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سخن مدير مسئول

به نام آفريدگار هستی بخش

شماره ای ديگر از فصلنامه دانش ارزيابی در معرض ديد محققان، پژوهشگران و عالقه مندان 
حوزه های اجرای سياست ها، ارزيابی سياست ها و نظارت و بازرسی آن ها قرار گرفته است. در 
اين شماره نيز کوشيده ايم تا همچون گذشته، مجموعه ای متنوع از موضوع ها را در قالب های 
کاربردی و عملياتی با صبغه ای بيش تر داخلی به بوته نقد و بررسی بگذاريم، هرچند که از 

مسايل بين المللی نيز بحث هايی درخور را در اين مجال گنجانده ايم. 
مجله دانش ارزيابی اگرچه اهميتی وافر را برای مباحث نظری قايل است اما آن را به تنهايی 
کافی نمی پندارد و از اين روست که پردازش مباحث، رويکردی اساسًا کاربردی به خود 
می گيرد و در قالب مطالعات موردی ظاهر می شود که ارزش آن از چشمان محققان و اصحاب 

قلم پنهان نيست. 
دانش ارزيابی اين فرصت را در اختيار محققان و پژوهشگران قرار می دهد تا با انتشار حاصل 
ارتقاء سطح دانش و  به  نموده و  تحقيقات خود، مسير تسهيم دانش در کشور را هموارتر 
پژوهش کمک نمايند. مانند هميشه، پذيرای پيشنهادها و انتقادهای سازنده خوانندگان گرامی 

هستيم. 

به منه و کرمه
                                                                                                  ناصر سراج
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Morteza.Vahedi@ut.ac.ir _ 1- کارشناس ارشد حقوق خصوصی و حقوق تجارت بين الملل دانشگاه تهران
2- کارشناس ارشد حقوق بين الملل دانشگاه شهيد بهشتی

3- کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران
4- کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چالش های سیاسی- اقتصادی و تحوالت حقوقی و قانونگذاری 
در قراردادهاي نفتی ایران

مرتضی واحدی1 
محمد صادق پور2 
عماد مال ابراهیمی3

گ. نصر4 

در طول قرن بيستم، نفت چه از نظر تحوالت در عقد قراردادهاي حقوقي و چه از نظر وقوع تغييرات سياسي 
و اقتصادي نقش مهم و تعيين كننده اي در سرنوشت كشورهاي نفت خيز ايفاء نموده است، مسئله نفت در ايران 
مرتبط با تحوالت يکصد ساله اخير است. از سال 1908 ميالدي که اولين چاه نفت در مسجد سليمان کشف شد 
تاکنون قراردادهاي نفتي بسياری مستخرج از قوانين و مقررات متعدد، منعقد شده که همواره منشأ مناقشات حقوقی 
و... فراواني بوده است. مطالعه قراردادهای نفتی نشان دهنده تحولی شگرف در روند انعقاد اين قراردادها درکشور 
است که با قراردادهاي امتيازي و انتقال مالکيت عين آغاز مي شود. اما پس از ملي شدن صنعت نفت، با تصويب 
نخستين قانون نفت در سال 1336، دوره قراردادهاي امتيازي پايان يافته و قراردادهای انتقال مالکيت منفعت يا 
اجازه بهره برداری)قراردادهاي مشارکتي( پا به عرصه حضور می گذارند. تحت تأثير جنبش های ملی با تصويب 
قانون نفت سال 1353 صراحتًا انعقاد قراردادهاي مشارکتي ممنوع مي شود و قراردادهاي خدماتي )پيمانکاري( 
در دستور کار قرار مي گيرد. پس از انقالب اسالمي، قانون نفت سال 1366 تصويب شده، ليکن قانون نفت سال 
1353 به طور کامل فسخ نمي شود و فقط در موارد تناقض، قانون نفت 1366 اعمال مي شود، در اين قانون همچنان 
روش قراردادهاي پيمانکاري يا خدماتي مجری است. در سنوات بعد با استنتاج از قوانين نفت 1353 و 1366 يکی 
از شقوق قراردادهاي خدماتی يعنی بيع متقابل نفتي در کشور رواج مي يابد. در اين پژوهش با استمداد از شيوه 
توصيفی تحليلی و بهره گيری از ابزار کتابخانه ای سير تحول قانوني و قراردادي در چند دهه اخير با عطف توجه به 

سوابق تاريخی و موازين حقوقی مورد برسي قرار گرفته است. 

