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از سوی ديگر، چهره ای مشکل در شناخت دقيق و تحليل عميق می يابند زيرا نظارت و بازرسی، 
در پس هيأت به ظاهر ساده خود، با گستره ای از مسائل پرشمار، متفاوت از يکديگر ازحيث 
صورت و معنا و متکثر از نگاه تأثيرات فوری، ميان مدت و بلند مدت بر حوزه های زندگی 
اجتماعی روبرواست. بدين سبب کند و کاو، تحقيق و جست و جو و تحليل و تعليل در اين 
عرصـه، اگرچه  کاری دقيق،  فنی و پرزحمت است اما بهـره ای کلی که از آن نصيب اجتماع 

مــی گردد نيز به همان قياس، بهره ای قابل اعتنا است. 
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پرداخته باشد که خود در جلورفت دانش اين عرصه، کاری پراهميت تلقی می شود. 
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موانع اداری- سازمانی نظارت رسانه ای بر سازمان های دولتی1

 دکترمنصور ساعی2
دکترمحمدمحسن غفوریان3 

سارا عسکرنیا4

 هدف اصلی مقاله  حاضر بررســی موانع اداری- سازمانی نظارت رســانه ای  بر سازمان های دولتی است. نوع 

پژوهــش اکتشــافی- کاربردی بــوده و از دو روش پيمايش)با ابزار پرسشــنامه( و مصاحبه عميق برای جمع 

آوری اطالعات و شناســايی موانع نظارت رسانه ای بهره گرفته شــده است. جامعه آماری اين مقاله استادان 

حوزه روزنامه نگاری، مديران وکارشناسان روابط عمومی سازمان های دولتی ومديران وکارشناسان سازمان 

بازرسی کل کشور هستند. نتايج نشان می دهد که »به رسيمت نشاختِن حِق آگاه شدِن مردم ازمسائل سازمانی، نگاه 

مالکانه سازمان های دولتی به اطالعات سازمانی، بسته بودن جلسات اداره های دولتی بر روی رسانه ها، انسداد 

ارتباطات دورن سازمانی توسط روابط عمومی،  تلقی هجمه گرايانه و مچگيرانه مديراِن سازمان ها از انتقاد رسانه ها 

وگره زدن منافع شخصی و سازمانی با منافع ملی از سوی مديران« از مهم ترين موانع موجود در درون سازمان های 

دولتی بر سر راه نظارت رسانه ای هستند.

 واژگان کلیدی: نظارت رسانه ای، موانع سازمانی و اداری، رسانه های جمعی، سازمان بازرسی کل کشور

1-اين مقاله بخشی از طرح پژوهشی »موانع فراروی رسانه های جمعی در نقش آفرينی / نظارتی بر سازمان های دولتی« است که با تصويب و حمايت 
سازمان بازرسی کل کشور اجرا شده است.

2-پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی و مجری طرح پژوهشی
3-عضو هيات عملی جهاد دانشگاهی و همکار طرح	

4-دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات و همکار طرح
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مقدمه

موضوع اصلی اين مقاله رسانه ها و نظارت اجتماعی است. برهمين اساس سؤال آغازين اين است 
که رسانه ها چگونه مـی توانند از جايگاه وکارکرد نظارتی در جامعه برخودار شوند و در راستای ايفای 

نقش نظارتی خود بر سازمان ها با چه موانع و چالش هايی روبه رو هستند؟
رسانه های جمعی به عنوان يک نهاد اجتماعی و مدنی همواره از عوامل و متغيرهای مهم در بحث 
نظارت برمحيط و حراست از آن از طريق اطالع رسانی، آگاهی بخشی و تحليل و تفسير و نقد  
رويدادها بوده اند. تا جايی که  هارولد السول،  نظـريه پرداز ارتباطات،  نخستين و مهم ترين نقش  رسانه ها 
را نظارت بر محيط زندگی انسانی می داند. از نظر وی اين وسايل ارتباطی با تهيه و پخش اخبار و اطالعات، 
افراد جامعه را با محيط زندگی خود آشنا مـی کنند و بدين گونه آن ها را آماده می سازند تا از محيط خود 
اطالع کافی به دست آورند و واکنش های الزم را برای انطباق با آن نشان دهند)مک کوئيل، 1383: 108(. 
ويلبرشرام استاد معروف ارتباطات نيز نخستين نقش رسانه ها را »نقش نگهبان« مـی داند)معتمد نژاد، 1386: 
9(. بنابراين می توان گفت که يکـی از کارکردهای اساسـی رسانه ها نقش نظارتی  و مراقبتی)ديده بانی( 
است. اين کارکرد شفاف سازی ارتباطی و اطالعاتی و انتقاد از انحراف های موجود، کژکارکردی ها و 
قانون گريزی ها در نظام سياسی و اجتماعی سبب اتخاذ وتقويت تصميم ها و عملکرد درست و استاندارد 
و اصالح اقدامات و رويه های مضر و مخرب و جلوگيری از فساد اداری می شود و به عنوان يک عامل 

کنترل و نظارت کننده بر تصميم ها و عملکرد دولت و سازمان های اجتماعی عمل می کنند. 
ادموند برک، فيلسوف و سياستمدار محافظه کار انگليسـی با تأکيد بر نقش نظارتی و ديده بانی 
رسانه ها در دفاع از منافع عمومی و تغيير و اصالح رويه های نادرست امور اجتماعی، اقتصادی، 
سياسی و فرهنگی؛ رسانه ها را رکن چهارم دموکراسی  ناميد. بدين مضمون که رسانه ها  هم تراز 
ديگر  قوا در نظام های مردم ساالر يعنی قوای مقننه، قضائيه و مجريه قرار می گيرد)معتمد نژاد،1386: 
459( و به ايفای نقش های ارتباطی، اطالع رسانی و اطالع يابی و نظارت همگانی برای پيشگيری از 

مشکالت و چالش ها و  نقد روندها، رويه ها و اقدامات و فعاليت ها می پردازند.
در ايران کار نظارت و بازرسی به  صورت تشكيالتي و رسمی بر عهده سازمان بازرسی کل کشور 
است که بر اساس اصل 174 قانون اساسی به منظور حسن جريان امور و اجرای صحيح قوانين در 
دستگاه های اداری، زير نظر رييس قوه قضاييه در سال 1360 تشکيل شد )حجتي اشرفي، 1367: 39(. 
در اصالحيه قانون تشکيل سازمان بازرسی) بند ه ماده 11 اصالحي مصوب1387/4/17( بر نقش آگاهی 
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بخشی و اطالع رسانی  عمومی رسانه ها به منظور ارتقای سالمت اداری و مقابله با فساد تأکيد شده است 
و در ماده 67 آيين نامه اجرايی قانون تشکيل سازمان بازرسی مصوب سال 1368 و اصالحيه های بعدی 
آن، بر حمايت های قانونی از رسانه هايی که با اطالع رسانی مناسب موجب تقويت نظارت و اثربخشی 
اقدامات می شوند، تأکيد کرده است. اين موضوع نشان دهنده اين است که سازمان بازرسی به اهميت 
اثرگذاری رسانه ها در زمينه شفافيت اطالعاتی سازمان های دولتی و آگاهی بخشی به افکارعمومی 

وکشف و پيگيری تخلفات واقف است.
شناخت جايگاه و حق رسانه ها در نظارت بر سازمان های دولتی، مستلزم شناسايي و رفع موانعي 
است كه رسانه ها در وضعيت موجود در دورن سازمان های دولتی با آن روبرو هستند. در اين راستا، 
مقاله حاضـر بـه دنبال بررسـی »مــوانـع سازمانـی-  اداری  نـظارت رسانـه ای بــرتصـميم ها و عملکـرد 
سازمـان های دولتی کشور« است.تا بتوان براساس نتايج آن به ارايه راهکارهايی برای ايجاد نظارت 
رسانه ای بر سازمان ها دست يافت و همچنين بين رسانه ها و بزرگ ترين نهاد رسمی نظارتی 

کشوريعنی سازمان بازرسی  تعاملی سازنده ايجاد کرد.
 

مبانی مفهومی و نظری

مطالعه حاضر جنبه اکتشافی دارد و لذا به دنبال فرضيه آزمايی نيست. بلکه بر مبنای مبانی مفهومی 
و نظـری موضوع و همچنين مصاحبه عمقی با صاحب نظران در صدد کشف موانع و مؤلفه های 
سازمانی- اداری)دورن سازمان های دولتی(  مؤثر برکارکرد نظارتی رسانه ها است. به همين دليل ابتدا 
در بعد تئوريک به مفهوم شناسی نظارت و نظرات رسانه ای و عوامل مؤثر بر آن پرداخته و سپس بر 

مبنای تحليل مصاحبه های عمقی صاحب نظران به تدوين مدل مفهومی می پردازيم.
الف- چیستی نظارت و کارکردهای آن 

نظارت از ريشه »نظر« و در اصل واژه ای عربی است که برای آن معانی مختلفی ارايه شده است. نظر 
به معنای تأمل در چيزی و معاينه کردن آن نيز معنا می شود. نظارت در معنای ديگری همان مراقبت 
و کنترل يک چيز از آفت و بيماری است. همچنين در زبان عربی به معنای زيرکی و فراست آمده 
است)عاصی پور،1368:	268(. »نظارت« به معنای نظر کردن و نگريستن به چيزی، مراقبت و تحت 
نظر وديده بانی، داشتن کاری، نگرانی و مباشرت معنا شده است)لغتنامه دهخدا،جلد سيزدهم،1373 
:19946(. به طور کلی می توان گفت که نظارت به معني مراقبت و مشاهده اي است كه شخص يا 
مقام و يا دستگاه ناظر نسبت به شخص يا سازمان ديگري انجام مي دهد تا نظارت شونده وظايف خود 
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را براساس معيارهاي تعيين شده به انجام برساند.
ازكاركردهاي نظارت، می توان به كاركرد حقوقي، سياسی و مديريتی اشاره کرد. نظارت در حقوق 
عمومی به معنای مراقبت و مشاهده ای است که شخص يا مقام و يا دستگاه ناظر نسبت به سازمان 
ديگری انجام می دهد تا نظارت شونده وظايف خود را براساس معيارهای تعيين شده به انجام برساند. 
دراين فرآيند نظارت مردم بر دولت شايان توجه است.از آنجا که احتمال حضور و تقصير در تدابير 
امور جامعه می رود و از طرف ديگر هم احتمال خطا از سوی دولتمردان می رود و هم قدرت به 
حدی جذاب و وسوسه انگيز است که احتمال سوء استفاده از آن قابل فرض است، از اين رو برای 
جلوگيری از هر گونه اشتباه يا خيانت، مردم بايد مجاری مختلفی برای نظارت بر دولت در اختيار داشته 

باشند)رحمانی، 1385:	13(.
به لحاظ سياسی، اعمال نظارت موجب تقويت مفهوم حسن جريان امور و اجرای صحيح قوانين در 
دستگاه های اداری و سياسی، اصالح ناکارامدی ها و رويه های غلط، تثبيت و افزايش مشروعيت يک 
سيستم سياسی خواهد شد. زيرا نظارت موجب حضور متفكرانه اقشار مردم بخصوص از طريق احزاب 
و رسانه ها خواهد شد. هر چه نهادهاي مردمي بيش تر در صحنه باشند و بر مقام ها و دستگاه هاي 
اجرايي نظارت كنند و مواظب اعمال، تصميم ها و گفتارمسئوالن و مديران جامعه باشند، دستاوردهای 

دموکراتيک           تقويت خواهد شد)تميمی،1384: 12(.
از نظر مديريتـي،  نظارت باعث تعييـن نقاط ضعف و قوت و مديريت امور مي گردد. ديدگاه مديريتی ، 
نظارت را کوششی می داند که مدير در جهت تطبيق عمليات با برنامه انجام می دهد تا ميزان صحت و 
سقم فعاليت ها را به دست آورد)تقوی دامغانی،1373: 95(. در واقع می توان نظارت را  فعاليتی دانست که 
باعـث تطبيـق عمليات با برنامـه مـی شـود و نظـام را در زمينـه هدف های مـورد نظـر از انحـراف حفظ 
می کند)صادق پورو مقدس، 1372: 160(.براين اساس نظارت فرآينـدی اسـت که از طريق آن می توان 
به حداکثـر کارايی و اثربخشی در راستای اهداف سازمان دست يافت و به صحت پيش بينی های صـورت 
گرفته در مورد برنامه ها پـی برد و »بايدها« را با »هست ها«،  »مطلوب ها« را با »موجودها« و»پيش بينی ها« را با 
»عملکردها« مقايسه می کند و نتيجه اين مقايسه تصوير روشنی از تشابه يا تمايز بين اين دو گروه از عوامل 
خواهد بـود و از آنجا که نظارت و کنتـرل سازمان با اصـالح انحراف ها و تطابق عملکردها با اهداف 
مطلوب معنا پيدا می کند، می توان گفت که نظارت نقش پويايی را در هر سازمان ايفا می کند. نظارت؛  
مقايسـه و سنجـش بين آنچـه هسـت و تحقـق يافته با آنچه بايد باشـد و محقـق شـود است يعنـي
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 تجزيه وتحليل نتايجي كه از عملكردها به دست مي آيد و اينكه آيا عملكـرد درست مطابق اهداف، 
برنامه و قانون بوده است يا نه. در اين بين نقاط ضعف نمايان شده و اقدام های الزم جهت حصول به 

نتايج مورد نظر صورت مي گيرد.
ب- نظارت رسانه ای

نظارت مردم بهترين وسيله حفظ نظام از خطرات و مفاسد اجتماعی است و در دوران مدرن امروزی 
يکـی از ابزارهای مهـم در نظارت مـردم بر زمامـداران و نهـادهای اجتماعـی و سياسـی و اقتصادی، 
رسانه ها هستند. رسانه های جمعی نقش زبان گويای آحاد ملت را بازی می کنند)افتخاری،1381: 79(. 
در واقع نظارت رسانه ای بخشی از نظارت مستمر همگانی)مردمی( بر دولت و سازمان های دولتی در 
نظام های مردم ساالر است. نظارت رسانه ای انعکاس نظام مند و مستمر بازخوردهای محيطی از طريق 
نهادهای مدنی و ارتباطی به سازمان به منظور ارتقای سطح سالمت  دولت و سازمان ها و کارآمدی 

آنان است.  
ملوين دفلور و اورت ای دنيس1نويسندگان آمريکايی، در کتاب »درک رسانه های جمعی« يکی از 
نقش های مهم رسانه ها را نقش نظارت بر دولت و ارکان)سازمان هاو نهادها( و اعمال آن و نگهبان 
منافع عمومی عنوان می کنند.آن ها نقش نظارتی را ضامن سالمت و درستی عملکرد ساختار قدرت 

ومسئوليت در جوامع می دانند.
از نظر دفلور و دنيس، رويارويی با ساختار قدرت و نظارت بر آن، ويژگی افتخارآميز حرفه ا ی روزنامه 
نگاری است. همين نقش رسانه ها است که گاه به استعاره از آن به عنوان »رکن چهارم دموکراسی يا مردم 
ساالری«ياد می شود. اين استعاره را نخستين بار »توماس کارايل« 2)1795-1881( نويسنده وجامعه شناس 

انگليسی از شخص ديگری به نام »ادموند برک« 3 نقل قول کرد.
برک)1729-1797( در پارلمان انگلستان، جايگاه رسانه ها و روزنامه نگاران را با عنوان رکن چهارم 
دموکراسی در کنار سه قوه ديگر قرار داد و اظهارداشت که مهم تر از سه قوه ديگر است و سه قوه قبلی 
شامل مقننه، مجريه و قضائيه بودند. رسانه ها با قرار گرفتن در جايگاه چهارم، وظيفه نظارت بر عملکرد 

ارکان ديگر را بر عهده دارند.
به نظر دفلور و دنيس،  در حکومت های برآمده از اراده مردم، حق ابراز عقيده آزادنه مردم به رسميت 
شناخته شد تا بتواننـد به نقـد عملکرد دولت و نظارت بر آن بپـردازنـد. حساسيت و اهميت اين نقش نظارتـی

1.Melvin De Fleur & Everette Dennis
2.Tomas Carlyle
3.Edmound Burke
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چنان بود که بنيانگذاران حکومت اياالت متحده امريکا،  پديده آزادی را زيربنای حکومت تازه اعالم 
کردند. اين نقش نظارتی در حکومت های ديگر مانند فرانسه  و آلمان نيز پذيرفته شـد. علت قدرت در 
مقابل رسانه ها و به تبع آن مردم بود. رسانه ها، آزادی بيان و اعمال اين آزادی در مورد اقدام های دولت 
و نشان دهنده پاسخگو بودن دولت امروزه کارکرد نظارتـی رسانه ها،  نقش حساسی را در افزايش 
 .)DeFleur& Dennis,1998:320( مسئوليت  و پاسخگويـی در زمينه های مختلف اجتماعی دارد
در واقع نقش نظارتی رسانه ها اگر مسئوالنه و درسـت ايفا شـود،  قدرت ها و سازمان های فاسد و 

بـی بند بار و غيرپاسخگـو شکل نمی گيرند.
رسانه ها اکنون به يکی از اصلی ترين رکن ها برای شکل گيری، تداوم و استحکام آزادی و دموکراسی 
تبديل شده اند. البته هر چند نقش مذکور با توجه به وضعيت های جوامع گوناگون دستخوش تغييراتی 
شده است، اما هنوز هم يکی از افتخارات رسانه ها اين است که خود را در کنار سه رکن نوين 
دموکراسی يعنی مقننه، قضائيه و مجريه، رکن چهارم دموکراسی بدانند. »پاوالويچ« محقق و پژوهشگر 
روسی در زمينه رسانه ها در کتاب »تئوری های روزنامه نگاری« ارتباط رکن چهارم و ديگر قوا را در 

سه مدل قرار داد:
1	-مدل حاکميت رسانه ای: اين مدل متعلق به جامعه ای است که قدرت و نفوذ رسانه ها بر ساير قوا 

مشهود است و نقش های نظارتی، جريان سازی، هدايت و فشار رسانه ها رجحان دارد.

مجریهقضائیهمقننه

2 -مـدل ابزار و دستيار سـه قوه: اين مدل شرايط کامال برعکس را نشان مـی دهـد،  در اين مـدل رسانه ها 
در سيطره و نفوذ قوا عمل می کنند. دستورها، هدايت شده از باال است و رسانه ها صرفا نقش روابط 

عمومی سازمانی را بازی می کنند.
مجریهقضائیهمقننه

 ركن چهارم(رسانه) 

 

 ركن چهارم(رسانه)
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3 -مدل همکاری متقابل: در اين مدل ارتباط رسانـه ها با ديگر قوا را دوسويه،  متعادل و هم وزن 
مي دانند. به عبارتی در اين مدل نوعی مشارکت ميان چهار رکن برقراراست.

                 

البته به نظر می رسد در ساختارهای حکومتی که وزن قوای سه گانه يکسان نيست. هر قدر حجم 
قدرت دريک قوه بيش تر شود، به همان نسبت تأثيرش بر رکن چهارم بيش تر خواهد بود. اين تأثير به 
دوگونه است. هم می تواند به محدوديت و ايزوله سازی رسانه ها و در عين حال به توسعه و افزايش 
نقش دهی رسانه ها منتهی شود.تحقق هريک از اين دو به انديشه های حاکم بر قوه بستگی دارد.اين 
مدل هنگامی به وقوع می پيوندد که هريک از اين قوا در اختيار حزب يا جريان فکری ويژه ای قرار 
دارد. روابط حکومت و رسانه موجب نوعی بی قوارگی رسانه ای در جامعه است)رستگار،1385:	

36	و	37(.
به طور کلی نظارت رسانه ای را می توان کارکردها  و وظايفی دانست که رسانه ها  به عنوان ديده بان 
منافع مردم و نظام سياسی بر محيط اجتماعی و نهادهای اجتماعی )سازمان ها( اعمال می کنند. اين نقش ها 
مواردی مانندآگاهی بخشی، تحليل و تفسيراخبار، شفاف سازی اطالعاتی و افشاگری، پرسشگری و 
پاسخگويی به افکار عمومی و نظاير آن را در بر می گيرد. کارکرد نظارتی رسانه زمانی معنا پيدا می کند 
که رسانه در چک کردن وکنترل کردن سازمان های دولتی و عمومی آزاد باشد، استقالل حرفه ای 
  .)Coronel,2008:3(از دولت داشته باشد و آزادی  بيان رسانه ای از سوی دولت تضمين شده باشد
می توان ادعا کرد که در کارکرد نظارتی، رسانه ها با اطالع رسانی شفاف، افشاگری، آگاه سازی و 
هوشيار سازی افکار عمومی مدام در حال چک کردن فعاليت های مختلف نظام سياسـی، اجتماعـی 
و اقتصادی هستنـد تا زمينـه اصـالح امور و به تعادل رسانـدن اين نظام ها فراهم گردد يعنی سياست 

چک کردن )ارزيابی( و متعادل کردن1 وظيفه اصلی ژورناليسم نظارتی است.

1.Check and Balance

ركن  

 چهارم

 (رسانه)

            

مققنه

قضائیه

مجریه
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آزادی اطالعات و نظارت رسانه ای

يکی از مؤلفه های بنيادی و اساسی در نظارت همگانی و نظارت رسانه ای بر نهادها و سازمان های 
دولتی و خصوصی وجود آزادی اطالعات است. منظور از آزادي اطالعات، »حق دسترسي افراد به 
اطالعات موجود در دستگاه ها و مؤسسات عمومي و خصوصی« است. حق دسترسي به اطالعات، 
نتيجه و محصول آزادي اطالعات است. منظور از حق دسترسي به اطالعات، آن است كه هر يك 
از اعضاي جامعه در هر زمان بتواند تقاضاي دسترسي به اطالعاتي را داشته باشد كه در يكي از 
مؤسسات  دولتی، عمومي و گاه خصوصي نگهداري مي شود و آن مؤسسه تنها بر مبناي داليل 
احصاء شده و مشخص بتواند درخواست وي را رد كند)انصاری، 1387:	29(.آزادی اطالعات 
اکنون دربسياری از کشورها و از جمله در ايران به صورت قانون درآمده است تا ضمانت اجرای آن 

توسط دولتمردان و منابع قدرت تضمين شود.
مفهوم آزادی اطالعات1  با مفهوم دموکراسی وحکومت باز، قرابت زيادی دارد. تا جايی که  نخستين 
گام كه براي كمك به تحقق مفاد آرماني دموكراسي برداشته شد، حمايت از آزادي اطالعات بود كه 
بعدًا اين آزادي به قلمرو فعاليت ساير رسانه هاي همگاني نيز تسري داده شد. از اين ابزار، به ويژه براي 
آگاهي دادن به مردم در ايام انتخابات و ساير تصميم گيري هاي مهم كمك گرفته شد تا مردم را در 
انتخاب درست ياري دهند. به همين دليل آزادي مطبوعات را ركن چهارم دموكراسي ناميده اند. گام 
دوم براي تحقق دموكراسي شفاف سازي حكومت و دولت است. به موجب اين سازوكار، بايد حق 
مردم در دسترسي آزادانه به اسناد و مدارك دولت به رسميت شناخته شده و خانه هاي آهني حاجب 
دولت به خانه هاي شيشه اي شفاف تبديل شود تا مردم به آساني بتوانند از عملكرد دولت آگاه شوند 
و در تحقق دموكراسي به صورت آگاهانه شركت كنند اهميت آزادي دسترسي مردم به اطالعات 
و سوابق عملكرد دولت به اندازه اي است كه به آن »اكسيژن دموكراسي« لقب داده اند يعني حيات 
اركان چهارگانه دموكراسي وابسته به آن اعالم شده است. در واقع شفاف سازي دولت به آزادي 
اطالعات )اطالع رساني وكسب اطالع( پيوندخورده كه نخستين نتيجه اين پيوند، تكليف دولت به 
اطالع رساني و حق مردم در كسب اطالع از دولت است. اين نتيجه، خود مقدمه اي براي پاسخگويي 
دولت قرار مي گيرد يعني مردم با توجه به چند و چون اطالعاتي كه تحصيل مي كنند حق پرسش 
از دولت را مي يابند و در مقابل، دولت نيز مكلف به ارايه پاسخ هاي متقاعدكننده به مردم مي شود 

)انصاری، 1387:	27	و28(.

1.Freedom of Information
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 آزادی اطالعات و ثمـره اصلـی آن يعنـی » به رسميت شناختـن حق دستـرسـی به اطالعات« را می توان 
يکی از  عناصرحياتی نظارت رسانه ای و مطبوعاتی بر سازمان ها و نهادها ناميد. شهروندان بايد حق و توانايی 
دسترسي به اطالعات در اختيار دولت و سازمان ها« را داشته باشند. چنين استدالل مي شود كه دسترسي 
به اطالعات عنصر بنيادين در يك حكومت دموكراتيك است. زيرا برقراري و شكوفايي دموكراسي 
مستلزم آن است كه شهروندان به اندازه كافي از اعمال و سياست هاي حكومت خود آگاه باشند.  بنيان 
حق دستـرسـي به اطالعات بر اين اصل استوار اسـت كه دولت نه مالك،  بلكه امانت دار اطالعات 
است)نمکـدوست،1382( و دولت بايد اطالعاتی را که در اصل متعلق به شهروندان است، در اختيارآن ها 
قرار دهد. براين اساس مي توان گفت كه يكي از مؤلفه های  نظارت رسانه ای، به رسميت شناختن حق 

دسترسي شهروندان به اطالعات است.
به نظر می رسد تا زمانی که آزادی اطالعات به صورت قانون درنيايد و اهميت و فوايد آن شناخته 
نشود، نمی توان حکومت ها و سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی را به انتشار اطالعات وفراهم 
کردن زمينه دسترسی شهروندان به اطالعات ملزم کرد. صاحب نظران و کارشناسان فوايد به رسيمت 

شناختن آزادی اطالعات و حق دسترسی به آن را در شش حوزه برشمرده اند:
الف- شفافیت: شفافيت1 يك اصطالح سياسي است كه شكل حقوقي نيز به خود گرفته است. قانون 

آزادی اطالعات با استقرار اصل انتشار علنی تمامی اطالعات دولتی، فضای تفاهم، اعتماد وهمکاری 
را ميان شهروندان و دولت به وجود می آورد. يك نظام اداري و قانون گذاري شفاف، نظامي است 
كه امكان بصيرت را براي شهروندان خود فراهم مي آورد. دسترسي مردم به اطالعات موجود در 
مؤسسات عمومي، امكان بصيرت همگاني را در يك سطح پيشرفته و مؤثر فراهم مي آورد. به اعتقاد 
صاحب نظران، در برخی از کشورها فضای سرد ميان دولت ها و شهروندان و روحيه يأس در ميان 
شهروندان و پرهيز آنان از مشارکت در فعاليت های سياسی و اجتماعی به ميزان قابل توجهی ناشی از 
فقدان اطالعات درباره کنش های واقعی دولت ها است. نبود شفافيت در رفتارهای دولت و اصرار 
آن بر پنهان کاری، اين احساس را در ميان شهروندان به وجود می آورد که جدی گرفته نمی شوند 
و نقشی در سرنوشت خود ندارند)نمکدوست، 1382: 40(. بارزترين شاخص شفافيت، دسترسي 
شهروندان به اطالعات است. البته اصل مهم مقدم بر دسترسي به اطالعات، آگاهي شهروندان از 
وجود اطالعات موردنظر و چگونگي دسترسي به آن است. به نظرمی رسد، هر قدر دسترسي به 
اطالعات و چگونگي استفاده از آن در يك جامعه مفروض دشوار باشد )زمان بر و هزينه بر بودن( 

به همان نسبت از ميزان شفافيت در جامعه كاسته مي شود)نمکدوست تهرانی، 1382:	28	و29(.
1.Transparency / Openness
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ب- مشاركت مردمي و نظارت مستمر: در دنياي معاصر، آزادي اطالعات الزمه دموكراسي 

مشاركتي شناخته شده و به دليل كاركردهاي مفيدش، اكسيژن مردم ساالري لقب گرفته است؛ زيرا 
اگر مردم ندانند كه در جامعه چه مي گذرد و اگر اعمال حاكمان و مديران جامعه از آنان پنهان شود 
در اين صورت چگونه قادر خواهند بود در اداره امور جامعه نقش ايفا كنند و سهم مهمي داشته 
باشند. يكي از ايرادهای بزرگي كه بر مردم ساالري وارد مي شود اين است كه اكثريت عددي 
نمي تواند مالك يا دليل حقيقت يا درستي چيزي باشد. چه بسا يك شخص آگاه بتواند بهتر از 
اكثريت فكر كند و تصميمات درست تر بگيرد. آزادي اطالعات تدبيري است براي پاسخگويي 
به اين ايراد. به موجب اين آزادي، اطالعات عمومي و به ويژه اطالعات دستگاه هاي حكومتي بايد 
آزادانه براي افراد جامعه، قابل دسترس باشد و جز در موارد استثنايي، نبايد حق دسترسي مردم به اين 
اطالعات را محدود كرد. از اين پس، ديگر صرف اكثريت عددي نيست كه تصميم گيري مي كند، 

بلكه اكثريت مطلع و آگاه به مسايل جامعه مبناي تصميم گيري هاي مردم ساالرانه قرار مي گيرد.
ج- مبارزه با فساد:حق دسترسي به  اطالعات موجود در دستگاه هاي دولتي عالوه بر فراهم 

كردن زمينه هاي مشاركت مردم در تصميم گيري هاي مربوط به مسايل عمومي و نيز نظارت مردم 
بر عملكرد مديران جامعه، به عنوان ابزار مهمي براي مبارزه با فساد اداري نيز کاربرد دارد. تأثير 
قانون و سازوکارهای تضمين کننده آزادی اطالعات و حق دسترسی بر پيشگيری از فساد اداری 
مورد پذيرش همگان است. در بسياری از کشورها اين امر نخستين دليل تدوين قانون آزادی 
اطالعات و تضمين حق دسترسی بوده است برای مثال دولت سوئد دارای کهن ترين سنت آزادی 
اطالعات است و همواره اين کشور يکی از پايين ترين نرخ های فساد اداری را در جهان داشته 

است)نمکدوست تهرانی: 40 و 41(.
 به اعتقاد برخي صاحب نظران، شفافيت، كليدي ترين روش براي جلوگيري از فساد، كشف فساد 
و حمايت از تماميت حكومت است. وقتي مردم از آن و قراردادهايي كه اين دستگاه ها با اشخاص 
مختلف و به مناسبت هاي مختلف منعقد مي كنند آگاهي داشته باشند بسياري از زمينه هاي فساد 
اداري و مالي از بين مي رود. افراد نااليق به آساني نمي توانند وارد دستگاه هاي حكومتي شوند و 
بسياري از مجراهای رانت خواري  بسته مي شود. »اسرارگرايي«1  افراطي پوششي است كه خطاهاي 
حكومت و مأمورانش در پشت آن پنهان مي شود و آزادي اطالعات درصدد است تا »شفاف سازي 

حكومت«2  را جايگزين آن كند)انصاری، 1387:	34(.

1.Secrecy
2.Open Government
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د- تقویت فرآیند های اداری اصالح گرانه و افزایش کارآمدی: بر اثر شفاف سازی، سازوکارهای 

اداری و فرآيند های ناکارآمد دولتی آشکار می شوند و دولت بيش از پيش ناچار به تجديد ساختار 
خواهد شد هر قدر بر ميزان شفافيت دستگاه های حکومتی افزوده شود، به همان ميزان فرآيند های 
اصالحی اداره امور تقويت می شوند. اگر امکانات رسانه  ای و فناروی های اطالعات و ارتباطات 
و مدرن کردن شيوه های اجرايی که از آن به عنوان»دولت الکترونيکی« تعبير می شود، با تصويب 
و اجرای درست قوانين آزادی اطالعات همراه شود، به ميزان چشمگيری بر کارآمدی نظام اداری 
کشورها افزوده خواهد شد. اين آميزه راهی برای شفاف ساختن حکومت است، در عين حال سبب 

کاهش هزينه های اجرايی نيز می شود)نمکدوست تهرانی، 1382:	41(.
ه- تعلق اطالعات به مردم: مبناي ديگر براي دفاع از آزادي اطالعات و دسترسي به اطالعات دولتي 

آن است كه در يك جامعه مردم ساالر، كل حكومت و اطالعات آن به مردم تعلق دارد و حاكمان 
و مديران جامعه، به طور مستقيم يا غيرمستقيم، نماينده و وكيل مردم هستند. بر اين اساس، هر مالكي 
مي تواند به دارايي خود دسترسي داشته باشد و از كم و كيف اداره ی آن مطلع شود. اطالعات موجود 
در دستگاه هاي حكومتي به حكومت تعلق ندارد، بلكه از آن مردم است و حكومت به  نمايندگي 
از مردم از آن اطالعات نگهداري مي كند. همچنين مردم به عنوان موكل،  هر زمان كه مايل باشند 

مي توانند از وكيل خود بخواهند تا حساب دوره ی تصدي خود را پس دهد)انصاری:35(.
و( پاسخگویي: از ذهن خالي پرسشي برنمي خيزد تا پاسخي به آن داده شود. به همين دليل، حق 

دسترسي مردم به اطالعات موجود در دستگاه هاي حكومتي مقدمه پاسخگويي حكومت به شمار 
مي رود. وقتي مردم از كم و كيف اداره امور خود آگاه شوند، ممكن است ده ها پرسش يا نكته ی 
مبهم در اين باره براي آن ها مطرح شود. حكومِت پاسخگو، حكومتي است كه اين پرسش ها و 
نكته هاي مبهم را با گوش باز مي شنود و به آن ها پاسخ معقول مي دهد. بنابراين، حق دانستن به نحو 
الينفكي با پاسخگويي يعني هدف اصلي تمام نظام هاي حكومتي دموكراتيك پيوند خورده است. 
اگر فعاليت هاي حكومت و فرآيند تصميم گيري ها از نظارت عمومي پنهان داشته شوند قضاوت 
آگاهانه و ارزيابي هاي مردم، مطبوعات و مجلس دشوار و حتي بي ثمر خواهد بود. البته در داخل هر 
حكومتي سازوكارهايي نظير مجلس، دادگستري يا يك بازرس ويژه)سازمان بازرسی( وجود دارد 
كه از آن ها براي بررسي و كنترل سوءاستفاده از قدرت  به وسيله مجريان حكومت استفاده مي شود، 
ليكن براي اينكه اين سازوكارها نيز كارآمدتر باشند، دسترسي آن ها به اطالعات اجتناب ناپذير 
است. از همين رو به اعتقاد برخی از صاحب نظران، بهترين راه پيشگيری از اشتباه ها و کاستن از دامنه 
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آن ها اين است که سياست های موجود و سياستگذاری ها در برابر ديدگان عموم قرار بگيرند. در 
حقيقت هنگامی می توان از يک حکومت انتظار داشت که در رفتارهای خود خردورزی پيشه کند 
و به مشورت با شهروندان بپردازد که بتوان به حسابرسی در رفتار حکومت پرداخت و آن را واداشت 
که درباره کنش های خود به مردم توضيح دهد)Verhoeven,2000: 22(. ازاين منظر رابطه ميان 
مردم و قدرت سياسی نيز توجه به مفهوم آزادی اطالعات و حق دسترسی حايز اهميت ويژه است.
در عين حال اعمال قدرت از سوی مردم و کاستن از خودرأيی حکومت و نهادهای دولتی، تنها 
در شرايطی ميسر است که مردم از آنچه حکومت بدان مشغول است آگاه باشند.از همين رو حق 
دسترسی به اطالعات  هم سازوکاری الزم برای اعمال قدرت آگاهانه شهروندان در جهت تحقق 
حقوق خود و هم تضمينی برای درستکاری حکومت و رفتار مبتنی بر قانون و اعمال مشروع قدرت 

.)Ibid(عمومی از سوی آن است
با الهام از مفاهيم حق آزادي بيان و اطالعات، حق دسترسی به اطالعات و شفافيت و پاسخگويي 
می توان گفت سازمانی که دارای قدرت سياسی است بايد از پنهان كاري اطالعات خودداري كند. 
در يك جامعه مردم ساالر، منافع سازمان يا منافع عمومي در يك راستا قرار مي گيرند. نهادهاي 
دولتي خود را نمايندگان و كارگزاران و در عين حال ملزم به پاسخگويي مي دانند در حالي كه 
رابطه عمودي بين سازمان و مخاطبان در يك حكومت غيرمردم ساالر، پاسخگويي را غيرضروري 
تشخيص مي دهد. در يك حكومت غيرمردم ساالر كه بين سازمان و مخاطبان رابط عمودي وجود 
دارد، سازمان خود را در رأس و مردم را در قاعده مي بيند. بنابراين همه مصلحت ها را سازمان 
تشخيص مي دهد و او است كه تصميم  مي گيرد چه اطالعاتي و به چه ميزان قابل انتشار باشد. به 
نظرمی سد که  عملكرد نهادها و سازمان های دولتی در رابطه با شفاف سازي واقعيت هاي سازمان و 
ميزان تعهد به پاسخگويي، يكي از شاخص هاي »به رسميت شاختن حق دسترسی عموم به اطالعات« 

و »شکل گيری حوزه عمومی« است.

نظارت رسانه ای و حکمرانی خوب 

  حکمرانی خوب فرآيند تدوين و اجرای خط مشی های عمومی در زمينه های اقتصادی، اجتماعی، 
سياسی و فرهنگی با مشارکت سازمان های جامعه مدنی و رعايت اصول »شفافيت« ، »پاسخگويی«، 
»اثربخشی« به گونه ای است که ضمن برآوردن نيازهای اساسی جامعه به تحقق عدالت و امنيت و 
توسعه  پايدار منابع انسانی و محيط زيست منجر شود.حکمرانی خوب دارای ويژگی هايی مانند 
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مشارکت محوری، اجماع گرايی)تصميم های جمعی(، مسئوليت پذيری، شفافيت و پاسخگويی، 
اثربخشی و کارايی، منصفانه بودن و فراگيری و پيروی از حاکيمت قانون است) صانعی، 1385:	65	(.

معيارها و شاخص های متعددی برای اندازه گيری حكمرانی خوب وجود دارد. از جمله اين 
شاخص ها: 1- شفافيت تصميم ها و عملکردها و پاسخگويی حکومت در قبال مردم و افکار عمومی 
2 - آزادی اطالعات و رسانه ها 3	- ثبات سياسی کشور  4 -بهبود ميزان اثر بخشی حکومت 5  -بهبود 
كيفيت مقررات برای تنظيم امور اقتصادی 6  -حاکميت قانون و رعايت قانون توسط دولتمردان و 
مردم7 - مبازره با فساد وکنترل آن و 8	-	مشاركت مردم در تصميمات دولت  هستند)پور معصوم، 
1389: 11(.  همان طور که می دانيم  دستيابی به شفافيت و پاسخگويـی و مبارزه با فساد و ديگر 
شاخص ها منوط به  دسترسی به اطالعات و وجود آزادی رسانه ها است. در واقع زمانی يک دولت 
و يک سازمان يا نهـاد و شـرکت مـی توانـد از حکمرانـی خـوب  وکارايـی مطلـوب برخـوردار باشـد 
که  تصـميـم ها وعملکرد و خط مشی های آن در معرض نظارت و ارزيابی  افکار عمومی قرار گيرد 
و اين امر از طريق رسانه ها و کانال های ارتباط جمعی امکان پذير است. در جوامـع امروزی تقريبا 
تمام عرصه های سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رسانه ای شده اند. مخاطبان و شهروندان از 
دريچه رسانه ها به محيط و رويدادها می نگرند. رسانه های چاپی و شفاهی نگرش ها و جهان بينی 
آن ها را شکل داده، دگرگون کرده و حفظ و تقويت می کنند.  در چنين شرايطی دسترسی به رسانه ها از 
.)Sharma, 2002: 149(سوی نيروهای اجتماعی يکی از ابزارهای کليدی دستيابی به قدرت است
در يک جامعه دموکراتيک رسانه ها نقش مهمی برعهده دارند. دموکراسی به معنای حکمرانی مشارکتی  
تمام بازيگران  است که در آن رسانه ها مردم را در مورد مشکالت مختلف اجتماع آگاه مـی سازند که  
 .)Sharma,2002:150( اين خودآگاهـی،  دولتمـردان را متعهد به پاسخگويی به افکار عمومی می کنـد
در جوامع دموکراتيک رسانه ها به عنوان بخشی از جامعه مدنی با ايفای نقش های اطالع رسانی شفاف، 
نظارت بر تصميمات و عملکرد، نقد روند ها و رويه ها، نگهبانی از منافـع عمومـی و برجسـته سازی 
رويدادها و وقايع گوناگون نهاد مـؤثری برای دموکراتيزه کردن عرصه های قدرت، نظارت بر قدرت 
و ارزيابی و تعديل آن)دولت حداقلی(، تحقق عدالت اجتماعی، کاهش مفاسد اجتماعی و اقتصادی 
و سياسی و نيل به حکمرانی خوب محسوب می شوند. رسانه ها با پرسش از سازمان ها و يادآوری 
مسئوليت های آن ها در قبال شهروندان و الزام در پاسخگوکردن سازمان ها و ارکان قدرت و شکل دهـی 
سازمان های شيشـه ای،  مسبب ايجـاد شفافيت و اعتمـاد سازی در مـردم مـی شوند. در جوامع مردم ساالر 
در فضای حکمرانی،  اقتدار دولت و مقام های دولتی محدود شده و روابط يک جانبه، جای خود را به 
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روابط چند جانبه و افقی می دهد و دولت خود را در يک سطح با ديگر نهادها)سازمان ها، جامعه مدنی، 
رسانه ها و...( قرار می دهد يعنـی کنشگران عرصه حکمرانی به قدری از يکديگر استقالل دارند که 
نمـی توانند چيزی را بر ديگری تحميل کنند اما در عين حال آنقدر به يکديگر وابسته اند و می دانند 
بدون يکديگر قادر به اقدام نيستند. بنابراين با توجه به ماهيت؛ جوامع رسانه ها يا  ابزار حکمرانی هستند 
و يا خود يکی از بازيگران و عناصر اصلی حکمرانی می باشند. رسانه ها در به وجود آوردن حکمرانی 

خوب مؤثر بوده و يکی از ارکان اصلی اين مبحث می باشند.
هنگام پرداختن به نقش رسانه ها در حکمرانی خوب بايد به  جايگاه وکارکرد رسانه ها به عنوان يک 
رکن و بازيگر مدنی فعال، رابطه افقی رسانه ها با حکومت و ميزان آزادی و اختيارات رسانه ها)فضای نقد 
وتحليل و افشاگری و...( توجه کرد. در واقع نقش اثربخشی رسانه ها بر فرآيند حکمرانی به نوع مالکيت 
رسانه )خدمات عمومی، خصوصی و دولتـی(،  ميزان تکثرگرايـی و چنـدصدايی رسانه ای،  جايگاه 
رسانه ها در قوانيـن و حقوق و حدود آن ها،  ميزان دسترسـی به اطالعات دولتـی،  ساز وکارنظارت 
رسانه ها بر حکومت وشرکت ها و سازمان ها و نظاير آن بستگی دارد )Bokpin,2009:30(. چنين 
به نظر می رسد که اطالع رسانی شفاف و روان سازی جريان ارتباطات و اطالعات ميان بخش های 
مختلف جامعه و پاسخگو کردن حکومت و شرکت ها از مهم ترين وظايف رسانه ها در فرآيند 
حکمرانی خوب محسوب می شود. اما نبود قوانين مشخص و چهارچوب های قانونی دسترسی به 
اطالعات و همچنين محدوديت های موجود در دسترسی آزاد اطالعات سبب جلوگيری از ايفای 
نقش نگهبانی وتکثرگرايی رسانه ای شده وآن را با خطر مواجه می سازد. رسانه ها؛ هم از سوی دولت 
با استفاده از قوانين و قواعد حقوقی مربوط به مالکيت و سانسور و توزيع منابع مادی و اقتصادی مورد 
تهديد قرار می گيرند و هم از سوی بخش خصوصی با استفاده از تطميع ) مثال آگهی و...( و ساير 
ابزارها مـورد تهديـد واقـع مـی شونـد. در واقـع مـی توان گفت حكمرانـي به معنای شكستن قـدرت 
بيـن بخش هاي فعال در جامعـه است و انحصـار قدرت در يك يا دو بخـش و اجازه ندادن به فعاليت 
بخش هاي ديگر، ساختار را  از ويژگي حكمراني دور مي كند. رسانه های جمعی می توانند تحقق 
شاخص های مشارکت، پاسخگويی، عدالت و برابری و شفافيت حکمرانی خوب را  امکان پذير کنند.

مصاحبه های عمقی با صاحب نظران و  تحلیل آن

 در پژوهش حاضر با 60 نفر)هر گروه 20 نفر( از صاحب نظران و کارشناسان از جمله،  »روزنامه نگاران 
و استادان رسانه«، »مديران و کارشناسان روابط عمومی« و»مديران ارشد سازمان بازرسی«  مصاحبه انجام 
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گرفت. از آن ها خواسته شد تا »مهم ترين موانع موجود در دورن سازمان های دولتی را که مانعی اساسی 
بر سر راه نظارت رسانه ها  بر تصميم و عملکرد سازمان های مذکور هستند مشخص کنند«.

تحليل مصاحبه ی مصاحبه شوندگان نشان داد که آن ها مهم ترين موانع موجود در دورن سازمان ها 
برای نظارت رسانه ها را چنين عنوان می کنند :

1. مشكل دسترسي آزادانه رسانه ها به اطالعات در سازمان ها

سازمان هاي دولتي نگاهي مالکانه به اطالعات و اسناد خود دارند، از اين رو اغلب اطالعات عادي 
در گردش خود را نيز محرمانه و حفاظت شده تلقي مي كنند و مانع افشا و ابرازآن از سوي مديران 
وکارکنان مي شوند. عدم انتشار فعال و داوطلبانه ي اطالعات از سوي سازمان ها و اجازه ندادن به رسانه ها 
جهت حضور در نشست ها و جلسات، باعث مي شود تا دسترسي رسانه ها به اسناد و مدارک آن ها 
)كه در راستاي انجام وظيفه نظارتي و اطالع رساني شفاف ضروري به نظر مي رسد(، كاري پرهزينه، 

طاقت فرسا و بسيار کند شود. 

گویه هاي مرتبط:

•هنوز در سازمان هاي ما حق دسترسي همگاني به اطالع به رسميت شناخته نشده است و اصولًا رسانه ها 
نامحرم تلقي مي شوند. 

•بايد دسترسي آزادانه به اخبار و اطالعات سازمان ها در قوانين لحاظ شود و رسانه ها بتوانند به راحتي 
به منابع اطالعاتي دسترسي داشته باشند. 

•بايد همه سازمان ها توجيه شوند كه دسترسي خبرنگاران به منابع اطالعاتي آزاد است و اخبار و 
اطالعات مورد نياز خبرنگاران را بدون سانسور و تهديد در اختيار آن ها قرار دهند. 

•امكان دريافت اطالعات از سازمان ها به دليل شكل و ساختار اداري آن غيرممكن است. 
•بي اعتقادي به پاسخگويي، شفاف سازي اطالعات و تعامل با نهادهاي اجتماعي و مدني، نوعي بيماري 

فراگير است كه نظام مديريتي ما را تهديد مي كند. 
•در صورت همكاري نكردن روابط عمومي و يا حتي سازمان در ارايه اصالحات و ايجاد حق دسترسي 
رسانه ها به اطالعات، امكان بازخواست روابط عمومي  و سازمان ها در اَشكال حقوقي – اخالقي و قانوني 

وجود ندارد. 
•فضاي كسب اطالعات شديدًا در ايران محدود و بسته است يعني اصلًا  سازمان هاي اداري اجازه 

ورود به حيطه اطالعات را نمي دهند. 
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•در جامعه  ای كه حتي رسانه هاي منتقد روز به روز در حال رشد است پرده اي بين خودمان و آن ها 
ايجاد كرده ايم و مانع ورود آن ها مي شويم و آن ها هم در پشت پرده نمي دانند چه مي گذرد. 

•يكي از محدوديت هاي مهم آن است كه حق ابراز و افشاي اطالعات وجود ندارد. 

2. بي اعتقادي مدیران سازمان ها به حقوق مردم در جهت اطالع از عملكرد آن ها

رسانه ها بدون دسترسي به اطالعات كافي، نمي توانند به نقد، تحليل، پرسش و نظارت بپردازند. در 
عين حال با وجود تصويب قانون انتشار و دسترسي به اطالعات، روزنامه نگاران از دسترسي به اطالعات 
دولتي و سازمان ها محروم هستند. اين از آن رو است كه مديران و مسئوالن سازمان هاي دولتي اعتقادي 
جدي به حق مردم براي آگاه شدن از روند تصميم گيري ها و اقدام های خود ندارند؛ امري كه در 
صورت وقوع، موجب برقراري، حفظ و توسعه اعتماد متقابل بين مردم و حاکميت شده و کميت و 
کيفيت سطح مشارکت عمومي و مدني براي پيشبرد اهداف جامعه را در پي دارد و در نهايت حکومت 

را کارآمدتر و فساد را کنترل مي کند. 
نبود فرهنگ انتقادپذيري و توجيه نشدن مديران در اين خصوص كه مسئوليت پذيري توأم با 
پاسخگويي است، موجب گرديده تا مديران سازمان ها، نقد را در راستاي تخريب ارزيابي كنند و نه 
 تنها از رسانه هاي منتقد استقبال نکنند، بلکه در قبال آن ها سياست برخورد و تحقير را دنبال نمايند. اين 
مسئله به شكلي است كه در بسياري از سازمان هاي دولتي، آيين نامه ها و بخشنامه هاي داخلي مانع تماس 
رسانه ها با مسئوالن مي شود، به طور مثال در يک سازمان مصاحبه کارشناس بدون اجازه مقام باالتر 
ممنوع است. نتيجه قهري اين سياست تنبيهي، عدم همکاري مديران سازمان ها با مطبوعات در عرصه 
اطالع رساني  است چرا كه هيچ حمايتي از فرد اطالع دهنده نمي شود و وي با تزلزل شغلي و تنبيه مواجه 

خواهد بود. 

گویه هاي مرتبط:

•فكر مي كنند روابط عمومي يعني پوشاندن همه ي امور، گاهي وقت ها سعي مي كنند بعضي از 
كارهاي خوبشان هم كه انجام می دهند ديگران نفهمند و فكر مي كنند كه از همين هم يك چيزي 

پيدا مي كنند. 
•روابط عمومي كاركردي كه در نهادهاي ما دارد بيش تر از آن كه بخواهد اطالع رساني كند و يا 
به صورت سازماني آن اطالعات را در اختيار بگذارد تبديل به بازوي تبليغاتي و مدافع سازمان مي شود. 
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•مديران ضعيف تالش مي كنند تا با پنهان كاري، از انتشار اطالعات جلوگيري شود. 
•دولت حق دسترسي آزادانه به اطالعات را جزو حقوق شهروندي نمي داند و آن را در زمره مايملك 

خود قرار مي دهد.
•مديران سازمان ها به وجود آزادي اطالعات و حق دسترسي رسانه و مردم به اطالعات و حق آزادي 

بيان و داوري مردم در مورد عملكرد خود اعتقاد و التزامي ندارند. 
•اصلًا نهادهاي دولتي ما خود را مكلف به پاسخگويي نمي دانند.

•سازمان هاي ما پاسخگو به افكار عمومي نيستند. 
•به روابط عمومي ها ياد داده اند كه مدير چه مي خواهد، مدير چه چيزي را مي خواهد اطالع بدهد و 
چه چيزي را اطالع ندهد، با اين رسانه كار كند يا با رسانه ي ديگر، اصلًا مردم متوجه اين موضوع بشوند 

يا نشوند، مردم بايد بدانند يا نه، مردم اصلًا حق دارند بدانند يا نه. 
•در خيلي از جاها تفسير اين است كه نبايد اطالعات به مردم داده شود. در سازمان هاي دولتي چنين 
احساسي وجود دارد كه اطالعات بايد محرمانه تلقي شود و بيش تر از حد معيني نبايد به مردم اطالع 

داده شود.

3. گره زدن منافع شخصي و سازماني با منافع ملي 

مديران دولت و سازمان هاي دولتي، منافع شخصي و سازماني خود را با منافع ملي و خطوط قرمز نظام 
سياسي گره زده و بدين وسيله مانع هر گونه اطالع رساني جامع، انتقاد و سؤال از تصميم و عملکرد خود 

و يا پاسخگويي به آن مي شوند. 

گویه هاي مرتبط:

•در جامعه ي خودمان به دليل اين كه نهاد ما ساختارمند نيست همه خيلي سريع و راحت با استفاده از 
احساسات و عواطف ميتوانند خودشان را به منافع ملي گره بزنند.

• حتي رئيس شركت قند و شكر يک منطقه اگر يك موقعي نقد به او وارد شود اين را تضعيف 
مديركل مي داند، تضعيف مدير كل را تضعيف وزير مي داند و تضعيف وزير را به تضعيف رئيس 
جمهور ربط مي دهند و همين طور به هم متصل مي كنند و در آخر سر مي گويند كه اين سياه كاري و 

كارشكني است .
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4. تعامل نادرست رسانه ها و سازمان هاي دولتي و عملكرد غیر حرفه اي روابط عمومي ها در 
سازمان هاي دولتي

عدم آشنايي مديران سازمان ها و مسئوالن روابط عمومي با نقش و جايگاه رسانه )به عنوان آيينه 
واقعيت های جامعه( و همچنين تلقي مچ گيرانه از نقش نظارتي رسانه ها به جاي تلقي اصالحي، 
تحليلي، درمان گر و راهکارمحور )كه به نوعي در هر دو قشر مديران دولتي و اصحاب رسانه وجود 
دارد( باعث گرديده تا تعامل نادرستي ميان رسانه ها و سازمان هاي دولتي شكل بگيرد. اين مسئله 
اطالع رساني مصلحتي و كاملًا گزينشي روابط  عمومي ها درسازمان هاي دولتي را در پي دارد كه آن ها 
را به واحدهايي تشريفاتي بدل مي كند كه عهده دار پرده پوشي بر واقعيت های سازمان خود و تنها 

پاسخ گوي مديران ارشد سازمان هستند نه پاسخ گوي افکار عمومي و رسانه ها. 
از سوي ديگر تلقي روابط عمومي سازمان هاي دولتي از رسانه ها، ابزاري است؛ به اين معني كه رسانه ها 
را به منزله ي ابزاري در جهت تبليغ و معرفي نقاط قوت سازمان و پوشاندن نقاظ ضعف آن مي دانند، 
از اين رو روابط عمومي ها همواره و به انحاي مختلف )تهديد و تطميع( درصدد خاموش كردن بيان 

انتقادي رسانه ها مي باشند.

