشکالت مشاوره  پیشنهادشده 
شغلی در سیستم آموزشی، گروه های خاص/ 
تایوان  در  سازمان ها  استخدام/  بزرگساالن، 

مورد بحث قرارگرفته اند.

بانگچاکدی 
و همکاران

2016
بررسی نقش مدیران ارشد در 
اندازه گیری عملکرد مدیران 

سازمانی

توصیفی 
تحلیلی

مهارت های  و  مدیریتی  دانش  و  آگاهی 
بهبود عملکرد  در  ارشد،  خودارزیابی مدیران 
بهتر  تمرکز  و  سازمان  غیرمالی  و  مالی 
زیادی  تأثیر  سازمانی،  اهداف  بر  کارکنان 

دارد.



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال دهم، شماره 36/ تابستان 1021397

نتیجهروشعنوان پژوهشسالنام نویسنده

بیمروس و 
همکاران

2016
بررسی مهارت های الزم برای اخذ 

فرصت های شغلی
توصیفی 
تحلیلی

کرامبولتز،  رویکرد  براساس  شغلی  مشاوره 
تأثیر  تحت  را  کارکنان  و  مدیران  عملکرد 

قرار می دهد.

2015کرامبولتز
بررسی عملی برنامه مشاوره شغلی 

از نظریه یادگیری اتفاقی
توصیفی 
تحلیلی

در رویکرد یادگیری تصادفی، باز بودن ذهن، 
امور جدید، تجارب جدید  یادگیري و کشف 
ریسک پذیری،  انعطاف پذیری،  یادگیری، 
برخوردار  از جایگاه ویژه ای  کسب مهارت ها 

است.

آگاروال و 
تاکور

2013
بررسی تکنیک های ارزیابی 

عملکرد پرداختند. سیستم ارزیابی 
عملکرد در سازمان ها

توصیفی 
تحلیلی

گرافیک،  دسته بندی  مقیاس  رتبه بندی، 
اهداف،  به وسیله  مدیریت  بحرانی،  حوادث 
 360 مدل   ،BARS ارزیابی،  مراکز 
ارزیابی  تکنیک های  درجه   720 و  درجه 
عملکرد  ارزیابی  برای  که  هستند  عملکرد 
استفاده  مدیران(  عملکرد  )به عنوان مثال 

می شود و مفید هستند.

موری و 
مورگان

2012
پیشرفت نظریه و عمل مشاوره 

شغلی پست مدرن
توصیفی 
تحلیلی

این مقاله تأثیر موج های مختلف روانشناسی 
و اقتصاد بر مدل های کمک کردن در مشاوره 
شغلی و روشی که این موج ها نظریه و عمل 
موردبحث  می دهند  شکل  را  شغلی  مشاوره 

قرار می دهد.

لمبرت و 
الرکر

2010

بررسی تأثیر استفاده از معیارهاي 
سنجش عملکرد

مبتنی بر اطالعات حسابداري 
و اطالعات بازار در قراردادهاي 

پاداش

توصیفی 
تحلیلی

همبستگي  داراي  مدیران  نقدي  حق الزحمه 
قوي و مثبت با نسبت بازده حقوق صاحبان 
سهام بوده، اما رابطه آن با بازده بازار سهام، 

ضعیف تر بوده است.

جنسن و 
مورفي

2009
رابطه بین پرداخت پاداش به 

مدیران اجرایي و عملکرد آنان در 
شرکت های بزرگ

توصیفی 
همبستگی

مدیران  پاداش  عام،  در شرکت های سهامي 
عالي مستقل از عملکردشان است.

بیمن و 
دمسکي

مطالعه ارزیابي عملکرد شرکت ها1980
توصیفی 
تحلیلی

صرفًا آزمون قوي، عوامل مرتبط با عملکرد 
را موردمطالعه قرار می دهد.
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فهرست منابع
بازرگان، عباس )1387(. مقدمه ای بر روش های تحقیق كیفی و آمیخته، تهران: نشر دیدار.- 1

بانک جهانی، )1378(. نقش دولت در جهان درحال تحول، گروه مترجمین، مؤسسه مطالعات و پژوهش های - 2

بازرگانی.

بررسی اطالعات موردنیاز و شاخص های ارزیابی برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهور - 3

اسالمی ایران، )1370(. مركز آمار ایران، )1( و )2(.

بلسینگر، گلی ترجمه  علی خسرو جردی، )1383(. مدیریت منابع انسانی، مجله مطالعات ملی كتابداری و - 4

سازمان دهی اطالعات. تهران: )59(.

پروین، خیراهلل و دلبر، حسین، )1393(. ارزیابی و اصالح فرایندهای اداری در آیینه سازمان بازرسی كل - 5

كشور، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، 15 )42(.

جزوات درسی، )1382(. مدیریت كیفیت و بهره وری دوره كارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد - 6

واحد علوم و تحقیقات.

جهاد دانشگاهی تهران، )1381(. ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان تهران، مجموعه مقاالت اولین - 7

همایش ملی مدیریت عملکرد.

جهاد دانشگاهی تهران، )1381(. مهندسی مجدد، مدل تعالی بهبود عملکرد و افزایش بهره وری سازمان ها، - 8

مجموعه مقاالت اولین همایش ملی مدیریت عملکرد.

حاجیان، امیر و احمدوند، علی محمد، )1392(. مدل ارزیابي عملکرد سازمان های تحقیقات غیر صنعتی، دو - 9

فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین، 5)2(.

حسنعلی زاده، صابر، )1390(. آشنایی با مفاهیم سرمایه انسانی، ابهر: دانشگاه آزاد اسالمی.- 10

حقیقی، عالیه و سماواتیان، حسین، )1390(. رابطه ویژگی های شخصیتی همکاران و زیردستان با نحوه - 11

ارزیابی آنان از عملکرد سرپرستان و مدیران، دانش و پژوهش در روان شناسی كاربردی، 12)4(.

دفتر ارزیابی عملکرد مدیریت، )1380(. راهبرد توسعه پایدار در پادشاهی انگلستان، معاونت امور مدیریت - 12
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چکیده

نیت ها است؛  و  گفته ها  به منصه ظهور رساندن  پاسخ گویی اجتماعی  و  به شهروندان  پاسخ گویی 
شهروندان  و  مردم  مستخدمین  به عنوان  دولتی،  دستگاه های  و  دولت  مسئولین  كه  راه هایی  از  یکی 
می توانند در راستای پاسخ گویی و صیانت از حقوق شهروندان اتخاذ نمایند، رسیدگی مؤثر به شکایات 
كاركنان خود است. رسیدگی مؤثر به شکایات  شهروندان و ارائه آموزش های رسیدگی به شکایات به 
مردمی باید بر مبنای عناصر فرهنگ، اصول، افراد، فرآیند و پردازش و تحلیل باشد. در این تحقیق با 
كتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود به بررسی اصول و فرایند رسیدگی  استفاده از روش مطالعه 

به شکایات مردمی خواهیم پرداخت.
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     چکیده

در این مقاله، تحلیل نظری فساد اداری به صورت نظام مند مرور شده است. نوشتار با تاریخچه مختصری 
از فساد اداری در دنیا و سپس در ایران آغاز شده است. در ادامه، به مفهوم شناسی، تعاریف و انواع فساد اداری 
و همچنین، طبقه بندی فساد اداری به صورت شماتیک پرداخته شده است. درنهایت، با توجه به تحقیقات 
صورت گرفته و ادبیات موجود، عوامل مولد فساد اداری اعم از عوامل شکل گیری و تشدید در شش عامل 
اصلی خالصه شده است. سپس، مجموعه این عوامل با برخی از نظریه های واقع در سه سطح كالن مانند نظریه 
آنومی، نظریه های سطح متوسط و تأكیدشان بر عوامل مؤثر بر پیدایش فساد در سه بخش اقتصاد، دولت و 
سازمان و نظریه های سطح ُخرد مانند قبح فساد یا فرهنگ فساد توضیح داده شده اند. ادعای نظری مقاله آن 

است كه نظریه های مذكور در حد باالیی قابلیت توضیح و تبیین مسأله فساد اداری در ایران را دارند.
واژگان کلیدی: فساد اداری، مفهوم، انواع، طبقه بندی، دالیل، نظریه ها.

1 - این مقاله بخشی از ادبیات و مالحظات نظری یک پروژه پژوهشی است كه نگارنده به عنوان برگزیده جایزه نظام وظیفه 
تخصصی بنیاد ملی نخبگان در سال 1396 آن را با سازمان بازرسی كل كشور به انجام رسانده است.

s.khani63@gmail.com  ،2 - استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه كردستان، سنندج

 

 



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال دهم، شماره 36/ تابستان 1101397

تاریخچه مختصری از فساد اداری در دنیا
فساد به انواع و شکل های مختلف از دیرباز وجود داشته است. بررسی قوانین كیفری تمدن های باستانی 
به روشنی نشان می دهد كه رشوه یک مسأله جدی در میان یهودیان، چینی ها، ژاپنی ها، یونانی ها، رومی ها 
و آزتیزهای آمریکا تلقی می شده است. در هند باستان در حیات اجتماعی، فساد به طور گسترده ای 
وجود داشته، همچنین ماهیت و گستره فساد از قرون وسطی تا زمان حاضر در كشورهای شبه قاره هند 
رو به تزاید بوده و یکی از بدترین ویژگی های حکومت های هند در قرون وسطی رشوه گیری و دریافت 

هدایای مختلف بوده است )ذاكر صالحی، 1388: 25(.
كوپر1 معتقد است فساد در دوران تسلط انگلستان نیز در هند به صورت منظم در میان مقامات در 
همه سطوح سیاسی و اداری وجود داشته است. در این دوران در میان مقامات اعتقادی موجود بود كه 

آن را به این صورت بیان می داشتند: »حاال كه خورشید راجه انگلیسی می درخشد، بارت را ببند«.
فساد در ادبیات انجیلی و باستان معضلی جدی بود و در بیشتر دوران های تاریخ یافت می شود. در 
دهه 1960 یک مکتب بانفوذ از »تجدیدنظرطلبان« علوم سیاسی نظر خوش بینانه ای را درباره كاهش 
فساد در دموكراسی های پیشرفته غربی ارائه دادند. برخی از این تجدیدنظرطلبان اظهار كرده اند كه 
معضل فساد به آن شدتی كه نویسندگان پیشین عنوان داشته اند نیست. در بسیاری از كشورهای تازه 
استقالل یافته كه فساد شایع و فراوان فرض می شد، كارهای فاسد از نظر ناظران غربی )همچون پرداخت 
به مقامات جز برای كارهای عادی( از نظر معیارهای محلی فاسد تلقی نمی شد. به عالوه برخی شکل های 
فساد به فرایند توسعه اجتماعی و اقتصادی آسیب نمی رسانند و حتی تأثیر مثبت هم دارند. مثاًل رشوه 
كارفرمایان شركت های خارجی را قادر به دور زدن تشریفات زائد اداری كرده و ارتقای اقتصادی 
ملل فقیر را سرعت بخشیده است. در این نوشته ها، فساد پدیده ای گذرا خوانده می شود كه در صورت 
نیل به پیشرفت اجتماعی و اقتصادی كاهش می یابد. خط سیر این جریان را می توان در تاریخ ایاالت 
متحده و انگلستان مشاهده كرد. در انگلستان، فساد انتخاباتی، فروش عناوین و پُست های دولتی و فساد 
در قراردادهای عمومی تا قرن نوزدهم شایع بود. با معرفی نظام شایسته ساالری در انتصاب به پُست های 
دولتی و موفقیت در جنگ علیه فساد انتخاباتی و تغییر در نگرش عمومی نسبت به رفتار دولت، كاهش 
با توسعه اقتصادی این ملت هم زمان بود. به همین  چشمگیری را در فساد به دنبال داشت. كاهشی كه 
شکل در ایاالت متحده، فساد در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن 20 فراوان بود. در این دوره تغییرات 
اقتصادی و اجتماعی شدیدی ُرخ داد. همان طوری كه »رابرت مرتون«2 عنوان داشته، ماشین فاسد احزاب 
شهری همچون سازمان »حزب دموكرات« در شهر نیویورک شاه راه هایی را برای مهاجران غیرقانونی 

1 - Kuper
2 - Robert K. Merton
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ایجاد كرد. پس از جنگ جهانی دوم، عواملی چون پیشرفت در آموزش، افول حمایت گری سیاسی و 
رشد رفاه عمومی باعث كاهش محرومیت هایی شد كه فساد را برمی انگیخت. فرهنگ مدنی جدیدی 
جایگزین وابستگی به گروه های قومی و خانوادگی شد. برحسب نظری رایج، ماشین حزبی و فساد 
فساد در كشورهای كمتر  به چالش كشیده شده است.  اخیراً  تفسیر  این  است.  همراه آن محو شده 
توسعه یافته چنین بی خطر و در كشورهای پیشرفته چنین كمیاب نیست. فرض اینکه پیشرفت در آموزش 
یا در فنون مدیریت عمومی، توسعه »روحیه مردم نگر« یا توسعه اقتصادی باعث كاهش یا محو فساد 
می شود، فرضی غیرواقعی است. رشد فعالیت و اقدامات دولتی در دولت مدرن باعث افزایش فرصت ها 
و وسوسه ها برای فساد می شود. پیشرفت در آموزش شاید به كاهش فساد نیانجامد بلکه ممکن است 
آن را در شکل های جدیدتر و پیچیده تری ظاهر كند )كوپر، 1980: 164 به نقل از ذاكر صالحی، 1388: 

.)26
از دهه 1970 برخی مشاهدات، محققین را به توجه بیشتر به معضالت معاصر فساد در دموكراسی های 
»واترگیت« در سال های  متحده  ایاالت  در  است.  نموده  تشویق  و در كشورهای كمونیست  پیشرفته 
1974- 1972 به موجی از بازرسی هایی انجامید كه صدها اتهام فساد از جمله به معاون رئیس جمهور 
»ساپیرو آگنو« وارد آمد. دیگران همچون استانداران ایلی نویی، ماری لند، اُكالهما و ویرجینیای غربی 
پنسیلوانیا و تگزاس  نیوجرسی،  ایاالت از جمله فلوریدا،  نیز متهم شدند. فسادهای شایعی در برخی 
كشف شد. در انگلستان، نگاه عمومی مبنی بر كاهش فساد در دهه 1970 با چند رسوایی برهم ریخت. 
افتضاح »پول سون« كه فساد حاكمان شمال انگلیس و تعدادی از اعضای مجلس در 1972 فاش شد و 
تأثیرات گسترده ای داشت. فساد مقامات محلی ویلز جنوبی، بیرمینگهام و اسکاتلند ثابت شد و در همان 
حال مقامات باالی پلیس لندن به زندان افتادند. ژاپن و ایتالیا از جمله كشورهای از لحاظ اقتصادی 

توسعه یافته ای هستند كه اخیراً فسادهایی در آن ها كشف شده است )همان(.
به طور خالصه، مسأله فساد اداری امروزه به یک پدیده فراگیر بین المللی تبدیل شده، این پدیده 
بزرگ  را دهه رسوایی های  این دهه  به گونه ای كه  است  داشته  از دهه 1990 سیر صعودی  سرطانی 
به مفهوم علمی آن، در  البته، موضوع فساد اداری  نام نهاده اند )ذاكر صالحی، 1388: ص 1 مقدمه(. 
سال 1960 ظهور پیدا كرد )اِرتیمی و سائه1، 2013: 1(. دگرگونی سیاسی دو قرن اخیر در كشورهای 
غربی و سایر نقاط جهان، دولت ها را در پاسخ گویی به مردم نسبت به اقدامات و عملکرد خود مجبور 
نتیجه این تحوالت، فساد اداری از حساسیت سیاسی بسیار باالیی برخوردار شده و  كرده است. در 
دولت ها به خاطر حفظ مشروعیت سیاسی ناچار هستند به این مسأله توجه كنند. اما شواهد نشان می دهد 
قبل از تحوالت سیاسی اخیر نیز، پادشاهان، سالطین و حکومت های خودكامه با مشکل فساد اداری 

1 - Ertimi & Saeh
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مواجه بودند و در متون باستانی اشارات متعددی به این مسأله شده است كه نشان می دهد حکومت ها 
همیشه نگران سوءاستفاده شخصی صاحب منصبان و كارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود 
بوده اند. كاتیلیا، نخست وزیر یکی از ایاالت شمال هندوستان، در حدود 2000 سال پیش در یک نوشته 
به جامانده از آرتاشاسترا چنین نوشته است: »همان گونه كه اگر ذره ای عسل یا سم بر نوک زبان فردی 
ریخته شود، چشیدن آن اجتناب ناپذیر است، امکان ندارد كسی با بیت المال سروكار داشته باشد و مقدار 
كمی از ثروت شاه را نچشد«. در چین باستان به منظور افزایش مقاومت مسئوالن در قبال وسوسه فساد، 
مبلغی تحت عنوان »غذای ضد فساد«1 به آن ها می پرداختند. در قرن چهاردهم میالدی نیز متفکر برجسته 
جهان اسالم، ابن خلدون، به فساد اداری توجه داشته و علت اصلی آن را عالقه شدید طبقات حاكم به 
زندگی تجمالتی عنوان می كند. به اعتقاد ابن خلدون، هزینه باالی تجمالت، طبقات حاكم را وادار 

می كند به روش های فساد اداری متوسل شوند )باللی و فرامرزی، 1380(.

تاریخچه مختصری از فساد اداری در ایران
اما در مورد ایران، كنت دوگوبینو، متفکر و نویسنده نامدار فرانسوی، در كتاب »سه سال در ایران«، 
در  بالهایی كه  از  »یکی  می نویسد:  و  می نگرد  انتقادی  نظری  با  ایرانیان  و رسوم  عادات  و  اخالق  به 
ایران ریشه دوانیده و قطع ریشه آن نیز كار بسیار مشکل و محال می باشد، رشوه گیری است. این امر 
به قدری رایج است كه از شاه تا آخرین مأمور جزء دولت، رشوه می گیرند. در زمان ناصرالدین شاه، 
ركن الدوله با پرداخت مبلغ صدوپنجاه هزار تومان، حاكم فارس شد«. امال واتسون، مورخ انگلیسی، نیز 
در سفرنامه اش می نویسد: »... لفظ »مداخل« كه معادل آن را در فرهنگ انگلیسی نمی توان یافت، لفظی 
دلپذیر است. مداخل به هرچه می توان به رشوه، فریب، زورستانی و از راه نادرست دیگری به دست 

آورد، اطالق می شود ...«.
نیز  نهایت  در  و  مبارزه كرد  به شدت  و طبقه حاكم  دربار  در  بد  این سنت  با  ازجمله كسانی كه 
به دلیل همین اخالقش و پاره ای دالیل دیگر كشته شد، امیركبیر بود. وی این مسأله را به درستی شناخته 
و راه حل هایی برای زمان خودش انتخاب كرده بود. قاطعیت وی نیز مسأله را آسان تر حل می كرد. 
امیركبیر برای مبارزه با فساد از دو راه اقدام كرد: نخست، می دانست بهترین راه مبارزه با فساد، بهبود 
بخشیدن و تعدیل زندگی مادی مردم است. بنابراین سعی كلی امیركبیر، ارتقای سطح زندگی مردم بود 
تا از بركت بی نیازی و تأمین احتیاجات اولیه، كسی در مقام دزدی و سوءاستفاده نباشد و در مرحله دوم، 
وی كه خود مردی پاكدامن و شریف بود، كلیه عناصر فاسد و رشوه گیر را مورد بازخواست شدید 
قرار داد. وسواس امیركبیر حتی به حدی بود كه از هدیه و ارمغان نیز بیزار بود و رسم مژدگانی و انعام 
دادن را نیز منسوخ كرد. امیركبیر با دو حربه به پیکار با انعام و مژدگانی و ماننداینها پرداخت: اول، با 

1 - Yang Lein
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درستی و پاكدامنی خود، كه قانون اعالم رشوه خواری را نهاد و دوم، با سیاست سختی كه به قانونش 
نیروی اجرایی بخشید. به تعبیر آن زمان، پایه كار را بر »عدالت و سیاست« گذارد. وی پیش از آن، 
این قاعده را جاری ساخت كه مواجب دیوانی و سپاهی بی كم وكاست در سر هر ماه برسد. همچنین 
به این معنا پی برده بود كه فقر از عناصر فلسفه »مداخله« است. قرارداد 1919 كه بین ایران و انگلیس 
منعقد شد، نمونه بارزی از فساد دستگاه اداری ایران پس از مشروطیت بود. به طوری كه در اسناد سری 
وزارت خارجه انگلیس چنین آمده است: »فتح اهلل اكبر معروف به سپهدار اعظم رشتی و رئیس الوزرای 
احمدشاه، بابت تصویب قرارداد، مطالبه پورسانت به مبلغ یکصد هزار لیره برای خود و وكالی ذی نفوذ، 
نموده است«. پس از انقالب مشروطیت و آشنایی مردم با زندگی و حکومت كشورهای اروپایی، و 
مداخله مردم در امور كشورداری و حضور نمایندگان واقعی آن ها، به ویژه در دوره اول مشروطیت، در 
مجلس شورای ملی مبارزه با رشوه خواری و فساد، شکل جدی به خود گرفت، روزنامه ها به نشر موارد 
فساد پرداختند و دولت ها در حد توانایی خود به منظور حفظ وجهه ملی در این راه قدم ها برداشتند 

)باللی و فرامرزی، 1380( 1.
براساس منابع دیگر، در ایران، رشوه و فساد مالی و اداری از سابقه بسیار طوالنی برخوردار بوده 
است و از دوران قاجار به خصوص حاكمیت ناصرالدین شاه و پس از امیركبیر به اوج خود رسید تا 
جایی كه گفته می شد هیچ كاری در دربار ایران بدون پرداخت رشوه یا پیشکش )بدون هیچ پرده پوشی( 
انجام نمی گرفت. در این دوران، شاه ایران به واسطه رجال دربار و در قبال دریافت هزینه های سفر به 
اروپا )طرح برنامه سفرها و پیشنهاد نیز از جانب خارجیان علی الخصوص انگلیس انجام شده بود( قسمتی 
اقتصادی مردم و در یک كالم  فعالیت های  بر  نظارت  اعمال  اقتصادی،  از ذخایر، زمینه های مساعد 
حاكمیت ملی را برای مدت طوالنی در قالب امتیازات خاص در اختیار طرف های خارجی )كمپانی ها( 
قرار می داد. این عمل ابتدا به طور مستقیم به واسطه سفارتخانه ها انجام شده و سپس در شکل نوین خود 
با استفاده از پوشش شركت های اقتصادی و تجاری ادامه یافت. دربار ایران به طور گسترده ای با اخذ 
رشوه از طرف  های خارجی عجین شده و رقابت شدیدی بین رجال برای كسب سود بیشتر در قبال ایجاد 
زمینه های مناسب برای تاراج منابع كشور شکل گرفته بود كه از جمله آن ها می توان به دریافت 500 هزار 
لیره توسط میرزا آقا خان نوری به دلیل امضای معاهده پاریس و یا دریافت دو میلیون لیره بابت اعطای 
امتیاز بانک رویتر اشاره داشت. چنان كه پس از تحریم تنباكو و تهدید به اعالم جهاد از جانب آیت اهلل 
میرزای شیرازی و لغو قرارداد از سوی حکومت ایران، »ماژور تالبوت« صاحب كمپانی رژی عالوه بر 
استرداد خسارت ناشی از سرمایه گذاری به میزان قابل توجهی خسارات تحت سواد وجوه پرداخت شده 
به افراد ذی نفوذ مانند میرزا حسین خان، كامران میرزا، ظل السلطان، امین السلطان و ... كه جمعاً بالغ بر 

1 - مطالب فوق با عنوان تاریخچه مختصر فساد اداری، به طور كامل از منبع باللی و فرامرزی )1380( برگرفته شده است.
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500 لیره بود را نیز دریافت كرد. در جریان انعقاد قرارداد نفتی بین ایران و انگلیس پورسانت های كالن 
بین رجال صاحب قدرت در ایران توزیع شده بود، از جمله پرداخت 60 هزار لیره برای سفر احمدشاه 
به اروپا، كه پس از اضمحالل قاجاریه و به حکومت رسیدن پهلوی در یک بازسازی ظاهری، رضاه 
شاه طی انجام حركت های اصالحی آن ها را پس گرفته و در واقع میدان اخذ پورسانت را برای خود 
و نزدیکان بی رقیب می نمود )ذاكر صالحی، 1388: 33- 32(. حکومت پهلوی نیز یکی از فاسدترین 
حکومت ها بود كه شرحی از عناوین فسادهای آن در این نوشتار ضروری به نظر نمی رسد. در رژیم 
پهلوی، حاكمان و وابستگان، بدون رعایت ضوابط به ثروت های هنگفتی دست یافته بودند. در صدر 
فاسدان آن دوره، شخص رضا شاه قرار داشت كه با استفاده از قدرت خود توانست طی دو دهه از فردی 
معمولی به بزرگ ترین زمین دار ایران تبدیل شود )احمدی، 1389: 113(. پس از شکل گیری حکومت 
پهلوی، می توان از مهم ترین اقالم پورسانت به قراردادهای نفتی )نمایش لغو قرارداد »دارسی« كه از 
مدت آن حدود 32 سال مانده بود و عقد قرار جدید 60 ساله در دوران رضاشاه در وزارت تقی زاده( كه 
با بازیگری امینی، زاهدی و چند تن دیگر انجام می شد و یا خریدهای تسلیحاتی كه در اواخر دوران شاه 
با حضور توفانیان به اوج رسید اشاره كرد، به طوری كه بین سال های 56- 1354 حداقل مبلغ 3 میلیارد 

دالر به صورت پورسانت بین دولت مردان رژیم تقسیم شده بود )ذاكر صالحی، 1388: 33(.
معضل اخذ پورسانت پس از پیروزی انقالب اسالمی با طی یک وقفه كوتاه و با توجه به شرایط 
داد،  نشان  را  خود  كشور  عرصه های  در  مختلف  اشکال  به  و  شده  نمایانگر  مجدداً  كشور،  خاص 
به نحوی كه مجلس شورای اسالمی به ناچار در سال 1371 قانون ممنوعیت اخذ هر نوع پورسانت و رشوه 

و ... را تصویب نمود تا از آن پس با این گونه افراد به عنوان مجرم برخورد شود )وفایی، 1375: 62(.