امتيازي، قراردادهاي مشارکتي،  نفتي، قراردادهاي  قانونگذاري، قراردادهاي  واژگان کليدي: 
قراردادهاي خدماتي، بيع متقابل.

سال ششم
 شماره نوزدهم

بهار1393

چکيده:
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مقدمه: 

الف( تاريخ بهره برداری از نفت:

واژه نفت در زبان هاي متداول امروز داراي بار معنايي ويژه خود است، در زبان هاي فرانسه و 
انگليسي نفت را پترول Petrol  و پتروليوم Petroleum  مي خوانند كه از پيوستگي دو كلمه 
با ريشه Petros به معني سنگ و Oleum به معني روغن، واژه تركيبي )روغن سنگ( به دست 
مي آيد. بنابر نظر زبانشناسان كلمه  “نفت” ريشه در زبان اوستايي دارد چراكه در اين زبان كلمه 
Nepta به معني روغن معدني است، از آنجا كه دستور زبان عربي فاقد چهار حروف الفبايي »پ« 

»چ« »گ« »ژ« است كلمه “نپتا” بعدا كه به ادبيات عرب منتقل گرديد، توسط عرب زبانان به صورت 
»نفت« مورد استعمال قرار گرفته است )ذوقي، ايرج، 1387: 11(.

هرودت تاريخ نويس مشهور يوناني سابقه آشنايي و زمان استفاده انسان از نفت را بيش از چهار 
هزار سال پيش از ميالد مسيح يعني شش هزار سال قبل ذكر كرده است، تقريبًا همه مورخين قديمي 
از جمله “پلوتارك”، “استرابو”، “پليني” و ديگران از نفت نام برده و هر يك شرحي از كاربرد آن 

را ذكر نموده اند)ذوقي، ايرج، 1387: 12(.

امپراطوري قديم ايران تقريبًا تمام مناطق نفت خيز قفقاز و بين النهرين در خاورميانه امروزي را در بر مي گرفته 
است، شاردن جهانگرد فرانسوي در سفرنامه خود مي نويسد كه در مازندران شاهد استفاده ايرانيان 
از نفت سياه و سفيد براي معالجه سرماخوردگي، زخم سر )كچلي( و مارگزيدگي و به ويژه درمان 
شكستگي هاي استخوان بوده است و همه به بركت وجود چشمه هاي فراوان خدادادي “طالي سياه” 
است كه به وفور در طبيعت اين سرزمين ها به وديعه نهاده است. ليكن در كنار اين چشمه طبيعي 
ارزشمند، مسئوليت بهره برداري بهينه از اين ماده حياتي غيرقابل برگشت، توسعه منابع توليد وتبديل 
آن به محصوالت مفيدتر با بكارگيري دانش امروز و رسيدن به فن آوري هاي پيشرفته تا تحويل آن 

به نسل هاي آينده در جهت رشد و شكوفايي استعداد فرزندان فردا بر عهده ما است.

ب( بهره برداری اقتصادی از نفت:

اهميت حياتي كه نفت در عصر صنعتي امروز دنيا پيدا كرده برهيچكس پوشيده نيست و تعداد 
محصوالتي كه امروزه از نفت و گاز، به خصوص در صنعت پتروشيمي تهيه و مشتق مي گردد ارزش 
اين ماده حياتي را نشان می دهد. با شروع قرن هفدهم ميالدي در اروپا استفاده از زغال سنگ متداول 
شد و انقالب های بزرگ صنعتي در طول قرون هجدهم و نوزدهم هم مديون آن منبع بوده است. 
اما وقتي نفت به عنوان منبع انرژي مورد استفاده قرار گرفت در مقام مقايسه با زغال سنگ و چوب، 
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استفاده اين دو را به شدت كاهش داد زيرا بازده حرارتی بسيار بااليی داشته است به عالوه نفت 
ضايعاتي ايجاد نكرده و آلودگي هايش بسيار كم تر از چوب و زغال سنگ است)ذوقي، ايرج، 

.)15 :1387

مصرف نفت در عصر زغال سنگ و پيش از آن محدود به مصارف جزيي و ناحيه اي مي شد و 
استخراج نفت به روش فعلي يعني به طريق حفرچاه در نيمه دوم عصر زغال سنگ آغاز شد. پس 
از آنكه در نيمه دوم قرن نوزدهم اولين عمليات حفاري براي پيداكردن و استخراج نفت آغاز شد 
در محلي به نام تيتوسويل )Titusville( در ايالت پنسيلوانياي اياالت متحده آمريكا در روز 27 
اوت 1859 به نتيجه مطلوب رسيد و با تماس اولين نوك مته حفاري كلنل درك )Dreck( كه در 
عمق 69 فوت )23متري( به مخزن برخورد كرد، اولين فوران نفت از دل زمين آغاز شد)موحد. 