گویه هاي مرتبط:

•متأسفانه بسياري از روابط عمومي هاي ما بله قربان گو هستند در حالي كه بايد مشاور امين باشند، بازوي 
تبليغاتي و ارتباطي مسئول باشند، آخرين اخبارو اطالعات را برساند، تهديدها را برساند و آخرين 

ديدگاه ها را منتقل كند به مشتريان و مردم. 
•هر دو طرف ماجرا وقتي كه تعامل نداشته باشند به سراغ انقطاع و انسداد گفته ها مي روند و بعد اين ها 

اثر منفي مي گذارد در توليدات خبر و منبع در روزنامه. 
•مسئوالن ما به رسانه و خبرنگار نگاه ابزاري دارند و در واقع آن ها را وسيله اي براي بازتاب اهداف 

خود مي دانند. 
•برخي از مديران سازمان ها، تصور مي كنند خبرنگاران تريبون تبليغاتي آن ها هستند كه دائما بايد 
فعاليت ها و نكات مثبت آن ها را منعكس كنند و اين در حالي است كه رسانه ها وظيفه  نظارت و 

بررسي امور را برعهده دارند تا وضعيت تعادل را در جامعه حاكم كنند. 
•وقتي كه روابط عمومي   سازمان ها  از افراد قوي تشكيل نمي شوند و كساني رئيس مي شوند كه 
برحسب ميزان امانت داري و ميزان اطميناني كه مدير باال دستي از آن ها دارد منسوب مي شوند و 
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اصلًا به كاركرد روابط عمومي و مختصات روابط عمومي آشنا نيستند براي همين اصلًا تعامل خوبي 
با رسانه را پيدا  نمي كند.

•نگاه به روابط عمومي ها تبليغاتي است. همچنين پائين بودن سواد رسانه اي در روابط عمومي و 
سازماني، اطالع از رسانه و نقش رسانه)عدم شناخت رسانه ها(، كميت و كيفيت عملكرد آن ها در اين 

زمينه مؤثر است. 
•تقابل بين مديران و سازمان ها با رسانه ها از مواردي است كه مي توان به آن اشاره كرد. 

•روابط عمومي به انحاي مختلف )تهديد و تطميع( درصدد خاموش كردن رسانه ها باشد. 
•در روابط عمومي اداره های دولتي كادر ارتباطي و مديريتي ورزيده، آموزش ديده و با انگيزه براي 

تعامل با اصحاب رسانه وجود ندارد. 
•ارتباط بين رسانه ها و سازمان هاي دولتي ارتباط منسجم، منطقي و مبتني بر تفاهم و دوستانه نيست. 
گرايش به »خريدن« رسانه ها، تن دادن به تبليغات پرزرق و برق يكسويه، به جاي پذيرِش دوسويگي و 
نقدپذيري و تبديل روابط عمومي ها به واحدهاي تشريفاتي و متصدي پرده پوشي بر واقعيت ها، از جمله 

آسيب هاي موجود در نظام اداره های دولتي ما است. 
•روابط عمومي و خبرنگاران چون هيچ كدام حرفه اي و متخصص نيستند با هم معامله مي كنند. 

•روابط عمومي سازمان ها غيرحرفه اي هستند: مثلًا كسي كه به درد جايي نمي خورد رفته است روابط 
عمومي. 

•روابط عمومي كه وسيله انتقال و تسهيل است، به يك سدي تبديل مي شود و به شما به هيچ وجه اجازه 
ارتباط نمي دهد. 

•خيلي از روابط عمومي ها تالش مي كنند كه نظر خبرنگاران را به سمت خودشان با استفاده از راه هاي 
غير معمول چه از نظر مالي و اقتصادي و يا تهديد جلب كنند. 

•كساني كه در روابط عمومي ها هستند نمي توانند نگاه حرفه اي و برخورد حرفه اي با رسانه ها داشته 
باشند، چرا كه اصولًا تخصص اين كار را ندارند. 

•سازمان هاي دولتي و حكومتي با استفاده از تطميع، جلوي رسانه را مي گيرند. 
•در سال هاي اخير عارضه اي پيش آمده که به نظر مي رسد شايد در هر دو طرف؛ هم در حوزه  
رسانه و هم در حوزه ي روابط عمومي ها وجود دارد و اين نقص است كه سعي مي كنند از مسيرهاي 
غير شفاف و غيراصولي مسير را طي كنند، مثلًا يكي از ابزارهايي كه استفاده مي كنند هديه دادن است. 
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•متأسفانه هديـه دادن سازمان ها به خبـرنگاران يك مسئله عادي شـده اسـت، آن خبـرنگار ديگـر 
نمك گير آن وزارتخانه يا سازمان مي شود.

•مديران تنها در مواضع و ايام خاص سراغ رسانه را مي گيرند و فقط زماني مبادرت به برقراري ارتباط 
مي كنند كه خود بخواهند. از اين  رو بين آن ها  )سازمان و رسانه( ارتباط هدفمند و دوسويه برقرار 

نمي شود. 
•روابط عمومي ها پنهان كاري هايي دارند و نقش سخنگو در توجيه عملكردسازمان دارند. 

5. عدم اطالع رساني شفاف و سریع توسط سازمان ها

عدم اطالع رساني كامل، شفاف و سريع سازمان ها از تصميمات و عملکردهاي خود، باعث گردش 
نادرست اطالعات و در نتيجه فراهم آمدن زمينه اي براي رانت خواري و بروز انواع فساد اداري مي شود.

 
گویه هاي مرتبط:

•يك واقعيتي است كه در سازمان هاي ما هست و آن هم اينكه دوست ندارند اطالعات را حتي به 
صورت قطره چكاني در اختيار خواننده قرار دهند، يعني همه چيز را در يك قالب امنيتي براي سيستم 

در نظر می گيرند. 
•در درون سازمان هاي دولتي آيين نامه ها و بخشنامه هاي داخلي مانع اصلي در اطالع رساني به موقع 

و شفاف است. 
•فرار از بيان واقعيت با توجيهات متفاوت و نيز در برخي موارد گريز از پاسخ دهي در خصوص 

مسئوليت ها به عنوان موانع درون سازماني لحاظ مي شوند. 
•از اخبار و اطالعات سازمان  محافظت مي شود و اين اخبار با احتياط در اختيار رسانه ها قرار مي گيرد 

كه مانع عملكرد شفاف سازماني است. 
•روابط عمومي تحصيالت خاص خودش را مي طلبد. متأسفانه افرادي كه درروابط عمومي كار 

مي كنند، نه تحصيالت ونه تجربه ي اين كار را ندارند. 
•برخي از دستگاه ها خيلي راغب نيستند آن شفافيت خدمات و كاري كه دارند شايد به دليل اينكه در 

كارشان نقصي وجود دارد گاهي اوقات موانع و پرده هايي را بين خودشان و رسانه ها ايجاد مي كنند. 
•اخبار سازمان ها را به طور شفاف اعالم نمي كنند. 
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•در اغلب سازمان هاي اداري كشور شفافيت و پاسخگويي وجود ندارد. 
•يكي از موانع ديگر اين است كه مسئولين ما معمولًا همه چيز را محرمانه تلقي مي كنند كه از موانع 

بزرگ براي نظارت است. 

6. ارایه اطالعات ناقص و نادرست به رسانه ها

سازمان ها براساس مصلحت تشخيص مي دهند که چه اطالعاتي و به چه ميزان انتشار يابد، از اين رو 
بسياري از اطالعات منتشر شده نادرست، غير واقعي و در نتيجه غير قابل اعتماد است. 

گویه هاي مرتبط:

•روابط عمومي ها مانع اطالع رساني شفاف هستند. 
•روابط عمومي مي انديشد كه تمامي تعهد او نسبت به سازمان دفاع از مدير يت و احتمالًا كارهاي 

نادرستي است كه در سازمان انجام شده است. 
•روابط عمومي ها تالش مي كنند كه فيلتر كنند و جلوي موارد منفي موجود را بگيرند و به نمود موارد 
مثبت سازمان بپردازند و همين دليلي است كه نگذارند نقش نظارتي رسانه ها بر دستگاه ها به خوبي 

صورت بگيرد. 
•خيلي از روابط عمومي ها مي توانند به عنوان يك مانع عمل كنند و سر راه ايفاي نقش نظارتي رسانه ها 

قرار گيرند مانند: حذف اطالعات، دادن اطالعات نادرست. 
•مالحظات مديريتي باعث مي شود كه مديران و كاركنان و كارشناسان حقايق را عنوان نكنند. 

مدل مفهومی برمبنای مبانی تئوریک و مصاحبه های عمقی:

 پژوهش حاضر نخستين پژوهشی است که در ايران با هدف شناسايی موانع و چالش های  فراروی 
رسانه های جمعی در نقش آفرينی نظارتی بر سازمان های دولتی انجام می گيرد.لذا يکی از مشکالت 
و مسائل اساسی اين پژوهش فقدان يک چارچوب نظری منسجم برای استخراج  مؤلفه ها و متغيرهايی 
بود که در وضع موجود در دورن سازمان های دولتی بر نظارت رسانه ها مؤثر هستند. برهمين اساس 
در پژوهش حاضر عالوه بر تدوين مبانی نظری، برای شناخت وضع موجود و شناسايی شاخص ها و 
متغيرها  مصاحبه هايی با صاحب نظران و متخصصان و دست اندرکاران  حوزه رسانه  انجام شد. در واقع 
فرض براين بود که برخی از مؤلفه ها و عوامل و يا موانع نظارت رسانه ای متأثر از شرايط و ساختارهای 
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سازمانی هستند و اين شاخص ها و مؤلفه ها، تنها با استفاده از مصاحبه های نيمه ساختارمند با بخشی از 
جامعه آماری)نمونه ای هدفمند از متخصصان و کارشناسان حوزه رسانه، مديران سازمان های دولتی 

وکارشناسان سازمان بازرسی( قابل کشف و ضبط کردن بودند.
پس از انجام مصاحبه ها و پياده سازی و کد گذاری و تحليل آن ها و همچنين با بررسی مبانی نظری 
و تجربی، 30 مؤلفه )مانع( در درون سازمان ها کشف شد که مانع اساسی بر سر راه نظارت رسانه ای 
هستند. اما متغيرها و مؤلفه ها پس از ارزيابی، تلفيق، تدقيق و پااليش و ويرايش به 12 شاخص تقليل 
يافت. اين شاخص ها در قالب گويه هايی تدوين شدند و پس از بررسی و تأييد اعتبار صوری به 
صورت پرسشنامه همراه با مقياس ليکرت با پيوستار 5 درجه ای برای هر گويه، در اختيار پاسخگويان 

قرار گرفت و از آنان خواسته شد تا نظر خود را از کاملًا موافقم)5( تا کاملًا مخالفم)1( ابراز دارند. 
منظور از موانع درون سازمانی، موانعی هستند که از نظر ساختار سازمانی، آيين نامه و مقررات داخلی، 
بينش مديريتی، نحوه تعامل با محيط پيرامونی، نگاه به اطالعات و اطالع رسانی در سازمان های دولتی 

ناشی می شوند.شاخص های موانع درون سازمانی نظارت رسانه ای در مدل  زير نشان داده شده اند:

 

	

موانـع	سازمانـي-	

نـهادي)درون	

سازمان	هاي	دولتـي(	

نظارت	رسانه	اي	بر	

 سازمان	هاي	دولتـي

انسداد	ارتباطات	دورن	

 سازماني	توسط	روابط	عمومي

بسته	بودن	جلسات	اداره	

 هاي	دولتي	بر	روي	رسانه	ها

طاقت	فرسا	بودن	دسترسي	به	

 اخبار	سازمان

تهديد	و	تطمیع	رسانه	ها	از	

 سوي	سازمان	ها

نگاه	مالکانه	سازمان	هاي	

سازماني	دولتي	به	اطالعات  

نگاه	ابزاري	مديران	سازمان	

 ها	به	رسانه	ها

محرمانه	بودنِ	حداقلِ	اطالعات	

 در	سازمان	هاي	دولتي

 

گره	زدن	منافع	شخصي	و	

سازماني	با	منافع	ملي	توسط	

 مديران	سازمان

تلقي	هجمه	گرايانه	مديرانِ	

 سازمان	ها	از	انتقاد	رسانه	ها

به	رسیمت	نشاختنِ	حقِ	آگاه	

 شدنِ	مردم	از	مسائل	سازماني

آيین	نامه	ها	و	بخشنامه	هاي	

اداري	دست	وپاگیر	اطالع	رساني	

	شفاف

تلقي	مچ	گیرانه	سازمان	ها	از	

 اطالع	رساني	شفاف	رسانه	ها
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برمبنای اين مدل، اگر رسانه ها را به عنوان  ناظر در نظر بگيريم سازمان های دولتی در جايگاه 
نظارت شونده قرار می گيرند.براين اساس نظارت شونده دو راه را در پيش خواهد گرفت؛ الف- 
خودگشودگی و شفاف سازی و اطالع رسانی صريح و سريع و ارتباطات و تعامل دوسويه مناسب 
و مطلوب با رسانه ها ب- خودانقباظی، پنهان سازی، ابهام و نقص دراطالع رسانی و انسداد در 

ارتباطات و اطالع رسانی،تطميع و تهديد رسانه ها.

روش شناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نوع اکتشافی-کاربردی است و برای نيل به اهداف پژوهش عالوه بر روش اسنادی 
)برای تدوين مبانی و چارچوب نظری و بررسی پژوهش های تجربی(،  از  روش پژوهش کيفی 
)مصاحبه عميق( و کمی)پيمايش( به صورت تلفيقی استفاده شد. در پژوهش حاضر از تکنيک های 
پرسشنامه بسته پاسخ ومصاحبه نيمه ساختار يافته برای جمع آوری اطالعات ميدانی و بررسی و 

سنجش نگرش ديدگاه جامعه آماری  استفاده شد.
جامعه آماری پژوهش سه گروه روزنامه نگاران)سردبيران و مديران عامل رسانه ها(، مديران و 
کارشناسان روابط عمومی)وزارتخانه ها وسازمان های مهم دولتی( ومديران ارشد سازمان بازرسی 
کل کشور بودند. شيوه نمونه گيری از افراد مورد مطالعه هم برای روش کمی)پيمايش( و هم 
کيفی)مصاحبه( به صورت »نمونه گيری هدفمند« بود. برای بخش مصاحبه عمقی)با هدف غنی کردن 
پشتوانه مباحث نظری و شناسايی متغيرهای اصلی( به شيوه نمونه گيری هدفمند، نمونه ای 60 نفره)از هر 
دسته 20 نفر(  از صاحب نظران و کارشناسان هر سه دسته انتخاب و با آن ها مصاحبه ای عمقی در مورد 

موانع نظارت رسانه ای بر سازمان های دولتی صورت گرفت. 
برای بخش پيمايش و مطالعه ميدانی وسيع تر، به منظور جلوگيری از اشتباه در اندازه گيری  بلکه بر 
مبنای ارزيابی داوران و صاحب نظران)شورای ارزيابی و داوری علمی بررسی طرح های پژوهشی 
سازمان بازرسی کل کشور متشکل از استادان علوم اجتماعی کشور( برای هر گروه مورد بررسی 
به طور يکسان 133 نفر و در مجموع 399 نفرصاحب نظر وکارشناس در حوزه رسانه ها، روابط 

عمومی و نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور مورد پرسش واقع شدند.
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یافته ها:

دراين بخش از مقاله مهم ترين يافته های حاصل از مصاحبه ها و پيمايش ارايه می شود.

1 -طاقت فرسا بودن دسترسی به اخبار سازمان

جدول شماره)1( توزيع فراوانی ميزان موافقت پاسخگويان باگويه » فرآيند دسترسي به اطالعات 
و اخبار مربوط به تصميم و عملکرد سازمان ها، طاقت فرسا، پرهزينه و کند است«.

جدول شماره )1(
درصدخالصفراوانی       ميزان موافقت با گويه

۶1/5کامال مخالفم

5213مخالفم

27۶/8بی نظرم

22255/۶موافقم

9223/1کاملًا موافقم

399100جمع

همان طور که داده های جدول 1 نشان می دهد،  بيش تر پاسخگويان يعنی 78/7 درصد آنان براين 
باورند که فرآيند دسترسي به اطالعات و اخبار مربوط به تصميم و عملکرد سازمان ها، طاقت فرسا، 

پرهزينه و کند است.تنها 14/5 درصد با اين موضوع مخالفت کرده اند.
اين گويه به يکی از مهم ترين موانع درون سازمان های دولتی برای جلوگيری از نظارت رسانه ها 
بر عملکردشان اشاره دارد. به واقع يكي از معيارهاي كليدي ارزيابي قوانين مربوط به آزادي اطالعات 
و نظارت بر تصميم ها و عملکرد دولت و نهادهای دولتی، دسترسي آسان، كم هزينه و سريع افراد به 
اطالعاتي است كه در جست وجوي آن هستند. اين توافق باال بر روی اين گويه بيانگر اين است که 

پاسخگويان آن را مانعی اساسی می دانند. 

2-بسته بودن جلسات اداره های دولتی بر روی رسانه ها

جدول شماره )2(توزيع فراوانی ميزان موافقت پاسخگويان باگويه »بسته بودن جلسات ادارات بر روی 
رسانه ها و توليد اطالعات توسط روابط عمومی ها، موجب محدودسازی و کنترل اخبار و اطالعات و 

ارايه اطالعات مصلحتی به رسانه ها شده است«.
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جدول شماره )2(
درصدخالصفراوانی       ميزان موافقت با گويه

41کامال مخالفم

4۶11/5مخالفم

338/3بی نظرم

2245۶/1موافقم

9223/1کاملًا موافقم

399100جمع

براساس جدول شماره 2 می توان گفت که	79/2 درصد پاسخگويان براين اعتقاد هستندکه بسته 
بودن جلسات اداره ها برروی رسانه ها و توليد اطالعات توسط روابط عمومی ها، موجب محدودسازی 
وکنترل اخبار و اطالعات و ارايه اطالعات مصلحتی به رسانه ها شده است. تنها 12/5	درصد با اين گويه 

مخالف بوده اند.

3	-انسداد ارتباطات دورن سازمانی توسط روابط عمومی

جدول)3(  توزيع فراوانی ميزان موافقت پاسخگويان باگويه »روابط عمومی سازمان های دولتی 
يک عامل و مسدود کننده فرآيند ارتباطات و اطالع رسانی درون و برون سازمانی تبديل شده و 

متصدي پرده پوشي بر واقعيات های سازمانی ومدافع يک جانبه آن است«.

جدول شماره )3(
درصدخالصفراوانی       ميزان موافقت با گويه

205کامال مخالفم

8120/3مخالفم

7919/8بی نظرم

15338/3موافقم

۶۶1۶/5کاملًا موافقم

399100جمع

داده های جدول شماره 3 بيانگر اين است که  54/8 درصد پاسخگويان براين باورند که روابط 
عمومی سازمان های دولتی يک عامل فلج کننده وباعث مسدود شدن فرآيند ارتباطات و اطالع رسانی 
درون و برون سازمانی تبديل شده و متصدي پرده پوشي بر واقعيت های سازمانی ومدافع يک جانبه 
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آن است. در همان حال	25/3 درصد با مضمون اين گويه مخالف بوده اند و حدود 20 درصد 
نيز بی نظر بوده اند. به عبارتی آن ها معتقدند، روابط عمومی به عنوان مهم ترين پل ارتباطی سازمان 
با محيط پيرامون، بايد تسهيل گر  فرآيند ارتباطات درون و برون سازمانی به ويژه ارتباط با رسانه ها 
باشد. روابط عمومی بايد اطالع رسانی شفاف و دفاع منطقی را در  راستای ارتقای تصوير و جايگاه و 
سرمايه اجتماعی سازمان در ميان مخاطبان سرلوحه کار خود قرار دهد و از پنهان کاری، پرده پوشی 

بر نقاط ضعف سازمان و تأکيد صرف بر منافع سازمانی پرهيز کند.

4-به رسیمت نشاختِن حِق آگاه شدِن مردم از مسایل سازمانی

جدول)4( توزيع فراوانی ميزان موافقت پاسخگويان باگويه » مديران و مسئوالن سازمان های دولتی 
برای مردم حق آگاه شدن از تصميم ها، اقدامات و عملکردها و حق اظهارنظر و انتقاد و اعتراض به 

آن ها را قايل نيستند«.
جدول شماره )4(

درصدخالصفراوانی       ميزان موافقت با گويه

133/3کامال مخالفم

۶917/3مخالفم

۶817بی نظرم

17۶44/1موافقم

733/18کاملًا موافقم

399100جمع

براساس داده های جدول شماره 4، می توان گفت که 62/4 درصد پاسخگويان برآنند که مديران 
ومسئوالن سازمان های دولتی برای مردم حق آگاه شدن از تصميم ها، اقدام و عملکردها و حق 
اظهارنظر و انتقاد و اعتراض به آن ها را قايل نيستند. اين در حالی است که 20/6 درصد نيز با  مضمون 

گويه موافق نبوده اند و 17 درصد نيز گزينه »بی نظرم« را عالمت زده اند. 

5-نگاه مالکانه سازمان های دولتی به اطالعات سازمانی

جدول)5( توزيع فراوانی ميزان موافقت پاسخگويان باگويه » چون دولت و سازمان های دولتی 
خود را مالک)نه امانت دار( سازمان، اطالعات و اسناد آن می دانند، خود را بی نياز از پاسخگويی به 

شهروندان در برابر تصميمات وعملکرد خود می دانند«
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جدول شماره )5(
درصدخالصفراوانی       ميزان موافقت با گويه

112/8کامال مخالفم

7518/8مخالفم

۶015بی نظرم

17543/9موافقم

7819/5کاملًا موافقم

399100جمع

براساس جدول شماره 5 می توان گفت که 63/4	درصد  پاسخگويان معتقدند چون دولت و سازمان های 
دولتی خود را مالک)نه امانت دار( سازمان، اطالعات و اسناد آن می دانند، خود را بی نياز از پاسخگويی به 

شهروندان در برابر تصميم ها وعملکرد خود می دانند.

6 -تلقی هجمه گرایانه مدیراِن سازمان ها از انتقاد رسانه ها

جدول شماره )6( توزيع فراوانی ميزان موافقت پاسخگويان باگويه » مديران سازمان ها »انتقاد« 
را »هجمه« می دانند و توجيه نيستند که در صورت پذيرش يک سمت، تصميم ها و عملکردشان 

درمعرض ارزيابی انتقادی رسانه ها و افکار عمومی قرار می گيرد«.

جدول شماره )6(
درصدخالصفراوانی       ميزان موافقت با گويه

82کامال مخالفم

389/5مخالفم

4110/3بی نظرم

20350/9موافقم

10927/3کاملًا موافقم

399100جمع

براساس جدول شماره6 مـی تـوان گفت که 78 درصـد پاسخگويان اعتقاد دارند که مديران 
سازمان ها »انتقاد« را »هجمه« می دانند و توجيه نيستند که در صورت پذيرش يک سمت، تصميم ها 
و عملکردشان درمعرض ارزيابی انتقادی رسانه ها و افکار عمومی قرار می گيرد. 11/5 درصد نيز 

بااين گويه مخالف بوده اند.
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نقد به معنی ومفهوم قضاوت و داوری، خرده گيری، ارايه معايب و محاسن است که هدف اصلي 
آن تغيير وضعيت نامطلوب به وضعيت مطلوب است. اما هجوم يعنی حمله و تهديد که هدف اصلی 
آن تخريب و  شکست دادن و از ميدان به درکردن رقيب و يا دشمن است.  به نظر می رسد در ايران، 
معنای هجمه با معنای نقد يکسان گرفته شده و يا برداشت يکسانی از آن صورت می گيرد.اين در 
حالی است که بيان های انتقادی رسانه ها به دليل اينکه واجد منافع عمومی نفع عمومی هستند و پيامد 
اصالحی دارند، از ضرورت های کار رسانه است. زيرا روزنامه نگار حرفه ای بدون غرض شخصی 

با هدف دفاع از منافع عمومی به انتقاد و تحليل و تفسير انتقادی می پردازد. 

7	-گاه ابزاری مدیران سازمان ها به رسانه ها

جدول شماره )7( توزيع فراوانی ميزان موافقت پاسخگويان باگويه »مديران سازمان های دولتی 
رسانه ها را بلندگوو ابزار تبليغ واطالع رسانی تصميم ها وعملکردهای خوشايند سازمان وپوشاندن 

نقاط ضعف وتصميم ها وعملکردهای ناخوشايند می دانند«.

جدول شماره )7(

درصدخالصفراوانی       ميزان موافقت با گويه

112/8کامال مخالفم

4411مخالفم

5213بی نظرم

18847/1موافقم

10426/1کاملًا موافقم

399100جمع

نتايج داده های جدول شماه 7 نشان مـی دهـد که 73/2	درصد پاسخگويان معتقدنـد که مديران 
سازمان های دولتی رسانه ها را بلندگو و ابزار تبليغ واطالع رسانی تصميم ها وعملکردهای خوشايند 
سازمان و پوشاندن نقاط ضعف ، تصميم ها و عملکردهای ناخوشايند می دانند. 13/8	درصد نيز با 

مضمون گويه موافق نبوده اند.



33موانع اداری-سازمانی نظارت رسانه ای بر سازمان های دولتی

8	-گره زدن منافع شخصی و سازمانی با منافع ملی توسط مدیران سازمان

جدول شماره )8( توزيع فراوانی ميزان موافقت پاسخگويان باگويه » مديران سازمان های دولتی منافع 
شخصی وسازمانی را با منافع ملی و خطوط قرمز نظام سياسی گره زده و بدين وسيله مانع هرگونه 

انتقادوسؤال ازتصميم وعملکردخود می شوند«.

جدول شماره )8(
درصدخالصفراوانی       ميزان موافقت با گويه

82کامال مخالفم

358/8مخالفم

5914/8بی نظرم

20050/1موافقم

9724/3کاملًا موافقم

399100جمع

براساس نتايج جدول شماره 8	می توان اظهار داشت که	74/4 درصد پاسخگويان براين باورند که  
مديران سازمان های دولتی منافع شخصی وسازمانی را با منافع ملی و خطوط قرمز نظام سياسی گره زده 
و بدين وسيله مانع هرگونه انتقاد وسؤال از تصميم و عملکرد خود می شوند و تنها حدود 11 درصد 

مخالفت کرده اند.

9	-آیین نامه ها و بخشنامه های اداری دست وپاگیر

جدول شماره )9(  توزيع فراوانی ميزان موافقت پاسخگويان باگويه »آيين نامه ها و بخشنامه های داخلی 
سازمان های دولتی، مانعی اساسی در تماس رسانه ها با مديران و کارشناسان داخل سازمان هستند«.

جدول شماره )9(
درصدخالصفراوانی       ميزان موافقت با گويه

82کامال مخالفم

7719/3مخالفم

10726/8بی نظرم

15839/6موافقم

4912/3کاملًا موافقم

399100جمع
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براساس جدول شماره 9، حدود 53درصد پاسخگويان براين باورند که آيين نامه ها و بخشنامه های 
داخلی سازمان های دولتی، مانعی اساسی در تماس رسانه ها با مديران و کارشناسان داخل سازمان 

هستند. اين در حالی است که 21 درصد مخالفت کرده وحدود 27	درصد نيز بی نظر بوده اند.

10	-تهدید و تطمیع رسانه ها از سوی سازمان ها

جدول شماره )10(توزيع فراوانی ميزان موافقت پاسخگويان باگويه » در صورت برجسته کردن 
نقاط ضعف سازمان های دولتی، روابط عمومي ها با تهديد وتطميع درصدد خاموش كردن رسانه ها 

برمی آيند«.
جدول شماره )10(

درصدخالصفراوانی       ميزان موافقت با گويه

112/8کامال مخالفم

5914/8مخالفم

9924/8بی نظرم

17443/6موافقم

5۶14کاملًا موافقم

399100جمع

نتايج  به دست آمده از جدول شماره 10 نشان می دهد،	57/6 درصد پاسخگويان اعتقاد دارندکه در 
صورت برجسته کردن نقاط ضعف سازمان های دولتی، روابط عمومي ها با تهديد وتطميع درصدد 
خامـوش كردن رسانه ها بـرمـی آينـد.در عين حال 17 درصد مخالفت کرده و حـدود 25 درصد نيز 

بی نظر بوده اند.

11	-تلقی مچ گیرانه ی سازمان ها از اطالع رسانی شفاف رسانه ها

جدول شماره )11(  توزيع فراوانی ميزان موافقت پاسخگويان باگويه » مديران سازمان های دولتی 
تلقی مچ گيرانه ای ازکارکرد »اطالع رسانی شفاف« و »پاسخگويی« به رسانه ها دارند و ازاين مچ گيری 

رسانه ها  هراسانند«.
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جدول شماره )11(
درصدخالصفراوانی       ميزان موافقت با گويه

102/5کامال مخالفم

338/3مخالفم

۶315/8بی نظرم

20۶51/6موافقم

8721/8کاملًا موافقم

399100جمع

داده های جدول شماره 11 نشان می دهد که 73/4	درصد پاسخگويان برآنند که مديران سازمان های 
دولتی تلقی مچ گيرانه ای ازکارکرد »اطالع رسانی شفاف« و »پاسخگويی« به رسانه ها دارند و ازاين 
مچ گيری رسانه ها هراسان هستند. حدود 11 درصد با آن مخالفند و حدود 16 درصد نيز بی نظر بوده اند.
اطالع رسانی شفاف و پاسخگويی دوکارکرد اصلی رسانه ها برای مبارزه با خطاکاری و قانون گريزی 
نهادها و سازمان های اجتماعی ونظارت بر حسن اجرای امور و قوانين است. شفافيت به معنی انتشار علنی 
اطالعات دولتی برای شهروندان است. يك نظام اداري و قانون گذاري شفاف، نظامي است كه امكان 
بصيرت را براي شهروندان خود فراهم مي آورد. تقريبًا سنتي ترين دليل براي شفاف سازي حكومت ها 

اين است كه شفافيت حكومت، كنترل ُكنش و واكنش هاي مؤسسات عمومي را تسهيل مي كند. 

12 -محرمانه بودِن حداقِل اطالعات در سازمان های دولتی
جـدول شمـاره)12( توزيـع فـراوانـی ميـزان مـوافقـت پاسخگويان باگويـه » حـداقـل اطالعات 
درسازمان های دولتی به صورت محرمانه بوده و افشا و ابرازآن از سوی مديران و کارشناسان و کارکنان 

به بيرون سازمان و رسانه ها ممنوع است«.
جدول شماره )12(

درصدخالصفراوانی       ميزان موافقت با گويه

102/5کامال مخالفم

338/3مخالفم

۶315/8بی نظرم

20۶51/6موافقم

8721/8کاملًا موافقم

399100جمع
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نتايج حاصل از جدول شماره 12 بيانگر اين موضوع است که	59/5 درصد پاسخگويان برآنند که 
حداقل اطالعات درسازمان های دولتی به صورت محرمانه بوده و افشا و ابراز آن از سوی مديران و 
کارشناسان و کارکنان به بيرون سازمان و رسانه ها ممنوع است. در همان حال	21/3 درصد با اين گويه 
مخالف هستند و 19 درصد نيز گزينه »بی نظرم« را انتخاب کرده اند. يکی از مسائل درون سازمانی 
نظارت رسانه ای بر سازمان های دولتی اين است که تمام اسناد دولتی طبقه بندي شده اند و همه آن ها 
در حد اسناد محرمانه قلمداد می شوند. اين امر ناشی از نبود تعريف جامعي از اطالعات و اخبار محرمانه 
است  مسئله ديگر اين است که اصل تفكيك در اسناد ما وجود ندارد، يعني بخش قابل انتشار آن نيز 
مشخص نيست و برهمين اساس حداقل اطالعات درون سازمانی محرمانه بوده و ارايه و اطالع رسانی به 

بيرون سازمان و به ويژه رسانه ها پيامدهای شغلی و قضايی و... به دنبال دارد.

نتیجه گیری و پیشنهاد ها:

هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی موانع موجود در درون سازمان های دولتی بر سر راه نظارت 
رسانه ها است. منظور از موانع درون سازمانی، موانعی هستند که از ساختار سازمانی، آيين نامه و مقررات 
داخلی، بينش مديريتی، نحوه تعامل با محيط پيرامونی، نگاه به اطالعات و اطالع رسانی در سازمان های 

دولتی ناشی می شوند.
نتايج نشان می دهد که	62/4	درصد پاسخگويان برآنند که مديران ومسئوالن سازمان های دولتی برای 
مردم حق آگاه شدن از تصميم ها، اقدامات و عملکردها و حق اظهارنظر و انتقاد و اعتراض به آن ها را 

قايل نيستند.
 منظور از حق دسترسي به اطالعات، آن است كه هر يك از اعضاي جامعه در هر زمان بتواند تقاضاي 
دسترسي به اطالعاتي را داشته باشد كه در يكي از مؤسسات  دولتی، عمومي و گاه خصوصي نگهداري 
مي شود. حق دسترسي مردم به اطالعات موجود در دستگاه هاي حكومتي مقدمه پاسخگويي حكومت 
به شمار مي رود. اگر فعاليت هاي دولت و فرايند تصميم گيري ها از نظارت عمومي پنهان داشته شوند 
قضاوت آگاهانه و ارزيابي هاي مردم، مطبوعات و مجلس دشوار و حتي بي ثمر خواهد بود. نتايج بيانگر 
اين است که از نظر	63/4	درصد  پاسخگويان دولت و سازمان های دولتی خود را مالک)نه امانت دار( 
سازمان، اطالعات و اسناد آن می دانند وخود را بی نياز از پاسخگويی به شهروندان در برابر تصميم ها 

وعملکرد خود می دانند.
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 در يك جامعه مردم ساالر، كل حكومت و اطالعات آن به مردم تعلق دارد و حاكمان و مديران 
جامعه، به طور مستقيم يا غيرمستقيم، نماينده و وكيل مردم اند. بر اين اساس، هر مالكي مي تواند به دارايي 
خود دسترسي داشته باشد و از كم و كيف اداره آن مطلع شود. اطالعات موجود در دستگاه هاي 
حكومتي به حكومت تعلق ندارد، بلكه از آن مردم است و حكومت به  نمايندگي از مردم از آن 
اطالعات نگهداري مي كند.نتايج نشان دهنده اين است که از نظر  79/2 درصد پاسخگويان، بسته بودن 
جلسات اداره ها بر روی رسانه ها و توليد اطالعات توسط روابط عمومی ها، موجب محدودسازی 

وکنترل اخبار و اطالعات و ارايه اطالعات مصلحتی به رسانه ها شده است. 
نتايج نشان می دهد که		54/8	درصد پاسخگويان معتقدند، روابط عمومی سازمان های دولتی به يک 
عامل فلج کننده و مسدود کننده فرايند ارتباطات و اطالع رسانی درون و برون سازمانی تبديل شده و 
متصدي پرده پوشي بر واقعيت های سازمانی ومدافع يک جانبه آن است.  به عبارتی آن ها معتقدند، 
روابط عمومی به عنوان مهم ترين پل ارتباطی سازمان با محيط پيرامون بايد تسهيل گر فرايند ارتباطات 
درون و برون سازمانی و اطالع رسانی شفاف و بی طرفانه را سرلوحه کار خود قرار دهد و از پنهان 

کاری، پرده پوشی بر نقاظ ضعف سازمان و تأکيد صرف بر منافع سازمانی پرهيز کند.
از نگاه اکثريت پاسخگويان)	78/7	درصد( دسترسي به اطالعات و اخبار مربوط به تصميم و عملکرد 
سازمان ها، طاقت فرسا، پرهزينه وکند است. به واقـع يكي از معيارهاي كليدي ارزيابي و نظارت بر 
تصميم ها و عملکرد دولت و نهادهای دولتی، دسترسي آسان، كم هزينه و سريع افراد به اطالعاتي است 
كه در جست وجوي آن هستند. نتايچ پژوهش حاضر نشان می دهد که از نگاه  78 درصد پاسخگويان، 
مديران سازمان ها »انتقاد« را »هجمه« می دانند و توجيه نيستند که در صورت پذيرش يک سمت، 

تصميم ها و عملکردشان درمعرض ارزيابی انتقادی رسانه ها و افکار عمومی قرار مـی گيرد. 
 به نظر مـی رسد در ايران، معنای هجمه با معنای نقد يکسان گرفته شده و يا برداشت يکسانـی از آن 
صورت مـی گيرد. اين در حالی است که بيان های انتقادی رسانه ها به دليل اينکه واجد منافع عمومـی 
نفع عمومی هستنـد و پيامد اصالحی دارند،  از ضرورت های کار رسانه است. از سوی ديگر »ميزان 
نقدپذيری« به عنوان شاخص تعيين کننده ای در انتخاب و يا انتصاب  مديران سازمان های دولتی مطرح 

نيست. 
همچنين از نظر73/4	درصد پاسخگويان، مديران سازمان های دولتی تلقی مچ گيرانه ای ازکارکرد 

»اطالع رسانی شفاف« و »پاسخگويی« به رسانه ها دارند و ازاين مچ گيری رسانه ها هراسان هستند.
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براساس نتايج پژوهش از ديدگاه 73/2	درصد پاسخگويان، مديران سازمان های دولتی رسانه ها را 
بلندگو و ابزار تبليغ واطالع رسانی تصميم ها وعملکردهای خوشايند سازمان و پوشاندن نقاط ضعف 
وتصميم ها و عملکردهای ناخوشايند می دانند.نتايج نشان می دهد که از  نظر 74/4 درصد پاسخگويان 
مديران سازمان های دولتی منافع شخصی وسازمانی را با منافع ملی و خطوط قرمز نظام سياسی گره زده 

و بدين وسيله مانع هرگونه انتقاد وسؤال رسانه ها از تصميم و عملکرد خود می شوند.
 از نظر53	درصد پاسخگويان، آيين نامه ها و بخشنامه های داخلی سازمان های دولتی، مانعی اساسی 
در تماس رسانه ها با مديران و کارشناسان داخلی سازمان ها هستند. اين  بخشنامه ها مانع تماس رسانه ها 
با مسئوالن  سازمان ها است، به طور مثال در يک سازمان مصاحبه کارشناس بدون اجازه  مقام  باالتر  
ممنوع است. به نظر می رسد که اين مسئله ناشی از محرمانه بودن حداقل اطالعات در سازمانی دولتی 
است. به طوری که  59/5	درصد پاسخگويان معتقدند،  حداقل اطالعات درسازمان های دولتی به 
صـورت محرمانه بوده و افشا و ابراز آن از سوی مديران و کارشناسان و کارکنان به بيرون سازمان و 
رسانـه ها ممنوع است و هر گونه ارايه و اطالع رسانی به بيرون سازمان و به ويژه رسانه ها پيامدهای 
شغلی و قضايی برای فرد به دنبال دارد.نتايج پژوهش حاکی است 57/6	درصد پاسخگويان معتقدند،  
در صورت برجسته کردن نقاط ضعف سازمان های دولتی، روابط عمومي ها با تهديد وتطميع درصدد 

خاموش كردن رسانه ها برمی آيند. 

 راهکارها؛ چه باید کرد؟

همان طورکه ديديم، درماده 11 قانون سازمان بازرسی و نيز ماده 67 آيين نامه اجرايی آن عالوه بر 
اشاره به نقـش اطالع رسانـی وآگاهـی بخشـی رسانـه ها درارتقاء سالمت نظام اداری ومقابلـه با فساد، 
بـرحمايت های سازمان بازرسی کل کشور از رسانه هايی که با اطالع رسانی مناسب موجب تقويت 
نظارت و اثربخشی اقدامات  شوند، تأکيد شده است.سازمان بازرسی کل کشور به منظور حمايت از 

نظارت رسانه ای بر سازمان های دولتی بايد سازمان های مذکور و مديران آن ها  را ملزم سازد که:
-برای مردم حق دسترسی و آگاه شدن از تصميم ها، اقدامات و عملکردها و حق اظهارنظر و انتقاد و 
اعتراض به آن ها را از طريق رسانه ها قايل شوند و از نگاه مالکانه به اطالعات پرهيز کرده و اطالعات 
و اسناد را سرمايه اصلی مردم  تلقی کرده که بايد به خود مردم بازگردانده شود. زيرا پذيرفتن اين حق 
دسترسی مردم مقدمه پاسخگويی دستگاه های اداری خواهد بود و بهترين راه پيشگيری از اشتباه ها و 
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خطاها و کاستن از دامنه آن ها، اطالع رسانی عمومی و  قرارگرفتن در معرض ديد عموم از طريق 
رسانه ها است)مانع درون سازمانی(.

-روابط عمومی به عنوان مهم ترين پل ارتباطی سازمان با محيط پيرامون بايد تسهيل گر فرايند ارتباطات 
درون و برون سازمانی و اطالع رسانی شفاف و بی طرفانه را سرلوحه کار خود قرار دهد و از پنهان 
کاری، پرده پوشی بر نقاظ ضعف سازمان و تأکيد صرف بر منافع سازمانی پرهيز کند.زيرا در شرايط 
کنونـی بر اثر نقش روابط عمومـی ها،  دسترسـي به اطالعات و اخبار مربوط به تصميم و عملکـرد 
سازمان ها، طاقت فرسا، پرهزينه و کند است. به واقع يكي از معيارهاي كليدي ارزيابـي و نظارت بر 
تصميم ها و عملکرد دولت و نهادهای دولتی، دسترسي آسان، كم هزينه و سريع افراد به اطالعاتي است 

كه در جست وجوي آن هستند.
-از انتقادهای رسانـه ای  هراس نداشتـه باشنـد زيرا بيان های انتقادی از ضـرورت های کار 

رسانـه ها  بوده و به دليل واجد نفع عمومی،  پيامد اصالحی دارند.
-سازمان بازرسی بايد زمينه ايجاد حسن ظن سازمان های دولتی را نسبت به نقش و عملکرد اطالع دهی، 
انتقادی و نظارتی رسانه ها در راستای ايجاد شفافيت وجلوگيری از خطا و فساد در سازمان های دولتی 
جلب کند. حسن ظن نسبت به امور رسانه ای يک اصل پذيرفته شده در عرصه جهانی است. بدين 
معنا که فرض براين است که هر روزنامه نگار با حسن ظن و در راستای ايجاد شفافيت، حراست از 

منافع عمـوم مردم و جلوگيـری از فساد، مطلب و محتوايـی را توليد می کند)مانع درون سازمانی(.
- مديـران نبايد رسانه ها را بلند گـو و ابزار تبليغ سازمان خود بداننـد بلکه بايد توجيه شونـد که 

رسانه ها  ميانجی بين افکار عمومی و سازمان هستند)مانع درون سازمانی(.
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مدیریت منابع انسانی و وجوه الزامات متأثر از پدیده 
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جهانی شــدن مفهومی دارای ابعاد سياسی، اجتماعی و اقتصادی است که مک لوهان4  آن را در فشردگی 
زمان و مکان در امور انسانی، خالصه کرده است. هدف مطالعه حاضر؛مديريت منابع انسانی و آثار جهانی شدن 
بر آن است. روش پژوهش، توصيفی- تحليلی است. به معنای خاص پژوهش های ميدانی، ابزاری در پژوهش 
استفاده نشده ولی از فرم های فيش برداری به منظور گردآوری نتايج مطالعات مرتبط استفاده شده است. به دليل 
کيفی بودن داده ها، از تحليل کيفی برای تحليل و جمع بندی استفاده شده است. يافته های پژوهش حاکی از آن 
است که؛ مديريت منابع انسانی زير مجموعه مديريت در معنای عام بوده و هدف آن، مديريت کارکنان جهت 
دستيابی به مزيت رقابتی است. در خصوص تاثير جهانی شدن بر فعاليت ها و فرايند های مديريت منابع انسانی 
بايد به سرعت بخشی فعاليت ها و فرايندهای منابع انسانی با استفاده از سيستم مديريت منابع انسانی الکترونيک، 

شکل گيری شرکت های چند مليتی و... اشاره نمود.
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مقدمه

در قرن اخير، جهانی شدن محيط کاری و همه ابعاد زندگی بشر بخصوص با تغييرات تکنولوژيکی 
روش های سنتی فعاليت های کارکنان، مديريت سازمان  ها و محل اشتغال افراد را تغيير داده است. 
جهانی شدن مفهومی پيچيده است که تعاريف مختلفی از آن در ديدگاه های سياسی، اجتماعی و 

اقتصادی وجود دارد.
جهانی شدن افرايش تعامل بين شهروندان جهانی است )کاگت و جيتلمن1 ، 1999(. فرايندی 
اجتماعی است که محدوديت های جغرافيايی، اجتماعی و ترتيبات فرهنگی را کنار زده و افراد 
از کنار کشيده شدن اين محدوديت ها آگاهی می يابند )واترز2 ، 1995(، تشديد روابط اجتماعی 
جهانی به طوری که فاصله های دور را به هم نزديک می کند و رويداد هايی که در فاصله های 
دور رخ داده، گويی در همين مکان نزديک بوده است و بالعکس )گيدنس، 1994(. همه اين 

تعاريف در جهت روند دهکده جهانی در حرکت هستند )به نقل از دبره و اسميت3 ، 2002(.
مديريت منابع انسانی معطوف به اقدام ها و سيستم هايی است که طرز فکر، عملکرد و رفتار 
کارکنان را تحت تأثير قرار داده و رويکردی استراتژيک است که به جذب، توسعه، ايجاد انگيزش 
و دستيابی به تعهد منابع کليدی سازمان کمک کرده و فرايندی است که شامل وظايفی چون؛ 
جذب، استخدام، ايجاد انگيزش و نگهداشت منابع انسانی می شود. به عبارتی دور انديشي فراگير- 
نوآور و تحول گراي سازمان يافته در تأمين منابع انساني سازمان، تأمين كيفيت زندگي قابل قبول 
كاري و به كارگيري مؤثر اين منبع با شناخت و اعمال تأثيرگذاري در محيط درون و برون سازماني 
در راستاي تبيين استراتژي ها به منظور تحقق رسالت و اهداف سازمان است )آرمسترانگ، 2010:	
8(. اصل مهم در مديريت منابع انسانی اين است که افراد منبع مهم مزايای رقابتی پايدار در سازمان  
هستند. دارايی های نامريی در سازمان ها ايده های انحصاری، برندهای معروف و خدمات معتبر، 
مهم تر از دارايی های مريی مانند: امکانات فيزيکی سازمان هستند زيرا به سختی قابل تقليد هستند. اين 
دارايی های ارزشمند شرکت های چند مليتی به منابع خاص کشوری که در آن فعاليت می کنند می 
افزايند بنابراين موفقيت رقابتی در محيط جهانی وابسته به منابع خاص سازمان و راهبردهای ايجاد 

تعادل بين بهره وری جهانی و حساسيت های محلی است )اسميت، 2002:	170-173(.

1.Kogut and Gittelman
2.Waters
3.Debrah and Smith
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مهم ترين چالش سازمان ها در بخش های خصوصی و عمومی در قرن 21 فعاليت آن ها در 
فراتر از مرز های ملی است )برسترو همکاران1 ، 2005:	949(. کسب و کار در سراسر جهان تحت 
تأثير تکنولوژی، گسترش جهانی شدن، رشد ظرفيت بهره روی، شکستن تعرفه های زياد و ساير 
تضييقات تجارتى، باز شدن بازار  در نتيجه تغييرات محيط سياسی و افزايش کلی در آگاهی جهانی که 
نتيجه رشد سريع و نفوذ مدل کسب و کار جهانی است، تغييرات انبوهی در نيم قرن اخير يافته است. 
هزاران شرکت و ميلـيون ها نفـر خارج از وطـن خود و ميلـيون ها نفر در کشور خود برای شرکت 
های خارجـی کار می کنند. رقابت در همه جا به صـورت جهانی است. عالوه بر اين، درون دادها به 
فعاليت های شغلی در باالترين کيفيت، قيمت و سرعت در دسترس همگان است که ايجاد کننده 
رقابت و استانداردهای جهانی در همه بخش-ها و صنايع است. اين تغييرات همه کارکردهای شغلی، 
مديريت و مديريت منابع انسانی را تحت تأثير قرار داده که نتيجه آن افزايش توجه به ابعاد بين  المللی 
مديريت منابع انسانی در سازمان های بزرگ و کوچک است )بنسن و اسکروگينز2 ، 2011:	1(. با 
تأثيرپذيری سازمان ها از جهانی شدن، مديريت منابع انسانی فراتر از مرزها، کسب و کارهای بين 
المللی با مسايل متعددی مانند: مديريت خارج از کشور )کارکنانی که به وسيله سازمان ها برای کار 
به خارج از کشور خود می روند(، مديريت در فرهنگ های ديگر، مديريت نيروهای شغلی داخلی 

چند فرهنگی روبرو است. 
مديريت منابع انسانی بين الملل مطالعه و کاربرد همه فعاليت های مديريت منابع انسانی است که بر 
فرايند مديريت منابع انسانی در بنگاه های اقتصادی در سطح جهان تأثيرگذار است. مديريت منابع 
انسانی در شرکت های چند مليتی نقش پر اهميتی در ارايه راه حل ها برای مسايل شغلی در سطح 
جهانی بازی می کنند. برای رويارويی با جهانی مديريت منابع انسانی بين الملل مطالعه و کاربرد همه 
فعاليت های مديريت منابع انسانی است که بر فرايند مديريت منابع انسانی در بنگاه های اقتصادی در 
سطح جهان تأثيرگذار است. مديريت منابع انسانی در شرکت های چند مليتی نقش پر اهميتی در ارايه 
راه حل ها برای مسايل شغلی در سطح جهانی بازی می کنند. برای رويارويی با جهانی شدن، مديريت 
منابع انسانی در اين شرکت ها با چالش های متعددی مانند: توسعه بينش در مورد کارکرد منابع انسانی؛ 
بخصوص آگاهی و فهم محيط رقابتی جديد و تأثير آن بر مديريت افراد در سطح جهان، رو به رو است. 
چالش های منابع انسانی جهانی شامل موضوعاتی مانند اين که چگونه هزاران کارمند را در شرکت های 
چند مليتی برای دستيابی به اهداف استراتژيک، جذب، استخدام، آموزش و توسعه حفظ نمود. اين 

1.Brewster et al
2.Benson and Scroggins
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نه تنها شامل استخدام کارکنان از کشورهای مختلف برای شرکت های چند مليتی است، بلکه شامل 
تحرک جهانی کارکنان همچون: مديريت افرادی که در خارج از وطن اصلی خود کار می کنند 
و قراردادهای کاری کوتاه مدت دارند، تنظيم فرايندها و فعاليت های منابع انسانـی با امکانات جديد 
رقابت جهانـی هم زمان با پاسخ به مسايل و نيازهای محلی، تقويت شايستگی ها و امکانات جهانی 
با کارکرد منابع انسانی است )بريسکو و همکاران1 ، 2009:	20(. امروزه مديران برای رقابت در عرصه 
جهانی، ناگزير از پذيرش چالش های مديريت منابع انسانی جهانـی بوده و اين چالش ها، فرصت های 
جديدی در جهت افزايش نوآوری  در کارکرد های مختلف مديريت منابع انسانی ايجاد کرده و 
فضای کسب مزايای رقابتی را ايجاد می کنند. برای موفقيت در اين فضای رقابت جهانی، مديران منابع 
انسانی بايد در جهت مديريت منابع انسانی الکترونيک و با ديدگاهی استراتژيک حرکت نمـوده و با 
توجـه به اين که مديريت منابع انسانی جهانـی گسترده تر از مديريت منابع انسانـی بين الملل می باشد، 

اتخاذ رويکرد جهانی برای موفقيت مديران منابع انسانی ضروری است.
با توجه به آنچه بيان شد مسأله اساسی مطالعه حاضر«مديريت منابع انسانی و وجوه الزامات متأثر از 

پديده جهانی شدن« بوده است.

روش شناسی پژوهش: 

روش پژوهش توصيفی- تحليلی و از استنتاج مبتني بر تحليل مفاهيم و مفهوم  پردازي مجدد نتايج، 
انجام شده است. با توجه به روش پژوهش، جامعه آماري پژوهش شامل منابع مرتبط با موضوع مورد 
بررسي است. در اين خصوص، نمونه گيري انجام نشده و حداکثر منابع موجود و مرتبط با موضوع 
پژوهش مورد بررسي واقع شده اند. به معنای خاص پژوهش های ميدانی، ابزاری در پژوهش استفاده 
نشده ولی در اين ارتباط از فرم های فيش برداری به منظور گردآوری نتايج مطالعات مرتبط استفاده 
شده است. از آنجا که داده های به دست آمده کيفی بوده بنابراين از تحليل کيفی به منظور تحليل و 

جمع بندی آن ها استفاده شده است.