مفهوم شناسی فساد اداری
تعاریف فساد اداری

در ابتدا چنین الزم می آید كه  تعاریفی مختلف از فساد اداری ذكر و سپس به طبقه بندی تعاریف موجود 
بپردازیم:

1- استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری/ دولتی برای نفع شخصی )تئوبالد1، 1990: 2(؛
2- سوء استفاده از قدرت عمومی برای كسب سود شخصی )پایگاه اینترنتی شفافیت بین المللی، 

1996(؛
3- اقدامات غیرقانونی یا سوء استفاده از مقام دولتی )دایره المعارف آمریکانا2، 1989: 22(؛

4- زیر پا گذاشتن قوانین و ضوابط برای دست یابی به منافع شخصی )فکوهی، 1375: 16(؛

1 - Theobald
2 - Americana Encyclopedia



115تا بسایهسییابهکهب  

5- پول پرستی و اختالس مقامات دولتی، سیاست مداران و كارمندان دولت در جهان كاپیتالیست 
)دایره المعارف شوروی كبیر1، 1973: 104(؛

6- سوءاستفاده از مقام و موقعیت دولتی )عمومی( برای كسب منافع شخصی )باردان، 1378: 82(؛
7- رشوه خواری یا هر نوع رفتار دیگر در برخورد با افراد مسئول در بخش دولتی یا بخش خصوصی 
كه موجب نقض وظایف این افراد در مشاغل دولتی، مستخدم بخش خصوصی، عامل مستقیم و یا 
هرگونه رابطه دیگر از این نوع به قصد كسب امتیازات ناشایست از هر نوع برای خود یا دیگران )شورای 

اروپا2، 1994 گروه چندمنظوره فساد اداری(؛
8- یک كارمند یا مسئول دولتی هنگامی مرتکب فساد اداری شده است كه در اتخاذ تصمیمات 
اداری تحت تأثیر منافع شخصی و یا روابط و عالیق خانوادگی و دوستی های اجتماعی قرار گرفته باشد 

)تانزی، 1378: 24(؛
9- آن گروه از اقدامات كارمندان و مسئولین دولت كه اوالً به منافع عمومی لطمه بزند و ثانیاً هدف 
از انجام آن رساندن فایده به عامل یا به شخص ثالث كه عامل را اجیر كرده است، باشد )فریدریش، 

1972: 127(؛
اقدام را  نیّت و شرایط یک  براساس عالی ترین نظرات و اخالق سیاسی وقت،  10- هنگامی كه 
بررسی كرده و چنین قضاوت می كنیم كه این عمل منافع عموم را به خاطر منافع شخصی قربانی كرده 

است، چنین عملی، فعلی فاسد تلقی می گردد )سنتوریا3، 1931: 449(؛
11- طبق قانون جزایی هند، اگر صاحب شغل دولتی و مانند آن از هر كسی هدیه یا شیرینی یا انعام 
یا رشوه ای به هر شکلی برای خود یا برای كسی دیگر قبول كند یا وعده قبول آن را بدهد تا در اجرای 
وظایف خود، كار كسی را راه بیاندازد و یا نسبت به كسی حبی یا بغضی روا دارد یا اینکه به ازای آن 
برای كسی خدمتی انجام دهد یا به كسی زیانی برساند و یا بکوشد كه چنین كند، مجرم به فساد است 

)نقل از تانزی، 1378: 23(؛
با بهره گیری از مصادیق آن این گونه تعریف شده  12- در دائره المعارف آمریکانا، فساد اداری 
است: »فساد اداری شامل فروش آراء حقوقی، تصمیمات اداری یا قانونی یا مقامات دولتی می شود. 
یا  اجتماعی،  نفوذ  به خویشاوندان،  استخدام، كمک  هزینه دستمزد،  به شکل هدیه،  پنهانی  پرداخت 
هرگونه رابطه ای كه منافع عمومی و رفاه آن را مختل سازد چه حاكی از پرداخت یا عدم پرداخت پول 

باشد، معموالً به عنوان فساد شناخته می شود« )دایره المعارف آمریکانا4، 1989: 22(؛

1 - Great Soviet Encyclopedia
2 - Council of Europe
3 - Senturia
4 - Americana Encyclopedia
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13- فصلنامه مسائل مالی و توسعه وابسته به بانک جهانی تعریف دیگری از فساد اداری ارائه كرده 
نتایج تعریف نشده در مسئولیت های محوله«  است: »سوءاستفاده از اختیارات محوله به نیّت حصول 

)مسائل مالی و توسعه1، 1998: 3(؛
از  »سوءاستفاده  است:  برگزیده  را  اداری  فساد  تعریف مشهور  نیز  انجمن حسابداران خبره   -14
امکانات و اختیارات دولتی به نیّت تأمین منافع شخصی و خصوصی« )انجمن حسابداران خبره2، 1998: 

30(؛
نامشروع  به خاطر سود فردی  )استانداردها(ی رفتاری توسط صاحبان قدرت  15- ترک معیارها 

)كوپر، 1994: 164(؛
16- فساد اداری، به رفتاری اطالق می شود كه ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود 
و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر، خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل 

می كند )اسکات3، 1972: 4(؛
17- فساد اداری، عبارت است از هر اقدامی كه در چارچوب فعالیت های اداری از دید مردم یک 

جامعه غیراخالقی و مضر باشد )هایدن هایمر، 1978(؛
غیرصادقانه  و  ناقص  به شکل  دولتی  مأموران  توسط  اداری  اعمال  دادن  انجام  اداری،  فساد   -18

شناخته شده است )كمیسیون مستقل ضد فساد، 1998: 22(؛
منافع  برآوردن  برای  از جایگاه های دولتی  نادرست و غیرصحیح  بهره برداری  اداری،  19- فساد 

شخصی است )توماس و دیگران4، 2000(؛
20- اِرتیمی و سائه )2013: 1(، فساد اداری را سوءاستفاده از قدرت عمومی برای منافع شخصی 

می دانند.
وجه مشترک كلیه تعاریف فوق، نقض یا تغییر در قوانین برای رسیدن به نفع فردی، گروهی یا 
خانوادگی است. این مفهوم با معنایی كه از مفاد ریشه التینی واژه Corruption برمی آید و به معنی 
شکستن است، سازگاری دارد اما تعریف جامع این واژه كار آسانی نیست. فساد یک مفهوم اجتماعی، 
حقوقی، اقتصادی و سیاسی است كه در هاله ای از ابهام قرار داشته و در نتیجه، نظرات مختلفی در مورد 
آن ظهور كرده است. این ابهام از این نکته ناشی می شود كه شیوه های موازی برای فهم فساد وجود 

دارد. طبیعتاً تعاریف صورت پذیرفته از فساد هر كدام بر یکی از جنبه های این پدیده متمركز شده اند.
تعریفی  ذكر  می رسد  به نظر  است  شده  ارائه  فساد  مفهوم  از  تعاریفی كه  اقسام  و  انواع  میان  در 

1 - Finance and Development
2 - International Federation of Accountants )IFAC(
3 - Scott
4 - Thomas, Dailami, Dhareshwar, Kaufmann, Kishor, Lopez & Wang
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جامعه شناختی از فساد نیز، بهتر و دقیق تر می تواند پدیده فساد را از دیگر پدیده های مشابه متمایز سازد 
و حدود مفهومی آن را تعیین نماید. از این منظر، فساد تبدیل روابط اجتماعی به مبادله های سودمندانه 
تبعیض آمیز است كه در طی آن اهداف عام جای خود را به اهداف خاص می دهد و خیری نامحدود 
و تخصصی،  موازین حرفه ای  رعایت  امانت داری، حالل خواری، شرافت كاری،  قانون گرایی،  )نظیر 
وفاداری، تعهد، صداقت، فضیلت، حریت، علم، حق طلبی و از این قبیل( به خاطر خیری محدود )نظیر 
پول، مقام و منصب، مدرک، پرستیژ،  نفوذ و اعتبار اجتماعی( قربانی می شود. از این رو، فساد واجد 

ویژگی های زیر است:
دربردارنده   )2 هم اند،  با  ارتباط  در  و  درگیر  متعدد  افراد  آن  در  است كه  اجتماعی  فرایندی   )1
مبادله هایی آگاهانه است كه در نظر افراد یا گروه های درگیر سودمند است در عین حال كه در مقام 
تعریف، به زیان بخش دیگری از افراد جامعه این مبادله ها جریان می  یابد، 3( در طی این فرایند خیری 
نامحدود به پای خیری محدود قربانی می شود. به همین دلیل، فساد امری غیراخالقی است، 4( فساد 
مستلزم نوعی تغییر در روابط كاركردی و عملکردی در حیطه فعالیت معین است )كه برحسب تعریف 
مجاری  ایجاد  نیازمند  فساد  است(.  فعالیت  نوع  آن  و ضروری  ذاتی  آن حوزه،  فن  اهل  و  خبرگان 
جدید معامله گری است كه اشخاص فاسد می كوشند آن مجاری را عادی و قانونی جلوه دهند و انواع 
روش های پنهان سازی و توجیه گری و برقراری روابط جدید را برای این عمل به كار می گیرند. بنابراین، 
فساد مستلزم تغییر در روابط و نوعی تبانی یا ساخت وپاخت است، اما ایجاد هر نوع تغییر در روابط 
مصداق فساد نیست، و 5( بنا به بند فوق، فساد عموماً مستلزم بسط روابط میان افراد یا گروه های درگیر 
است، اگرچه هر نوع بسط روابط منتهی به فساد نمی شود. به عبارت دیگر، یکی از نشانه های تشخیص 
فساد مشاهده بسط روابط میان طرفین است اما وجود این نشانه، لزوماً دال بر وجود فساد نیست )حسینی 

هاشم زاده و محدثی، 1386 در دوگراف و دیگران، 1394: 42- 41(.
در یک جمع بندی كلی، نگاهی به تعاریف و مفهوم پردازی های یاد شده نشان می دهد كه فساد 
مفهومی چندوجهی و متغیر است، و نه فقط از كشوری به كشور دیگر، بلکه از زمانی به زمان دیگر هم 
تغییر می كند. برای مثال، آنچه عموم امروزه در غرب به عنوان »عمل فاسد« محکوم می كنند، در گذشته 
محکوم نمی كردند، یا در جوامعی دیگر محکوم نمی شود. فساد مفهومی پیچیده است و این پیچیدگی 
مانع از آن می شود كه بتوان به همه علل و عوامل مؤثر بر آن پی برد. ضمن اینکه، عامل هایی كه در 
ظهور فساد دخالت دارند ضرورتاً علت آن به شمار نمی روند. همچنین، فساد دامنه ای از رفتارهایی را 
به هنجارهای اجتماعی آسیب می زنند.  بر نقض حقوق مشخصی دارند و  شامل می شود كه داللت 
در  هستند.  نیز  و ضداجتماعی  غیرعرفی  غیراخالقی،  كم وبیش  فساد  به  معطوف  رفتارهای  بنابراین، 
حالی كه می توان بروز فساد یا اعمال فسادآمیز را در همه جوامع و سازمان ها محتمل و حتی مسلم فرض 
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كرد، میزان و گستره فساد به تفکیک افراد، آژانس ها )كارگزاری ها(ی بخش عمومی، فرهنگ های 
مدیریتی و مناطق جغرافیایی متفاوت است. خالصه این كه، دستیابی به تعریف و مفهوم سازی واحدی 
از فساد بسیار مشکل است، برای اینکه اشکال كنشی و اَعمال مشخصی كه فاسد یا مفسدانه پنداشته 
می شوند با هنجارها و آداب و رسوم و قوانین ملت ها و جوامع مرتبط است. این بدان معنا است كه فساد 
همیشه پس زمینه اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و سیاسی مساعدی دارد و در واقع، یک ایجاد اجتماعی و 

فرهنگی است )حسینی هاشم زاده، 1394 در دوگراف و دیگران، 1394: 46- 45(.
انواع فساد اداری

فساد به شکل های مختلفی ظاهر می شود كه عبارتند از: قبول پول و سایر مزایا در قبال عقد قراردادهای 
مختلف، نقض قوانین و مراحل رسمی برای پیشبرد منافع شخصی، دریافت مبالغی از برنامه های توسعه 
یا شركت های چندملیتی، دریافت پول در ازای حمایت قانونی، استفاده از منابع عمومی برای استفاده 
شخصی، نادیده گرفتن فعالیت های غیرقانونی، دخالت و اعمال نفوذ در مراحل دادرسی یا قضایی، 
پارتی بازی، اختالس شراكتی، گران فروشی، دریافت بودجه طرح هایی كه وجود ندارد، كالهبرداری 
نیز  ماهیت آن ها  قالب  در  می توان  را  فساد  متفاوت  این شکل های  مالکیت ها.  ارزیابی  در  تدلیس  و 
طبقه بندی نمود. فساد می تواند دارای عوامل خارجی، نهادی و یا ناشی از رسوایی سیاسی و اداری باشد. 
در فساد اداری عوامل خارجی، عامالن اصلی همانا مقامات رسمی، سیاست مداران، نمایندگان دولت 
برای دریافت كمک های خارجی هستند. نخبگان سیاسی، سیاست مداران، تّجار و دالالن می توانند 
مسئول رسوایی و فساد باشند. فساد در نتیجه حمایت نخبگان سیاسی، سیاست مداران، تّجار و كارمندان 
یقه سفید می تواند به پدیده ای نهادینه تبدیل شود. در سوءاستفاده های اداری، مقامات دولتی و افراد 

ذی نفع جزو بازیگران اصلی ماجرا هستند )ذاكر صالحی، 1388: 21(.
در دیدگاهی دیگر، فساد را به سه دسته تقسیم كرده اند: فساد دارای ماهیت تبانی، فساد اجباری 
و فساد غیرربطی. در فساد دارای ماهیت تبانی گونه، عامالن با میل و رغبت دست به این كار زده و از 
فساد اداری به عنوان ابزاری برای انجام اعمال غلط یا بی تفاوتی در قبال كارهای صورت پذیرفته استفاده 
می كنند. در این نوع فساد، مقامات از مزایای بیشتری در مقایسه با هزینه فساد در صورتی كه شخصاً به 
انجام آن مبادرت ورزند، بهره مند می شوند. در فساد اجباری، فساد به عامل انجام دهنده آن از طرف 
مقامات باالتر تحمیل می شود. در فساد غیرربطی، منافعی به قیمت از دست دادن حقوق دیگران كسب 

شده و قربانیان این فساد از این مسأله آگاه نیستند )همان(.
هایدن هایمر )1990( محقق علوم سیاسی، فساد اداری را به سه گروه تقسیم كرده است:

1( فساد سیاه: كه از نظر توده ها و نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود. برای 
مثال می توان از دریافت رشوه برای نادیده گرفتن استانداردها و معیارهای ایمنی در احداث مسکن 
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نام برد، 2( فساد خاكستری: كه از نظر نخبگان منفور است اما توده های مردم در مورد آن بی تفاوت 
هستند. مثاًل كوتاهی كارمندان در اجرای قوانینی كه در بین مردم محبوبیت چندانی ندارد و فردی جز 
نخبگان سیاسی به مفید بودن آن ها معتقد نیستند، و 3( فساد سفید: كه در ظاهر مخالف قانون است اما 
اكثر نخبگان سیاسی و مردم عادی آن را مضر نمی دانند و مثال گویای آن نقض مقرراتی است كه بر 
اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی موضوعیت خود را از دست داده است )به نقل از الفری و موریس1، 

.)602 :2004
حبیبی )1375( در كتاب خود فساد اداری را به دو گروه عمده، الف( درون دولت و ب( روابط 
دولت با شهروندان تقسیم نموده و مصادیق هر گروه را برشمرده است. به زعم حبیبی، انواع فساد اداری 
گزارش  كم كاری،  دولتی، 2-  اموال  و  وسایل  از  استفاده شخصی   -1 از:  عبارتند  دولت  درون  در 
مأموریت كاذب، صرف وقت در اداره برای انجام كارهایی به غیر از وظیفه اصلی، 3- دزدی مواد اولیه 
و مواد مصرفی متعلق به دولت توسط كارمندان و كاركنان، 4- استفاده از امکانات اداری برای پیشبرد 
اهداف سیاسی توسط كارمندان عالی رتبه و سیاست مداران، 5- فساد قانونی برای انتفاع سیاست مداران 
و كارمندان دولت، 6- فساد در توزیع حقوق و مزایا و فرصت های شغلی بین كارمندان، و 7- اختالس 

و سوءاستفاده مالی.
فساد  است.  كرده  ارائه  غیرقانونی  و  قانونی  فساد  به  تقسیم  برمبنای  دیگری  طبقه بندی  همچنین 
غیرقانونی نیز به دو گروه فساد در داخل دولت و فساد با مشاركت بخش خصوصی تقسیم شده است. 
مورد اخیر نیز متناسب با اینکه در قوه مجریه، مقننه یا قضائیه ُرخ دهد به سه گروه مختلف طبقه بندی 

می شود. در شکل 1، خالصه ای از طبقه بندی فساد اداری نشان داده شده است.

1 - LaFree and Morris



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال دهم، شماره 36/ تابستان 1201397

شکل1-  خالصه ای از طبقه بندی فساد اداری

منبع: ذاکر صالحی، 1388: ص 24

در سمیناری كه به وسیله مؤسسه مطالعات توسعه وابسته به دانشگاه ساكس تحت عنوان »بهبود امور 
اداری و توسعه و مسائل مربوط به فساد اداری« با شركت مقامات عالی رتبه از 16 كشور جهان برگزار 
شد، هفت عامل اصلی مؤثر بر فساد اداری مورد توجه قرار گرفته است كه نماینده ایران در گزارش 

خود از این سمینار، این موارد را به شرح زیر برشمرده است:
1- اعطای اختیارات و قدرت بیش از حـد به وزارتخـانه ها و كاركنان دولت و سوءاستفاده ازآن، 

فساد 
قانونی

فساد 
غیرقانونی

فساد 
اداری

تغییر قوانین و مقررات برای 
اعمال تبعیض و نفع رسانی به افراد با نفوذ 

در داخل دولت و گروه های موردنظر 

فساد 
قانونی

دزدی و سوءاستفاده 
از امکانات و اموال دولتی 

توسط کارمند دولت
فسادی که 

باعث افزایش 
فعالیت و تولید 

می گردد

پرداخت رشوه برای 
تسریع در امور، نادیده گرفتن 

قوانین و مقررات مضر و 
غیرضروری

پرداخت رشوه برای 
جلب همکاری کارمندی که 
برای دریافت رشوه جلوی 

پای ارباب رجوع سنگ اندازی 
می کند. 

سنگ اندازی 
و مانع تراشی در راه 

انجام وظایف از جانب 
کارمند به منظور اخذ 
رشوه از ارباب رجوع

پرداخت رشوه 
برای نادیده گرفتن 

نقض قوانین و مقررات 
مفید و ضروری از 
جانب رشوه دهنده 

پرداخت رشوه 
برای اعمال تبعیض 

در اعطای فرصت ها و 
امکانات دولتی به بخش 

خصوصی

فساد مضر که 
زیان های اقتصادی و 

اجتماعی برای جامعه به 
همراه دارد

پرداخت رشوه 
به نمایندگان مجلس 

برای تغییر قوانین به نفع 
گروه های خاص در بخش 

خصوصی

پرداخت رشوه به 
مسئوالن قوه قضائیه 
برای اعمال نفوذ در 

قضاوت

در قوه 
مقننه

در قوه 
قضائیه

در قوه 
مجریه

با مشارکت 
بخش خصوصی
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2- تشکیالت ناقص سازمانی و فقدان سیستم كنترل، 3- فقدان تأمین زندگی و آتیه كاركنان دولت، 
4- عدم تأمین شغلی: طبق شواهد، تأمین شغلی بیش از حد و همچنین عدم تأمین كافی برای حفظ 
فکر  ندارد  كافی  شغلی  تأمین  آن كه  زیرا  می شود  منتهی  اداری  فساد  به  مورد  دو  هر  مقام،  و  شغل 
می كند بهتر است در مدت محدود تصدی، حداكثر بهره برداری را به نفع خویش بکند و شخصاً تأمین 
آتیه اش را فراهم سازد. صاحبان مقام و متصدیان اموری كه احساس می كنند كه برای مدت نامحدود 
و همیشه در رأس آن كار هستند كم كم ارتباط شان با صاحبان صنعت و تجارت زیاد می شود و به علت 
احساس امنیت بیشتر و عدم احساس خطر از دست دادن كار، تمایل آن ها به سوءاستفاده برای مقاصد 
شخصی زیادتر خواهد شد، 5- بی اطالعی مردم از حقوق و وظایف خود: زمانی كه مأموران دولت با 
بوروكراسی و وقت كشی، كارها را به تأخیر می اندازند و آن را نشدنی و صعب الوصول جلوه می دهند، 
مردم عادی به علت جهل و بی اطالعی ناشی از كم سوادی یا بی سوادی، فکر می كنند این تأخیرها و 
ناكامی ها و سدها مسیر اصلی و اصولی كار است. لذا برای تغییر این مسیر و تسریع روند كار، سعی 
می كنند كار خود را با ارتشاء جلو بیاندازند و با رغبت و رضایت یا نادانسته، زمینه بروز فساد اداری را 
فراهم می سازند، 6- نفوذ قدرت های اجتماعی: كارمندان و مجریان دولت به علت وابستگی و پیوستگی 
به خانواده، فرقه، همسایه، همشهری و اجتماعات صاحب قدرت به جای اجرای قوانین و مقررات، منافع 
اقربا و حمایت از گروه های اجتماعی مذكور را ترجیح می دهند، و 7- فقدان روش های كار و تعلل: 
به علت نبودن روش كار و اینکه غالب تصمیم گیری ها باید به وسیله سطوح باال صورت گیرد، فرصت 
تعلل و تأخیر در سطوح پایین نیز فراهم می گردد. به این ترتیب كه افراد سطوح پایین به حق و یا به ناحق 
انجام كار را موكول به اخذ تصمیم و صدور دستور از جانب مقام باالی دستگاه می كنند و انجام امور 
مراجعان را به روزهای دیگر و حتی آتیه نامشخص به تعویق می اندازند. ارباب رجوع برای به گردش 
انداختن كار خود و تسریع آن به پرداخت رشوه و هدیه متوسل می شود و هنگامی كه مسئول مربوط 
دست از كاغذبازی و تعلل برمی دارد و نسبت به انجام خواسته ارباب رجوع اقدام می كند، فرد متقاضی 
به تصور اینکه درباره او لطفی شده و باید آن را جبران كند، فساد و ارتشاء را با رغبت می پذیرد. در 
این گونه موارد، قبح فساد و ارتشاء از بین رفته و فرد رشوه دهنده و رشوه گیرنده آن را خالف قانون و 
اخالق نمی دانند. از جمله این امور عبارت اند از: گرفتن گواهینامه، رونوشت، تأییدیه، پرداخت مالیات 
و عوارض، جریمه، پروانه كسب و ساختمان، برگ صدور سهمیه و ...  )نقل از ذاكر صالحی، 1388: 

.)40 -42
فکوهی )1375(، الگویی سه سطحی برای فهم عوامل مولد فساد اداری ارائه نموده است كه برگرفته 
از آموزه های روان شناسی اجتماعی است. این الگوی قابل تأمل در كنار تکیه بر شش عامل تعیین كننده، 
یک عامل كلیدی دیگر را نیز مدنظر قرار داده است و آن، توسعه نیافتگی فرایند تکوین دولت ملی در 
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كشورهایی است كه با این پدیده دست به گریبانند )شکل 2- 2(.
شکل2- مدل سه سطحی عوامل مولد فساد اداری

منبع: فکوهی، 1375 با تعدیل نگارنده

فکوهی )1375( در توضیح مدل سه سطحی فوق می نویسد: در سطح نخست، یعنی خانواده، گرایش 
به فساد به ویژه در شرایطی به وجود می آید كه یک ساختار بوروكراتیک خاص دوران صنعتی شدن با 
یک ساختار سنتی خانواده- خانواده گسترده كه خاص جامعه پیش صنعتی است- با یکدیگر تركیب 
شوند. در چنین حالتی، رفتار عامل اجتماعی به شدت از خانواده تأثیر می پذیرد و بدیهی است كه فساد 
می تواند از خالل شبکه خانوادگی به سرعت از یک عضو و یا گروهی از اعضا به عضو یا اعضای گروه 

دیگری سرایت كند.
در سطح دوم، رفتار حرفه ای افراد در محیط كاری، كاماًل به یکدیگر و به سلسله مراتب مدیریتی 
وابسته است. به عبارت دیگر، رفتار حرفه ای فرد می تواند به طور جزئی یا كلی از رفتار شخصی و خارج 
از محیط كار او متفاوت باشد. مشاهده فساد در سلسله مراتب مدیریتی، به خصوص در رده های باال، 
انگیزه ای بسیار قوی برای گرایش به فساد در رده های پایین تر است. از این گذشته، در این سطح اغلب 
با شبکه های فسادپذیر یا دار و دسته های غیررسمی روبه رو می شویم كه هر فرد جدید را به سرعت بر سر 
دو راهی قرار می دهند به صورتی كه یا جذب آن شبکه شود و یا به كلی از محیط كاری دفع گردد. عامل 
اجتماعی در چنین محیطی، با تن ندادن به فساد، در بهترین حالت به انزوا كشیده می شود و در بدترین 

حالت، خود مورد شک و اتهام قرار می گیرد.

سطح اخالق

سطح قانون

سطح سنت

محیط 
اجتماعی

محیط 
کار

فرد 
)خانواده(

رشد نیازهای اجتماعی

ترس از انزوا و طرد 
درصورت تن ندادن به فساد 

اداری

مواجهه با تقاضاهای 
گروه های غیررسمی

تأثیرپذیری رفتار حرفه ای 
از سلسله مراتب مدیریت 

)گرایش به فساد تحت تأثیر 
مدیران(

تعارض بین ساختار سنتی 
و خانواده گسترده و ساختار 

بوروکراتیک صنعتی

فشار انگیزه های اقتصادی
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سومین سطح وفاق، میان فرد و محیط اجتماعی ایجاد می گردد. در چنین حالتی، جامعه برداشت و 
داوری عمومی خود را درباره فساد به عامل اجتماعی منتقل می كند. این داوری در شرایط توسعه یافتگی 
اقتصادی- سیاسی بسیار سخت گیرانه و در شرایط توسعه نایافتگی با تسامح بسیار همراه است. عامل 
اجتماعی در هر دو حالت ناچار است خود را با این برداشت و داوری عمومی انطباق دهد )همان: 19(.

در روند توسعه اجتماعی، ارزش های بازدارنده سنتی به تدریج به ارزش های بازدارنده قانونی بدل 
می شوند. سنت در جامعه پیش صنعتی دارای ابزارهای مؤثر اجتماعی بوده است كه می توانسته اند رفتارهای 
اجتماعی افراد را تحت كنترل گرفته و امر نظارت اجتماعی را به منظور مشاركت تأمین كنند. در جامعه 
صنعتی با تضعیف ارزش های كنترل كننده سنتی، قانون باید بتواند با ابزارهای غیرشخصی و حقوقی 
جای ابزارهای قبلی را پُركند. جایگزینی قانون در محل سنت، در یک فرایند طوالنی انجام می گیرد و 
چنانچه این فرایند نتواند به درستی انجام گیرد )چیزی كه در بسیاری از كشورهای درحال توسعه شاهد 
آن هستیم(، جامعه دچار حالت ناهنجاری یا آنومی می شود، به صورتی كه در همان حالی كه ارزش های 
سنتی از میان می روند، ارزش های حقوقی جدید جای آن ها را نمی گیرد و یا اگر جایگزینی هم انجام 
بگیرد صوری بوده و اعتقاد عمیقی را به همراه ندارد. به عبارت دیگر، جامعه باورهای كهن خود را از 
دست می دهد اما هیچ باور جدیدی نیز به جای آن ها نمی گذارد. لذا این حالت، بهترین زمینه را برای 
رشد فساد فراهم می كند، زیرا به این ترتیب هیچ عامل بازدارنده ای در برابر آن وجود ندارد )همان: 20(.

دالپورتا1 )1997( معتقد است كه رشد فساد با رشد دموكراسی در یک جامعه رابطه معکوس دارد. 
از نظر وی، فساد در جامعه در حال گذار )پیش از دموكراسی( مرتبط است با: 1( باز شدن فضای سیاسی 
در غیاب احزاب سازمان یافته )میانجی(، 2( توسعه شتابان شهرها، 3( مهاجرت گسترده روستائیان و 
تولید انبوه شهروندان سرگشته رو به رو با دستگاه پیچیده اداری، 4( پیشرفت سریع ابزارهای مدرن  و 
5( مدرن سازی شتابان فرهنگی. بنابراین، فساد تدبیری است غیررسمی به منظور تنظیم ساختاری و ترمیم 

بافت اجتماعی كه زیر فشار اقتصاد و سیاست از هم گسیخته شده است )دالپورتا، 1997: 39(.
مشفق )1389( عوامل دخیل در بروز و شیوع فساد اداری را در چند مورد شامل عوامل اداری، 
حقوقی، دولت و مطبوعات آزاد طبقه بندی می كند و در نهایت، مؤلفه های اثرگذار بر فساد اداری را در 

موارد زیر خالصه كرده است:
1( فقدان ثبات سیاسی و مدیریتی، ناامنی شغلی و وجود آینده ای نامطمئن )از منظر اقشار مختلف 
جامعه(، 2( شفاف نبودن مقررات نظام بانکی و شناور و متغیر بودن مقررات و قوانین اقتصادی اعم از نرخ 
سود و ... ، 3( وجود انحصارات جدید و غیررقابتی بودن بازار در عرصه تولید، توزیع و قیمت گذاری، 
4( ثابت نبودن و متغیر بودن نرخ بهره و پیروی نکردن آن از یک منطق اقتصادی و شرایط بازار، 5( 
چندنرخی بودن ارز كه باعث ایجاد رانت و فساد در الیه های خاص می شود، 6( بزرگ شدن هرچه 

1 - Della Porta
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بیشتر حوزه عمل اقتصاد پنهان و زیرزمینی )رقابت باندهای اقتصادی با دولت(، 7( پایین بودن حقوق 
كاركنان دولت در بخش های مختلف به ویژه پلیس، گمركات، دستگاه قضایی، مأموران وصول مالیات 
و عوارض، شهرداری، منابع طبیعی، محیط زیست، مؤسسه استاندارد و ... ، 8( ملزم نبودن سازمان ها، 
دستگاه ها، نهادها و شركت های دولتی به ارائه عملکرد شفاف، و عدم پاسخ گویی شفاف برخی از 
بانک ها و مؤسسات پولی و در  امتیازات، تسهیالت اختصاص یافته  از  مسئوالن، 9( بی اطالعی مردم 
جریان قرار داشتن افراد خاص و دارای ارتباط و نفوذ، 10( فقدان عملکرد شفاف در برگزاری مزایده ها، 
مناقصات و واگذاری اغلب پروژه های ملی و منطقه ای به پیمان كاران خاص اعم از بخش خصوصی 
و دولتی، 11( فقدان نهادهای نظارت كننده اعم از احزاب، نهادهای مدنی )NGO(ها و رسانه ها بر 
رابطه ای،  استخدامی،  نظام های  وجود   )12 دیگرموارد،  و  سازمان ها  دستگاه ها،  مجموعه  عملکرد 
خویشاوندی، گروهی، سیاسی و مانند اینها، 13( سیال و متغیر بودن سیاست ها و برنامه های اقتصادی و 
تغییر مداوم آن بر اساس تغییر دولت ها، 14( فقدان تعاریف شفاف برای جرایم اقتصادی، مالی و اداری 
و عدم آموزش و توجیه مجریان و مشتریان نسبت به سیاست ها و قوانین موضوعه، 15( برخورداری 
بعضی از گروه های قدرت از مصونیت همه جانبه و فقدان توانایی مجریان قانون در برخورد با مفاسد 
اقتصادی بعضی از عناصر قدرت، 16( سیطره و مالکیت دولت بر تمامی عرصه های اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی، و ناتوانی نظارت نهادهای نظارتی، مردمی و مدنی بر كانون های قدرت و ثروت، 17( مصونیت 
برخی از مدیران ارشد به دلیل پایگاه های قدرت و اطمینان از عدم حساب كشی و نظارت پذیری، 18( 
ثبات طوالنی مدت بعضی از كاركنان و صاحب منصبان در پُست های كلیدی، كه امکان تبانی و گرفتن 
رشوه و فساد در درازمدت را بیشتر می كند، 19( فقدان نقش مؤثر احزاب، نهادهای مدنی، حقوق دانان 
و مطبوعات در فرایند قانون گذاری و عدم تناسب قوانین مصوب با شرایط جامعه، روحیات و فرهنگ 
حاكم بر مردم ایران و گذشته تاریخی آنان و تحوالت سریع در عرصه های مختلف، 20( فقدان تبیین 
روشن مفاهیم و مصادیق فساد اقتصادی، مالی و سیاسی به صورت شفاف و آشنا نبودن كارمندان دولت 
و مردم با مصادیق فساد اداری، مالی و اقتصادی به ویژه در حوزه هایی كه زمینه فساد بیشتر متصور است، 
قوانین جزایی كشور، 22( عدم  در  و روشن  به صورت صریح  اقتصادی  نبودن جرایم  21( مشخص 
كفایت مجازات های تعیین شده برای جرایم اقتصادی و مالی، و برخورد فصلی و مقطعی با این پدیده، 
23( قانون گریزی، قانون شکنی، پارتی بازی، رانت خواری، واسطه گری، داللی و تبدیل آن به هنجار در 
جامعه و عادی شدن این پدیده در میان بخش های زیادی از افراد جامعه، 24( طوالنی بودن مدت زمان 
صدور مجوزها، گواهی ها و پایان كار شهرداری ها، پرداخت وام ها و زمان مند نبودن خدمات ارائه شده 
توسط دستگاه ها، 25( وجود ساختار بیمار نفتی و یارانه ای و تغذیه اقتصاد از نفت و گاز، 26( محدودیت 
بازار در عرصه تولید، توزیع و وجود انحصارات در دستان  نبودن  اقتصادی و رقابتی  در آزادسازی 
تعدادی افراد و گروه های ذی نفوذ، 27( چندگانگی نرخ ارز، تخصیص سهمیه های ارزی و اعتبارات 
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دولت به صورت غیرعادالنه و غیرشفاف، وجود سیاست های صنعتی تبعیض آمیز، سهمیه بندی واردات، 
كنترل دستوری قیمت ها و مانند اینها، 28( پایین بودن سطح حقوق كاركنان دولت، 29( عوامل خارجی 
نهادها و  نفوذ، 30( وجود  قبال كشورهای تحت  به ویژه سیاست های دوگانه كشورهای خارجی در 
سازمان های بازرسی موازی و وابسته به دستگاه ها و سازمان های دولتی، و فقدان اختیارات مستقل از 
بر  فاسد، 31( ترجیح مصلحت اندیشی های فردی  با سوءاستفاده ها و عناصر  برخورد  برای  دستگاه ها 
مصالح نظام و حقوق اساسی مردم در برخورد با برخی از عناصر فساد، 32( عدم برخورد با پدیده قاچاق 
كاال، ارز، احتکار و كمبود كاالهای مورد نیاز مردم، به ویژه در شرایط بحرانی توسط باندها و مافیاهای 
اقتصادی، 33( عدم قاطعیت مورد انتظار دستگاه قضایی در برخورد قاطع با قاچاقچیان كاال، مواد مخدر، 
ارز و زمین خواران بزرگ و دیگر موارد، 34( مهاجرت شتابان روستاییان و ساكنان شهرهای كوچک 
به شهرها و كالن شهرها به منظور یافتن شغل و درآمد بهتر، رشد شتابان بیکاری و ناكارآمدی سیاست 
و برنامه های اشتغال زایی دولت، 35( گسترش و رشد روزافزون پدیده حاشیه نشینی در شهرها و عدم 
انطباق عناصر مستقر در قطب های حاشیه ای شهرها با فرهنگ شهرها و كالن شهرها، و به تبع افزایش 
ناهنجاری ها و بزهکاری و جرایم مختلف و تبدیل بعضی از عناصر فوق به سربازان پیاده نظام مواد 
مخدر، كاالی قاچاق و انواع بزه ها و مفاسد، 36( نادیده گرفتن سوابق و تجربه های هزاران مدیر كارآمد 
در اداره كشور با مالحظات سیاسی، حزبی و ... ، 37( خروج سرمایه های مادی و فکری از كشور در 
طول دهه های گذشته و به فراموشی سپردن آن و عدم تمهید زمینه های بازگشت این سرمایه ها به كشور 
به منظور رونق اقتصادی، كاهش وابستگی به سود نفت و ارتقای سطح رفاه مردم، 38( عدم استفاده بهینه 
از سرمایه ها و بنگاه های اقتصادی واگذار شده، و فقدان نظارت شفاف بر عملکرد درآمدها و هزینه های 