محمدعلی، 1357: 24(.

به اين ترتيب از همان زمان صنعت جديدي به نام »صنعت نفت« پا به عرصه وجود گذاشت، تب 
نفت باال گرفت و هجوم عمومي براي كشف نفت شروع شد)موحد. محمدعلی، 1374: 11(.

ج( نفتی شدن ايران و آغاز تحوالت سياسی، اقتصادی، نظامی و حقوقی مرتبط با آن

در سال 1908 )سال 1287 شمسي( اولين چاه نفت خاورميانه در مسجدسليمان ايران فوران كرد 
يعني هفت سال پس از امضاء قرارداد 1901 دارسي، در اين قرارداد كمپاني نفتي خارجي تعهد 
كرده بود چنانچه در مدت هفت سال عمليات كشف نفت را به نتيجه نرساند موضوع امتياز ملغي 

خواهد شد ليکن همان طور که ذکر شد در سال 1908 اين چاه به نفت رسيد.

اهميت حياتي نفت ايران در آنجا است كه انگلستان طي دو جنگ جهاني اول و دوم سوخت 
ناوگان دريايي خود را با نفت ايران تغذيه می نمود، چون مسايل ناشي از احداث خط لوله و 
پااليشگاه براي انتقال اين نفت به سرمايه گذاري كالن نياز داشت، صدور نفت توسط يك شركت 
را محال ممكن مي نمود، لذا صدور نفت خام از ايران را تا سال 1912 كه از طريق خط لوله اي به 
بندر آبادان براي نخستين بار 42 هزار تن نفت خام به خارج صادر نموده بود به تعويق انداخت، به 
دليل همين اهميت استراتژيك بود كه سرانجام چرچيل در سال 1914 دو ميليون سهم با حق رأي، 
در مجموع50 درصد از سهام ويليام ناكس دارسي را به دولت انگلستان منتقل كرد. در حقيقت 
دولت انگلستان به عنوان سهام دار جايگزين دارسي شده و آن دولت به طور رسمي وارد بازار نفت 
ايران شد؛ ورود ناخوانده اي كه سرمنشاء وقايع بزرگ تاريخ معاصر ايران شد. وقوع نهضت ملي شدن 
نفت ايران به سال 1329 و همچنين ظهور زمينه هايی برای انقالب اسالمي ايران در سال 1357 در 



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال ششم/ شماره نوزدهم/بهار1393 8

حقيقت پاسخ طبيعي و عكس العمل مردم ايران در مقابله با اين گونه زياده خواهي بيگانگان است. 
در سال 1914، در حقيقت دولت انگلستان با خريد بيش ترين سهام شركت مختلط ايران و انگليس 
مستقيمًا صنايع نفتي ايران را تحت اختيار خود گرفت به طوري كه طي چهار ساله جنگ جهاني اول 
)1918-1914( نه تنها با نفت ارزان اين ملت سوخت ادوات جنگي خود را تأمين مي  كرد بلكه آمار 
موجود بيان مي دارد آن دولت سهامدار از رهگذر فروش نفت مازاد بر نياز خود 7/5 ميليون ليره هم 
سود برد، ظرفيت پااليشگاه آبادان را از 120 هزار ُتن سريعا به يك ميليون ُتن رساند به طوري كه 
توليد نفت از 274 هزار تن نخستين سال شروع جنگ جهاني )سال 1914( به 897 هزار تن در سال 
1918 افزايش يافت و در سال 1933 به ظرفيت 7 ميليون تن از نفت ارزان ايران را به يغما برد)رزاقي، 

ابراهيم، 1367: 447(.