تحلیل یافته های پژوهش

1. مدیریت منابع انسانی چیست؟

مديريت منابع انساني را؛ شناسايي، انتخاب، استخدام، تربيت و پرورش نيروي انساني به منظور 

1.Briscoe and et. al
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نيل به اهداف سازمان تعريف كرده اند. مقصود از مديريت منابع انسانی سياست ها و اقدام های 
مورد نياز برای اجرای بخشی از وظايف مديريت است که با جنبه هايی از فعاليت  کارکنان به ويژه 
کارمنديابی، آموزش دادن به کارکنان، ارزيابی عملکرد، دادن پاداش و ايجاد محيطی سالم و 
منصفانه برای کارکنان سازمان که بستگی دارد اين سياست  ها و اقدام ها در برگيرنده مواردی چون؛ 
تجزيه و تحليل شغل، برنامه ريزی منابع انسانی و کارمنديابی، گزينش داوطلبان واجد شرايط، توجيه 
و آموزش دادن به کارکنان تازه استخدام، مديريت حقوق و دستمزد، ايجاد انگيزه و مزايا، ارزيابی 
عملکرد، برقراری ارتباط با کارکنان، توسعه نيروی انسانی و آموزش و متعهد نمودن کارکنان به 

سازمان می شود )تايسن1 ،2006:	61-64(.
هـدف مديـريت منابـع انسانـی تضميـن ايـن اسـت که کارفرمايـان سازمـان حداکثـر منافـع را از 
توانايـی های خود به دست آورند و کارکنان از منافع مادی و معنوی مشاغل خود بهره مند شوند. 
مديريت منابع انسانی رويکرد مشخصی برای مديريت کارکنان است که در تالش برای دستيابی 
به مـزايای رقابتـی از طريق توسعه استراتـژيک، نيروی کار توانمند و متعهـد بـوده و با استفاده از 
تکنيـک های فرهنگی، پرسنلی و ساختاری است. مديريت منابع انسانی چشم انداز مديريتی است 
که در مورد نياز به ايجاد مجموعه متحدی از سياست های پرسنلی برای حمايت از راهبرد سازمانی 
بحث می کند و استراتژيک مديريت روابط کارکنان است که بر استفاده از توانايی  افراد، از طريق 
مجموعه متمايزی از سياسـت ها، رويه-ها و برنامه های شغلی در جهت دستيابـی به مزايای رقابتـی مهـم 

فعاليت می کند )براتن و گلد2 ، 2007:	7؛ به نقل از سنايوسل3 ،	2009:	15-16(.
مديريت منابع انسانی معطوف به سياست  ها، اقدام ها و سيستم  هايی است که طرز فکر، عملکرد 
و رفتار کارکنان را تحت تأثير قرار داده و رويکردی استراتژيک است که به جذب، توسعه، ايجاد 
انگيزش و دستيابی به تعهد منابع کليدی سازمان کمک می کند و فرايندی است که شامل وظايفی 
چون؛ جذب، استخدام، ايجاد انگيزش و نگهداشت منابع انسانی می شود. به عبارتی دور انديشي 
فراگير- نوآور و تحول گراي سازمان يافته در تأمين منابع انساني سازمان، پرورش و بهسازي آن، 
تأمين كيفيت زندگي قابل قبول كاري و به كارگيري بجا و مؤثر اين منبع با شناخت و اعمال 
تأثيرگذاري در محيط درون و برون سازماني در راستاي تبيين استراتژي ها به منظور تحقق رسالت و 

اهداف سازمان است )آرمسترانگ 4، 2010:	8(. 
1.Tyson
2.Braton ,J and Gold, J
3.Senyucel
4.Armstrong
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تعاريف متعددی در مورد مديريت منابع انسانی وجود دارد. اين تعدد ناشی از رويکرد های متعدد 
نگرش به اين رشته است. تعاريف مديريت منابع انسانی با رويکرد های سخت افزاری، نرم افزاری و 
استراتژيک مورد بحث قرار می گيرد. رويکرد نرم افزاری برگرفته از چارچوب هاروارد بر اهميت 
هم رديفی سياست های منابع انسانی با استراتژی سازمانی توجه داشته و ديدگاه های آن به مبانی 
رفتاری مديريت منابع انسانی نزديک می شود و بر مؤلفه های انسانی مديريت منابع انسانی تأکيد 

دارند )کالينگس و وود1 ، 2009:	2(. 

)Harvard Framework(  چارچوب هاروارد

اين مکتب پيشنهاد می کند که مديريت منابع انسانی دو ويژگی دارد؛ يکی اينکه مديران خط مسئوليت 
بيش تری را برای ايجاد اطمينان تنظيم استراتژی رقابتی و سياست های پرسنلی می پذيرند. دوم  کارکنان 
مأموريت قرار دادن سياست هايی را مبنی بر اين که چگونه فعاليت های پرسنلی توسعه می يابند و 
اين که روش هايی اجرا شده که آن ها را متقابلًا تقويت می کند که در شکل ذيل مدل سازی شده 

است.
نمودار شماره )1(: چارچوب منابع انسانی هاروارد )بير و همکاران 1984: به نقل از  آرمسترنگ 2006:	6(

مزايای اين مدل: ترکيب شناخت عاليق سهامداران، شناخت اولويت ضمنی و صريح عاليق 
صاحبان و کارکنان عالوه بر عاليق گروه های مختلف، گسترش زمينه منابع انسانی، تصديق سطح 
گسترده ای از عوامل زمينه ای بر روی انتخاب استراتژی مدير، در هم تنيدن استدالل های بازار توليد 

و فرهنگی اجتماعی و تأکيد بر انتخاب استراتژيک است )آرمسترانگ، 2006:	6-7(. 
1.Callings and  Wood

 ن:ذينفعا	منافع 

 سهامداران

 مديريت

 كاركنان

 دولت

	ها	اتحاديه
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رويکرد سخت افزاری ضمن تأکيد بر استفاده از سيستم های منابع انسانی در جهت دستيابی به 
اهداف استراتژيک سازمان، بيش تر به منابع انسانی توجه دارد )کالينگس و وود ،2009:	3(. مدل 
مرتبط با اين رويکرد مدل مکتب ميشيگان  است. در اين مدل سيستم های منابع انسانی و ساختار 
سازمان به روشی متجانس با استراتژی سازمانی است. چرخه منابع انسانی )نمودار ذيل( شامل چهار 
فرايند و کارکرد کلی مديريت منابع انسانی است )انتخاب کارکنان متناسب با موقعيت های شغلی 
و مديريت عملکرد کارکنان انتخاب شده و فعاليت در سازمان و ارزيابی مداوم آن ها، پاداش ها، 
توسعه( که در هر سازمانی وجود دارد و تأکيد بيش از حد بر استفاده از منابع در جهت افزايش 

ارزش سهام سهامداران در کوتاه مدت تأکيد شده است )آرمسترانگ،2006:	6(.
نمودار شماره )2(: چرخه منابع انسانی )آرمسترانگ، 2006:	6(

در نگاهی رقابت گرايانه بين رويکردهای سخت افزاری و نرم افزاری به مديريت منابع انسانی که 
در بازار های اقتصاد آزاد بخصوص در بريتانيا و آمريکا در دهه 1980 به وجود آمد، می توان آن را 
به صورت استراتژيک چنين تعريف کرد؛ چشم اندازی مديريتی است که در مورد ضرورت و نياز به 
ايجاد مجموعه متحدی از سياست های پرسنلی برای حمايت از استراتژی سازمانی بحث می کند. در 
معنای استراتژيک؛ مديريت منابع انسانی کارکرد وسيعی را در بر می گيرد که در بردارنده استراتژی ، 
سياست ها، فعاليت ها و فلسفه های آن است )الکذر و همکاران1 ، 2008:	103(. مديريت منابع انسانی 
زير مجموعه مديريت در معنای عام است که هدف آن مديريت کارکنان برای دستيابی به مزايای 
رقابتی است. تعدد تعاريف در مورد مديريت منابع انسانی ناشی از جوان بودن نسبی و گستردگی وسيع 
آن است که موجب شکل گيری حوزه های مختلف تحقيقات و سطوح مختلف تحليل می شود. به 
دليل گستردگی اين رشته؛ امروزه به سه دسته )خرد، استراتژيک و بين الملل( تقسيم می شود، که همه

 آن ها اساسًا وظايف کارکردی و عملياتی يکسانی بر عهده دارند )باکسل و همکاران2، 2007	(.

1.Alca´ zar and et.al
2.Boxall and et .al

پاداشها  

انتخاب   مدیریت عملكرد

 توسعه

 عملكرد
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2. الزامات پدیده جهانی شدن بر مدیریت منابع انسانی در جهان کنونی چیست؟

برای جهانی شدن به عنوان يک فرايند، نمی توان تعريف واحدی ارايه نمود بلکه می توان در ابعاد 
مختلف سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن را تعريف نمود. از ديدگاه اقتصادی جهانی شدن 
فرايندی است که به موجب آن توليدات و بازارها در کشورهای مختلف به يکديگر وابسته شده و 
موجب افزايش پويايی تجارت در کاالها و خدمات و گردش سرمايه ها و تکنولوژی می گردد. عالوه 
بر اين، تغيير در ماهيت تجارت کاالها، با توليد فرا ملی عمودی که چند پاره شدند، بيش تر کاالهاى 
واسطه اى از مرزها و استراتژی های سازمانی بر اساس منبع يابي از خارج شركت يا سازمان به مراکز بر 
اساس تخصص بين المللی عبور کردند. از ديدگاه سياسی، اجتماعی يا فرهنگی به ضميمه اين تغييرات 
اقتصادی تشديد روابط اجتماعی جهانی است که فاصله های دور را به هم وصل می کند. به طوری 
که  رويدادهای محلی تحت تأثير اتفاق ها از فاصله دور قرار می گيرند و همه جای دنيا به يکديگر 
وابسته می شوند. جهانی شدن پديده ای متمايز از بين المللی شدن1  است. بين المللی شدن داللت ضمنی 
بر گسترش ارتباطات بين ملت ها، جريان کاالها و خدمات از يک کشور به کشور ديگر، فعاليتی 

آگاهانه است )برولی، 2003 به نقل از اسپارو و همکاران2 ،	2004:	18و17(.
پنج چالش مهمی که در اثر جهانی شدن، مديريت منابع انسانی با آن روبرو است عبارتند از:

1.ايجاد استراتژی شغلی جهانی؛ وظيفه مديران منابع انسانی اين است که به سه موضوع مهم توجه 
داشته باشند، از جمله: ترکيب مسايل منابع انسانی جهانی با چشم انداز سازمان، تشويق مديران ارشد 
سازمان برای اين که تبديل به عامل مهمی برای ترکيب منابع انسانی با استراتژی جهانی توسعه و 

تحقيق شوند و مسايل جهانی را در فرايند استراتژی سازی و اجرا، بکار برند.
2. قرار دادن فرايندها و برنامه های منابع انسانی در مسيری هماهنگ با استراتژی کسب و کار 
جهانی کلی؛ چالش طبيعی که از اصل ارزش گذاری سرمايه اجتماعی در سازمان پيروی می کند، نياز 
به تنظيم فرايندها و برنامه ها با راهبردهای شغلی جهانی و بالعکس است که برای انجام آن نيازمند توجه 
در سه موضوع: حفظ چشم انداز جهانی در مقابل چشم اندازهای منطقه ای، توجه به مسايل منابع 
انسانی در طول اجرای استراتژی، ايجاد توازن بين مسايل جهانی در مقابل مسايل محلی و منطقه ای در 

سياست های منابع انسانی را بر عهده دارند.
3( طراحی و رهبری تغيير؛ با توجه به اين که تغيير در هر شرايطی برای انسان  سخت است و مقاومت 
در برابر آن وجود دارد، وظيفه مديران منابع انسانی اين است که افراد سازمان را طوری درگير اين 
1.Internationalization
2.Sparrow and et.al
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شرايط کنند که خود تبديل به عوامل تغيير شوند.
4( ايجاد فرهنگ های تعاونی جهانی؛ برای توسعه فرهنگ سازمانی جهانی1  توجه به حفظ ثبات 
هنجارهای مهم سازمان در کشورهای مختلف ضروری است. دو رويکرد در اين زمينه وجود دارد؛ 
توجه به حفـظ تشريفات فرهنگی و مذهبی که برای مديران سازمان مهم اسـت و در عين وجود 
فرهنگ های سازمانی جهانی احترام و حساس بودن به فرهنگ های محلی است )مندلهال و همکاران2 

 .)264-268 :2003 ،
5( توسعه رهبری جهانی و برای آينده؛ با تدوين برنامه های توسعه رهبری می توان رهبرانی را 
پرورش دادکه دارای شايستگی های جهانی باشند )مندلهال و همکاران، 2003: 270(. رهبری يکی 
از پنـج وظيفه مهم در مديريت و به ويژه نفوذ در مديريت تيم ها و گروه ها به طوری که افراد گروه ها 
و تيـم ها وظايف از پيش تعيين شده را داوطلبانه و با رغبت انجام دهند. برای داشتن عملکرد کارآمد 
در سازمان همه مديران بايد به نوعی رهبر باشند، اما لزومًا همه مديران رهبر نيستند، زيرا آن ها مجبور 
به فعاليت در بخش های سازمان يافته نيستند )کانداکر، 2007: 224(. مطالعات متعددی در حوزه های 
مختلف رهبری انجام شده مانند: مطالعات دانشگاه ايالتی اوهايو با معرفی سبک های رهبری وظيفه 
محور3  و فرد محور4  و دانشگاه ميشيگان؛ مطالعات ليکرت که چهار سيستم رهبری؛ سيستم يک: 
مقتدر- استعمارگر5  )که در آن بسيار مستقل اند، به زير دستان خود اعتماد ندارند، تنها با ترس و مجازات 
ايجاد انگيزش در کارکنان می کنند، برقراری ارتباط از باال به پايين است و همه تصميمات را به تنهايی 
می گيرند(، سيستم دو: خيرانديش-مقتدر6  )کنترل سختی بر فرايند تصميم گيری دارند، با دادن پاداش 
ايجاد انگيزه می کنند و از ارتباطات رو به باال به صورت محدود استفاده می کنند(، سيستم سه: شورايی7  
)نسبت به سيستم يک و دو کارمند محور هستند، با پاداش ها ايجاد انگيزه می-کنند و تا حدی از 
مجازات های موقعيتی استفاده می کنند( و سيستم چهارم: گروه مشارکتی8  )که اعتماد و اطمينان کامل 
نسبت به زيردستان خود نشان می دهند و آن ها در همه فرايند های تصميم گيری مشارکت دارند، 
رفتار رهبران با زيردستان مانند اعضای يک گروه است( و ... به بررسی سبک های رهبری پرداختند. 

1.Global corporate culture
2.Mendenhall and et.al
3.Task-oriented
4.People-orientated
5.Exploitive-authoritative
6.Benevolent authoritative
7.Consultative
8.Collaborative
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در مجموع نتيجه گيری اين مطالعات اين است که سبک های مشارکتی، دموکراتيک1  کارآمدتر اند، 
بر اساس موقعيت می توان از سبک های مختلف استفاده کرد و رهبری اثربخش نيازمند آگاهی از 

وظايف، گروه ها و کارکنان است )تايسن، 2006: 40(. 
با شکل گيری شرکت های چند مليتی و مديريت منابع انسانی بين الملل، با تأثير پذيری از جهانی 
شدن، موضوع رهبران جهانی در مطالعات مديريتی شکل گرفته است. منظور از رهبری جهانی توانايی 
الهام بخشی و اثرگذاری بر تفکر، نگرش و رفتار افراد در سراسر جهان است و رهبران جهانی افرادی 
هستند که تأثيـر قـوی بر فراينـد رهبـری سازمان های جهانـی دارنـد )آدلر2 ، 2001: 76(. تحقيـقات 
مختلف ويژگـی های متعدد برای رهبران جهانی ذکر کردند؛ يونگ و ردی )1995( ويژگی هايی 
مانند: توانايی تدوين چشم انداز، ارزش ها و استراتژی های محسوس، تحليل گر تغييرات استراتژيک، 
نتيجه گرا بودن، دادن قدرت و اختيار به ديگران در جهت انجام وظايف خود به بهترين حالت، تحليل 
گر تغييرات فرهنگی، مشتری محور بودن را ذکر کرده است )به نقل از مندلهال و همکاران، 2001: 
40(. گرينسن و همکاران )1998( ويژگی های فردی مانند: کنجکاوی، ارتباط عاطفی، راستی، درستی 
و انعطاف پذيری رفتاری، توانايی درک مديريت در شرايط عدم اطمينان عالوه بر ايجاد تعادل در 
تنش ها، دانش و توانايی شغلی و سازمانی به اين معنی که رهبران جهانی دانش دست اولی در مورد 
توانمندی های و نقاط ضعف و قوت سازمان، آشنا به زير مجموعه های سازمان و موقعيت های رقابتی 
آن و آشنا بودن با مديران کليدی برون مرزی باشند. بر اساس نگرش منبع محور عالوه بر نيروی انسانی 
و فيزيکی سازمان، دانش نيز يک منبع مهم و استراتژيک مزايای پايدار است. دانش ترکيب سيالی از 
تجربه دارای چارچوب، ارزش ها، اطالعات زمينه ای و ديدگاه تخصصی است که چارچوبی برای 
ارزيابی و ترکيب اطالعات و تجربيات جديد فراهم می کند که در ذهن افراد آگاه شکل گرفته است. 
اين دانش در سازمان ها نه فقط در اسنـاد و مـدارک آن ها بلکه در فرايند ها، فعاليت ها و هنجار 
های سازمان جاری است. انواع دانش های آشکار، ضمنی و تلويحی در سازمان ها وجود دارد اما 
انتقال دانش تلويحی مهم تر است زيرا انتقال آن بين سازمان ها سخت و هزينه بر است چون تنها قابل 
مشاهده و دستيابی در عمل است. اين نوع دانش برای دستيابی به مزايای رقابتی در سطوح ملی و بين المللی 
ارزشمند تر از دانش آشکار است. عالوه بر ساير توانمندی ها و مهارت های عمومی که در باال ذکر شد، 
يکی از مهارت های اساسی برای رهبران جهانـی دارا بودن اين دانـش ها و توانايـی در به اشتراک گـذاری 
آن است. رهبـران جهانـی نقـش های متعددی مانند؛ مشخص کردن سياست ها و جهت حرکت سازمان، 

1.Democratic-participative
2.Adler
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مشخص کردن ترتيبات افراد در سازمان ها و ايجاد انگيزش در کارکنان و ... دارند که اهميت نسبی اين 
نقش ها وابسته به فرهنگی است که آن ها در آن فعاليت می کنند وهمچنين افرادی که به عنوان زير 
دست آن ها کار می کنند. به دليـل تفاوت در اين شرايـط مختلف اسـت که نمی توان مفهوم واحـدی 

برای رهبـران جهانـی در کشور های مختلف ارايه کرد )مندلهال و همکاران: 2001: 41 و 39(.
مراکز ارزيابی1 : اصطالحی در روانشناسی صنعتی و مديريت منابع انسانی است که با گذشت بيش 
از پنجاه سال از کاربرد آن اشاره به ترکيب منحصر به فردی از عناصر اساسی مدون در رهنمودها و 
مالحظات اخالقی عمليات های مراکز ارزيابی دارد )ترنتون تری و گيبنز2 ، 2009: 169(. اين روش 
کاربرد های متعـددی مانند:   انتخاب کارکنان و توسعه مديريت؛ که به توسعه عملکرد مديران برای 
نقش های فعلی آن ها و مسئوليت های بزرگ ترشان در آينده می پردازد، دارد )آرمسترانگ، 2010: 
239(. با شکل گيری مديريت منابع انسانی بين الملل، از مراکز ارزيابی بين المللی3  با استفاده از انواع 
روش های بازی های نقش بين فرهنگی4 ، مطالعات موردی، بحث های گروهی و شبيه سازی های 
گفتگوی بين المللی5  را برای بررسی شايستگی های بين المللی اساسی برای اين رهبران در افراد 
متقاضی برای اين کار استفاده می کنند. تعدادی از اين شايستگی های رفتاری مورد نظر در مراکز ارزيابی 

بين الملل عبارتند از؛ 
تحمل موقعيت های پيچيده: توانايی عملکرد کارآمد در محيط های خارج از کشور خودشان که 

مبهم، پيچيده و نا معلوم هستند.  
انعطاف پذيری رفتاری: ظرفيت رفتار بر اساس محيط ها و موقعيت های مختلف و جديد؛

جهت گيری هدف: عالقه به رسيدن به هدف، علی رغم وجود محدوديت ها، نااميدی ها و 
فرصت ها؛

جمع گرايی و جامعه پذير : عالقمند به برقراری روابط اجتماعی پايدار با ديگران؛
يکدلی: توانايی درک دقيق احساسات، انگيزه ها و توانايی های ديگران و برخورد مناسب با آن ها؛

عدم قضاوت در مورد ديگران: اجتناب از قضاوت در مورد ديگران؛ 
مهارت های ارتباط فراملی6 : ظرفيت مشخص کردن ادراکات فرهنگی مختلف و راهنمای حساس 

فرايند های ارتباط بين الملل. 
1.Assessment Center
2.Thornton III, George and C. Gibbons, Alyssa M
3.Intercultural Assessment Center (IAC)
4.Cross-cultural role plays
5.International negotiating simulations
6.Meta-communication skills
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روش هايی که در مراکز ارزيابی بين المللی به کار می روند، در توسعه نگرش جهانی کارکنان، 
افزايش عملکرد شغلی آن ها در خارج از کشور، حساس کردن افراد به مسائل فرهنگی مؤثر بوده 
و ابزاری اميد بخش1  برای ارزيابی و توسعه شايستگی های رهبران جهانی بخصوص در ترکيب با 
بازخورد های عملکردی تفصيلی پس از اجرای تمرين های موجود در آن ها است )اشتال2 ، 2001: 

.)201
محتوای برنامه آموزشی عبارت است از: آموزش فشرده زبان خارجه، کارگاه های آموزشی مهارت های 
ارتباط بين فرهنگی، آموزش خودآگاهی و حساسيت،    سمينار هايی در مورد مديريت تغيير، آموزش 

رهبری تيم های چند مليتی، به کارگيری تيم های پروژه و نيروی کار خارجی؛
پس از مشخص شدن نيازهای يادگيری و محتوا برای توسعه رهبران جهانی، از رويکردهای مختلف 
آموزش و يادگيری استفاده می شود. منظور از يادگيری و توسعه فرايند دستيابی به دانش ، مهارت، 
توانمندی، رفتارها و نگرش هايی از طريق تجربيات يادگيری و توسعه است. با جهت گيری آموزشی 
می توان از انواع راهبرد ها برای يادگيری و توسعه رهبران جهانی استفاده کرد  مانند: يادگيری تجربه 
محور که اساسًا از آموزش در محل کار تشکيل شده است و يکی از قديمی ترين روش های 
آموزش است که در محل واقعی کار برنامه ريزی، سازماندهی و هدايت می شود )جان استروئيک، 
2005: 378(. مربی گری؛ فرايند استفاده از افراد خاص و آموزش ديده برای تأمين راهنمايی، مشاوره 
کاربردی و حمايت مستمر که به کارکنان اختصاص داده شده و آن ها را در فرايند يادگيری و 
توسعه کمک می کنند. يادگيری الکترونيک؛ يادگيری خود محور است که با استفاده از فناوری 
اطالعات، نيازهای يادگيری افراد را برآورده می کند. پس از طی فرايند يادگيری و توسعه با استفاده 
از روش های مختلف يا يادگيری ترکيبی3  )استفاده از ترکيبی از روش های يادگيری( بايد به 
مديريت عملکرد با استفاده از ارايه نتايج ارزيابی، بازخورد و ابزاری استاندارد 4 که برای ارزيابی می تواند 
در شناسايی بهترين فعاليت ها که توسط ساير سازمان ها پذيرفته شده مورد استفاده قرار گيرد، پرداخت 
)آرمسترانگ، 2010: 243(. در بين روش های آموزشی مختلفی که ذکر شد، رويکرد آموزشی 
تجربه محور بيش تر مورد استفاده قرار می گيرد، زيرا برای توسعه بعد تلويحی مؤثر بوده و در بلند 

مدت موجب دست يابی به مزايای رقابتی پايدار می گردد )مندلهال و همکاران: 2001: 42(.

1.Promising tool
2.Stahl
3.Blended learning
4.Benchmarking
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شکل گیری مدیریت منابع انسانی بین الملل

با تأثير از جهانی شدن، اهميت مديريت منابع انسانی ديگر تنها در حوزه مديريت منابع انسانی 
خرد و ملی مطرح نيست. با توجه به سطح تحليل در مديريت منابع انسانی؛ يک ديدگاه به مديريت 
منابع انسانی، ديدگاه خرد و کارکردی )جهت گيری انفرادی و رويکرد فعاليت واحد( است، در اين 
ديدگاه مديريت منابع انسانی وظايف عملياتی مانند: کارمنديابی، استخدام و حفظ آن را بر عهده 
دارد که اساسًا به وسيله مديران خط و کارکنان مديريت منابع انسانی اجرا می شود. اين ديدگاه به 
مديريت منابع انسانی به عنوان رويکرد خاص به مديريت روابط کارکنان در جهت دستيابی به تعهد 

آن ها نسبت به سازمان توجه دارد )الکذر، 2008: 105(.
مـديريت منابع انسانـی بيـن المللـی1  و فرايندها، فعاليت ها، مسايل و چالـش های آن نيز يکـی از 
مـوضـوع های مهم است. استفاده از مديريت منابع انسانی بين الملل برای اداره و کنترل توسعه 
استراتژيک از طريق مديريت منابع انسانی بين الملل است. توسعه مديريت بين الملل و مديريت منابع 
انسانی بين الملل بيانگر مرتبط بودن اين دو مفهوم به يکديگر و توسعه مديريت بين الملل ناشی از 
عالقه خاص به درک روشنی از مديريت منابع انسانی در زمينه های بين الملل است. شرکت های 
چند مليتی و بنگاه های اقتصادی چند مليتی اصطالحات معمولی هستند که برای توصيف انواع 
همکاری ها در مديريت بين الملل به کار می روند. بنگاه های اقتصادی چند مليتی شامل اشکال 
سازمانی مختلف با سرمايه گذاری های فرا ملی2  است که با سرمايه گذاری مستقيم مديريتی فعال و 
اساسی در کشور های خارجی به عنوان بخش های کاملی از بنگاه در شرايط عملياتی و استراتژيک 

در پيچيده ترين و باالترين سطح است )دی تری و همکاران 2007: 283و 282(. 
در اين جا بخش مديريت منابع انسانی صرفًا مديريت افرادی است که از کشور خود برای کار به 
خارج از وطـن خود رفتـه اند و کارآمـد در سايـر فرهنگ ها نيسـت، بلکه مـديريت منابع انسانـی 
بيـن الملل به طور روز افزونی در همه فرايند های بيـن المللی از شروع عمليات ها و مالکيت ها و 
ادغام های بين المللی، سطوح استراتژيک جزئی مديريت منابع انسانی بين الملل، مديريت فرايند 
خروج اجباری افراد از کشور خود به داليل سياسی و زندگی در کشور ديگر3  و آماده کردن اين 
افراد فراری از کشور خودشان برای مديريت و فعاليت در فرهنگ های ديگر، هدايت و کنترل 
توسعه استراتژيک عمليات های بين المللی، مديريت نيرو های داخلی چند فرهنگی، مديريت تنوع، 

1.International  human resource  management(Ihrm)
2.Transnational enterprises (TNEs)
3.Expatriation
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مهندسی تيم های جهانی و ايجاد آگاهی جهانی است. چنين رويکردی نقش مديريت منابع انسانی 
را در کمک به توسعـه سازمان های انعطاف پذيـر و سازگار مـی شناسـد و نقشی که مديريت منابع 
انسانـی مـی تواند با توسعه کارکرد خود در اين دنيای جهانی بازی کند را پر رنگ می کند )دی ثيری 

و همکاران1 ، 2005: 587(.

مدیریت منابع انسانی الکترونیک2 

در اصطالح اقتصادی جهانی شدن؛ جهان در حال تغيير به سوی اقتصاد جهانی و جهانی شدن اقتصاد 
است. جلوه های اين جهانی شدن اقتصاد؛ رشد سريع در تجارت بين الملل، سرمايه گذاری مستقيم 
خارجی و جريان های مالی فراملی، مرتبط با موج جهانی آزادی اقتصاد شامل کاهش تعرفه ها و از 
بين رفتن آن ها، کاهش کنترل دولتی بر بازارها، حرکت هم زمان توسعه تکنولوژی در فرايند پردازش 
اطالعات و ارتباطات شامل توسعه شبکه های موبايل، ايميل، اينترنت و صفحات وب، ماهواره ها، ريز 
پردازنده ها، فيبر نوری، وايرلس بر کاهش هزينه های ارتباطات جهانی و همکاری، کنترل، برنامه ريزی 

و مديريت سازمان جهانی تأثير گذاشته اند. 
امروزه فناوری اطالعات کاملًا خدمات و فعاليت های سنتی مديريت منابع انسانی را دگرگون کرده 
است. مـديريت منابع انسانی الکترونيک اصطالحًا عبارت   اسـت از: »چتـری که همه مکانيسـم ها و 
محتـوا های مديريت منابع انسانی را با استفاده از فناوری اطالعات و با هدف ارزش آفرينی در داخل 
سازمان ها و بين سازمان ها برای کارکنان و مديران هدف تحت پوشش قرار می دهد )بندوراک و روئل3 

.)507 :2009 ،
 اين تعريف چهار جنبه وابسته به هم را توصيف می کند: 

1. محتوای مديريت منابع انسانی الکترونيک: دربردارنده هر نوع فعاليت منابع انسانـی است که می تواند 
با فناوری اطالعات در سطح مديريتی يا تحولی4  پشتيبانی شود و استفاده از هر نوع فناوری اطالعات مانند؛ 
اينترنت، اينترانت،    سيستم های مديريت منابع انسانی الکترونيک پيچيده که حمايتی برای مديريت منابع 
انسانی ارايه می دهد. اين تأثير در انجام وظايف متعدد و بخصوص وظايف عملياتی مديريت منابع انسانی 
و خدمات پرسنلی نيز قابل مشاهده است؛ از وظايف مديريت امور کارکنان که تحت تأثير استفاده از 
فناوری های نوين قرار گرفته است فعاليت های تأمين نيروی انسانی به عنوان فرصت کليدی برای 
1.De Cieri and et.al
2.EHRM
3.Bondarouk and Ruel
4.Transformational
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تقويت مزايای رقابتی در سازمان است. تأمين نيروی انسانی در مفهومی گسترده عبارت است از 
فرايند کارمنديابی، انتخاب و حفظ افراد شايسته برای دستيابی به اهداف سازمان. هر سازمانی به 
اشکال متنوع از رويه تأمين نيروی انسانی استفاده می کند و تأمين نيروی انسانی روش اصلی سازمان 
برای اثرگذاری در سرمايه انسانی است. ماهيت کار در قرن بيست و يکم چالش های متعددی 
برای کارگزينی ايجاد کرده است؛ مانند: مشاغل دانش بنيان1  بيش تر بر شايستگی های کارکنان 
تأکيد می کنند، تغييرات گسترده جمعيتی، نيروی انسانی، اجتماعی و تغييرات فرهنگی موجب ايجاد 
کسری های جهانی متقاضيان شايسته و توانمند شده و نيروی کار به شدت متنوع شده است. با توجه 
به محدوديت، ارزشمندی، غير قابل تقليد بودن و قابليت جايگزينی سخت استعدادهای درخشان، 
سازمان هايی که اين استعداد ها را جذب و نگهداری می کنند، عملکـردی بهـتـر از سازمان هايی 
دارند که از اين استعداد ها بی بهره اند. اصطالح »جنگ برای استعداد« اصطالحی کاربردی و واقعی 
برای سازمان ها جهت درک تأمين نيروی انسانی در سراسر جهان است )پلی هرت2 ، 2006: 870-

.)869
انتخاب کارکنان در اقتصادهای دانش بنيان از فعاليت های مديران منابع انسانی است که درگير 
چالش های مهمی شده است. تغييرات گسترده در جامعه، مشاغل، سازمان ها، کارکنان، قوانين و 
بازار ها اين بعد از فعاليت  مديريت منابع انسانی را تحت تأثير قرار داده است. با رشد صنايع پيشرفته 
مانند نيمه هادی ها 3 با ويژگی های خاص مانند: فرايندهای توليد غير معمول، سخت و پيچيده، عمر 
کوتاه توليدات و بازدهی کم محصوالت، وابسته بودن به کيفيت منابع انسانی، دارای مشکالتی در 
دست يابی به سرمايه انسانی هستند. لذا روش های معمول انتخاب کارکنان چندان مناسب نيست. 
امروزه برای اين منظور از آزمون های مختلف آنالين4 ، سيستم  های هوشمند و داده کاوی به عنوان 

يکی از روش ها در انتخاب کارکنان استفاده می کنند.

1.Knowledge based work places
2.Polyhart
3.Semiconductorindustry
4.Online testing
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 نمودار شماره )3(: چارچوب مفهومی داده کاوی

اينترنت ماهيت آموزش و توسعه کارکنان را تغيير داده است؛ زيرا با تأثيرگذاری بر سازمان ها، موفقيت 
آن ها امروزه بيش از هر زمانی وابسته به دانش، مهارت، توانايی و ساير ويژگی های کارکنان برای 
رقابت در اقتصاد وابسته است. از طرف ديگر اينترنت موجب شده سازمان ها بيش تر همکارانه و 
به صورت تعاونی، به هم پيوسته و پاسخگوی نيازهای متغيير نيروی کار باشند )استن و همکاران1 
، 2006: 229(. استفاده از اينترنت و شبکه بندی براساس هدف يادگيری، برای يادگيری در داخل 
سازمان و سازمان هايی که از نظر فيزيکی در سراسر دنيا پراکنده هستند )شرکت های چند مليتی 
مانند: شرکت نفت بی پی2 ( کارآمد است که امکان ارتباط عاليق، فعاليت ها و به اشتراک گذاری 
يادگيری، دانش و فرايند ها را فراهم می کند. آموزش الکترونيکی کم هزينه تر و انعطاف پذيری 
بيش تری دارد. از طرفی متخصصان توسعه منابع انسانی بايد توانمندی استفاده از آخرين يافته های 
علمی در حوزه توسعه منابع انسانی برای افزايش بهره وری و عملکرد کارکنان را داشته باشند. چالش 
ديگر حرکت اين متخصصان در جهت گيری آينده  نگرا نه در اين حوزه اين است که آن ها بايد 
متناسب با استراتژی های جديد کسب و کار پيش روند و حرکت آن ها در اين مسير بايد فعال باشد 

)بينگ و همکاران3 ، 2003: 343-246(.

1.Stone et.al
2.BP (British Petroleum)
3.Bing and et.al
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هدف اوليه از سيستم مديريت عملکرد کنترل رفتار کارکنان، اطمينان از اين است که آن ها در جهت 
اهداف سازمان حرکت می کنند. با تأثير مديريت منابع انسانی الکترونيک بر مديريت عملکرد از 
روش های جديد مانند: سيستم نظارت عملکرد کامپيوتری که تسهيل کننده اندازه گيری عملکرد 
با محاسبه متغيير هايی مانند: تعداد واحد های کاری، حرکت های کليدی، زمان گذرانده شده در 
وظايف و نرخ اشتباهات استفاده می کنند. استفاده از اين سيستم ها در حال افزايش است و بسياری 
برآورد می کنند که بتوان چهل ميليون کارگر را با استفاده از آن، نظارت کرد )بندوراک و روئل، 

 .)237 :2009
2. اجرای مديريت منابع انسانی الکترونيک: دربردارنده فرايند پذيرش مديريت منابع انسانی 
الکترونيک به وسيله افراد سازمان و رضايت آن ها و تخصيص بودجه برای آن می باشد؛ پذيرش و 
اثربخشی سيستم مديريت منابع انسانی الکترونيک در صورت تجانس بين ارزش ها و اهداف افراد، 
ارزش ها و اهداف سازمان، تقويت خواهد شد )جهت خط تيره الف در مدل(. اين تجانس تصريح 
می کند که ارزش ها و اهداف و منابع سازمانی موجب توسعه سيستم ها و فرايند های سازمانی         
می شود که در جهت تسهيل رسيـدن به هدف طراحی شده انـد )پيکان يک(. ماهيت اين سيستم ها 
و فرايند های سازمانی بر ظرفيت سازمان در جهت دستيابی به اهداف کوتاه مدت )مانند: سود( و 
اهداف بلند مدت )مانند: بقاء و رشـد( اثر گـذار اسـت. از طرفـی ارزش ها و اهداف و دانش، توانايی 
و ويژگـی های مربوط به شغل افراد بر نيات، نگرش ها و رفتار آن ها در سازمان و به تبع آن تالش در 
جهت رسيدن به اهداف فردی و سازمانی اثرگذار است )پيکان های سه و چهار(. چهار متغيير مهم 
جريان اطـالعات )انتشار اطالعات در حوزه های مختلف مانند: اطالعات در مورد موقـعيت های شغلی 
در دسترس در سازمان(، الگوهای تعامل اجتماعی؛ تغيير الگوهای ارتباطات رو در رو به ارتباطات 
الکترونيک، کنترل ادراکی: يکی از اهداف مهم مديريت منابع انسانی الکترونيک، کنترل رفتار افراد 
در جهت دستيابی به اهداف سازمان و در بسياری موارد محدود کننده فعاليت افراد و پذيرش سيستم 
به نوبه خود،  دارای اثرات به هم پيوسته سيستم های مديريت منابع انسانی الکترونيک )پيکان پنج( و 
نگـرش ها و نيات افراد )پيکان شش( بر نتايج در ابعاد سازمانی )پيکان هفت( و افراد )پيکان هشت( 

هستند )استن و همکاران1 ، 2006: 230(. 

1.Stone et al
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شکل شماره )1(: عوامل تأثيرگذار بر نتايج استفاده از سيستم های مديريت منابع انسانی )استن و همکاران، 2006: 230(

مديريت منابع انسانی الکترونيک دارای نتايج کارکردی و ناکارآمدی در دو سطح افراد )مانند: 
آينده نگری ها، تقاضا و تصدی های شغلی( و سازمان دارد. عالوه بر اين، عوامل تعيين کننده مهم 
متعددی در ميزان پذيرش هر سيستم توسط افراد و نتايج کارکردی آن نقش دارند. اولًا: آن ها 
بايد جريان های دو طرفه اطالعات ارزشمند بين افراد و سيستم ها را تقويت کنند. ثانيًا: بايد اجازه 
انواع و سطوح مناسبی از تعامالت اجتماعی بين افراد سازمان را بدهند؛ ثالثًا نبايد تهديدی برای 
کنترل ادراکی متصديان باشند؛ طراحی مناسب سيستم مديريت منابع انسانی الکترونيک پتانسيل افزايش 
اثربخشی سازمان را دارد؛ مثلًا موجب افزايش توانايی سازمان در جهت دسترسی، جمع آوری و انتشار 
اطالعات شده و به کارکنان امکان دسترسی بيش تر به اطالعات شغلی، فرصت ها، مزايا و بازخورد 
عملکرد را می دهد. با وجود اين، اين سيستم ها ممکن است ناکارآمدی هايی مانند: کاهش تعامالت 
اجتماعی کارکنان در سازمان، اثر منفی در کيفيت و دسترسی به اطالعات مورد انتظار سازمان، 
عملکرد و پاداش، کاهش ميزان کنترل ادراکی و اين که افراد سيستم را به عنوان بر هم زننده خلوت 

خود بشناسند، داشته باشد )استن و همکاران، 2006: 242(. 
3. مديران و کارکنان هدف: سيستم های اطالعات منابع انسانی؛ دستيابی، حفظ، دستکاری، 
تحليل، بازيابی و توضيح اطالعات در مورد منابع انسانی سازمان است )بندوراک و روئل، 2009: 
506(. اين سيستم ها، محدود به فعاليت بخش منابع انسانی در هر سازمان بوده  و امروزه با شکل گيری 
شرکت های چند مليتی و مديريت منابع انسانی بين المللی که همه افراد در سراسر دنيا با استفاده از 
اينترنت در جستجوی فرصت های شغلی و ... هستند، با توجه به گستردگی هايی که در وظايف مديران 
منابع انسانی ايجاد شده، آن ها بايد برنامه هايی در جهت برآوردن عاليق ذينفعان متعدد در سطوح و 

ابعاد مختلف را داشته باشند.

 

 افراد هاواهداف	ارزش	منابع،

 

	سیستم:	مانند	)سازماني	هاي	سیستم	و	ها	فرايند

(الکترونیك	انساني	منابع  

	سازمان	براي	نتايج
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 شده درك كنترل

 سیستم پذيرش
4 

6 

8 

7 
5 

	الف

منابع	

ها		ارزش

و	اهداف	

 سازمان
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نتیجه گیری

يکی از مهم ترين چالش هايی که مديريت منابع انسانی در عصر حاضر با آن روبرو است، جهانی 
شدن و تأثير آن بر ابعاد، فعاليت ها و کارکرد های مديريت منابع انسانی است. با شکل گيـری 
شرکت های چند مليتی موضوعات متعددی مانند: تفاوت های فرهنگی کارکنان اين شرکت ها و 
تأثيراتی که تفاوت های فرهنگی آن ها در نحوه اداره اين شرکت ها به وجود می آيد، مطرح می شود. 
از طرفی تأمين نيروی جهانی مسئله مهمی است که شرکت های چند مليتی هنگام پر کردن پست های 
شغلی کليدی در ادارات کليدی و شعب با آن روبرو هستند. شرکت های چند مليتـی با چالش هايی در 
مورد استخدام افرادی از مليت های مختلف کشورهای اصلی که شرکت های چند مليتی در آنجا قرار 
دارند، کشورهايی که ميزبان اين شرکت ها هستند يا کشور ثالث برای پر کردن پست های کليدی در 
واحد های اصلی و شرکت های تابعه آن ها روبرو هستند.مديريت منابع انسانی در به دست آوردن 
انطباق پذيری سازمان ها در عصر جهانی، نقش حياتی را ايفا می کنند. رويکرد وابستگی منابع، 
پيشنهاد می کند که بخش ها و قسمت هايی از سازمان که با چالش های محيط خارجی در ارتباط هستند 
بايد با نفوذتر عمل کنند. به عنوان مثال  در دوره ای که مهندسان شرکت ها را راه اندازی کردنـد مسايل 
تکنولوژيک از  اهميت زيادی برخـوردار بودنـد يا در عصـر بازاريابـی انبـوه که همـه بخـش ها به سمت 
بازاريابـی در حال حـرکت بـودند، اکثر سازمـان ها هـم به پـيـروی از آن ها برخاستنـد يا در دوره ای 
ديگر بحث ادغام )سازمان ها يا تجارت( بازار سهام و مالکان شـرکت ها مورد توجه قرار گرفت و نتايج 
بررسی ها نشان  داد که مديران مالی در بعضـی از سازمان ها مورد سوءظن قرار می گرفتند. همه اين ها 
در دوره ای دارای اهميت زيادی بودند، اما در سال های بعد فعاليت منابع انسانی دارای اهميت و برای 
سازمان ها نقش بسيار مهم و حياتی را ايفا می کند. در اين ميان مديريت منابع انسانی در عرصه فعاليت های 
جهانی کاربردهايی چون: توسعه مديريت منابع انسانی الکترونيک، ايجاد و گسترش ديدگاه استراتژيک، 
ايجاد فرصت های جديد در جهت افزايش نوآوری ها در کارکردهای مختلف مديريت منابع انسانی داشته 
است.امروزه مديران برای رقابت در عرصه جهانی، ناگزير از پذيرش چالش های مديريت منابع 
انسانی جهانی بوده و اين چالش ها، فرصـت های جديدی در جهت افزايش نوآوری  در کارکرد های 
مختلف مديريت منابع انسانی ايجاد کرده و فضای کسب مزايای رقابتی را ايجاد می کنند. برای موفقيت 
در اين فضای رقابت جهانی، مديران منابع انسانی بايد در جهت مديريت منابع انسانی الکترونيک و 

با ديدگاهی استراتژيک حرکت نموده
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و با توجه به اينکه مديريت منابع انسانی جهانی گسترده تر از مديريت منابع انسانی بين الملل می باشد، 
اتخاذ رويکرد جهانی برای موفقيت مديران منابع انسانی الزم و ضروری است.
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ارایه چارچوبی آرمانی و کارکردی

 برای کنترل استراتژیک سازماني

وحید خاشعی 1
مجتبی لشکربلوکی2

هدف مقاله ارايه يک نوع آرمانی و کارکردی از کنترل اســتراتژيک ســازماني اســت. تحليل محتواي 
اســتنباطی و توصيفی و نمونه ســازي آرماني به عنوان استراتژي تحقيق برگزيده شــده اند. در اين مقاله بعد 
از تبيين هدف، ســئواالت، روش شناسی و مبانی نظری تحقيق، ســه گام اساسی برداشته می شود: گام اول، 
مطالعه و تحليل محتوای نظريه ها و مدل های مختلف برای تعيين کارکردهای کنترل است. گام دوم، طراحی 
نوع آرمانی کنترل بازســازی شده بر اســاس تحليل محتوای نظريه های مختلف است. گام سوم، تحليل نوع 
آرمانی به دســت آمده بر اســاس رويکرد کارکردگرايي اســت. در مجموع 7 موضوع کنترل و 6 کارکرد 
برای کنترل سازمانی و 3 نوع کنترل سازمانی استقراء شده اند. انواع سه گانه کنترل عبارتند از کنترل الزامی 
)غيرراهبردی و عملياتی(، کنترل راهبــردی و کنترل فراراهبردی. کنترل غيرراهبردی و کنترل راهبردی هر 
کدام 3 زيرمجموعه دارند. در انتهای مقاله، محققين مسير تحقيقات آينده را تحت دو عنوان پيشنهادي ارايه 

داده اند. 

واژگان کلیدی: کنترل، کنترل راهبردی، کنترل فرا راهبردی، کارکرد، نوع آرماني

Khashei@atu.ac.ir،)1- نويسنده مسئول، استاديار دانشکده مديريت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبايی )ره
2- مدرس و مشاور مديريت استراتژيک 
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مقدمه:

اصولًا مفهوم و لفظ سازمان تلويحًا به كنترل اشاره دارد. يك سازمان اجتماعي نوعي ترتيب 
منظم و قاعده مند از تعامالت تك تك انســان ها اســت. فرآيندهــاي كنترل به محدود كردن 
رفتارهاي سليقه اي شخصي كمك مي كند و آن ها را متناسب با عقالنيت سازماني منطبق نگه 
مي دارد.سودمندي1 و کارکرد2 کنترل هر چه در نظر گرفته شود يکي از دغدغه هاي مديران و 
تئوريسين ها بوده و خواهد ماند. چرا که سازمان بدون کنترل تقريبًا بي معنا است. اين مقاله مي کوشد 
سودمندی ها و کارکردهای يک سيستم کنترل آرمانی را تبيين کند. اين مقاله حاصل يافته هايی از 

پژوهشی نظری در حوزه کنترل استراتژيک در سال 1387 بوده است. 

اين مقاله مي کوشد با رويکردی کارکردگرايانه، سودمندی ها و کارکردهای نوع آرمانی يک 
سيستم کنترل را بر اساس تحليل محتوای کيفی- وصفی ارايه نمايد. به عبارتی ديگر ارايه يک 
مدل جامع کنترل )از نوع گونه شناســانه و آرماني( برآمده از ادبيات کنترل، هدف مقاله است. 
لذا با توجه به تعدد متون موجود و لزوم تحقيقات ترکيبي و استفاده از استراتژي تحليل محتوا تحقيق 
در اين زمينه صورت مي گيرد و محصول تحقيق به صورت يک مدل ارايه مي گردد. تحليل محتوا 
می تواند به صورت توصيفی و يا تشريحی مورد استفاده قرار گيرد و هم می تواند امکان تحليل عّلی3 
فراهم آورد )ساروخانی، 1385: 281(. پس تحليل محتوا را می توان به صورت وصفی به انجام 
رساند  که با توجه به هدف تحقيق، رويکرد وصفی )توصيفی( آن انتخاب شده است)ساروخانی، 
1385: 291(. محتوا يا متن؛ کليه ساخت های زبانی، موسيقايی، تصويری و جسمی است که از 
طريـق آن ارتباط برقرار مـی  شـود )رفيع پور، 1385: 109(. محتوا در مقاله حاضر شامل تئوری ها و 
مدل های کنترل می شود. واحد تحليل؛ نظريه ها و مدل هاي کنترل سازمانی اشاره شده در ادبيات 
و مطالعات مديريت است. روش جمع آوري داده ها، مطالعات اسنادي از نوع مطالعه کتابخانه  اي 
است و روش نمونه گيری نيز بر اساس انتخاب تمام مدل ها و نظريه های اشاره شده در ادبيات کنترل 
بر اساس سه معيار اعتبار )وجود ارجاع در متون آکادميک(، تناسب با موضوع )کارکردهای کنترل( 
و در دسترس بودن مطالب آن صورت گرفته است. در روش های تجزيه و تحليل نيز از کدگذاری 

1.Functionalities
2 Function
3 Causal Analysis
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پسينی1 )ســاروخانی، 1385: 410( به روش استقرايي2  )همان: 414-415( بر اساس چهار اصل 
فراگيری، همسانی، فراغت از ارزش، عدم ابهام )همان:417-420( با مالحظات روش تدوين نوع 
آرمانی اســتفاده شده است. در نمودارشماره 1نيز روش اجراي تحقيق به صورت شماتيک بيان 

شده است. 

1.Post Codification
2.Inductive Codfication

 

تحلیل	و	تفسیر	نتايج	در	پارادايم	

 نامطلوب	كاركردگرايي

	كدگذاري	پسیني	و	استقرايي	

تركیب	نتايج	در	يك	
	گونه	شناسي	آرماني

بررسي	مطلوبیت	

گونه	شناسي	بر	

 مطلوب 	اصل4اساس	

	تدوين	استقرايي	كاركردهاي	كنترل

	تدوين	استقرايي	موضوعات	كنترل

	تدوين	اهداف	و	سئواالت	تحقیق

تعیین	جامعه	آماري	و	جمع	آوري	
	نمونه	هاي	تحقیق

	مطالعه	و	كدگذاري	اولیه	
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ســؤال های کليدي تحقيق مبنای جمع آوری داده ها و تحليل قرار گرفته اند. اين ســؤال های 
تحقيق عبارتند از:

1- کنترل سازمانی در نوع آرمانی خود بايد دارای چه کارکردهايي باشد؟ به عبارتی اگر يک 
نوع آرمانی از کنترل سازمانی را در نظر بگيريم چه کارکردها و سودمندی هايي را می توان از 

کنترل در نظر داشت؟
2- آيــا می توان گونه آرمانی کنترل را بــا رويکرد کارکردگرايي توضيح داد؟ کارکردهای 
کنترل در ايفای نقش های چهارگانه سازمان )نقش های تطبيق، دستيابی به هدف، يکپارچگی و 

نگهداشت الگو( چيست؟ 
 3- کارکردهای مختلف چرا مطرح شــده اند و چگونه در يک سيستم/زيرسيســتم کنترلی 

تجميع می شوند.
اين سؤال ها با توضيحاتی که در تبيين مبانی نظری تحقيق خواهد آمد شفاف تر خواهد شد. بر 
اساس اهداف و سئوال ها تحقيق بايد از ابزار نوع آرماني سود جست که در ادامه به اجمال معرفي 
مي گردد. الزم به ذکر است که نوع آرمانی در ادبيات به عنوان های زير نيز ترجمه شده است: 

نمونه آرماني، گونه  آرماني، نمونه مثالين و صورت نوعي.
نوع آرماني پيشنهاد هوشمندانه ماکس وبر براي تحقيقات اجتماعي است. ماکس وبر معتقد 
بود توجه علوم اجتماعی )به معناي عام آن که شامل مديريت هم مي شود( بايد تفسيري باشد نه 
اثباتي)Ashley, et al. 1998:270). به منظور بررسي و سنجش کنش ها، مقايسه پديده هاي 
اجتماعي و تاريخي با يکديگر و تحليل آن ها، وبر ابزار مفهومي »نوع آرماني« را پيشــنهاد داده 
است. نوع آرماني برخي مؤلفه ها و عناصر يک مفهوم تاکيد می شوند و برخی مؤلفه هايي که از 
منظر محقق شايان توجه نيستند ناديده گرفته می شوند. سازه مفهومي که بدين ترتيب ساخته شده 
است بايد به گونه اي باشد که اجزاي آن ربط منطقي با يکديگر داشته باشند و بتوانند با يکديگر 
يک ترکيب را تشکيل دهند و بايســتي داراي درستي عقالني و برخوردار از سازگاري دروني 

باشند )وبر، 1382: 7۶(.
بــه عنوان مثال ماكس  وبــر از ابزار تحقيق نوع آرماني در متدولوژي تحقيق خود   براي  تبيين  
ارتباط  نظام  ارزشــي  فكري  پروتســتان  با رشــد نظام  سرمايه  داري  اســتفاده کرد)وبر، 1371(. 
متدولوژي ماكس  وبر هنگام  تحليل  پديده هاي  اجتماعي  پيچيده اي  نظير اين  دو پديده،  داراي  
دو مرحله  اصلي  است  مرحله  اول : ساختن  انواع  آرماني  و مرحله  دوم: جستجوي  روابط  منطقي  
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ســاختاري  ميان  اين  انواع  نمونه آرماني  سرمايه داري  جديد را با  مشخصه هاي انباشت  سرمايه ، 
محاسبه  عقالني  و گردش  ثروت ها مورد توجه  قرار مي دهد. اين  نوع  آرماني  با توجه  خاص  به  
برخي  از صفات  پديده  مورد بررســي  و ناديده  گرفتن  برخي  صفات  به دست  آمده  است. اما به 
هرحال  اصالت  سرمايه  داري  صنعتي  را نسبت  به  سرمايه  داري  رباخواران  کاملًا آشكار مي كند. 
)بودون، 13۶9(. ايده های بديع وبر در کتب متعددی منعکس شــده اند )نک: فروند، 13۶2 و 
پارکين،1991 ( با توجه به اهميت مفهوم نوع آرمانی و اشتباهات متداول در اين زمينه سه گزاره 

توضيحی کليدی در پيوست اول آورده شده است)ر.ک. پيوست اول(.
با توجه به توضيحات داده شده در مورد نوع آرماني )در متن و پيوست مقاله( به نظر مي رسد 
اين  روش  در تبيين  کارکردهای کنترل ســازمانی، کاربرد دارد. کاربرد اين ابزار در ادامه مقاله 

نشان داده خواهد شد.
تبیین مبانی نظری تحقیق:

يكي از روش هاي مناسبی را که براي پاسخ يابي به مساله کنترل سازماني مي توان به کاربرد، 
رويکرد كاركردهاي کنترل اســت. قبــل از آن كه به تبيين كاركردهاي کنترل بپردازيم، تبيين 

رويکرد کارکردگرايانه الزم می نمايد.