آنان، و 39( ناكارآمدی نهادهای فعلی در برخورد با فساد اداری به دلیل فقدان اختیارات الزم.
سری  یک  و  عمده  عامل  چهار  در  را  اداری  فساد  بروز  بر  مؤثر  عوامل   )1383( عباس زادگان 
ُخرده عامل طبقه بندی كرده است. این عوامل عبارتند از الف( عوامل فرهنگی و اجتماعی شامل فقدان 
وجدان كاری، انضباط اجتماعی و عدم توجه به مبانی ارزشی جامعه، ناآگاهی یا آگاهی كم افراد 
از حدود وظایف و فعالیت های دستگاه های گوناگون، و نظام تأمین اجتماعی ناكارآمد؛ ب( عوامل 
اداری و مدیریتی شامل ضعف ساختارهای نظارتی و فقدان هماهنگی های الزم در بُعد نظارت، عدم 
تطابق قوانین و مقررات با واقعیت های ملموس، عدم توجه به شایسته ساالری، نبود انگیزه ناشی از عدم 
وجود نظام تشویق و تنبیه مناسب، انحصار فعالیت های اداری برای گروه های خاص، نبود شفافیت و 
پاسخ گویی در فعالیت های نظام اداری، اعطای اختیارات و قدرت بیش از حد، توزیع نامناسب درآمدها 
نبودن فرهنگ سازمانی، و  ابهام در سیاست ها، قوی  ثبات مدیریتی و  بین گروه ها در سازمان، عدم 
بی توجهی به مشکالت اقتصادی كاركنان؛ ج( عوامل اقتصادی شامل فقر اقتصادی جامعه و د( عوامل 
سیاسی شامل نحوه تقسیم قدرت سیاسی، میزان آزادی های سیاسی به ویژه قدرت نقد حاكمیت، میزان 
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اثبات سیاسی و وسعت دخالت های دولت در امور اقتصادی.
قادری )1388: 112( در مدلی علل اصلی )ریشه های( فساد اداری را دو عامل فرهنگی- اجتماعی 
شامل ماد گرایی، فردگرایی، مصرف گرایی و ضعف ایمان؛ و اقتصادی شامل بی ثباتی اقتصادی، ركود 
اقتصادی، كاهش درآمدها، بی عدالتی و مادی گرایی، و همچنین عوامل تسهیل كننده آن را دو عامل 
سیاسی شامل عدم استقالل قوه قضائیه، فشار گروه های ذی نفوذ، جّوسازی، عدم آگاهی مردم از حقوق 
نظام حقوق و  نارسایی در  تبعیض،  نظام شایسته ساالری، وجود  فقدان  اداری شامل  و  سیاسی خود؛ 
به اهداف سازمان، پیچیدگی قوانین و مقررات و تعدد بخشنامه ها  دستمزد، ترجیح اهداف گروهی 

معرفی كرده است.
قلی پور )1384( نیز، عوامل مؤثر در ایجاد فساد اداری را در چهار عامل اقتصادی شامل وضعیت 
كاال،  واردات  و  تجاری  محدودیت های  ارز،  بودن  چندنرخی  دولت،  كاركنان  و  جامعه  اقتصادی 
یارانه های دولتی؛ فرهنگی شامل روابط خویشاوندی و آشنایی با كاركنان دولت، ارتباط مستقیم و 
مکرر ارباب رجوع با كاركنان دولت، عدم حساسیت جامعه نسبت به ترویج معیارهای اخالقی؛ مدیریتی 
و سیاسی شامل پاسخ گویی كم و ناكافی بخش دولتی، وسعت دخالت های دولت در امور اقتصادی، 
افراط در وضع قوانین و مقررات به منظور محدود نمودن بخش خصوصی، عدم اصالح یا تغییر قوانین 

مالیاتی و عدم تأثیر روش های نظارتی سازمان های بازرسی و نظارتی خالصه كرده است.
درمجموع، با توجه به تحقیقات صورت گرفته و ادبیات موجود عوامل مولد فساد اداری اعم از 
عوامل شکل گیری و عوامل تشدید آن را می توان در شش عامل اصلی كه در شکل 3 آمده است، 

خالصه كرد.
شکل 3- عوامل مولد فساد اداری

عوامل اداری و 
عوامل سیاسیمدیریتی

عوامل حقوقی، 
قضایی و قانونی

عوامل 
اقتصادی

عوامل 

بین المللی

عوامل 
فرهنگی-اجتماعی

فساد اداری
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عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری در سطح کالن
نظریه های كالن كمک می كنند تا علل پیدایش یک پدیده در قالب و چارچوب وسیع تر جست وجو 
شوند )رفیع پور، 1385: 25(. مطابق با این نظریه ها- كه بیشتر ملهم از رویکردهای نظری كاركردگرایی 
محسوب  اجتماعی(2  )آشفتگی  »آنومی«1  خانواده  از  اداری  فساد  هستند،  آسیب شناسی  و  ساختاری 
می شود. نظریه پردازانی كه به تبیین مسائل )انحرافات اجتماعی و جرایم( از منظر آنومی یا آشفتگی 
وجوه  جامعه شناس  دو  این  نظریه های  هستند.  مرتون  رابرت  و  دوركهایم  امیل  پرداخته اند  اجتماعی 
اشتراكی با هم داشته و هر دو بر پایه تولید نیاز و عدم ارضاء نیاز بنا شده اندكه موجب نارضایتی افراد 
و تمایل آن ها به كارهای خالف، مثاًل فساد )گرفتن رشوه و امثال آن( می شود. از نظر دوركهایم، در 
فرایند بحران های اقتصادی و یا رشد سریع اقتصادی، عده ای به فقر و عده ای به ثروت زیاد می رسند. 
به طور هم زمان در پی این فرایندها، نظام ارزشی و هنجاری سنتی و معمول جامعه به سرعت دگرگون 
شده و قدرت اثرگذاری خود را از دست می دهند )دوركهایم، 1951: 241(. طبق آن نظریه، مشاهده 
ثروت و فقر زیاد در كنار یکدیگر منجربه تمایل برخی از افراد به فساد در ادارات و سازمان ها می گردد.

از نظر مرتون، انحراف اجتماعی در پی تفاوت یا فاصله بین انگیزه های اصلی )ارزش ها و نیازهای( 
منبعث از نظام فرهنگی جامعه و امکانات تحقق این انگیزه ها به وجود می آید. به بیان ساده، جامعه و 
فرهنگ در انسان ها انواع ارزش ها و نیازها را تولید می كنند )مثاًل با تبلیغات و یا با مشاهده وضعیت 
خانواده های ثروتمند و امکاناتی كه آن ها در اختیار دارند(. حال وقتی كه امکان دستیابی به این اهداف 
محدود یا مسدود شود، افرادی كه در ساختار اجتماعی تحت فشار قرار گرفته اند منحرف شده و كوشش 
می كنند كه از راه های غیرمشروع )در اینجا، فساد اداری( به اهداف و آرزوها و نیازهای )تولید شده( در 

خود دست یابند )رفیع پور، 1385: 27(.
البته، همان گونه كه بعدها در كار دیگران به درک و تفسیر بیشتر این نظریه ها پرداخته شد، مسئله 
انحرافات )برای نمونه فساد، اختالس، رشوه و امثال آن( تنها از نابرابری، وجود فقیر و ثروتمند و نمایش 
ثروت در جامعه سرچشمه نمی گیرد، بلکه به علت وجود الیه ها و طبقات مختلف اقتصادی- اجتماعی 
در جامعه و مقایسه كردن خود با برخی انسان های دیگر )فستینگر3، 1954(، و پس از آن، به وجود آمدن 
احساس »محرومیت نسبی«4 در آن ها است )رانسیمان5، 1966(. احساس محرومیت نسبی یا احساس 
بی عدالتی نسبی زمانی در یک شخص به وجود می آید كه او خود را با یک شخص دیگر مقایسه نماید 
)و شاید چشم وهم چشمی در اینجا تشدید می گردد(. بنابراین، شاید وجود نابرابری واقعی در یک جامعه 

1 - Anomie
2 - Social Disorder
3 - Festinger
4 - Relative Deprivation
5 - Runciman
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آن قدر اهمیت نداشته باشد و ثبات و كاركرد آن جامعه را آن قدر تهدید نکند، بلکه مهم آن است 
كه احساس نابرابری در بین افراد جامعه چقدر رایج شده است. لذا، احساس نابرابری و بی عدالتی در 
جامعه به ویژه در عرصه اداری و سازمانی، عامل مهمی در گرایش افراد به سمت انحراف )فساد اداری( 

محسوب می شود.
گرچه نظریه های فوق بسیار گویا و تبیین كننده هستند، اما تنها افراد فقیر و متعلق به قشر پایین نیستند 
كه به علت احساس نیاز از یک طرف و مسدود بودن و محدود بودن امکانات از طرف دیگر، به فساد 
روی می  آورند. در صورتی كه بسیاری از مفاسد كالن از جانب اقشار باالی جوامع انجام می گیرد كه 
ممکن است در آن ها هم مبتنی بر مقایسه و احساس محرومیت نسبی باشد. لذا، دو عامل دیگر وجود 
دارند كه هم در میان فقرا و هم ثروتمندان تبیین كننده فساد هستند. آن دو عامل كنترل های درونی و 
بیرونی1 است. طبق این نظریه كه توسط افرادی چون رایزمن2 )1958( و اتکینسون3 )1964( ارائه شده 
است، عاملی كه كارهای نامشروع )به عنوان مثال، فساد اداری( را در یک جامعه تسهیل می كند، تضعیف 
سیستم كنترل درونی )مانند تضعیف پایبندی های مذهبی و اخالق مبتنی بر مذهب( و فقدان یا ضعیف 

بودن نیروهای كنترل كننده بیرونی و همچنین نظام مجازات ها می باشد.

عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری در سطح متوسط
نظریه های این سطح بیشتر منبعث از رویکرد اقتصاد نهادی هستند. لویتدكه و شوایتزر4 )1993( عوامل 
مؤثر در پیدایش فساد را در سه بخش اقتصاد، دولت و سازمان جست وجو می كنند. آن ها اظهار كرده اند 
كه زمانی كه یک معامله در دایره دولت صورت می گیرد )نفوذ و دخالت همه جایی دولت(، احتمال 
بروز فساد بیشتر است. به زعم آن ها، در این فرایند چند عامل انجام فساد را تقویت می كند: میزان نابرابری 
در جامعه، و اجتماعی شدن )بزرگ شدن و رشد یافتن( در محیطی كه تمایالت قومی و خاص گرا در 
مقابل تمایالت جمع گرایانه وجود داشته باشد. لذا، در آن صورت، افراد در مورد وظایف دولتی، احساس 
مسئولیت چندانی نمی كنند و منافع شخصی را بر منافع جمعی ترجیح می دهند. در بخش سازمانی نیز، 
چند عامل این وضعیت را تقویت می كند: كمبود كنترل، نبود مجازات، پنهان كاری و شفاف نبودن 
فعالیت كنشگران )كارمندان(. در پی این عوامل، فساد نامشهود به تدریج به فساد علنی تبدیل می شود 
و بخش های جامعه را فرا می گیرد )به نقل از رفیع پور، 1385: 35- 34(. ویزه5 )1994( هم، معتقد است 
كه در پی گسترش فردگرایی و حاكمیت آن، افراد بنابر رفتار عقالنی، در پی افزایش نفع شخصی خود 
برخواهند آمد )در نتیجه، این امر عاملی برای تمایل به سوء استفاده و فساد است( )همان(. نکته ای كه در 

1 - Internal and External Control
2 - Riesman
3 - Atkinson
4 - Luedtke and Schweitzer
5 - Wiese
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نظریه ُرز- اَكرمن هم به آن اشاره شد.
استرک1 )1995( در مقاله خود با عنوان »دادن و گرفتن« بر این نظر است كه فساد به طور حساب شده 
از جانب سرمایه داران و قدرتمندان اقتصادی در یک جامعه آغاز می گردد. آن ها در پی نفع هرچه بیشتر 
خود هستند و كوشش دارند از طرق مختلف و غیرقانونی به مواهب بیشتر دست یابند )به نقل از رفیع پور، 

1385: 36(. ُرز- اَكرمن هم، در نظریه خود به نکته فوق اذعان كرده است.
جانسون و دیگران2 )1998( در مطالعه خود بیشتر بر روی متغیر پیدایش فساد، یعنی اقتصاد غیررسمی3  
تأكید نموده اند. این اصطالح بدان معنی است كه مردم و شركت هایی كه با دولت سروكار دارند، سعی 
با  غیررسمی  كانال های  از  را  كار خود  )مالیات(  دولتی  كمتر  هزینه های  پرداخت  به منظور  می كنند 

پارتی بازی یا دادن رشوه راه بیاندازند. ُرز- اَكرمن هم، در نظریه خود به نکته فوق اشاره كرده است.
جانستون4 )2000( تأكید می كند كه كنترل بیش از حد شهروندان باعث كاهش اعتماد ایشان و 
افزایش فساد می شود. در تحقیقاتی كه در اندونزی انجام گرفت، یکی از علل فساد را در همین نکته، 
یعنی قوانین بیش از حد زیاد و پیچیده كنترل دیده اند كه درواقع به معنی عدم كنترل عمل می كنند و 
در نتیجه در لوای قوانین پیچیده، یک كارمند متخصص هر كاری بخواهد می تواند انجام دهد. در 
همان بررسی، به عوامل دیگری همچون سیستم قانون گذاری معیوب، سیستم قضایی معیوب، مخلوط 
كردن وظایف رسمی با شخصی، عدم حسابرسی دولت، حقوق اندک كاركنان، و عدم آگاهی مردم 
نیز اشاره شده است و مهم ترین بخش های آسیب پذیر را سیستم قضایی، پلیس، مجلس، هیأت دولت، 

سازمان های دارایی، گمرک و ارتش دیده اند )مشاركت برای اصالح حکومت5، 2000(.

عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری در سطح ُخرد
نظریه های این سطح بیشتر ملهم از رویکرد وبری فساد، یعنی فرهنگ فساد و فساد نظام مند می باشند. 
سانگیتا6 )2003( عوامل سطح خرد در پیدایش فساد را این گونه بیان می كند: هرچه اندازه یک سازمان 
بزرگ تر باشد، احتمال فساد افزایش می یابد، زیرا احتمال كنترل و نظارت كاهش می یابد. به عالوه، 
هرچه یک مدیر آرام و بی جنب وجوش تر باشد، احتمال فساد در سازمان او بیشتر می شود. اما مدیرانی كه 
اشراف و نظارت كامل بر روی سازمان خود دارند، مرتباً با كاركنان ارتباط دارند، به همه چیز توجه 

می كنند و پویا هستند، احتمال فساد در سازمانشان كمتر می شود.
یکی دیگر از نظریه ها در سطح خرد، قبح فساد و پیامد آن )رفیع پور، 1385( است. عمل »قبیح« یک 
عمل خالفی است كه بیشتر از نظر هنجارها و ارزش های اجتماعی یا اخالق جمعی، منفی تلقی می شود. 

1 - Streck
2 - Johnson, Kaufmann and Zoido-Lobaton
3 - Unofficial Economy
4 - Johnston
5 - Partnership for Government Reform
6 - Sangita
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اگر این عمل در عین حالی كه با موازین اخالقی و ارزش های جمعی در تضاد باشد، هم زمان نیز با قانون 
رسمی مغایرت داشته باشد، در آن صورت تحمل آن عمل قبیح در جامعه بسیار كمتر می شود. پس با 
این حساب، برخی از كارهای خالف »قبیح« تلقی می شوند و برخی نه. و اگر یک كار خالف قبیح 
تلقی شود، شخص خاطی نه فقط با مجازات قانونی روبه رو می شود، بلکه باید او و خانواده و بچه هایش 
در مقابل مردم )دوستان، آشنایان، محیط مدرسه و كار( هزینه زیاد حیثیتی بپردازند. بر این اساس، فساد 
تا موقعی كه در یک جامعه یک كار قبیح تلقی شود، یک مکانیسم درونی كنترل در افراد به وجود 
می آورد و آن ها هزینه انجام كار خالف )مجازات قانونی و مجازات حیثیتی( را زیاد ارزیابی می كنند 
و از آن بیشتر پرهیز می كنند، حال اگر »قبح« فساد گرفته شود، شخص خاطی فقط یک هزینه مجازات 
قانونی می پردازد كه در مقابل هزینه حیثیتی چندان مهم نیست و در آن صورت، هزینه كار خالف )فساد 

اداری( كمتر از فایده آن خواهد بود.
فرهنگ فساد1 هم از نظریه های سطح خرد برای تبیین پیدایش و گسترش فساد است )رفیع پور، 
1385(. وقتی در جامعه وسایل و راه های رسیدن به اهداف مسدود یا محدود باشد، مردم برای رسیدن 
به اهداف خود از راه های نامشروع استفاده می كنند. در نتیجه، وقتی »بیراهه« رفتن شروع شود، بعد از 
مدتی به عنوان یک روش، هنجار و فرهنگ باب می شود. وقتی در زندگی اجتماعی افراد احساس نیاز 
به دستیابی به اهداف دارند، به همه ابزار ممکن متوسل می شوند و ازآنجاكه فرهنگ ایران یک فرهنگ 
قبیله ای و ایلی است و نقش دولت، قانون و هنجارهای رسمی بسیار ضعیف یا برطبق رویکرد وبری، 
بوروكراسی نابالغ است و اقتدار عقالنی- قانونی هنوز ظهور نکرده و حتی از جانب خود مسئوالن نیز 
رعایت نمی شود، مردم همواره از افراد ایل و قبیله خود برای دستیابی به اهداف مشروع یا نامشروع )كه 
عموماً از نظر خود فرد، مشروع و »حق« تلقی می شود( انتظار كمک دارند. از این طریق این فرایند در 
جامعه به یک فرهنگ تبدیل می شود. وقتی فساد )به ویژه در سازمان ها و ادارات( به یک فرهنگ تبدیل 
شد، كسی دیگر فکر نمی كند كه كارش غلط است، زیرا از یک طرف می بیند كه همه این طور رفتار 
می كنند و از طرف دیگر از او نیز انتظار دارند كه او نیز آن گونه رفتار كند. از همه مهم تر اینکه، راه 

ارضای نیازها مسدود و تنها از این طریق ممکن است )رفیع پور، 1385: 49- 48(.

1 - The Culture of Corruption
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بررسی�اصول�و�فرایند�رسیدگی�به�شکایات�مردمی

كهنمویی2  دكتر شعبان نجف پور1 ، محمدرضا اتفاق 

چکیده

نیت ها است؛  و  گفته ها  به منصه ظهور رساندن  پاسخ گویی اجتماعی  و  به شهروندان  پاسخ گویی 
شهروندان  و  مردم  مستخدمین  به عنوان  دولتی،  دستگاه های  و  دولت  مسئولین  كه  راه هایی  از  یکی 
می توانند در راستای پاسخ گویی و صیانت از حقوق شهروندان اتخاذ نمایند، رسیدگی مؤثر به شکایات 
كاركنان خود است. رسیدگی مؤثر به شکایات  شهروندان و ارائه آموزش های رسیدگی به شکایات به 
مردمی باید بر مبنای عناصر فرهنگ، اصول، افراد، فرآیند و پردازش و تحلیل باشد. در این تحقیق با 
كتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود به بررسی اصول و فرایند رسیدگی  استفاده از روش مطالعه 

به شکایات مردمی خواهیم پرداخت.

کلیدی: پاسخ گویی، رسیدگی به شکایات مردمی، عناصر، اصول گان� واژ

najafpour@ut.ac.ir -كشور كل  1 - دكترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران، رئیس اداره صیانت از حقوق شهروندی سازمان بازرسی 
كشور كل  2 - رئیس مركز ملی رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی 

بررسی راهکارهای کاهش فساد اداری از نگاه شهروندان تهرانی

دكتر علي سیف زاده1 

     چکیده

فساد پدیده ای است كه در تمام ادوار گریبان گیر دستگاه ها و سازمان ها بوده است و امروزه نیز پرداختن 
به معضالت ناشی از فساد و شیوه های كنترل آن در صدر برنامه های توسعه كشورها قرارگرفته و پیدا كردن 
راهکارهای عملی در این زمینه به دغدغه اصلی متفکران و صاحب نظران علوم مختلف تبدیل شده است. 
هدف كلی این  نوشته، بررسی راهکارهای كاهش فساد از نگاه شهروندان تهرانی بوده است. در این پژوهش 
از روش پیمایشي و از ابزار پرسشنامه بهره گرفته  شده است. جامعه آماری تحقیق كلیه شهروندان 18 سال 
و باالتر شهر تهران بوده است. روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفي و حجم نمونه 2351 نفر بوده است. 
براي سنجش از اعتبار صوری و براي محاسبه  پایایي از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شده نتایج تحقیق نیز با 
استفاده از نرم افزار آماري SPSS در دو سطح توصیفي و تحلیلي استخراج شده است. یافته های تحقیق نشان 
می دهد كه پاسخ گویان تشدید مجازات مفسدان را مهم ترین راهکار كاهش فساد دانسته اند. راه اندازی سیستم 
گزارش فساد و آگاهی دادن به مردم درباره انواع فساد، اصالح قوانین و كم كردن پیچیدگی های اداری در 

رتبه های بعدی قرار دارند.
 

واژگان کلیدی: فساد، كاهش فساد، شهروندان تهرانی
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مقدمه
فساد مسئله ای فراگیر است كه در تمام نظام های اجتماعی به چشم می خورد و تمامی طبقات جامعه، 
تمامی سازمان های دولتی، تمامی نظام ها، پادشاهی ها و جمهوری ها، تمامی وضعیت ها، تمامی گروه های 
سنی و همه زمان ها از باستان و قرون وسطی تا معاصر را تحت تأثیر قرار داده است. امروزه دولت ها از 
تمامی طیف های سیاسی و در هر كشوری با هر سطحی از توسعه تحت تأثیر رسوایی های فساد قرار 
می گیرند؛ به طوری كه این مسئله به موضوعی رایج و متداول در نظام های سیاسی تبدیل شده است. از 
طرف دیگر، فساد به آفت اصلی رسیدن به دموكراسی و سد راه توسعه تبدیل شده است )نجف پور و 

حق شناس،1387(. از دیدگاه جامعه شناختی نیز فساد دارای چهار ویژگی است:
1- فساد فرایندی اجتماعی است كه در آن افراد متعددی درگیر و در ارتباط باهم اند؛

2- فساد دربردارنده مبادله هایی آگاهانه است كه در نظر افراد یا گروه های درگیر سودمند است، 
درعین حال كه در مقام تعریف، به زیان  بخش دیگری از افراد جامعه این مبادله ها جریان می یابد؛

3- در طی این فرایند خیری نامحدود به پای خیری محدود قربانی می شود. به همین دلیل فساد امری 
غیراخالقی است؛

است.  معین  فعالیت  حیطه  در  عملکردی  و  كاركردی  روابط  در  تغییر  نوعی  مستلزم  فساد   -4
)دوگراف، واخنار، فون مارافیک، 1394: 41(

درواقع فساد مالي و اداری یکي از پدیده هایی است كه اگرچه در طول تاریخ همواره سابقه داشته، 
اما در دهه های اخیر با توجه به اهمیت روزافزون اقتصاد در جوامع، توجه ها را بیش ازپیش به سمت خود 
جلب نموده و دولت ها و حکومت ها را در پي چاره اندیشی نسبت به  پیشگیري و مقابله با آن وادار كرده 
است. براي مقابله و پیشگیری از این پدیده راه كارهای مختلفي اندیشیده شده اما نکته مهم در این زمینه 
این است كه تنها با سازوكارهای دولتي نمی توان از فساد پیش گیری كرد و بایستي از تمامِي ظرفیت های 
موجود در جامعه نیز استفاده نمود )خلیلی و همکاران، 1396: 150(. رز آكرمن در كتاب فساد و دولت 
می گوید: فارغ از نوع و گستره ی فساد دولتی، مقابله با آن از عهده دولت به تنهایی خارج است. مسلم 
است كه دولت می تواند با وضع قوانین مناسب شفاف سازی دیوان ساالری، برقراری نظام تنبیه و تشویق 
با درگیركردن فعال جامعه، چه ازطریق  و ده ها راهکار دیگر از سطح فساد بکاهد ولی درعین حال 
مطبوعات آزاد و چه ازطریق تسهیل فعالیت سازمان های غیردولتی و مهم تر از همه ازطریق گسترش و 

تعمیق دموكراسی، دولت بازهم نخواهد توانست به طور كامل از عهده ی ریشه كنی فساد برآید.
در ایران نیز، فساد به معنای عام آن، در جامعه قابل رؤیت است. از اختالس سه هزارمیلیاردی و 
حقوق نجومی تا برداشت بی رویه از صندوق ذخیره فرهنگیان و مانند اینها. در گزارش سازمان شفافیت 
میان  در  را   130 رتبه   30 نمره  با  ایران   2017 سال  در  نیز  فساد  ادراک  شاخص  درمورد  بین المللی 
180 كشور كسب كرده است. براساس این محاسبات در میان كشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، 
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ایران دارند  لیبی، عراق و سودان وضعیت بدتری نسبت به  لبنان، سوریه، یمن،  افغانستان،  كشورهای 
ایران كسب كرده اند )سازمان شفافیت  نسبت به  را  بهتری  نمره  رتبه و  منطقه  این  بقیه كشورهای  اما 

بین الملل،2017(.
براي توجیه ضرورت هر پژوهش علمي باید استدالل شود كه پژوهش موردنظر آیا به ارتقای دانش 
در باب پدیده اي خاص از پدیده هاي هستي مي انجامد )هدف شناختی(،  یا به تغییر و گسترش اندیشه، 
منطق و شیوه استدالل منجر مي شود )هدف فلسفي( و یا اینکه محیط مادي و فیزیکي را دگرگون 
ساخته، به ابزارسازی یا بهسازي محیط و رفع حوائج آدمیان یاري مي رساند )هدف كاربردي(. نوشتار 
حاضر دارای كاركرد كاربردی است. آشنایی با راهکارهای كاهش فساد از سوی شهروندان تهرانی 
موجب شناخت مسئولین نهادهای نظارتی ازجمله سازمان بازرسی كل كشور از این راهکارها می شود 
تا متصدیان مربوطه، موانع موجود در این خصوص را از بین برده و زمینه مشاركت بیشتر شهروندان را 

فراهم نمایند؛ بنابراین در این نوشتار به راهکارهای كاهش فساد از سوی شهروندان پرداخته می شود.