با نيم نگاهي به قراردادهاي نفتي منعقده ايران با شركت ها و دولت های خارجي از اولين قرارداد 
1901 ميالدي تا سال 1978 يعني وقوع انقالب اسالمي به خوبي درمي يابيم در سراسر اين دوره 
77 ساله بهره برداري از منابع نفت ايران توسط دولت صنعتي غرب، مناطق وسيع نفت خيز كشور 
در اختيار اين قدرت ها قرار داشت مدت اين قراردادها چنان طوالني بود كه با عمر منابع نفتي 
مورد قرار دارد تناسب داشت و اينكه چه مقدار نفت و به چه صورت )خام يا فرآورده( و در چه 
زماني توليد و صادر شود اصولًا به دولت ايران ارتباطي نداشت و صنعت نفت كه براساس سياست 
استعماري انگليس بنيان نهاده شده بود چنان با زيرساخت هاي اقتصادي كشور بيگانه بود كه تا 30 
سال پس از اولين بهره برداري ها هنوز نفت چراغ)نفت سفيدی براي ايجاد گرما و روشنايي اماكن 
عمومي( از باكو وارد مي شد و رفع نيازهاي داخلي مردم وابسته به خريد اين نفت وارداتي از باكو 
بود، حال آنكه در قياس، نفت ايراني كه در جنوب به فروش مي رسيد بسيار ارزانتر بود. صنعت نفت 
ايران حتي پس از ملي شدن نيز در انطباق با نياز صنعتي غرب شكل داده مي شد و به گونه اي رشد 
ناموزون داشت، به طوري كه به جاي تبديل نفت خام به فرآورده ها و محصوالت پتروشيمي براي 
ورود به بازار روز كاالهاي جهاني فقط فروش خام روزانه 6 ميليون بشكه نفت از منابع زيرزميني 
ايران را در سرلوحه برنامه هاي ابدي اين صنعت گرانقدر قرار داده بودند، درزماني كه كشورهاي 
فاقد اين منابع همچون كره جنوبي بدون اتكاء به درآمد نفت زيربناهاي صنايع توليدي خود را 
براي ورود به عرصه رقابت كاالي جهاني آماده مي ساختند فروش نفت ايران به صورت »خام« از 
يك طرف منبع تغذيه مواد اوليه كارخانجات صنعتي كشورهاي توسعه يافته را فراهم و از سوي 
ديگر نياز سيري  ناپذير حكومت وابسته به درآمد نفتي )حدود 20 ميليارد دالر در سال( را تأمين 
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مي نمود)ذوقي، ايرج، 1387: 11(.

پس از پيروزي انقالب اسالمي، قرارداد كنسرسيوم ملغي و در سال 1357 كليه امور صنعت نفت 
را شركت ملي نفت ايران به عهده گرفت و سياست هاي نفتي جديد براساس نيازهاي داخلي و نه 
نيازهاي صنعتي بيگانه شكل گرفت كه در پي اجراي آن متوسط صادرات نفت ايران در سال 1358 

به 2/9 ميليون بشكه رسيد.

در طول قرن بيستم، نفت چه از نظر تحوالت در عقد قراردادهاي حقوقي و چه از نظر وقوع 
تحوالت سياسي و اقتصادي نقش مهم و تعيين كننده اي در سرنوشت كشورهاي نفت خيز ايفاء 
نموده است زيرا از نظر كشورهاي توليد كننده بارزترين ويژگي نفت، صدور و درآمد حاصل 
از آن است كه اين درآمد ناشي از عوامل توليدي نيست بلكه اين درآمد در حقيقت نوعي اخذ 
بهره مالكانه است كه دولت اين كشورها آن را از بازار جهاني دريافت مي كنند و چون اين مبالغ 
به صورت ارز پرداخت مي شود و دولت نيز به عنوان گرداننده اين اقتصاد تك محصولي است. 
بنابراين مصرف، پس انداز، سرمايه گذاري و واردات به طور روزافزوني به آن »تك محصول« وابسته 
مي  شود .در اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي صاحب نفت مشاهده مي  شود كه اين تنها محصول 
توليد و فروش نقشي دوگانه را در توسعه و به خصوص اقتصاد آنان ايفا مي كند زيرا از يك سو 
كشور را از نياز به قرض هاي خارجي كه معموال به صورت وام هاي كمرشكن از عوامل خارجي 
با سودهاي سنگين اخذ مي كنند بي نياز ساخته ولي از سوي ديگر به اين پشتگرمي مانع بكارگيري 
حداكثر توان ملي مي  شود. تجارت نفت خام از ديدگاه  ارزش پولي ده درصد از مجموع تجارت 
جهاني را به خود اختصاص داده است كه اين ميزان در قياس با ساير كاالهاي مهم تجاري همچون 
گندم كه فقط 3 تا 4 درصد سهم از كل تجارت جهاني را دارا مي باشد اهميت آن را در زمينه رشد 
اقتصادي و تأمين سرمايه براي كشورهاي داراي منابع نفت هرچه بيش تر نمايان مي سازد )کاتوزيان، 

محمدعلی، 1374: 54(.