1-تعريف کارکرد: عنوان »كاركردهاي کنترل«، صبغه جامعه شناســانه دارد. منظور جامعه 
شناسان از مفهوم كاركرد1 در اصطالح كاركردگرايي2  اثري است كه پديده هاي اجتماعي از 
خود بر جاي مي گذارند. كاركردگرايان معتقدند كه اين اثرها، نتيجه و دســتاورد ساختارهاي 
اجتماعي اند. کارکردگرايان معتقد هســتند که در هر سيستم، الگوهاي تعاملي3 خاصي وجود 
دارد که نيازهاي آن سيستم را مرتفع مي سازد. به عنوان مثال دورکيم در تبيين پيدايش و بقاي دين 
با رويکرد کارکردگرايي شئون مختلف جامعه را بر اساس پيامد هاي سودمندي که براي سيستم 
بزرگ تر اجتماعي دارند، تبيين مي کند )ليتل، 1373: 151(. وي معتقد است دين يعني تمايز ميان 
امور مقدس و نامقدس که کارکرد انسجام بخشي دارد و همين استعداد، منشاِء پيدايش و تداوم 
دين تا دوران معاصر اســت )آرون، 1370: 383-378(. برخی از کارکردگرايان، كاركردها را 
به ساختارها نسبت مي دهند. زيرا معتقدند كه نظم و ترتيب اجتماعي، داراي اثرهايي هستند كه 
1.Function
2.Functionalism
3.Patterns of Interaction
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ناشي از شيوه خاص سازمان يافتن اين ساختار ها است )اسكيد مور، 13۶9: 142(.
در گرايش کارکردگرايِي ســاختاري که توســط تالكوت پارســونز بنا نهاده شــده اســت 
)وثوقي،13۶9: 24۶( هر سيســتم اجتماعی1 دارای پاره سيستم هايی است که با يکديگر دارای 
ارتباط متقابل هستند )Van Den Berghe، 1963( و برای اينکه اين سيستم اجتماعی بتواند 
به بقاء خود ادامه دهد و پيشرفت داشته باشد الزم است 4 کارکرد ايفا نمايد: سازگاری يا تطبيق 

با محيط2، دستيابي به هدف3،  يكپارچگي4، سكون يا نگهداشت الگو5 . 
برای روشــن تر شــدن جايگاه بحث، مبانی نظری مقاله را در ميــان پارادايم ها و نظريه های 
مختلف موقعيت يابی می کنيم. بوريل و مورگان چهار نظريه عمده را در پارادايم کارکردگرا 
مشخص کرده اند )بوريل و مورگان، 1383: 1۶8(. نظريه نظام اجتماعی، نظريه سوء کارکردهای 
مديريــت، چهارچوب مرجع کنش و نظريه کثرت گرايي. ايــن دو محقق بعد از معرفی چهار 
زيرپاردايم اصلی، نظريه های فرعی درون هر کدام را معرفی کرده اند. يکی از نظريه های مطرح 
در زيرپارادايم نظام اجتماعی، نظريه اقتضايي تلفيقی معاصر است. با توجه به اهميت و کاربری 

اين نظريه، هشت گزاره کليدی آن در ادامه بيان می شود )همان؛ 228- 250(:
الف- نظريه اقتضايي بر ديدگاه سيســتمی باز که ســازمان را موجوديتی در محدوده بافت 

محيط می نگرد مبتنی است.
ب- سازمان پاره سيستمی از يک سيستم اجتماعی بزرگ تر فرض می شود.

ج-  سازمان به مثابه مجموعه ای از پاره سيستم های وابسته به هم نگريسته می شود.
د- سازمان به منزله يک سيستم از پاره سيستم های کارکردی تشکيل شده است که هر يک 

ممکن است با عناصری از محيط خارج سازمان تعامل داشته باشند. 
ذ- به دليل اهميتی که هر يک از پاره سيســتم های مزبور در برآوردن بقای ســازمان به منزله 
يک کل دارد می توان هر يک از آن ها را در قالب يک ضرورت کارکردی مفهوم سازی کرد.

ر- هر پاره سيستم در درون هر سازمان مفروض می تواند گستره ای از تنوع را منعکس سازد. 
ز- اثربخشی سازمان وابسته به تناسب پاره سيستم های سازمان با پاره سيستم های محيط است.

ح- سازگاری پاره سيستم ها با محيط به تفکيک در داخل سازمان منجر می شود که همين امر 

1.Social System
2.Adaptation
3.Goal Attainment
4.Integration
5.Latency
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مديريت مناسب تعامل زيرسيستم ها را برای رسيدن به يک حالت مناسب تلفيق به عنوان يک 
کل الزامی می کند.

در جمع بندی می توان گفت که ســازمان به عنوان پاره سيســتمی از يک سيستم اجتماعی 
وســيع تر است. ســازمان به منزله يک کل، مجموعه ای از پاره سيستم های وابسته به هم است 
که با پاره سيستم هايي از محيط خارج سازمان تعامل دارند. موفقيت سازمان وابسته به تفکيک، 
ترکيب پاره سيستم ها و سازگاری اين پاره سيستم ها با پاره سيستم های محيط است. هر يک 
از پاره سيســتم های ســازمان در حفظ بقای سازمان، کارکردی ويژه دارند. پاره سيستم کنترل 
در يک سازمان نيز کارکردهايي دارند که بايد شناسايي، ساختاردهی و ارزيابی شوند. مديران، 
کارشناسان و مهندسان سازمان بايد بدانند کارکردهای کنترل چيست و چه انتظاری از کنترل 
به عنوان يک پاره سيســتم سازمانی بايد داشته باشند. هدف اين مقاله پاسخ گويي دقيق به اين 

سؤال است. 
2- روش تحليل كاركردهای کنترل سازمانی: 

بر اساس مطالب پيش گفته در ادامه مقاله، 3 گام اساسی زير ارايه می شود:
الف- مطالعه و تحليل محتوای نظريه ها و مدل های مختلف برای تعيين کارکردهای کنترل

تحليل محتوا، مقوله بندی همه اجزای يک متن در جعبه های مختلف است )دوورژه ، 13۶2: 
118-119( يا به عبارتی ديگر تحليل محتوا عبارت است از شناخت و برجسته سازی1  محورها 
و يا خطوط اصلی يک متن يا متون مکتوب )ساروخانی، 1385: 281(. لذا بر اين مبنا، نظرها و 
مدل های مختلف تحليل محتوا شده و کارکردهای کنترل از متون مختلف استخراج و استنباط 

می شود. 
ب- طراحی نوع آرمانی کنترل بر اساس تحليل محتوای نظريه های مختلف

می توان با تحليل آثار گروهی از نويسندگان خطوط اصلی انديشه آن ها را بيرون آورده و 
با يکديگر تلفيق نمود و در نهايت به صورت نوع آرمانی ارايه داد )همان: 282-283(. در اين 
مقاله نيز خطوط اصلی تفکر نويسندگان و نظريه پردازان از متن نظريه ها و مدل ها استخراج و 
مقوله بندی شده اند. بدين ترتيب با برجسته سازی خطوط اصلی متون مکتوب، گامی اساسی 

در تدوين يک نوع آرمانی برداشته می شود.
ج- تحليل نوع آرمانی به دست آمده بر اساس رويکرد کارکردگرايي

چون رويکرد کارکردگرايانه در اين تحقيق حاکم است نوع آرمانی به دست آمده بر اساس 
1.Cristalize



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال پنجم، شماره پانزدهم، فروردین 1392 72

اين رويکرد توصيف و تحليل می شود. اين تحليل عبارت است از بررسی تطبيقی نوع آرمانی 
به دست آمده با ديدگاه چهار كاركرد ضروري هر سيستم از منظر پارسونز.

تعاریف و مفاهیم کلیدي:

در اين بخش تعاريف و سطوح، متغيرها و کارکرد کنترل ارايه مي شوند. پيش از آوردن تعاريف 
و کارکردهــای کنترل برای تدقيق معنايی و جلوگيری از خلط مفهومی، الزم اســت ســطوح و 
متغيرهای کنترل توضيح داده شوند. می توان بر اساس پيشنهاد کانسينکي سطوح کنترل را به ترتيب 
زير برشمرد: فرد، کارکردهاي وظيفه اي و واحدها1، سطح کسب و کار2، سطح شبکه: بين سازماني 
و فراسازماني به عنوان مثال: Joint Venture  و سطح بنگاهB. R. Konsynski,1993(  3) اين 
سطح بندی نشان می دهد که در سازمان با يک نوع کنترل روبرو نيستيم. همچنين بايد عنوان کرد 
که کنترل بر متغيرهای مختلف اعمال مي شود. متغيرهاي کنترل شونده از ديدگاه جرالد عبارتند 
از: شايستگي ها4  و اقتضائات5  در صورتي که بر اساس ديدگاه دو محقق ديگر متغيرهايي که بايد 
در کنترل استراتژيک مد نظر قرار گيرند عبارتند از: اهداف استراتژيک، قابليت هاي استراتژيک، 
 Tavakoli and Perks,) عوامل کليدي موفقيت صنعت، مفروضات برنامه ريزي و مزيت رقابتي
2001). گمانه زنی در مورد سطوح و متغيرهای کنترل پيوندی عميق با کارکردهای کنترل دارد که 

در قسمت نتايج تحليل اين گزاره تشريح می شود.

1.Division, Functional
2.Strategic Business units
3.Corpotate and Holding
4.Competencies
5.Contingencies
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جدول 1: انواع کارکردهای کنترل در مدل ها و نظريه های مختلف

الزم به ذکر است که بعد از طرح برخی نظريه ها در ميان تئوری ها و مدل هاي مختلف که به 
بحث کنترل مي پردازند، پنج مدل که بر مبنای سه معيار غناي محتوايي، شفافيت و جامعيت 

انتخاب شده اند در پيوست مورد بررسی قرار گرفته اند.
4- نتايج تحليلی توصيفی و استنباطی:-

بعد از انجام تحليل محتوای توصيفی، نتايج تحليلی پانزده گانه زير به دست آمدند: 
تحليل1: اکثر محققان به صورت تصريحی يا تلويحی تأثير محيط و تغييرات محيطی را بر محتوا 
و نوع کنترل در نظر گرفته اند )جدول 2(. به عنوان مثال حتی در سطح شرکت های مادر نيز دو 
عامل مؤثر بر انتخاب نوع کنترل عبارتند از: تالطم محيطي و منطق استراتژيک بنگاه يا هولدينگ 

.(Nilsson, 2000)

انواع کنترل / کارکردهای کنترلنظريه پردازان/ نام الگو

1 Doz and Prahalad, 1984 مديريت اطالعات، مديريت مدير و حل تعارض

توازن سود، رشد و كنترل، توازن نتايج كوتاهمدت و رشد بلندمدت، توازن ميان انتظارات ذي نفعان مختلف، تقويت بازده سايمونز )1385؛ 38-29(2
مديريت، مديريت انگيزه هاي رفتار انساني 

3Ouchi, William Z. , 1979)خروجي ، رفتاري و اجتماعي )خانوادگي

4 runs,  and.waterhouse,
1975

اداري و بين فردي

5
Bartelt C.A. (1979) کنترل ازطريق مديريت جوهره تصميم، کنترل از طريق مديريت زمينه تصميم و کنترل از طريق مديريت

ائتالف موقت 

۶Merchant, K. A., 1985محدوديتهاي رفتاري، بازبيني پيشينی، مسئوليتپذيري و شخصي، اجتماعي و فرهنگ

7Ansari, 1977رويکرد ساختاري و رويکرد رفتاري

8Hopwood, 1974اداري  و اجتماعي

9Dalton, 1971سازماني، شخصي، اجتماعي

10Bernard J. Jaworski, 1988)رسمي )ورودي، فرآيند و خروجي( و غيررسمي)خويشتن، اجتماعي و فرهنگي

11Child, J, 1981)بوروکراتيک )رسمي( و کنترل فرهنگي سازماني )غير رسمي

12
 1987،Anderson and Oliver  نتيجه مبنا: مقادير عيني و روش هاي ساده، رفتار مبنا: ذهني و روش هاي پيچيده و

اجتماعي شدن و وفادار کردن نسبت به اصول واهداف سازمان

13
  Muralidharan and
Hamilton,1999

کنترل ورودي )مثال: کنترل ارزش ها(، کنترل فرآيند؛ کنترل فرآيند تصميم گيری و کنترل خروجي؛ 
کنترل اهداف بهره وری

14
Muralidharan, 2004 کنترل اجراي استراتژي

کنترل محتواي استراتژي: شکل دادن به محتواي استراتژي در طول دوره اجرا.

15Schreyogg, 1987نظارت وسيع استراتژيک, کنترل مفروضات و کنترل اجرا

1۶
Kloot and Martin, 2000)سيستم سنتي )باال به پايين، گزارشدهی دورهای و متمرکز بر معيارهای مالی

سيستم نوين )همکارانه با حضور تمامی ذينفعان، گزارشدهي زمان واقعي  و توجه به معيارهای مالی و غيرمالی(
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جدول 2: پراکندگی نظريه و مدل ها بر اساس تاثيرگذاری محيط )تدوين از پژوهشگران(

درصد تعداد فرض پايه ای در مورد تاثير محيط بر نوع و محتوای کنترل
8۶%18مشخصات محيط بر نوع و محتوای کنترل تاثير گذار است

14%3مشخصات محيط بر نوع و محتوای کنترل بيتاثير است
21100مجموع

تحليل2: بيش تر محققان محيط را ثابت و ساده و يا متالطم و ريسکی در نظر گرفته اند اما 
محققان کمی )مانند لورنژ و همکاران( در مورد محيط های مبهم، آشوبناک و پيچيده تئوری پردازی 

کرده اند.)جدول 3(    
جدول 3: پراکندگی نظريه و مدل ها بر اساس فرض ثبات/عدم ثبات محيط )تدوين از پژوهشگران(

درصد تعداد فرض پايه ای در مورد محيط
19%4فرض ثابت، ساده، متالطم و ريسکی بودن

57%12فرض محيط های مبهم، آشوبناک و پيچيده
23%5نامشخص )وضعيت محيط در مدل/نظريه مشخص نشده است(

21100مجموع

تحليل3: محققان به نوعی از کنترل اشاره دارند که مستقل از محتوای استراتژی است و در 
صورت اتخاذ استراتژی های متفاوت، تغيير نمی کنند. مانند کنترل داخلِی سايمونز )1385: 418( و کنترل 
حسابدارِی  آنتونی و همکاران )1372: 26( وجود اين نوع کنترل در نظريه ها در جدول 4 آمده 

است.

جدول 4: پراکندگی نظريه و مدل ها بر اساس وابستگی/عدم وابستگی به استراتژی )تدوين از پژوهشگران(

درصد تعداد رابطه با استراتژی 
۶2%13در مدل پيشنهادی، حداقل يک نوع کنترل وجود دارد که از استراتژی مستقل است 

38%8در مدل پيشنهادی تمام کنترلها وابسته به استراتژی است
21100مجموع

تحليل4: اکثر محققان نوعی از کنترل را درنظر گرفته اند که کارکرد آن اطمينان از اجرای 
استراتژی است به عنــوان مثال: کنترل تشخيصی سايمونز وکنترل مديريتی آنتونی، اکثر مدل ها 

براي اين هدف شکل گرفته اند مانند:
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(Snell, 1992 و Ochi, 1977  ) مدل هاي مبتني بر سايبرنتيک• 
(Kaplan and Norton 1992, 1993, 1996(کارت امتيازي متوازن•

جدول 5: پراکندگی مدل ها بر اساس توجه به کارکرد اطمينان از اجرای استراتژی )تدوين از پژوهشگران(

درصد تعداد کارکرد حصول اطمينان از اجرای استراتژی

19%4کارکرد اطمينان از اجرای استراتژی در مدل پيشنهادی وجود دارد

81%17در مدل پيشنهادی کارکردی در مورد اطمينان از اجرای استراتژی وجود ندارد

21100مجموع

تحليل5: تحليل محتوای نظريه و مدل ها نشان می دهد که در مجموع 6 کارکرد برای کنترل 
سازمانی، قابل احصاء و استقراء هستند. دو کارکرد اول )F01, F02) ربط مستقيم به اهداف و 
استراتژی ندارند به اين معنا که در صورت وجود هرگونه استراتژی با هر محتوايي، به صورت 
مستقل کار خود را انجام خواهند داد. سه کارکرد بعدی نيز معطوف به اهداف راهبردی و 
استراتژی هستند.)F03 ,F04,F05)يک نوع کارکرد متعلق به محتوای اهداف و راهبردها است 
و دغدغه صحت و اعتبار محتوايي آن ها را دارا است .)F03( نوع ديگری از کارکرد در مورد 
تبديل شدن استراتژی به برنامه ها و ... می باشد )F04( و ديگری در مورد اجرای برنامه های 
استراتژيک و تحقق استراتژي در عمل )F05( است. نوع ديگری از کارکرد کنترل مربوط است 
به محتوای استراتژی و نه تبديل و اجرای استراتژی و نه اجرای برنامه های خاص، اين گونه از استراتژی 
در مورد پيشبرد و هدايت کل سازمان به سوی آينده با دغدغه بقاء و حفظ مزيت رقابتی پياپي 

است. اين موارد در جدول 6 قابل مشاهده است.
جدول 6: کارکردهای گونه آرمانی کنترل )تدوين از پژوهشگران(

کارکردکد

F01 )جلوگيري از بينظمی، فساد و کاله برداري )بينظميهای عمدی(، اشتباهات )بی نظمی غيرعمدی

F02حصول اطمينان از انجام عمليات خاصي به طور كارآ و مؤثر

F03بهروز رسانی و اعتباربخشی به محتواي اهداف و استراتژي

F04 )بررسی اعتبار ترجمه استراتژی به عمل )عملياتيکردن، نهادينه کردن راهبرد

F05کسب اطمينان از اينکه سازمان استراتژي خود را  به طور كارآ و مؤثر محقق مي كند

F06 کسب اطمينان از بقاء و برتري سازمان
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تحليل6: فرايندهاي کنترل مي توانند به عنوان يک عامل در تغييرات برنامه ريزي شده و برنامه ريزی 
نشده )نوظهور( نقش بازي کنند (Mintzberg, 1978; Burgelman, 1983, 1991).  مطالعات 
نشان مي دهد که مديران ارشد سازمان ها اعتقاد دارند سيستم هاي اداري از جمله سيستم هاي کنترلي 
 Greiner and Bhambri, 1989; Gabarro, 1987:(.نقش مهمي در تغييرات سازماني دارند
180-181(. سايمونز گونه شناسی دقيقی از کارکرد کنترل در تغييرات سازمانی )شامل چرخش 

استراتژيک1  و تکامل استراتژيک2 ( ارايه داده است. کارکردهای کنترل در مديريت تغييرات عبارتند 
از: )1( غلبه بر اينرسي سازماني و القای حس اضطرار )2( انتقال اهميت هدف جديد و ايجاد حس 
احياي هدف و جهت گيري )3( رسميت بخشيدن به اهداف و استراتژی های جديد و اطمينان از 
پيشرفت بر طبق جدول زماني اجرا  )4( تغيير روند تعيين انگيزه هاي پاداش که به صورت ذهني بر اساس 
وفاداري به هدف استراتژيک جديد )5( تمرکز يادگيري سازماني بر عدم قطعيت هاي استراتژيک 

.(Simons, 1994) همراه با چشم اندازي براي آينده
به عنوان نمونه نشان داده شده است که در زمان شروع تغييرات استراتژيک، کنترل هاي حسابداري 
 Knight and Willmott, 1993; Dent,(نيز مي تواند تغييراتی را در نگرش ها و رفتارها ايجاد کند

  .(1991

به زعم امانوئل و اوتلی دو کرانه در ادبيات کنترل در مورد کارکرد کنترل وجود دارد: 
الف- ديدگاه کنترل مبتنی بر ديدگاه سايبرنتيک که به کارکرد نظم و ثبات3  نظر دارد

ب-  ديدگاه مبتنی بر پديـدارشوندگی تعامل نقش آفرينان که به کارکرد تطبيق و يادگيری4  می پردازد 
 Emmanuel &) ايـن دو کـرانـه هـم مـی تواننـد رقيـب و متـضاد ديـده شــونـد و هم مکمـل همـديـگر
Otley, 1995:7). نگاه متعارف به کنترل استراتژيک به صورت ضمني بر اين داللت مي کند که اساسًا 

کنترل استراتژيک به منظور کسب اطمينان از سازگاري رفتار افراد با استراتژي از پيش تعيين شده است 
)Merchant, 1985).  اما در سازمان ها عالوه بر استراتژي هاي انديشيده شده، استراتژي هاي نوظهور 
هم وجود دارد )Mintzberg, 1978). سايمونز چارچوبي را براي کنترل استراتژيک تمهيد کرده 
است که به هر دو نوع استراتژي ها توجه مي کند)Simons, 1995 a, 1995b) . اين چهارچوب در 
.(Kasurinen,1998 & Puolam¨aki, 2004) بسياري از تحقيقات مورد استفاده قرار گرفته است

1.Strategic Turnaround Mandate(Revolutionary Approach)
2.Strategic Evolution Mandate (Evolutionary Approach)
3.order and stability
4.Adoption And Learning
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تحليل 7: موضوعات کنترل در پنج مورد قابل استنباط و استقرا هستند که در جدول 7 ادامه آمده 
است. 

جدول 7: استقراء موضوعات کنترل )تدوين از پژوهشگران(

کارکرد مرتبطموضوعات کنترلکد موضوع

I01اعداد و ارقامF01

I02اموال و دارايي ها و منابعF01

I03 تصميمات )کنترل فرآيند تصميم گيری، کنترل زمينه/ محتوای
F03 ,F04,F06تصميم گيری، کنترل تصميم گيرندگان، ...(

I04)عمليات )وظيفه های راهبردیF02,F04,F05

I05مزيت رقابتیF06

I06ذينفعان سازمانF06

I07ارزش ها و ترجيحاتF06,F03

تحليل 8: بر اساس کارکردها و موضوعات کنترل، 3 سيستم کنترل عمده قابل استقراء و استنتاج 
هستند. کنترل الزامی )S1( که کنترلی غيرراهبردی است يعنی با محتوای راهبرد وابستگی ندارند 
و با هر گونه راهبردی سازگاری دارد )بر اساس تحليل 3(. خود اين سيستم کنترل، دارای سه 
 .)S13( و کنترل وظيفه ای )S12( کنترل حسابداری ،(S11(زيرسيستم است. کنترل داخلی
سيستم کنترل عمده ديگر، کنترل راهبردی )S2) است که کاملًا مرتبط با استراتژی است و اين گونه 
سيستم کنترلی هم دارای سه زيرسيستم است: نوع ديگر سيستم کنترل، کنترل فراراهبردی است 
)S3( که به استراتژی وابستگی ندارد اما مرتبط است. بدين معنا که کنترل فرا راهبردی ورودی هايي 
را برای برنامه ريزی و کنترل راهبردی فراهم می نمايد. تمام موارد مذکور در جدول 8 بيان شده است.



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال پنجم، شماره پانزدهم، فروردین 1392 78

جدول 8: انواع کنترل و ابزارهای بکار رونده در هر نوع کنترل )تدوين از پژوهشگران(

مرتبط برخی ابزارهای کنترلانواع کنترلکد
با

S01
S1 کنترل 

غيرراهبردی 
و الزامی

S11

کنترل داخلی

حفاظ هاي ساختاري )تفکيک وظايف، سطوح مشخص اختيار، دسترسي محدود به 
دارايي ها( و کنترل بوروکراتيک: روش ها و رويه هاي رسمي خودکار

حفاظ هاي نظام )ثبت و مستندسازی امور، دسترسي محدود به پايگاه هاي اطالعاتي( 

حفاظ هاي کارکنان)چرخش در شغل هاي کليدي(

F01

I02

S12 کنترل 
حسابداری

F01بررسی های حسابداران و حسابرسان در مورد اعداد و ارقام و کاربری منابع و دارايي ها

I01

S13 کنترل 
وظيفه ای

روش های فنی کنترل: تکنيک های کنترل پروژه )PERT و ...( کنترل موجودی و  ... 

مديريت مبتني بر هدف )MBO( و سيستم هاي ارزيابی علکرد منابع انساني 

F02

I04

S02 کنترل S2
راهبردی

S21 کنترل 
محتوای 
استراتژی

کنترل مفروضات مبنايي استراتژی و نظارت وسيع استراتژيک

بررسي تحوالت محيطي )پديدار شدن قرصت ها و تهديدهای جديد(

کنترل قابليت ها )پديدار شدن قابليت های جديد(

F03

I03

I07

S22 کنترل 
تبديل استراتژی

کارت امتيازی متوازن 

طرح ريزی سود و سيستم تخصيص دارايي و منابع )بودجه سرمايه اي( يا برنامه سرمايه اي( 

F04

I03

S23 کنترل 
اجرای 
استراتژی

تحليل سوددهي استراتژيک

بودجه  بندی مراكز مسئوليت )سود، هزينه و سرمايه و ...(

F05

I04

S03

S3

کنترل فرا راهبردی

کنترل بينشی: کنترل به وسيله چشم اندازها و بينش ها

کنترل تحديدی )مرزی( : کنترل به وسيله خطوط قرمز و ارزش ها 

کنترل سياسي )بازيگران سياسي، تغيير مناسبات سياسي، مديريت ذينفعان ذينفوذ( 

کنترل فرآيند تصميم گيري )مخالفت هوشيارانه، تصميم گيری تعاملي( 

F06

I05

I06

I07

در جدول 8 برای هر نوع کنترل، ابزارهايي معرفی شده اند. تخصيص اين ابزارها به يک گونه 
از کنترل به اين معنا نيست که اين ابزار کنترلی فقط همين کاربرد را دارا است. اين ابزارها می توانند در 
گونه های ديگر کنترل نيز به کار گرفته شوند. به عنوان نمونه سيستم هاي اندازه گيري عملکرد از 
جمله کارت امتيازي متوازن مي تواند به شناخت استراتژي هاي در حال ظهور يا پديدار شونده 

.(Kaplan and Norton, 2000 ( کمک برساند
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تحليل9: يک سيستم کنترل آرمانی بايد در شرايط سه گانه محيطی الف( ساده و باثبات، ب(
پرسرعت و ريسکی و ج(مبهم و پيچيده کار کند. همچنين بايد با ابزارهايی کنترلی باشد که با 
شــرايط زير هم خوانی داشته باشند: 1- کنترل بدون وابستگی به استراتژی، 2- کنترل بر مبنای 

استراتژی و 3- کنترل فراتر از و مؤثر بر استراتژی. 
تحليل 10: کنترل فراراهبردی يکی از انواع کنترل اســت که کم تر مورد توجه است. يکی از 
دستاوردهای اين تحقيق مفهوم سازی و برجسته سازی اين نوع از کنترل است. در محيط هايي 
که با وصف آشوبناک، پيچيده و مبهم معرفی می شوند، با سه مساله روبرو هستيم: ابهام در عوامل 
محيطی، ضعف در فهم روابط عّلی – معلولي و روابط غيرخطي و  پيش بينی ناپذير. در اين حالت 
استراتژی به معنای کالسيک آن وجود ندارد. تفکر استراتژيک و برنامه ريزی تکويني هدفمند 

مبنای تصيم گيران استراتژيک است.
در گذشته محيط ها معمولًا يا با ثبات بوده اند يا ريسکی با امکان محاسبه احتماالت. در شرايط 
فعلی با محيط هايي روبرو هستيم که پيچيده، آشوبناک و مبهم هستند. اين گونه محيط ها روش 
جديدی را در برنامه ريزی و کنترل استراتژيک پيش روی سازمان قرار می دهد. به عنوان نمونه 
براون1و ايزنهارت  )1998( قوانينی را برای رويکرد استراتژيک سازمان در شرايط جديد پيشنهاد 
کرده اند: مزيت ها موقتی هستند و رقابت پذيری تغييرات هميشگی را می طلبد و استراتژی متنوع 
و پديدار شونده است. سازمان بايد نگاه به آينده داشته باشد اما بايد از برنامه ريزی های مفصل 
و سنگين پرهيز کند. اندرسون )1999( نيز بر موقتی بودن مزيت ها و لزوم سرعت تأکيد کرده 
است. همچنين وود )1997( پيشنهاد می کند برای برنامه ريزی سازمان بايد به جستجوی گفت 
وگوهای اســتراتژيک با ذينفعان رفت و فرآيند مذاکرات آينده2 را رقم زد. )برخالف رويکرد 
کالسيک( برنامه ريزی استراتژيک در اين محيط، پيش بيني کم کاربرد است. محيط مبهم است 

فلذا اهداف مبهم هستند، کنترل از پيش بينی جدا است و مزيت رقابتي موقت است. 
در چنين شرايطی کارکرد کنترل نيز تغيير می کند: در محيط مبهم، کارکرد کنترل کشف درست 
بودن اهداف از پيش تعيين شده نيست. بلکه مطلوب بودن اهداف آينده را در زمان حال بررسي و 
سنجش مي کند)Timothy et al , 1981). در  محيط مبهم است که کنترل عالوه بر يادگيری 

تک حلقه ای و دو حلقه ای، با يادگيری سه حلقه ای3 نيز پيوند می خورد. 
سه سيستم عمده و هفت زير سيستم در جدول 9 به صورت مشروح، تعريف تطبيقی می شوند: 

1.Brown
2.future navigating process
3.Triple loop learning; Meta Learning; Learning how to learn
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جدول 9: گونه آرمانی کنترل، کارکردها و توضيحات تکميلی و تطبيقی )تدوين از پژوهشگران(
سيستم 
کنترل

کنترل راهبردیالزامی و غيرراهبردی

کنترل فرا 
راهبردی

زير 
سيستم ها

کنترل

داخلی

کنترل

حسابداری

کنترل 
وظيفه ای- 

برنامه ای
کنترل محتوای 

استراتژی
کنترل تبديل 

استراتژی
کنترل اجرای 

استراتژی

کارکرد

جلوگيري از 
سوء استفاده 
در مبادالت 
و تعامالت و 
کاله برداري 

)بازرسی 
دارايي ها(

حفظ دارايي ها، 
کنترل اطالعات 
حسابداري در 

صورت حساب 
هاجلوگيري از 

اشتباه)غيرعمدي( و 
بي نظمي)فساد( 

حصول 
اطمينان از  
انجامعمليات 

خاصي به 
طور كارآ و 

مؤثر

به روز رسانی و 
اعتباربخشی به 

محتواي استراتژي 
در پرتو فرصت ها 
و تهديدات و ... 

پديدارشونده

بررسی اعتبار 
ترجمه استراتژی 
به عمل و  کسب 

اطمينان از 
يکپارچگی درونيو 

بيرونی برنامه 
ها و ...

کسب اطمينان 
از اينکه مؤسسه 
استراتژي خود 
را  به طور كارآ 
و مؤثر محقق 

مي كند

کسب اطمينان 
از بقاء و برتري 
از طريق مزيت 

رقابتي پي در پي 
)پيشبينی امکان 
پذير نيست. اين 

نوع کنترل مستقل 
از برنامه ريزی 

است(

متناسب 
برای 
محيط

در هر محيطی فعال است چه محيط با ثبات و 
شفاف باشد چه بی ثبات و مبهم

محيط ريسکی )امکان پذيری محاسبه احتمال( و 
پرسرعت، پيش بينی پذير است

ابهام در عوامل 
محيطی، ضعف 
در فهم روابط 

علت – معلولي، 
روابط غيرخطي و 

پيشبينی ناپذير

ارتباط با 
استراتژی

استراتژی هر چه باشد اين کنترل ها کار خود را انجام 
می دهند

در اين نوع کنترل، استراتژی اساس کار است. اين 
کنترل در صورت وجود برنامه ريزی استراتژيک معنا 

دار است

استراتژی به 
معنای کالسيک 
آن  وجود ندارد. 
تفکر استراتژيک 

و برنامه ريزی 
تکويني هدفمند 

مبنا است.

اطالعات 
ورودي

داده های 
کيفی و غير  
مالی تقريبی

داده های مالي - 
حسابداري عيني 

تاريخي

داده هاي 
غيرمالي و دقيق 

لحظه اي و 
گذشته نگر

بر اساس داده هاي 
مالي و دقيق و 

تاريخي

اهداف و 
استراتژی ها  و 
شرايط سازمان

داده هاي مالی، 
غيرمالي و دقيق، 

گذشته نگر

تمام داده ها، 
لحظه ای، گذشته 
نگر، حال نگر و 

آينده نگر

کمی/
کيفی بودن 
شاخص ها

شاخص ها مبنای کيفیکمیکمیکيفی
کار نيستند

شاخص ها مبنای کمی - کيفی
کار نيستند

ديدگاه 
نسبت به 

زمان

آينده گراگذشته گراحال نگرآينده گراگذشته گراگذشته گراآينده گرا

گسسته 
يا پيوسته 

بودن 
کنترل

گسسته 
)ادواری(

پيوسته )هميشگی( گسسته )ادواری(گسسته )ادواری(پيوسته )هميشگی(گسسته )ادواری(گسسته )ادواری(
و گسسته 
)ادواری(

متمرکز بر

)واحد 
تحليل(

ارقام و  اموال و اشياء و اموال
دارايي ها

اشياء و 
فعاليت ها

فرآيند ترجمه محتوای استراتژی
استراتژی

اجراياستراتژی 
باجزييات کامل

کليت سازمان

فرض 
اصلی

برنامه ها 
درست است

برنامه ها درست 
است

استراتژي 
درست و معتبر 

است

استراتژي ها ممکن 
است معتبرنباشد

استراتژی معتبر و 
درست است

استراتژی درست 
و معتبر است

استراتژی نداريم

سطح 
يادگيری

يادگيری سه يادگيری نوع دوم )دو حلقه ای(يادگيری نوع اول )تک حلقه ای(
حلقه ای
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تحليل11: همان گونه که لورنژ و همکاران بيان می کنند، کنترل های سه گانه عملياتی و تاکتيکی 
و استراتژيک هم زمان در سازمان کارکرد دارند )1385:	27(. بايد گفت که سيستم های سه گانه 
کنترل به صورت موازی، متعامل و هم زمان جاری و ساری هستند. به خاطر اين که پاره سيستم های 
سازمانی با پاره سيستم های محيطی متفاوتی سروکار دارند. سيستم هاي سه گانه كنترل غيرراهبردی و 
راهبردی و فراراهبردی به طور هم زمان مورد احتياج مديران هستند. سيستم هاي كنترل غيرراهبردی 
به عنوان اهرم کسب اطمينان از ثبات و سالمت سازمانی مورد نيازهستند. سيستم کنترل راهبردی بر 
توليد و تبديل و ترجمه )اجرايي شدن( و اجرای استراتژی نظارت می کنند و همچنين براي تمركز 
توجه سازماني به عدم قطعيت استراتژيك و ارايه اهرمي  براي بازتنظيم استراتژي کاربرد دارند. کنترل 
فراراهبردی نيز آينده سازمان را در شرايط تالطم شديد،  پيچيدگی و آشوبناکی و ابهام هدايت می کند.

4 -تحليل نوع آرمانی کنترل بر اساس پارادايم کارکردگرايي:
با توجه به اينکه گونه آرمانی کنترل بر اساس مفهوم کارکرد و پاردايم کارکردگرايي تحقيق، 
تدوين و تنظيم شده است الزم می نمايد همانگونه که در بند3-3	بيان شد، اين دستاورد پژوهشی 

بر اين اساس تحليل شود.
•بيان شد سازمان با پاره سيستم های محيطی مختلفی سروکار دارد. اين پاره سيستم ها را به 
جهت اختصار پاره محيط می ناميم. اين پاره محيط ها دارای تنوع هستند. به عنوان مثال پاره محيط 
تکنولوژيک در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات ممکن است دارای سرعت و ابهام باشند در 
صورتی که محيط رقابتی آن برای يک شرکت مونوپول ساده و با تغييرات کند باشد. لذا می طلبد 
در پاره سيستم کنترل دارای زيرمجموعه هايي باشيم که به صورت هم زمان و موازی کارکردهاي 
کنترلی متفاوتی داشته باشند. اين مشخصه را می توان بر اساس کارکردهای 6 گانه و انواع 3 گانه 

کنترل مشاهده کرد.
•ويژگی اين پاره محيط ها ممکن است در طول زمان متغير باشند به عنوان مثال: محيط رقابتی تبديل 
به محيط رقابتی سنگين و پويا شود. لذا می طلبد سيستم های کنترل مختلف دارای تنوع و کارکردهای 

مختلف باشند، اين مشخصه را می توان در هم زمانی 3 نوع کنترل مشاهده نمود.
•در بررسی كاركردها بايد توجه كرد يك سيستم معين چه نيازی را برای يك سيستم گسترده تر 
)ابرسيستم(1  برآورده می سازد. به عبارتی بايد بررسی شود که سيستم کنترل چه نيازی از ابرسيستم خود 
يعنی سازمان را برطرف می نمايد. از ديدگاه پارسونز هر سيستمی داراي چهار كاركرد ضروري است:
1 - تطبيق يا انطباق پذيري: هر سيستمي  بايد خودش را با محيط،  لوازم و نيازهاي محيطي سازگار سازد.

1.Supra System
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 2 - هدف يابي: هر سيستمي بايد اهداف خود را ترسيم كرده و رفتارش را بدان سو تنظيم نمايد.
3 - يكپارچگي: هر سيستمي بين اجزاء دروني خود سازگاري و وفاق ايجاد مي كند.

4 - نگهداشت هويت و الگوها: هر سيستمي بايد توانايي ايجاد الگوهاي فرهنگي خاص جهت 
انگيزش افراد را داشته باشد و آن ها را حفظ كند )ريتزر،	1374	:131(. از ديدگاه پارسونز، هر يك از 
كاركردهاي چهارگانه يك سيستم، توسط چهار نوع سيستم فرعي انجام مي گيرد، پاره سيستم اقتصادی 
كاركرد تطبيق را انجام مي دهد. پاره سيستم سياسی، كاركرد دستيابي به اهداف را محقق مي كند. سيستم 
اجتماعي كاركرد انسجام و يكپارچگي سيستم را انجام مي دهد. سيستم فرهنگي، كاركرد نگهداشت 
هويت و ثبات الگوها را به عهده دارد. اکنون اگر يک سازمان را در نظر بگيريم، سازمان بايد کارکردهای 
چهارگانه مذکور را به انجام برساند. سيستم کنترل نقش های مختلفـی را برای انجام کارکـردهای 4 گانه 

انجام می دهد. که در جدول 10 به تفصيل آمده است. 
جدول 10: نقش کنترل در انجام 4 کارکرد سازمان در چهارچوب پارادايم کارکردگرا )تدوين از پژوهشگران(

پاره سيستم
کارکردهای 

سازمان
کنترل فراراهبردیکنترل راهبردیکنترل غير راهبردی

تطبيق با اقتصادی
محيط

انعکاس اطالعات پديدارشدن فرصت ها   
و تهديدها و موضوع های استراتژيک 

)S21 برای اطالعات بيش تر رک(
مديريت ذينفعان ذينفوذ

دستيابي به سياسی
هدف

کنترل وظايف عملياتی 
)برای اطالعات بيش تر 

)S13 رک

کنترل محتوای استراتژی 

)S21 برای اطالعات بيش تر رک(

 يكپارچگياجتماعی

ايجاد نظم و جلوگيری 
از فساد، بی نظمی، اشتباه 

)برای اطالعات بيش تر 
)F01 رک

کنترل تبديل استراتژی به برنامه ها و 
کسب اطمينان از استراتژی محور شدن 

سازمان )برای اطالعات بيش تر رک 
)S22

کنترل سياسي )بازيگران 
سياسي، تغيير مناسبات سياسي( 

کنترل فرآيند تصميم گيري

نگهداشت فرهنگی
الگو

رسميت بخشی به امور 
)برای اطالعات بيش تر 

)S11 رک

کنترل بينشی: )چشم اندازها و 
بينش ها(

کنترل تحديدی ]مرزی[: 
)خطوط قرمز و ارزش ها(

5	- رهنگاشت  پژوهشي برای تحقيقات آينده:
اين مقاله که حاصل پژوهشی نظری در موضوع کنترل استراتژيک در سال 1387 می باشد شامل 
نوآوری هايي بوده است: الف- کارکردشناسی جامع کنترل، ب- مفهوم سازی کنترل فراراهبردی، ج- 
تعيين رابطه انواع کنترل با راهبرد )وابسته بودن به يا استقالل از راهبرد(، د- بررسی تطبيقی کارکردهای 

کنترل با 4 کارکرد ضروری سازمان از ديدگاه پارسونز. 
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در ادامه دو زمينه تحقيقاتی به ديگر محققان پيشنهاد می شود:
5-1سطح خرد در کنترل استراتژيک

همان گونه که مشاهده شد مدل هاي مختلفي براي طراحي فرآيند کنترل علي الخصوص کنترل 
 Anthony, 1965; Lorange et al.,) :استراتژيک در ادبيات مديريت پيشنهاد شده است
Simons, 1995a ;1986) و همچنين سيستم هايي که به فرآيندهاي استراتژي کمک مي کنند 

نيز در ادبيات مطرح شده است که شامل پايش محيط)Preble, 1992(، بودجه استراتژيک 
 Camillus and Grant, 1980;Goold with) نشان هاي راهبردي ،(Lorange, 1988(
Quinn, 1990)، سيستم هاي پاداش  )Govindarajan, 1984; Salter, 1973).اما اکثر اين 

مدل ها بر سطح کالن فرايند استراتژي کار کرده اند و کم تر به سطح خرد  پرداخته اند و رفتار 
تک تک افراد در تحقق استراتژي کم تر مورد توجه قرار گرفته است. لذا محققان می توانند 

کنترل را بر اساس مدل ارايه شده در اين مقاله در سطح خرد پی بگيرند. 
5-2 تبيين موانع کنترل در هر کدام از انواع کنترل های سه گانه

بر اساس يک تحقيق موانع کنترل استراتژيک را می توان موانع سيستماتيک، موانع سياسي و 
موانع رفتاري برشمرد. تحقيق مذکور جزو معدود طرح هايي است که به موانع کنترل پرداخته 
است )Lorange and Murphy, 1984(. با توجه به فقر ادبيات پيشنهاد می شود براساس مدل 

اين مقاله، موانع انواع کنترل تعيين و تحليل تطبيقی شوند.
پيوست 1: سه گزاره کليدي در مورد نوع آرماني:

الف: نوع آرماني يک مقوله ارزشي نيست که بايدها را دربرداشته باشد. اصولًا وبر معتقد بود 
علم نمي تواند به مردم بگويد چگونه زندگي کنند، اما علم مي تواند براي آن ها اطالعات الزم 
 Turner, 1998:143(.)Ashley, et all.(فراهم سازد را  اتخاذ چنين تصميم هايي  براي 
1998:276()وبر،1382:	43( بنابراين مقصود از نوع آرمانی نشان دادن يک هدف برتر نيست. 

برخي گمان كرده اند كه مراد وبر از نوع آرماني بوروكراسي، معرفي يك هدف برتر است، يعني 
اينكه بايد اين گونه بود و به اين مرحله رسيد.

ب: وبر به دو نوع معنا )ارجاع( قائل است: معناي عيني و معناي بازسازي شده ، وبر كار يك 
جامعه شناس را معناي بازسازي شده و نه معناي عيني مي داند. وی آنچه در ذهن بازسازي شده 
را »نوع آرماني « مي نامد. به عنوان مثال وبر سه نوع مشروعيت را معرفي مي کند: مشروعيت 
كاريزماتيك، مشروعيت سنتي و مشروعيت قانوني. . وبر معتقد است كه اين سه نوع مشروعيت به
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شكل محض و ناب وجود ندارد و چيزي كه در عالم خارج وجود دارد، تركيبي است از اين 
سه، مقصود او اين است كه اين نمونه ها، نمونه هايي مثالي هستند. مصاديق اين مفاهيم در عالم 
خارج به صورت ناب يافت نشوند )معناي عيني( اما اين نمونه ها معنادار هستند و قابل ارجاع، 

منتهي به يک امر ذهني بازسازي شده از عالم خارج.
ج: نوع آرماني، يك تئوري به معناي کالسيک آن نيست كه با خروج يك مصداق از آن ابطال 
شود، بلكه يك نوع چارچوب ذهني است كه قرار نيست  با واقعيات انطباق %100 داشته باشد، 
مي توان آن را نوعي تشبيه دانست كه با صحت  يك بعد از شباهت، صحيح خواهد بود. برخي به 
اشتباه نوع آرماني را يك تئوري به معناي کالسيک شمرده اند كه بايد مصاديقي را تحت پوشش 
خود قرار دهد، حال آنكه نوع آرماني يك وسيله اندازه گيري و مانند يك متر است كه براي 
اندازه گيري واقعيات ساخته شده است. اگر ما توقع داشته باشيم كه مصداقي را تحت پوشش 
خودش قرار دهد، مانند اين است كه كسي يك »متر« را بيرون برده و نا اميد برگردد كه چيزي 
را پيدا نكردم كه در خارج، درست يك متر باشد، پس اين متر به درد نمي خورد«، اين فرد كار 
متر را درك نكرده كه اندازه گيري دنياي خارج است، نه پيدا كردن شیء يك متري. از اين 
رو اشتباه بودن تعبير »درست « يا »غلط « در خصوص نوع آرماني واضح مي شود. نوع آرمانی 
چارچوبي براي ساختن ساختمان »فهم واقعيت هاي بي همتای جهان « است. چون تمام واقعيت، 
قابل درك و فهم نيست، با استفاده از تفريد و تقليل علمي، يك نوع آرماني ساخته و با آن به 
اندازه گيري واقعيت ها مي پردازيم، و آنگاه با مشاهده موارد تطبيق و عدم تطبيق، به آن واقعيت 

علم پيدا مي كنيم و سپس نوع آرماني را كنار مي گذاريم. 

پيوست 2: بررسی پنج مدل کنترل 
همانگونه که در متن مقاله توضيح داده شده است پنج مدل انتخاب شده اند تا بررسی بيش تر شوند. اين 
پنج مدل عبارتند از: مدل لورنژ و همکاران)1385(، مدل پريبل )1992(، مدل سايمونز )1385(، 
مدل رابرت آنتونی و همکاران )1372( و مدل مورليد هاران )1997( که جدول خالصه شده اين 

مدل ها )که به جهت رعايت اختصار بسيار فشرده شده اند( در ادامه آورده مي شوند.
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. )Preble,1992()387 -358 :1383، جدول پ1:  خالصه اي از انواع کنترل الزم براي اجرا و به روز رساني راهبردها )مدل پيرس و رابينسون

نوع 
کنترل

کنترل 
کنترل عملياتيکنترل آگاهيهاي ويژهنظارت استراتژيککنترل اجرافرضيات

چه 
چيزي

فرضيات 
زير بنايي 

استراتژی ها 
مراحل کليدی و مايالستون 

های مهم در دستيابی به اهداف 
و استراتژی

کل محيط وسيع سازمان و 
تمام متغيرهايي که امکان 

تاثيرگذاری دارند

رويداد اتفاقي و غير منتظره تعيين 
نقاط آسيب پذيرتوسعه برنامه هاي 

جايگزين در زمان بحران

نتايج عملياتی روزمره  
اجرای برنامه های 

استراتژيک

کارکرد

به روز 
نگه داشتن 

فرضيات زير 
بنايي استراتژی 
و معتبر بودن 

آن ها

بررسي اثربخشي اقدامات و 
اجراي برنامه ها

تشخيص زودهنگام تغييرات 
محيطي مؤثر بر استراتژي با 

در نظر گرفتن  غير متمرکز و 
وسيع متغيرهای محيطی

آمادگي استراتژيک در زمان 
هاي بحراني و مالحظه مجدد 
عميق و غالبًا سريع استراتژي 

بنيادي مؤسسه و آمادگی اقدام 
ضربتی در موارد نوظهور

کسب اطمينان از 
اينکه كه سازمان 

استراتژي خود را  به 
طور كارآ و مؤثر به 
تحقق می رساند. از 
طريق  سيستم هاي 

بودجه بندي،جداول 
زماني  و ..

جدول پ2:  خالصه اي از ويژگي هاي سيستم هاي )اهرم هاي( كنترل استراتژيک به همراه سيستم کنترل داخلي )رابرت سايمونز، 1385(

نوع 
سيستم هاي تعيين سيستم هاي اعتقاديتعامليتشخيصيکنترل

سيستم هاي کنترل داخليحدود

چه 
چيزي

سيستم هاي بازخوردي كه 
نتايج سازماني را مورد كنترل 

دقيق قرار داده و انحراف 
از استانداردهاي تعيين شده 
عملكرد را تصحيح مي نمايند

سيستم هاي كنترلي كه 
مديران براي قرار گرفتن در 

فعاليت هاي تصميم گيري 
زيردستان به صورت مشخص 

و منظم مورد استفاده قرار 
مي دهند

مجموعه اي روشن از  
مقاصد و ارزش ها شامل 
چگونگي خلق ارزش، 
سطوح عملکرد مطلوب 

و روابط انساني

قواعد رسمي 
 محدوديت ها و 
ممنوعيت هايي 

که به تحريم ها و 
توبيخ ها ارتباط 

دارند

دارايي ها را از دزدي يا 
زيان اتفاقي حفظ نموده 

و مطمئن بودن امور 
حسابداري و سيستم هاي 
اطالعات مالي را چک 

می کند

کارکرد

فراهم آوردن امكان تخصيص 
مؤثر منابع

تعريف اهداف
ايجاد انگيزه

دستورالعمل هايي براياقدامات 
اصالحي

ارزيابي پس از تحقق
آزاد گذاردن توجه مديريت

تمركز توجه سازماني بر 
عدم قطعيت هاي استراتژيك 
ايجاد حساسيت براي ارايه 
اقدامات و استراتژي هاي 

جديد از طريق ايجاد چالش 
و بازبينی ها 

نيروي محرکه و 
راهنمايي  را براي 

رفتارهاي فرصت يابي 
ارايه مي کند. از طريق 

بيانيه مأموريت 
بيانيه چشم انداز 

بيانيه اهداف

امکان خالقيت 
براي افراد در 
محدوده هاي 

تعريف شده آزادي 
را فراهم مي کند. 

از طريق قواعد کار 
و دستورالعمل هاي 

عملياتي

جلوگيري از ناکارآيي 
در پردازش مبادالت، 
تصميمات ناقص اتخاذ 
شده بر اساس داده هاي 
نادرست و کاله برداري 

) Muralidharan,1997(  جدول پ3: بررسي رويکردهاي مختلف نسبت به کنترل استراتژيک و کنترل مديريتي متعارف

کنترل اجراي نوع کنترل
استراتژي

  معتبرسازي 
مفروضات استراتژي

مديريت موضوعات 
بازنگري ادواري کنترل تعاملياستراتژيک

استراتژي
مديريت کنترلي 

)متعارف(

کارکرد
اطمينان يافتن از 
اجراي استراتژي 

مطابق برنامه

تغيير محتواي 
استراتژي بر اساس 

آشکار شدن 
مفروضات غير معتبر 

استراتژي

تغيير محتواي 
استراتژي در پرتو 

پديدار شدن فرصت 
ها، تهديدات

تغيير محتواي استراتژي 
در پرتو پديدار شدن 

فرصت ها و تهديداتی 
مؤثر بر يکی از وجوه 

عملکرد سازمانی

تغيير محتواي استراتژي 
در پرتو پديدار شدن 
فرصت ها . تهديدات 

و آشکارشدن غير معتبر 
بودن مفروضات

اطمينان يافتن از 
اجراي استراتژي 
مطابق برنامه بر 
اساس بررسی 

فرآيند اجرا با بيش 
ترين جزييات

چه 
چيزی؟

عوامل کليدي 
موفقيت

فرصت ها و مفروضات
تهديدات

تغييرات محيطي 
مؤثر و مرتبط با يکي 

از وجوه عمکلرد 
سازماني

مفروضات و فرصت ها و 
تهديدات

فرآيند اجرا با بيش 
ترين جزييات



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال پنجم، شماره پانزدهم، فروردین 1392 86

جدول پ4:  خالصه اي از انواع کنترل و ويژگي هاي آن ها از منظر رابرت آنتوني و همکاران )1372(

کنترل حسابداريكنترل عملياتيکنترل مديريتينوع

چه چيزي
افراد: کسب اطمينان از اين كه 

استراتژي به طور كارآ و مؤثر اجرا 
مي شود 

اشياء و 

عمليات وظيفه اي  

اعداد و منابع و دارايي ها: اطالعات مالي - 
حسابداري عيني تاريخي 

کارکرد

 تسهيل اجراي استراتژي ها، تشويق 
مديران به دستيابي به اهداف سازماني، 
فراهم کردن اطالعاتي براي ارزيابي 

سازمان

از طريق: تهيه برنامه، تهيه بودجه، اجرا 
و اندازه گيري عملكرد، گزارش گيري 

و تجزيه وتحليل

کنترل مراكز مسئوليت، استفاده از 
ساختار سازماني  استفاده از سيستم هاي 

انگيزشي و فرهنگ سازماني و ...