مبانی نظری
واكنش هاي فراواني از سوي سازمان هاي منطقه اي و جهاني )مانند اتحادیه  اروپا، اتحادیه  افریقا، آسه آن 
و غیره( به فساد داخلي و بین المللي ابرازشده است ولي تالش هاي سازمان شفافیت بین الملل و بانک 
جهاني تأثیر بیشتری را در عمومي كردن بحث فساد داشته  ، به طوری كه امروزه مسئله  فساد به عنوان 
مسئله اي بسیار جدي و عام مطرح  است. بانک جهاني فساد را مانعی بزرگ دربرابر توسعه  اقتصادي و 
اجتماعي شناخته زیرا با به انحراف بردن حکومت قانون و تضعیف اساس نهادهایي كه رشد اقتصادي 
به آن ها متکي است، توسعه را نابود مي سازد. در طراحي استراتژي مبارزه با فساد الزم است نسبت به 
باشد. كشور هاي مختلفي كه  داشته  فساد شناخت كافی وجود  ماهیت خود  و  بنیادین  مشخصه  هاي 
درصدد مقابله با فساد برآمده اند هركدام رهیافت  یا تركیبي از رهیافت هاي مبارزه با فساد را مورداستفاده 

قرار داده اند )نجف پور و قلجی، 1389(.
دست كم سه رهیافت مهم درمورد كاهش و جلوگیري از فساد وجود دارد: اول، نظریه مداخله 
باوري1، براساس این نظریه مقامات مربوطه منتظر روي دادن اقدام فاسد مي مانند و سپس براي دستگیري 
و تنبیه مجرم اقدام مي كنند. این مکتب توجه خود را معطوف به مجازات، تجدید حیثیت نظام اداري و 
بازدارندگي مي كند. رهیافت دوم، مدیریت باوري2 كه براساس آن مي توان با ایجاد نظام ها، رویه ها و 
پروتکل هایي افراد یا سازمان هایي كه درصدد انجام رفتار فاسد هستند را مأیوس كرد یا از عمل فاسد 
بازداشت. درواقع، مدیریت باوري از كاهش یا زدودن آن دسته فرصت هایي حمایت مي كند كه افراد با 
انجام عمل فاسد از آن ها بهره مند مي شوند. مدیریت باوري در تالش است مجموعه قواعدي تهیه كند 

1 - interventionism
2 - Managerialism



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال دهم، شماره 36/ تابستان 1381397

كه جلوي افراد باانگیزه های مختلف را بگیرد.
رهیافت سوم، نظریه  درستکاري سازماني1 كه براساس آن بر درستکاري كل نظام های عملیاتي 
سازمان، راهبرد هاي كنترل فساد و استاندارد هاي اخالقي تأكید مي شود و هدف ایجاد هنجار اخالقي 
است. پیش فرض این مکتب فکري آن است كه انحراف، ناشي از نوع سازمان دهي است نه افرادي كه 
در سازمان مشغول به كار هستند؛ یعنی نقض اخالق و فساد اداري ناشي از تراوش بدي هاي سازمان 
به افراد بي گناه درون آن است. ازاین رو هدف گرفتن افراد در مبارزه با فساد از هدف گرفتن محیط 
سازماني كه افراد در آن فعالیت مي كنند موفقیت كمتری خواهد داشت. سازمان باید ساختاري پدید 
آورد كه احتمال شکل گیري رویه  هاي فاسد را از میان ببرد. به طور خالصه، توانایي فرد براي تفسیر 
قواعد یا تصمیم گیري درمورد اعمال یا عدم اعمال یک پروتکل معین باید توسط دستگاهی محدود 

شود كه غیرقابل دستکاري است )دلیرپور، 1389: 12(.
برای مبارزه و مقابله با فساد در كشورهای مختلف، راهکارهایی در نظر گرفته شده، قوانین و نهادهای 
مرتبط نیز شکل گرفته است. در این راستا در ایران نیز برای مقابله با فساد قوانینی وضع شده و نهادهایی 
تشکیل شده است. دیوان محاسبات از قبل از انقالب زیر نظر وزارت دارایی و امور اقتصادی بود، اما بعد 
از انقالب، طبق قانون دیوان محاسبات 1361 این نهاد مهم رسیدگی به امور مالی تمامی دستگاه های 
دولتی ــ كه از بودجه دولت استفاده می كنند ــ به مجلس شورای اسالمی واگذار شد. قانون بازرسی 
كل كشور در سال 1360 با سازمانی با همین نام، مسئول نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح 
قوانین در دستگاه های اداری در راستای اجرای اصل 174 قانون اساسی و زیر نظر قوه قضائیه تصویب 
شد. این دو قانون و نهاِد مربوط دنبال آن هستند كه با آشکار كردن امور و تخلفات، فرایند مقابله با 
فساد را پیش ببرند. در همین دهه، قانون محاسبات در سال 1366 تصویب شد )قانون قبلی مربوط به 
سال 1349 بود(. این قانون معیاری است كه سازمان برنامه وبودجه، سازمان حسابرسی كل كشور، دیوان 
محاسبات، ذی حسابان وزارت دارایی و حتی بازرسی كل كشور از آن به طور اساسی استفاده می كنند. 
این قانون معیار حساب كشی است كه در قانون ساالنه بودجه ظاهر می شود و نهادهای مذكور براساس 

آن می توانند با فساد مقابله كنند.
 در دهه 1370، قانون رسیدگی به تخلفات اداری كاركنان دولت، مصوب سال 1372، برای مقابله 
با فساد، 38 تخلف اداری را معرفی كرد. هیئت های رسیدگی در تمامی وزارتخانه ها مسئول رسیدگی 
به تخلفات و ازجمله فساد هستند. در این دهه، قوانینی مضاف بر موارد قبلی تصویب شد كه بیشتر 
به سیستم قضایی كشور ربط دارد و عبارت اند از: قوانین مربوط به منع مداخله وزرا و نمایندگان در 
معامالت دولتی )مصوب 1337(، قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و كارمندان دولت )مصوب 
1337(، قانون مجازات تبانی در معامالت دولتی )مصوب 1348(، قانون مجازات افراد مرتکب ارتشاء، 

1 - organizational integrity
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اقتصادی )مصوب  نظام  افراد اخالل گر در  قانون مجازات  اختالس و كاله برداری )مصوب 1367(، 
قانون تصدی بیش  قانون ممنوعیت اخذ میزان سود در معامالت خارجی )مصوب 1372(،   ،)1369
از یک شغل دولتی )مصوب 1373( و قانون مجازات اسالمی )مصوب 1375( و دیگرموارد. سیستم 
قضایی، هیئت های رسیدگی و كمیته تحقیق و تفحص مجلس ازطریق مجازات و یا تشدید مجازات 

به دنبال مقابله با فسادند.
 در دهۀ 1380، برنامۀ ارتقای سالمت اداری و مقابله با فساد در هیئت وزیران تصویب شد. این برنامه 
از مخبران، اصالح  نهادی موجود، شفاف سازی، حمایت  و  از ظرفیت های حقوقی  استفاده  درصدد 
ساختاری اقتصاد، كاهش تصدی گری، خصوصی سازی و مانند اینها است. طبق ماّدۀ 12 این برنامه، 
قانون ارتقای سالمت اداری و مقابله با فساد در سال 1390 تصویب شد. بنا بر همین روال، قانون اجرایی 
سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی تصویب شد. با تشکیل شورای عالی اجرای سیاست های كلی 
اصل 44، عماًل بیشتر نهادها و دستگاه های دولتی در اجرایی شدن این قانون درگیر می شوند. منطق 
اصلی كه در این اقدامات اصالحی وجود دارد، استفاده از شفافیت است. با اصالح و شفافیت می توان 

به طور مؤثری با فساد مقابله كرد )پاک سرشت و افشار، 1396: 180(.
براساس پژوهش های مختلف و تفکیک ابعاد مختلف فساد، راهکارهای مناسب به منظور كاهش 
فساد را می توان به چهار دسته راهکارهای 1- اقتصادی، 2- فرهنگی- اجتماعی، 3- سیاسی و 4- قانونی 

تقسیم بندی نمود.

اقتصادی

راهکارها

قانونی

فرهنگی-
اجتماعی

سیاسی

1- راهکارهای اقتصادی
مهم ترین راهکار اقتصادی اجرای درست سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی است كه می تواند 
زمینه تقویت بخش خصوصی و كاهش تصدی گری دولت را فراهم نماید و لذا عامل مهمی در كاهش 
فساد است؛ بنابراین بازیگران دخیل در اجرای این سیاست با همکاری مناسب با یکدیگر می توانند زمینه 
گذر از اقتصاد دولتی را فراهم كنند. درصورتی كه دولت در اجرای این سیاست دچار انحراف شود 
بخش خصوصی ازطریق مجامع صنفی، اتحادیه ها و جامعه مدنی ازطریق رسانه های گروهی می توانند 
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مسئله را در دستور كار نهادهایی همچون مجلس شورای اسالمی قرار دهند و به این طریق دولت را برای 
اجرای درست خصوصی سازی، تحت فشار قرار دهند )حق شناس، 1392: 213(.

حركت درراستای كوچک سازی واقعی دولت و افزایش كارآمدی آن ازطریق سپردن فعالیت ها 
به بخش خصوصی و استفاده از فناوری های نوین مدیریتی، یکی از محرک های اصلی سالمت آفرینی 
است. واگذاری فعالیت های غیرحاكمیتی به بخش غیردولتی، حذف ارتباط مستقیم و رابطه ی چهره 
به چهره و جایگزین كردن نظام های الکترونیکی ازطریق استقرار كامل دولت الکترونیکی، توسعه ی 
و  )سمن( ها  مردم نهاد  سازمان های  فعالیت  و  تأسیس  و  تأمین  محدودیت های  رفع  و  مدنی  جامعه ی 
دسترسی آن ها به اطالعات و گزارش دهی و پاسخ گویی منظم دستگاه های اجرایی و دولت در امور 
اقتصادی، مالی و اداری از مهم ترین ابتکاراتی است كه در این راستا قابل انجام است )رحمانی، 1396(. 
به این منظور باید به بخش خصوصی، تعاونی ها و فعاالن اقتصادی این تضمین داده شود كه روش های 
فعالیت در نظام اقتصادی از صحت و قاعده مندی برخوردار است و از انحراف و عارضه ها به دور است 

)مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی،1397(.

2- راهکارهای فرهنگی - اجتماعی
الف- آگاهی دادن به مردم درباره انواع فساد و مشارکت دادن آن ها در مبارزه با فساد

گزارش های سازمان های بین المللی نشان می دهد، اصلی ترین راهکار كشف فساد استفاده از ظرفیت 
نظارت مردمی در قالب تقویت مسیرهای گزارش فساد است. این سازوكار عالوه بر كشف فساد، فضا 
را برای مفسدان ناامن كرده و موجب پیشگیری از مفاسد به ویژه مفاسد سازمان یافته می شود، زیرا در 
مفاسد سازمان یافته نیاز به همکاری مجرمان در اجرای تخلف وجود دارد و سازوكار گزارش تخلف 
این امکان را به وجود می آورد كه هریک از مشاركت كنندگان در تخلف به عنوان یک گزارش دهنده 
اقدام كنند. )سیدزاده، 1396( باید توجه داشت كه نهادهای نظارتی و در رأس آن ها سازمان بازرسي 
كل كشور نمی توانند با امکانات محدود خود در هر سازمان یک نماینده دائمي داشته باشند كه به این 
تخلفات رسیدگي نمایند؛ اما مردم ناظران دائمي عملکرد افراد و سازمان ها هستند. )مركز پژوهش های 

مجلس، 1384: 8(
بنابراین رفتار مسئوالنه از شاخص های انسان سالم در هر جامعه، ازجمله جامعه ایران با نسبت جمعیتی 
جوان، تلقی می شود. در كشور ما، سازوكارهای كشف فساد عمدتاً تحت عنوان نظارت شناخته شده 
است و ازطریق توسعه سازمان های نظارتی در سازمان ها، دنبال می شود به طوری كه مسیر اصلی مبارزه 
با فسادهای سازمانی و اقتصادی در رسانه ها و به خصوص از زبان مسئولین كشور، »تشدید نظارت ها« 
معرفی می شود. امروزه در كنار بهره مندی از دستگاه های نظارتی، یکی از مؤثرترین و كارآمدترین 

سازوكارهای نظارتی مبتنی بر دخیل كردن مردم در فرایند نظارت است.
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ب- راه اندازی سامانه هایی که مردم ازطریق آن موارد فساد را گزارش کنند
را گزارش  فساد آن  موارد  مشاهده  ازطریق آن درصورت  مردم  سامانه هایی كه  راه اندازی  و  وجود 
كنند، ازجمله راهکارهای فرهنگی- اجتماعی برای مقابله با فساد است. در همین راستا سازمان بازرسی 
كل كشور، روش های مختلفی را برای دریافت شکایات، اعالمات و گزار ش  های مردمی شامل سامانه  
اینترنتی، شماره تلفن 136، مراجعات حضوری، نامه های پستی، پست الکترونیک، صندوق صوتی، 
پیام كوتاه، گزارش بازرسان، نامه  های اداری مسئولین برون سازمانی، دستور ریاست سازمان، گزارش 
حسابرسان قانونی شركت  ها، بازرسان و حراست های دستگاه  های اداری در نظر گرفته است. سهولت 
ایجاد حداكثر  به شکایات،  در رسیدگی  زمان  و كاهش  دادن  سازمان، سرعت  به  مردمی  دسترسی 
شفافیت برای شاكی،  افزایش رضایتمندی مردم و  افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی از 
اهداف ایجاد مركز رسیدگی به شکایات مردمی و بسط و گسترش راه های ارتباطی مردم با این مركز 

است1.

3- راهکارهای سیاسی
راهکارهای سیاسی برای حل مسئله فساد بر تقویت تشکیالت جامعه مدنی ازجمله احزاب سیاسی و 
رسانه های گروهی و اصالح نهادها و سازوكارهای نظارتی تأكید ویژه ای دارد. مطبوعات و رسانه های 

گروهی می توانند طرز تفکر مبارزه با فساد را تقویت نمایند.
 نظریه برجسته سازی در خصوص استفاده از ظرفیت رسانه ها بیان می كند كه رسانه های جمعی در 
ایجاد اولویت های فکری و تعیین موضوعات مهم و موردبحث عامۀ مخاطبان، نقش اساسی ایفا می كنند. 
نظریۀ مذكور، پیش بینی می كند كه اگر موضوعی ازنظر زمان و مکان در رسانه ها برجسته شود، می تواند 
بنابراین افشای فساد در رسانه ها از  مخاطبان را به این اندیشه وادارد كه موضوع مذكور مهم است؛ 

راهکارهای كاهش فساد در بعد سیاسی است )حق شناس، 1392: 214(.

4- راهکارهای قانونی
الف- تشدید مجازات مفسدان

مبارزه و مقابله با فساد مستلزم برخورد قانونی است و به این منظور وجود نظام قضایی مستقل و كارآمد 
ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ بنابراین بهبود نظام قضایی كشور، ارتقای جایگاه آن و استقالل آن از 
اعمال نفوذها و برخورد قاطع با مفسدان یکی از راهکارهای ضروری برای كاهش فساد در كشور است. 

)حق شناس، 1392: 216(.
ب- حمایت مالي و اداري از گزارش دهندگان فساد

مبارزه با فساد یک فرایند هوشمند است كه اولین و مهم ترین مرحله آن كشف فساد است. درواقع تقویت 

1 - رئیس مركز رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی كل كشور.  به گزارش افکارنیوز، 1395/12/9
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قدرت كشف فساد، تأثیر به سزایی بر پیشگیری از بروز آن دارد و به همین دلیل كشورهای پیشرفته 
تمركز جدی خود را بر توسعه سازوكارهای كشف فساد گذاشته اند. امروزه، مؤثرترین و كارآمدترین 
سازوكارهای نظارتی مبتنی بر دخیل كردن مردم در فرایند نظارت است. در برخی از كشورهای پیشرو 
در این حوزه عالوه بر وضع قوانین حمایتی از گزارشگران فساد و تخلف، قوانین تشویقی برای آن دسته 
از گزارشگران فسادی كه گزارش های آنان موجب صیانت از منافع ملی گردیده، تصویب شده است. 
عالوه بر این، یکی از مالحظات بسیار مهم و مؤثر به منظور فعال كردن ظرفیت مردمی در كشف و مبارزه 
با فساد، ایجاد ساختار و سازوكاری امن برای دریافت گزارش های مردمی با تضمین عدم افشای هویت 
شخص گزارشگر فساد است. فقدان قوانین حمایتی و همچنین نبود ساختار مناسب و ایمن برای دریافت 
گزارش های تخلف موجب شده است كه بسیاری از مردم به دلیل ترس و نگرانی از افشای هویتشان 
و آسیب و آزار از سوی مفسدین، باوجود اطالع از فساد و تخلف، جرأت و انگیزه گزارش فساد را 

نداشته باشند1. 
در ماده 26 قانون ارتقاي سالمت و مقابله با فساد چنین آمده كه فرد گزارش دهنده فساد باید تشویق 
شود. حتي شیوه تشویق را هم گفته است. یعني در قانون این موارد را داریم؛ اما در عمل عکس این 
موارد عمل مي شود. در كشورهای پیشرو در زمینه مبارزه با فساد، برای افشاگران فساد و سوءاستفاده 
از قدرت2 مصونیت های قضایی و حمایت های حقوقی پیش بینی شده است؛ اما متأسفانه افشاگران بسیار 
آسیب پذیرند و گاه دیده شده كه پایشان به دادگاه كشیده می شود و محکومیت هایی هم می گیرند 

)سلطانی، 1396(.
ج- اصالح قوانین و کم کردن پیچیدگی های اداری

عدم شفافیت در قوانین، مقررات و روند دادرسی، زمینه های مساعدی برای فساد مالی فراهم می آورد. 
لذا قوانین و مقررات باید به نحوی تنظیم گردد كه تفسیرهای متعدد به همراه نداشته باشد. یا اینکه 
آن قدر ازلحاظ مفهومی و لغوی تخصصی نباشد كه صرفاً حقوقدانان مجرب و كارآزموده قادر به فهم 

آن باشند )مركز پژوهش های مجلس، 1382: 17(.
ضعف قانونی از دو جنبه بر روند فساد تأثیرگذاری می كند. نخست، ضعف قوانین مناسب در مبارزه 
علیه فساد اداری؛ سپس قوانین ناكارآمد در بخش های اداری. همیشه این سؤال مطرح است كه آیا فساد 

اداری ناشی از مقررات دست وپا گیر است یا این مقررات، ناشی از فساد اداری؟ )ربیعی، 1383: 23(
در جدول صفحه بعد، ابعاد و راهکارهای كاهش فساد براساس مبانی نظری پژوهش آورده شده 

است.

1 - محمدجعفر منتظری، دادستان كل كشور در تاریخ 15 بهمن ماه 1396 در گفت وگوی ویژه خبری
2 - Whistleblowers
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راهکارابعاد

گسترش خصوصی سازیاقتصادی

افشای موارد فساد و مشخصات افراد فاسد در رسانه های عمومیسیاسی

قانونی

تشدید مجازات مفسدان

اصالح قوانین و کم کردن پیچیدگی های اداری

حمایت مالي واداري از گزارش دهندگان فساد

اجتماعی- فرهنگی
راه اندازی دستگاهی که مردم ازطریق آن موارد فساد را گزارش کنند

آگاهی دادن به مردم درباره انواع فساد

پیشینه بحث
  عبداهلل زاده و همکاران )1396( نقش آموزه های قرآنی و روایی در كاهش فساد را بررسی كرده اند. 
به هدف، كاربردی محسوب می شود.  با توجه  بنیادی و  این پژوهش در طبقه بندی كلی تحقیقات، 
برای جمع آوری اطالعات نیز از روش كتابخانه ای و تحلیلی توصیفی استفاده شده است. یافته های این 
پیدایش  از  تزكیه نفس؛ جلوگیری  نظیر آگاه سازی؛  اقتصادی  از فساد  پیشگیری  پژوهش، در زمینه 
زمینه های فساد )1. تمهیدات الزم برای پیشگیری از فساد در معامالت، 2. نظارت دقیق، 3. انتخاب 
افراد متعهد و متخصص برای اداره كشور، 4. كاهش دادن فقر و نابرابری در جامعه و...( نشان می دهد 
به كارگیری این آموزه های دینی در زندگی باعث كاهش بروز فساد اقتصادی می شود؛ و براساس آیات 
و روایات، اصلی ترین مسئله در امر پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی، احیای معنویات، اخالقیات و 
ارزش های دینی و نیز اشاعه فرهنگ مبارزه با فساد اقتصادی است )عبداهلل زاده و همکاران، 1396: 65(.

كشاورز )1396( در پایان نامه كارشناسی ارشد خود راهکارهای نظارتی درراستای جلوگیری از 
فساد مالی در شركت های دولتی را بررسی نموده است. در این تحقیق مهم ترین و بهترین راه مقابله با 
فساد، پیشگیری و افزایش آگاهی جامعه ازطریق رسانه ها و افزایش آگاهی مردم نسبت به قوانین و كنترل 
و نظارت دستگاه های ذی ربط به این مسئله است كه این امر ازطریق انتخاب افراد شایسته و نظارت 
دقیق بر منابع مالی زمینه های بروز فساد را كاهش می دهد. این پژوهش با روش كتابخانه ای و استفاده از 
پیشنهاد های صاحب نظران سعی در یافتن و بررسی دقیق تر عوامل پیدایش فساد و با تحلیل و توصیف 

راهکارهای نظارتی بر فساد درصدد كاهش این مسئله برآمده است )كشاورز، 1396(.
فساد  از  پیشگیري  حوزه  در  مردمي  مشاركت  نقش   )1395( همکاران  و  میركمالی  مقاله  در 
بررسی شده است. یکي از مواردي كه امروزه برای پیشگیري از فساد موردتوجه قرارگرفته، افزایش 
مشاركت مردمي در این حوزه است. دلیل این امر نیز این است كه، به رغم اقدامات انجام شده در این 
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حوزه، همچنان شاهد افزایش پدیده فساد هستیم؛ لذا به نظر می رسد حركت به سمت مردمي كردن امر 
پیشگیري از فساد و خارج ساختن آن از انحصار دولتي برای نیل به اهداف پیش بینی شده بسیار سودمند 

باشد )میر كمالی و خلیلی، 1395: 108(.
هدف از پژوهش خدری و همکاران )1395( بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر بروز فساد اداری در 
دستگاه های دولتی و راهکارهای كاهش آن بوده است. این پژوهش با روش پیمایش در بین كارمندان 
و مدیران سازمان های اداری شهرستان سنندج صورت گرفته است. ازآنجایی كه كل تعداد كارمندان 
ادارات این شهرستان 2893 نفر بودند، با استفاده از فرمول كوكران 288 نفر انتخاب شدند. الزم به 
ابزار  با روش اعتبار محتوی )نظرات متخصصان( برآورد شده است.  اعتبار پرسشنامه  ذكر است كه 
تحقیق پرسشنامه خودساخته محقق بوده كه پایایی آن ازطریق آلفای كرونباخ )0/83( تائید شده است. 
یافته های تحقیق نشان می دهد، میانگین فساد اداری 22/30 بوده كه در سطح پایینی است. آنچه در بخش 
تحلیلی از اهمیت به سزایی برخوردار است، نظارت و كنترل اجتماعی با فساد اداری رابطه معکوس 
دارد. نتایج رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد كه 37 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای 

مستقل تبیین شده است )خدری و همکاران، 1395: 137(.
نیک پور )1395( در پژوهشی الگوی نظارت عمومی به منظور پیشگیری از بروز فساد اداری در 
سازمان های دولتی ایران را ارائه كرده است. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی به روش پیمایشی 
انجام شده است. 3021 نفر از كاركنان سازمان های دولتی ایران با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 
و  توصیفی  آمار  روش  از  داده ها  تحلیل  به منظور  انتخاب شده اند.  نمونه  حجم  به عنوان  دو مرحله ای، 
است.  اداری  فساد  و  عمومی  نظارت  پرسشنامه های  داده ها  گردآوری  ابزار  و  استفاده شده  استنباطی 
یافته های پژوهش نشان دهنده معنادار بودن الگوی پیشنهادی است و ابعاد نظارت عمومی بر فساد اداری 
تأثیر منفی دارد. یافته دیگر پژوهش نیز نشان داد كه از بین ابعاد نظارت عمومی، بُعد نظارت نهادهای 
وابسته به قوه مقننه باالترین رتبه را در سازمان های دولتی ایران داشته است )نیک پور، 1395: 231-201(

آقازاده و پور قهرمانی  )1395( نقش دولت الکترونیک در پیشگیري از فساد اداري را بررسی 
نموده اند. در این پژوهش عالوه بر استفاده از منابع كتابخانه ای، در برخي از موارد از تجربیات برخي 
ارگان ها و نهادهاي دولتي نیز بهره گرفته شده است. انواع تدابیر و روش های مقابله با فساد اداري بررسي 
و كاربردهاي آن ها مورد تحلیل قرارگرفته است. می توان با استفاده از دولت الکترونیک، از اختیارات 
دولت كاسته و عملکرد كاركنان اداري را تحت نظر قرار داد، هم چنین با كوچک نمودن دولت و 

كاهش تماس فیزیکي با دولت از برخي جرایم پیشگیري نمود )آقازاده و پورقهرمانی، 1395: 9(.
هدف مقاله ابراهیم راست گردانی )1395( بررسی راهکارهای پیشگیری و مقابله با فساد اداری در 
ایران بود. جامعه آماری این پژوهش معاونت فنی مهندسی شهرداری استان قم و نمونه آماری 160 نفر 
از معاونین و كاركنان برای انجام پژوهش تعیین شده بودند. روش تحقیق توصیفی پیمایشی بوده و آن 
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دسته از عوامل مدیریتی كه بیشترین تأثیر را بر فساد اداری دارند، بررسی شده است. این مقاله به دنبال 
آن بود تا ضمن پرداختن به مفهوم فساد اداری، متغیرهای مدیریتی و راهکارهای مؤثر را بیان و دالیل 

به وجود آمدن و پیامدهای ناشی از آن را توصیف نماید )راست گردانی، 1395(.
آن  با  مقابله  راهکارهای  و  اداری  فساد  آسیب شناسی  به  پژوهشی  در   )1394( گزمه  و  بیابانی 
پرداخته اند. در این پژوهش آورده شده كه فساد در بیشتر كشورها وجود داشته و ریشه تاریخی دارد. 
ازآنجاكه فساد عملی مخفیانه بوده و به سختی می توان با روش های عادی آن را تشخیص داد، لذا حذف 
آن نیاز به تالش مستمر و اصالح برخی نظام های اداری دارد. در این تحقیق نگارندگان تالش دارند 
ابعاد مختلف فساد را هم از دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان و هم ازلحاظ تجربی مورد كنکاش قرار 

دهند )بیابانی و گزمه، 1394: 2(.
امیر فخریان )1393( در پایان نامه كارشناسی ارشد خود به رابطه اعتماد مردم به كاركنان دولت با 
كاهش فساد اداری در ادارات دولتی شهرستان دامغان پرداخته است. این تحقیق ازنظر هدف كاربردی 
ابزار جمع آوری اطالعات  و ازنظر روش اجرا توصیفی است. روش جمع آوری اطالعات میدانی و 
پرسشنامه استاندارد است. جامعه آماری تحقیق ادارات دولتی شهرستان دامغان به تعداد 31 سازمان بود 
كه از بین آن ها 28 سازمان حاضر به همکاری شدند. پرسشنامه فساد اداری بین 250 نفر از كاركنان 
سازمان ها و پرسش نامه اعتماد عمومی بین 384 ارباب رجوع این سازمان ها توزیع گردید. نتایج حاصل 
از تحلیل، حاكی از تأیید تمامی فرضیه هاست؛ یعنی اعتماد عمومی و ابعاد آن )اطمینان، خطرپذیری و 
درستکاری( رابطه مثبت و معناداری با كاهش فساد اداری در ادارات دولتی شهرستان دامغان دارد )امیر 

فخریان، 1393(.
چیست؟  ملي  سالمت  نظام  قبیل  از  پرسش هایی  به  پاسخ  طریق  از   )1393( نجف پور  مقاله  در 
شاخص ها و ویژگي نهادهاي نظارتي )پلیس( در نظام سالمت ملي چیست؟ به بررسي نقش و جایگاه 
نهادهاي نظارتي و پلیس در نظام سالمت ملي پرداخته شده است. روش مقاله، تحلیل كیفي داده ها 
است و اطالعات این مقاله از طریق روش مطالعات اسنادي و كتابخانه ای گردآوری شده است )نجف 

پور،143:1393(.
پورعزت )1391( در تحقیق خود عوامل موثر بركاهش فساد مالی در سازمان های دولتی)مؤسسات 
پژوهشی تهران( را بررسی كرده است. جامعه آماری متشکل از 2000 نفر شامل كاركنان، كارشناسان، 
متخصصین و صاحب نظران در حوزه اداری، مالی مؤسسات مذكور در تهران است. تعداد جامعه آماری 
با استفاده از فرمول عمومی كوكران 317 نفر مشخص شد. نتیجه داده ها تأیید كرد كه از پنج متغیر 
اصلی، فقط سه متغیر، شامل: 1( عوامل فرهنگی، 2( عوامل سیاسی، 3( عوامل اداری ـ ساختاری، تأثیر 
مثبت بر كاهش فساد مالی دارند. دو متغیر اصلی، شامل: عوامل اقتصادی، عوامل رفتار مدیران، و دوازده 
متغیر فرعی، شامل: 1( تدوین منشور اخالقی، 2( جامعه پذیری ارزش های فرهنگی، 3( توسعه مشاركت 
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مردم، 4( جبران خدمات كاركنان، 5( تقویت نقش اطالع رسانی، 6( تقویت نقش حکومت الکترونیک، 
7( شفافیت در بُعد مالی، 8( توسعه اداره اسوه، 9( تعیین استاندارد سطح زندگی و ردیابی اموال، 10( 
استقالل شغلی و مسئولیت دربرابر شغل، 11( مشاركت كاركنان در تصمیم گیری و12( تفویض اختیار 

همراه با نظارت دقیق، تأیید نشدند)پور عزت، 1391(.
آرایی و نجف پور )1391( در مقاله ای جایگاه رسانه های جمعی در سیاست گذاری مبارزه با فساد 
را بررسی نموده اند. 14 راهکار اشاره شده در این نوشتار برای مقابله با فساد عبارت اند از: 1- تقویت 
نگرش و باورهای دینی كاركنان و مدیران؛ 2- قانون گرایی كاركنان و مدیران؛ 3- عدم تمركز اداری؛ 
4- عدالت در برخورد با كاركنان؛ 5- نظارت مستمر بر عملکرد كاركنان و مدیران؛ 6- رعایت اصل 
شایسته ساالری كاركنان و مدیران؛ 7- نهادینه سازی فرهنگ نقد و نقادی؛ 8- نهادینه سازی فرهنگ 
تشویق و تنبیه كاركنان و مدیران؛ 9- بهبود وضع معیشتی كاركنان و مدیران؛ 10- گزینش صحیح 
كاركنان و مدیران؛ 11-پاک سازی نظام اداری از كاركنان و مدیران فاسد؛ 12- شفافیت در امور و پرهیز 
از پنهان كاری؛ 13- رعایت اصل پاسخ گویی كاركنان و مدیران؛ 14-رعایت اصل آموزش وپرورش 

كاركنان و مدیران )آرایی و نجف پور، 1391: 79(.
حمید شفیع زاده  )1389( در مقاله ای ضمن تعریف فساد و انواع آن، وضعیت مبارزه با این پدیده 
در ایران را بررسی كرده است. در این نوشتار رویکردهاي پیشگیري از فساد و نقش فرهنگ و آموزش 
عمومي در مبارزه با فساد تبیین شده و در پایان نیز به برخي از راهکارهاي فرهنگي درراستای پیشگیري 

از فساد اشاره شده است )شفیع زاده  ، 1389: 142(.
تحقیق زاهدی و همکاران )1388( باهدف شناسایي و اولویت بندی عوامل مؤثر بر كاهش فساد 
در نظام اداری، سعي در ارائه راه حل ها و راهکارهایي مناسب برای كاهش فساد اداري دارد. در این 
تحقیق از روش كاربردي و توصیفي از نوع پیمایشي استفاده شده است. جامعه آماري آن را كاركنان 
و كارشناسان معاونت امور مناطق و معاونت اداري و مالي شهرداري تهران تشکیل می دهند. روش 
نمونه گیری تحقیق، تصادفي ساده و حجم نمونه آن 108 نفر از كاركنان است. به منظور بررسي عوامل 
مؤثر بر كاهش فساد كاركنان از پرسش نامه و براي پاسخ گویی به آن از طیف لیکرت، استفاده شده است. 
یافته ها نشان می دهد كه تمام عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در كاهش و جلوگیري از 

فساد كاركنان شاغل در نظام اداري مؤثر است )زاهدی و همکاران، 1388: 34(.