عوامل فوق موجب شده است تا ضمن اينکه کشورهای دارنده نفت از منافع حاصل از فروش 
نفت منتفع شوند هميشه سايه قدرت های بزرگ سياسی، اقتصادی و نظامی بر کنترل و اداره امور 
کشورهای نفت خيز بيش از پيش گسترانيده شود چراکه دوام قدرت کشورهای توانمند به تأمين 
اين مهم ترين منبع انرژی وابسته است، در اين ميان، درايت علمی و عملی کشورهای نفت خيز برای 
تعيين و تغيير روند بهره برداری از نفت می تواند رژيم حقوقی مستحکم تری برای اين کشورها به 
ارمغان آورد از اين رو، برآن شديم روند دستيابی به دانش حقوقی کشورهای نفت خيز را با عطف 
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توجه به سابقه حقوقی قراردادهای نفتی ايران ابتدا در خود قراردادهای نفتی کشور جست وجو 
نماييم. اين پژوهش با استمداد از شيوه توصيفی- تحليلی و بهره گيری از ابزار کتابخانه ای سير تحول 
قانوني و قراردادي در چند دهه اخير کشور را با عطف توجه به سوابق تاريخی و موازين حقوقی 

مورد بررسي قرار داده است)موحد، محمدعلی، 1374: 11(.

گفتار نخست-مهم ترين اقسام قراردادهاي بين المللي نفتي ايران، سوابق تاريخی مربوطه و وجوه 
اشتراك و افتراق آن ها:

قراردادهاي بين المللي نفتي منعقد شده ايران از ابتدا تاكنون، به طور عمده به 7 دسته متمايز زير 
طبقه بندي می شوند:

• قراردادهاي استاندارد )معروف به دوران امتياز تا ملي شدن صنعت نفت ايران(

• قراردادهاي كنسرسيوم )كنسرسيوم اول سال 1333 معروف به 50-50(

• قراردادهاي مشاركت )معروف به 75-25(

• قراردادهاي خريد خدمت )معروف به پيمانكاري(

• قرارداد فروش و خريد نفت ايران )كنسرسيوم دوم سال 1352 معروف به قرارداد تجديدنظر در 
كنسرسيوم اول(

• قراردادهاي فروش مستقيم )معروف به پاياپاي(

• قراردادهاي بيع متقابل )معروف به باي بك(

1- قراردادهاي امتيازي 1901  

براساس اولين قرارداد به مدت 60 سال امتياز تفحص)اكتشاف(، استخراج )توليد(، حمل و نقل، 
فروش نفت و مشتقات آن، اجازه انجام كليه عمليات در سراسر كشور به جز پنج استان شمالي در 

سال 1280 به ويليام ناكس دارسي اعطا شد )بی نام، نشريه مشعل، 1380(.

اين قرارداد تا سال 1311 ادامه داشت و به موجب آن دولت كه مالك مخزن و ميدان نفتي است، 
مخزن را به شركت واگذار مي كند و شركت سرمايه گذاري عمليات اكتشاف، توسعه، بهره برداري 
و بازاريابي را به عهده مي گيرد. در مقابل اين هزينه ها شركت سرمايه  گذار، نفت حاصله را به فروش 
رسانده و از درآمد آن، بهره مالكانه و حق االرض و درصدي از درآمد خالص را به عنوان ماليات 
به دولت مي پرداخت، در اين قرارداد شركت عامل، مالكيت، حاكميت و تصدي گري را عهده دار 
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است و در طول كل دوران اين قرارداد امتيازی، شركت نفت انگليس و ايران به عنوان شركت عامل 
فعاليت مي كرد و طبق قرارداد دارسي 16درصد منافع خالص شركت به ايران پرداخت مي شد. در 
سال 1311 اين قراداد به طور يك جانبه از سوي دولت ايران لغو و يك سال بعد قرارداد امتيازي 
ديگري به جاي آن امضاء و مبادله شد كه به موجب آن مدت قرارداد از 60  سال به 92 سال تمديد شد. 
اين قرارداد امتيازي تا ملي شدن صنعت نفت در سال 1329 معتبر بود، اما به موجب قانون ملي شدن، 
تمامي عمليات اكتشاف، استخراج، بهره برداري در اختيار دولت ايران قرار گرفت و در سال 1330 
كليه امور مربوطه به شركت ملي نفت ايران واگذار شد )بی نام، مجله اطاق بازرگاني صنايع و معادن 

ايران، 1382(.