حصول اطمينان از  انجام عمليات 
خاصي به طور كارآ و مؤثر از طريق 
1- تعيين فعاليت ها و اقداماتي در 

زمينه جدول برنامه ها و سطوح 
موجودي و ... که احتمال انحراف 
وجود دارد. 2- انتخاب روش ها و 
فنون کنترلي )به منظور اجتناب و 

اصالح( 3- مرور مستمر براي اطمينان 
از مناسب بودن سيستم کنترل و عدم 

سرپيچي  

حفظ دارايي ها، کنترل اطالعات و قابل 
اعتماد بودن اطالعات حسابداري مورد 
استفاده در صورت حساب هاي ساليانه 
کشف اشتباهات و بي نظمي ها  مقدمه 
حسابداري و حسابرسي اين به منظور 

جلويگري از اشتباهات )غير عمدي( و 
بي نظمي ها ]فساد[ )عمليات ناخوشايند 
عمدي( است به عنوان مثال از طريف 

بازرسی فيزيکی دارايي ها و منابع

جدول پ5:  خالصه اي از انواع و ويژگي هاي کنترل استراتژيک از منظر لورنژ و همکاران )1385(

کنترل تدريجي استراتژيک )زمان صلح – خطي نوع کنترل
کنترل بنيادي استراتژيک ) زمان جنگ –  ناپيوستگي(و پيوسته(

مفروضات 
محيطی

زماني كه نيروهاي بيروني و دروني آرام است . 
مفروضات زيربنايي معتبر است. احتمال تغييرات 

عملياتي وجود دارد. 
فرضيات حياتي استراتژي تغيير كرده است . قوانين حاكم بر استراتژي بايد دوباره 

تعريف شود  جهش ذهني براي تعريف قوانين جديد 

کارکرد عام 
پيش روي به سوي اهداف و اطمينان از اجراي استراتژي و 
بهبود )تطبيق محدود( استراتژي بر اساس ارزيابي عملکرد و 

ارزيابي استراتژي و مفروضات محيطي

تنظيم مجدد استراتژي و جهش استراتژيک بر اساس فرصت ها و تهديدات 
برآمده از ناپيوستگي هاي چهار نيروي محيطي:  نيروي اجتماعي، نيروي 

اقتصادي، نيروي تكنولوژيكي و نيروي سياسي

انواع 
کنترل

كنترل مراكز 
مسئوليت كالسيك 
)مراکز هزينه، سود، 

درآمد، سرمايه 
گذاري، هزينه 

احتياطي(

كنترل بر اساس 
ارزيابي عوامل 

کليدي موفقيت  
)فرضيات اساسي 
مربوط به رقابت و 
فرضيات محيطي(

كنترل 
بر اساس 
استراتژي 

هاي عمومي

مديريت مسائل 
استراتژيك برامده 

از تالطمات 
محيطي

تحليل حوزه استراتژيك 
برای هم افزايي بين 

اجزاي سازمان، 
محصوالت ، بازارها و 
کسب و کارهاي متنوع

مدل سازي 
كامپيوتري برای 
درک پويايي 

محيط، هوشياري 
در قبال متغيرهای 
کليدي و روابط 
پيچيده و حلقوي 

برنامه ريزي 
سناريو بر اساس 
متغيرها ، روندها 

و فرضيات 
محيطي

چه 
چيزی؟

بررسي مطلوبيت 
عملکرد مراکز 

مسئوليت

ارزيابي فرضيه هاي 
محيطي براي کشف 
عاليم حياتي هشدار 

دهنده در ارتباط 
با اعتبار اهداف 

اتخاذ شده

بررسي 
عقالنيت 

استراتژي هاي 
عمومي اتخاذ 

شده

شناسايي 
و مديريت 
موضوعات 
استراتژيک 
پديدارشونده

شناسايي هم افزايي هاي 
زنجيره  ارزش، محصوالت 

و کسب وکارها براي 
کشف فرصت هاي جديد 

بررسی انتخاب 
هاي استراتژيک، 
پرهيز از استراتژي 
غيرواقعي، توسعه 

درک پويايي 
تغييرات

ايجاد حساسيت در 
قبال فرصت هاي 
محيطي برآمده از 
تغييرات محيط و 
ارتقاي آمادگي 
در برابر تغييرات 

محيطي
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بررسی تأثیر عوامل رفتاری بر ارتقای سالمت سازمانی

مطالعه موردی ) مناطق سه گانه شهرداری زاهدان( 

دکتر حبیب اهلل ساالرزهی1
دکتربدرالدین اورعی یزدانی 2

ریحانه پورحسن3
الهه پورحسن4

پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی تأثير عوامل رفتاری و ابعاد آن بر ارتقای سالمت سازمانی از 
ديد پاسخگويان در شهرداری زاهدان و مناطق سه گانه آن انجام پذيرفته است . جامعه آماری شامل کارکنان 
شهرداری و مناطق آن  به تعداد 210 نفر بوده ) 111 نفر در شهرداری مرکز و 33نفر در هر کدام از مناطق ( و  
بر اساس جدول مورگان به صورت تصادفی، نسبتی از اين جامعه به تعداد 136 نفر انتخاب گرديدند . پژوهش 
حاضر با توجه به هدف آن، پژوهشی كاربردي است . از لحاظ ماهيت و روش، پژوهش توصيفی و از نوع 
پيمايشی است. پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه استاندارد توصيف سالمت سازمانی است که 
توسط هوی و فيلدمن در آمريکا ساخته شده است .  ضريب پايايی رفتار شهروندی سازمانی736/	0و تعهد 
سازمانی 905/	0به دست آمد . در اين پژوهش از آزمون آماریt  تک نمونه ای و روش ميانگين استفاده شده 
است . با توجه به نتايج آزمون t با مقدار ) /05	α : 0( در شهرداری مرکز و مناطق سه گانه آن ، عوامل رفتاری 
بر ارتقای سالمت سازمانی مؤثر می باشند و همچنين با توجه به نظر پاسخگويان ، متغير رفتار شهروندی سازمانی 
بر ارتقای سالمت سازمانی تأثيری ندارد و متغير تعهد سازمانی ، سالمت سازمانی را افزايش می دهد . در نهايت، 
داده ها با استفاده از روش ميانگين بررسی شده اند. بر اساس نتايج به دست آمده وضعيت سالمت سازمانی 

شهرداری و مناطق آن در زمينه عوامل رفتاری به طور مطلوب  ارزيابی شده است. 

واژگان کلیدی :سالمت سازمانی، عوامل رفتاری، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی 

1	دانشيار دانشکده مديريت، دانشگاه سيستان و بلوچستان
2	دانشیار	دانشکده	مديريت،	دانشگاه	سیستان	و	بلوچستان

 R.pourhassan@yahoo.com ،دانشجوی کارشناسی ارشد مديريت دولتی – منابع انسانی دانشگاه سيستان و بلوچستان	3
4کارشناس ارشد علوم تربيتی -  مديريت آموزشی، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد زنجان
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مقدمه 

در طليعه قرن جديد که سازمان ها به خصوص نهادهای دولتی با محيط رقابت جهانی مواجه هستند، 
همواره نياز به تغييرات ريشه ای و خالقيت های کاری احساس می شود . نيروی رقابتی جهانـی، 
سازمان های امروزی را مجبور کرده است که بعد از ده ها سال ادامه روش ها و رويه های کاری 
ثابت خود، روش های کاری جديد را در پيش گيرند، به گونه ای که سازمان ها دارای ثبات کاری 
نبوده و از نوعی ثبات نسبی برخوردارهستند و برای اينکه از قافله عقب نمانند اکثر اين سازمان ها 
توجه خود را معطوف به سالمت سازمانی1 و ارتقای آن کرده اند و با شجاعت و جسارت خاصی 
سعی در ايجاد تغييرات بنيادی در درون سازمان دارند. لذا وجود سالمت سازمانی در نهادهايی 
مانند شهرداری ها مستلزم تغيير، تحول، موفقيت و يادگيری مستمر است. در مجموع، اهميت 
سالمت سازمانی در محيط کار، آن چنان است که می تواند برای سازمان ها، انسانيت و برای 
اجتماع، فعاليت و برای محيط، مسئوليت را به ارمغان آورد. موضوعی که در  سال های اخير توجه 
افراد زيادی را به خود جلب کرده، ويژگی سالمت سازمانی است و اينکه چگونه می توان آن را 
با در اختيار داشتن مديران و کارکنان اليق و توانا  در سازمان پرورش داد و جو و شرايط کاری 
مناسب را ايجاد کرد ) زنگل2، 1374(. در اين مقاله سعی گرديده تأثير عوامل رفتاری و ابعاد آن 
بر ارتقای سالمت سازمانی از ديد پاسخگويان در شهرداری زاهدان و مناطق سه گانه آن، مطالعه 

و بررسی شوند .

  بیان مسأله  

در دنيای پررقابت کنونی، سازمان ها پيوسته در جستجوی شيوه های جديدی برای حداکثر کردن 
عملکرد و تالش کارکنان و ارتقای سالمتی در سازمان ها هستند.  سالمت سازمانی، اصطالح 
ديگری برای مفهوم سازی جو عمومی يک سازمان است )قربان شيرودی،1390: 5(. ازطرفی ديگر، 
جوسازمانی ناسالم، باعث عدم اعتماد بيش تر افراد و روحيه پايين آنان و بالطبع باعث عدم کارايی 
کارکنان می شود که عدم کارايی کارکنان به نوبه خود عامل مهمی در کاهش اثربخشی سازمان 
محسوب می شود . سازمان ها در عصر تحوالت امروزی به منظور کسب مزيت رقابتی و جهت ادامه 
بقا و فعاليت در عرصه جامعه، بايد سالمتی را درمحيط و بين کارکنان و مديرانشان رشد و پرورش دهند 

1.Organizational health
2.Zangel
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و موجبات ارتقای سالمت سازمانی را فراهم آورند ) ناصری، 88 (. سازمان مجموعه ای از افراد 
است و در هر سازمان، نقش افراد انجام دادن کارها و پيشبرد وظايفی است که به آن ها محول 
شده است . سالمت سازمانی به ما اجازه می دهد تصوير بزرگ تری از سازمان داشته باشيم. امروزه 
عدم توفيق سازمان ها در دستيابی به هدف هايشان تا حدي به فقدان يا پاييـن بودن سالمتی سازمان مر 
بوط است. سالمتی سازمان ها به خصوص در  سازمان هايی که با منابع انسانی بيش تر سروکار 
دارند اهميت بسياري دارد زيرا، سالمت سازمانی مفهومی است که انسان نقش بسيار مهمی در 
برقراري آن ايفا می کند و به منزله مهم ترين عامل تحقق هدف ها در سازمان هاي امروزي شناخته 
شده است )فرحبخش،1388	:	157(. سازمان شهرداری زاهدان و مناطق سه گانه آن به عنوان يک 
سازمان خدماتی  نيز از اين قاعده مستثنی نيست و کارکنان و مديران آن در جهت تحقق يا عدم 
تحقق اهداف نقش پررنگی دارند. از گذشته تاکنون بروز فساد در سيستم مالی و اداری سازمان 
ها به ويژه شهرداری ها نتيجه ی بی توجهی و ناديده انگاشتن سه عامل مهم بوده است. ابتدا: عدم 
تعامل و هماهنگی کارکنان با سازمان شهرداری و عدم يک مديريت يکپارچه و تعامل گرا، فساد 
اداری را به ميزان زيادی افزايش داده است. دوم: ضعف قوانين شهرداری و نبود سازو کارهای 
الزم نظارتی بر انجام وظايف که با گسترش مناطق و دستگاه های تحت پوشش شهرداری، بر ابعاد 
اين مشکل افزوده، خود تبديل به يک عامل مؤثر در بروز فساد مالی و اداری شده است. سوم : عدم 
معيارهای اخالقی سالم باعث  شده تا بروز تخلفات و به تبع آن فساد در مجموعه شهرداری ها بيش تر 
شود که در واقع فساد در بحث رشـوه نمود پيـدا مـی کنـد. سوء استفاده از بيت المال،  اخذ پورسانت، 
تحصيـل مال نامشـروع، زميـن خواري، مزايده ها و مناقصات و رشوه گيری، عدم تعامل و دوستی بين 

کارکنان و مديران از جمله گلوگاه های فساد اداری و اقتصادی در شهرداری زاهدان هستند.
در سال های اخيربرخی نارضايتی ها در زمينه ی چگونگی برخورد شهرداری با مردم و خدمات 
رسانی به آن ها به چشم می خورد .  در حال حاضر پرونده هايی از شکايت شهروندان در اين زمينه در 
مراکز مختلف قضايی به ويژه سازمان بازرسی، ديوان عدالت اداری و دادستانی کل کشور در دست 
بررسی است.در اين حال، يکی از مشکالت برخی شهرداری ها و به ويژه شهرداری زاهدان، پديده 
ارتشاء و اختالس است که نمی توان فقط با برخوردهای قضايی به مهار آن پرداخت. تخلفات اداری 
شهرداری ها موجب شده تا مردم شکايت های زيادی از شهرداری داشته و اغلب شکايات مطرح 
شده در شهرداری زاهدان و مناطق سه گانه آن به سبب عدم معيارهای اخالقی مناسب، عدم فرهنگ 
همکاری و صميميت بين کارکنان و مديران و همچنين کم تعهدی نسبت به وظايف مربوطه است. با 
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توجه به اهميت کاهش فساد اداری و افزايش سالمت سازمانی در سازمان مورد نظر، سؤالی که مطرح 
می شود اين است که ابعاد عوامل رفتاری مؤثر بر ارتقای سالمت سازمانی در سازمان شهرداری زاهدان 

و مناطق سه گانه آن کدامند ؟

مبانی نظری 

موضوعی که در  سال های اخير توجه زيادی را به خود جلب کرده، ويژگی سالمت سازمانی 
است و اينکه چگونه می توان آن را با در اختيار داشتن مديران و کارکنان اليق و توانا در سازمانی 
پرورش داد و جو و شرايط کاری مناسب را ايجاد کرد ) زنگل، 1374(.براي داشتن جامعه ي 
سالم بايد سازمان هاي سالم ايجاد كنيم و براي اينكه سالمت سازماني در يك سازمان ايجاد شود ابتدا 
بايد جـّو موجود در آن سازمان شناختـه شود )اليندن و کلينگل،2000(. در مورد سالمت سازمانی می 
نويسند : سالمت سازمانی مفهوم تقريبا تازه ای است و تنها شامل توانايی سازمان برای انجام وظايف، 
به طور مؤثر نيست بلکه شامل توانايی سازمان برای رشد و بهبود نيز می گردد ) اليندن وکلينگل1 
،2000(. از طريق سالمت سازمانی می توان استعدادهای اعضا را شناسايی نمود تا با استفاده از آن 
ها، اهداف سازمانی به شکل مطلوبی تحقق يابد )مظلومی و شاه طالبی، 1389: 54(.  از يک ديدگاه، 
ابعاد سالمت سازماني را شامل نفوذ مدير ) توانايی تأثير بر مافوق( ، ساخت دهي ) وظيفه مداري و 
موفقيت مداري مدير ( ، مالحظه گري )رفتار دوستانه، حمايتي، باز و همكارانه(، پشتيباني ) وجود 
مواد و وسايل الزم(، روحيه )احساس اطمينان، اعتماد و همدردي در بين كاركنان( و تأكيد علمي 
)تأكيد سازمان براي يادگيري( دانسته اند ) ذوالقدر نسب، 1384: 34-32(. از ديدگاهی ديگر نيز 
رابينز، سالمت سازمانی را در هفت بعد روحيه، تأکيد علمی، مراعات، ساخت دهی، نفوذ مدير بر 
افراد مافوق، حمايت منابع و امکانات و يگانگی نهادی می داند ) رابينز ، 1385(. در ارتباط با تأثير 
وجدان کاری بر ارتقای سالمت سازمانی، از ديدگاه ) ديويس2، 1370( ، عناصر الزم برای فضای 
سازمانی سالم عبارتند از : مسئوليت، فرصت پيشرفت، فشارهای منطقی در کار و مشارکت در کاراز 
ديدگاه ) اليدن و کلينگل، 2000( نيز، سازمان سالم جايی است که افراد می خواهند در آنجا بمانند 

و کار کنند و خود ، افرادی سودمند و مؤثر باشند.
عوامل رفتاری : اين عوامل تحت عنوان اخالقيات در سازمان ها به عنوان سيستمي از ارزش ها و 
بايدها و نبايدها تعريف مي شوند که بر اساس آن ها  نيک و بدهاي سازمان مشخص و عمل بد از 
1.Lynden&klingel
2.Deivis
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خوب متمايز مي شود )  تواليی ، 1384(. عوامل رفتاری، عواملی هستند که به رفتار و سکنات کارکنان 
و مديران مربوط می شود که اگر در سازمان رعايت شوند و کارکنان و مديران نسبت به آن ها متعهد 
باشند، سازمانی سالم خواهيم داشت. در پرتو عوامل رفتاری، صميميت و همکاری و تعهد و حالوت در 
سازمان پرورش می يابد. در پژوهش حاضر بر آن شديم تا دو بعد از عوامل رفتاری را مورد بررسی قرار 
دهيم. منظور از ابعاد عوامل رفتاری در شهرداری زاهدان و مناطق سه گانه آن، رفتار شهروندی سازمانی 

و تعهد سازمانی است.
رفتار شهروندی سازمانی  : رفتار فردی آگاهانه و با بصيرت که مستقيما و به صراحت با سيستم 
پاداش رسمی شناخته نمی شود و به صورت کلی، کارکردهای سازمان را ارتقا می دهد. منظور 
از آگاهانه و با بصيرت، رفتاری که الزمه نقش يا شرح شغل توافق شده در قرارداد استخدام باشد، 
نيست . اين رفتار، انتخاب آزادانه شخصی است که غفلت از آن، تنبيهی در پی ندارد ) پودساکف1 
، 2000(. رفتار شهروندی سازمانی، بهره وری کارکنان و گروه های کاری را افزايش می دهد، کار 
تيمی را تشويق می کند و می تواند بر عملکرد سازمان به خصوص در شرايط بحرانی، نقش مثبت و 

تأثيرگذاری داشته باشد ) هويدا  و نادری، 1388: 104(.
تعهد سازمانی : يکی از مهم ترين نگرش ها در زمينه سالمت سازمانی، تعهد سازمانی است 
)غالمعلی زاده،  اسماعيلی و فاضل ، 1384: 5(. زيرا تعهد سازمانی می تواند در تحقق اهداف سازمان، 
نقشی اساسی ايفا کند ) مدنی و زاهدی، 1384 : 4(. در نظر رابينز   تعهد سازمانی، حالتی است که 
فرد، سازمان را معرف خود می داند و آرزوی باقی ماندن در سازمان را دارد )رابينز2، 1991(. سالمت 
سازمانی با تعهد کارکنان نسبت به سازمانشان ارتباط دارد ) مدنی و زاهدی، 1384: 4( . آگاهی از ميزان 
تعهد کارکنان به سازمان می تواند در مراحل گوناگون فرايند مديريت منابع انسانی ، مبنای مناسبی برای 

تصميم مديران باشد .

اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش 

يکی از شرايط الزم جهت توسعه و پيشرفت سازمان، دارا بودن حد مناسبی از سالمتی در 
سازمان است.بدون شک، جو سالم  منجر به رشد و پرورش شخصی، شادکامی و کارکرد بهتر 
افراد سازمان می شود )ساالرزهی و همکاران، 1390(. محيط سالم زمينه ی رشد استعدادهای 
افراد را فراهم می آورد و سازمان سالم ، افرادی کوشا و فعال به بار می آورد . انجام تحقيقاتی 
1.Podsakoff
2.Robbins
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در اين زمينه، يکی از ارکان های مهمی است که می تواند به امر انتخاب کارکنانی که بتوانند 
فساد اداری را کاهش و موجبات ارتقای سالمت را در سازمان فراهم آورند، منجر شود. سازمان 
سالم، موجبات افزايش کارايی و اثربخشی را در بين کارکنان، فراهم می آورد. دگرگونی های 
سياسی، وجود نهادهای دموکراتيک و آزادی مطبوعات در دو قرن اخير در کشورهای غربی و 
ساير نقاط جهان، دولت ها را مجبور کرده است که نسبت به اقدامات و عملکرد خود به مردم 
جوابگو باشند. در  نتيجه ی اين تحوالت، تخلفات اداری از حساسيت بسيار بااليی برخوردار 
شده و دولت ها به خاطر حفظ مشروعيت سياسی ناچارهستند به اين مسأله توجه کنند. جرايمی 
نظير اختالس، جعل و ارتشا، جرايم جديدی نيستند و قدمتی به اندازه ی خود دولت ها دارند                  
) شاللوند،1377(. حکومت ها و دولت ها از قرن ها پيش با مشکل سوء استفاده ی کارگزاران 
دولتی مواجه بوده اند. در متون باستانی نيز اشاره های متعددی به اين پديده شده است که نشان 
می دهد حکومت ها هميشه نگران سوء استفاده ی شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی 
از موقعيت و امتيازات شغلی بوده اند)زاهدی و همکاران، 1388(. بنابراين سالمت سازمانی و 
بررسی شناسايی عوامل رفتاری مؤثر بر ارتقا ی آن، مورد توجه بسياری از محققين؛ از جمله 

اينجانب قرار گرفته است .

سؤاالت پژوهش 

سؤال اصلی پژوهش 

آيا عوامل رفتاری در شهرداری زاهدان و مناطق سه گانه آن بر ارتقای سالمت سازمانی 
مؤثرهستند ؟

سؤاالت فرعی پژوهش 

1. آيا رفتار شهروندی سازمانی از ديد پاسخگويان در شهرداری زاهدان و مناطق سه گانه آن، 
سالمت سازمانی را افزايش می دهد؟ 

2.  آيا تعهد سازمانی از ديد پاسخگويان در شهرداری زاهدان و مناطق سه گانه آن، سالمت 
سازمانی را افزايش می دهد ؟ 
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پیشینه پژوهش

احمد ودادی و فاطمه آخوندی در پژوهش خود با عنوان بررسي رابطه ميان عدالت سازماني و سالمت 
اداري،  به اين نتيجه دست يافتند که بين عدالت سازماني و سالمت اداري رابطه مثبت و معناداری وجود 

دارد ) ودادی و آخوندی، 1389(.

در پژوهشي كه توسط هوي و همكاران  تحت عنوان فرهنگ همكاري و سالمت سازماني انجام 
شد، وجود ارتباط بين فرهنگ همكاري و مديريت افراد، سالمت كارمندان، توليد، نگهداري، 
وفاداري آنان و نتايج شغلي را تأكيد كردند و راهبردهايي براي ارتقای فرهنگ سازماني سالم ارايه 

دادند ) مؤيد1 ، 2009( . 
) كابوت درايو2 ، 2004( با ارايه يك تحقيق در ميشيگان،  سالمت سازماني را تحت عنوان برنامه 
كامل و جامع سه گانه ی سالمت سازماني مورد بررسي قرار داد.اصول اساسي استقرار سالمت سازماني 

عبارت است از: 1- احترام گذاشتن2-  عدالت اجتماعي 3-  توجه به كاركنان عادي و كم درآمد . 

در ارتباط با تأثير تعهد سازمانی بر ارتقای سالمت سازمانی ) مارسل برسيون 3 وهمکاران ،  1997( در 
پژوهش خود، سالمت سازمانی رامعلول مؤلفه هاي مرتبط با يکديگر می دانند . از نظرآن ها سازمانی 
سالم تر است که مؤلفه هاي بيش تري را دارا باشد که يکی از اين مؤلفه ها تعهد کارکنان است.  نتيجه 

پژوهش بيان شده،  با نتيجه پژوهش حاضر مشابهت دارد .

چارچوب نظری 

چارچوب نظری پژوهش مبنايی است که فرد پژوهش گر بر اساس آن درباره ی روابط بين عواملی 
که ايجاد مسئله مهم تشخيص داده شده اند، نظريه پردازی می کند. به طور کلی چارچوب نظری پايه ای 
است که تمام تحقيق بر روی آن تکيه می کند )خاکی،1384: 30(. در پژوهش حاضر تحت عنوان        
)) مطالعه و بررسی عوامل رفتاری مؤثر بر ارتقای سالمت سازمانی در سازمان شهرداری مرکز و مناطق 
سه گانه آن در زاهدان (( بر آن شديم تا تأثير عوامل رفتاری بر ارتقای سالمت سازمانی را مورد مطالعه 
قرار دهيم و برای دستيابی به اين هدف، پس از مطالعاتی در مورد متغيرهای تحقيق و جمع بندی نهايی 

1.Moayed
2.Cabot drive
3.Marcel bersyon
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که به وسيله محقق و استاد راهنمای گرامی انجام شد به اين نتيجه رسيديم که مدلی را به صورت زير 
طراحی و مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم .

شکل) 1(:مدل مفهومی پژوهش

 

 عوامل مفهوم
 ابعاد

 رفتاري سالمت سازماني

رفتار شهروندي سازماني 
)2000(پودساکف ،   

)1991تعهد سازماني  ( رابینز ،    

منبع : ) زاهدی  و همکاران ، 1388(

فرضیه های پژوهش 

فرضیه اصلی پژوهش 

عوامل رفتاری در شهرداری زاهدان و مناطق سه گانه آن بر ارتقای سالمت سازمانی مؤثر هستند. 

فرضیه های فرعی پژوهش 

     1.  رفتار شهروندی سازمانی از ديد پاسخگويان در شهرداری زاهدان و مناطق سه گانه آن، سالمت 
سازمانی را افزايش می دهد . 

   2. تعهد سازمانی از ديد پاسخگويان در شهرداری زاهدان و مناطق سه گانه آن، سالمت سازمانی را 
افزايش می دهد.  

متغیرهای مستقل 

رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی، متغيرهای مستقل در پژوهش حاضر هستند . 

متغیرهای وابسته 

سالمت سازمانی، متغير وابسته در پژوهش حاضر است .
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روش پژوهش 

پژوهش حاضر با توجه به هدف آن، پژوهشی كاربردي است. از لحاظ ماهيت و روش تحقيق، 
توصيفی و از نوع پيمايشی است. 

جامعه آماری پژوهش 

جامعه ی آماری پژوهش حاضر در شهرداری زاهدان و مناطق سه گانه ی آن، جمعا 210نفر ) 111 
نفر در شهرداری مرکز و 33نفر در هر کدام از مناطق ( است. 

حجم نمونه پژوهش 

در پژوهش حاضر، 136 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. با توجه به نمونه آماری، پرسشنامه 
در شهرداری مرکز و مناطق سه گانه آن توزيع و 136 عدد جمع آوری شد.

روش نمونه گیری پژوهش 

 در پژوهش حاضر نيز برای تعيين حجم نمونه از جدول تعيين حجم نمونه ی مورگان استفاده شده 
است. در شهرداری مرکز و مناطق سه گانه آن از روش نمونه گيری تصادفی ساده که هر کدام از 
اعضای جامعه ی مورد نظر، شانس برابر برای انتخاب شدن داشتند استفاده شده است و در بين آن ها 

پرسشنامه توزيع و جمع آوری شد و اطالعات الزم به دست آمد .  

ابزار گردآوری اطالعات 

   از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی گردآوری داده ها و پاسخ به سئواالت تحقيق و همچنين از منابع 
کتابخانه ای، اسناد و مدارک مربوط  به سالمت سازمانی و شبکه جهانی اطالعات ) اينترنت (  برای 
تدوين مبانی نظری استفاده شده است. در پژوهش حاضر از پرسشنامه استاندارد توصيف سالمت 
سازمانی ) OHI(  که توسط هوي و فيلدمن1  در سال 1987 در آمريکا تدوين شده است برای سنجش 
ديدگاه کارکنان و مديران در شهرداری مرکز و مناطق سه گانه آن  استفاده گرديد. در پژوهش حاضر 
با استفاده از اين پرسشنامه، دو بعد از عوامل رفتاری را مورد بررسی قرار خواهيم داد . پرسشنامه حاضر 
از نوع بسته و داراي 11 سئوال و دو مؤلفه است و متناسب با فضای جامعه ی آماری، بومی سازی شده 
و برای پاسخگويی به پرسش های آن از طيف نقطه ای ليکرت استفاده شده است. روايی پرسشنامه ی

1.Hoy & Fildman
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 مورد استفاده به صورت روايی صوری بوده، به اين ترتيب که پرسشنامه ها در اختيار  اساتيد راهنما و 
چندی ديگر از اساتيد محترم و متخصصان امر قرار گرفت و با بهره گيری از نظرها و پيشنهادات، 
روايی پرسشنامه تأييد گرديد. ضريب پايايی رفتار شهروندی سازمانی 0/763 و تعهد سازمانی 0/905 

و پايايی کل پرسشنامه 0/842 به دست آمده است .
جدول 1. ترکيب سئوال های پرسشنامه

مجموع سئوال هامتغيرهاي مورد بررسي

هشت سئوالرفتار شهروندی سازمانی

سه سئوالتعهد سازمانی

 فنون تجزیه و تحلیل اطالعات 

نرم افزار مورد استفاده برای تجزيه و تحليل داده ها در پژوهش حاضر، نرم افزار spss است. به منظور 
تجزيه و تحليل آماری فرضيه اصلی و فرضيه های فرعی پژوهش از آزمون تی تک نمونه ای و روش 

ميانگين استفاده شده است.

توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پژوهش 

مشخصات دموگرافيک نمونه های پژوهش : بر اساس اطالعات به دست آمده از نمونه ها ی مورد 
مطالعه، توزيع نمونه ها در مناطق مختلف و همچنين توزيع آن ها بر اساس جنسيت، سن، سابقه کار 

و وضعيت تحصيلی به شرح ذيل است : 
               جدول 2. وضعيت پراکندگی نمونه هاي تحقيق بر اساس واحد سازمانی و جنسيت 

درصد فراوانی تجمعیدرصد معتبردرصدفراوانیواحد سازمانی

6950/750/750/7مرکز

2216/216/266/9منطقه 1

2216/216/283/1منطقه 2

2316/916/9100/0منطقه 3

136100/0100/0جمع

درصد فراوانی تجمعیدرصد معتبردرصدفراوانیجنسيت

4734/635/335/3زن

8663/264/7100/0مرد

13397/8100/0135/3جمع

32/2نامشخص

136100/0جمع
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با توجه به اطالعات جدول شماره  2، از کل افراد نمونه، 69 نفر )50/7 % (در مرکز، 22 نفر )%16/2 ( 
در منطقه 1، 22 نفر )16/2 % (در منطقه 2 و 23 نفر )16/9 %( در منطقه 3 شاغل هستند و همچنين، 47 نفر 

)34/6 % (زن و86 نفر )63/2%( مرد هستند.

جدول 3. وضعيت پراکندگی نمونه هاي تحقيق بر اساس سن و سابقه کار افراد
                                

درصد فراوانی تجمعیدرصد معتبردرصدفراوانیسن

4۶33/834/834/8کمتر از 30

5741/943/278/0بين 30 تا 40

2820/۶21/299/2بين 40 تا 50

178100/0بيشتر از 50

13297/1100/0جمع

42/9نامشخص

13۶100/0جمع

درصد فراوانی تجمعیدرصد معتبردرصدفراوانیساابقه خدمت

85/9۶/1۶/1کمتر از يک سال

2014/715/321/4بين 1 تا 5 سال

5943/445/0۶۶/4بين 5 تا 10 سال

4432/433/۶100/0بيشتر از 10 سال

1319۶/3100/0جمع

53/7نامشخص

13۶100/0جمع

) منبع : محاسبات محقق(
   

با توجه به اطالعات جدول شماره 3، از کل افراد نمونه، 46 نفر )33/8 % (کم تر از 30 سال، 57 نفر 
)41/9 % ( بين 30 تا 40 سال،  28 نفر)20/6 % ( بين 40 تا 50 سال و 1 نفر )7 % ( بيش تر از 50 سال دارند 
و همچنين،  8 نفر)5/9 % ( کم تر از يک سال، 20 نفر )14/7 % ( بين 1 تا 5 سال، 59 نفر )43/4% ( بين 5 

تا 10 سال و 44 نفر )32/4 % ( بيش تر از 10 سال سابقه کاری دارند .
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 جدول 4 . اطالعات توصيفی مربوط به تحصيالت کارکنان 
درصد فراوانی تجمعیدرصد معتبردرصدفراوانیتحصیالت

2921/322/522/5ديپلم

2921/322/545/0فوق ديپلم

5540/442/۶87/۶ليسانس

1۶11/812/4100/0فوق ليسانس

12994/9100/0جمع

75/1نامشخص

13۶100/0جمع

) منبع : محاسبات محقق(  

   با توجه به اطالعات جدول شماره 4،  از کل افراد نمونه،  29 نفر )21/3 %( ديپلم،  29 نفر )21/3 % ( 
فوق ديپلم،  55 نفر )40/4 % ( ليسانس و 16 نفر )11/8 % ( فوق ليسانس هستند.

تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی پژوهش 

 H0:µ=µ0  ميانگين تأثير عوامل مورد بررسی با ميانگين مورد ادعا تفاوت معناداری ندارد
H1: µ0 ≠µ ميانگين تأثير عوامل مورد بررسی با ميانگين مورد ادعا تفاوت معناداری دارد

جدول 5. نتايج آزمون تی تک نمونه ای برای عوامل رفتاری  

سطح اطمینانtانحراف معیارمیانگینمتغیر

3/15290/823592/1650/032عوامل رفتاری

) منبع : محاسبات محقق(

 ،) sig=0.032 ( و  سطح معناداری )α =0.05 ) بر اساس اطالعات جدول شماره 5،  با توجه به مقدار
ميانگين عوامل رفتاری با ميانگين مورد ادعا که 3 می باشد تفاوت معناداری دارد، در نتيجه فرضيه 
H0 رد و فرضيه H1 تأييد می شود و در شهرداری مرکز و مناطق سه گانه آن، عوامل رفتاری بر 

ارتقای سالمت سازمانی مؤثر می باشند و اين عوامل با توجه به مقدار ميانگين که ) 3/1529( است 
در جامعه آماری به صورت قوی وجود دارند.
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تجزیه و تحلیل فرضیه های فرعی پژوهش 

 H0:µ=µ0  ميانگين تأثير متغير مورد بررسی  با ميانگين مورد ادعا تفاوت معناداری ندارد
H1: µ0 ≠µ   ميانگين تأثير متغير مورد بررسی  با ميانگين مورد ادعا تفاوت معناداری دارد

جدول 6.  نتايج آزمون t تک نمونه ای برای رفتار شهروندی سازمانی و سنجه های مرتبط با آن

ميانگين tانحراف معيارسطح اطمينان مورد
0/8190/۶720/2293/0130رفتار شهروندی سازمانی

1. مديران شهرداری ، صميمی و خونگرم هستند 
2. مديران شهرداری با همه کارکنان به عنوان همتای خود رفتار می کنند 

3. کارکنان شهرداری نسبت به يکديگر لطف و محبت دارند 
4. کارکنان شهرداری يکديگر را دوست می دارند

5.کارکنان شهرداری نسبت به يکديگر بی تفاوت و بی اعتنا نيستند 
۶.کارکنان شهرداری نسبت به يکديگر اظهار دوستی می کنند

7. ميان کارکنان شهرداری حس اعتماد و اطمينان وجود دارد
8. کارکنان شهرداری از يکديگر کناره گيری نمی کنند 

) منبع : محاسبات محقق(     

بر اساس اطالعات جدول شماره 6، با توجه  به مقدار ) α :0.05( و ) ميانگين مورد ادعا : 3( ، در 
سطح معناداری )sig : 0.819( ، ميانگين رفتار شهروندی سازمانی  با ميانگين مورد ادعا تفاوت 
معناداری ندارد، در نتيجه فرضيه  H0 تأييد و فرضيه  H1 رد می شود و طبق بررسی های انجام 
شده با استفاده از نرم افزار spss، از ميان 136 نفر در جامعه آماری، 32 نفر )23/5% پاسخگويان ( 
در سطح کم، 35 نفر ) 25/7% ( در سطح متوسط و 69 نفر ) 50/7% ( در سطح زياد در شهرداری 
مرکز و مناطق سه گانه آن، معتقد بودند که رفتار شهروندی سازمانی تأثيری بر ارتقای سالمت 
سازمانی ندارد. اين متغير با توجه به مقدار ميانگين آن که )3/0130( است در جامعه آماری به 

صورت قوی وجود دارد.



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال پنجم، شماره پانزدهم، فروردین 1392 106

جدول 7.  نتايج آزمون t تک نمونه ای برای تعهد سازمانی و سنجه های مرتبط با آن

میانگین tانحراف معیارسطح اطمینانمتغیر
0/0021/097413/1123/2929تعهد سازمانی

1.کارکنان شهرداری، کار خود را با شور و اشتیاق انجام می دهند 
2.کارکنان با شهرداری احساس نزدیکی می کنند

3. مدیران شهرداری معتقدند که کارکنان آن ها توانایی پیشرفت کاری دارند

) منبع : محاسبات محقق(     

بر اساس اطالعات جدول شماره 7، با توجه به مقدار ) α : 0/05( و ) ميانگين مورد ادعا : 3(در سطح 
معناداری )sig :0/002( ميانگين تعهد سازمانی با ميانگين مورد ادعا تفاوت معناداری دارد؛ در نتيجه 
 spss تأييد می شود و طبق بررسی های انجام شده با استفاده از نرم افزار H1 رد و فرضيه H0 فرضيه
از ميان 136 نفر در جامعه آماری، 35 نفر ) 25/7% ( پاسخگويان در سطح کم، 46 نفر ) 33/8% ( در 
سطح متوسط و 55 نفر ) 40/4% ( در سطح زياد در شهرداری مرکز و مناطق سه گانه آن معتقد بودند 
که تعهد سازمانی باعث ارتقای سالمت سازمانی می شود. اين متغير با توجه به مقدار ميانگين آن که 

)3/2929 ( است به صورت قوی در جامعه آماری وجود دارد.

 نتایج تأثیر میانگین های سنجه های مرتبط با متغیرهای پژوهش

جدول 8. ميانگين های سنجه های مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی
ميانگينموردرديف

3/25مديران شهرداری، صميمی و خونگرم هستند1

2/67مديران شهرداری با همه کارکنان به عنوان همتای خود رفتار می کنند2

3/24کارکنان شهرداری نسبت به يکديگر لطف و محبت دارند3

3/19کارکنان شهرداری يکديگر را دوست می دارند4

2/61کارکنان شهرداری نسبت به يکديگر بی تفاوت و بی اعتنا نيستند5

3/39کارکنان شهرداری نسبت به يکديگر اظهار دوستی می کنند6

3/21ميان کارکنان شهرداری حس اعتماد و اطمينان وجود دارد7

2/53کارکنان شهرداری از يکديگر کناره گيری نمی کنند8

)منبع : محاسبات محقق (

با توجه به اطالعات جدول شماره 8، متغير رفتار شهروندی سازمانی در جامعه ی آماری در زمينه ی 
کناره گيری کارکنان از يکديگر با ميانگين )2/53( ضعيف و در زمينه ی دوستی کارکنان نسبت به 

يکديگر با ميانگين) 3/39 ( مطلوب است.
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با توجه به اطالعات جدول شماره 9، متغير تعهد سازمانی در جامعه ی آماری در زمينه ی انس 
کارکنان با محل کار با ميانگين )3/19( ضعيف و در زمينه ی اعتقاد مديران به توانايی پيشرفت 

کاری کارکنان با ميانگين )3/35( مطلوب است.

نتیجه گیری و پیشنهادها:
با توجه به آزمون انجام شده در پژوهش و طبق نتايج به دست آمده،  در جامعه آماری ) شهرداری 
مرکز و مناطق سه گانه آن (،  عوامل رفتاری و ابعاد آن )رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی ( به 
طور قوی وجود دارند. يافته های پژوهش نيز نشان می دهد که وضعيت سالمت سازمانی شهرداری 
مرکز و مناطق سه گانه آن در زمينه عوامل رفتاری، مطلوب بوده و کادر اداری سازمان های مربوطه 
در جهت تقويت سالمت سازمانی در زمينه عوامل رفتاری، کوشا بوده اند. در ارتباط با تأثير عوامل 
رفتاری بر ارتقای سالمت سازمانی، پژوهشی انجام نشده و نمی توان قياسی با نتايج پژوهش های ديگر 
داشت. نتايج تأثير رفتار شهروندی سازمانی بر ارتقای سالمت سازمانی، برخالف نتايج پژوهش های 
)ودادی و  آخوندی،1389(،) هوی و همکاران ( و )کابوت درايو، 2004(  که بيانگر اين بود که بين 
رفتار شهروندی سازماني و سالمت اداري رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، نتايج تأثير تعهد سازمانی 
بر ارتقای سالمت سازمانی با نتايج پژوهش ) مارسل برسيون، 1997 (،  که بيانگر اين بود که سازمانی 
سالم تر است که کارکنان، تعهد بيش تری داشته باشند، مشابهت دارد. با توجه به نتايج به دست آمده 
از تحليل و آزمون فرضيه ها، مطالعات گسترده و مراجعات محقق و افزون بر اين موارد، راهنمايی هاي 
اساتيد محترم، پيشنهادهاي زير برای کاهش فساد و تقويت هر چه بيش تر سالمت سازمانی در زمينه 

عوامل مذکور برای مديران و کارکنان سازمان شهرداری و مناطق سه گانه آن ارايه می گردد :
-  با توجه به تأثير مثبت رفتار شهروندی سازمانی بر سالمت سازمانی، برای ايجاد محيط سالم 
سازمانی، مدير بهتر است از قدرت بااليی در زمينه تحت تأثير قرار دادن زيردستان خود برخوردار 

باشد و با آن ها به شکل دوستانه و صميمی برخورد کند 
- برقراری عدالت و حفظ آن در سازمان  با مساعدت کارکنان و مديران

- با توجه به ضرورت مشارکت کارکنان در ايجاد و تقويت سالمت سازمانی، آشنايی مديران با 
مفهوم سالمت سازمانی و ابعاد آن در کسب تعهد و مهارت الزم برای تشخيص و ايجاد محيط سالم 

سازمانی نيز ضروری است 
- ترغيب کارکنان به داشتن تعهد در قبال مسئوليت های کاری خود 
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- کاهش کاغذبازی و تشريفات زايد اداری در سازمان 
- بکارگيری مديران جوان با سطح تحصيالت باال در پست های مديريتی 

- ايجاد بستر مناسب به منظور ترويج فرهنگ سالمت و ايجاد کانون های خالقيت و ضدفساد در 
سازمان 

- ارتقای سطح دانش عمومی کارکنان 
- ترويج و ارتقای فرهنگ سالمت و جلوگيری از فساد و رشوه در سازمان

- توانمند کردن سازمان و کارکنان در مبارزه با فساد 
- توانمند کردن سازمان و کارکنان به خودداری از رشوه دادن 

- حذف فساد از ارتباطات اداري و خدماتي ميان مديران و کارکنان 
شايان ذکر است که اگر اين موارد در شهرداری و مناطق سه گانه آن رعايت گردد، سازمانی سالم، 

کوشا و موفق خواهيم داشت .
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سال پنجم
شماره 15
بهار 1392

 

 

پروژه های عمرانی ملی با توجه به حجم اعتباراتی که به خود اختصاص می دهند، در صورت آغشته شدن 
به مفاسد اقتصادی می توانند موجب هدر رفت بخش قابل توجهی از بيت المال گردند. در مقاله حاضر که 
حاصل نتايج پژوهشی  تحقيقی توصيفی و اکتشافی است، مفاسد اقتصادی در کليه مراحل پروژه های عمرانی، 
مورد بررسی قرار گرفته است و تالش شده تا گلوگاه های مفاسد اقتصادی در مراحل مختلف پروژه، شناسايی 

شده و شيوه های بروز فساد در آن ها با توجه به نظر صاحبنظران اين حوزه مورد شناسايی قرار گيرد.
سئواالت تحقيق با استفاده از مصاحبه ای ساختمند، مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع مهم ترين گلوگاه  
انواع مفاسد  بين  از  برنامه ريزی و طراحی پروژه قرار داشت.  اقتصادی پروژه های عمرانی در مرحله  فساد 
اقتصادی، به تبانی در معامالت دولتی، اعمال نفوذ بر خالف حق، تحصيل مال از طريق نامشروع خصوصًا 
توسط کارفرمايان، پيمانکاران، مشاوران و ناظران، رشوه به افراد ذی نفوذ جهت گرفتن پروژه، چشم پوشی از 

نواقص، تصويب صورت وضعيت و تصرف غيرقانونی در اموال دولتی بيش از ساير موارد اشاره شده است.
همچنين مؤثرترين شاخص ها از نظر پاسخگويان در خصوص عوامل عام و زمينه ساز فساد اقتصادی به 
ترتيب شامل؛ ضعف در کيفيت اعمال نظارت بر سرمايه گذاری ها، انحصارگرايی دولت در اقتصاد، زمينه ها 
و علل فرهنگی و اجتماعی، ساختار قانونی و اداری نظام دولتی، ضعف در سامانه های نظارتی، ضعف در نظام 

عدالت کيفری بود.  

واژگان کلیدی: پروژه عمرانی، فساد اقتصادی

مفاسد اقتصادی طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی1

مهری سادات موسوی2 

1-اين پژوهش به سفارش سازمان بازرسی کل کشور انجام يافته است
2-هيأت علمی جهاد دانشگاهی عالمه طباطبايی
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مقدمه

مفاسد اقتصادی پروژه های عمرانی، از جمله معضالت مبتالبه کشور در سطوح مختلف است که 
بخشی از بودجه عمومی اختصاص يافته به اين بخش را در خود فرو می بلعد. از اينکه چند درصد از 
پروژه های عمرانی هيچگاه به بهره برداری نرسيده و چه ميزان از بودجه صرف شده در اين راه به هدر 

رفته است، آمار روشنی در دسترس نيست.
مقاله حاضر اين مسأله را مورد واکاوی قرار می دهد که از نظر افراد صاحبنظر در حوزه پروژه های 
عمرانی، اعم از کارفرمايان، پيمانکاران، ناظران/ بازرسان، مشاوران و صاحبنظران حقوقی، چه 
گريزگاه ها و مفاسدی در مراحل مختلف پروژه های عمرانی ملی- پيمانکاری موجود است و 
کدام يک از آن ها از تواتر و اهميت بيش تری برخوردارند. به عبارت ديگر پاسخگويی به سئواالت 

ذيل مد نظر است: 
•شيوه های بروز مفاسد اقتصادی در طرح های عمرانی دستگاه های مختلف دولتی دارای چه 

نوع دسته بندی هستند؟
•گلوگاه های بروز فساد در پروژه های عمرانی کدامند؟

•چه عواملی در اجرای طرح های عمرانی ملی نقش زمينه ساز را در بروز مفاسد اقتصادی ايفاء 
می نمايد؟

•راهکارهای کنترل و کاهش بروز مفاسد اقتصادی طرح های عمرانی ملی از نظر صاحبنظران 
)کارفرمايان، مشاوران، ناظران، بازرسان، پيمانکاران و صاحبنظران حقوقی( چيست؟  

•اولويت بندی گلوگاه های بروز فساد اقتصادی بر اساس نظر کارشناسان خبره کدام است؟
بدين منظور ابتدا تالش شد درک جامعی از مبانی نظری و مراحل اجرايی پروژه عمرانی پديد 
آيد، سپس متناسب با هر بخش گلوگاه های مفاسد اقتصادی با توجه به نظرهای صاحبنظران مورد 
شناسايی قرار گيرد. اين مفاسد در کليه مراحل پروژه ها، از مرحله پيشنهاد پروژه تا خاتمه و نگهداری 

آن، موجود است. 
از سوی ديگر همانگونه که ذکر شد، اين مقاله گلوگاه های مفاسد اقتصادی را در حوزه پروژه های 
عمرانی که به صورت پيمانی اجرا می گردند مورد بررسی قرار می دهد. به دليل حجم اعتبارات 
باالی پروژه های پيمانی در مقايسه با ساير روش ها همچون امانی و ... و آسيب های خاص آن ها 
همچون آسيب ها و مفاسد مرتبط با پيمانکاران، کارفرمايان، مشاوران و ناظران، اين نوع پروژه ها مد 

نظر بوده اند. 
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با توجه به اينکه بخش عمده ای از دانش و تجربيات موجود در خصوص پروژه های عمرانی 
مکتوب نشده است و بسياری از مفاسد موجود به مرحله پرونده سازی نمی رسند تا بتوان از طريق 
مطالعه پرونده ها به جامعيتی مناسب در اين خصوص دست يافت و با توجه به عدم امکان دسترسی 
به پرونده های مفاسد اقتصادی موجود در حوزه  پروژه های عمرانی، مطالعه حاضر به عنوان گامی 
مقدماتی در صدد است با اتخاذ رويکردی اکتشافی برخی ابعاد فساد اقتصادی پروژه های عمرانی را 
از طريق مصاحبه با افرادی که در وزارتخانه ها و سازمان های مختلف دولتی و غيردولتی به نحوی 
در ارتباطی مستقيم با پروژه های عمرانی بوده و کاملًا از روند مراحل گوناگون آن مطلع هستند 
جمع آوری؛ گلوگاه ها و شيوه های بروز مفاسد اقتصادی در هر يک از مراحل اجرای پروژه های 

عمرانی احصاء و دسته بندی گردد.

چارچوب مفهومی

با توجه به ماهيت اين مقاله، چارچوب مفهومی در دو بخش »تبيين ابعاد نظری مفاسد اقتصادی« و 
»ادبيات موضوعی پروژه های عمرانی« مورد مطالعه قرار گرفته است.

در خصوص تعريف فساد در جوامع مختلف بشری برحسب نگرش و برداشت ها، تعاريف گوناگون 
و تا حدی متفاوت از يکديگر به عمل آمده است. البته تاکنون هيچ تعريف واحد، جامع و پذيرفته 
شده ای که در سطح جهانی مورد قبول باشد از فساد ارايه نشده است و تالش هايی در اين زمينه نيز، 
همواره با مشکالت حقوقی، جرم شناسی و در بسياری از کشورها، معضالت سياسی مواجه می شوند 

)عباس زادگان، 1383:	14(.
در زبان عربی فساد از ريشه »فسد« و به معنای جلوگيری از انجام اعمال سالم است. در زبان التين 
با واژه Corruption و ريشه Rummpere مصطلح است که به معنی شکستن و نقض کردن 
نيز تفسير می شود. به عبارت ديگر منظور اين است که چيزی شکسته يا نقض می شود و اين چيز 

می تواند قوانين و مقررات اداری باشد)دادگر و معصومی نيا، 1383:	15(.
فساد در لغت به مفهوم تباهی، خرابی، متالشی شدن و نابودی و از بين رفتن است )معين، 1376(.

بايد توجه داشت که آنچه در سال های اخير از آن تحت عنوان فساد مالی يا اقتصادی )بخصوص 
در ايران( 

ياد شده است، شامل انواع فساد اعم از اداری، سياسی و اقتصادی )در معنای خاص آن( می شود
)همدمی خطبه سرا، 1383:	35(.
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صورت های بسيار گوناگونی از فساد وجود دارد که رسيدن به تعريفی واحد را بسيار دشوار می کند 
ولی با وجود اين دشواری، تعريف آن ناگزير است: زيرا تعريف فساد است که مبنای سنجش و 
تنظيم راهبردهای مبارزه با آن قرار می گيرد. از اين رو، به رغم محوريت سنجش فساد در اين تحقيق، 

بايد تعاريف ارايه شده در اين خصوص نيز مرور شود.
در دايره المعارف علوم اجتماعی آمده است »هنگامی که براساس عالی ترين نظريه های اخالق 
سياسی وقت، نيت و شرايط يک اقدام را بررسی کرده و چنين قضاوت می کنيم که اين عمل منافع 
عموم را به دليل نفع شخصی قربانی کرده است؛ چنين عملی فعلی فاسد تلقی می شود« )حبيبی، 
1375:	16(. از نظر اين گروه آنچه را که مردم جامعه غيراخالقی و مضر می دانند فساد است. مشکل 
اينجا است که مردم نگاه واحدی ندارند و تفاوت نگاه های مردم و نخبگان سياسی نيز قابل توجه 

است. 
گذشته از تعريف فساد بر مبنای قانون، افکار عمومی، نفع عمومی و وابستگی های خانوادگی و 
شخصی، بر مبنای سطح سازمانی آن نيز تعريف شده است. در اين موارد از فساد کالن )زمانی که 
مديريت ارشد دست اندرکار است( و فساد خرد )فساد کارکنان بوروکراتيک غيرارشد( سخن گفته 
می شود. در اين باره از فساد سازمان يافته  حالتی از فساد که رشوه دهنده و رشوه گيرنده مشخص باشد 
و انجام کار در برابر رشوه تضمين شده باشد و غيرسازمان يافته نيز بحث می شود )فرج پور، 1383:	
13(. هر چند غالبًا گفته می شود که فساد کالن بدون همراهی کارکنان غيرارشد امکان پذير نيست و 

از اين رو اختالطی بين اين دو وجود دارد.
به دليل همين پيچيدگی ها در تعريف فساد، در سال 2002 زمانی که مذاکرات برای نوشتن 
کنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد آغاز شد، مقرر شد تعريفی از فساد ارايه نشود و در 
نهايت تنها فهرستی از مصاديق فساد در متن کنوانسيون گنجانده شود. همچنين در کتاب راهنمايی 
 United Nations,( که سازمان ملل متحـد بـرای هدايت افراد مبارزه کننـده با فساد منتـشر کـرده

29-23 :2004(. بدون تالش برای تعريف فساد، بيش تر نوعی گونه شناسی ارايه شده است.

از تعاريف مختلفی که در خصوص فساد وجود دارد می توان استنباط کرد که اولًا فساد امری 
نسبی است و در حقيقت مرتبط با نظام ارزشی سياسی و اجتماعی هر جامعه می باشد زيرا در حالی 
که فردی با ويژگی عملکردی خاص در يک جامعه فاسد تلقی می شود ممکن است در جامعه 
ديگری کاملًا عادی و طبيعی قلمداد شود، ثانيًا فساد بيش تر در دستگاه دولت مطرح می شود، گر 
چه فرض بر اين است که کارمند دولت بيش از کارمند بخش خصوصی به صالح و مصلحت 
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می انديشد لکن فساد در بخش دولتی گسترش بيش تری دارد )طرح مطالعاتی تدوين مبارزه با فساد 
و ارتقای سالمت در نظام اداری، 1384:	25(.