 روش  تحقیق
منظور از روش تحقیق و پژوهش، ارائه مهارت ها و تجربه هایی است كه دستیابی به هدف را آسان تر و 
عملی تر می سازد و با صرف وقت كمتر، نتایج بیشتری به دست می آید. در این پژوهش از روش كمی 
و از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شده است. ابزار گردآوری داده ها وسیله ای است كه به پژوهشگر كمک 
می كند تا داده های الزم را جمع آوری و ثبت نماید. جامعه )جمعیت( آماري تحقیق كلیه شهروندان 18 
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سال و باالتر شهر تهران بودند. همچنین از روش تركیبی نمونه گیری خوشه ای و تصادفي استفاده شده 
است و حجم نمونه 2351 نفر بود. براي بررسی راهکارهای كاهش فساد از پرسشنامه محقق ساخته 
و براي سنجش از اعتبار صوری و براي محاسبه  پایایي از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شده است. 
نتایج تحقیق نیز با استفاده از نرم افزار آماري SPSS در دو سطح توصیفي و تحلیلي استخراج و براي 
تجزیه وتحلیل اطالعات و مقایسه نظرات پاسخ گویان درخصوص راهکارهای كاهش فساد، از آزمون 

آماري خی دو استفاده گردیده است.

یافته ها
از مجموع 2351 نفری كه پاسخ گوي پرسشنامه های این تحقیق محسوب می شوند، 62/7 درصد مرد و 
37/3 درصد از جمعیت نمونه آماري را زنان تشکیل داده اند. 38/6 درصد جوان، 39/8 درصد میان سال 

و 21/8 درصد بزرگ سال بوده اند. 58/8 درصد پاسخ گویان متأهل و 38/34 درصد مجردند.
یافته هاي تحقیق نشان می دهد كه 1/4 درصد پاسخ گویان بی سواد، 4/6 درصد پاسخ گویان دارای 
تحصیالت ابتدایی، 9/4 درصد پاسخ گویان داراي تحصیالت زیر دیپلم، 30 درصد پاسخ گویان دیپلم، 
40/9 درصد دارای تحصیالت كاردانی و كارشناسی، 13/4 درصد دارای تحصیالت كارشناسی ارشد 

و باالتر و 0/3 درصد دارای تحصیالت حوزوی بوده اند.
درصد   5/3 شاغل،  درصد   59/3 با  پاسخ گویان  اكثریت  كه  است  آن  بیانگر  تحقیق  یافته هاي 
پاسخ گویان بازنشسته، 11/9 درصد خانه دار، 13/4 درصد دانشجو و 7/7 درصد بیکار در جست  وجوي 
كار بوده اند. 23/9 درصد پاسخ گویان بخش اشتغال خود را، دولتی، 35/7 درصد خصوصی و 40/4 
درصد بخش آزاد اعالم نموده اند. 60/9 درصد پاسخ گویان شاغل، حقوق بگیر و 39/1 درصد برای 

خودشان كار می كنند.
جدول 1- بررسی میزان موافقت پاسخ گویان با هریک از راهکارهای کاهش فساد از دیدگاه مردم

راهکارردیف
مخالف و کاماًل 

مخالف
نظری ندارم/

نمی دانم
موافق و کاماًل 

موافق
نمی دانم/

نظری ندارم
جمع

100%3.3%72.9%15.1%8.7%تشدید مجازات مفسدان1

2
راه اندازی سیستمی که مردم ازطریق آن 

موارد فساد را گزارش کنند
%9.4%17.2%69.6%3.8%100

100%3.4%66.7%18.2%11.7%آگاهی دادن به مردم درباره انواع فساد3

4
اصالح قوانین و کم کردن پیچیدگی های 

اداری
%8.6%20.2%66.4%4.7%100

5
حمایت مالي واداري از گزارش دهندگان 

فساد
%13.4%16.9%62.5%7.3%100
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راهکارردیف
مخالف و کاماًل 

مخالف
نظری ندارم/

نمی دانم
موافق و کاماًل 

موافق
نمی دانم/

نظری ندارم
جمع

6
افشای موارد فساد و مشخصات افراد فاسد 

در رسانه های عمومی
%13.2%21.3%61.6%3.9%100

100%7.8%52.0%22.7%17.5%گسترش خصوصی سازی7

در پاسخ به این سؤال كه »با هریک از راهکارهای كاهش فساد تا چه حد موافق یا مخالفید؟« حدود 
73 درصد پاسخ گویان تشدید مجازات مفسدان را راهکار اصلی كاهش فساد دانسته اند. حدود 70 
درصد پاسخ گویان با راه اندازی سیستم گزارش فساد، حدود 67 درصد با آگاهی دادن به مردم درباره 
انواع فساد، حدود 66 درصد با اصالح قوانین و كم كردن پیچیدگی های اداری، 62/5 درصد با حمایت 
مالي واداري از گزارش دهندگان فساد، حدود 62 درصد با افشای موارد فساد و مشخصات افراد فاسد 

در رسانه های عمومی و حدود 52 درصد با گسترش خصوصی سازی موافق و كاماًل موافق  بودند.
جدول 2- بررسی راهکارهای کاهش فساد برحسب جنسیت پاسخ گویان

جنسیتراهکارها
مخالف 
و کاماًل 
مخالف

نظری 
ندارم/

نمی دانم

موافق 
و کاماًل 
موافق

نمی دانم/
نظری 
ندارم

آزمون 
خی دو 

سطح 
معنی داری

افشای موارد فساد و مشخصات افراد 
فاسد در رسانه های عمومی

3.2%60.6%21.9%14.4%مرد
10.8240.013

5.1%63.5%20.4%11.1%زن

انجام تبلیغات عمومی برای آگاه 
کردن مردم درباره انواع فساد

3.2%65.1%19.1%12.7%مرد
6.2800.099

3.7%69.2%16.8%10.3%زن

تشدید مجازات مفسدان
3.3%72.1%15.5%9.0%مرد

1.5830.663
3.1%74.4%14.3%8.1%زن

اصالح قوانین و کم کردن 
پیچیدگی های اداری

4.0%66.8%20.0%9.3%مرد
6.3810.094

5.8%66.0%20.7%7.5%زن

گسترش خصوصی سازی
6.1%54.2%21.7%18.0%مرد

18.2990.000
10.4%48.8%24.2%16.7%زن

راه اندازی سیستمی که مردم ازطریق 
آن موارد فساد را گزارش کنند

3.9%68.6%17.7%9.9%مرد
2.5380.468

3.6%71.5%16.5%8.4%زن

حمایت مالي واداري از گزارش 
دهندگان فساد

7.1%61.6%17.1%14.3%مرد
3.7210.293

7.5%64.2%16.6%11.7%زن

بین جنسیت پاسخ گویان و نظرات آن ها درمورد راهکارهای كاهش فساد تفاوت معنی داری وجود 
ندارد، به این معنی كه پاسخ گویان زن و مرد به میزان مشابهی با هریک از راهکارهای پنج گانه فوق 
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موافق هستند. بررسی دقیق تر یافته های جدول فوق بیانگر آن است كه زنان بیشتر از مردان با افشای 
موارد فساد و مشخصات افراد فاسد در رسانه های عمومی و در مقابل مردان بیشتر از زنان با گسترش 

خصوصی سازی موافق و كاماًل موافق اند و ازنظر آماری این تفاوت معنی دار است.
 جدول 3- بررسی راهکارهای کاهش فساد برحسب سن پاسخ گویان

سنراهکارها
مخالف و 

کاماًل مخالف
نظری ندارم/

نمی دانم
موافق و 

کاماًل موافق
نمی دانم/

نظری ندارم
آزمون
 خی دو

سطح 
معنی داری

افشای موارد فساد و 
مشخصات افراد فاسد در 

رسانه های عمومی

4.4%59.3%21.4%14.9%جوان

13.8690.031 3.1%61.8%21.5%13.6%میانسال

4.5%65.7%20.9%9.0%بزرگسال

انجام تبلیغات عمومی برای 
آگاه کردن مردم درباره انواع 

فساد

4.0%64.5%17.8%13.6%جوان

10.0140.124 2.8%66.6%19.4%11.3%میانسال

3.5%70.5%16.2%9.8%بزرگسال

تشدید مجازات مفسدان

3.2%71.5%15.7%9.6%جوان

5.5760.472 3.5%72.3%15.2%9.0%میانسال

2.9%76.7%13.6%6.8%بزرگسال

اصالح قوانین و کم کردن 
پیچیدگی های اداری

4.6%67.0%19.6%8.8%جوان

6.0290.420 4.2%65.2%21.0%9.5%میانسال

5.9%67.6%19.9%6.6%بزرگسال

گسترش خصوصی سازی

6.1%50.1%24.8%19.0%جوان

11.96100.63 8.8%52.4%22.0%16.8%میانسال

8.8%55.0%20.5%15.8%بزرگسال

راه اندازی سیستمی که مردم 
ازطریق آن موارد فساد را 

گزارش کنند

3.1%69.0%17.0%10.9%جوان

12.1730.058 4.0%67.9%19.2%8.9%میانسال

4.1%74.1%14.2%7.6%بزرگسال

حمایت مالي واداري از 
گزارش دهندگان فساد

5.8%63.6%16.3%14.3%جوان

9.9140.128 7.8%61.0%17.0%14.2%میانسال

8.5%63.5%17.7%10.3%بزرگسال

مطابق جدول فوق، بین سن پاسخ گویان و نظرات آن ها درمورد راهکارهای كاهش فساد تفاوت 
معنی داری وجود ندارد، به این معنی كه میزان موافقت گروه های سنی مختلف با هریک از راهکارهای 
كاهش فساد تقریباً یکسان است؛ بنابراین فرضیه وجود تفاوت بین سن پاسخ گویان و راهکارهای كاهش 
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فساد رد می شود. فقط درمورد راهکار »افشای موارد فساد و مشخصات افراد فاسد در رسانه های عمومی« 
نظرات گروه های سنی متفاوت است. به این صورت كه بزرگ ساالن بیش از جوانان و پاسخ گویان 
میان سال با افشای موارد فساد و مشخصات افراد فاسد در رسانه های عمومی موافق و كاماًل موافق اند؛ 
بنابراین موافقت تمام گروه های سنی با راهکارهای شش گانه تقریباً یکسان بوده و تفاوت معنی داری بین 

 نظرات پاسخ گویان با سنین مختلف در این خصوص وجود ندارد.
جدول 4- بررسی راهکارهای کاهش فساد برحسب تحصیالت پاسخ گویان

تحصیالتراهکارها
مخالف 
و کاماًل 
مخالف

نظری ندارم/
نمی دانم

موافق 
و کاماًل 
موافق

نمی دانم/
نظری ندارم

آزمون 
خی دو

سطح 
معنی داری

افشای موارد فساد و 
مشخصات افراد فاسد 
در رسانه های عمومی

7.2%54.0%26.6%12.2%زیر دیپلم

28.3950.001
3.9%61.9%21.3%13.0%دیپلم

2.9%65.1%18.6%13.3%کاردانی و کارشناسی

2.8%59.6%23.3%14.3%کارشناسی ارشد و دکتری

انجام تبلیغات عمومی 
برای آگاه کردن مردم 

درباره انواع فساد

5.5%60.7%22.4%11.4%زیر دیپلم

14.9320.093
3.7%68.0%17.2%11.2%دیپلم

2.6%67.7%17.3%12.3%کاردانی و کارشناسی

2.5%67.9%18.1%11.5%کارشناسی ارشد و دکتری

تشدید مجازات 
مفسدان

6.6%65.7%18.0%9.7%زیر دیپلم

32.4780.000
3.4%70.8%15.5%10.3%دیپلم

2.2%77.0%13.8%7.0%کاردانی و کارشناسی

1.9%74.2%14.9%9.0%کارشناسی ارشد و دکتری

اصالح قوانین و کم 
کردن پیچیدگی های 

اداری

9.7%54.0%25.9%10.3%زیر دیپلم

48.5440.000
4.8%66.8%20.2%8.1%دیپلم

2.6%70.1%18.7%8.6%کاردانی و کارشناسی

4.7%69.5%18.4%7.5%کارشناسی ارشد و دکتری

گسترش 
خصوصی سازی

12.4%46.7%26.0%14.9%زیر دیپلم

21.6690.020
7.6%53.3%20.5%18.6%دیپلم

6.0%53.1%23.2%17.7%کاردانی و کارشناسی

7.5%52.7%22.6%17.2%کارشناسی ارشد و دکتری
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تحصیالتراهکارها
مخالف 
و کاماًل 
مخالف

نظری ندارم/
نمی دانم

موافق 
و کاماًل 
موافق

نمی دانم/
نظری ندارم

آزمون 
خی دو

سطح 
معنی داری

راه اندازی سیستمی 
که مردم ازطریق آن 
موارد فساد را گزارش 

کنند

7.2%65.9%17.7%9.1%زیر دیپلم

25.3660.003
2.9%72.7%14.6%9.9%دیپلم

2.7%69.5%18.1%9.7%کاردانی و کارشناسی

4.7%67.3%20.6%7.5%کارشناسی ارشد و دکتری

حمایت مالي واداري 
از گزارش دهندگان 

فساد

11.6%54.7%21.8%11.9%زیر دیپلم

24.8190.003
6.7%65.0%15.8%12.4%دیپلم

6.1%63.2%16.0%14.7%کاردانی و کارشناسی

6.2%63.9%17.1%12.8%کارشناسی ارشد و دکتری

سایر  از  بیش  كارشناسی  و  كاردانی  تحصیالت  با  پاسخ گویان  فوق،  جدول  داده های  براساس 
پاسخ گویان با راهکارهای »افشای موارد فساد و مشخصات افراد فاسد در رسانه های عمومی«، »تشدید 
مجازات مفسدان« و »اصالح قوانین و كم كردن پیچیدگی های اداری« موافق و كاماًل موافق اند. همچنین 
پاسخ گویان دارای تحصیالت دیپلم بیش از سایر گروه های تحصیلی گسترش خصوصی سازی، حمایت 
مالي واداري از گزارش دهندگان فساد و راه اندازی سیستمی كه مردم ازطریق آن موارد فساد را گزارش 
كنند به عنوان راهکارهای كاهش فساد پیشنهاد داده اند. بین نظرات پاسخ گویان با تحصیالت مختلف در 
زمینه راهکار انجام تبلیغات عمومی برای آگاه كردن مردم درباره انواع فساد تفاوت معنی داری وجود 

ندارد.
جدول 5- بررسی راهکارهای کاهش فساد برحسب وضع فعالیت پاسخ گویان

وضع فعالیتراهکارها
مخالف و کاماًل 

مخالف
نظری ندارم/

نمی دانم
موافق و کاماًل 

موافق
نمی دانم/نظری 

ندارم
آزمون
خی دو

سطح 
معنی داری

افشای موارد فساد 
و مشخصات افراد 
فاسد در رسانه های 

عمومی

3.4%61.9%21.3%13.4%شاغل

18.9470.216

4.8%56.9%22.2%16.2%بیکار

5.7%64.7%19.8%9.9%خانه دار

3.7%58.5%24.9%13.0%دانشجو

4.0%71.0%14.5%10.5%بازنشسته

5.9%55.9%20.6%17.6%سایر
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وضع فعالیتراهکارها
مخالف و کاماًل 

مخالف
نظری ندارم/

نمی دانم
موافق و کاماًل 

موافق
نمی دانم/نظری 

ندارم
آزمون
خی دو

سطح 
معنی داری

انجام تبلیغات عمومی 
برای آگاه کردن 
مردم درباره انواع 

فساد

2.6%69.0%17.2%11.2%شاغل

27.6140.024

4.8%59.3%19.8%16.2%بیکار

4.6%67.1%17.7%10.6%خانه دار

3.6%60.9%22.2%13.2%دانشجو

4.8%71.2%15.2%8.8%بازنشسته

7.8%56.9%21.6%13.7%سایر

تشدید مجازات 
مفسدان

2.8%73.4%15.5%8.3%شاغل

28.5630.018

4.8%66.5%15.0%13.8%بیکار

3.9%74.1%13.5%8.5%خانه دار

2.6%72.2%17.9%7.3%دانشجو

4.0%81.0%10.3%4.8%بازنشسته

6.9%64.7%12.7%15.7%سایر

اصالح قوانین و کم 
کردن پیچیدگی های 

اداری

3.9%67.4%19.7%8.9%شاغل

22.9310.086

4.8%64.3%19.6%11.3%بیکار

8.1%62.2%22.3%7.4%خانه دار

3.6%67.2%21.5%7.6%دانشجو

4.8%72.0%18.4%4.8%بازنشسته

9.0%59.0%20.0%12.0%سایر

گسترش 
خصوصی سازی

6.8%53.0%22.5%17.7%شاغل

30.6440.010

6.5%47.6%25.6%20.2%بیکار

14.2%50.0%20.2%15.6%خانه دار

6.3%47.3%26.7%19.7%دانشجو

8.0%57.6%20.0%14.4%بازنشسته

9.8%57.8%19.6%12.7%سایر

راه اندازی سیستمی 
که مردم ازطریق آن 
موارد فساد را گزارش 

کنند

3.2%69.5%18.3%9.0%شاغل

27.2730.027

4.8%63.1%16.1%16.1%بیکار

4.6%73.2%15.0%7.1%خانه دار

3.3%69.2%17.9%9.6%دانشجو

4.8%75.2%13.6%6.4%بازنشسته

9.0%65.0%14.0%12.0%سایر



153ئلس  یس گشبسگبای بگنییابهی ه سای زیتلبریکیلاتا  ی یل ت 

وضع فعالیتراهکارها
مخالف و کاماًل 

مخالف
نظری ندارم/

نمی دانم
موافق و کاماًل 

موافق
نمی دانم/نظری 

ندارم
آزمون
خی دو

سطح 
معنی داری

حمایت مالي واداري 
از گزارش دهندگان 

فساد

6.2%63.9%16.3%13.7%شاغل

35.1500.002

11.9%52.4%16.1%19.6%بیکار

9.9%64.0%17.3%8.8%خانه دار

4.3%62.3%19.2%14.2%دانشجو

9.5%61.9%19.0%9.5%بازنشسته

12.7%56.9%16.7%13.7%سایر

براساس داده های جدول فوق، پاسخ گویان بازنشسته بیش از سایر پاسخ گویان با راهکارهای »انجام 
»گسترش  مفسدان«،  مجازات  »تشدید  فساد«،  انواع  درباره  مردم  كردن  آگاه  برای  عمومی  تبلیغات 
خصوصی سازی« و »راه اندازی سیستمی كه مردم ازطریق آن موارد فساد را گزارش كنند« موافق و 
كاماًل موافق اند. همچنین پاسخ گویان خانه دار بیش از سایر گروه های شغلی حمایت مالي و اداري از 
گزارش دهندگان فساد به عنوان راهکار كاهش فساد پیشنهاد داده اند. بین نظرات پاسخ گویان با مشاغل 

مختلف درزمینه ی سایر راهکارهای كاهش فساد تفاوت معنی داری وجود ندارد.
اجرای برنامه ها و سیاست های پیشگیری و مبارزه با فساد در هر كشوری به همکاری حوزه های 
نیازمند است. همکاری قاعده مند و  مختلف تصمیم گیری، قانون گذاری، اجرایی، نظارتی و قضایی 
سامانمند حوزه های مذكور است كه می تواند پیوندها و انگیزه های ارتکاب جرایم را تضعیف كرده 
شورای  مجلس  پژوهش های  )مركز  شود  جرایم  وقوع  از  نظام مند  پیشگیری  امر  در  توفیق  باعث  و 

اسالمی،1397(.
پیشگیری و كاهش فساد هستند؛  نظام  اینکه قوای سه گانه كنشگران اصلی عرصه و  به  با توجه 

بنابراین از پاسخ گویان درمورد نقش هریک از قوای سه گانه در مبارزه با فساد نیز سؤال شده است.
جدول 6- نقش هریک از قوای سه گانه در مبارزه با فساد

قواردیف
 کم و 

خیلی کم
کم وبیش 

زیاد و 
خیلی زیاد

نمی دانم/نظری 
ندارم

جمع

100%3.0%71.1%17.0%8.9%قوه قضائیه1

100%3.3%68.8%17.6%10.4%قوه مجریه )ریاست جمهوري(2

100%3.6%64.6%20.0%11.8%مجلس شورای اسالمی3

از پاسخ گویان درمورد نقش هریک از قوای سه گانه در مبارزه با فساد نیز سؤال شد. در پاسخ به این 
پرسش حدود 71 درصد پاسخ گویان به نقش قوه قضائیه، حدود 69 درصد به نقش قوه مجریه )ریاست 
جمهوري( و حدود 65 درصد به نقش مجلس شورای اسالمی در مبارزه با فساد و كاهش آن در حد 
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زیاد و خیلی زیاد اشاره كرده اند.

نتیجه گیری
فساد پدیده ای است كه تمام كشورهاي توسعه یافته و درحال توسعه با آن دست به گریبان اند، اما میزان 
و گستردگي آن با توجه به عوامل اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سیاسي و مدیریتي متفاوت است. 
پیامدهاي مخرب فساد ازجمله اتالف منابع، كاهش رشد اقتصادي، از بین رفتن عدالت اجتماعي و ... 
باعث توجه روزافزون به این پدیده شوم در جوامع مختلف شده است. لذا پرداختن به معضالت فساد و 
كنترل آن امروزه در صدر برنامه های توسعه كشورها قرارگرفته و پیدا كردن راهکارهای عملی در این 

زمینه به دغدغه اصلی متفکران و صاحب نظران علوم مختلف تبدیل شده است.
 بررسی راهکارهای مبارزه با فساد در كشورهای توسعه یافته نشان می دهد كه مبارزه با فساد و در 
رأس آن فساد دولتي سرلوحه اقدامات كشورهاي توسعه یافته است. این كشورها به این نتیجه رسیده اند 
كه توسعه پایدار مستلزم پیشگیري، شناسایي و برخورد قاطع با موارد متعدد فساد در بخش های مختلف 
نظام سیاسي است. بهره گیري از سازوكارهاي قانوني، تدابیر نهادي و تقویت ارتباطات بین المللي ازجمله 
اقداماتي است كه این كشورها در مبارزه با فساد به كار گرفته اند. البته استفاده از تجارب سایر كشورها 
باید همواره با واقع بیني و همراه با در نظر گرفتن شرایط و استفاده از سازوكارها و تدابیر بومي باشد. 
به راهکارهای كاهش فساد از سوی شهروندان  نیز  این نوشتار  )نجف پور و حق شناس، 1387(. در 

تهرانی پرداخته شده است.
براساس یافته های تحقیق، حدود 70 درصد پاسخ گویان با راه اندازی سامانه گزارش فساد موافق و 
كاماًل موافق  بودند. برای استفاده از ظرفیت های مردمی در مقابله با فساد باید امکان گزارش تخلفات و 
پیگیری حقوقی مفاسد برای عموم مردم فراهم شود تا شهروندان بااحساس مسئولیت به گزارش تخلف 
و فساد اقدام نمایند. الزم به ذكر است كه سازمان بازرسي كل كشور با برقراری تلفن 136 و سامانه 
رسیدگی به شکایات و اعالمات مردم براي دسترسی به شکایات و گزارش های شهروندان گام های 
مثبتي درراستای نظارت مردم و مشاركت آن ها در مقابله با فساد برداشته است؛ به طوری كه در نه ماهه 
ابتدای سال 1396، 30 هزار و 97 مورد اعالم و شکایت به سازمان وجود داشته و طبق اعالم ریاست 
محترم سازمان1 از این تعداد 19 هزار و 837 مورد اینترنتی، 6 هزار و 935 مورد حضوری، 1610 مورد 
ازطریق پست، 620 مورد تلفنی، 190 مورد نیز نمابر و دورنگار بوده است؛ اما این تمام كار نیست، 
درصورتی كه حس اعتماد در میان مردم ایجاد شود، نیروي نظارتي بسیار قدرتمندي ایجاد خواهد شد 
كه كمک شایاني به سازمان نظارت و بازرسي كل كشور خواهد نمود )مشبکی و محمود زاده، 1393(.

نتایج تحقیق نشان داد كه 62.5 درصد پاسخ گویان حمایت مالي و اداري از گزارش دهندگان فساد 

1 - سخنان رئیس سازمان بازرسی كل كشور در دیدار با هیئت آمبودزمان تركیه مورخ 1396/12/9.به نقل از گروه اجتماعی 
باشگاه خبرنگاران جوان.
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را راهکار كاهش فساد بیان كرده اند. درواقع باید سازوكارهای حمایت از گزارش دهندگان به منظور 
جلوگیری از انتقام گیری و مقابله به مثل علیه گزارش دهندگان تخلف فراهم گردد. نکته ای است كه در 
قانون ایران ناظر به استفاده از مشاركت مردم در راستای مبارزه با فساد به آن كمتر توجه شده است و 
ساختار منسجمی برای حمایت های جانی، مالی، اداری، قضایی از اشخاصی كه درراستای مبارزه با 
فساد عمل می كنند و یا به افشای اطالعات فساد می پردازند، وجود ندارد. واقعیت این است، افرادی 
كه فعالیت های غیرقانونی را گزارش می دهند از ایمنی جانی برخوردار نیستند و بعضاً به صورت های 

وحشتناكی مورد انتقام قرار می گیرند )مركز پژوهش های مجلس،1384: 81(
در پاسخ به این سؤال كه »با هریک از راهکارهای كاهش فساد تا چه حد موافق یا مخالفید؟« حدود 
52 درصد با گسترش خصوصی سازی موافق و كاماًل موافق  بودند.  ازآنجاكه تصدی گری دولت در 
اقتصاد از مهم ترین علل فساد در بخش عمومی بوده  و شامل محدودیت های تجاری، یارانه های صنعتی، 
كنترل قیمت ها، نرخ های چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری و ذخایر منابع 
طبیعی مانند نفت است. فساد اقتصادی سبب كاهش سرمایه گذاری و كندی رشد اقتصادی و درنهایت 
و  می یابد  مالیاتی كاهش  در كشور می شود، درآمدهای  اقتصادی  توسعه  اهداف  تحقق  باعث عدم 
كیفیت زیرساخت های اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا می كند؛ بنابراین خصوصی سازی سالم 
و كاهش تصّدی های دولتی به شکل درست و انجام اصالحات اقتصادی و انضباط مالی در بخش های 
خصوصی و دولتی، زیربنایی ترین راه مبارزه با فساد مالی در كشور است. تقلیل  فرصت های ارتکاب 
فساد ازطریق كم كردن نقش دولت در اقتصاد به طوری كه دولت، فقط نظارت كننده باشد )البته در كنار 
شّفاف سازی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع، پاسخ گویی، قانون گرایی و اتّخاذ رویکردهای 

مشاركت جویانه( می تواند در زمینه مبارزه با فساد و كاهش آن مؤثر باشد )طاهری، 1395(.
نتایج تحقیق نشان داد كه حدود 62 درصد پاسخ گویان با افشای موارد فساد و مشخصات افراد 
فاسد در رسانه های عمومی موافق و كاماًل موافق  بودند. باید توجه داشت كه در اثر ارتباطات با گسترش 
رسانه های همگاني و مدیریت افکار عمومي می توان پدیده های رواني،  سیاسي، اجتماعي و اقتصادي 
را موردبررسی قرار داد و در این میان مقوله فساد اهمیت مضاعفی دارد. نقش عموم مردم، رسانه ها 
و سازمان های مردم نهاد در امر پیشگیری از مفاسد بسیار مؤثر است. كشورهای توسعه یافته با اتکا بر 
نظام حقوقی خود توانسته اند حداكثر استفاده را از ظرفیت عموم جامعه داشته باشند و با تعبیه مدل های 
سوت زنی، سیستم كارآمد و پویایی از اخذ گزارش های مردمی و ارزیابی و راستی آزمایی آن ها را 
راه اندازی كنند؛ یعنی به نوعی عموم مردم را كاشف قلمداد كرده و حتی حق الکشف و پاداش های بسیار 

قابل تأملی نیز در نظر گرفته اند )مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی،1397: 15(.
با توجه به اینکه حدود 67 درصد پاسخ گویان با آگاهی دادن به مردم درباره انواع فساد به عنوان 
راهکار كاهش فساد موافق و كاماًل موافق  بودند، می توان گفت كه واردكردن شهروندان و استفاده 
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مي دهد  نشان  ژاپن  نمونه  است.  وافري  اهمیت  داراي  فساد  با  مقابله  امر  در  مردمي  ظرفیت های  از 
سازمان های مردم نهاد مي توانند در افشاي موارد فساد و بالطبع افزایش ریسک فساد نقش مؤثري ایفا 
كنند )نجف پور و حق شناس، 1387(. به طوركلی، بسترهایی كه در كشورهای مختلف برای تقویت 
فرآیندهای گزارش دهی فساد ایجاد شده اند به دودسته كلی حمایت و حفاظت از گزارش دهندگان 
و تشویق آن ها تقسیم می شود. در نظام قانونی كشورمان متأسفانه به صورت كامل به دو بعد حمایت 
و تشویق توجه نشده، بنابراین اصالح قوانین كشور به منظور افزایش مشاركت مردم در كاهش فساد 
ضروری است. افزایش سطح آگاهی عمومی نسبت به آثار زیان بار و متعددی كه فساد اداری بر زندگی 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه می گذارد و ایجاد درک عمومی برای مبارزه با فساد 
ازجمله طرق مطلوبی است كه می تواند در مهار و كاهش فساد اداری مؤثر باشد. نهادهای نظارتی 
ازجمله سازمان بازرسي كل كشور می توانند با ترغیب مردم به احیاي فریضه امربه معروف و نهي از 
منکر، از این سازوكار درراستای دستیابي به اهداف نظارتي خود و حسن اجراي امور و رعایت قوانین 

و مقررات استفاده كنند.
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بررسی�اصول�و�فرایند�رسیدگی�به�شکایات�مردمی

كهنمویی2  دكتر شعبان نجف پور1 ، محمدرضا اتفاق 

چکیده

نیت ها است؛  و  گفته ها  به منصه ظهور رساندن  پاسخ گویی اجتماعی  و  به شهروندان  پاسخ گویی 
شهروندان  و  مردم  مستخدمین  به عنوان  دولتی،  دستگاه های  و  دولت  مسئولین  كه  راه هایی  از  یکی 
می توانند در راستای پاسخ گویی و صیانت از حقوق شهروندان اتخاذ نمایند، رسیدگی مؤثر به شکایات 
كاركنان خود است. رسیدگی مؤثر به شکایات  شهروندان و ارائه آموزش های رسیدگی به شکایات به 
مردمی باید بر مبنای عناصر فرهنگ، اصول، افراد، فرآیند و پردازش و تحلیل باشد. در این تحقیق با 
كتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود به بررسی اصول و فرایند رسیدگی  استفاده از روش مطالعه 

به شکایات مردمی خواهیم پرداخت.