در قرارداد امتيازي دولت كه مالك مخزن يا ميدان مشخصي است آن را به شركتي واگذار 
مي كند و شركت مذكور كليه سرمايه گذاري در عمليات اكتشاف، توسعه، بهره برداري، بازاريابي 
را تأمين مي كند. در اين نوع قرارداد مخازن نفت و گاز، توليد و كليه عمليات اعم از اكتشاف، 
بهره برداري، پااليش و بازاريابي در اختيار شركت عامل است. شركت عامل در مقابل به صاحب 
مخزن به دو نحو مختلف براساس امتياز بابت نفت و گاز توليدي پرداخت مي كند )سيف زاده، 
سيدحسين، 13۷5: 641(. يكي پرداخت حق االرض يا بهره مالكانه و ديگري درصدي از درآمد 
خالص در قرارداد امتيازي)Concessionary(، ذخاير نفت و گاز و 100درصد توليد متعلق به 

شركت عامل بوده و در دوره امتياز بر كليه عمليات حاكميت دارد.5

2- قرارداد كنسرسيوم اول، سال 1333 خورشيدي:

پس از ملي شدن صنعت نفت كه بر مبناي حاكميت، مالكيت و تصدي گري ملت بر كليه 
تأسيسات و مخازن نفتي به تصويب رسيده بود، متعاقب كودتاي 28 مرداد 1332 اين قرارداد در 
مورد بهره برداري از منابع نفت ايران، بين شركت ملي نفت ايران و كنسرسيومي مركب از هشت 
شركت بزرگ نفتي )5 شركت آمريكايي كه بعدًا تعداد آن ها به هفده شركت افزايش يافت با 40 
درصد سهام، يك شركت انگليسي به نام بريتيش پتروليوم با 40 درصد سهام، يك شركت هلندي 
با 14 درصد سهام به نام شل هلند و شركت “CFP” فرانسه با 6 درصد سهام( كه متفقًا كنسرسيومي 
بين المللي را تشكيل داده بودند به امضاء رسيد، مدت آن 25 سال و قابل تمديد براي 3 دوره 5 ساله 
ذكر شده بود، اهم رئوس آن به شرح ذيل است؛ اولًا، واگذاري حق اكتشاف، استخراج، تصفيه و 

 - در قرارداد 1312)1933( به علت تغيير سيستم، درآمد دولت ايران عبارت بود از 4 شيلينگ انگليس به ازاي هر تن نفت صادراتي به اضافه 20% سود سهام.



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال ششم/ شماره نوزدهم/بهار1393 12

حمل و نقل در حوزه قرارداد و اعطاي حق استفاده قسمتي از اموال ودارايي موجود دراين حوزه؛ 
ثانيًا، تشكيل دو شركت به نام شركت سهامي اكتشاف و توليد نفت ايران و شركت تصفيه نفت 
ايران به عنوان شركت هاي عامل نفت ايران )كه در هلند به ثبت رسيد( و عضويت دو نفر ايراني 
در هيأت مديره هر يك از آن ها به منظور انجام وظايف مذكور در فوق؛ ثالثًا، تقسيم منافع براساس 
50-50 و احتساب آن بر مبناي بهاي اعالن شده نفت در خليج فارس، حاكميت كامل فروش و توليد 
در دست اعضاي كنسرسوم بود و طبق ماده اي از قرارداد درآمد ايران طوري بود كه مي توانست 
به معادل 4 برابر قبل از ملي شدن نفت برسد. به عالوه توافق شد 12/5 درصد قيمت اعالن شده 
مربوط به فروش نفت خام صادراتي به عنوان حق االرض به دولت ايران پرداخت شود؛ رابعًا، تعهد 
شركت هاي عامل نفت ايران به تأمين كليه مواد نفتي مورد نياز مصرف داخلي ايران و فروش آن به 
بهاي تمام شده به شركت ملي نفت ايران و احاله انجام عمليات غير صنعتي از قبيل بهداري، منازل، 
ساختمان، آموزش، حفاظت، حمل و نقل، خواربار، امور اجتماعي و غيره به شركت ملي نفت ايران 
و به هزينه عمومي شركت هاي عامل است. در قرارداد كنسرسيوم 1333 رقم درآمد دولت عبارت 

از 50 درصد قيمت اعالن شده منهاي هزينه توليد از هر بشكه نفت صادراتي بود.