بنابراين مفاسد اقتصادی يا فساد اقتصادی يا تخلفات اقتصادی؛ هر گونه کسب درآمدی است که 
از راه های نامشروع اعم ازراه های مخالف قوانين، نظم عمومی و اخالق حسنه حاصل می شود و 
همچنين کليه سوء استفاده هايی است که برای رسيدن به مقاصد خصوصی يا بهره گيری از موقعيت 
سياسی، اجتماعی و مذهبی خود يا ديگران انجام می پذيرد و شامل هر نوع مديريت يا تصرف در 
اموال عمومی و يا جمعی است که بدون تجويز قانونی يا رضايت افراد ذی حق در آن صورت 
می پذيرد. تصرفات مجاز در اموال عمومی و يا جمعی که بدون ارايه حساب روشن و حسابرسی 
شده عملکرده باشد نيز از مصاديق مفاسد اقتصادی محسوب می شود1 در رويکردی کلی  به فساد 
اقتصادی، ادبيات موجود در اين زمينه به رويکردهای مرتبط با عوامل مؤثر بر آن، طبقه بندی فساد 
مالی و اقتصادی و مصاديق آن قابل تقسيم است که در ذيل به اختصار به طبقه بندی فساد مالی و 

اقتصادی پرداخته می شود:
فساد اقتصادی در اين مقاله هر نوع سوء استفاده از موقعيت سياسی، اداری در بخش دولتی يا 
غيردولتی است که می تواند از طريق تحميل پروژه های عمرانی بدون توجيه اقتصادی، فنی، مالی و 
حقوقی به دولت، زمينه سازی برای اتخاذ سياست های پولی، مالی، بازرگانی باشد که برخالف منافع 
ملی بوده و با تحت مالکيت و يا مديريت درآوردن اموال دولتی از طريق اختالس، ارتشاء، تبانی در 
معامالت دولتی و يا با هدف کسب منافع مالی از منابع عمومی نظير تبانی احتمالی مهندس مشاور با 
پيمانکار، تبانی کارفرما و پيمانکار، تبانی مديران شرکت های پيمانکاری با يکديگر در اجرای پروژه 
با هزينه باالتر و در نهايت سوء استفاده های مالی به دليل برخورداری از اطالعات نهايی و برداشت های 

غيرقانونی به وقوع می پيوندد. 
»اگر چه مباحث نظری درباره فساد در دهه 1950 شکل جدی به خود گرفت، اما از دهه 1970 
اولين آمار نظری و بررسی های تجربی درباره فساد ارايه شد و از آن زمان به بعد يکی از اصلی ترين 
مباحث در زمينه دولت، حکمرانی و توسعه بوده است. سازمان های متعددی در سطح جهان تأسيس 
شده اند که درباره ی فساد تحقيق کرده و راه های مبارزه آن را بررسی می کنند که ظهور مؤسساتی 
نظيـر شفافيت بين المللـی در ميانـه دهـه 1990 و تمرکز ويژه سازمان هايی نظيـر بانک جهانـی، برنامـه 

1-تعريف مفاسد اقتصادی برگرفته از ماده )1( طرح صيانت از مفاسد اقتصادی )تير ماه 1384(. ر.ک به لورزاد، مجتبی )1389( جرايم اقتصادی در حقوق کيفری 
ديوان، تهران: انتشارات جنگل، چاپ اول، ص 44.
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توسعه سازمان ملل متحد1  و انواع قوانين و پيمان نامه های ملی و بين المللی مبارزه با فساد2  نشان دهنده 
اهميت يافتن اين مبحث در جهان است.

عمده تحقيقات درباره فساد بر چهار موضوع متمرکز شده است: تعريف، علل بروز، پيامدها 
و سنجش فساد. بررسی هايی که به زمينه های بروز فساد می پردازد يا آن ها که سعی می کنند 

گونه شناسی از انواع فساد ارايه دهند نيز در همين چهار دسته قرار می گيرند« )فاضلی، 1388:	14(.
فساد ذاتًا جرمی اقتصادی محسوب نمی شود، هر چند در طول زمان بر اقتصاد کشورها و يا در 
عرصه  بين المللی بر جذب سرمايه گذاری و امنيت اقتصادی، آثار و تبعاتی بر جای می گذارد به عنوان 
مثال، در جرم رشوه الزامًا با يک بار رشوه، آن هم به ميزان پايين نمی توان گفت جرم اقتصادی محقق 
شده، اگر چه فساد اتفاق افتاده است. همچنين برخی از مصاديق فساد شامل تأخير و تعلل غيرموجه 
يا اعمال نفوذ، هميشه با انگيزه مالی و اقتصادی همراه نيست، بلکه آن چه مدنظر است، سوء استفاده 
يک دارنده ی مقام از موقعيت شغلی خود است. فساد الزامًا ناشی از فعاليتی اقتصادی نيست. تعريف 
فساد )سوء استفاده از موقعيت شغلی در جهت منفعت شخصی و گروهی(، با تعريف جرم اقتصادی 
متفاوت است و اگر بخواهيم فساد را به اعتبار آثار اقتصادی آن در طول زمان، جرمی اقتصادی 

بدانيم، نوعی مسامحه  در تعبير است )دادخدايی، 1389:	65-66(.
هر چند فساد در درون و بين کسب و کارهای خصوصی و در درون سازمان های غيردولتی، بدون 
نقش داشتن هيچ مسئول و منبع دولتی نيز به وجود می آيد، اما اکثر تعاريف فساد بر اين نوع فساد به 
عنوان رابطه ای بين دولت و جامعه تأکيد دارند، زيرا فساد در بخش عمومی مشکلی اساسی تر از فساد 
در بخش خصوصی تلقی می شود. همچنين کنترل فساد در بخش عمومی، پيش نياز کنترل فساد در 

بخش خصوصی است.
سازمان شفافيت بين المللی3، گزارشی را در سال 2005	تحت عنوان »پيشگيری از فساد در پروژه های 
عمرانی« به چاپ رساند که در آن ضمن اشاره به برخی مفاسد رايج همچون ارتشاء و کالهبرداری، 
تهديداتی که از سوی اين اعمال متوجه پروژه ها می گردد را نيز مورد اشاره قرار داده است. در اين 
گزارش، روش هايی برای کارفرمايان و صاحبان پروژه های عمرانی جهت پيشگيری از فساد بيان 

شده است.
در صورتی که کارفرمايان پروژ ه های عمرانی، آلوده به فساد نبوده و ناظران و مشاوران متعهد 
با پيمانکاران و پروژه ها در ارتباط باشند، فساد بخش پيمانکاری نيز کاهش خواهد يافت زيرا بدون 
1.UNDP
2.OECD (Anti bribery treaty; OAS Anti- corruption convention; US foreign corrupt practices Act)
3.Transparency International organization
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همدستی عوامل کارفرما، امکان فساد به حداقل خواهد رسيد.
گونه های مختلفی از فساد اقتصادی امکان بروز و ظهور دارند که بخش عمده ای از اين گونه های عام 
در پروژه های عمرانی نيز پديدار می شود. با توجه به ماهيت پروژه های عمرانی، برخی از مفاسد و جرايم 

يادشده ممکن است بيش از سايرين در اين حوزه موضوعيت داشته باشند. 
1 -رشوه )ارتشاء از طريق کارمندان دولت(  

2 - اخذ پورسانت 
3 - اختالس 

4 - تحصيل مال از طريق نامشروع 
5 - اعمال نفوذ برخالف حق
6  - تبانی در معامالت دولتی

7 - خودداری از اعالم جرايم مالی به مراجع ذی صالح قضايی
8 -  تصرف غيرقانونی در اموال دولتی

9 - تعدی نسبت به دولت
10 - تخلف از اجرای مواد 19، 22 و 35 قانون برنامه بودجه1           

1-ماده 19 اين قانون بيان می دارد؛ “بودجه مصوب از طرف نخست وزير به کليه دستگاه های اجرايی جهت اجرا ابالغ خواهد شد. در اجرای بودجه دستگاه 
اجرايی مکلف است براساس شرح فعاليت ها و طرح ها که بين دستگاه و سازمان مورد توافق واقع شده است، در حدود اعتبارات مصوب عمل نمايد”. ماده 22؛ 
“تشخيص صالحيت و طبقه بندی مهندسين مشاور و پيمانکاران توسط سازمان براساس آيين نامه مصوب هيأت وزيران صورت خواهد گرفت ارجاع کار به 
مهندسين مشاور و پيمانکاران و روش تعيين برنده مناقصه براساس آيين نامه مصوب هيأت وزيران توسط دستگاه اجرايی انجام گيرد. تبصره: ارجاع کار از طرف 

دستگاه اجرايی به مؤسسات علمی و يا تخصصی جهت اجرای طرح های مطالعاتی، هم چنين انعقاد قرارداد مربوط با تأييد سازمان برنامه و بودجه خواهد بود”.
 ماده 35؛ “دستگاه های اجرايی موظفند در پيشرفت فعاليت های جاری و طرح های عمرانی، مراقبت دايم به عمل آورد و منظمًا به ترتيبی که از طرف سازمان 
تعيين می شود، اطالعات الزم را به سازمان تسليم نمايند و کليه تسهيالت و همکاری الزم برای نظارت و ارزش يابی سازمان را بر نتايج اجرای فعاليت ها و طرح ها 

از هر حيث فراهم سازند”.
ماده واحده قانون مجازات متخلفين از مقررات مواد	19،	22	و	35 قانون برنامه و بودجه مصوب 1355/1/20 بيان می دارد: “هر يک از مقامات و مستخدمين وزارتخانه ها 
و مؤسسات و شرکت های دولتی، از جمله شرکت های دولتی که شمول حکم بر آن ها مستلزم ذکر نام است و ساير دستگاه های اجرايی مذکور در بند 11 ماده قانون 
برنامه و بودجه کشور، از اجرای احکام ماده	19،	22	و	35	آن قانون، کلًا يا بعضًا خودداری نمايد يا اطالعات ناقص يا غيرواقعی ارايه دهد و يا از ارايه مدارک الزم 
به سازمان مذکور استنکاف کند به حکم مرجع صالح به مجازات مقرر در ماده 85 قانون محاسبات عمومی مصوب 1349/10/15 محکوم خواهد شد. ماده 85 قانون 
مذکور نيز بيان داشته است؛ در صورتی که بر اثر گواهی خالف واقع ذی حساب، نسبت به تأمين اعتبار يا بر اثر اقدام يا دستور وزير يا رئيس مؤسسه دولتی يا مقام های 
مجاز از طرف آنان، زايد بر اعتبار و يا بر خالف قانون، دينی بر ذمه دولت ايجاد شود ذی حساب يا اقدام کننده و يا دستور دهنده حسب مورد به موجب رأی مرجع 
صالح به حبس جنحه ای از يک تا سه سال و به پرداخت جزای نقدی معادل ميزان مورد تخلف محکوم خواهد شد. متعاقبًا می توان اشاره کرد به آيين نامه هايی چون:              

آيين  نامه تعيين برنده مناقصه مصوب 1354/4/15.
آيين  نامه ارجاع کار به پيمانکاران طراحی و ساخت موضوع مصوبه 1380/11/14.

آيين  نامه تشخيص صالحيت پيمانکاران اجرای پروژه های صنعتی، روش طرح و ساخت مصوبه 1380/11/14.
آيين  نامه ارجاع کار به پيمانکاران موضوع مصوبه 1380/7/24.

آيين  نامه طبقه بندی و تشخيص صالحيت پيمانکاران مصوبه 1381/11/24.
آيين  نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران مصوبه 1383/4/3.

مجموع مصوبات فوق به لزوم ارجاع کار به مشاوران و پيمانکاران تشخيص صالحيت شده و لزوم ارايه اسناد ارزيابی توان اجرای کار به پيمانکارانی که ظرفيت کاری 
آن ها بيش تر از مبلغ برآورد باشد، اشاره نموده اند.
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جرايم مربوط به مفاسد اقتصادی با ساير جرايم مالی متفاوت هستند زيرا از لحاظ جغرافيايی، 
بزهکاری اقتصادی پديده شهری ناشی از توسعه يافتگی در زندگی مدرن است که غالبًا در ارتباط با 
يک فعاليت حرفه ای به ظاهر قانونی و مشروع، از طريق بزهکاران دارای مهارت خاص واقع می شود 
که از رفتار خود احساس مجرميت نمی کند اين جرايم مبتنی بر سوء استفاده از نبوغ و توانايی فکری 

بوده و به شيوه ای نامحسوس واقع می شوند. 
علل مفاسد اقتصادی در پروژه های عمرانی عللی کاملًا متفاوت با ساير مفاسد اقتصادی نيست 

هرچند بخشی از عوامل نيز صرفًا اختصاص به پروژه های عمرانی و ماهيت آن ها دارد.
 از جمله عوامل زمينه ساز می توان به موارد ذيل اشاره نمود:

•ساختار قانونی و اداری نظام دولتی
•کيفيت اعمال نظارت بر سرمايه گذاری ها

•نظام عدالت کيفری
•سامانه های نظارتی

•انحصارگرايی دولت در اقتصاد
•زمينه ها و علل فرهنگی و اجتماعی 

ليکن با توجه به مراحل مختلف پروژه های عمرانی، مفاسدی خاص اين پروژه ها نيز شکل می گيرد.
»در کلی ترين حالت می توان گفت يک طرح عمرانی از لحظه پيدايش تا اتمام، مراحل چهارگانه 

زير را طی می کند: )قرارگاه سازندگی خاتم االنبياء، 1382:	17(
الف- مرحله برنامه ريزی و تأمين اعتبار

ب- مرحله طراحی
ج- مرحله ساخت

د- مرحله بهره برداری
در مقاله حاضر بخش اول به دو بخش طراحی و برنامه ريزی و انعقاد قرارداد تقسيم شده است.

در سازمان شفافيت بين المللی عمده ترين مفاسد مرتبط با پروژه های عمرانی ارتشاء1	 و کالهبرداری 
ذکر شده است . عوامل گوناگونی بر پروژه های پيمانی و دولتی، فارغ از کم و کيف موضوع قرارداد، 
از مرحله ی توجيه ابتدايی و تصويب يا ابالغ طرح تا انتخاب پيمانکار و اجرای کار و تحويل دادن 

محصول قرارداد، اثر می گذارد.

1.Bribery
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 اين عناصر و عوامل را که منشاء داخلی دارد يا بيرون از قرارداد است، عبارتند از: 
1 -عوامل انسانی

2 -تعيين شرايط قرارداد
3 -نيازهای فنی تازه و تغيير سليقه

4  -انتخاب پيمانکار
5	- نظارت بر مراحل قرارداد

6	- تحويل پروژه
7	- پروژه های دستوری )ابالغی(

8	- اعمال نفوذ
9	- پروژه های القاء شده از سوی پيمانکاران

10	- شرکت ها و نمايندگان خارجی )وفايی، 1384:	166-168(.

روش تحقیق

تحقيق حاضر، توصيفی و اکتشافی است. پس از انجام مطالعات نظری و تدوين مدل تحليلی تحقيق 
جهت تکميل فهرست گريزگاه های بروز فساد اقتصادی در پروژه های عمرانی ملی، مصاحبه هايی 
نيمه ساختمند با تعدادی از صاحبنظران خبره در هر يک از مراحل مختلف طرح )از انجام طرح 
مطالعاتی تا نگهداری و بهره برداری پروژه های عمرانی ملی پيمانی( انجام پذيرفت. انتخاب اين افراد 
خصوصًا در وزارتخانه هايی صوت گرفت که دارای بيش ترين حجم اعتبار و بيش ترين تعداد 

پروژه عمرانی ملی بودند. 
جامعه آماری تحقيق حاضر را، کليه افراد خبره ای تشکيل می دهند که در مراحل مختلف طرح 
)از انجام طرح مطالعاتی تا نگهداری و بهره برداری پروژه های عمرانی ملی پيمانی( به طور مستقيم با 

پروژه های عمرانی ملی در ارتباط هستند.
حجم نمونه 150 نفر بود که با توجه به نوع درگيری شان در مراحل مختلف پروژه و نوع سازمان 

يا وزارتخانه انتخاب شده اند. 
جمع آوری داده های تحقيق با توجه به ماهيت طرح و افراد نمونه که شامل کسانی می شد که سال ها 
در پروژه های عمرانی با سمت های مختلف )کارفرما، مدير، مشاور، پيمانکار، بازرس، ناظر و صاحبنظر 
حقوقی( مشغول فعاليت بودند، به شيوه مصاحبه نيمه ساختمند انجام يافت. نکته قابل توجه اين است 
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که افراد نمونه با توجه به ميزان تخصصشان، سئواالت مرتبط با حيطه کاری خود را پاسخ داده اند و 
فراوانی پاسخ دهندگان با توجه مراحل پروژه و نوع سئواالت متغير بوده است.

نمودار تحلیلی فساد اقتصادی

 

عوامل	زمینه	

 ساز

 ضعف در رسانه هاي نظارتي

زمینه ها و علل فرهنگي و 
 اجتماعي

ساختار قانوني و اداري نظام 
 دولتي

 انحصار گرایي دولت در اقتصاد

 ضعف در نظام عدالت کیفري

ضعف در کیفیت اعمال نظارت 
 بر سرمایه گذاري

 مرحله	راه	اندازي	و	نگهداري

آسیب	هاي	حوزه	
 پیمانکاري

شرح	خدمات	در	
مرحله	بهره	برداري	
آزمايشي	يا	دوره	
 تضمین	طرح

نظارت	بر	انجام	
تکالیف	پیمانکار	در	
 دوران	نگهداري

نظارت	بر	مراحل	تحويل	 تحويل	قطعي	پروژه
موقت،	رفع	نقص	و	

 تحويل	قطعي

چگونگي	رسیدگي	
به	صورت	وضعیت	

 قطعي	پروژه

چگونگي	
پرداخت	وجه	

 الضمان

آسیب	هاي	حوزه	
 كارفرمايي	و	مشاوره

ضمانت	انجام	

 تعهدات

فساد	اقتصادي	

در	پروژه	هاي	

 عمراني

 مرحله	انعقاد	قرارداد

 مرحله	خاتمه	پروژه

 مرحله	اجرايي	پروژه

انجام	تعهدات	
 كارفرما

	نقاط	آسیب	پذير

	پروژه	هاي

 عمراني

انجام	تعهدات	
 پیمانکار

نظارت	بر	امور	مالي	
 نظارت	فني	و	اجرايیي پروژه

	بررسي	صالحیت نوع	قرارداد

 پیمانکار

	نحوه	برگزاري

 مناقصه

 انتخاب	پیمانکار

 مرحله	برنامه	ريزي	و	طراحي	پروژه

تأمين 
 اعتبار

	تهیه	نقشه

 و	مشخصات	پروژه

نحوه	انتخاب	

 مشاور

نحوه	انتخاب	

 مدير	طرح

پیشنهاد	اولیه	

 پروژه
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یافته ها

صاحبنظران پاسخگو از بين گريزگاه های مطرح در اين مرحله، گلوگاه پيشنهاد پروژه را بيش از 
ساير بخش ها مهم تلقی نمودند.

شیوه های بروز مفاسد اقتصادی

•اغلب ماده های قانونی)همچون ماده 19،	22	و	35( متمرکز بر مراحل پس از پيشنهاد پروژه همچون 
عمل در حدود اعتبارات مصوب، تعيين صالحيت پيمانکار/ مشاور، برنده مناقصه و... است. در حالی 
که اغلب افراد جامعه نمونه اعم از کارفرمايان، مشاوران، پيمانکاران، ناظران و کارشناسان حقوقی 
پيشنهاد اوليه پروژه را يکی از مهم ترين گلوگاه های قابل تأمل در بروز مفاسد اقتصادی مطرح نمودند. 

نظارت ها نيز از اين مرحله به بعد صورت می گيرد.
• با توجه به نظر صاحبنظران، در مرحله انعقاد قرارداد، گريزگاه های نحوه برگزاری مناقصه بيش از 

ساير گلوگاه ها، درحوزه مفاسد اقتصادی حايز اهميت است.
گلوگاه های مرحله انعقاد قرارداد
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گلوگاه	پیشنهاد	اولیه	

 پروژه

گلوگاه	تعیین	مدير	

 پروژه

گلوگاه	تعیین	مشاور	

 پروژه

گلوگاه	تهیه	نقشه	و	
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گلوگاه	تأمین	اعتبار	

 پروژه
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1- شيوه های بروز مفاسد اقتصادی در گلوگاه های مرحله طراحی و برنامه ريزی پروژه

ف حق
اعمال نفوذ برخال

-پيشنهاد پروژه به دليل فشار سياسی نمايندگان، وزرا و ساير مسئوالن  

-اعمال نفوذ براي تصويب پروژه هايي كه در آن ها منافع شخصي وگروهي پيشنهاددهندگان تأمين می گردد)عدم انطباق پروژه تعريف شده با نيازهای ملی و استانی(

-انتخاب جهت دار مدير پروژه برای هدايت پروژه به سمت تأمين منافع اقتصادی

-اعمال نفوذ مشاوران، سياستمداران و... در انتخاب مدير پروژه بدون در نظر گرفتن صالحيت و توانايی وی

-جابجا نمودن کل پروژه توسط مدير طرح بنا به درخواست برخی افراد صاحب نفوذ

-انتخاب مدير بر اساس روابط خانوادگی، همسو بودن به لحاظ سياسی و جناحی

-انتخاب مشاور خارج از ضوابط و به صورت سفارشی يا انتخابی )توجه به آيين نامه ها فقط در حدی که انتخاب، مورد ايراد مراجع نظارتی و مالی قرار نگيرد(

-اگر مشاوري اقتصادي بودن و يا فني بودن طرح را توجيه نكند، كارفرما ديگر با او كار نمي كند)عدم استقالل مشاور در ارائََه نظر فني(

-عدم استقالل مشاور در ارايه نظر فني )اگر مشاوري اقتصادي بودن و يا فني بودن طرح را توجيه نكند، كارفرما ديگر با او كار نمي كند(

-اعمال تغييرات در پروژه به دليل منافع اقتصادی  توسط برخی گروه ها و يا افراد  که از لحاظ فنی باعث کاهش کارايی پروژه می شود

تخلف 
از انجام 
تعهدات

-کپی برداری از نقشه های آماده ساير طرح ها و عدم ارايه دقيق نقشه و در نظر گرفتن موقعيت و ماهيت پروژه حاضر

-تغيير در احجام سودآور برای ذی نفعان، طراحی براساس اهداف تعيين شده قبلی و حذف پيچيدگی های طرح

ف از اجرای 
تخل

مواد19،22 و 35 قانون 
برنامه بودجه

-عدم برگزاری مناقصه و و يا تخلف در آن

-واگذاری چندين کار به يک مشاور و يا با يک مشاور به طور مدام کار کردن 

-ارايه اطالعات مورد نياز مشاور جهت مطالعات اوليه از سوی کارشناسان ذيربط با رانت/رشوه/ پورسانت و...) گويا اطالعات سازمانی جزء مايملک شخصی برخی افراد 
شاغل در بخش دولتی شده است(

ب يا 
ت زائد بر اعتبار مصو

پرداخ
ف قانون

خال

-هر چه هزينه انجام يک پروژه بيش تر شود دستمزد مشاور نيز افزايش می يابد. گاهی به همين دليل پروژه به صورت بسيار دست باال طراحی گرديده و بحث اقتصاد مهندسی 
در نظر گرفته نمی شود. -اين امر  باعث باال رفتن قيمت تمام شده پروژه می گردد. گاهی نيز طراحان پروژه به دليل ضعف در انجام طراحی، پروژه را در جهت اطمينان، بسيار 

بيش تر و سنگين تر طراحی می کنند. افزايش نامعقول -حجم پروژه بيش از حد مورد نياز جهت استفاده بعدي پيمانكار و سود بيش تر پيمانكار و مشاور است.

-جانمايی پروژه به صورتی که منافع پنهان خاصی ايجاد می نمايد. به عنوان مثال پروژه ای نياز به کوهبری داشته که با هزينه کارفرما سنگ ها جابجا و به پيمانکار از اين بابت 
حق الزحمه ای پرداخت می شود ليکن سنگ های جابجا شده در منطقه توسط پيمانکارخريد و فروش می شوند

-عدم قيمت گذاری اصولی و صحيح خود موجب فساد می گردد، گاهی چندين برابر نياز مالی يک پروژه، اعتبار به آن اختصاص داده می شود

ت دولتی
تبانی در معامال

-تأثير سفارشات و روابط در تأمين اعتبار پروژه ها که می تواند موجب تأخير پروژه های اولويت دار شود.

-ارايه رشوه به کارفرما برای موافقت با اجرای پروژه

-ارايه رشوه به کارفرما برای انتخاب شدن به عنوان مدير طرح 

-استفاده از اعتبار و منابع مالی در جای ديگر 

-انحصاری اعالم نمودن شرايط برخی پروژه ها که به تبانی در انتخاب مدير پروژه منجر می گردد

-اعمال نظر جهت مصرف نوع خاصي از مصالح در اجراي پروژه تأمين كننده ويژه و خاص و انحصاري داشته باشد 

-طراحی نقشه به گونه ای که توسط شرکت های محدودی قابل انجام است )هر چند که ممکن است گران تر تمام شود! در صورتيکه اصلًا نيازی به انجام طرح ويژه 
نبوده است!(

-وجود روابط ناسالم بين مدير، کارفرما و پيمانکار) تخلف از اجرای مواد 19 قانون برنامه بودجه(

-جابجايی رديف های اعتباری

-برآورد كم و غيرواقعي اعتبار مورد نياز جهت اجراي پروژه براي توجيه صرفه اقتصادي آن

-دنبال کردن مقاصد و اهداف پشت پرده  توسط اشخاص تأييدکننده اعتبار
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2- شيوه های بروز مفاسد اقتصادی در گلوگاه های مرحله انعقاد قرارداد
ت

ت از انجام تعهدا
تخلفا

-برخی پيمانکاران در مرحله انعقاد قرارداد، آگاهانه و عمدًا شرايط فنی را طوری تنظيم می نمايند که بعدًا بتوانند از مجرای همين بندها سوء استفاده نمايند

-پيمانکار به بهانه افزايش کيفيت کار، کارفرما و مشاور را مجاب می کند که از ماشين آالت و تکنولوژی های خاصی برای پيشبرد پروژه استفاده نمايد در 
حالی که واقعًا ميزان افزايش کيفيت در برابر ميزان افزايش هزينه ناچيز است

ت دولتی
تبانی در معامال

-تبانی بين مشاور و پيمانکار؛ بدين صورت که مشاور قيمت پايه را باالتر از حد معمول محاسبه می نمايد و پيمانکار با اطالع از اين موضوع قيمت پيشنهادی خود را 

پايين تر از قيمت پايه اعالم و به اين صورت برنده مناقصه می شود

- عدم بررسی سوابق در مناقصه يک مرحله ای و برنده شدن پايين ترين پيشهاد

-تهيه جدول امتياز خودسرانه توسط دستگاه اجرايی به منظور حذف پيمانکارانی که کارفرما به هر دليلی دوست ندارد در مناقصه شرکت ندارد

-دستكاري غيرمنصفانه در رتبه هاي پيشنهاددهندگان به كمك امتياز فني

-فاش شدن اطالعات شركت كنندگان، تبانی در باز کردن پاکت ها و برآورد توانايی پيمانکار و دادن اطالعات نادرست توسط دستگاه اجرايی به پيمانکاران 
شرکت کننده

-پرداخت رشوه جهت خريداری رتبه)جعل اسناد و مدراک توسط پيمانکاران و مشاورين جهت اخذ صالحيت کاری(

-تبانی کارفرما و پيمانکار در ارايه ضمانت ناکافی

-انتخاب رابطه ای پيمانکار

-مشاور و کارفرما با سوء نيت، شرايط فنی و ساير روال ها از جمله مناقصه را طوری طراحی و اجرا نمايند که يک پيمانکار خاص برنده شده و در ادامه با 
تبانی صورت گرفته هر سه ضلع منتفع گردند

-خودداری از اعالم جرايم مالی به مراجع ذيصالح قضايی و پرداخت زايد بر اعتبار يا خالف قانون

ف از اجرای مواد19،22 و 35 قانون برنامه بودجه
تخل

-انجام ترک تشريفات به جای مناقصه محدود و ارجاع پروژه  به پيمانکاران دلخواه

-برگزاری صوری مناقصه و حذف بعضی از شرکت کنندگان که رابطه ندارند بدون اتکاء به ضابطه ای مشخص و مستدل

-دادن امتياز ويژه کارفرما به برخی پيمانکاران در مناقصه، عقد قرارداد لوای امتيازهای فنی و تجربه و ...

-انتخاب پيمانکاران انحصاری برای برخی پروژه های عمرانی از سوی کارفرما

-عقد قرارداد با پيمانکارانی که فاقد توان و ظرفيت فنی و مالی الزم هستند و با کسب حق باالسری و ... پروژه ها را بر اساس قراردادهای کوچک تر به 
پيمانکاران دست دوم و سوم واگذار می نمايند

-شرکت های به نسبت بزرگ تر نيمه دولتی با قيمت های فوق العاده پايين امکان رقابت را از رقبای بخش خصوصی می گيرند
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گلوگاه های فساد اقتصادی در مرحله اجرایی

با در نظر گرفتن نظرات پاسخگويان درصد اهميت گلوگاه های اين مرحله، به صورت نمودار فوق 
ترسيم شده است. همانطور که قابل مالحظه است گلوگاه ارايه صورتجلسات، انتخاب ناظر، ايجاد 
آيتم های جديد مغاير با برآورد اوليه، تغيير مقادير آيتم های پيمان، اختيارات ويژه مديران و نظارت 

بر امور مالی پروژه از جمله مهم ترين گريزگاه های اين مرحله هستند.
گلوگاه های مرحله خاتمه پروژه

در اين مرحله، 40درصد صاحبنظران پاسخگو، احتمال بروز فساد اقتصادی در گلوگاه تحويل 
موقت، رفع نقص و تحويل قطعی را مهم تر ارزيابی نمودند.
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3-شيوه های بروز مفاسد اقتصادی در گلوگاه های مرحله اجرايی پروژه
تبانی در انجام پروژه

-به دليل نفوذ پيمانکاران و قدرت مالی آنها و همچنين شفاف نبودن کامل انتخاب پيمانکار و ناظر، امکان تعيين ناظر توسط   پيمانکار وجود دارد و چه 
بسيارند انتصاباتی که با رانت پيمانکاران در سيستم کارفرما و دستگاه نظارت صورت می پذيرد 

 -ترجيح روابط به جاي ضوابط )انتخاب افراد بدون تخصص و دارای روابط با مسئولين دستگاه اجرايی(

- منافع مشترک ناظر با پيمانکار )همچون خريد مصالح يا تجهيزات از دستگاه نظارت )حقيقی- حقوقی( که خود اغلب منجر به تأييد صوری کيفيت 
پروژه می گردد(

- تأييد عملکرد پيمانکار توسط ناظر به ازای درخواست مطالبات از پيمانکار با وجود مشاهده خطاهايی در مرحله اجرا 

- صحنه سازی پيمانکاران و کارفرمايان در پشت پرده و ارايه مدارک و فاکتورهای صوری و تقسيم آن بين اعضای گروه

- تبانی نماينده کارفرما با پيمانکار در جهت ايجاد آيتم های جديد مغاير با برآورد اوليه

فساد مالی و اعمال نفوذ

-در بعضی مواقع برخالف نظر کارشناسی، کارشناسان به صورت دستوری از طرف مديران، مجبور به امضا و تأييد موضوعاتی می شوند
-دادن رشوه به عوامل ذی نفوذ، در دستگاه نظارت اعمال نفوذ می کند

- عليرغم دريافت اعتبار کالن، کار با کيفيت پائين تحويل داده شده و درصدی از آن بين پيمانکار و دستگاه نظارت تقسيم می گردد
 -سوء استفاده و ترويج انواع مفاسد اقتصادی همچون ارتشا و ... در صورت عدم تعديل يا پاسخگو نبودن تعديل ها نسبت به تورم پيش آمده

-تطميع ناظران و عوامل کارفرما با اغراق در آيتم های تجهيز کارگاه
 -سندسازی برای عدم اعاده دريافتی ها

 -اختالالت پيش آمده در عمل به تعهدات از سوی کارفرما منجر به تن دادن پيمانکاران به پرداخت رشوه و... به کارشناسان می گردد
-اشتباه در محاسبات، عدم دقت در محاسبه مقادير کار، اعمال آيتم های اضافی

-گاهی به دليل عدم اطالع کافی و گاهی نيز عدم توجه کافی ناظران و بعضًا به دليل رانت، دستورالعمل های نظارت رعايت نمی شوند

-انجام کار غيرمرتبط با حرفه  کارشناس و ناظر سبب انجام ناصحيح و ناموفق کار و عدم شناسايی مفاسد پروژه می شود به عالوه کارشناس نيز بايد عالوه 
بر تجربه دارای تعهد باشد

-دستكاري در هزينه ها و ارايه فاكتورهاي غيرواقع

تحصيل مال با عدم عمل به پيمان ها

-عدم تهيه به موقع صورتجلسات سبب ايجاد زمينه چانه زنی برای پيمانکار پس از انجام کار و نهايتًا کنار آمدن کارفرما و دستگاه نظارت می شود

-استفاده از مصالح با كيفيت پايين، كارگران غيرماهر، ارايه صورت وضعيت هاي غيرواقعي و ... از جمله اقداماتي است كه توسط پيمانكاران به هنگام تغييرات ناگهانی قيمت 
مواد و مصالح انجام می دهند

-عدم تهيه به موقع صورتجلسات موجب می شود پيمانکار موارد کاری انجام داده نشده يا امور آتی را در صورت وضعيت اعمال کرده و از کارفرما مبالغ غير واقعی و غير 

مرتبط با پيشرفت کار دريافت نمايد

-برخی پيمانکاران از رانت در طبقه بندی خاک و تعريف ترانشه استفاده می کنند زيرا می توانند با دادن مبلغی به آزمايشگاه، خواسته  خود را در نمونه خاک مورد نظر اعمال 
کنند. در صورت ضعف دستگاه نظارت و آزمايشگاه اين گزينه می تواند بسيار اثرگذار باشد

-عدم اعالم قيمت واقعی مواد و مصالح از سوی پيمانکار به کارفرما به هنگام بی ثباتی بازار جهت کسب سود بيش تر

-سوء استفاده از توسل به سوگند در بسياری موارد که بعضًا در مواردی در تغيير نظر دستگاه نظارت يا کارفرما مؤثر است

- برخی پيمانكاران در حين کار به عناوينی کارهای ديگر را زخمی کرده، زمان طوالنی تری را برای پروژه ايجاد می کنند و طی صورت وضعيتی درخواست مطالبات 
25درصد را می نمايد. از سوی ديگرچون دستور کار 25 درصد پس از انجام مبلغ پيمان ابالغ می شود، لذا در ابتدای کار مشخص نيست و از ديد ساير پيمانکاران و 

شرکت کنندگان در مناقصه پنهان مانده است

-کم و زياد کردن درصد مصالح از لحاظ فنی و کيفی و يا  عدم استفاده از مصالح و مواد مدنظر کارفرما و نقشه های موجود و ارايه احجام غيرواقعی

-عدم رعايت ضوابط فني از سوی پيمانکار و اعمال نفوذ در انتخاب نوع مصالح و كارهاي اضافه
-پايبند نبودن  کارفرما به ضوابط و مقررات و چشم پوشی از آن ها و مغاير شرايط پيمان عمل نمودن

-دور شدن قيمت های دريافتی مناقصات از قيمت های واقعی، پايين آمدن کيفيت پروژه و تطويل بيش از حد پيمان ها به دليل شفاف نبودن آيتم های فهرست بها
-.تغيير برآوردهای اوليه توسط کارفرما و تبانی با پيمانکار در خصوص تأخيرات، تعديل و ...
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گلوگاه های مرحله راه اندازی و نگهداری پروژه

33درصد پاسخگويان، گريزگاه نظارت بر پروژه در دوران نگهداری را در بروز مفاسد اقتصادی 
مهم تر ازيابی نمودند.
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	گلوگاه	نظارت	بر	پروژه 

 در	دوران	نگهداري
گلوگاه	عملکرد	حوزه	 

 پیمانکاري	در	دوران	نگهداري

4-شيوه های بروز مفاسد اقتصادی در گلوگاه های مرحله خاتمه پروژه

1.عدم نظارت مستمر و يا وجود روابط ناسالم بين ناظر و پيمانكار که منجر به ارايه و تأييد صورت وضعيت هاي كاذب و صوری می شود

2.چشم پوشي از نواقص توسط مشاور

3.احجام غيرواقعي، تعديل های غير واقعی، پاداش غير واقعی، نرخ حمل بار غيرواقعی، رقم غيردقيق علی الحساب ها در صورت وضعيت های موقت و تحميل آيتم هايی با قيمت های 
چند برابر در صورت وضعيت

4.خودداری از اعالم جرايم مالی به مراجع ذيصالح

5.عدم کفايت و قاطع نبودن مواد 39، 40 و 41 شرايط عمومی پيمان به ويژه در نحوه تحويل کار به سازمان بهره بردار و هم چنين افتتاح و بهره برداری از پروژه ها بدون در نظر گرفتن 
نواقص موجود و عدم پيش بينی های الزم برای تحويل کار و نحوه نگهداری آن پيش از شروع بهره برداری 

۶.تأييد صورت وضعيت قطعی بدون بررسی دقيق نواقص و ...

7.عدم استفاده از ماشين های مکانيزه برای بررسی روساخت و زيرساخت پروژه ها همچون جاده و آزمايش کيفيت آن 

8.عدم انطباق مبلغ اوليه پيمان با احتساب اضافه کاری با وجه دريافتی 

9.استفاده از آيتم های تکراری در هنگام ارايه صورت وضعيت

10.چشم پوشی از نواقص موجود در کار در اثر تبانی بين پيمانکار و  مشاور/ ناظر و پرداخت وجه الضمان

11.عدم برچيدن کارگاه توسط پيمانکار که سبب تحميل هزينه به کارفرما می شود

12.عدم آزمايش کيفيت و عدم دقت در چگونگی تحويل پروژه و در نتيجه تحويل پروژه با نقص های بسيار

13.فاصله زماني بين تحويل موقت تا تحويل قطعي براي بعضي از پروژه ها مانند پروژه هاي راهسازي كم است

14.عدم وجود ناظر مقيم از طرف دستگاه هاي اجرايي در بسياري از پروژه هاي عمراني و عدم وجود اعتبار براي نظارت بر پروژه هاي عمراني در تحويل پروژه دارای نقص و در 
نتيجه کوتاهی زمان تحويل موقت تا تحويل قطعی

15.تسريع در افتتاح به هر قيمت و به داليل سياسی و انجام کار سطحی سبب سهل انگاری در تأييد پروژه و عدم توجه به رفع نقص در موقع تحويل قطعی، پروژه تحويل  می 
گردد
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نتیجه گیری

با توجه به نتايج تحقيق، در مجموع مهم ترين گريزگاه  فساد اقتصادی در پروژه های عمرانی در 
مرحله برنامه ريزی و طراحی پروژه قرار دارد و مفاسد نخست در آنجا پايه گذاری می شوند. زيرا 
پيشنهاد و تعريف پروژه، تعيين مشاور، مدير و اعتبار پروژه در اين مرحله رقم می خورد و هر خللی در 
اين مرحله، پروژه را در مراحل بعدی نيز دچار مشکالت عديده نموده و راه را برای جوالن مفسدان 
اقتصادی و بهره مندی از گريزگاه های موجود هموار می نمايد. جالب است که نظرات پاسخگويان 

در خصوص اولويت و اهميت گريزگاه های فساد با ترتيب مراحل پروژه نيز مطابقت داشت:

اهمیت مراحل مختلف پروژه در بروز مفاسد اقتصادی از دیدگاه صاحب نظران

5-شيوه های بروز مفاسد اقتصادی در گلوگاه های مرحله راه اندازی و نگهداری پروژه

-ضعيف بودن آيين نامه رسيدگی به تخلفات پيمانکاران و عدم امکان قانونی برخورد با آنان پس از دوره تضمين سبب کم کاری پيمانکاران و تحويل پروژه با کيفيت 
و طول عمر پايين می شود

-تبانی پيمانکار و ناظر يا کارفرما برای کوتاه کردن دوره تضمين
-سهل انگاری و رفع عيوب به صورت ظاهری 

-کارفرما می تواند با توجه به منابع مالی که برای پروژه و نگهداری تعريف شده و در اختيارش است به راحتی با مشاور مدنظر خودش از پيمانکار رده پايين در قسمت مناسب استفاده 
کرده و مازاد منابع مالی را که در حساب می ماند بين خود تقسيم کنند 

-عدم رفع عيوب به صورت کامل جهت ارجاع مکرر کارفرما به پيمانکار جهت رفع عيوب و نواقص احتمالی)استفاده از مصالح نامرغوب در رفع نواقص پروژه به 
صورت صوری و ظاهری و عدم رعايت استانداردهای موجود(

-عدم تضمين کيفيت کار به صورت قانونی و در نتيجه غير قابل پيگيری بودن آن
-عدم اعمال نظارت عاليه بر پروژه و بازرسی در دوران بهره برداری و عدم ارزيابی عملکرد پروژه های اجرا شده

-مطلوب نشان دادن کارهای انجام شده به صورت مصنوعی با تبانی عوامل سه گانه
-تطميع عوامل نظارتی و ...

-تعويض قطعات با قطعات نامرغوب
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همانگونه که مالحظه می شود از ديدگاه صاحبنظران پاسخگو، مرحله طراحی و برنامه ريزی در 
بروز فساد اقتصادی از اهميت بيش تری برخوردار است. از بين انواع مفاسد اقتصادی نيز، تبانی 
در معامالت دولتی، اعمال نفوذ بر خالف حق)در پيشنهاد پروژه، تعيين پيمانکار، مدير و مشاور، 
تحصيل مال از طريق نامشروع بخصوص توسط کارفرمايان، پيمانکاران، مشاوران و ناظران، رشوه 
به افراد ذی نفوذ جهت گرفتن پروژه، چشم پوشی از نواقص، تصويب صورت وضعيت غيرواقعی 
بيش از ساير انواع ذکر شده است. با توجه به ماده قانونی مربوطه در صورتی  که فرد به علت اهمال 
يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتی گردد يا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری 

برای آن منظور نشده يا زائد بر اعتبار مصرف شده باشد، جرم مرتکب شده است. 
در خصوص پروژه های عمرانی گاه ديده می شود که بخشی از اعتبارات پروژه در زمينه ای غير 
از زمينه های پروژه صرف شده است که خود به کندی پيشرفت اجرای پروژه ها و يا توقف پروژه 

منجر می گردد.
با توجه به مجموع نظرهای مطرح شده در خصوص عوامل عام )زمينه ساز( فساد اقتصادی، 
مؤثرترين شاخص ها از نظر پاسخگويان به لحاظ اثرگذاری بيش تر بر بروز مفاسد اقتصادی در 

نمودار ذيل به نمايش درآمده است:

از بين عوامل زمينه ساز نيز، کيفيت اعمال نظارت بر سرمايه گذاری ها و انحصارگرايی دولت در 
اقتصاد بيش از ساير شاخص ها اثرگذار دانسته شده است و پس از اين شاخص ها، زمينه ها و علل 
فرهنگی و اجتماعی، ساختار قانونی و اداری نظام دولتی، ضعف در سامانه های نظارتی و ضعف در 
نظام عدالت کيفری است. از بين مؤلفه های شاخص»کيفيت اعمال نظارت بر سرمايه گذاری ها«، 

 

 انحصار	گرايي	دولت	در	اقتصاد

 ضعف	در	كیفیت	اعمال	و	نظارت	برسرمايه	گذاري	ها

اجتماعيها	و	علل	فرهنگي	و	زمینه	  

 ساختار	قانوني	و	اداري	نظام	دولتي

	دولتيدر	سامانه	هايضعف	  

 ضعف	در	نظام	عدالت	كیفري
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عدم برنامه های دقيق و شفاف در سرمايه گذاری های بخش دولتـی و عدم نظارت کارآمد بر سرمايه 
گذاری های بخش دولتی از سوی پاسخگويان مؤثرتر از ساير مؤلفه ها تشخيص داده شد.

عدم شفافيت در منابع و مصارف بودجه دولت، رعايت مالحظات احتمالی اجتماعی و سياسی و 
اداری در برخورد با تخلفات و انجام برخی فعاليت ها به صورت انحصاری در بخش دولتی از جمله 

مهم ترين مؤلفه های مدنظر پاسخگويان از بين مؤلفه های شاخص »انحصارگرايی دولت« بود.
از بين مؤلفه های شاخص » زمينه ها و علل فرهنگی و اجتماعی«، رواج بياعتمادی در جامعه، افزايش 
نابرابري در جامعه، رواج فرهنگ برخورداری حداکثر از ماديات، حتی بدون رعايت حقوق ديگران 

از ساير مؤلفه ها مؤثرتر دانسته شد.
از بين مؤلفه های شاخص »ساختار قانونی و اداری نظام دولتی«، ضعف در ثبات مديريت ها، 
رقابت های پيچيده در پروژه های دولتی و عدم استخدام و ترفيع کارکنان بر اساس شايسته ساالری از 

ساير مؤلفه ها مؤثرتر دانسته شد.
پراکندگی و ضعف هماهنگی بين دستگاه های نظارتی به صورت رسمی، تحرک ضعيف مجامع 
عمومی شرکت های دولتی به عنوان نمايندگان دولت در برخورد با تخلفات، عدم پيشبينی ارتباط 
رسمی بين دستگاه های نظارتی با يکديگر سه مؤلفه  ای است که نسبت به ساير مؤلفه های شاخص 

»ضعف در سامانه های نظارتی« مؤثرتر قلمداد شده است. 
از بين مؤلفه های شاخص«نظام عدالت کيفری«، عدم وجود مقام های قضايی مطلع و کافی در رسيدگی 
تخصصی به پرونده های مفاسد اقتصادی، طوالنی شدن مراحل دادرسی، »فقدان مدعی العموم مقتدر و 
برخوردار از منابع کافی برای تعقيب جرايم مالی و اقتصادی، عدم تمايل شاکيان خصوصی به پيگيری 

پرونده مؤثرتر از ساير مؤلفه ها اعالم شده است.
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برخی راهکارهای پيشنهادی به شرح ذيل است: 
الف- راهکارهای پيشنهادی مرحله برنامه ريزی و طراحی پروژه جهت کنترل و کاهش بروز مفاسد اقتصادی

-در اختيار نهادن زمان کافی برای مطالعه موقعيت پروژه برای تهيه نقشه مطابق با واقع

-انتخاب کارشناسان زبده و مشاوران مورد اطمينان  با در نظر گرفتن منافع ملی

-وجود سنديکای مربوط به مشاوران و پيمانکاران  که بتواند کيفيت کار اين گروه را باال ببرد 

-نظارت بر کار مشاور و پيمانکار به صورت مستمر زيرا ممکن است مشاوری رتبه ای دريافت دارد ولی کارهای بعدی او از کيفيت مناسب برخوردار نباشد 

-اجراي سيستمی متمركز و شفاف جهت ارزيابي مشاوران و اجراي سيستم مهندسي ارزشي يا مهندسي مجدد جهت پروژه هاي بزرگ  

-بررسي و تأييد توجيه پذيري پروژه توسط نهادهاي بي طرف 

-در فهرست سياه قراردادن كارفرما و يا مشاوری که با تبانی عددسازي هاي نموده است )عدم دريافت كارهاي بعدي تا مدت معين( 

-گردش آزاد و شفاف اطالعات تا همگان به اطالعات پروژه دسترسي داشته باشند و امكان تصميم سازي هاي غيرمنطقي پشت درهاي بسته سلب گردد

-نظارت مستمر سازمان بازرسي بر مراحل مختلف انجام پروژه به شکل کارشناسانه با توجه به نوع پروژه صورت پذيرد

-اراده دولت برای اجرايی کردن طرح های جامع بايد برخاسته از اولويت هايی باشد که برايند مطالعات، پيش روی می گذارد لذا می بايست جايگاه متخصصان عرصه های فنی، زيست 

محيطی، اقتصادی، اجتماعی، ميراث فرهنگی و .. در اين طرح ها مشخص بوده و آيين نامه ها و پروتکل های کارشناسی شده ای برای تهيه طرح های آمايشی و جامع تدوين و در صورت 

وجود، کاستی های آن رفع گردد تا شاهد کاهش اثرگذاری تصميمات سياسی در تغيير اولويت های انجام طرح های عمرانی و ملی باشيم

-از نفوذ افراد سياسی )نمايندگان مجلس، وزرا، معاونين وزرا، نيروهاي مسلح و قضات و ...( در ارايه، پيگيري و تصويب طرحهاي عمراني جلوگيری به عمل آيد ) ممانعت از 

اعالم طرح مطالعه نشده، مصوبه نگرفته، توجيه اقتصادي نشده و توجيه فني نشده(

- بهتر است ابتدا موافقت نامه صرفًا برای مطالعات توپوگرافی، مطالعات ژئوتکنيک، تهيه طرح و نقشه های مطالعه شده صورت پذيرد و در سال بعد موافقت نامه اجرای پروژه 

با در دست داشتن اطالعات کامل مبادله شود

ب- راهکارهای پيشنهادی مرحله انعقاد قرارداد  پروژه جهت کنترل و کاهش بروز مفاسد اقتصادی
-بايد کوشيد که شرايط ترک تشريفات سخت و شرايط مناقصه عمومی تسهيل گردد. در ضمن بايد مناقصات اطالع رسانی شده و کاملًا شفاف برگزار شود. اطالع رسانی شفاف، 

دقيق و به موقع منجر به جذب پيمانکاران بيش تری می شود. افراد تيم بررسی کننده بايد شرايط احراز پست و تجربه کافی داشته باشد

-نظارت عاليه که توسط ديوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی و ... انجام می شود بايد به هنگام و به موقع باشد نه اينکه پس از اتمام قرارداد، يا پس از واگذاری پروژه ای، نهاد 

نظارتی وارد شود

-تشويق مشاور يا پيمانکار: چنانچه پيمانکاری در زمان بهره برداری، با توجه به قيمت تمام شده و کيفيت پروژه، فراتر از قرارداد کار را تحويل دهد، بايد مورد تشويق قرار بگيرد اين کار 

نه تنها عادالنه است بلکه خود به خود سبب حذف عوامل فساد می گردد

-در صورت امکان طراحی، اجرا و بهره برداری بر عهده پيمانکار قرار داده شود تا مسئوليت هر گونه ايرادی در پروژه بر عهده پيمانکار بوده و مسئوليت  ها بين مشاور، پيمانکار و 

کارفرما تقسيم نگردد. پيمانکار می داند که بايد سال ها از اين پروژه بهره برداری کند و سرمايه گذاری خود را از طريق عوارض دريافتی جبران نمايد لذا تالش خواهد نمود که 

کار را با بهترين کيفيت به انجام برساند

-تنظيم مناسب قرارداد و اخذ تضمين های الزم

-اعمال سقف ريالی در رتبه ها و ارزيابی مستمر پيمانکار توسط يک مرجع ذيصالح بر اساس نمرات اکتسابی از آيتم هايی نظير؛ به کارگيری افراد متخصص )با مدارک مستدل 

بيمه ای(، کيفيت کار، مدت زمان اجرای کار، بنيه مالی مناسب با تأييد صورت حساب بانکی، ماشين آالت، رعايت قوانين اداره کار و امور مالياتی، تکميل پروژه از محل منابع 

خويش فرمايی و افزايش مشارکت مالی در پروژه ها و دادن امتياز باال به اين موضوع. بدين ترتيب پس از کسب امتياز الزم، سقف ريالی پيمانکار تعيين می گردد

-بررسی و تجديدنظر هر ساله رتبه اعطايی به پيمانکاران و مشاوران از سوی معاونت نظارت راهبردی رياست جمهوری و ارايه رتبه بر اساس مدارک ارايه شده. ستاره دار نبودن 

رتبه ها و در نظر نگرفتن سابقه کاری از ديگر مواردی است که سبب تشکيک دستگاه های اجرايی  در رتبه بندی شده و به ناچار هر دستگاهی ضوابط و شرايط خاصی را مالک 

قرار می دهد که به نوبه خود بسترساز فساداست
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ج- راهکارهای پيشنهادی جهت کنترل و کاهش بروز مفاسد اقتصادی در مرحله اجرايی
-استفاده از نيروهای فعال يا بازنشسته پروژه ای خاص، در نظارت بر پروژه های مشابه 

-كارفرما و مشاور نبايد انتظار انتفاع مادی از پيمانكار داشته باشند يعني بايد تجهيزشان خارج از قرارداد پيمانكار باشد همچنين تجهيز پيمانكاران هم بايد براي هر پروژه مناسب 
پروژه موردنظر باشد

-استفاده بيش تر از پيمان هاي مقطوع و برآوردهاي دقيق اوليه و حتی المقدور احتراز از تغييرات بعدي

-تشکيل و فعاليت کميته ی کارشناسی متشکل از مهندسان ضرايب فهرست بها، کارشناسان کارفرمايی، بخش صنعت، پيمانکاری و هم چنين منتخبين جامعه مهندسان مشاور ايران 
زير نظر و هدايت دفتر نظام فنی اجرايی، نسبت به بررسی همه جانبه و با بهره گيری از تمام ظرفيت های موجود )هم از نظر ضوابط و قوانين باالدستی و هم از نظر سيستم های اجرايی 

مهندسی( که بررسی های الزم را صورت دهد و گزارش های مکتوب به مقامات مسئول ارايه کنند

-تأمين به موقع اعتبارات

 -تخصيص كامل اعتبارات در ابتداي سال و در نتيجه کوتاه کردن زمان اجرا

-رعايت دقيق قانون و مقررات

-کنترل دقيق ذی حساب ها

-رسيدگی و نظارت دقيق بر آيتم های صورت وضعيت

-حذف ضريب باالسری، ضريب منطقه ای و ... که هم موجب استيصال پيمانکاران شده، هم به تطويل پروژه می انجامد و هم راه را برای کاستن از کيفيت پروژه و صدور صورت  
وضعيت های صوری باز می کند

-مستندسازی مناسب کار

-استفاده از دستگاه نظارت فنی و مدير پروژه سالم، فنی و متعهد و مقيد به اصول اخالقی

-نظارت دقيق و به روز سازمان بازرسی بر کليه مراحل پروژه به صورت محسوس و نامحسوس

-برخورد قاطع با متخلفين جهت عبرت ساير کارکنان و عوامل

-استفاده سازمان های نظارتی از کارشناسان خبره و آگاه و آشنا با پروژه با حقوق 

-برگزاری دوره ای آموزشی برای ناظران تا در صورت سپری نمودن واحدهای آن دوره، در فهرست دستگاه نظارت قرار داده شوند

-رتبه بندی ناظران همچون مشاوران و پيمانکاران مثلًا ناظری که دارای حق نظارت تونل است، حق نظارت کوهستان را نداشته باشد و ... نبايد ناظران بدون گواهی صالحيت ناظر 
هر پروژه ای شوند در درجه اول سالمت فردی و در درجه دوم آگاهی کامل و اشراف بر پروژه و آشنايی با آن مالک انتخاب ناظران باشد

-بايد برای پيمانكاري كه قيمت صوری داده، راهكار قانوني يافت و از وضعيت حاضر خارج نمود زيرا وقتی هر دو طرف معامله از صوری بودن آن مطلع هستند، قبح تخلف و 
فساد به آرامی رخت بربسته و توجيه جايگزين آن می شود

-ايجاد تفکيک وظايف مشخص و دقيق بين بخشهای نظارتی مختلف همچون حراست، سازمان بازرسی، بخش تخلفات اداری و حقوقی تا هيچ يک نتوانند کم کاری 
وسهل انگاری های خود را با انداختن توپ در زمين سايرين توجيه نموده و آنرا جزء وظايف خود ندانند استفاده از چند كانال نظارتي خود سبب تداخل وظايف شده و در نهايت در 

برخی موارد، نظارت بر زمين می ماند زيرا هر يک از ناظران می پندارند که در حيطه وظايف سايرين است

-اختيارات ويژه مديران و هيأت های مديره بايد چارچوب قانونی داشته باشد تا موجب تسهيل و تسريع کار شود

-اگر طبقه بندی خاک و تعريف ترانشه دارای شيت های آزمايشگاهی باشد از رانت جلوگيری می شود

-افزايش دوره تضمين 

-انتخاب اعضاي متخصص در كميسيون تحويل )به طور مثال استفاده از يک گروه مهندس ناظر در رشته های مختلف مثل عمران، مکانيک و برق و بررسی دقيق کار(

-در مراحل تحويل موقت دقت الزم بعمل آمده و  نظر ناظر مقيم مورد توجه قرار گيرد 

-استفاده از کارشناسان دايره حقوقی هر سازمان می تواند در شناسايی بهتر مفاسد و مشکالت اقتصادی پروژه ياری رسان باشد

-برای پروژه های بزرگ و پيمانکاران توانمند ارايه قيمت براساس قيمت پايه مفيد نيست. کارفرما در مناقصات بايد فهرست مقادير و پيمانکاران قيمت واحد هر کار را و در نتيجه 
قيمت کامل را پيشنهاد نمايند. الزمه هر نوع واگذاری کار و به هر طريقی که مدنظر کارفرمايان باشد، چه سه عاملی )کارفرما، مشاور، پيمانکار( يا طرح و ساخت )کارفرما- 
پيمانکار( يا EPC )مهندسی، تدارکات- ساخت( با انعقاد قرارداد به صورت فهرست بها براساس قيمت پايه يا به شکل قيمت تجميع شده يا در نهايت به صورت کيلومتری مطالعه 
شده، وجود فهارس پايه شفاف و منطقی است که وسيله ای برای اندازه گيری کارفرمايان محترم و ضامن تحقق شعار کيفيت- زمان اجرای مناسب و قيمت بهينه خواهد بود. 
متأسفانه انجام اين مهم بدون حضور کارشناسان وزارتخانه ها و کارشناسان نهادهای صنفی صورت می پذيرد و با کاربرد قيمت های غيرواقعی روز در تجربه های مربوطه لطمات 

زيادی به سازندگی و آبادگری کشور وارد می شود

-بررسی پروژه توسط عامل چهارم به هنگام تحويل پروژه
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د -راهکارهای پيشنهادی جهت کنترل و کاهش بروز مفاسد اقتصادی در مراحل خاتمه و نگهداری پروژه
-در دوره نگهداری و راه اندازی حتی المقدور بايستی عالوه بر ناظران دوره ساخت، از افراد ديگری نيز استفاده نمود

-دقت در تعمير و نگهداری، انجام تعميرات واقعی و دقيق

-آگاه سازی عوامل مافوق برای جلوگيری از فشار برای بهره برداری زودتر پروژه

-استفاده از عامل چهارم نظارتی در پروژه های بزرگ و کميته فنی در کارهای متوسط و کوچک
-تدوين آيين نامه ها، دستورالعمل ها، شرح خدمات امور مربوط به نگهداری و بهره برداری )در اين زمينه ضعف زيادی وجود دارد(

-برقرار کردن حفاظت و امنيت مجموعه پروژه

-استفاده از دوربين های مداربسته، کنترل دقيق اجناس، ورود و خروج آن ها
-نگهداری پروژه ها از سوی پيمانکاران ارجحيت بيش تری دارد ليکن اغلب با تغيير شرايط از افراد ديگری جهت نگهداری استفاده می شود، در صورتی که وظايف پيمانکار 

، اجرا، مسئوليت اقدامات آزمايشی و نگهداری می باشد که الزم است  ناظران هم دورادور نظارت کنند Snippet_3086D722E.idms مطالعه

-در صورت عدم بکارگيری پيمانکار در مرحله نگهداری، بهتر است گزارش سال به سال پروژه های انجام شده را تهيه و در اختيار 
پيمانکاران بگذارند پيمانکاران متوجه اشکاالتشان شوند

-از بيمه برای تضمين کيفيت استفاده شود تا الاقل پيمانکاری که پروژه را به خوبی اجرا نکرده است با پرداخت حق بيمه بيش تری مواجه 
شده و متوجه اشکال خود باشد

-پيشنهاد می گردد دوره تضمين با توجه به ميزان اهميت و نوع پروژه تطويل گردد
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آثار متقابل توزیع درآمد  و درآمد ملی  بر مصرف بخش خصوصی در ایران  و

 نقش نظارت و بازرسی در تحقق توزیع عادالنه تر درآمد در کشور

حامد نعیمی پژوه1 
احمد توکل مقدم2

اين تحقيق آثار متقابل توزيع درآمد و درآمد ملی بر مصرف در ايران را در غالب مطالعه سيستمی طی 
سال های )1389-1352( مورد بررسي قرار می دهد. نتايج حاکی از آن است که نظريه اقتصاددانانی که 
افزايش نابرابری را ابزاری برای افزايش توليد از طريق تجمع ثروت در دست ثروتمندان )گروهی که ميل 
نهايی به مصرف پايينی دارند و درآمد مازاد خود را سرمايه گذاری می کنند( می دانند، در مورد ايران رد 
می شود و نظريه گروه دوم اقتصاد دانان توسعه که بيان می کنند افزايش برابری در اقتصاد با افزايش قدرت 
وارداتی  لوکس  کاالهای  به جای  را  داخلی  مصرفی  کاالهای  اکثرا  )که  جامعه  بخش ضعيف  مصرف 
مصرف می کنند(، باعث تشويق مصرف کاالهای داخلی و در نتيجه افزايش توليد آن ها و در نهايت توليد 
ناخالص داخلی می شود، در مورد ايران تأييد می کند. همچنين مطالعه وظايف سازمان بازرسی کل نشان از 
نقش کليدی اين سازمان در تحقق توزيع عادالنه تر درآمد از طريق نظارت بر قوانين موجود در اين زمينه 

)از قبيل قانون هدفمند کردن يارانه ها( دارد.