کلیدی: پاسخ گویی، رسیدگی به شکایات مردمی، عناصر، اصول گان� واژ

najafpour@ut.ac.ir -كشور كل  1 - دكترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران، رئیس اداره صیانت از حقوق شهروندی سازمان بازرسی 
كشور كل  2 - رئیس مركز ملی رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی 

اثرات کیفیت نهادی بر تجارت خارجی؛ پیشگیری از تبدیل نعمت 
منابع به نفرین منابع؛ مصداقی از حسن جریان امور

دكتر اصغر مبارک1 

     چکیده

یکی از موضوعات بحث برانگیز در ادبیات رشد اقتصادی، اثر رشدی تجارت بین الملل با تأكید بر فاكتورهای 
نهادی است. در این تحقیق، اثر فاكتورهای نهادی و درجه بازبودن تجاری بر رشد اقتصادی كشورهای عضو 
گروه هشت  با استفاده از معادله همگرایی رشد و تخمین زن سیستمی گشتاورهای تعمیم یافته داده های پانلی 
پویا، طی دوره زمانی 2015- 1995 آزمون می شود. به دلیل تخصص اكثر این كشورها، در تولید و صادرات 
مواد اولیه، از سه متغیر درجه باز بودن تجاری استفاده نموده ایم كه عبارت اند از: تجارت درون گروهی، تجارت 
برون گروهی و كل تجارت )كه هر یک به صورت درصدی از تولید خالص داخلی هستند(. نتایج برآوردها نشان 
می دهند كه كل تجارت، تجارت برون گروهی، سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی، فاكتورهای نهادی و انسانی 
محرک های رشد اقتصادی این كشورها هستند. درحالی كه تجارت درون گروهی، رشد جمعیت و گسترش بدنه 
مصرفی دولت ها اثر بازدارندگی روی رشد اقتصادی كشورهای مذكور دارند. نتیجه مهم دیگر آن است كه در 
شرایط حاضر بسط روابط تجاری در قالب همکاری های منطقه ای و فرامنطقه ای با كشورهای عضو گروه هشت 
ره آوردی برای رشد اقتصادی ایران نخواهد داشت و به علت رابطه مستقیمی كه این متغیر ها با رشد اقتصادی 
دارند، می توان استدالل كرد كه وفور منابع طبیعی در كنار ضعف در فاكتورهای نهادی منجر به تضعیف بخش 
صنعت به عنوان بخش قابل مبادله و كاهش صادرات صنعتی شده و درنتیجه موجبات كندی رشد اقتصادی این 
كشور ها را فراهم آورده است. لذا می توان با به حداقل رساندن صادرات منابع طبیعی به صورت خام و سهم 
درآمد های حاصل از صادرات این منابع در بودجه كشور و نیز حمایت از بخش های غیرنفتی و ایجاد نهادهایی 
همانند صندوق پس انداز و سرمایه گذاری درآمد های نفتی از بروز بیماری هلندی در این كشور ها جلوگیری 

كرد و درنهایت می توان گفت، هنوز نعمت منابع به نفرین منابع در كشورهای گروه هشت مطرح  می باشد. 
واژگان کلیدی: رشد اقتصادی، درجه باز بودن تجاری،  فاكتورهای نهادی، تخمین زن داده های پانلی پویا، 

كشورهای گروه هشت 
JEL: F11, O47, O19, C23

1 - پژوهشگر مركز مطالعات و پژوهش های سالمت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی كل كشور
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1. مقدمه
یکی از پدیده های جالب در اقتصاد ایران این است كه اقتصادهای فقیر ازلحاظ منابع طبیعی درزمینه 
رشد و توسعه ی اقتصادی از كشورهایی كه دارای منابع طبیعی غنی تر هستند، اغلب جلوترند. به عبارت 
دیگر اگر منابع طبیعی مبنا باشد، كشورهای فقیر)فقر منابع طبیعی( نسبت به كشورهای غنی)غنای منابع 
طبیعی( رشد اقتصادی باالتر دارند. این امر صرفاً مختص این دوره و كشورهای درحال توسعه كنونی 
دارای منابع طبیعی نبوده و در گذشته نیز وجود داشته است. در قرن هفدهم با وجود آنکه اسپانیایی ها 
قرون 19و  در  داشت.  بیشتری  اقتصادی  هلند رشد  اما  داشتند  اختیار  در  را  نقره  و  منابع سرشار طال 
20 همه كشورهای فقیر ازلحاظ منابع مانند ژاپن و سوئیس نسبت به8 كشورهای غنی مانند روسیه 
افزایش  برای واردات را  جلوتر بودند)وارنرو1997،1(. ازآنجاكه منابع طبیعی ثروت و قدرت خرید 
می دهد، بنابراین انتظار می رود كه فراوانی منابع طبیعی، موجب افزایش سرمایه گذاری ها  و نرخ رشد 
اقتصادی شود. بسیاری از كشورهای نفتی سعی كرده اند كه از این درامدهای سرشار برای تأمین مالی 
سرمایه گذاری های متنوع با هدف جهش درراستای توسعه اقتصادی استفاده نمایند. اما افکار جدید در 
توسعه اقتصادی به كمبود پیامدهای خارجی مثبت در بخش منابع طبیعی نسبت به بخش كارخانه ای 
تأكید می كنند. مطالعات متعددی نشان داده  كه منابع طبیعی از طریق ایجاد بیماری هلندی دارای اثر 
ضدصنعتی بر اقتصاد است. همچنین ازآنجاكه درآمدهای حاصل از منابع طبیعی به طور مستقیم یا از 
طریق مالیات ها وارد حساب های دولتی شده و موجب افزایش درامدهای دولتی می شود، لذا زمینه ایجاد 
رانت های گسترده را فراهم می سازد. از طرف دیگر به دلیل تغییر رابطه مبادله منفی بین كاالهای صنعتی 
و منابع طبیعی در بازارهای جهانی، به نظر می رسد رشد اقتصادی كشورهای غنی در منابع طبیعی، نسبت 
به كشورهای صنعتی روبه كاهش است. نشانه هایی از این افکار در متون توسعه مربوط به دهه های 1960 
و1950 و مدل های بیماری هلندی مربوط به این دو دهه وجود دارد همچنین برخی محققان معتقدند كه 

آثا ر منفی منابع طبیعی بر كیفیت نهادی باعث كاهش رشد اقتصادی می شود. 
با معرفي مؤلفه هاي جدید یعني  اولیه رومر )1986( سعي نمودند،  با كار  مدل هاي جدید رشد، 
اثرات مقیاسي ) بازدهي فزاینده نسبت به مقیاس(، بازارهاي غیررقابتی، تحقیق و توسعه و ... به رفع این 
مشکل بپردازند. برخالف مدل رشد برون زا كه سیاست های اقتصادي تنها در دوره گذار اثر سطحي 
داشتند، در مدل های رشد درون زا این سیاست ها اثرات بلندمدت دارند. ازاین رو سیاست هایي مانند 
آزادسازي اقتصادي و توسعه مالي در مدل هاي رشد اقتصادي جایگاه خاصي پیدا كردند. در مدل هاي 
اثرات رشدي  مانند گراسمن و هلپمن2 )1991(، رومر )1990( و كروگمن3 )1990(،  رشد درون زا 

1 - warner & sach
2 - Grossman and Helpman
3 - Krugman



163 ول ای یکینیتیبهایئلی صبسایکبست تیرینلیلای زی بایعیتللنیاهبئ یئییتکلیگیاهبئ تیایا ی ی زی اگیتلیب ی ا س

تجارت از سه مسیر تحقیق و توسعه، بازدهي فزاینده نسبت به مقیاس و اثرات سرریز تکنولوژیکي مورد 
بررسي قرار گرفت. در این مدل ها، اثرات رشدي تجارت از طریق اثرات مقیاسي ایجاد مي شود. این 
اثرات به واسطه فعالیت هاي تحقیق و توسعه كه عامل ایجاد اختراع در كشورها هستند، منتقل مي شوند. 
بر اختراع  انباشت دانش كه  اثرات سرریز تکنولوژیکي،  ایده ها و  بین الملل، ازطریق جریان  تجارت 
كاالها مؤثر است را افزایش می دهد. هم چنین تجارت با عرضه محصوالت جدیدتر براي یک كشور، 
از انتقال منابع از بخش هاي مولدتر آن برای انجام فعالیت هاي تحقیق و توسعه براي ساخت آن محصول 
جلوگیري مي كند. به طوركلی می توان گفت، تجارت یا آزادسازي تجاري در بلندمدت، محركي براي 

رشد اقتصادي كشورها خواهدبود ) وامواكیداس1، 2002 و صص 60-61(.
كشورهای گروه هشت شامل 8 كشور اكثراً مسلمان هستند كه همگی در زمره كشورهای درحال 
توسعه قرار دارند. با توجه به مشکالت اقتصادی این كشورها، شناسایی محرک ها و ترمزهای رشد و 
توسعه اقتصادی آن ها، حائز اهمیت است. زیرا براساس این شناخت می توان راهکارهایی را برای تقویت 
محرک ها و تضعیف موانع، پیشنهاد داد. در این راستا الزم است تا اثرات سیاست هایی مانند آزادسازی 
تجاری و یا توسعه بخش مالی كه در چند دهه اخیر توسط این كشورها و سایر كشورهای درحال توسعه 
و توسعه یافته برای دستیابی به توسعه اقتصادی اجرا شده است، بر عملکرد اقتصادی آن ها بررسی شوند. 
موضوع مورد مطالعه در این تحقیق بررسی اثر مقایسه اثرات فاكتورهای نهادی بر رشد تجارت در 
كشورهای گروه هشت با تأكید بر جمهوری اسالمی ایران است. با وجود مطالعات متعدد درزمینه ی 
به بحث  با یک دید جدید  این مطالعه  اقتصادی كشورهای گروه هشت،  بر رشد  تأثیرگذار  عوامل 
اثر محركی تجارت می پردازد. همان طور كه در ادبیات رشد اقتصادی وجود دارد؛ برای نمونه ساچز 
به محتوی كاالهای  اقتصادی  بر رشد  اثر تجارت  یا دوریک و گلی3)2004(  و وارنر2 )1997ب( و 
مورد مبادله بستگی دارد. تخصص در تولید و صادرات مواد اولیه به دالیلي مانند كاهش دائمی قیمت 
این گونه كاالها، توان اندک آن ها در رشد تکنولوژیکی و مقیاس های تولیدی )یانگ4، 1991( و ایجاد 
انگیزه های رانت جویی و تزریق بیماری هلندی )ساچز و وارنر )1997ب(، مانعی برای رشد اقتصادی 
می باشد. مطالعاتی كه تاكنون درزمینه ی تعیین كننده های رشد اقتصادی كشورهای عضو گروه هشت 
مانند جمع  از شاخص هایی   ))1387( رنجبر  و  راسخی   ،)1387( همکاران  و  )طیبی  شده است  انجام 
صادرات و واردات )درصدی از GDP(، صادرات صنعتی )درصدی از GDP( و واردات )درصدی 
از GDP( استفاده شده  است. تركیب كاالهاي تجاري كشورهاي عضو كشورهای گروه هشت نشان 
اولیه  را كاالهای  از 50 درصد صادرات 22 كشور عضو گروه هشت  بیش  در سال 2007  مي دهد 

1 -Vamvakidis 
2 - Sachs and Warner
3 - Dowrick & Golley
4 - Young
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غیرنفتی تشکیل می دهد و همچنین 17 كشور صادركننده نفت در این گروه قرار دارند. در این سال، 
55 درصد صادرات و 35/5 درصد واردات درون گروهی كشورهای عضو گروه هشت را سوخت های 
از كل صادرات آن ها  فسیلی تشکیل داده است، درحالی كه سهم ماشین آالت و وسایل حمل ونقل 
11 درصد بوده است1. بنابراین، حجم تجارت مواد اولیه بین كشورهای عضو گروه هشت قابل توجه 

می باشد. 
ازآنجایی كه براساس ادبیات اقتصادی موجود، اثرات رشدی این نوع تجارت متفاوت خواهد بود، 
الزم است تا اثر رشدی تجارت برای این گروه از كشورها در دو شکل تجارت درون گروهی )تجارت 
اعضای كشورهای  )تجارت  برون گروهی  تجارت  و  بین كشورهای عضو كشورهای گروه هشت( 
گروه هشت با كشورهای غیر عضو( بررسی شود. نتایج این تحقیق نیز این حقیقت تجربی را تأیید 
می نماید. مورد فوق نوآوری اول این تحقیق می باشد كه آن را از سایر مطالعات داخلی و خارجی در 
این زمینه مجزا می كند. نوآوری دوم این تحقیق در روش تخمین معادله رشد می باشد. موضوعی كه 
همراه با گسترش ادبیات نظری رشد اقتصادی در حال تکمیل است. براساس مطالعات محققین این 
تحقیق تاكنون بین مطالعات داخلی و خارجی تنها تحقیق طیبی و همکاران )1387( به طور خاص به 
مطالعه اثر تجارت بر رشد اقتصادی كشورهای عضو كشورهای گروه هشت پرداخته است. آن ها در 
این تحقیق، برای بررسی اثر رشدی تجارت از الگوی رشد تعمیم یافته سدربم و تیل2 )2003( استفاده 
نمودند اما مطالعه حاضر از سه دیدگاه با مطالعه طیبی و همکاران )1387( متفاوت است. اوالً طیبی و 
همکاران برای بررسی اثر درجه باز بودن تجاری از سه شاخص رشد صادرات صنعتی، رشد واردات 
صنعتی و رشد مجموع صادرات و واردات صنعتی استفاده نمودند. درحالی كه این مطالعه به مقایسه 
اثرات رشدی تجارت درون گروهی و برون گروهی می پردازد. ثانیاً طیبی و همکاران در تخمین مدل 
اقتصادسنجی  ادبیات  در  كه  همان طور  نکردند.  توجه  مستقل،  متغیرهای  درون زایی  مشکل  به  رشد 
مدل های رشد اشاره شده است، در صورت درون زا بودن متغیرهای مستقل، احتمال تورش دار شدن 
ضرایب مدل افزایش می یابد. در این مطالعه  از مدل همگرایی رشد استفاده می شود. به خاطر وجود 
ساختار پویا و درون زایی متغیرهای توضیحی، استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و روش های 
مرسوم داده های پانلی مانند اثرات ثابت و تصادفی، نتایج تورش داری را ارائه می نمایند اما تخمین زن 
گشتاورهای تعمیم یافته داده های پانلی بر تمامی مشکالت موجود فائق خواهد آمد. ازاین رو در این 
مطالعه، از تخمین زن سیستمی گشتاور تعمیم یافته)Blundell and Bond,2000( داده های پانلی پویا 
استفاده می شود. ثالثاً با استفاده از داده های موهومی اثر تجارت درون گروهی و برون گروهی را بر رشد 
اقتصادی ایران آزمون نمودیم تا مشخص شود كه آیا تجارت با كشورهای عضو سازمان و احیاناً تشکیل 

1 - گزارش 2009
2 - Soderbom and Teal
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یک یکپارچگی اقتصادی با تعدادی از این كشورها ره آورد مثبتی برای رشد اقتصادی ایران دارد؟   
سایر بخش های این مقاله به صورت زیر تنظیم مي شود. در بخش دوم، مباني نظري درزمینه ی رابطه 
رشد اقتصادي و بازبودن تجاري، مطالعات تجربي انجام شده و روش شناسی تحقیق ارائه می شود. بخش 
سوم به معرفی داده ها و متغیرهای تحقیق می پردازد. در بخش چهارم، برآورد مدل و تحلیل نتایج و در 

بخش پنجم، جمع بندی و پیشنهاد ها ارائه می شود.

2. اثر ات نهادها و تجارت بین الملل بر رشد اقتصادي: محرك یا مانع
سیاست گذاران  و  محققین  كه  است  اقتصادي  رشد  روي  تأثیرگذار  عوامل  از  یکي  تجاري  آزادي 
اقتصادي در مورد اثر آن به اجماع دست نیافته اند. علت این امر را مي توان ازیک طرف در یافته هاي 
نظري و تجربي متناقض و از طرف دیگر در سیاست هاي تجاري متفاوت در كشورها و در زمان های 
مختلف، كه نتایج متناقضي را به همراه داشته اند، دانست. ازاین رو، در ادبیات رشد اقتصادي تجارت هم 

به عنوان محرک و هم به عنوان مانعي براي رشد اقتصادي مطرح شده است. 
الف- فاکتورهای نهادی

نهاد مفهومي گسترده مي باشد كه به اشکال مختلف تعریف شده است اما متأسفانه تعریف روشن و قابل 
سنجشي كه بر روي آن اجماع باشد وجود ندارد. به بیان داگالس نورث1)1377( از نهاد كه از جمله 
جامع ترین تعاریف مي باشد »نهادها، قوانین بازي در جامعه اند. درنتیجه نهادها سبب ساختارمند شدن 
انگیزه هاي نهفته در مبادالت بشري مي شوند، چه این مبادالت سیاسي باشند چه اقتصادي و اجتماعي. 
در یک تعبیر كلي، نهادها مشتمل بر باورها، رفتارها )حوزه عقالني یا غیرعقالنی(، سنت ها، ضوابط و 
مقررات حقوقی اند كه پیرامون یک هسته اصلي، مجموعه هماهنگي را شکل مي دهند. »از این لحاظ 
عدم  كاهش  باعث  كه  مي باشند  مطرح  انگیزشي  ساختار  یک  ایجادكننده  به عنوان  خوب  نهادهاي 

اطمینان، تشویق كارایي و درنهایت كمک به بهبود عملکرد اقتصادي مي گردد.
 در اینجا می توان بین سه شکل از نهادها تمایز قائل شد )نهادهاي سیاسي، اقتصادي و اجتماعي(. 
قانون اساسي یک كشور نمونه ای از نهادهاي سیاسي است كه در آن ساختار كلي از نهادهاي سیاسي 
تعریف شده است، براي نمونه نحوه انتخاب سیاستمداران و انتقال قدرت به آن ها را توصیف مي كند 
به گونه ای كه ممکن است قدرت را به یک رئیس جمهور كه به طور دموكراتیک انتخاب شده است 
بدهد یا به یک دیکتاتور. بنابراین نهادهاي سیاسي شامل نوع حکومت، قدرت تخصیص داده شده 
و محدودیت های اعمال شده روي سیاست گذاران و نخبگان سیاسي است. نهادهاي اقتصادي )مانند 
مي كنند.  فعالیت  آن  در  و شركت ها  افراد  كه  هستند  اقتصادي  محیط  مالکیت( شکل دهنده  حقوق 
نهادهاي اقتصادي خود توسط نهادهاي سیاسي و به طوركلی تر توسط نهادهاي اجتماعي شکل یافته اند. 
به طور ویژه در ارتباط با توزیع منابع تضاد منافعي وجود دارد و تا حدي در مورد نهادهاي اقتصادي. 
1 - North
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یک عامل مهم در تشخیص نتیجه چنین تضادي، تخصیص قدرت سیاسي است كه خود آن به طور 
اقتصادي در جامعه برقرار  اینکه چه نوع نهاد  معنی داری از ساختار نهادهاي سیاسي متأثر مي گردد. 
خواهد شد به این موضوع بستگي دارد كه چه كسي قدرت سیاسي را براي ایجاد یا مسدود كردن 
نهادهاي اقتصادي در اختیار دارد. آموزش، بهداشت، حمایت از شهروندان فقیر و ناتوان از تحصیل 
درآمد مورد قبول براي زندگي، آداب و رسوم و ارزش ها ازجمله نهادهاي اجتماعي رسمي  و غیررسمی 

در یک جامعه است كه در شکل دادن محیط اقتصادي نقش مهمي  دارند. 
بنابراین  نمی شوند  حاصل  فردي  عمل  با  كه  دارد  پي  در  جامعه  براي  را  منافعي  فعالیت جمعي 
ابتکارات عمل جمعي موفقیت آمیز می تواند به عنوان بهبوددهنده رفاه به حساب آید. اما این عمل جمعي 
در كنار منافع هزینه هایی )رفتارهاي فرصت طلبانه درراستای حداكثرسازي منافع شخصي( را نیز در بر 
دارد و براي كاهش این هزینه ها ابزارهایي اجتماعي نیاز است كه نهادها ابزاري مناسب براي این منظور 
محسوب می شوند به این دلیل كه نهادها به حل مسائل مربوط به هماهنگي برنامه هاي كارگزاران و 
ارتقای رفتارهاي مشاركتي و ماوراء فرصت طلبی كمک مي كنند و پیامدهاي خارجي كارگزاران را 
دروني كرده و همچنین باعث كاهش عدم اطمینان در فعالیت ها مي گردند. نهادها همچنین از تکوین 
سرمایه اجتماعي و از تجربه عمل جمعي تاریخي كه به نوبۀ خود بر احتمال پذیرش فعالیت جمعي اثر 
مثبت دارد حمایت مي كنند. اعتماد، اعتبار و رفتار متقابل سه ویژگي كلیدي رفتار انساني مي باشند كه 
تمایل به ایجاد مشاركت و تداوم آن در طول زمان را تحت تأثیر قرار مي دهند. رابطه مدور بین اعتماد، 
اعتبار و رفتار متقابل سطح مشاركت در بین افراد را افزایش مي دهد و بنابراین زمینه را براي قوه ابتکار 
فعالیت جمعي مهیا مي كند. در این زمینه نهادها قادر به ایجاد مجموعه درستي از انگیزه ها مي باشند كه 
مي توانند برقراري رابطه دایره وار باال را تسریع كرده و گسترش رفتارهاي مشاركتي را تسهیل و مجاز 

نمایند.
ب- تجارت موتور رشد اقتصادي

بازي  بهتر یک  عبارت  به  یا  و  مجموع صفر  بازي  تجارت  مانند یک  مركانتیلیست ها،  دیدگاه  در 
برد - باخت بوده است. از دیدگاه آن ها، تجارت زماني مناسب بود كه مي توانست به واسطه صادرات، 
پول بیشتري را در مقابل واردات وارد كشور كند. آدام اسمیت و ریکاردو با مطرح ساختن نظریه هاي 
مزیت مطلق و نسبي، ایده مركانتیلیست ها را به چالش كشیدند. آن ها معتقد بودند، تجارت )هم از طریق 
صادرات و هم از طریق واردات(، به واسطه تقسیم كار بین المللي و ایجاد تخصص، براي اقتصاد كشورها 
مهم است. نظریه هاي سنتی تجارت بین اللمل پیش بینی می كنند كه تجارت به واسطه تسهیل تخصص1  
موجب افزایش سطح درآمد سرانه خواهد شد. براساس مدل ایستای ریکاردویی، كشورها به واسطه 

1 - enhanced specialization
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تجارت و خروج از انزوا1 و تخصص یافتن در تولید كاالهایی كه در آن مزیت نسبی دارند، می توانند، 
به سبدهای كاالیی فراتر از منحنی امکانات تولید خود دست یابند و از این طریق، سطح درآمد و رفاه 
خود را بهبود بخشند. در تحلیل هاي نئوكالسیکي، كاهش موانع تجاري، موجب افزایش حجم تجارت 
و سطح بهره وری كل مي شود. هم چنین در مدل رشد برون زا، تجارت از طریق تخصیص مجدد منابع و 
انباشت سرمایه، موجب افزایش رشد اقتصادي مي شود، ولي این افزایش تنها طي دوره انتقال، یعني تا 
زماني كه اقتصاد به سطح پایدار جدید سرمایه و محصول سرانه برسد، تداوم می یابد. كوردن2)1971( 
منافع نظري مرسوم تجارت بین الملل را با مدل هاي رشد دهه 1950 )مانند مدل سولو، 1956( تركیب 
نموده و بحث می كند كه تجارت، نه تنها داراي منافع ایستا است بلکه به دلیل انباشت سرمایه، موجب 
رشد محصول سرانه در نرخي باالتر مي شود. تحلیل هاي وي داللت بر این مطلب دارد كه كشوري كه 

از اقتصاد بسته به تجارت آزاد حركت مي كند، به سطح پایدار درآمد باالتري دست می یابد. 
با مطرح شدن مدل هاي رشد درون زای رومر )1986( و لوكاس )1988(، تجارت به عنوان موتور 
به عنوان محرک رشد  را  اقتصادي شد. گراسمن و هلپمن )1991(، تجارت  ادبیات رشد  رشد وارد 
اقتصادي وارد مدل هاي رشد درون زا نمودند. آن ها معتقدند تجارت از دو طریق در تحریک رشد 
اقتصادي مؤثر است: الف( تجارت با عرضه ی كاالهاي واسطه اي متنوع  و تجهیزات سرمایه اي، در 
افزایش بهره وري سایر منابع تولیدي موجود در یک كشور اثر قابل توجهی دارد. ب( تجارت براي 
كشورهاي درحال توسعه این امکان را مهیا می سازد تا به تکنولوژي هاي كشورهاي پیشرفته دست یابند. 
ج( تجارت موجب افزایش ظرفیت استفاده از منابع موجود مي شود كه این امر موجب افزایش سطح 
تولید و مصرف كاالها مي گردد. د( تجارت با گسترش بازار فروش موجب افزایش مقیاس تولیدي و 

افزایش بازدهي نسبت به مقیاس مي شود. 
براساس نظر هلپمن و هافمیستر3 تجارت به كشورهاي درحال توسعه كمک مي كند تا با واردات 
كاالهاي سرمایه اي و واسطه اي متنوع از تحقیقات انجام شده در كشورهاي توسعه یافته منفعت ببرند 
و سطح بهره وري شان را افزایش دهند. مطالعات آن ها نشان مي دهد كه تجارت منجر به انتقال اثرات 
سرریز تحقیق و توسعه در 22 كشور توسعه یافته به 77 كشور درحال توسعه شریک آن ها مي گردد. 
همچنین هلپمن)1999( معتقد است كه سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه با اثرات سرریز بین المللی 
همراه است. نتایج بررسی او نشان می دهد كه سرمایه گذاری كشور امریکا در بخش تحقیق و توسعه، 

برای كشورهای درحال توسعه نسبت به كشورهای توسعه یافته اثرات سرریز بیشتری داشته است.
ج- تجارت مانع رشد اقتصادي

در ادبیات رشد اقتصادي، مطالعاتی وجود دارد كه نشان مي دهد، وقتي شرایط خاصي مانند سیاست 
1 - autarky
2 - Corden
3 - Helpman & Haffmaister
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حمایت از صنایع نوظهور وجود داشته باشد، حمایت ره آورد مثبتي براي رشد اقتصادي خواهد داشت. 
رودریگز1 )1974( و دورنبوش2 )1977( در مدل های نظري خود نشان دادند كه هر كشور به سطح 
بهینه اي از حمایت تجاري نیاز دارد كه روي نرخ رشد آن كشور اثر می گذارد. برچر3 )1974( نشان 
می دهد، وقتي در یک كشور اشتغال كامل وجود ندارد، آن كشور به حمایت نیاز دارد. مدل ماندل- 
فلیمینگ4 تحت رژیم نرخ ارز ثابت )و نرخ ارز شناور كه در آن دارایي هاي داخلي و خارجي جانشین 
مصرف  به سمت  مخارج  دادن  سوق  طریق  از  تجاري  حمایت  كه  می كند  پیش بینی  نیستند(  كامل 
بحث   )1996( ساچز   .)60 ؛   2002 )وامواكیداس،  می شود  درآمد  افزایش  موجب  داخلي  كاالهاي 
مي كند كه حمایت هاي انجام شده توسط دولت ها براي پشتیباني از صنعتي شدن در كوتاه مدت به رشد 
اقتصادي كمک خواهد نمود. اما در بلندمدت منجر به كند شدن رشد اقتصادي و حتي بحران اقتصادي 
خواهد شد. یک عامل تأثیر منفی منابع  طبیعی بر رشد اقتصادی، هزینه نمودن ناكارآمد درآمدهای 
از منابع طبیعی   از درآمدهای حاصل  این منابع است. تجربه نشان می دهد دولت هایی كه  از  حاصل 
سود می برند، عمده این درآمدها را صرف ولخرجی ها و مصارف بی مورد می كنند. برای مثال در دهه   
1970و1980  با پیش بینی افزایش قیمت كاالها، كشورهای صاحب منابع طبیعی، به سرمایه گذاری های 
عمومی گسترده ولی ناكارا اقدام نمودند و گذشت زمان نشان داد كه عملکرد آن ها نادرست بوده است 