3- قراردادهاي مشاركت:

10 سال بعد از زمان عقد قرارداد كنسرسيوم چون عده اي از كارشناسان نفتي از قرارداد الحاقي 
شماره 10 خرسند نبودند و انعقاد قراردادهايي به اين شكل را منطقي نمي دانستند لذا راه حل جديدي 
پيشنهاد دادند كه بتوان به موجب آن از چهارچوب قراردادهاي سنتي امتيازي عبور كرده و به 
گونه جديد قرار دادي به نام “مشاركت” رسيد. در اين گونه »قراردادهاي مشاركت« برخالف 
قراردادهاي امتيازي سابق كه سرمايه گذار تمامي هزينه ها را تقبل مي كرد و مخازن نفت و گاز، 
توليد، اكتشاف، بهره برداري، حاكميت و فروش آن متعلق به همان سرمايه گذار در طول مدت 
امتياز بود و در اجراي موارد فوق شركت عاملي به وجود مي آورد كه عمليات امور نفت را در 
اختيار آن شركت قرار مي دهند و لكن دولت امتياز دهنده هيچگونه اختياري نداشت، اما در اين 
نوع قراردادهاي مشاركت، حقوق مالكانه متعلق به دولت مي گيرد و شركت خارجي مكلف به 
پرداخت ماليات بوده، آموزش نيروي انساني نيز به عهده او است و در حقيقت هزينه هاي عمليات 
اكتشافي را طرف دوم يعني شركت عامل مي پردازد لذا در صورت رسيدن به ميادين نفتي كه قابليت 
بهره برداري تجاري و توسعه را داشته باشد جزو آورده وي محسوب مي شود. در قرارداد مشاركتي 
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به تدريج كشور ميزبان كنترل و فعاليت هاي اكتشافي را در حوزه حاكميت خود به دست مي آورد 
يعني دراين نوع قراردادها، دولت به مثابه مالك ذخاير نفتي پروانه بهره برداري در توليد را به شرح 
وشرايط خاصي كه در قرارداد ذكر شده به نام شركت نفتي سرمايه گذار صادر مي كند و مقصود 
اين است كه مخازن نفت و گاز متعلق به كشور صاحب مخزن باشد ولي توليد متعلق به شركت 
عامل نفتي خارجي است. لذا دراين نوع قراردادها همچون قرارداد امتيازي آن ها به سرمايه  گذاري 
در كليه عمليات توليد، بهره برداري مي پردازند و حاصل توليد به نسبتي كه در قرارداد معين شده 

است ميان دولت و سرمايه گذار تقسيم مي  شود )بی نام، مجله نفت، گاز و پتروشيمي، 1380: 37(.

اولين قرارداد مشاركت در ايران به فاصله يك ماه بعد از تصويب قانون نفت 1336 با شركت 
ايتاليايي آجيپ مينراريا)انی( منعقد شد و به موجب آن طرفين با سرمايه متساوي شركتي ايراني 
به نام شركت نفت ايران و ايتاليا سيريپ Sirip را تشكيل دادند و به سال 1337 دومين قرارداد 
مشاركت با شركت نفت پان آمريكن و شركت آيپك Ipac به وجود آمد و در سال 1343 پنج 
قرار داد مشاركت ديگر با پنج شركت نفتي به اسامي الپكو Lapco، دوپكو Dopco، ايروپكو 
IROPCO، ايمينكوIMINCO  و اف پي سي F.P.C تشكيل شد و در سال 1344 قرارداد مشاركت 

ديگري منعقد شده است و شركت نفتي پگوپكوPEGUPCO  به وجود آمد در قراردادهاي 
مشاركت سهم ايران تا 75درصد قيمت اعالن شده منهاي هزينه از هر بشكه نفت صادراتي را شامل 

مي شد )اتحاد، رحيم، 1361: 70(.  