VECM ،واژگان کلیدی: توزیع درآمد، تولید ناخالص داخلی، مصرف بخش خصوصی

1-کارشناس ارشد اقتصاد و بازرس وزارت امور اقتصادی و دارايی
2-کارشناس ارشد مديريت اجرايی و معاون بازرس کل امور اقتصاد و دارايی
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مقدمه: 

مصرف و مخارج مصرفی از عناصر کليدی دستگاه تحليلی اقتصاد کالن می باشد. تاکنون 
ديدگاه های مختلفی درباره مصرف و عوامل تأثيرگذار بر آن در اقتصاد کالن مطرح شده است 
عده ای بر نقش درآمد بر مصرف تأکيد داشته اند و عده ای نيز نگرشی روان شناختی بر مصرف 
داشته اند و مصرف را تنها تابعی از در آمد فرد ندانسته بلکه متأثر از مصرف افراد هم گروه يا 
جامعه فرد دانسته اند. عده ای نيز همانند موديگليانی و البرت آندو و ريچارد برومبرگ1  و نيز 
فريدمن2  تأکيد کرده اند که افراد ترجيح می دهند به جای اين که مصرف شان با نوسانات درآمد 
باال و پايين رود، الگوی مصرف پايداری داشته باشند. فريدمن تأکيد می کند مصرف هر دوره به کل 
درآمدهای مورد انتظار فرد بستگی دارد و بنابراين تغييرات درآمد در طی يک دوره اثر چندانی بر 
مصرف به جا نمی گذارد. همچنين با توجه به اين که مخارج مصرفی يکی از اجزای تقاضای کل 
می باشد شناخت رفتار مصرفی هر جامعه و عوامل مؤثر بر آن می تواند در تصميم گيری های سياستی 
مؤثر باشد. از طرف ديگر ترجيحات مصرفی می تواند بر الگوی تخصيص منابع نيز مؤثر باشد اين جا 
است که نقش توزيع درآمد در اهميت سياست گذاری ها مطرح می شود چرا که با حاکميت عده ای 
خاص بر الگوی تقاضای مؤثر جامعه، حاکميت مصرفی آن ها بر الگوی تخصيص منابع نيز بيش تر 
می شود. بنابراين دو کشور که سطح توليد ناخالص ملی و درآمد سرانه برابری دارند ممکن است کاملًا 
ساختار توليد و مصرف متفاوتی داشته باشند و اين امر بستگی به اين دارد که آيا درآمد ملی، عادالنه 
توزيع شده است يا نه. نظريه های مربوط به توزيع درآمد و اثرات آن بر تحرکات اقتصادی و مصرف 
بيش تر به مطالعات اقتصاددانان توسعه مربوط است. عده ای از اقتصاد دانان توسعه بر اين باورند که 
توزيع ناعادالنه درآمد باعث تجمع ثروت در دست افراد ثروتمند می شود و چون افراد ثروتمند 
ميل نهايی به مصرف کمی دارند .در آمد حاصله را پس انداز می کنند و اين امر خود باعث افزايش 

سرمايه گذاری و در نتيجه درآمد ملی و رشد اقتصادی می گردد.
عده ای نيز معتقدند ساختار کشورهای در حال توسعه تا حدی متفاوت است و بايد در مورد پايين 
بودن ميل نهايی به مصرف افراد ثروتمند در کشورهای در حال توسعه شک کرد. اين عده معتقدند 
که افراد ثروتمند در اين کشورها نه تنها ثروت خود را صرف سرمايه گذاری و توليد در اين کشورها 
نمی کنند بلکه آن را يا صرف خريد زمين و کاالهای مصرفی لوکس در کشورهای ثروتمند کرده و 
يا صرف بورس بازی در زمينه مسکن و زمين )به جای سرمايه گذاری و فعاليت های مولد توليدی( 
1.Brumberg
2.Fridman
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در کشورهای خود می کنند. لذا نه تنها توليد در اين کشورها متأثر از توزيع ناعادالنه درآمد نمی باشد 
بلکه بر مصرف نيز اثر زيان باری دارد. اين عده معتقدند با توجه به اين که اين کشورها در توليد 
کاالهای ضروری مصرفی مزيت نسبی دارند توزيع برابر ثروت و درآمد با افزايش مصرف اين 
کاالها موجبات افزايش توليد و رشد اقتصادی در اين کشورها را نيز فراهم می کند. در کشور ما 
نيز با توجه به سياست های هدفمندی يارانه ها و تالش های صورت گرفته در زمينه توزيع عادالنه 
درآمد اين سؤال مطرح می شود که آيا در صورت تحقق توزيع عادالنه درآمد )به واسطه اجرای 
سياست های هدفمندی يارانه ها( می توان اميدوار به افزايش مصرف کاالهای توليدی و در نتيجه 
تشويق توليد بيش تر و در نهايت رفاه اقتصادی شد و يا اين که در دراز مدت با اثرات مخربش بر 
سرمايه گذاری مو جبات افول اقتصادی را فراهم خواهد کرد. لذا در مطالعه حاظر سعی شده است در 
راستای تحليل بهتر اثرات توزيع درآمد بر مصرف در ايران در غالب يک مطالعه سيستمی به اثرات 
متقابل و همزمان متغيرهای مورد استفاده در مدل نيز توجه شود و سعی شده به سؤال های زير پاسخ 

داده شود.
1 -آيا نابرابری در بلند مدت اثر منفی بر مصرف خصوصی در ايران دارد؟

	2	-آيا نابرابری در کوتاه مدت اثر منفي بر مصرف بخش خصوصي در ايران دارد؟  
  3 - آيا مصرف خصوصی اثر مثبتی بر توليد در ايران دارد؟ 

لذا مقاله حاضر در 6 قسمت تدوين شده است. در پی آمد مقدمه در بخش دوم به مبانی نظری و 
ديدگاه های مختلف موجود، بخصوص ديدگاه های اقتصاددانان توسعه در زمينه مصرف و توزيع 
درآمد و ارتباط آن ها با يکديگر پرداخته ايم. بخش سوم را به مروری بر پيشينه تحقيق در ايران 
و ساير کشورهای دنيا اختصاص داده ايم. در بخش چهارم نيز بعد از معرفی الگوی نظری و نحوه 
اتصال توزيع درآمد و توليد به مصرف و معرفی داده ها، به تصريع الگوی اقتصاد سنجی پرداخته 
شده است. در بخش پنجم نيز به نقش نظارت و بازرسی در تحقق اهداف تحقيق و رشد اقتصادی 
پرداخته شده است و در نهايت در بخش ششم با توجه به نتايج تحقيق به ارايه پيشنهادهايی با توجه 

به يافته های تحقيق پرداخته شده است.
تعریف توزیع درآمد و نظریه های اقتصاددانان توسعه در رابطه با رابطه توزیع 

درآمد و مصرف

1( مفهوم توزیع درآمد:  

نحوه توزيع درآمد كه در واقع نشان  دهنده چگونگي تقسيم عوايد بين عوامل توليد است، پايه 
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و اساس بسياري از نظريه هاي اقتصادي است مسأله توزيع درآمد بر حسب اينكه درآمد بين چه 
عواملي توزيع مي گردد، قابل بررسي است. توزيع درآمد را مي توان ميان اجزاء درآمد مّلي و 
سهم هر جزء از درآمد مّلي )مانند سرمايه گذاري، مصرف و…( و يا در رابطه با توزيع درآمد 

ميان افراد جامعه يا توزيع شخصي درآمد تعريف نمود. 
 در اينجا ضروري است كه ميان درآمد كه مفهوم جرياني يا روانه اي ]Flow[ است و ثروت 
كه مفهوم انباشته اي ] Stock[ است، تفاوت قايل شويم. به عبارت ديگر بايد گفت ثروت، حجم 
كل ذخاير انباشته شده يك فرد در هر لحظه از زمان را اندازه گيري مي كند در حالي كه درآمد، 
دريافتي كل يك شخص يا خانوار در طي يك دوره معين است. به طور كلي اقتصاددانان براي 
مقاصد تحليلي و كمي بين دو معيار اندازه گيري درآمد فرق مي گذارند: 1  -توزيع تبعي درآمد 

]توزيع درآمد مبتني بر عوامل توليد[ 2  -توزيع شخصي يا مقداري درآمد 

1-1(  توزیع تبعي درآمد )توزیع درآمد مبتني بر عوامل تولید( 

اين توزيع به توزيع درآمد بين عوامل توليد )كارگر، سرمايه، زمين و مديريت( براساس مشاركت 
آنان در توليد اشاره دارد. به عبارت ديگر در اين توزيع بررسي مي كنيم كه چند درصد از كل 
درآمد مّلي به هر يك از عوامل توليد رسيده است. در آثار نظري مربوط به توزيع درآمد، درآمد 
هر عامل توليد به وسيله سهمي كه اين عامل در توليد دارد توضيح داده مي شود. فرض مي شود 
كه منحني هاي عرضه و تقاضا قيمت تعادلي هر عامل را تعيين مي كند وقتي قيمت تعادلي هر 
عامل توليد در ميزان استفاده از آن عامل ضرب شود، بر اساس فرضيه بهره برداري كاراي عوامل 

)يعني حداقل هزينه( پرداخت كل به هر عامل به دست مي آيد.
)   تابع توليد کل اقتصاد باشد در اين صورت:  )KLfy ,= در مقياس كالن اگر 

                            

W  سطح تعادلي دستمزدهاي اسمي است  سهم نيروي کار از توليد خواهد بود که در آن 
از تقاطع منحني هاي عرضه و تقاضاي نيروي کار به دست مي آيد . بنابراين:  

                             

   به عبــارت ديگر اگر سطــح دستـمزد 
dt

dLnXX =


‚  X که در آن به ازاي هر متغير چون 

L
Y
W

Y
LWSL ==

.









−= L

YWSL
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و بهره وري نيروي کار، با نرخ يکساني رشد نمايند سهم نيروي کار از توليد بدون تغيير خواهد 
ماند. 

    نيز برقرار خواهد بود. 

LSKS −=1 بديهي است همين استنتاج در مورد سهم سرمايه از توليد 
اما اگر بهره وري نيروي کار سريع تر از سطح دستمزدها رشد کند در آن صورت سهم نيروي کار 
از توليد )ويا در آمد ملي( به طور مستمر در حال کاهش و سهم سرمايه در حال افزايش خواهد بود. 
W  و بهره وري نيروي کار    بنابراين توزيع تبعي درآمد بر اساس دو عامل سطح دستمزد هاي اسمي 

K  ثابت است (معتبـر  L تعييـن مـي شـود. البته تحليل فـوق، ايستا بـوده و در کوتاه مدت )که 
Y

مي باشد همچنين اين تحليل از محاسبه تأثير نيروهاي غير بازار مانند قدرت تعيين قيمت عوامل  به 
عنوان مثال، نقش چانه زني بين کارفرمايان و اتحاديه هاي کارگري در تعيين قيمت سرمايه، زمين و 

توليد در جهت منافع شخصي خودشان  در توزيع درآمد بين عوامل توليد ناتوان است.
2-1(  توزیع مقداري درآمد 

اين توزيع متداول ترين مقياسي است که به وسيله اقتصاددانان به کار برده مي شود. اين مقياس 
صرفًا با اشخاص يا خانواده ها و کل درآمدي که آن ها دريافت مي کنند سروکار دارد طريقه 
کسب درآمد در نظر گرفته نمي شود و آنچه مهم است اين است که هر فرد چه مقدار درآمد 
کسب کرده است بدون توجه به اين که درآمد تمامًا از اشتغال ناشي شده باشد يا از منابع ديگري 
مانند بهره، سود، اجاره، هديه ارث و غيره. به عالوه، موقعيت جغرافيايي )شهر يا روستا( و منابع 
شغلي درآمد ]مثلًا کشاورزي،صنايع کارخانه اي، تجارت خدمات[ نيز ناديده گرفته مي شود اگر فرد 
Y  هر دو درآمـد ساالنه شخصـي برابر داشته باشنـد هر دو در يک طبقـه قـرار مـي  X و فرد 

X ممکن است روزانه 15 ساعت در مزرعه اش کار کند و فرد       گيرند، صرف نظر از اينکه فرد 
اصلًا کار نکند و صرفًا درآمد حاصل از ارثيه اش را جمع آوري نمايد.

توزيع شخصي درآمد بي ارتباط با توزيع تبعي درآمد نيست بلکه مرتبط با آن است. شخصي 
که تنها صاحب نيروي کار است نسبت به شخصي که عالوه بر نيروي کار، صاحب زمين و 
سرمايه نيز مي باشد، احتمالًا درآمد کم تري کسب مي کند به عالوه مالکيت عوامل، ارتباط 
نزديکي با موقعيت شخص در توزيع شخصي درآمد دارد. معمولًا نيروي کار در طرف پائين 
رشته توزيع مقداري درآمد قرار مي گيرد و صاحبان سرمايه، زمين و مديريت در طرف ديگر آن.







 =



0S

Y
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به خاطر داشته باشيم که توزيع تبعي درآمد به ما نشان مي دهد که آيا درآمد به طور کارا بين عوامل 
توليد توزيع شده است يا خير در حالي که توزيع مقداري درآمد به ما مي گويد توزيع درآمد بين 
افراد جامعه تا چه اندازه برابر بوده است. در اين تحقيق توزيع مقداري درآمد، کانون توجه بوده و از 

اينجا به بعد به طور ساده از آن به عنوان توزيع درآمد ياد مي کنيم.
3-1( تولید ناخالص داخلی: 

در اين تحقيق از توليد ناخالص داخلی به عنوان شاخصی برای درآمد ملی در نظر گرفته شده است. 
توليد ناخالص داخلـی عبارت است از کاالها و خدمات نهايـی توليد شده و مبادله شده در داخل 

مرز های جغرافيايی يک کشور.
4-1( هزینه های مصرفی خصوصی: 

مخارج مصرفی يعنی خريد کاالهای مصرفی و خرج کردن روی اين کاالها، اعم از اينکه کاالهای 
مصرفی فوق الذکر بادوام باشند يا بی دوام.

پیشینه تحقیق های صورت گرفته در داخل و خارج کشور

الف (تحقیقات داخلی 

 منجذب )1996وMonjazeb(، به انتخاب مدل بهينه مصرف برای ايران در چارچوب مدل های 
مصرفی کينز، دوزنبری، موديگليانی و فريدمن در دوره ی 1373-1338 می پردازد. نتايج تحقيق بر 
اساس مقايسه بين ميزان بهينگی از لحاظ آماری، مدل دوزنبری را از لحاظ آماری با اقتصاد ايران 

سازگارتر می داند.
سيد عبداهلل ميراحمدي )1378(، در پايان نامه خود تحت عنوان »سياست توزيع مجدد درآمد بر 
ساختار اقتصاد ايران )با روش داده- ستانده (« به بررسي اين موضوع مي پردازد که نتايج احتمالي 
سياست هاي باز توزيع درآمد به سمت عدالت بيش تر بر ساختار توليد، اشتغال و الگوي مصرف چه 
خواهد بود؟ در اين پژوهش اثرات تغيير در توزيع درآمد بر متغيرهاي کالن اقتصادي از طريق مدل 
بسته داده ستانده اي که در چارچوب برنامه  جهاني اشتغال »دفتر بين المللي کار )ILO ( فراهم آمده، 
مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. بر اساس نتايج مدل،  باز توزيع درآمد به نفع گروه هاي پايين 
درآمدي اثر مثبت قوي بر توليد بخش هاي کشاورزي و صنايع توليد کاالهاي بي دوام و کم دوام 
دارد. همچنين بهبود توزيع درآمد به سطح باالتر اشتغال، ارزش افزوده کل،  ستانده کل و درآمد 
شخصي و واردات منجر مي شود. بنابراين هيچ نيازي به مبادله  بين رشد اقتصادي و برابري درآمدها 
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وجود ندارد )رد فرضيه کوزنتس در ايران (.
 ابونوري و اژدري )1378(،  با توجه به اطالعات مقطعي 86 كشور مورد مطالعه در دوره1980-
1993، و همچنين اطالعات سري زماني 1373-1350 ايران به تحليل اثر توزيع درآمد بر رشد 
اقتصادي پرداخته اند. اين مطالعه نشان داده است كه اثر نابرابري درآمد بر رشد اقتصادي منفي بوده 
است و همچنين مشخص شده كه اثر سهم 20 درصد مياني )طبقه متوسط( بر رشد،  بيش تر از اثر 

سهم 40 درصد پايين )طبقه فقير( است. 
 فاطمه عزيز خاني)1382(، در رساله خود به بررسي رابطه تعادلي و بلندمدت سه متغير توليد، تورم 
و توزيع درآمد و همچنين چگونگي  تأثيرگذاري آن ها بر يکديگر پرداخته است. نتايج اين تحقيق 
نشان مي دهد که شوک هاي سطح توليد مهم ترين متغيرها در اين تحقيق هستند. به خاطر اينکه هر 
شوکي از طرف توليد، تأثير قابل توجهي بر ساير متغيرها دارد. همچنين وي نتيجه مي گيرد که توليد 
و نرخ تورم اهميت بيش تري در توجيه نوسانات ضريب جيني دارند و شوک هاي مثبت ضريب 
جيني در کوتاه مدت و بلندمدت تأثير منفي بر سطح توليد دارد و باعث کاهش سطح توليد مي شود. 

ب(مطالعات خارجی

 کوزنتس )1955( با استفاده از داده هاي در دسترس کشورهاي در حال توسعه ، که در سطوح 
مختـلف درآمـدي قـرار داشتنـد، دريافت که با باال رفتـن درآمد تا حـد معينـي، نابرابري افزايـش  
مـي يابد،  اما پس از آن سطح نابرابري با افزايش درآمد کاهش مي يابد. به عبارت ديگر، شکل رابطه 

بين نابرابري درآمد با درآمد سرانه در طول زمان در يک کشور شبيه   واژگون است. 
 برين و پنالوسا)1999(، به بررسي نقش بي ثباتي اقتصاد كالن )انحراف استاندارد نرخ رشد توليد 
ناخالص داخلي( در نابرابري درآمد در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه طي زمان 1960-

1990 پرداخته اند. آن ها به اين نتيجه رسيده اند كه بي ثباتي بيش تر، ضريب جيني و سهم 20 درصد 
بااليي از درآمد را افزايش و سهم بقيه 20 درصدها را كاهش مي دهد.

 هاردينگ و گرينول)2001(، در مطالعه روند نابرابري هزينه و درآمد در دهه هاي 1980و1990 
هزينه و درآمد خانوارهاي استراليايي به اين نتيجه رسيده اند كه طي دوره زماني مورد بحث، نابرابري 
درآمد افزايش، سهم درآمدي 10 درصد پاييني كاهش و 20 در صد بااليي افزايش يافته، اما نابرابري 

هزينه طي اين مدت ثابت مانده است.
 پير الپاسي، مارجين ساسين و جوزور پيک )2004(، در مطالعه اي ديگر تحت عنوان »رشد 
اقتصادي، توزيع درآمد و فقر در طول دوره انتقال در هلند« ارتباط بين سياست هاي کالن اقتصادي 



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال پنجم، شماره پانزدهم، فروردین 1392 142

و متغيرهاي رشد اقتصادي را همراه با تغييرات آن ها در طول زمان و اثر آن ها را بر روي فقر با تکيه 
بر کشور هلند تجزيه و تحليل مي کند. به عالوه اين مقاله مشخص مي کند که چگونه سياست هاي 
مالي و حمايت اجتماعي بر روي توزيع درآمد و فقر در هلند تأثير گذاشته است. براي اينکه رشد 
کاهش دهنده فقر هم باشد ارتباط بين توسعه اقتصادي و بهبود بازار کار بايد به صورت اساسي 

گسترش پيدا کند. 
 جواد صالحي اصفهاني)2006(، در مطالعه اي تحت عنوان انقالب اسالمي و توزيع مجدد در ايران  
روند فقر و نابرابري را سه دهه بعد از انقالب مورد بررسي قرار داده است وي براي اين موضوع از 
داده هاي خانوارها استفاده مي كند وي نشان مي دهد كه فقر به صورت قابل مالحظه اي نسبت به 
استانداردهاي بين المللي و همچنين در مقايسه با قبل از انقالب كاهش يافته است. اما اگر چه نابرابري 

به صورت معناداري بعد از انقالب بهبود يافت اما نسبتًا در طي  15 سال ثابت باقي مانده است.

تصریح الگوی اقتصاد سنجی 

در اين بخش به بررسی رابطه متقابل بين توزيع درآمد و درآمد ملی و مصرف در ايران با استفاده 
از تحليل های هم انباشتگی می پردازيم. بدين ترتيب که با معرفی الگويی که ضريب جينی و درآمد 
ملی را به مصرف  مرتبط می سازد، به تخمين روابط بلند مدت اين سه متغير که هدف غايی اين 
تحقيق است پرداخته می شود سپس در راستای تحليل جامع تر به رابطه بلند مدت رشد اقتصادی و 
 VECM توزيع درآمد در ايران پرداخته می شود و در ادامه با استفاده از توابع عكس العمل آني مدل

به تحليل اثرات متقابل كوتاه متغير ها پرداخته مي شود.
-معرفی داده ها

در اين تحقيق از داده های زير استفاده شده است: 
 GDP :توليد نا خالص داخلی به قيمت ثابت سال 76

 GINI: ضريب جينی به عنوان شاخصی برای اندازه گيری نابرابری در ايران

 CONSUMPTION: هزينه های مصرفی خصوصی به قيمت ثابت سال 76
داده های مورد استفاده در اين تحقيق برای سا ل های 1348 تا 1389 می باشد و از سايت بانک 

مرکزی جمهوري اسالمي ايران استخراج شده است.
حال قبل از تخمين روابط بين متغيرهای استفاده شده در اين تحقيق نياز است به اين سؤال پاسخ داده 

شود که چگونه می توان مصرف را به ضريب جينی مرتبط ساخت؟ 
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لذا در ادامه بحث ابتدا به سؤال مذکور پاسخ داده می شود و سپس به تخمين رابطه متغيرها پرداخته 
می شود. 

به منظور مرتبط ساختن مصرف با توزيع درآمد مي توان کشش هاي مختلف مصرفي را براي 
گروه هاي مختلف درآمدي در نظر گرفت و نوشت:

:tC مصرف کل 

:iβ کشش مصرفي گروه هاي مختلف درآمدي    
:iY  مقدار درآمد گروه هاي مختلف درآمدي از درآمد کل 

همچنين داريم: 
tY ، درآمد کل است که در آن: 

اگر از طرفين لگاريتم بگيريم داريم :

  نشان دهيم، داريم:
t

i
i Y

Y=α
اگر سهم گروه هاي مختلف درآمدي را به صورت 

( ) tii YY α=4
با جايگذاري رابطه 4 در معادله 3 داريم:

پس از ساده  سازي رابطه 5 داريم:
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)(  و ها ثابت اند همچنين با در نظر  ianL با فرض اينکه ميانگين و واريانس Biها و ضريب همبستگی بين 

)( ها  به جای لگاريتم ضريب جينی، معادله نهايی را به صورت زير استخراج  ianL گرفتن انحراف استاندارد 

می کنيم:  

با تخمين معادله مذکور مي توان به رابطه مصرف و نابرابري پي برد.

( ) tttt YnlGnlcnl 128 ββεβ +++= 
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در ادامه پس از آزمون ريشه واحد1 و بررسی خواص آماری متغيرها، روابط بين متغيرها )در 
غالب الگوی معرفی شده( با بکارگيری خود رگرسيون برداری تخمين و در نهايت روابط متغيرها 

مورد تحليل قرار می گيرد.
1( آزمون پایایی متغیرها

متغيرهای اقتصاد کالن اغلب حاوی يک روند تصادفی )ريشه واحد( هستند که با يک بار 
ديفرانسيل گيری روند مذکور حذف می شود. از آنجايی که حضور چنين روندی، تخمين و استنباط 
آماری به روش های سنتی اقتصاد سنجی را غير معتبر می سازد لذا اولين گام برای تحليل های اقتصاد 
سنجی در متودولوژی نوين، تعيين درجه هم انباشتگی )تعداد ريشه های واحد( است متغيرهايی که 
 (Stationary(  بوده و بعد از يک بار ديفرانسيل گيری تبديل به متغير پايا )Non stationary( ناپايا
می شوند را انباشته  )Integrated(از درجه يک يا)I )1 می نامند. ساير متغيرها ممکن است پايا يا پايا 
در روند )يعنیI (0) بعد از کنترل اثر روند قطعی( باشند. به عالوه بعضی از متغيرها ممکن است با 
بيش از يک بار ديفرانسيل گيری مانا شوند. مثال ممکن است متغيری با D بار ديفرانسيل گيری مانا 

شود که که در اين صورت به آن ها انباشته از درجهD  می گويند.
با استفاده از آزمون های ريشه واحد می توان به سهولت به خواص آماری متغيرها پی برد در اين 

مطالعه ما از آزمون ديکی فولر تعميم يافته 2 استفاده می کنيم. 
,1  ؛يعني: HH جدول شماره )1( نتايج آزمون های ريشه ی واحد بر اساس دو فرضيه 

oH     نا ايستا است     =δ:        τδ t اگر

اگر                                             ايستا است    
oH   رد مي شود. =δ: فرض 

جدول )1(: نتايج آزمون ADF بر روی لگاريتم متغيرها )در سطح(

با عرض از متغير
مبدأ

با عرض از 
مبدأ و روند

بدون عرض 
از مبدأ و 

روند
آماره 
ADF

مقدار بحراني مك 
كنيون 95درصد

مقدار بحراني 
مك كنيون 

90درصد
نتيجه

 درسطح

lconsumption*-2/83-3/52-3/19ناپايا

lgdp*-2/20-3/52-3/19ناپايا

lgini*-2/98-3/52-3/19ناپايا

1.Unit Root
2.Augmented Dickey Fuller

oH  δ: τδ t
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با مقايسه آماره  ADF و مقادير بحرانی)Critical Value( می توان ديد که تمامی متغيرها در 
سطح نامانا هستند. در ادامه مجددًا آزمون ريشه واحد را برای تفاضل مرتبه ی اول متغير های مورد 

نظر تکرار می کنيم نتايج حاصل از اين آزمون در جدول شماره )2( ارايه شده است.
جدول )2(: نتايج آزمون  ADF بر روی تفاضل اول متغيرها

با عرض از متغير
مبدا

با عرض از 
مبدا و روند

بدون عرض 
مقدار بحراني مك آمارهADF از مبدا و روند

كنيون 95درصد

مقدار بحراني 
مك كنيون 

نتيجه90درصد

 
درسطح

lconsumption*-3/93-3/52-3/19پايا

lgdp*-3/83-3/53-3/19پايا

lgini*-7/81-3/52-3/19پايا

Eviews منبع : يافته هاي تحقيق بر اساس برآورد

با مقايسه آماره ADF و مقادير بحرانی)Critical Value( می توان ديد که تمامی متغير ها با 
يک بار ديفرانسيل گيری مانا می شوند.

2(  تعیین وقفه بهینه الگو    
          

 به منظور برآورد مدل خودرگرسيون برداری و درنتيجه انجام آزمون همگرايی يوهانس برای 
بررسی روابط بلند مدت  متغيرهای مورد استفاده در مدل تعيين وقفه بهينه الزامي است بدين 
منظور از معيار اطالعات آكائيك  استفاده شده است. به ازاي وقفه هاي مختلف معيار اطالعات 

آكائيك  و معيار شوارتز  و ديگر معيارها به دست آمده در زير آورده شده است.  
جدول)3(:تعيين وقفه بهينه مدل

منبع: محاسبات محقق

 در اين جا برای برآورد مدل VAR و برآورد روابط بلند مدت متغيرها آزمون جوهانسون را 
با در نظر گرفتن معيار آکائيک انجام خواهيم داد. لذا مشاهده مي شود که به ازاي وقفه 2 معيار 

آکائيک کم ترين مقدار را دارا مي باشد. مي توان نتيجه گرفت، طول وقفه بهينه 2 است.

HQSCAICFPELRوقفه مورد نظر  

-9/30-8/97*-9/491/52218/891

-9/35*-8/77-9/۶7*1/28*20/39*2

-9/0۶-8/23-9/521/5213/93
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3( هم انباشتگی1 

در بخش آزمون پايايي متغيرها مالحظه كرديم كه متغيرها در سطح مانا نيستند و با تفاضل گيري 
مانا مي شوند و مي توان از خطررگرسيون كاذب رها شد. اما با تفاضل گيري اطالعات ارزشمندي 
را در رابطه با سطح متغيرها از دست مي دهيم. در اينجا است كه بايد آزمون هم  انباشتگي را بررسي 
كنيم كه در صورت اثبات وجود هم انباشتگي، مي توان متغيرها را در سطح پردازش كرد. به طور 
كلي در تحليل چند متغيره سري  زماني، ممكن است بيش از يك بردار هم  انباشتگي بلند مدت 
وجود داشته باشد. در آن صورت روش هايي مانند انگل-گرنجر نمي تواند بدون هيچ پيش فرضي از 
جانب تحليل گر، اين بردارها را تعيين كند. جوهانسون و جوسيليوس با فرموله كردن روشي براي هم  
انباشتگي برداري كه در آن تعيين بردار هم انباشتگي از طريق حداكثر راستنمايي صورت مي گيرد، 
توانستند نقايص روش انگل -گرنجر را حل كنند كه براي بررسي هم انباشتگي در اين مطالعه نيز از 

اين روش استفاده مي گردد.
به طور كلي اساس تحليل در اين روش بر روي ماتريس Π استوار است و با استفاده از دو آماره 
بزرگ ترين مقدار ويژه و آزمون اثر، وجود هم انباشتگي و تعداد روابط مشخص مي گردد. در 
آزمون حداكثر مقدار ويژه به ترتيب »فرضيه صفر عدم وجود رابطه هم انباشتگي r=0 در مقابل 
وجود يك رابطه هم انباشتگي r=1» و »وجود يك رابطه هم انباشتگي در مقابل وجود دو رابطه 
 «r=3و »وجود دو رابطه هم انباشتگي در مقابل وجود سه رابطه هم انباشتگي »r=2 هم انباشتگي
آزمون مي شود. در آزمون اثر نيز به ترتيب »فرضيه عدم وجود رابطه هم انباشتگي در مقابل وجود 
رابطه هم انباشتگي« و »وجود يك يا كم تر از يك رابطه هم انباشتگي در مقابل وجود بيش تر از 
يك رابطه هم انباشتگي« و »وجود دو يا كم تر از دو رابطه هم انباشتگي در مقابل بيش تر از دو رابطه 
هم انباشتگي« آزمون مي شود. اگر آماره هاي آزمون مربوط به اين متغيرها از مقادير بحراني در سطح 
5 % بيش تر باشد فرضيه رد مي شود، بدين  ترتيب تعدادي بردار هم انباشتگي به دست مي آيد. ما با 
استفاده از روش جوهانسون بردارهاي هم انباشتگي را در مدل برآوردي به دست آورده و به وسيله 

اين بردارها روابط بلندمدت ميان متغيرهاي مدل را بررسي خواهيم كرد.
در اين روش با استفاده از آزمون حداكثر مقدار ويژه و آزمون اثر، وجود همجمعي و رابطه يا 
روابط تعادلي بلندمدت بين متغير هاي الگو مشخص مي گردد. در آزمون حداكثر مقادير ويژه وجود 

1.Cointgration Test
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 r بردار همجمعي مورد آزمون قرار مي گيرد و وجود  r+1 بردار همجمعي در برابر فرضيه مقابل r
بردار همجمعي وقتي پذيرفته مي شود كه كميت آماره آزمون از مقدار بحراني آن كوچك تر باشد. 
بر اين اساس تعداد بردارهاي همجمعي يك است زيرا كميت آماره آزمون مربوط به آن 11/115	
است كه از مقدار بحراني آن 14/2646 در سطح 95 % كوچك تر است. برآورد ضرايب اين بردار 

همجمعي كه توسط نرم افزار Eviews ارايه شده به صورت زير در جدول )4( آمده است.

جدول 4: تعيين تعداد بردار هاي همجمعي بر اساس آزمون حداكثر مقدار ويژه
فرض صفرفرض مقابلآماره آزمونمقدار  بحراني در سطح 95درصد

21/13121/97r=1r=0

14/264611/115r=2r<=1

3/8410/007r=3r<=2

λmax

E views منبع : يافته هاي تحقيق بر اساس برآورد

آزمون ديگري كه براي اين منظور طراحي شده است آزمون اثر است. در اين آزمون نيز مادامي 
كه كميت آماره آزمون از مقدار بحراني آن بزرگ تر باشد، فرضيه صفر )وجود r بردارهمجمعي( 
در برابر فرضيه مقابل )بيش از r بردارهمجمعي( پذيرفته خواهد شد، كه مقدار آماره آزمون از كميت 
بحراني آن كوچك تر باشد. از اين رو بر اساس اطالعات مندرج در جدول )5( مي توان وجود 
r=1 بردار همجمعي را پذيرفت زيرا كميت آماره آزمون 11/12	است كه از مقدار بحراني	15/49	در 

سطح 95 % كوچك تر است.
جدول5: تعيين تعداد بردار هاي همجمعي بر اساس آزمون اثر

فرض صفرفرض مقابلآماره آزمونمقدار  بحراني در سطح 95درصد

29/7933/10r=1r=0

15/4911/12r=2r<=1

3/840/007r=3r<=2

E views منبع : يافته هاي تحقيق بر اساس برآورد

پس در نتيجه با توجه به آزمون حداكثر مقادير ويژه و آزمون اثر، يک بردار همجمعي بلندمدت به 
دست مي آيد يعني يك رابطه تعادلي بلندمدت بين متغيرهاي الگو برقرار است.

λmax
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جدول6: بردار هم انباشتگي و نرمال شده

lginilgdplconsumption
متغیر

بردار

بردار نرمال نشده33/83-7/829/25

بردار نرمال شده3/۶5-0/841/000000

جدول )6( بردار هم انباشتگي و نرمال شده متغير ها را نشان مي دهد همانطوري كه مشخص است 
بردار هم انباشتگي نسبت به متغير Lconsumption  نرمال شده است و بردار نرمال شده را مي توان 

به صورت زير نوشت:  

اعداد داخل پرانتز معرف آماره t بوده كه با توجه به اعداد فوق نشان دهنده معني دار بودن ضرايب 
است. همان طور که در معادله نشان داده شده است در بلند مدت لگاريتم توليد به قيمت ثابت سال 
1376 تأثير مثبت بر لگاريتم مصرف دارند اما لگاريتم ضريب جينی يا نابرابری اثر منفی بر مصرف 
بخش خصوصی دارد و لذا افزايش نابرابری باعث کاهش مصرف بخش خصوصی می شود که اين 

می تواند عالوه بر کاهش رفاه بخش عمده جامعه اثرات زيان باری نيز بر توليد داشته باشد.

4( توابع عكس العمل آني الگو 1

برای بررسی انحراف کوتاه مدت متغيرها از مقادير تعادلی، می توان الگوی تصحيح خطای رابطه 
بلندمدت را برآورد کرد، زيرا وجود همجمعی بين مجموعه ای از متغير های اقتصادی مبنای استفاده 
از الگوی تصحيح خطا را فراهم می آورد عمده ترين دليل استفاده از اين الگو، آن است که نوسانات 
کوتاه مدت آن ها را به مقادير بلندمدت آن ها ارتباط می دهد. تابع عكس العمل آني، عكس العمل 
يك متغير درون زا را نسبت به تغيير يكي از جمالت اخالل يا تحريك در طول زمان نشان مي دهد. در 
نمودارهای زير آثار تکانه های وارده از طرف متغيرهای مورد مطالعه شده بر يکديگر نشان داده شده 

است و لذا از تکانه های موجود برای بررسی آثار کوتاه مدت متغيرها استفاده شده است.

1.Impose Responses

Eviews منبع : يافته هاي تحقيق بر اساس برآورد

      LCONSUMPTION =1/ 96+ 3/ 84LGDP- 3/ 65 LGINI 

                                                           ( -8/ 83)        (5 /48)        
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VECM نمودار 1. توابع عكس العمل آني مدل

اثر شوک مثبت در نسبت لگاريتم توليد بر لگاريتم مصرف نيز دارای اثر مثبتی است و در نتيجه 
افزايش توليد باعث افزايش مصرف می شود.)Response of Lconsumption to Lgdp( بدان 

معنا كه افزايش توليد مصرف را در كوتاه مدت افزايش مي دهد.
اثر شوک مثبت در نسبت لگاريتم ضريب جينی بر لگاريتم مصرف دارای اثر منفی است بدان معنی 
 Response( .باعث کاهش مصرف در کوتاه مدت می شود )که افزايش ضريب جينی)نابرابري

of Lconsumption to Lgini)  بدان معنا كه افزايش نابرابري مصرف را كاهش مي دهد.

نقش نظارت و بازرسی در  هدایت توزیع درآمد و رشد اقتصادی در ایران:
 

نظارت و کنترل يکی از وظايف اصلی مديريت محسوب می شود، به طوری که بدون توجه به 
اين  جزء ساير اجزاء مديريت شامل برنامه ريزی، سازماندهی و هدايت نيز ناقص بوده و تضمينی  برای 
انجام درست آن وجود ندارد. سازمان و قوانينی که مورد بازرسی قرار نگيرد روز به  روز به ضعف 
و نابودی می رود و اثربخشی آن مورد سؤال قرار می گيرد، بالعکس سازمانی که اصول بازرسی  
بر آن اعمال شود حتی اگر آن نارسايی ها وجود داشته باشد وجود بازرسی منظم آن ضعف را بر 
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طرف  خواهد نمود. همچنين دستگاه های حکومت اگر خود را به پاسخگويی موظف ندانند، اثرات  
نامطلوبی بر جامعه از خود بر جای خواهند گذاشت و در مسير عدم مشارکت و خودرأيی خواهند 
افتاد و ارباب رجوع را صرفًا موظف به اطاعت می دانند. همان طوری که بيان شد نتايج حاصل از اين 
تحقيق نشان دهنده آن است که توزيع درآمد بهتر باعث رشد اقتصادی باال در ايران از طريق افزايش 
مصرف توليدات داخلی می شود از طرف ديگر نقش سازمان بازرسی)به عنوان يک نهاد ناظر( بر 
روی متغير های کالن اقتصادی از طريق نظارت بر قوانين مؤثر بر اين متغير ها مشخص می شود. طبق 
تبصره ماده )1( قانون تشکيل سازمان بازرسی کل کشور،  نظارت و بازرسي از نظر اين قانون عبارت 
است از مجموعه فعاليت هاي مستمر و منظم و هدفدار به  منظور جمع آوري اطالعات الزم درباره 
مراحل قبل، حين و بعد از اقدام های دستگاه هاي مشمول ماده )2( اين قانون، تجزيه و تحليل آن ها، 
تطبيق عملكرد دستگاه با اهداف و تكاليف قانوني و ارايه پيشنهادهاي مناسب در جهت حسن جريان 
امور می باشد، از طرف ديگر قانون هدفمندی يارانه ها به عنوان تالشی برای بهبود توزيع عادالنه تر 
درآمد و بهينه کردن الگوی مصرف در کشور است و به منظور حصول به اين امر مهم تدوين و ارايه 
شده است که در صورت اجرای صحيح اين قانون می توان به توزيع مناسب درآمد دست يافت که 
با توجه به نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور، نظارت بر اين امر و ارايه راهکار های مناسب 
برای حسن جريان امور در اين زمينه نقش کليدی سازمان را در زمينه بهبود توزيع درآمد و رشد 

اقتصادی باال از طريق افزايش مصرف کاالهای داخلی را مشخص می کند. 

نتیجه گیری و پیشنهادها:

اين تحقيق براساس يك مدل اقتصاد سنجي در قالب خودرگرسيون برداري مي باشد. در تعيين 
تعداد وقفه براي مدل تحقيق، وقفه بهينه دو براساس معيار اطالعاتي آكائيك به دست آمد. روابط 
بلندمدت بين متغيرهاي الگو براساس آزمون همجمعي جوهانسون - جوسيليوس مورد بررسي قرار 
گرفت، بر اين اساس تعداد بردارهاي همجمعي با استفاده از آزمون حداكثر مقدار ويژه و آزمون 
اثر يک می باشد و نتايج حاكي از آن است كه لگاريتم ضريب جينی تأثير منفی بر لگاريتم مصرف 
در بلندمدت دارد و لگاريتم توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 1376 تأثير مثبتی بر مصرف 
در بلند مدت دارد. هچنين نتايج توابع عکس العمل آنی حاکی از آن است که در کوتاه مدت نيز 
افزايش توليد باعث افزايش مصرف در ايران می شود و کاهش ضريب جينی مصرف را در ايران 
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افزايش می دهد و افزايش مصرف بخش خصوصی نيز اثر مثبتی بر توليد ناخالص داخلی در ايران 
دارد و بنابراين می تواند يک عامل محرکی برای رشد اقتصادی در ايران محسوب شود و نظريه 
اقتصاددانانی که افزايش توليد و در نتيجه رشد اقتصادی را از طريق افزايش نابرابری راهکاريی برای 
توسعه اقتصادی کشورها می دانند، در ايران رد می شود و لذا پيشنهاد می شود دولت با فراهم کردن 
زمينه های مناسب برای توزيع عادالنه تر درآمد در کشور، زمينه افزايش مصرف و همچنين رفاه قشر 
ضعيف جامعه را فراهم بياورد تا عالوه بر تشويق توليد داخلی از طريق افزايش مصرف قشر ضعيف 
جامعه که اکثرًا مصرف کننده کاالهای توليدی داخل )به جای کاالهای لوکس خارجی( می باشند، 
زمينه را برای ايجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی واقعی نيز فراهم آورد. همچنين با توجه به اين که در 
تدوين برنامه های بازرسی شناخت ضرورت ها در تدوين برنامه های بازرسی، در قانون و آيين نامه 
سازمان بازرسی مورد تأکيد قرارگرفته است و با در نظر گرفتن يافته های اين تحقيق و اثبات نقش 
کليدی توزيع عادالنه تر درآمد در بهبود رشد اقتصادی کشور و افزايش توليد کاالهای داخلی، پيشنهاد 
می شود سازمان بازرسی در برنامه های مستمر ساالنه خود، نظارت بر قانون هدفمند کردن يارانه ها و 

اجرای صحيح آن توسط دستگاه های مربوطه را در دستور کار قرار دهد.
اين تحقيق آثار متقابل توزيع درآمد و درآمد ملی بر مصرف در ايران را در غالب مطالعه سيستمی طی 
سال های )1389-1352( مورد بررسي قرار می دهد. نتايج حاکی از آن است که نظريه اقتصاددانانی 
که افزايش نابرابری را ابزاری برای افزايش توليد از طريق تجمع ثروت در دست ثروتمندان )گروهی 
که ميل نهايی به مصرف پايينی دارند و درآمد مازاد خود را سرمايه گذاری می کنند( می دانند، در 
مورد ايران رد می شود و نظريه گروه دوم اقتصاد دانان توسعه که بيان می کنند افزايش برابری در 
اقتصاد با افزايش قدرت مصرف بخش ضعيف جامعه )که اکثرا کاالهای مصرفی داخلی را به جای 
کاالهای لوکس وارداتی مصرف می کنند(، باعث تشويق مصرف کاالهای داخلی و در نتيجه 

افزايش توليد آن ها و در نتيجه توليد ناخالص داخلی می شود، در مورد ايران تأييد می باشد.
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به منظور آسيب شناسی قوانين و مقررات مرتبط با واگذاری اراضی در کشور توأم با ارايه راهکارهای الزم در 
راستای مقابله با فساد پژوهشي مطالعاتي با بهره گيري از روش مطالعاتی شناخت تطبيقی، با تکيه بر منابع و آمارهای رسمی 
دستگاه های اجرايی و نظارتی و قوانين و مقررات مرتبط با بحث در سال 1389 انجام گرديد و آسيب های مربوطه در 
بخش های تقنينی، قضائی، اجرايی و ... همراه با راهکارهای مربوطه ارايه گرديد، نتايج نشان داد  درصورت اعمال 
اصالحات در قوانين و مقررات منابع طبيعی و امور زمين و رفع موانع و محدوديت های موجود، امکان کنترل پديده 

زمين خواری خصوصًا با توجه به راهکارهای ارايه شده به ميزان قابل توجهی فراهم خواهد گرديد.