)ساكس و....،19975(.
دركشورهای صادركننده عضو اوپک، رانت نفتی به طور مستقیم نصیب دولت می شود بنابراین 
پیامدهای داخلی این رانت، به تصمیم دولت درباره چگونگی هزینه كردن آن بستگی دارد. سهم خواهی 
گروه ها و جناح های سیاسی و اجتماعی و نیز غیبت نهادهای قانونی و معتبر كه به حل وفصل اختالفات 
و اداره منازعات گروهی بپردازند، موجب می شود هنگامی كه منابع مالی به آسانی به دست آمده و در 
دسترس باشند و همگی از این امر مطلع باشند مقاومت در برابر خرج كردن، كاری بسیار دشوار شود. 
به این ترتیب در هنگام درآمدهای بادآورده تصمیمات تخصیصی كه نتیجه زدوبند گروه های ذی نفع و 
نقض قوانین و رویه های رسمی باشد - مثاًل در تخصیص قراردادها و یارانه های دولتی و تخصیص اعتبار 
نظام درون بانکی - بسیار رایج است. به این علت سیاست های پولی و مالی كشورهای درحال توسعه، 
برخالف توسعه یافته ها، به ندرت پیامد تثبیت كننده داشته و در مواردی حتی عامل مهم بی ثباتی بوده 

است)خیرخواهان و .....،1382(.
دلیل دیگر تأثیر منفی منابع طبیعی، به شرایط جهانی منابع طبیعی برمی گردد. واقعیت این است كه 

1 - Rodriguez
2 - Dornbusch
3 - Brecher
4 - Mundell-Fleming
5 - sachs & warner)1997(
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حجم و ارزش صنایع مبتنی بر منابع طبیعی در سطح جهان، در حال كاهش هستند. در این زمینه می توان 
به فرضیه مشهور »رائول پربیش«)1950( و هانس سینگر در مورد كاهش رابطه مبادله كاالهای اولیه در 
برابر كاالهای كارخانه ای اشاره كرد.كه براساس این فرضیه با كاهش قیمت جهانی منابع طبیعی، رشد 
بر پایه منابع طبیعی منسوخ خواهد شد.  پیش بینی می شود كه افزون بر این امر، تقاضای جهانی برای 
محصوالت اولیه كندتر از تقاضا برای محصوالت كارخانه ای رشد كنند و رشد بهره وری در صنایع 
كارخانه ای سریع تر از بخش مرتبط با منابع طبیعی باشد. بنابراین كشورهای دارنده منایع طبیعی باید با 

روی آوردن به صنعتی شدن از وابستگی شان به صادرات منابع طبیعی بکاهند)ساكس،1999(.
2-1- مطالعات تجربی

»مانزانو و ریگوبون« )2011( در مقاله ای با عنوان » بالی منابع یا بدهی های معلق« به بررسی علل 
عملکرد ضعیف اقتصادهایی كه بخش منابع طبیعی بزرگی دارند، پرداختند. آن ها اثر فراوانی منابع 
طبیعی روی رشد را با استفاده از داده های پانل و اندازه گیری بخش غیرمنبعی اقتصاد برآورد كردند و 
نتیجه گرفتند كه منابع طبیعی از طریق اثرگذاری بر كیفیت نهادی، عامل تعیین كننده و مهمی در رشد 

می باشد هرچند كیفیت نهادی به تنهایی نمی تواند آثار منفی منابع طبیعی را به طور كامل توضیح دهد.
دوریک و گلي1 )2004( اثر بازبودن تجاري را بر رشد اقتصادي بیش از 100 كشور طي دوره 
نتایج مطالعه آن ها نشان مي دهد، منافع رشدي تجارت براساس سطح  2000-1960 بررسي نمودند. 
توسعه یافتگی، تخصص در تجارت و دوره زماني متفاوت مي باشد، به طوري كه از دهه 1980 به بعد، 
تجارت بیشتر به كشورهاي توسعه یافته كمک نموده است. همچنین كشورهایي كه در صادرات مواد 
اولیه تخصص پیدا كرده اند، در تجارت متضرر شده اند. داوسون2 )2005( به بررسی رابطه بین صادرات 
و سطح درآمد در هندوستان پرداخته است. نتایج تحقیق او حاكی از آن است كه اوالً، یک رابطه 
هم جمعی بلندمدت بین صادرات و سطح درآمد وجود ندارد. درحالی كه رابطه علیت گرنجری دو 
طرفه حاكی از وجود روابط كوتاه مدت بین این دو متغیر است. ثانیاً انتظار می رود، یک درصد افزایش 
در صادرات )درآمد( منجر به افزایش 0/06 )0/35( درصدی در درآمد )صادرات( سال بعد شود و این 

اثرات طوالنی مدت خواهد بود.
 فلبرمایر3 )2005( در مقاله ای با عنوان شواهدي از داده هاي تابلویي پویا از رابطه بین تجارت 
معادله  و   )GMM-SYS( تعمیم یافته  گشتاورهای  سیستمی  تخمین زن  كمک  با  سرانه  درآمد  و 
همگرایی، به بررسی اثر درجه بازبودن تجاری بر سطح درآمد سرانه در یک نمونه 93 كشوری طی 
دوره 1999-1960 پرداخته است. نتایج تحقیق او حاكی از آن است كه تجارت، اثر مثبت بر سطح 
درآمد سرانه داشته به گونه ای كه انتظار می رود، یک درصد افزایش در سطح درآمد سرانه اولیه )یا 
1 - Dowrick & Golley
2 - Dawson
3 - Felbermayr, )2005(
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سطح توسعه یافتگی( موجب افزایش 0/05 درصد در سطح درآمد سرانه شود. او هم چنین به بررسی اثر 
تجارت بر همگرایی درآمد سرانه پرداخته است. نتایج نشان می دهد كه تجارت به عنوان عاملی برای 

همگرایی درآمد سرانه در كشورهای موجود در نمونه بوده است. 
راسخ1 )2007( با استفاده از مدل و داده های فرانکل و رومر)1999( و با كمک روش های حداقل 
مربعات معمولی و متغیر ابزاری به بررسی اثر درجه باز بودن تجاری بر رشد و همگرایي درآمد سرانه 
پرداخته است. نتایج تحقیق او حاكی از آن است كه تجارت اثر مثبت بر سطح درآمد سرانه داشته و این 
اثر در كشورهایی با سطح درآمد سرانه پایین قوی تر از كشورها با سطح درآمد باال بوده است. عالوه بر 
این، او با كمک معادله همگرایی - رشد اثر درجه بازبودن تجاری را بر رشد اقتصادی مشخص كرده 
است. نتایج تحقیق او نشان می دهد كه اوالً تجارت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد و ثانیاً این اثر برای 
كشورهای با سطح درآمد میانی بزرگ تر از كشورهای با سطح درآمد باال و پایین می باشد. همچنین، 
نتایج حاكی از آن است كه كشورهای با سطح درآمد میانی نسبت به كشورهایی با سطح درآمد پایین 
توانمندی ها و قابلیت های بهتری برای جذب تکنولوژی های به دست آمده از تجارت دارند. نتیجه گیری 

كلی او این است كه تجارت منافع بیشتری برای اقتصادهای عقب مانده دارد. 
وزیارگ و ولچ2 )2008( با بسط داده هاي ساچز و وارنر تا دهه 1990 اثر آزادسازی تجاري را بر 
رشد اقتصادي بررسي نمودند. یافته هاي این مطالعه نشان مي دهد، اوالً آزادسازي تجاري سهم تجارت 
از GDP را 5 درصد افزایش داده است. ثانیاً كشورهایي كه طي دوره 1998-1950، رژیم تجاري خود 

را آزاد نمودند، رشدي 1/5 برابري را بعد از دوره آزادسازی نسبت به دوره قبل از آن تجربه نمودند. 
چانگ3 و همکاران )2008( نقش سیاست ها و اصالحات مکملي را در اثرگذاري بازبودن تجاري 
نتایج مقاله نشان مي دهد، اثر بازبودن تجاري بر رشد اقتصادي  روي رشد اقتصادي بررسي نمودند. 
مهیاتر،  عمومي  زیرساخت هاي  عمیق تر،  مالي  بخش  باالتر،  انساني  سرمایه  از سطح  كه  كشورهایي 

نهادهاي توسعه یافته تر و نرخ تورم پایین تر برخوردار هستند، بیشتر است. 
2-2- روش شناسی

فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی: رابطه مثبتی بین كیفیت نهادی و تجارت بین كشورهای گروه هشت وجود دارد.

فرضیه های فرعی
الف( رابطه مثبتی بین تجارت و سرمایه انسانی وجود دارد.
ب( رابطه مثبتی بین تجارت و رشد اقتصادی وجود دارد.

ج( رابطه مثبتی بین سرمایه فیزیکی و رشد اقتصادی وجود دارد.
1 - Rassekh 
2 - Wacziarg and Welch
3 - Chang
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2-2-1- معرفی مدل تحقیق
در این مقاله، به منظور بررسی اثر درجه بازبودن تجاری بر رشد درآمد سرانه كشورهای عضو كشورهای 
گروه هشت، از معادله همگرایی  سطح استفاده شده است. این معادله از مدل رشد نئوكالسیک با فرض 
سطوح پایدار متفاوت برای كشورها استخراج شده است. استفاده زیاد از این معادله در مطالعات رشد 
اقتصادی )هم برون زا و هم درون زا( موجب شده تا مباحث عمیقی راجع به روش تخمین این معادله 
مطرح شود. در این تحقیق سعی خواهیم كرد تا به طور مختصر در مورد این روش ها توضیح دهیم.  

تصریح عمومی این مدل به صورت زیر است:

εξθλτβητ
τ

titZ tiopen tiY tii
Y tiY ti

,(,ln)(,ln)(,ln)
(,ln)(,ln)

++++−+=−−

(ln) مقدار آن در ابتدای  ,Y ti τ−
(ln) لگاریتم درآمد سرانه كشور i در دوره t و  ,Y ti

در معادله )1(، 
(ln) در مدل تحت عنوان شاخص عقب ماندگی یا متغیر همگرایی  ,Y ti τ−

هر زیر دوره می باشد. از متغیر 
بین صفر  انتظار می رود  β به ضریب همگرایی معروف است و  ازاین رو، ضریب  استفاده می شود. 
Z شامل متغیرهای كنترل كننده رشد درآمد  ti,

و یک باشد. Open شاخص درجه بازبودن تجاری و 
دیگرموارد  و  نهادی  فاكتورهای  دولت،  هزینه های  انسانی،  سرمایه  رشد جمعیت،  نرخ  مانند،  سرانه 
η به ترتیب اثرات ثابت زمانی و مکانی هستند. اسالم1)2003( و كسلی و همکاران  i

و 
 ξ t  

می باشند.
2)1996( معتقدند، استفاده از داده های سالیانه برای تخمین معادله 1 سبب می شود، ضرایب متغیرهای 

مدل، به خصوص ضریب متغیر همگرایی، تحت تأثیر نوسانات كوتاه مدت، كوچک تخمین زده شوند. 
ازاین رو، آن ها استفاده از داده های میانگین گیری شده را توصیه می كنند. در این حالت، تمامی متغیرهای 
iη یا جمله اثرات كشوری است  موجود در مدل به صورت میانگین در هر زیر دوره خواهند بود. متغیر 
كه شامل متغیرهای مشاهده نشده و غیرقابل اندازه گیری اثرگذار بر رشد درآمد سرانه مانند، فرهنگ ها، 
نهادها، شرایط آب و هوایی، برخورداری از تکنولوژی، و دیگرموارد می باشند كه بین كشورها متفاوت 

i, جمله خطای تصادفی است كه طبق فرض، مستقل از زمان t و مکان i است.  tε است.
2-2-2- روش تخمین

در مباحث تجربی، معادله 1 هم با داده های مقطعی و هم با داده های پانلی قابل برآورد است. اما به خاطر 
وجود ساختار پویا در این معادله، دو ناسازگاری بالقوه در تخمین با داده های مقطعی وجود دارد: تورش 
ناشی از حذف متغیر و تورش ناشی از درون زایی )Tsangarides, 2002, P 358( . چون در تخمین 
این معادله با استفاده از داده های مقطعی، به ناچار یک عرض از مبدأ تخمین زده می شود، ازاین رو به طور 
iη مستقل از متغیرهای توضیحی بوده و جزئی ازجمله خطا در نظر گرفته  ضمنی فرض می شود، جمله 

1 - Islam 
2 - Caselli and et. al

)1(
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می شود. اما كسلی و همکاران)1996( براساس ساختار پویای این معادله  نشان داده اند، كه:

 

0(](ln))[(])ln)[ ,,2,, ≠+++=
−− εηηη θβ ττ tiititiitii ZYY EE  )2(

با  معمولی  مربعات  روش حداقل  در  ویژه كشوری  اثرات  بنابراین، حذف   ،  0][
2
≠η i

E چون 
داده های مقطعی و یا pooling منجر به تورش ناشی از حذف متغیر مهم می شود. اسالم )1995( برای 

حذف این ناسازگاری روش داده های پانلی را پیشنهاد داده است.
اثرات كشوری  یا همان   iη پانلی آن است كه آیا جمله  اولین بحث در تخمین مدل داده های 
ثابت است یا تصادفی. فرض اصلی در مدل اثرات تصادفی این است كه اثرات كشوری مستقل از 
متغیرهای توضیحی هستند. اسالم)2003( معتقد است به خاطر رد شدن این فرض در تخمین مدل 2، 
استفاده از روش اثرات تصادفی برای تخمین آن مناسب نخواهد بود. وجود ارتباط بین اثرات كشوری 
و متغیرهای توضیحی در روش اثرات ثابت ایجاد مشکل نمی كند، اما این روش قادر به حل مشکل 
تورش درون زایی متغیرهای توضیحی نخواهد بود. از طرف دیگر، به خاطر وجود ساختار پویا در مدل، 
هسیائو1 )1986( و آرالنو و بوند2 )1991( اثبات كرده اند كه روش اثرات ثابت تخمین های ناسازگاری 

را ارائه خواهد داد.
چون مدل1 با دو مشکل درون زایی متغیرهای توضیحی و وجود ساختار پویا مواجه است، ازاین رو 
براساس بالتاگی3 )2005( و آرالنو و بوند )1991( باید به روش حداقل مربعات دومرحله ای و یا به روش 
گشتاورهای تعمیم یافته4 متوسل شد.  به خاطر نوع ابزارهای مورد استفاده در روش حداقل مربعات 
دومرحله ای، ممکن است واریانس ضرایب تخمینی بزرگ تر برآورد  شود و نتایج ناسازگاری به دست 
آید. ازاین رو، مناسب ترین تخمین زن برای مدل های پویای پانلی، تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته 
خواهدبود. در روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته، به منظور حذف تورش ناشی از وجود ارتباط بین 
متغیرهای توضیحی و جمله اثرات ثابت، از معادله 2 تفاضل مرتبه اول گرفته می شود كه با این كار، 
جمله اثرات ثابت از مدل حذف خواهد شد. آنگاه برای فائق آمدن بر مشکل درون زایی متغیرهای 
مستقل از وقفه آن ها به عنوان ابزار استفاده می شود. به طوركلی، این تخمین زن به دو دسته تقسیم می شود: 
تخمین زن تفاضل مرتبه اول ) ارائه شده توسط آرالنو و بوند )1991( و تخمین زن سیستمی گشتاورهای 
تعمیم یافته ) ارائه شده توسط بلوندل و بوند )1998(. آرالنو و بوند )1991(پیشنهاد دادند كه از وقفه 
متغیرهای وابسته در سطح به عنوان ابزار استفاده شود. اما بلوندل و بوند5 )1998(، جائگر و بیکر6 )1995( 
نشان دادند، وقفه متغیرها در سطح، ابزارهای ضعیفی برای معادله رگرسیونی در تفاضل هستند. برای 
1 - Hsiao)1986( 
2 - Arrelano & Bond )1991(
3 - Baltagi

Blundell and Bound )1998) و Arrelano & Bound )1991(:4 - برای مطالعه ن.ک
5 - Blundell and Bound )1998(
6 - Bound, Jaeger and Baker)1995(
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حل این مشکل بلوندل و بوند )1998( تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی1 را پیشنهاد داده اند 
كه در یک سیستم، رگرسیون در سطح را با رگرسیون در تفاضل ها تركیب می كند. البته باید بگوییم 
نتایج به دست آمده از روش گشتاورهای تعمیم یافته داده های تابلویی بر پایه صحت فروضی كه  كه 
 )Sargrn( و سارگان jm بر آن ها بنا  شده اند، معتبر خواهند بود. به این منظور، عموماً از دو آماره 
jm برای آزمون عدم وجود خودهمبستگی سریالی در جمالت خطا و آماره  استفاده می شود. آماره 
سارگان برای آزمون اعتبار ابزارهای به كار برده شده در مدل است. در این تحقیق، به دلیل كارایی بیشتر 
روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نسبت به روش های رقیب، از تخمین زن GMM-System برای 

برازش مدل 2 استفاده نموده ایم.

3. داده ها، متغیرها و تحلیل آماری
 3-1- معرفی داده ها  

بررسی این تحقیق، براساس میزان دسترسی به داده ها، برای 8 كشور عضو كشورهای گروه هشت طی 
دوره 2015-1995 انجام شده است. این كشورها عبارت اند از: اندونزی، ایران، بنگالدش، پاكستان، 
تركیه، مالزی، مصر و نیجریه. داده های مورد استفاده عبارت اند از: GDP سرانه ، نرخ رشد جمعیت، 
امید به زندگی در ابتدای دوره، تشکیل سرمایه فیزیکی )به صورت درصدی از GDP(، هزینه های دولت 
)به صورت درصدی از GDP(، صادرات )واردات( به )از( كشورهای عضو گروه هشت ، صادرات 

)واردات( به )از( كشورهای غیر عضو كشورهای گروه هشت.  
3-2- معرفی متغیرها

همان طور كه در قسمت 2-3-1 گفتیم، به منظور كاهش اثر نوسان های سالیانه بر نتایج تخمین مدل 
1، كلیه متغیرهای این مطالعه )به غیراز متغیر امید به زندگی در ابتدای دوره( به صورت میانگین های 
غیرهمپوش پنج ساله هستند2، یعنی به صورت:2000-1995، 2005-2001، .... و2015-2011. ازاین رو 
برای هر متغیر در این تحقیق 5 مشاهده داریم. متغیر امید به زندگی در ابتدای هر زیر دوره پنج ساله در 

نظر گرفته شد. اثرات هر یک از متغیرها به اختصار در زیر آورده  می شود. 
y  سرانه: از میانگین سه ساله غیرهمپوش این متغیر به عنوان متغیر وابسته، از وقفه GDP لگاریتم

مرتبه اول آن به عنوان شاخص عقب ماندگی و از ضریب آن به عنوان ضریب همگرایی استفاده شده 
است. اگر ضریب این متغیر بین صفر و یک برآورد شود، آنگاه نمی توان فرضیه همگرایی در بین 

كشورهای عضو گروه هشت را رد نمود.
y  یکي سرمایه گذاري  نرخ   :)GDP از  درصدی  )به صورت  فیزیکی  سرمایه گذاری  لگاریتم 

1 - GMM-System

2 - انتخاب دوره پنج ساله موجب می شود تا دو سال پایانی دوره )سال های 2005 و 2006( در مدل اقتصادی سنجي حذف 
شوند.
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از مهم ترین متغیرهاي توضیحي در مدل هاي تجربي همگرایی اقتصادي مي باشد. با توجه به اثر 
این متغیر بر سطح درآمد سرانه در وضعیت سکون و افزایش نرخ رشد آن طي فرایند انتقال در 
مدل هاي رشد نئوكالسیک و وجود اثرات ناشي از مقیاس و اثرات سرریز براي آن در مدل هاي 

رشد درون زا، انتظار مي رود این متغیر اثر مثبتی بر سطح درآمد سرانه داشته باشد.
y  به عنوان جایگزینی برای سرمایه این متغیر  از  ابتدای دوره:  لگاریتم نرخ امید به زندگی در 

انسانی استفاده شده است. سرمایه انساني از دیگر متغیرهای مهم اثرگذار بر سطح و رشد درآمد 
سرانه است. آبراموویتز1 )1986( و لوكاس )1993( اظهار مي دارند كه یک كشور با سرمایه انساني 
باالتر، توانمندي بیشتري براي جذب تکنولوژي و اختراع آن خواهد داشت. ازاین رو انتظار مي رود، 

این متغیر اثر مثبتي روي سطح و رشد درآمد سرانه داشته باشد.
y  لگاریتم نرخ رشد جمعیت: همان طور كه از فرمول درآمد سرانه پیداست، با افزایش جمعیت

رشد  بین  منفی  رابطه ای  می رود،  انتظار  این رو،  از  خواهدكرد.  پیدا  كاهش  سرانه  درآمد  سطح 
جمعیت و سطح درآمد سرانه وجود داشته باشد. 

y  برای درجه به عنوان جایگزینی  متغیر  این  از   :)GDP از  )به صورت درصدی  لگاریتم تجارت 

بازبودن تجاری استفاده شده كه به سه شکل در مدل لحاظ شده است: 1- سهم كل تجارت از 
GDP، 2- سهم كل تجارت با كشورهای عضو گروه هشت از GDP و 3- سهم كل تجارت با 

كشورهای غیرعضو گروه هشت از GDP. براساس مطالب پیش گفته، انتظار مي رود تجارت از 
طریق ارزآوری، انتقال تکنولوژي و انتقال سرمایه، اثر مثبتي بر سطح درآمد سرانه كشورها داشته 

باشد. اما تخصص در تجارت مواد اولیه اثرات منفی بر رشد اقتصادی خواهد گذاشت.
y  اقتصادي ادبیات  براساس   :)GDP از  درصدی  دولت)به صورت  مصرفي  هزینه های  لگاریتم 

 GDP هزینه هاي مصرفي دولت از طریق جانشیني جبري منجر به كاهش میزان سرمایه گذاری و
مي شود. بنابراین انتظار داریم،  هزینه هاي دولت رابطه اي معکوس با رشد اقتصادي داشته باشد. 

y  ،فاکتورهای نهادی: متغیر محیطي كه برداري از متغیرهاي نهادي مؤثر بر رشد اقتصادي می باشد

این مجموعه شامل سه متغیر حکمراني، دموكراسي و آزادی های اقتصادي است كه خود شاخص 
حکمراني تركیبي از شش شاخص شامل حق اظهارنظر و پاسخ گویي، كنترل فساد ، ثبات سیاسي، 

حاكمیت قانون، كیفیت بوروكراسي و اثر بخشي دولت بوده است.
y  متغیرهاي موهومي: در این تحقیق از چهار دسته متغیر موهومي استفاده شده است. دسته اول

به منظور كنترل اثرات زماني و تغییرات متوسط نرخ رشد اقتصادي در زیردوره هاي مختلف وارد 
مدل می شوند. دسته دوم متغیر موهومي  برای كنترل اثر تخصص در صادرات مواد اولیه وارد مدل 
مي شوند. براساس نظریه دوریک و گلي مقدار این متغیر براي كشورهایي كه بیش از 50 درصد 

1 - Abramovitz
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صادرات آن ها را كاالهاي اولیه غیرنفتي تشکیل دهد، برابر یک و در غیر این صورت برابر صفر 
خواهد بود. دسته سوم متغیرهاي موهومي كه براي سطح بندی كشورها به 4 گروه درآمدي باال، 
براي كشورهاي  متغیر  این  استفاده می شود. مقدار  پایین  میانگین و  از  پایین تر  میانگین،  از  باالتر 
موجود در هر گروه برابر یک و براي سایر كشورها معادل صفر خواهد بود. آخرین متغیر موهومي 
براي شناسایي اثر روابط تجاري با كشورهای گروه هشت بر رشد اقتصادي ایران به كار مي رود. 

مقدار این متغیر براي ایران یک و براي سایر كشورها صفر مي باشد.  
3-2- تحلیل داده های تجارت بین الملل

را  دنیا  تولید  با 8 عضو، یک دوازدهم مساحت، یک هشتم جمعیت و 6/6  كشورهای گروه هشت 
به خود اختصاص داده اند )سال 2016(. تمامی كشورهای عضو گروه هشت درحال توسعه هستند. 
دراین بین كشور ایران بعد از كشورهاي تركیه و مالزی قرار دارد. ثروتمندترین كشورهای گروه هشت 

را كشورهاي نفت خیز تشکیل مي دهند و در مقابل فقیرترین كشورها در قاره افریقا قرار دارند.  
در سال 2016 در مقایسه با دیگر كشورها، تجارت كشورهای گروه هشت 2/6 درصد صادرات 
قیمت نفت و  افزایش  به خاطر  به خود اختصاص داده است.  را  جهان و 8/5 درصد واردات جهان 
افزایش قیمت یورو سهم تجارت درون گروهی از كل تجارت سازمان از 4/14 درصد در سال 2012 به 
17/6درصد در سال 2014 افزایش یافته است. براساس گزارش صندوق بین المللی پول باید سهم تجارت 
درون گروهی این كشورها به 20 درصد در سال 2017 افزایش یابد. بیش از 50 درصد صادرات 8 كشور 
عضو گروه هشت را كاالهای اولیه غیرنفتی تشکیل می دهد. هم چنین 8 كشور عضو در گروه كشورهای 
صادركننده نفت قرار دارند. در سال 2016، 49 درصد از كل صادرات درون گروهی كشورهای عضو 
گروه هشت را سوخت های فسیلی و مواد غذایی تشکیل داده است. در مقابل، 39 درصد صادرات 

درون گروهی را تولیدات كارخانه ای و تجهیزات حمل ونقل تشکیل می دهد. 

4. برآورد مدل و تحلیل نتایج
به منظور بررسی اثر درجه باز بودن تجاری بر رشد GDP سرانه كشورهای عضو گروه هشت مدل زیر 

را برآورد نمودیم:
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در مدل 3، متغیرهای Z، OPEN، LIFE، POP، INV ،GDP و Gov به ترتیب سطح تولید 
ناخالص داخلی سرانه، سرمایه گذاری )به صورت درصدی از GDP(، نرخ رشد جمعیت، نرخ امید به 
زندگی در ابتدای هر زیردوره، معیار درجه باز بودن تجاری، فاكتورهای نهادی و هزینه هاي مصرفي 
دولت )به صورت درصدی از GDP( است. از متغیر وقفه یعنی GDPi,t-4 یا لگاریتم GDP سرانه در 

)3(
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ابتداي هر زیردوره به عنوان شاخص عقب ماندگی یا متغیر همگرایي استفاده شده است. براساس ادبیات 
همگرایي اقتصادي انتظار داریم، ضریب آن منفي و بین یک و صفر باشد. متغیر امید به زندگی مربوط به 
ابتداي هر زیردوره و به صورت لگاریتمي مي باشد. سایر متغیرها به صورت میانگین غیر همپوش پنج ساله 
و لگاریتم هستند. از سه متغیر كل تجارت )صادرات به اضافه واردات(، تجارت درون گروهی و تجارت 
برون گروهي كه هر یک به صورت لگاریتمي و درصدي از تجارت مي باشند به عنوان متغیرهاي جانشین 
باز بودن تجاري استفاده شده است. متغیرهای موهومی Primary _Dummy برای كشورهایی كه 
بیش از 50 درصد صادرات آن ها را مواد اولیه غیرنفتی تشکیل می دهد برابر یک و برای سایر كشورها 
برابر صفر می باشد1. ازاین رو، آن را متغیر موهومی كشورهای صادركننده مواد اولیه می نامیم. متغیر 
موهومی Primary _Dummy برای كنترل اثرات زمانی وارد مدل شده است. مقدار این متغیر برای هر 
 Income _Dummy زیر دوره برابر یک و برای سایر زیردوره ها برابر صفر خواهد بود. متغیر موهومی
برای تقسیم كشورها )براساس تقسیم بندی بانک جهانی( به چهار گروه درآمدی باال، باالی میانگین، 
پایین میانگین و پایین استفاده می شود. مقدار این متغیر در هر گروه درآمدی برابر یک و برای سایر برابر 
صفر می باشد. همان طور كه در بخش 2-3-2 گفته شد، به منظور افزایش كارایی برآورد، از تخمین زن 
گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی )GMM_SYS( داده های پانلی برای برآورد مدل )3( استفاده گردید 
كه نتایج آن در جدول 1 ارائه شده است. در ستون اول این جدول متغیرهای مستقل و در سه ستون دیگر 

نتایج تخمین مدل )3( براساس هر یک از جانشین های متغیر درجه باز بودن تجاری ارائه شده است.
هستند.  قبولی  قابل  و  معنادار  دارای عالمت  توضیحی  متغیرهای  تمامی  نتایج، ضرایب  براساس 
آماره های m2 و سارگان به ترتیب حاكی از عدم وجود خودهمبستگی مرتبه دوم در جمله خطا و معتبر 

بودن ابزارهای مورد استفاده می باشند.
 تخمین ضرایب متغیرهای جانشین درجه باز بودن تجاری نشان می دهد، كل تجارت )صادرات 
به اضافه واردات( و تجارت برون گروهی اثرات مثبت روی رشد اقتصادی كشورهای عضو گروه هشت 
دارند اما تجارت درون گروهی اثرات منفی بر رشد اقتصادی كشورهای مذكور دارد. به طوری كه با 
فرض ثابت بودن سایر عوامل، انتظار می رود، به ازای یک درصد رشد در حجم كل تجارت و تجارت 
برون گروهی، رشد اقتصادی این كشورها به ترتیب 0/009 درصد افزایش یابد. درحالی كه به ازای یک 
درصد رشد در تجارت درون گروهی انتظار می رود، رشد اقتصادی 0/006 درصد كاهش یابد. نتایج 
لحاظ متغیر موهومی صادرات مواد اولیه در ستون چهارم نشان می دهد، رشد اقتصادی كشورهایی كه 
در صادرات مواد اولیه تخصص دارند، به طور متوسط به اندازه 0/08 درصد كوچک تر از سایر كشورها 

است.
بین  اثر  این  اما  دارد،  سرانه  درآمد  بر سطح  مثبت  اثر  تجاری  بازبودن  درجه  حالت،  سه  هر  در 

1 - این تعریف از دوریک و گلی )2004( اخذ شده است
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كشورهای   با  تجارت  اثر  كه،  به گونه ای  نیست،  یکسان  تجاری  بازبودن  درجه  جایگزین  متغیرهای 
غیرعضو بزرگ تر از تجارت با كشورهای عضو سازمان می باشد. درنتیجه، یک درصد رشد در تجارت 
با كشورهای عضو، غیر عضو، و كل تجارت )كه هر یک به صورت درصدی از GDP می باشند( به 
ترتیب موجب رشد0/12، 0/28 و 0/4 درصدی، در سطح درآمد سرانه كشورهای عضو گروه هشت 
می شود. البته به نظر می رسد، كوچکتر بودن ضریب متغیر تجارت با كشورهای عضو سازمان به خاطر 
محتوی كاالهای مبادله شده بین این كشورها می باشد كه قسمت اعظم آن را كاالهای اولیه تشکیل 

می دهد. 
در هر سه حالت، اثرات برآورد فاكتورهای نهادی بر رشد اقتصادی در كشورهای دارای بیماری 
هلندی رونق منابع طبیعی از طریق دو بخش قابل مبادله و غیرقابل مبادله در كنار فاكتورهای  نهادی بر 
اقتصاد تأثیر می گذارد. بدین صورت كه ازیک طرف رونق بخش منابع، سرمایه و نیروي كار را از بخش 
تجارت برون گروهی دور مي  كند و درنتیجه هزینه هاي این بخش را باال مي برد. با توجه به اینکه بخش 
صنعت با اثرات خارجي مثبت1 )صرفه های اقتصادی( براي سایر بخش ها همراه است، یکی از عوامل 
مهم رشد اقتصادی كشور ها تلقی شده و لذا رونق منابع به تضعیف این بخش و درنتیجه كاهش نرخ 
رشد اقتصادی منجر مي شود )اثر مخارج(. از طرفی افزایش درآمدهاي حاصل از منابع طبیعي، موجب 
افزایش درآمد و افزایش بودجه دولت می شود كه خود منجربه افزایش تقاضا در بخش های قابل مبادله 
و غیرقابل مبادله می شود. بخشی از افزایش تقاضا در بخش قابل مبادله از طریق واردات جبران می شود 
و چون قیمت در این بخش برون زا است، لذا افزایش قیمت و فشار تورمی چندانی در بخش قابل مبادله 
مشاهده نمی شود. ولی افزایش تقاضا در بخش غیرقابل مبادله را نمی توان از طریق واردات جبران كرد، 
لذا افزایش تقاضا منجر به افزایش قابل توجه قیمت ها در بخش غیرقابل مبادله شده و فعالیت را در آن 
سودآور می كند و درنتیجه سرمایه و نیروی كار از بخش های قابل مبادله به بخش غیرقابل مبادله منتقل 
شده و منجر به گسترش این بخش و تضعیف بیش ازپیش بخش قابل مبادله می شود از طرفی بی ثباتی 
سیاسي از كانال سرمایه و نیروي كار مي تواند بر رشد اقتصادي اثرگذار باشد و مطابق پیش بینی این 
اثر منفي است. براي مثال نااطمیناني سیاسي با بی ثباتی سیاسي همراه بوده و احتماالً نرخ ترجیحات 
زماني را به ویژه براي سرمایه گذاران ریسک گریز افزایش مي دهند. در واكنش به این، نرخ جانشیني 
سرمایه گذاری های بلندمدت و احتماالً با بهره وری باال به وسیله طرح های سرمایه گذاری كوتاه مدت و 
با بهره وری پایین افزایش مي یابد. عالوه بر این، ناكارآمدي تولیدي ایجاد شده به واسطه بی ثباتی سیاسي، 
مانند تجزیه جدول زماني سرمایه گذاری، تولیدات نهایي متناظر داده هاي تولیدي را كاهش خواهد داد. 
نتیجه گیری مي شود كه تمام شاخص های بی ثباتی سیاسي )كودتاهاي موفق و ناموفق ...( از طریق اثر 

منفي خود روی تولید نهایي سرمایه، رشد اقتصادي را تحت تاْثیر قرار مي دهد.

1 - positive externalities
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نتایج تخمین سایر ضرایب مدل نشان می دهد، فرضیه همگرایی شرطی در كشورهای عضو گروه 
هشت رد نمی شود. مقدار این ضریب حاكی از آن است كه با فرض ثبات سایر عوامل، تقریباً 30 سال 
طول می كشد تا كشورهای عضو گروه هشت نیمی از اختالف بین وضع كنونی و سطح پایدار خود را 
طی نمایند. نتایج تخمین سایر ضرایب مدل نشان می دهد، سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی و انسانی 
اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. به طوری كه به ترتیب یک در صد رشد در هر یک از این متغیرها، 
رشد اقتصادی را با ثبات سایر عوامل به اندازه 0/01 و 0/3درصد افزایش خواهد داد. مطابق با ادبیات 
رشد اقتصادی، رشد جمعیت و هزینه های مصرفی دولت اثرات بازدارندگی بر رشد اقتصادی دارند. 
به طوری كه انتظار می رود، یک درصد رشد در هزینه های دولت، رشد اقتصادی را به اندازه 0/016 
درصد كاهش دهد.  ضریب متغیر رشد جمعیت اگرچه منفی است اما از دیدگاه آماری در سطوح 
مرسوم معنی دار نمی باشد. این یافته حاكی از آن است كه چون اكثر كشورهای گروه هشت با مازاد 

جمعیت مواجه هستند، ازاین رو رشد جمعیت به رشد اقتصادی آن ها كمک نخواهد نمود.
ضرایب متغیرهای موهومی سطح درآمد سرانه نشان می دهد، كشورهای با درآمد سرانه باال طی 
متغیرهای موهومی  نموده اند. همچنین ضرایب  باالتری را تجربه  اقتصادی  دوره زمانی مذكور رشد 

كنترل كننده اثرات زمانی حاكی از كاهش رشد اقتصادی طی دوره زمانی مورد مطالعه می باشد.
 

جدول 1- نتایج تخمین مدل سه براي هر یک از جانشین های متغیر بازبودن تجاري

جانشین های متغیر بازبودن تجاري
متغیرهای مستقل کل تجارت و 

صادرات مواد اولیه
تجارت 

برون گروهي
تجارت

 درون گروهي
کل تجارت

لگاریتم GDP سرانه اولیه)0,000(  0,12-)0,000(   0,07-  )0,000(   0,13-)0,000(  0,12-

لگاریتم نرخ سرمایه گذاری)0,004(  0,01 )0,000(   0,01)0,02(   0,02)0,09(   0,01

لگاریتم نرخ امید به زندگی)0,01(    0,3  )0,03(   0,11)0,01(   0,3)0,000(   0,46

لگاریتم متغیر بازی تجاري)0,04(  0,009  )0,001(   0,006)0,05(   0,009)0,01(   0,02

    0,03   )0,045(0,082   )0,08(-0,007 )0,0012(0,08   )0,02(
لگاریتم متغیر فاکتورهای 

نهادی

لگاریتم هزینه های دولت)0,03(  0,016- )0,08(   0,002-)0,4(   0,05)0,9(   0,0002-  

لگاریتم نرخ رشد جمعیت)0,3(  0,014- )0,9(     0,001  )0,9(   0,001)0,6(   0,005-  

متغیرهای موهومي

صادرکننده مواد اولیه---)0,02(   0,08-    

جانشین های متغیر بازبودن تجاري
متغیرهای مستقل کل تجارت و 

صادرات مواد اولیه
تجارت 

برون گروهي
تجارت

 درون گروهي
کل تجارت

  0,2   )0,01( 0,3   )0,000(0,22   )0,000(0,31   )0,000(
کشورهاي با سطح درآمد 

سرانه باال

   0,06   )0,2(0,2   )0,000(0,1   )0,001(  0,14   )0,000(
کشورهاي با سطح درآمد 

سرانه باالي میانگین

  -0,05   )0,3(0,05   )0,07(0,06   )0,000(0,04   )0,2(
کشورهاي با سطح درآمد 

سرانه پایین میانگین

دوره زماني 1995-1999)0,04(  0,014- )0,17(   0,004-)0,003(   0,01-)0,003(   0,02-   

دوره زماني 2000-2004)0,11( 0,017- )0,3(   0,003)0,09(   0,02-)0,01(   0,03-

دوره زماني 2005-2010)0,2( 0,021- )0,01(   0,01)0,2(   0,02-)0,02(   0,03-

دوره زماني 2011-2015)0,5(  0,012-)0,000(   0,02)0,8(   0,002-)0,07(   0,03-  

عرض از مبداء)0,2(  0,61-  )0,8(   0,05-)0,2(   0,02-)0,02(   1,08- 

آماره های آزمون

آماره سارگان)0,99(  16,91)0,99(   23,002)0,99(   20,1)0,99(   18,66 

خودهمبستگي مرتبه اول)0,25(  1,14- )0,09(   1,68- )0,18(  1,32-)0,25(   1,14-   

خودهمبستگي مرتبه دوم)0,12(    1,53   1,14    )0,25()0,11(     1,61)0,11(    1,59  

تعداد مشاهدات    ]تعداد کشورها[]37[ 184]37[ 183]37[ 181]36[ 179

 P-VALUE سرانه در هر زیر دوره 2( اعداد داخل پرانتز GDP 1(متغیر وابسته: متوسط نرخ رشد
یا ارزش احتمال را نشان می دهند. 3( تمامی موارد با تخمین زن Two Step GMM_SYS برآورد 

شده است. 4( آماره سارگان برای شناسایی اعتبار ابزارهای مورداستفاده می باشند. 
تصریح  را  زیر  مدل  ایران،  اقتصادی  رشد  بر  برون گروهی  و  درون  تجارت  اثر  مقایسه  به منظور 

نمودیم: 

εθθθ

θθθθβη

tiDummyIncomeDummyTimeGov tiPop tiOpenness tiDummyIran

Z tiOpenness tiLife tiInv tiGDP tii
GDP tiGDP ti

,__(,ln)(,ln)(],ln)*_[

(,ln)(,ln)(,ln)(,ln)1(4,ln)
4

(4,ln)(,ln)

765

432

+++++

++++−+=−−

متغیر موهومی Iran – Dummy برای ایران برابر یک و برای سایر كشورها صفر خواهد بود. 
 θ 4

θ و  3
براساس این مدل، اثر بازبودن تجاری بر رشد اقتصادی ایران برابر است با مجموع ضرایب 

(. نتایج تخمین مدل )4( در جدول شماره 2 ارائه شده است. از این مدل، مانند قبل،  θθ 43+ یعنی )
كل تجارت و تجارت برون گروهی اثر مثبت و تجارت درون گروهی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند. 
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آماره های آزمون

آماره سارگان)0,99(  16,91)0,99(   23,002)0,99(   20,1)0,99(   18,66 

خودهمبستگي مرتبه اول)0,25(  1,14- )0,09(   1,68- )0,18(  1,32-)0,25(   1,14-   

خودهمبستگي مرتبه دوم)0,12(    1,53   1,14    )0,25()0,11(     1,61)0,11(    1,59  

تعداد مشاهدات    ]تعداد کشورها[]37[ 184]37[ 183]37[ 181]36[ 179
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یا ارزش احتمال را نشان می دهند. 3( تمامی موارد با تخمین زن Two Step GMM_SYS برآورد 

شده است. 4( آماره سارگان برای شناسایی اعتبار ابزارهای مورداستفاده می باشند. 
تصریح  را  زیر  مدل  ایران،  اقتصادی  رشد  بر  برون گروهی  و  درون  تجارت  اثر  مقایسه  به منظور 
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tiDummyIncomeDummyTimeGov tiPop tiOpenness tiDummyIran

Z tiOpenness tiLife tiInv tiGDP tii
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,__(,ln)(,ln)(],ln)*_[

(,ln)(,ln)(,ln)(,ln)1(4,ln)
4

(4,ln)(,ln)

765

432

+++++

++++−+=−−

متغیر موهومی Iran – Dummy برای ایران برابر یک و برای سایر كشورها صفر خواهد بود. 
 θ 4

θ و  3
براساس این مدل، اثر بازبودن تجاری بر رشد اقتصادی ایران برابر است با مجموع ضرایب 

(. نتایج تخمین مدل )4( در جدول شماره 2 ارائه شده است. از این مدل، مانند قبل،  θθ 43+ یعنی )
كل تجارت و تجارت برون گروهی اثر مثبت و تجارت درون گروهی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند. 

)4(
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]_*(ln,[) یا اثر درجه بازبودن تجاری بر  Openness tiDummyIran تخمین ضریب متغیر 
رشد اقتصادی ایران نشان می دهدكه اثر تجارت بر رشد اقتصادی ایران از متوسط اثر تجارت بر رشد 
اقتصادی كشورهای عضو گروه هشت بیشتر است. به طوری كه انتظار می رود، یک درصد رشد در كل 
تجارت و تجارت برون گروهی به ترتیب، رشد اقتصادی ایران را 0/05و 0/04 درصد افزایش دهند. 
از طرف دیگر اثر منفی تجارت درون گروهی بر رشد اقتصادی ایران، شدیدتر از متوسط آن بر رشد 
كشورهای نمونه است. به طوری كه رشد 1 درصدی در تجارت فی مابین ایران و كشورهای گروه هشت، 
رشد اقتصادی ایران را 0/07 درصد كاهش خواهد داد. این یافته نشان می دهد، تجارت درون گروهی 
ره آوردی برای رشد اقتصادی ایران ندارد. سایر نتایج تقریباً مانند قبل می باشد. با توجه به اینکه در این 
كشور ها با افزایش سهم صادرات سوخت و افزایش نسبت سهم ارزش افزوده بخش خدمات به بخش 
صنعت، رشد اقتصادی افزایش می یابد. همچنین رابطه مخارج مصرفی دولتی نیز با رشد اقتصادی منفی 
و معنی دار بوده )اثر ازدحام( و درجه باز بودن اقتصاد و رشد تجارت برون گروهی نیز رابطه مثبت با 
رشد اقتصادی دارند با این تفاوت كه رشد تجارت برون گروهی از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد . لذا 
رابطه وفور منابع طبیعی و رشد ارزش افزوده منفی و معنی دار است. به عبارت دیگر وفور منابع طبیعی و 
افزایش سهم صادرات سوخت موجب كاهش رشد ارزش افزوده این كشورها شده است. لذا با توجه به 
رابطه مثبت و معنی دار بین رشد ارزش افزوده و رشد اقتصادی، وفور منابع طبیعی از طریق كاهش رشد 

ارزش افزوده موجب كاهش رشد اقتصادی می شود.
 جدول 2: نتایج تخمین مدل چهار براي هر یک از  جانشین های متغیر بازبودن تجاري

جانشین های متغیر بازبودن تجاري
متغیرهای مستقل تجارت 

برون گروهي
تجارت

 درون گروهي
کل تجارت

لگاریتم GDP سرانه اولیه)0,000(  0,12-)0,000(   0,09 )0,000(  0,09-

لگاریتم نرخ سرمایه گذاری)0,008(  0,02 )0,000(   0,2)0,000(   0,02

لگاریتم نرخ امید به زندگی)0,000(    0,5  )0,9(   0,01)0,04(   0,07

لگاریتم متغیر بازی تجاري)0,02(  0,02  )0,006(   0,01-)0,08(   0,01

لگاریتم متغیر فاکتورهای نهادی)0,002(  0,006 )0,02(   0,072)0,065(   0,05

لگاریتم هزینه های دولت)0,08(   0,003 )0,7(     0,003)0,08(   0,01-

لگاریتم نرخ رشد جمعیت)0,01(  0,006-)0,3(   0,01-)0,9(   0,001-

حاضلضرب متغیر موهومی ایران)0,02(  0,03)0,04(   0,06-)0,003(   0,03

متغیرهای موهومي
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جانشین های متغیر بازبودن تجاري
متغیرهای مستقل تجارت 

برون گروهي
تجارت

 درون گروهي
کل تجارت

 0,3   )0,000(0,4   )0,000(0,2   )0,000(
کشورهاي با سطح درآمد سرانه 

باال

0,1   )0,000(0,2   )0,000(  0,09   )0,04(
کشورهاي با سطح درآمد سرانه 

باالي میانگین

0,08   )0,07(0,15   )0,000(0,002   )0,9(
کشورهاي با سطح درآمد سرانه 

پایین میانگین

دوره زماني 1995-1999)0,06(  0,01- )0,7(   0,002-)0,06(   0,002-

دوره زماني 2000-2004)0,14( 0,02- )0,02(   0,01)0,9(   0,0003

دوره زماني 2005-2010)0,12( 0,02- )0,001(   0,03)0,3(   0,01

دوره زماني 2011-2015)0,3( 0,02- )0,000(   0,04)0,04(   0,02

عرض از مبداء)0,000(  1,4-  )0,03(   0,5)0,4(   0,2

آماره های آزمون

آماره سارگان)1,000(  14,8)0,99(   23,002)1,000(   18,16

خودهمبستگي مرتبه اول)0,3(  1,01- )0,12(   1,57- )0,14(  1,46-

خودهمبستگي مرتبه دوم)0,1(    1,6   )0,12(   1,55 )0,31(  0,97

تعداد مشاهدات    ]تعداد کشورها[]37[ 184]37[ 183]37[ 181

 P-VALUE سرانه در هر زیر دوره 2( اعداد داخل پرانتز GDP 1(متغیر وابسته: متوسط نرخ رشد
یا ارزش احتمال را نشان می دهند. 3( تمامی موارد با تخمین زن Two Step GMM_SYS برآورد 

شده است. 4( آماره سارگان برای شناسایی اعتبار ابزارهای مورد استفاده می باشند.

5. جمع بندی و پیشنهاد ها
در این تحقیق، اثر درجه بازبودن تجاری بر رشد اقتصادی كشورهای عضو كشورهای گروه هشت 
سیستمی  و روش  معادله همگرایی- رشد  با كمک  برون گروهی  و  درون گروهی  تجارت  قالب  در 
گشتاورهای تعمیم یافته داده های پانلی پویا طی دوره زمانی  2015- 1995 بررسی گردید. به منظور 
رشد  بر  غیرعضو  و كشورهای  سازمان  با كشورهای عضو  تجاری  روابط  اثرگذاری   میزان  مقایسه 
اقتصادی كشورهای مذكور، از سه معیار متفاوت درجه بازبودن تجاری استفاده نموده ایم كه عبارت اند 
از: تجارت با كشورهای عضو سازمان )تجارت درون سازمانی(، تجارت با كشورهای غیرعضو )تجارت 
برون سازمانی(، فاكتورهای نهادی )تسهیل كننده تجارت( و كل تجارت )كه هریک به صورت درصدی 

از GDP هستند(. نتایج این تحقیق را می توان در موارد زیر خالصه نمود:
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الف( كشورهای گروه هشت تاكنون نتوانسته اند، نقش به سزایی در ایجاد تجارت بین كشورهای 
عضو داشته باشند. به طوری كه سهم تجارت بین كشورهای عضو گروه هشت 18 درصد كل تجارت 
آن ها را تشکیل می دهد. كشورهاي بنگالدش، مصر و نیجریه بسته ترین كشورهاي عضو گروه هشت 

هستند. 
نشان می دهد كه كشورهاي  برون سازمانی  تجارت  لگاریتم  متوسط  به  مربوط  ارقام  مقایسه  ب( 
پاكستان، تركیه، مالزی بازترین و در مقابل كشورهاي بنگالدش، مصر و نیجریه به ترتیب بسته ترین 
كشورها نسبت به دنیاي خارج از كشورهای گروه هشت هستند.  بازبودن تجاری )كل تجارت( ره آورد 
مثبتی برای رشد اقتصادی كشورهای عضو گروه هشت دارد اما تجارت درون گروهی ) تجارت با 
اعضای كشورهای گروه هشت( مانعی برای رشد اقتصادی این كشورها است. این نتایج برای ایران نیز 
صادق می باشد. بسط تجارت خارجی و به ویژه تجارت با كشورهای غیر عضو گروه هشت محركی 
برای رشد اقتصادی ایران خواهد بود اما تجارت با كشورهای عضو گروه هشت به عنوان یک بازدارنده 

برای رشد اقتصاد ایران عمل می كند.
ج(برآورد ضریب فاكتورهای نهادی نشان می دهد با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت كه 
در این كشور ها شواهدی از بیماری هلندی وجود دارد، زیرا مدل های تخمین زده شده نشان می دهد كه 
وفور منابع طبیعی و صادرات سوخت در كنار فاكتورهای نهادی در این كشور ها منجر به كاهش رشد 
ارزش افزوده بخش صنعت، كاهش رشد سهم صادرات صنعتی از صادرات كاالیی و همچنین افزایش 
رشد ارزش افزوده بخش خدمات شده است. به عبارت دیگر وفور منابع طبیعی و صادرات سوخت 
باعث شده است كه بخش صنعت به عنوان بخش قابل مبادله تضعیف شده و بخش خدمات به عنوان 
بخش غیرقابل مبادله گسترش یابد. خاطرنشان می سازد هرچند وجود تک تک این نتایج به تنهایی برای 
اثبات بیماری هلندی كافی نیست ولی برقراری هم زمان همه آن ها می تواند شواهد كافی برای اثبات 

وجود بیماری هلندی تلقی گردد.
د( برآورد ضریب همگرایی نشان می دهد، كشورهای عضو گروه هشت در حال همگرا شدن به 
سمت سطح پایدار خود می باشند. ضرایب متغیرهای سرمایه گذاری های فیزیکی و انسانی اثر مثبت و 

رشد جمعیت و هزینه های دولت، اثر منفی روی رشد اقتصادی این كشور دارند. 
براساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود، كشورهای عضو گروه هشت، عالوه بر بسط تجارت 
درون گروهی به فکر خروج از صادرات مواد اولیه باشند. چون تخصص در تولید، صادرات و واردات 
واردكردن  با  مذكور  كشورهای  باید  ازاین رو،  داشت.  نخواهد  آن ها  برای  رشدی  اثر  اولیه  مواد 
فنّاوری های پیشرفته و گسترش زیرساخت های الزم از تخصص در تولید كاالهای اولیه و خام فاصله 

بگیرند. 
حضور ایران در پیمان های منطقه ای و فرا منطقه ای با كشورهای عضو گروه هشت مانند پروتکل 
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منافع  موجود،  در شرایط   )PRETAS( بین كشورهای عضو گروه هشت  ترجیهی  تعرفه های  طرح 
رشدی برای ایران نخواهد داشت. ازاین رو توصیه می شود سیاست گذاران اقتصادی با احتیاط بیشتری با 

این گونه پیمان های تجاری برخورد نمایند.  
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Comparison of the Effects of Institutional Factors on Trade 
Growth in Islamic Countries with Emphasis on Iran

Dr.Asghar Mobarak

One of the controversial issues in the economic growth literature is the effect of the 
growth of international trade, with an emphasis on institutional factors. In this research, 
the effect of institutional factors and the degree of trade openness on economic growth of 
OIC member countries using the convergence-growth equation and system estimation 
of generalized moments of dynamic panel data during the 1995- 2015 period is tested.
Due to the expertise of most of these countries, in the production and export of raw 
materials, we have used three variables of the degree of trade openness: intragroup 
trade, outsourcing and total trade )each of which is a percentage of net domestic 
production(. The results of the calculations show that total trade, outsourcing, 
investment in physical capital, institutional and human factors are the drivers of 
economic growth in these countries. While intra-group trade, population growth 
and the expansion of the consumption body of governments have a deterrent effect 
on the economic growth of these countries. Another important consequence is that, 
in the present circumstances, the expansion of trade relations in the form of regional 
and trans-regional cooperation with the countries of the Organization of the Islamic 
Conference will not lead to Iran's economic growth and due to the direct relationship 
these variables with economic growth It can be argued that the abundance of natural 
resources, along with the weakness of institutional factors, has led to weakening the 
industry as an exchangeable sector and reducing industrial exports and, as a result, has 
slowed the economic growth of these countries. Therefore, it is possible to minimize 
the export of natural resources in raw materials and the share of revenues from the 
export of these resources in the country's budget, as well as to support non-oil sectors 
and establish institutions such as the postponing fund and the investment of income Oil 
has prevented Dutch disease from happening in these countries, and Finally, we can 
say that Islamic countries continue to suffer from curse of natural resources.
Keywords: economic growth; degree of trade openness; institutional factors; estimation 
of dynamic panel data; organization of the Islamic conference.
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Corruption has been a problem throughout the eras. Today, addressing the 
problems of corruption and controlling it is among the most important 
concerns of the country's development plans. Finding practical solutions 
in this regard has become a major concern of thinkers and scholars. The 
purpose of this study was to investigate the ways of reducing corruption 
from view Points of Tehran citizens. In this research, a survey method 
and a questionnaire tool have been used. The statistical population of the 
study was all citizens aged 18 years and over in Tehran. The cluster and 
random sampling method was used and the sample size was 2351 people. 
Cronbach's alpha test was used to assess the validity of the formal and to 
calculate the reliability. The results of the study were extracted by SPSS 
software using descriptive and analytical methods. The research findings 
show that respondents consider the intensifying The punishments as the 
most important solution to reduce corruption. Establishing a system for 
reporting corruption and informing people of corruption, reforming the 
rules, and reducing administrative complexity are located in the next ranks.

Keywords: Corruption, Reducing Corruption, Tehran Citizens

Decreasing ways of administrative corruption from the of 
Tehran citizens

Dr. Ali seyfzadeh
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An Inquiry into Corruption

Dr. Saeed Khani

In this paper, the theoretical analysis of administrative corruption has been 
systematically reviewed. It begins with a brief history of administrative 
corruption in the world and Iran. Subsequently, the conceptual, definitions 
and types of administrative corruption as well as the classification 
of administrative corruption are schematically discussed. Finally, 
according to the researches and available literature, the factors generating 
administrative corruption including formation and resonance factors are 
summarized in six main factors. Then, the set of these factors are explained 
by some theories in three macro-level such as anomie theory, mid-level 
theories, and their stress on factors affecting the rise of corruption in the 
three sectors of economy, government and organization, and micro-level 
theories such as the wickedness of corruption or the culture of corruption. 
The claim theoretical of this paper is that the aforementioned theories are 
highly capable of explaining the problem of administrative corruption in 
Iran.

Keywords: Administrative corruption, theoretical analysis, resonance 
factors, micro-level theories, culture of corruption.
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One of the important issues in the organizations is to improve the performance 
and efficiency of the organization. Certainly, in order to achieve this goal, careful 
attention is paid to planning, organizing, controlling and monitoring, decision 
making and evaluation of the completed programs. Evaluation is essential for 
any organization. Each organization needs to be evaluated in order to be aware of 
the success rate and quality of its activities, especially in complex and dynamic 
environments. On the other hand, the lack of a system of evaluation and control 
in a system means that there is no connection with inside and outside of the 
organization environment and the consequences could be aging and ultimately the 
death of the organization.
Performance evaluation is a process that helps organizations and employees to 
meet their needs. If the necessary tools are well designed and properly used, 
it will be a good tool for encouraging, training, improving and, in some cases, 
punishing staff. In the past, commercial firms used only financial indicators as 
performance appraisal tools, but Kaplan & Norton, in the early 1980s, after 
examining and evaluating management accounting systems, found many of the 
inefficiencies of this information to assess the performance of organizations, this 
inefficiency was due to the increasing complexity of organizations, the dynamics 
of the environment and market competition. In this research, we intend to design 
and validate the model of performance evaluation of managers of the general 
inspection organization with the krumboltz happenstance approach.
Keywords: Model, Performance Evaluation, Job Consultation, krumboltz 
happenstance approach, Managers.
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The two words of best practice of affairs and proper implementation of 
laws in Article 174 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran 
emphasize the right of the judiciary to supervise the executive agencies. 
Where are their citation sources? Do they both have a same meaning? If 
so, then what is meant by the main legislator of their separate mention? 
What are the similarities and differences between them? These questions 
and questions of this kind come to mind when referring to this Article of 
the Constitution and to Article 156.
By referring to the records, including the detailed discussions of the 
legislator, as well as the logical discussions of some scholars, although 
some of its dimensions are described, but we do not get a complete and 
comprehensive answer, so we have tried to draw from another angle, based 
on practical experiences, to express the dimensions different points of the 
case and referred to as accountability and at least expressing our personal 
views.

Keywords:  best practice of affairs, proper implementation of laws, Article 
174
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Despite the rapid economic growth in many countries in the Asia-Pacific region, 
poor governance and corruption remain a major challenge to human development 
by fuelling inequalities and undermining access to public services. We live in a 
region were inequalities are rising, where the largest number of people living in 
extreme poverty reside 743 million, and an almost equal number or 700 million 
people live without electricity.
The development of anti-corruption strategies has often been driven by the efforts 
of States Parties to implement preventive measures under the United Nations 
Convention against Corruption. The experience with anti-corruption strategies 
in the region has shown that strategies can be useful to articulate a long-term 
vision against corruption when developed in consultation with a wide range 
of stakeholders. At the United Nations Development Program we emphasize 
the critical importance of engaging stakeholders beyond government against 
corruption – including youth, women, civil society as well as local communities 
– to change attitudes and make a real impact on people’s daily lives.
However, the lack of implementation and monitoring of anti-corruption strategies 
has raised questions on their effectiveness in practice. Recognizing this caveat 
the United Nations Development Program Bangkok Regional Hub )UNDP 
BRH(, with the support of the Global Anti-corruption Initiative, as well as the 
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) have partnered in helping 
countries in the region in developing and monitoring strategies.
Key words: corruption, Asia-Pacific region , The United Nations Development 
Program.
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One of the specialized administrative bodies of the executive branch 
subdivision, that its main task is to deal with administrative offenses of 
state servants is the state board of administrative offenses. In this regard, 
the legal and regulatory framework for dealing with administrative 
violations is necessary for maintaining the public interest and efficiency 
of the administrative apparatus, maintaining independence in all stages of 
the proceedings with a transparent hearing procedure to the credibility of 
the board's quasi-judiciary and considering its important principles.
The purpose of this article is reviewing the structure and function of the 
state boards of administrative offenses and identifynin its weaknesses in 
investigating violations of state employees in order to  lead us towards 
the desirable principles of prosecution. By applying these principles and 
criteria,  we will try to represent some suggestions for a desirable pattern 
of proceedings in these boards.

Keywords: Administrative offenses, prevention, prosecution, corruption.
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