واژگان کلیدی: منابع طبیعي، واگذاری اراضی، شناخت تطبیقی

tahmasbi@modares.ac.ir-1. عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس  وبازرس کل امور جهاد کشاورزي و محيط زيست سازمان بازرسی کل کشور
2. سربازرس گروه منابع طبیعی و محیط زیست

3.سربازرس گروه کشاورزی
4.بازرس امور منابع طبيعی و محيط زيست
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مقدمه

نگارنده فرهنگ واژگان فارسی عميد، واگذاری را در معنی واگذارکردن و تسليم کردن هر چيز 
 )assigned land (واگذاری زمين در زبان انگليسی معادل واژه ،)بکار برده است )عميد، 1358
است و از ريشه  assign به معنی واگذار کردن، استخراج شده است، مالکيت و واگذاری اراضی 
در دنيا از منظر قانون به صورت های مختلفی انجام می گيرد، نحوه مالکيت اراضی يا مالکيت زمين 
به ويژه در سيستم  کامن ال1يا قانون غير مدون در انگلستان به صورتی است که زمين به وسيله شخصی 
حقيقی که به او نگهدارنده زمين2 می گويند مورد استفاده قرار می گيرد. در واقع در اين سيستم 
باالترين مقام کشور مالک قانونی اراضی است و تمامی دارندگان خصوصی اراضی، اعم از عمده 
و خرده مالکان به نحوی از او اراضی را اخذ نموده اند)Anonymous, 2010(. از نگاه تاريخی 
در سيستم فئوداليسم3 ، اشراف زادگان يا مالکان عمده، اراضی را از مقام صالحيت دار يا عالی اخذ 
و به مالکين خرده پا به صورت طوالنی مدت و يا موقتی واگذار نموده تا آن ها به امور متفاوتی 
همانند کشاورزان بپردازند. اين روند واگذاری می تواند از شخص دوم به اشخاص سوم يا چهارم 
نيز صورت پذيرد. به طور اجمالی می توان گفت که در دنيا واگذاری اراضی و مالکيت آن به شرح 

:)Anonymous, 2010( ذيل صورت می پذيرد
1.سيستم آلوديال)Allodial(: در اين سيستم واگذاری اراضی به صورت قطعی انجام می پذيرد؛

2.واگذاری اراضی به مردمان بومی؛
3.واگذاری زمانی؛

4.واگذاری موروثی: بر اساس قانون انگلستان واگذاری اراضی، اشخاص پس از مرگ به وراث 
نيز وجود دارد اما قابليت انتقال به ديگران وجود ندارد؛

5.واگذاری به صورت اجاره؛
6.واگذاری اراضی به صورت کاربری اشتراکی: اراضی به صورت اشتراکی به افراد واگذار می شود؛

7.واگذاری اراضی کشاورزی از مالک به ديگری به طور موقت؛
8.واگذاری اراضی برای استفاده های خاص: در اين سيستم شخصی اجازه می دهد که ديگری 

استفاده خاصی از زمينش ببرد)Anonymous, 2008(؛ 

1.Common Law

2.Land holder

3.Feudalism
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.)Baker, 1990(9.روش های ترکيبی مالکيت و واگذاری اراضی
  شايان ذکر است اراضی در کشور جمهوری اسالمی ايران بصورت قطعی و استيجاری واگذار 
می گردد. در زمينه ادله و امکان به رسميت شناختن اين واگذاری و مالکيت افراد برآن بايد گفت، يکی 
از منابع اصلي مالكيت انسان در اسالم كار موّلد و خالق است. منطق فطرت براي پديدآورنده يك 
شئ حق تصرف در آن را مي پذيرد و او را مالك آن شئ مي شناسد. از آنجا که منابع طبيعی به زعم 
بسياری از اساتيد فقه و حقوق در شمار انفال قرار دارند به اختصار سطور زير را به تشريح ابعاد تملک 

اين اموال از منظر فقه اسالمی اختصاص داديم. 
 مباحات عبارتند از اراضي موات، معادن، اشياء و حيوانات گمشده، دفينه و... در نتيجه دو ركن 
اصلي مباح عبارت است از؛ 1( نداشتن مالك 2( امكان تملك يا انتفاع از آن ها بر طبق قانون. در 
مورد اراضی اساسًا زمينی مباح و موات است که اولًا؛ مالک خاص نداشته باشد. ثانيًا؛ آبادی و کشت 
و زرع در آن نباشد. در تحوالت قانونی در کشور اين موازين مستند به اصول و قواعد فقهی از جمله 
قاعده ضرورت، مصلحت و منافع عمومی دستخوش تحول شده است و به موجب قوانين خاص، 
مقداری از اين اراضی ملک دولت محسوب می شود. مثلًا پس از پيروزی انقالب اسالمی در رابطه 
با اراضی موات تحوالت عميق قانونی به وجود آمده است و با تصويب اصل 45 قانون اساسي و 
قوانين مربوط به اراضي موات شهري و خارج شهري، اراضي موات از زمره مباحات خارج و قابل 
تملك خصوصي نيست. ازمنظراحياء، اراضی  به 4 قسم  تقسيم  می شوند؛ عمران  باالصل، عمران  

بالعرض، موات  باالصل و موات  بالعرض.
امروزه قانون در جامعه حاکم است، پس درصورتی که امری مخالفت با نظم جامعه يا اضطراب 
در معيشت و زندگانی انسان ها پديد آمد، بر موازين فقهی نيز مستند به پويائی قواعد اسالم تأثير 
خواهد داشت. نتيجه اينکه اولًا؛ احياء و تملک زمين حق عام برای همه مردم است. ثانيًا؛ ولی امر 
بر اساس وضعيت جامعه و رعايت مصلحت آن ها اذن عام در احياء صادر و يا احياء را محدود 
به شروط و قيود می نمايد. ثالثًا؛ قانون نظم بر جميع قوانين اجتماعی و فردی و حقوق و احکام 
حاکميت دارد. رابعًا؛ مقتضای وجوب حاکميت نظم در تشکيالت اسالمی آن است که احياء منوط 
به اذن باشد تا هرج و مرج در جامعه حاکم نشود. خامسًا؛ مقتضای جمع بين موارد چهارگانه فوق آن 
است که هيچ کسی از بهره برداری به وسيله حق احياء محروم نگردد)سلطانيان، 1389:	232-266(. 
بر اين اساس اراضی منابع طبيعی که در گروه احياء باالصل و موات باالصل هستند، جزء انفال است 
که در دست امام مسلمين و نايب او قرار دارد و فقه اسالم امکان تملک و بهره برداری از آن 

را به رسميت شناخته است.
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اراضی منابع طبيعي و دولتی به عنوان بستر حيات و توسعه پايدار كشور، متعادل كننده اكوسيستم 
و پشتوانه بخش كشاورزي، دارای ارزش های تجاری و غيرتجاری فراوانی است. تأكيد سند توسعه 
منابع طبيعي در چشم انداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايران كه توسط مقام معظم رهبري تاييد و 
ابالغ گرديده است بر “ايجاد عزم ملي در احياي منابع طبيعي تجديد شونده و توسعه پوشش گياهي 
براي حفاظت و افزايش بهره وري مناسب و سرعت بخشيدن به روند توليد اين منابع و ارتقاء بخشيدن 
به فرهنگ عمومي و جلب مشاركت مردم در اين زمينه، سرلوحه و نقطه عطف لزوم توجه و اهتمام 
به منابع طبيعي كشور مي باشد كه مبناي تنظيم سياست هاي كلي برنامه پنج ساله آينده را تشكيل 
مي دهد” )سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداری کشور، 1388(. روند تخريب منابع طبيعی در ايران از 
يک طرف به شرايط خاص طبيعی نظير شرايط اقليمی و ... و از طرف ديگر به افزايش جمعيت و نياز 
روزافزون جوامع محلی به تامين مايحتاج خود مرتبط است ولی آنچه که اين روند را تشديد نموده 
است بعضًا سياست ها و تصميم گيری های نادرست و غير اصولی بخش دولتی)از هم پاشيده شدن 
نظام مديريتی سنتی( و عدم جايگزينی يک نظام مديريتی اصولی بوده است، از اين روی برخی 
سودجويان عرصه های منابع طبيعی ملی را تصاحب و به اراضی کشاورزی و ...  تبديل نموده، که 

غالباٌ تبعات سوء فراوانی را به دنبال داشته است.
مطابق آمار جهانی، سطح اراضی قابل کشاورزی جهان حدود 1/5 ميليارد هکتار و سرانه جهانی 
تأمين غذا برای هر نفر 0/5 هکتار و در ايران با حدود 18 ميليون هکتار)با در نظر گرفتن جمعيت 
بيش از 70 ميليون نفر( سرانه فعلی تأمين غذا برای هر نفر حدود 0/25 هکتار است که در حال حاضر 
حدود 50 درصد از استاندارد جهانی کم تر است. از طرفی افزايش روز افزون جمعيت کشور، 
توسعه شهرها، ايجاد تأسيسات صنعتی، خدماتی، گردشگری و ... جزء الزامات اجتناب ناپذير جوامع 
امروزی محسوب می شوند که ره آورد آن خارج شدن ساالنه مساحت زيادی از اراضی کشاورزی 
موجود از چرخه توليد محصوالت زراعی و باغی بوده که به دليل شرايط جوی، جغرافيايی و کمبود 
منابع آب مطمئنه احياء و بهره برداری از اراضی غير کشاورزی امکان پذير نبوده بنابراين افزايش 

اراضی)سطح زير کشت( دست نيافتنی خواهد بود)سازمان امور اراضی، 1388(.    
با توجه به اهميت منابع طبيعی علی الخصوص اراضی ملی در کشور، در اين پژوهش به منظور 
ساماندهی بخش های مختلف منابع طبيعی پيرامون حفظ، احياء، توسعه و بهره برداری ضمن مطالعه 
قوانين و مقررات حاکم بر عرصه های ملی شده و آسيب شناسی و انجام اصالحات الزم در 
خصوص قوانين و مقررات منابع طبيعی و امور زمين و ارايه طريق در بهره برداری اصولی از اين منبع 
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حياتی و نيز شناسايی واگذاری های غير قانونی و تصرفات اراضی ملی در راستای مبارزه با پديده شوم 
زمين خواری و جلوگيری از تغيير کاربری غير مجاز، در بخش های اراضی تحت اختيار وزارت جهاد 
کشاورزی و وزارت مسکن و شهرسازی همراه با آسيب شناسی جوانب مختلف موضوع، راهکارهای 
عملی الزم ارايه شده است. به طور کلی هدف از انجام اين تحقيق آسيب شناسی روند واگذاری 
اراضی به اشکال مختلف در دوران بعد از پيروزی انقالب و ارايه راهکار در جهت کاهش تبعات 

آسيب های مذکور می باشد.

روش تحقیق

روش معمول تحقيق، روش کتابخانه ای و ميدانی است، تحقيق حاضر را می توان مخلوطی از هر 
دو روش دانست، در اين تحقيق که در سال 1389انجام شد، نخست، با بهره گيری از روش های 
مطالعه تطبيقی آنالين، کتابخانه ای و تحليل روايت که از روش های تحقيقی کيفی است با استمداد از 
منابع مکتوب، شفاهی، اسناد الکترونيکی، مطالعات قانونی و... کتبی که حاوی مطالبی در خصوص 
موضوع تحقيق بوده جمع آوری و مورد مطالعه قرار گرفت، در اين راستا سعی شده تا کليه تحقيقات 
و گزارش هايی که در اين خصوص انجام يافته و قابل دسترسی بوده مورد مطالعه و ارزيابی و استفاده 
قرار گيرد. سپس با بهره گيري از روش مطالعاتی شناخت تطبيقی و تکيه بر منابع و آمارهای رسمی 
دستگاه های اجرايی و نظارتی و قوانين و مقررات مرتبط با بحث آسيب شناسی روند واگذاری 
اراضی به اشکال مختلف در دوران بعد از پيروزی انقالب و ارايه راهکار در جهت کاهش تبعات 
آسيب های مذکور انجام گرديد و در نهايت بر اساس دستاوردهای حاصله نتايج در بخشی جداگانه 

ارايه گرديد.

نتایج و بحث

الف( مروری بر ميزان و نحوه واگذاری اراضی در بخش کشاورزی
با عنايت به آمار ارايه شده از سازمان جنگل ها ، مراتع كشور )سال 1379( از 164 ميليون هكتار 
سطح كشور در حدود	83/2 درصد آن را منابع طبيعي تجديد شونده )به صورت جنگل، مرتع، بيشه و 
بيابان( تشكيل مي دهد كه از اين مساحت حدود 11/75 ميليون هكتار آن به صورت جنگل با تراکم 
تاج پوشش 10 درصد)14/2 ميليون هکتار با تراکم تاج پوشش 5 درصد(، حدود 85 ميليون هكتار 
به صورت مرتع، حدود 32/6 ميليون هكتار به صورت بيابان بوده و در حدود 27/8 ميليون هكتار آن 
را مناطق مسكوني شهري و كشاورزي تشكيل مي دهد، با توجه به آمار فوق مساحت منابع طبيعي 
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تجديد شونده در حدود 136/4 ميليون هكتار برآورد شده است قابل توجه آنکه از 11/75 ميليون 
هکتار جنگل در حدود 1/84 ميليون هکتار آن در دامنه شمالی سلسله جبال البرز و بقيه در سطح 
کشور پراکنده می باشد و در جنگل های شمال کشور 78 درصد جنگل های توليدی1  و 22 درصد 
جنگل های حفاظتی، حمايتی و ذخيره گاهی2  است. همچنين از مساحت  32/6 ميليون هکتار اراضی 
بيابانـی در حدود 12 ميليون هکتار آن را ماسـه های روان تشکيل مـی دهـد که 5 ميليـون هکتار 
از ماسـه های روان فعال بوده و مرتبًا جابجا می شوند)سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداری کشور، 

 .)1387

از نظر طبيعی کشور ايران به 6 کالن حوزه، 30 حوزه آبخيز اصلی و 1081 حوزه آبخيز فرعی 
تقسيم شده است. از مجموع مساحت کشور حدود 95-90 ميليون هکتار مربوط به مناطق کوهستانی 
و شيب دار و حدود 74-69 ميليون هکتار مربوط به مناطق کم شيب و دشت ها می باشد که حدود 91 
ميليون هکتاراز حوزه های آبخيز)بيش از 55 درصد از سطح کشور( سيل خيز است و اين عرصه ها در 
توليد هرزآب های سطحی سريع  نقش دارند و ساالنه بيش از صد ميليارد متر مکعب هرزآب مستقيم 
و سريع توليد می نمايند که مبين استعداد فرسايش پذيری وسيعی است، به طوری که 255 شهر)معادل 
ميليون  آبادی های کشور(، يک  آبادی)معادل 12/7  41/5 درصدکل شهرهای کشور(، 8650 
هکتار از اراضی زراعی)باغات، اراضی آبی و ديم واقع در دشت ها و حاشيه رودخانه ها(، 20000 
رشته قنات و بخش قابل توجهی از جاده ها و راه های ارتباطی در معرض خطر سيل است. از طرفی 
ميزان فرسايش خاک در سطح 125 ميليون هکتار از حوزه های آبخيز کشور به طور متوسط ساالنه 
حدود 30-25 تن در هکتار و متوسط ساليانه رسوب معادل 10 تن در هکتار می باشد. با اندازه گيری 
ايستگاه های هيدرومتری و همچنين نتايج عمق يابی مخازن تعدادی از سدهای بزرگ و مهم کشور، 
ميزان رسوب وارده به سدها معادل 236 ميليون مترمکعب در سال برآورد شده است)سازمان جنگلها، 
مراتع و آبخيزداری کشور، 1387(. پيش از انقالب اسالمي واگذاري و بهره برداري از اراضي ملي به 
استناد مواد 31 الي 41 قانون حفاظت و بهره برداري انجام مي شد )واگذاري قطعي صورت نمي گرفته 
است(. ليکن بعد از انقالب اسالمي واگذاري اراضي ملي و دولتي به استناد اليحه قانونی اصالح اليحه 
واگذاری و احياء اراضی مصوب 31/2/59 شورای انقالب و مواد 31 و 32 آئين نامه اجرايي اليحه 
قانونی مذکور به صورت اجاره و متعاقبًا با تصويب الحاق يك تبصره به ماده 32 آئين نامه اجرايي 
مصوب 1368 و مواد 75 و 84قانون وصول مصوب 1373پس از بهره برداري انتقال اراضی به صورت 

1-جنگل هايی که جهت استحصال چوب و ... مورد بهره برداری قرار می گيرند
2-جنگل هايی که جهت استحصال چوب و ... مورد بهره برداری قرار می گيرند
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قطعي انجام امکانپذير گرديد که به شرح نمودار ذيل می باشد:

شايان ذکر است تاکنون 700 هزار هكتار از اراضي ملي در اجرای ماده 10 قانون زمين شهری به 
وزارت مسكن تخصيص داده شده و ميزان	1/630 ميليون هكتار در اختيار نيروهاي مسلح مي باشد 
همچنين 631 هزار  هكتار تحت عنوان موات و خالصه توسط سازمان امور اراضي واگذار شده است 

)مجموعًا 5/578  ميليون هكتار()سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداری کشور، 1388(.
ب( مروری بر ميزان و نحوه واگذاری اراضی در بخش مسکن و شهرسازی

جمع كل اراضي واقع در محدوده قانوني شهرها 139429.8020 هكتار و اراضي واقع در حريم 
شهرها 712281.1703	هكتار و جمع كل اراضي مذكور معادل 855833.8840 هكتار است، شايان 
ذکر است سطح وسيعی از اين اراضی نيز توسط سوداگران و سودجويان تصرف شده است که 
قسمت عمده اين اراضی توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مورد تصرف قرار گرفته و صرفًا به لحاظ 
تغيير نمايندگي دولت از دستگاه اجرايي قبلي)سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداری کشور( به سازمان 
ملي زمين و مسكن، اسناد مالكيت آن به سازمان مذكور منتقل شده و به رغم عدم تحويل واقعي 
زمين، در زمره اراضي دولتي با نمايندگي مسكن و شهرسازي تلقي مي شود. حسب اعالم سازمان ملی 
زمين و مسکن، جمع اراضي موصوف تا تاريخ 87/12/29 معادل 35118.5917 هکتار است که بيش 
ترين ميزان تصرفات اراضي دولتي به ترتيب مربوط به استان هاي كرمان، اصفهان و تهران با مساحت 
7788.3377،	4701.5844 و 3240.0033 است. باتوجه به پيگيري هاي حقوقي سازمان ملي زمين و 
مسكن و سازمان هاي مسكن و شهرسازي استان ها و طرح دعوي در مراجع قضايي، قسمت هايي از 
اراضي تصرف شده خلع يد گرديده كه ميزان آن در كل كشور معادل 41566.1545 هکتار مي باشد، 
توضيح اينکه مجموع تصرفات از سال 58 تا پايان سال 87 جمعًا 76684.7462 هکتار بوده که از اين 
ميزان 45166.1545 هکتار آن خلع يد شده و مابقی در تصرف اشخاص می باشد. باعنايت به اينكه 

اجاره و انتقال قطعي) ميزان واگذاري اراضي ملي و دولتي از ابتدا تا سال 1385 (
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وزارت مسكن و شهرسازي در اجراي تكاليف قانوني موظف است نسبت به واگذاري اراضي واقع 
در محدوده قانوني و حريم شهرها با اهداف معين در قوانين و مقررات موضوعه اقدام نمايد برهمين 
اساس از سال 1358 تا پايان سال 1387 نسبت به واگذاري ها اقدام شده كه ميزان اين واگذاري ها در 
كل كشور 936334.8807 هکتار بوده و از اين ميزان 19022.7045 هکتار آن داراي كاربري مسكوني 
و 53053.4314	هکتار آن كاربري غيرمسكوني داشته است. به طور کلی مجموع اراضی ملی که از 
ابتدای سال 58 تا پايان سال 87 در اختيار وزارت مسکن و شهرسازی قرارگرفته 1792168.7647 
هکتار بوده که از اين ميزان معادل 936334.8807 هکتار واگذار شده و الباقی معادل 855833.8840	
هکتار در اختيار وزارت مسکن و شهرسازی می باشد)سازمان ملی زمين و مسکن، بانک اطالعات 

زمين، 1388(.

آسیب شناسی پدیده زمین خواری در اراضی ملی و دولتی و راهکارهای پیشنهادی

با توجه به روند واگذاری های انجام شده در بخش کشاورزی و مسکن و شهرسازی پس از   
پيروزی انقالب اسالمی مجموعه ای از عوامل، اعم از قوانين موجود و ساير عوامل موجبات بروز 
پديده زمين خواری در کشور را فراهم نموده است، لذا در ادامه نوشتار به منظور حفظ، احياء، توسعه و 
بهره برداری از منابع طبيعی کشور و جلوگيری از تغيير کاربری اراضی و مبارزه با پديده شوم و ناپسند 
زمين خواری مراتب مورد کنکاش و آسيب شناسی قرار گرفته است و آسيب های موجود در چند 

بخش تقنينی، اجرايی، قضايی و... بشرح ذيل تقسيم بندی شده است:
1 -آسیب های تقنینی:

عدم وجود قانون جامع منابع طبيعي )تعدد قوانين و مقررات مربوط به امور اراضی و منابع   •
طبيعی(؛ قوانين و مقررات حاكم بر منابع طبيعي كشور مربوط به سال هاي 41	،	46	و	48 است و 
تاكنون اصالحات قابل توجهي در آن صورت نگرفته از طرفي در سال هاي بعداز پيروزي انقالب 
اسالمي قوانين و مقررات متعددي در ارتباط با واگذاري اراضي ملي شده به تصويب رسيده كه داراي 
اشكاالتي است از طرفی اين نوع قوانين و تعدد آن ها به دليل ضمانت اجرای ضعيف، نسخ ضمنی در 
برخی موارد، متروک گرديدن قوانين يا ... از طريق تأسيس قوانين جديد، نه تنها بازدارنده تجاوزات به 

عرصه های ملی نبوده بلکه موجب تجری متخلفين و افزايش ميزان ساالنه تخلفات نيز شده است. 
راهکار: ضرورت دارد در تصويب قانون جامع منابع طبيعی و تجميع قوانين واگذاری و همچنين 
تصويب اليحه جلوگيری از پديده زمين خواری، همچنين اصالح قوانين و مقررات متضمن تشديد 
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مجازات متخلفين و متجاوزين به منابع طبيعي تسريع گردد.
عدم اعمال مجازات تعيين شده در ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع و   •
تأخير در رسيدگی به پرونده های مربوط به تصرف عدوانی و عدم اجرای احکام خلع يد که موجب 

تجری متصرفين می گردد.
راهکار: تسريع در رسيدگی به پرونده های مربوط به تصرف عدوانی و اجرای احکام خلع يد مربوطه. 
انتقال قطعي اراضي قابل واگذاري به موجب قوانين موضوعه؛ بدين ترتيب که پس از اجرای طرح   •
اراضی مذکور به طور قطعی به مجريان طرح ها واگذار می شود و مجريان با احساس مالکيت هر نوع 
تغيير کاربری را حق وحقوق خود دانسته و مبادرت به تغيير کاربری غير مجاز، قطعه بندی و فروش 

اراضی نموده و مسايل و مشکالتی را به وجود می آورند. 
راهکار: افزايش نظارت بر واگذاری ها  و برخورد قانونی با تغيير کاربری های غير مجاز. 

واگذاری و فروش اراضی تصرفی قبل از سال 1365 به متجاوزين منابع طبيعی که موجب تجری   •
متجاوزين به عرصه های ملی گرديده است )قانون اصالح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداري از 

جنگل ها و مراتع(.
راهکار: ضروری است از تمديد زمان اجراي قانون اصالح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداري 
از جنگل ها و مراتع ممانعت به عمل آيد و با جلوگيري از تمديد زمان اجراي قانون فوق، عالوه 
بر برخورد قانوني با متصرفين و خلع يد از اراضی متنازع فيه موجبات اجراي فوري مواد 7،	10	و 

11آيين نامه اجرايي قانون مذكور فراهم گردد.
قرار دادن اراضی ملی شده باستناد مواد 2 و 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در   •
اختيار اشخاص حقيقی و حقوقی که موجب ايجاد حق برای اشخاص می گردد؛ قانون مرقوم و تبصره 
الحاقی به آن حفظ، احياء و توسعه و بهره برداری از جنگل، مرتع و بيشه های طبيعی و اراضی جنگلی 
ملی شده، جنگل های دست کاشت و يا جنگل ها و مراتعی که در اجرای وظيفه احياء و توسعه منابع 
طبيعی از قبيل طرح های جنگلداری، مرتعداری، بيابان زدايی، طرح های مديريت منابع طبيعی و يا 
طرح هايی که با مشارکت اشخاص حقيقی و حقوقی برای توسعه منابع طبيعی ايجاد می شوند را در 

اختيار اشخاص قرار می دهد.
راهکار: افزايش نظارت و برخورد مستمر قانونی با تخلفات احتمالی.

فقدان ضابطه مشخص براي تشخيص ضرورت ها در ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و   •
باغ ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك ها؛ نظر به اينکه فاکتورهای تشخيص ضرورت 
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در قانون و آيين نامه اجرايی آن احصاء نشده است کميسيون  موضوع ماده قانونی مذکور تابع ضوابط 
و مقررات نبوده و حتی برای اراضی درجه يک کشاورزی هم می تواند مجوز تغيير کاربری صادر 

نمايد. 
راهکار: ضروری است عالوه بر اصالح موارد فوق، تغيير كاربري اراضي كالس 1 تا 3 و تغيير 
كاربري اراضي زراعي و باغ هاي تحت شبكه هاي آبياري و زهكشي از طرق قانونی ممنوع و 

همچنين تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ هاي واقع در تراس رودخانه ها نيز ممنوع گردد.  
معاف گرديدن احداث مساحت 500 متر بنا از عوارض باستناد تبصره 1 اصالحي ماده 2 قانون   •
حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها که موجب رشد فزآينده تغيير کاربری اراضی علی الخصوص 
در اراضی وسيعی که بين وراث تقسيم و بدين طريق از معافيت مذکور سوء استفاده شده گرديده 

است. 
راهکار: ايجاد محدوديت قانونی در تغيير کاربری اراضی ضروری است.

تصويب و تمديد مواد 147 و 148 اصالحي قانون ثبت اسناد و امالك كشور که امکان تصرف و   •
سوء استفاده از مواد قانونی مذکور و تثبيت مالکيت متجاوزين به اراضی و... را فراهم می ساخت. 

راهکار: پيشگيري از تصويب و تمديد ماده 148 قانون ثبت ضروری است.
فقدان برنامه جامع در مورد زمين و تعدد قوانين و مقررات مربوط به زمين و يكسان بودن مجازات   •

قانوني متجاوزين به اراضي دولتی و اشخاص خصوصي. 
راهکار: اصالح، بازنگري و بررسي قوانين و مقررات مربوط به مقوله زمين به منظور حذف موارد 

زايد، ايجاد رويه هاي عملي، شناسايي موارد متناقض و مقررات دست و پاگير و ... ضروری است.
2 -آسیب های اجرایی: 

عدم اجراي طرح آمايش سرزمين و نامشخص بودن نوع کاربری اراضی؛ آمايش سرزمين عامل   •
بسيار مؤثر و تعيين كننده نوع كاربري اراضي است ليكن تاكنون به دليل عدم انجام اين امر مهم و 
نامشخص بودن نوع كاربري اراضي، هم زمان با گسترش شهرها زمين هاي واگذار شده از طرف 
وزارت جهاد كشاورزي و همچنين زمين هاي كشاورزي توسط سودجويان تغيير كاربري داده شده 
و با ساخت سازه هاي غيرمجاز مسايل و مشكالتي را به وجود آورده اند که بايستی برای مقابله با اين 

پديده از راهکار های قانونی و شيوه های علمی استفاده شود. 
راهکار: ضروری است، اولًا، طرح آمايش سرزمين به صورت منطقه ای انجام شود و تخريب و تغيير 
کاربری اراضی مستعد کشاورزی و آسيب رساندن به منابع طبيعی و محيط زيست به حداقل برسد. 
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همچنين تكميل سريع تر طرح شناسايي و تشخيص اراضي و تهيه كاداستر در سراسر كشور مورد نياز 
بسياری از دستگاه های دولتی است. ثانيًا، با عنايت به مفاد ماده 72 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت 
مكلف به آمايش سرزمين و توازن منطقه شده است لذا ضرورت دارد در اسرع وقت نسبت به آمايش 
سرزمين اقدام تا واگذاري ها مطابق با تعيين كاربري ها و مطالعات آمايش سرزمين و توازن منطقه ای 

صورت پذيرد.
فقدان سند مالکيت اراضي ملي و موات و مشکالت ناشی از آن در اعمال حاکميت بر عرصه های   •
ملی شده و نيز عدم فراهم شدن زمينه اجراي ماده سيزدهم قانون ملي شدن جنگل هاي كشور؛ از 
آنجايي كه مساحت حدود 30 ميليون هكتار از كل 145 ميليون هكتار اراضي ملي و موات كه تحت 
اختيار وزارت جهاد كشاورزي مي باشد فاقد سند مالكيت بوده و در مواقع بروز تخلف برخورد قانوني 

با متخلفين خالي از اشكال نمي باشد. 
راهکار: تعيين تکليف اراضی دولتی در جهت تثبيت مالکيت دولت با اخذ سند )با اعمال ماده 22 

قانون ثبت(در يک زمان مشخص ضروری به نظر می رسد.
اجرای ماده 10 قانون زمين شهری و عدم حفاظت مناسب از اراضی ملی داخل در محدوده شهرها   •

پس از تحويل به مسکن و شهرسازی.
راهکار: ضرورت دارد منابع طبيعی در اسرع وقت حاشيه اراضی ملی همجوار محدوده شهرها را قبل 
از اينکه مشمول ماده 10 قانون زمين شهری شوند با اجرای طرح های مناسب نظير جنگلکاری و يا 

پارک جنگلی محصور، مانع از شمول آن ها در ماده قانونی مذکور شوند. 
عدم وجود عاليم مشخص در طبيعت جهت تشخيص اراضی ملی و اراضی شهری  و در برخی   •
موارد نامشخص بودن محدوده نهايی شهرها؛ در اكثر مواقع اراضي ملي حاشيه )خارج از محدوده 
قانوني( شهرها و روستاها، به دليل گسترش محدوده قانونی آن ها و نيز ارزش افزوده زمين، مورد 
تجاوز و تصرف افراد سودجو قرارگرفته و باعث فراهم شدن زمينه ساخت و سازهای غير مجاز 
خواهد شد از طرف ديگر با توجه به اينکه محدوده و حد و مرز اراضی ملی و منابع طبيعی مشخص 

نبوده اين موضوع زمينه را برای تخريب و تصرف و تجاوز افراد ياد شده، فراهم می نمايد. 
راهکار: ضروری است حد و مرز اراضی منابع ملی و شهری با قراردادن عوارضی بر عرصه مبحوث 

عنه مشخص گردد. 
عدم وجود قوانين و مقررات جهت خودداری مسئولين از ارايه خدمات و اعطای امتياز آب، برق،   •

گاز، تلفن، پايان کار و ... به متجاوزين و متصرفين اراضي ملي شده است.
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راهکار: ضروری است تصويب مقررات مربوط به عدم ارايه خدمات شهری به متجاوزين عرصه های 
ملی و... واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها در اولويت قرار گيرد.

عدم کفايت و ناچيز بودن برنامه هاي فرهنگي و آموزشي به منظور گسترش فرهنگ حفاظت از   •
منابع طبيعي ازجمله آموزش در دوران تحصيلي اعم از دبيرستان و دانشگاه ها. 

راهکار: عالوه بر آموزش الزم، ترويج نظارت مردمی و عمومی و فعال سازي ستاد خبري ويژه براي 
جلب مشاركت و نظارت همگاني به منظور مبارزه با زمين خواري ضروری است. 

عدم قيد كلمه خارج از محدوده چهارگانه حفاظت محيط زيست در اسناد و مدارك مربوطه به   •
واگذاري اراضي ملي و دولتي و منجز نبودن حدود و ثغور اراضی ملی با مناطق حفاظت شده که 
موجب بروز مشکالتی در واگذاری ها می گردد؛ نظربه اينكه بخش قابل توجهي از اراضي ملي 
شده در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد در برخی از واگذاری ها بدون توجه به قوانين 
و مقررات سازمان حفاظت محيط زيست اعضای کميسيون ها مبادرت به واگذاری زمين می نمايند. 
مضافاٌ اينکه بخش از اراضی ملی )حدود 12 ميليون هکتار( در محدوده مناطق 4 گانه حفاظت محيط 
زيست بوده که سازمان حفاظت محيط زيست جهت برخورد با متصرفين اراضی مذکور و معرفی 
آن ها به مراجع قضايی به دليل نداشتن اسناد مالکيت به نام سازمان موصوف در اکثر موارد در محاکم 

قضايی حکم برائت متخلفين را صادر می نمايد. 
راهکار: ضروری است در زمان واگذاري اراضی، ضمن اخذ استعالم از سازمان محيط زيست، پس 

از طي مراحل قانوني در اسناد و اوراق مربوطه كلمه خارج از محدوده چهارگانه، قيد شود.
اطالع برخی از مسئولين از موقعيت مکانی اجرای طرح های بزرگ اقتصادی و تصرف و خريداری   •
اراضی ملی از مجريان که موجب گسترش رشوه، فساد اداری و استفاده از رانت اطالعاتي توسط زمين 

خواران و سوداگران می گردد. 
راهکار: پيش بيني ضمانت اجراي مناسب از جمله فسخ قرارداد واگذاري، استرداد زمين و مشروط 
نمودن واگذاري ها در قالب شرايط و ضوابط مشخص و معين به منظور جلوگيري از رانت خواري و 

سوء استفاده اشخاص از واگذاري ها ضروری است.
مشکالت ناشی از عدم به روزرسانی پيشروی و پسروی دريا در نقشه های سنوات قبل از پيروزی   •

انقالب اسالمی.
راهکار: به روز کردن نقشه های اراضی ساحلی درياچه ها و سواحل جنوبي كشور با آخرين وضعيت 
پيشروي آب و اجرای دقيق قانون اراضی مستحدثه ساحلی، مصوب سال 1354 و تهيه و تصويب آيين 
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نامه اجرايی آن ضروری است.
عدم تناسب امکانات، تجهيزات و نيروی انسانی يگان حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست با   •

عرصه های در اختيار آن ها.
راهکار: به منظور حفاظت از منابع طبيعی تجديد شونده )به عنوان پشتيبان بخش کشاورزی( بايد 
از محافظين توانمند و مجهز به تمامی امکانات استفاده گردد و از طريق اصالح قانون منابع طبيعی با 

متجاوزين برخورد قاطع شود. 
واگذاری قطعی اراضی ملی بدون ارايه طرح و اجرای آن به واسطه عدم نظارت بر اجراي طرح هاي   •
كشاورزي و غيركشاورزي موضوع مواد 31 و 32  اليحه قانونی اصالح اليحه قانونی واگذاری و 

احيای اراضی. 
راهکار: ارايه طرح مصوب و افزايش نظارت بر واگذاری ها ضروری است.

عدم رعايت استانداردهای الزم در ارتباط با ميزان نياز واقعی به زمين جهت اجرای طرح های   •
مختلف. 

راهکار: تدوين استاندارهای جديد يا بروز رسانی استاندارهای مربوطه و استفاده از آن ضروری است.
کمبود کارشناسان حقوقی در دستگاه های اجرايی جهت ارايه دادخواست و اقامه دعوی  در   •

محاکم قضايی و دفاع ضعيف از حقوق دولت در مراجع صالحه.
راهکار: استفاده ادارات کل منابع طبيعی از کارشناسان حقوقی با تجربه در تنظيم، اصالح  دادخواست ها  و 

لوايح حقوقی و دفاع از آن ضروری است.
تصرفات غير قانوني توسط دستگاه هاي اجرايي و مؤسسات عمومي وشهرداري ها و يا صدور   •
مجوزهاي احداث بنا توسط دهياري ها، بخشداري ها و بنياد مسكن و ... بدون رعايت قانون حفظ 

كاربري اراضي زراعي و باغ ها و اصالحيه بعدي آن. 
راهکار: تعيين تکليف قانونی اراضی موصوف.

عدم مميزي دقيق اراضي و اختالفات ريشه دار در مالكيت بين دولت و مردم در زمينه مستثنيات.  •
راهکار: استفاده از عكس هاي ماهواره اي و نقشه هاي ديجيتالي براي تعيين حدود اراضي و همچنين 

ضرورت تسريع در صدور اسناد و ثبت مالکيت به نام دولت ضروری است.
تصرف اراضي توسط دستگاه هاي اجرايي از قبيل ارتش، سپاه، ناجا و ... كه باعث عدم امکان   •
برنامه ريزی کالن در خصوص اين اراضی شده و به دليل مقتضيات نظامی و امنيتی امکان اجرای 

صحيح قوانين و مقررات را محدود می نمايد. 
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راهکار: تعيين تکليف اراضی مبحوث عنه.
مهاجرت بي رويه به شهرها و افزايش جمعيت شهري و تصرف اراضي به بهانه تأمين مسكن و امرار   •

معاش )كشاورزي، معدن و ...( كه با گذشت زمان وجهه قانوني به خود مي گيرد.
راهکار: به منظور حفاظت از منابع طبيعی، ترويج فرهنگ منابع طبيعي از طريق آموزش در دوران 

تحصيل و ساير روش ها نظير صدا و سيما و... ضروري است.
فقدان واحد ويژه حفاظت از اراضي در ساختار سازمان هاي مسكن و شهرسازي.  •

راهکار: تشكيل يگان هاي حفاظت در ساختار تشكيالتي سازمان هاي مسكن و شهرسازي استان ها، 
شركت هاي عمران شهرهاي جديد و شركت هاي زيرمجموعه آن ها ضروری می باشد.

بي توجهي شهرداري ها به طرح هاي مصوب شهري باال دست، ناهماهنگي در دستگاه هاي   •
اجرايي شهري و تعدد مراكز تصميم گيري و تداخل وظايف. 

راهکار: هماهنگي دقيق و قانونمند بين دستگاه هاي اجرايي مداخله كننده در امر مديريت زمين شهري 
از جمله منابع طبيعي، شهرداري، ثبت و وزارت مسكن و شهرسازي ضروری است.

عدم همكاري و هماهنگي و عدم برخورد قاطع شهرداري ها و نيروهاي انتظامي و نظامي در مواجهه   •
با تصرفات غيرقانوني و ساخت و سازهاي غيرمجاز.

راهکار: ضروری است مسئولين عالی رتبه دستگاه های ذيربط در امر زمين ضمن تعامل با يکديگر 
ترتيبی اتخاذ نمايند که شهرداری ها و دستگاه های اداری مرتبط قبل از استعالم از وزارت جهاد 

کشاورزی، پروانه ساختمانی را ارايه ننمايند.
تغيير كاربري اراضي واگذار شده از سوي دولت توسط مجريان طرح ها و تغيير كاربري هاي   •

اراضي زراعي و عمومي و خدماتي به كاربري هاي انتفاعي. 
راهکار: تصويب قوانين و مقررات جامع جهت تحصيل ارزش افزوده مترتب بر تغيير كاربري هاي 
عمومي و خدماتي به كاربري هاي انتفاعي به نحوي كه انگيزه تغيير كاربري هاي غيراصولي و بدون 
ضابطه كاهش يابد و استفاده از ارزش افزوده تحصيل شده جهت تحقق و اجراي كاربري هاي عمومي 

در شهرها مدنظر قرار گيرد ضروری است.
فقدان يا ناکافی بودن كمربند سبز و حريم حفاظتي بازدارنده در اطراف شهرها و روستاها و كمبود   •
امكانات و كاركنان آموزش ديده در باب جلوگيری از تصرف اراضي و دفاع از دعاوي سازمان ملي 

زمين و مسكن در باب اراضی تصرفی. 
راهکار: تأمين نيروی موردنياز و ايجاد و تکميل کمربند سبز.
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صدور مجوزهاي غيرقانونی براي طرح هاي كشاورزي و صنعتي و نظاير آن و واگذاري زمين با   •
مساحت هاي غيرمنطقي بدين منظور از سوي ادارات منابع طبيعي.

راهکار: بروز رسانی اطالعات و بررسي واگذاري هاي قبلي و برخورد با تخلفات صورت گرفته در 
اجراي طرح ها و يا تغيير كاربري و فروش خارج از ضابطه اراضي مورد واگذاري ضروری است.

3 -آسیب های قضایی:
نحوه رسيدگي به پرونده هاي مربوط به منابع ملي در مراجع قضايی و لزوم ايجاد و گسترش شعب   •
تخصصی؛ اگرچه تاكنون قوانين و مقررات متعددي در امر تثبيت مالکيت دولت و واگذاري اراضي 
به متقاضيان جهت اجرای طرح ها و جلوگيری از تغيير کاربری اراضی زراعی و باغ ها و برخورد با 
متخلفين و متجاوزين به عرصه هاي ملي به تصويب رسيده لكن به علت عدم وجود محاكم قضايي 
تخصصي در شهرستان ها، پرونده هاي موضوعه در شعبه های غيرتخصصي رسيدگي، درنتيجه منتهي 
به صدور آراء مختلف و بعضاٌ متناقض در ارتباط با موضوع واحد شده و موجب بروز مسايل و 

مشكالتي براي متولي امر مي گردد. 
راهکار: ايجاد و گسترش شعب تخصصی مورد بحث.

تعدد و پيچيدگی قوانين و مقررات مربوط به منابع طبيعي و مسايل محيط زيست و عدم شناخت   •
کافی قضات نسبت به قوانين موضوعه.

راهکار: آموزش قضات و آشنايي بيش تر آن ها با قوانين و مقررات مربوط به منابع طبيعي، محيط 
زيست و امور اراضی و شيوه هاي بهره برداري از منابع مذكور، همچنين عوارض ناشي از بهره برداري هاي 
غيراصولي از آن منابع و گنجانده شدن قوانين مربوط به امور زمين و منابع طبيعی در دروس کارشناسی 
رشته حقوق و همچنين دوره های کار آموزی قضات در جهت آموزش و فرهنگ سازی به منظور 

حفظ منابع طبيعی ضروری است.
لغو معافيت دستگاه های دولتی اعم از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور،  سازمان امور   •
اراضي و سازمان حفاظت محيط زيست ازپرداخت هزينه هاي دادرسي و كارشناسي در خصوص 
پرونده هاي متشكله در مراجع قضايي )زمين خواري( و عدم تأمين اعتبار مورد نياز پس از حذف ماده 

690 قانون آئين دادرسی مدنی سابق.
راهکار: اعمال معافيت يا تعيين رديف بودجه جهت وزارت جهاد کشاورزی جهت تأمين هزينه 

دادرسی در دعاوی مربوط به امور زمين و منابع طبيعی ضروری است. 
کند بودن روند اجرای قانون اصالح ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع،   •
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پيرامون نظارت بر واگذاری اراضی ملی و برخورد مناسب با تخلفات صورت گرفته.
راهکار: تقويت اين نوع نظارت و همکاری مراجع دولتی و قضايی در زمينه برخورد با متخلفين.

اطاله دادرسی و رسيدگی به پرونده های مربوط به امور زمين در محاکم قضايی.  •
راهکار: تسريع در رسيدگي به پرونده هاي امور زمين مطابق بخشنامه هاي صادره توسط رياست قوه 

قضائيه زمينه ساز كاهش تخلفات و جرايم موضوعه خواهد بود.
عدم اعمال سياست واحد در صدور آراي قضايي در برخورد با متعرضين اراضي و عدم اعمال   •
دقيق و صحيح قوانين مربوط به اراضي و برداشت هاي متفاوت و ناصواب از آن در محاكم قضايي که 

بعضًا موجب تجری متجاوزين به اراضی ملی می گردد.
راهکار: ايجاد محاكم قضايي تخصصي جهت رسيدگی به پرونده های امورزمين در اين خصوص 

ضروری است.
4  -سایرآسیب ها:

عدم ثبات در قوانين موجب از بين رفتن و تضعيف ضمانت اجرای قوانين گرديده و اين ذهنيت را   •
ايجاد، که در صورت تجری نسبت به قانون و تصرف اراضی امکان جلب مالکيت آن و انتفاع مادی 

بدليل تغييرات مداوم قانون دور از انتظار نمی باشد. 
راهکار: بازنگری قوانين توسط مراجع قانونگذار، کاهش تعارضات قانونی و تالش برای تصويب 

قوانين جامع و مانع در اين خصوص.
تغييرات متفاوت در عرصه های منابع طبيعی که بعضًا ذخيره گاه های ژنتيکی، اکولوژيکی، زيست   •
محيطی و ... هستند موجب خسارت های جبران ناپذير به پيکره محيط زيست کشور خواهد شد و 

امکان هر گونه سياست گذاری در حفظ اين عرصه ها را با مشکل مواجه می نمايد.
راهکار: پايان بخشيدن به مباحث شناسايی و اخذ اسناد مالکيت اراضی مزبور.

افزايش بی رويه قيمت زمين باالخص درحوزه های مرکزی شهرستان ها وحريم کالن شهرها و   •
غيراقتصادی بودن فعاليت های کشاورزی برای زراعين وکشاورزان خرده مالک که اکثريت بهره 
برداران اين بخش راشامل می شوند زمينه را برای تفکيک و فروش اراضی فراهم نموده است. البته 

کمبود آب کشاورزی و بروز خشکسالی برتشديد اين وضعيت بی تأثير نيست.
راهکار: تقويت سازوکارهای قانونی و اجرايی بازدارنده امر تفکيک و تغيير کاربری اراضی.

عدم وجود اسناد رسمی مالکيت بيش تر اراضی کشاورزی )قولنامه ای بودن اراضی( وبه تبع آن   •
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عدم امکان دخالت جهادکشاورزی درخريد وفروش، تفکيک، افراز وتقسيم اراضی زراعی.
راهکار: فراهم نمودن زمينه صدور اسناد رسمی برای اين اراضی.

گرايش افراد سودجويی که قبلًا درزمينه ساخت وساز درداخل شهرها فعاليت داشته اند ليکن   •
به دليل اشباع شدن اراضی داخل شهر وگرانی مصالح ساختمانی به خريد وفروش، تفکيک وافراز 

اراضی کشاورزی وتبديل آن به ويال )در قالب باغ شهر( روی آورده اند. 
راهکار: ايجاد سازوکار اجرايی و قانونی بازدارنده تغييرکاربری اين گونه اراضی.

تعدد روش های واگذاری و بهره برداری از اراضی ملی و منابع طبيعی.   •
راهکار: الزم است در اين زمينه با اصالح قوانين و ساختار اجرايی هر نوع واگذاری به صورت 

متمرکز انجام شود.
فقدان مديريت واحد بر اراضی ملی و دولتی در کل کشور )مسکن و شهرسازی، امور اراضی،   •

منابع طبيعی، اوقاف، شهرداری ها ، وزارت نيرو و …(.
راهکار: ضرورت دارد وزارت نيرو، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت جهاد کشاورزی و 
وزارت کشور ضمن تعامل، با تعيين حريم قانونی سدها، رودخانه ها و ... و برخورد با ساخت و 

سازهای غير مجاز، از بروز مشکالت جلوگيری نمايند.
عدم پيش بيني بودجه جهت شوراي عالی حفاظت از حقوق بيت المال و عدم برخورداري مصوبات   •

آن شورا از ضمانت اجراي الزم.
راهکار: فعال تر شدن شوراي حفظ حقوق بيت المال در سراسر كشور و لزوم برخورد قانونی و 

محسوس برای عموم با متخلفين و متجاوزين به اراضی ضروری است.

نتیجه گیری

از آنجا که در تمام کشورهای جهان منابع طبيعی تجديد شونده به عنوان منابع پايه به دليل برخورداری 
از مزيت های زياد در پايداری و توسعه کشاورزی، جلوگيری از فرسايش خاک، فراهم نمودن محيط 
سالم برای موجودات زنده و... دارای اهميت زيادی است، ليکن به لحاظ بی توجهی به اين منابع حياتی 
همه ساله مساحت قابل توجهی از منابع طبيعی تخريب و موجبات بروز سيل، کويری شدن منطقه و در 
نتيجه فقر و گرسنگی و وابستگی به بيگانگان را فراهم می سازد. از طرف ديگر به دليل اينکه کشور 
ايران به علت واقع شدن در يکی از مناطق خشک جهان از جمله کشورهايی است که منابع طبيعی 
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تجديد شونده آن ها از اهميت و حساسيت زيادی برخوردار بوده و هرگونه بی توجهی در بهره برداری 
اصولی از آن خسارات جبران ناپذيری را به اين طبيعت حساس و شکننده وارد می سازد، بنابراين 
ضروری است با تهيه و تدوين برنامه های منسجم علمی و فنی ضمن حفاظت از اين سرمايه های 
استراتژيک و ارزشمند که زيربنای استقالل و اقتدار کشور در سنوات آتی را فراهم می سازند نسبت 
به ارتقاء کمی و کيفی آن اقدام نموده و عوامل بستر ساز هرگونه سوء استفاده، تعدی، تجاوز و تغيير 
کاربری  غير مجاز اراضی و... را شناسايی و با اقدامات فرهنگی، قانونی، اجرايی، قضائی و... زمينه سوء 
استفاده از منابع ملی را محدود، تا امکان کنترل و ساماندهی پديده ناپسند زمين خواری فراهم گردد، 
از اين روی با توجه به روند فوق و آسيب شناسی های انجام شده، انتظار می رود درصورت تحقق 
راهکارهای پيشنهادی و فراهم شدن راهکارهای الزم در خصوص ساير آسيب های احتمالی که در 
اين پژوهش به آن اشاره نگرديده است، امکان ساماندهی الزم در قالب قوانين مربوط به واگذاری 

اراضی فراهم و تبعات آسيب های فوق الذکر کاهش يابد. 
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Administrative – Organizational Barriers of Media Supervision 
on Governmental Organizations

Mansoor Saei

Mohammad Mohsen Gaforian

    Sarah Askarnia

The main objective of this paper is to review administrative -organization barriers of 
media supervision on governmental organizations. This research is an explorative 
applied type, and uses questionnaires, and deep interviews as tools for collecting 
information, and recognizing the barriers of media supervision. 

The results show the followings as the most important barriers of media supervision 
within the governmental organizations: 

-Non- recognition of the public right for being informed of organizational issues 

-Possessory look of organizations for their Information,

-Closing the meeting of governmental organizations on the media,

-Perception the managers of governmental organization, about the critical approach 
of the media, and intermingle of personal and organizational interests with national 
interests by the managers. 

Keywords: Media Supervision, Administrative Organizational Barriers, Mass 
media, General Inspection Organization 
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Presentation of an Ideal and functional Framework for 

strategic organizational control

Vahid khashei
Mojtaba lashkar Blocki

The main objective of this research is to present an ideal and functional framework for 
strategic organizational control.  The analysis of inferential and descriptive contents, 
and ideal modeling were selected as the research strategies.

After defining the objective, questions, methodology and theoretical fundamentals of 
the research, three main steps as mentioned below were taken in this paper: 

-Study and analysis the contents of different views, and models for determining 
control applications.

-Designing ideal format of reconstructed control based on the analysis the contents 
of different views. 

-The analysis of ideal kind gained based on functional approach

Generally, seven control subjects and six functions for organizational control, and 
three organizational controls were concluded. 

Threefold kinds of control include necessary control (non strategic and operational) 
strategic control and para strategic control.
Each of strategic and non-strategic controls have three subcategories. 

finally, the researchers mapped the essential path of the future research. 

Keywords: Control, Strategic control, Para strategic control, Ideal kind.
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Human Resources management and its requirements in 

the sphere of Globalization

Mehdi Sobhaninejad
Abdullah Afshar
Zahra Zareei 

Globalization is a concept embedding social, political, and economic dimensions, 
which have been summarized by Mac. Luhan in the compression of time and place 
in to human affairs. The main objective of this study is to analyze the management of 
human resources, and the impacts of globalization on it. 

The research methodology is descriptive, and analytical. In this research no special 
tool of that kind which is used in field research was used.However; some forms were 
used for collecting information, and making conclusion on the basis of related studies. 

Whereas, the data of the research were qualitative, qualitative analysis was used 
for analyzing and concluding.The collections and findings of human resources are 
categorized beneath management in its general meaning, and its objective is to 
manage personnel to reach competitive status. Regarding the impacts of globalization 
on the activities and processes of human resources management, we have to outline 
the acceleration of activities and process of human resources by using electronic 
system of human resources management, incorporation of multinational companies, 
etc. 

Keywords: Human resources management, Globalization, Requirement.
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Economic Corruption of Civil projects in executive organizations

Mehri Saddat Mosavi

Considering the budget allocated, national civil projects may cause the spoilage a 
huge part of national capital of corruption. This article which is the conclusion of a 
research -descriptive, and explorative- deals with economic corruption in various 
phases of national civil projects, and the researcher tries to recognize the bottleneck 
of economic corruption in various phases of national civil projects. the method of 
corruption manifestation therein considering the experts of this field.

The question of this research was analyzed based on a well-structured Interview. 

In general, the main bottleneck of economic corruption in civil projects was located in 
planning, and designing the project. 

From among various economic corruptions, the following cases were more common:

Collusion in governmental transactions, unfair exertion of influences, illegal acquisition 
of assets specially by employer, contractors, consultants, and supervisors, giving bribe 
to influential persons for winning projects, Ignoring the defects, approval of statements 
and unlawful possession of governmental assets, and properties. Moreover, the most 
important indications, according to  Interviewed persons, are as below in respect 
of general factors paving the ground for economic corruption: Weakness, and 
Inadequacy of the quality of supervising investments, the government›s monopoly 
in economy, cultural, and social fields and reasons, Legal structure of governmental 
system, weakness of supervisory systems, and penal justice. 

Keywords: Civil Projects, Economic Corruption
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of organizational Integrity  
(Case study: districts of Zahedan Municipality)
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Barroddin Avaray Yazdani

 Reyhaneh Pourhassan
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This research was done to make a study on the impacts of behavioral factors, and its dimensions 
on the upgrade of organizational integrity from the viewpoint of repliers in Three district of 
Zahedan Municipality. The statistical society of this research includes the personnel of the 
municipality, and the districts. 

According to Morgan table, Some 136 persons of this society was selected on random basis.
considering its objectives, this is a descriptive – applicable research. 

The questionnaire used in this research is a standard one for describing organizational integrity 
which was designed, and produced by Hoy and fieldman in the U.S.A.

End coefficient of organizational behavior of the civilians was gained 0/763, and organizational 
commitment 0/905.

In this research statistical Single sample t-test and average method was used. 

Considering the result t-test which showed (a: 0/05).In the headquarter of Zahedan Municipality, 
and its three districts, behavioral factors have a positive effect on upgrading the organizational 
health. Moreover, according to repliers, the variable of organizational behavior of civilians does 
not affect the upgrading of organizational integrity, and the variable of organizational commitment 
increases organizational integrity.  

Finally, the data were analyzed by using average method. Based on the result of this research, 
the status of organizational Integrity by the municipality of Zahedan, and its districts were 
evaluated as desirable.

Keywords: Administrative health, Behavior factors, Organizational commitment
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Abstract

Pathology of transferring national – Governmental lands 
in the Islamic Republic of Iran, and proposing solutions

Zeinolabedin Tahmasebi Sorvastani
Ali Nagi - Morteza Vahedi

Mohammad Barzali
Mohammad Ghasemi pour

This research was carried out considering the Pathology of the acts, and regulation 
related to transferring land in the country beside the suggestion of related solutions 
for controlling study-research solutions for controlling corruption by using adaptive 
studies method, and relying on official statistics, and resources of executive, and 
supervisory apparatuses, and reviewing the acts, and regulations related to this 
subject in 2010.
The damages of such transfers, and the solutions are discussed in this research by 
taking a look at legislative, administrative, and judicial aspects of this subject. 
The result showed if some amendments are exerted in the acts, and regulations 
of natural recourses, and land affairs, and present impediments are removed, the 
possibility of controlling unlawful possession and transfer of national lands will 
increase highly specially considering the solutions presented herein.

Keywords: National resources, Land transfer, Adaptive recognition
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Abstract

Mutual Impacts of Income distribution and national Income 
on the consumption of private sectors in Iran, and the role of 

inspection on realization of just distribution of incomes
 in the country

Hamed Naimi Pajweh

Ahmad Tavakol Moghaddam

Behzad Heydari

This research reviews mutual impacts of incomes distribution, and national incomes 
on the consumption in Iran in the framework of a systematic study from 1973 up to 
2010.  The result show that views of those economists who believe that the increase 
of inequality is a means for increasing, of production by accumulation of wealth 
(A group who enjoy low inclination of consumption, and invest the surplus of their 
incomes) is rejected in Iran.  On the other hand, this research approves the views of 
the second group of economists who believe that the increase of equality in Iranian 
economy increases consumption power of low levels of the society (a group who use 
domestic products instead of luxurious imported goods) will result in encouragement for 
consuming domestic products, and therefore the increase of gross domestic production. 

In addition, a review of the functions and duties of General Inspection organization 
show and reveals the Important role of this organization in the realization of more fair 
distribution of incomes through supervising exiting laws related to this field such as 
purposeful subsidies Act .

Keywords: Income distribution, domestic gross production, consumption of 
private sector.  
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