4- قراردادهاي خريد خدمت معروف به پيمانكاري:

  )ERAP(در سال 1345 اولين قرارداد خدمت بين شركت ملي نفت ايران و گروه فرانسوي إراپ
منعقد شد مضمون كلي اين قرارداد اين چنين بود كه موسسه إراپ خدمات مالي، فني و بازرگاني 
الزم را به نفع »شركت ملي نفت« انجام مي دهد و عمليات اجرايي به عهده شركت فرعي غيرانتفاعي 
به نام »شركت فرانسوي نفت ايران« سوفيران SOFIRAN بوده است كه شركت نفت ايران آن را 
به عنوان پيمانكار كل و انحصاري خود منصوب مي كند. در اين گونه قراردادها مانند قراردادهاي 
مشاركت در صورتي كه نفت به ميزان تجاري يافت نشود بازپرداخت هزينه ها از سوي شركت ملي 
نفت ايران ميسر نخواهد بود اما در صورت كشف ميدان به ميزان تجاري كليه هزينه هاي عمليات 

منظور شده و به پيمانكار مسترد مي شود.

منطقه عمليات عبارت بود از قسمتي از فالت قاره خليج فارس و همچنين قسمتي مركب از سه 
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قطعه واقع در خشكي، مجموع مساحت اوليه مناطق واگذاري حدود 230 هزار كيلومتر مربع بود 
مدت قرارداد شامل دو دوره اكتشاف و بهره برداري بود. دوره اكتشاف در مورد مناطق دريايي 
و زميني هر دو مورد شش سال بود و در صورت كشف ميدان يا ميادين تجاري قرارداد و براي 
هر ناحيه مورد بهره برداري به مدت 25 سال از تاريخ شروع توليد تجاري)يعني هنگامي كه 100 
هزار متر مکعب نفت از ميدان با اطمينان به ادامه جريان منظم نفت براي صدور فروخته و تحويل 
شده باشد( معتبر خواهد شد درصورت عدم اكتشاف ميدان در طول مدت دوره اكتشاف قرارداد 
فسخ شده تلقي مي شود. براساس اين قرارداد شركت ملي نفت ايران متعهد بود در مقابل خدمات 
موسسه إراپ طي مدت 25 سال از تاريخ شروع توليد تجاري در هر ميدان بين 25 تا 45 درصد نفت 
توليدي را به بهاي ويژه به موسسه مذكور بفروشد)قيمت ويژه عبارت بود از جمع استهالك ساالنه 
هزينه هاي اكتشاف و توسعه و بهره برداري به اضافه 2% و 50 %  تفاوت بين قيمت جاري بازار و جمع 
هزينه ها( اين رقم 50درصد به عنوان برابري نرخ ماليات بردرآمد منظور شده بود. ضمنًا در مورد 
گاز طبيعي كه همراه با نفت خام توليد مي شد هر مقدار كه پس از مصرف شدن ضمن عمليات و 
تامين احتياجات مصرف داخلي كشور باقي مي ماند طبق همان اصول مربوط به نفت خام بين طرفين 
تقسيم مي شد و براي اولين بار دراين قرارداد، اصلي نوين به عنوان ذخيره ملي منظور گرديد، بدين 
معني كه 50 درصد ذخايري كه كشف شود از شمول قرارداد خارج خواهد بود و با عنوان ذخيره 

ملي كنار گذاشته خواهد شد)اتحاد، رحيم، 1361: 70(.

در قراردادهاي خدمت يا پيمانكاري مانند قرارداد شركت فرانسوي إراپ بيش از 90درصد 
درآمد به ايران تعلق مي گرفت كه در قياس با ساير اشكال قبلي متضمن منافع بيش تري براي دولت 

ايران محسوب مي شد.

5- قرارداد كنسرسيوم دوم فروش و خريد نفت 1352 خورشيدي:

قبل از پايان يافتن مدت قرارداد كنسرسيوم كه قبلًا در سال 1333 منعقد شده بود و متأسفانه بر اثر 
مخالفت و فشار بيگانگان بر مردم ايران تحميل شد و ايران به دليل شكست نهضت ملي شدن نفت 
به ناچار تا سال 1973 ميالدي آن را پذيرفته و عمل مي نمود، ليكن طي دو دهه فوق تحوالت زيادي 
در چگونگي عقد قراردادهاي نفتي كشورهاي همجوار به وقوع پيوسته بود كه با تأسيس سازمان 
اوپك در سال 1960 حق قيمت گذاري نفت را اين سازمان به كشورهاي توليد كننده به جاي 
شركت هاي نفتي داد و از آن تاريخ به بعد قيمت نفت خام در اجالس هاي كنفرانس اوپك با توجه 
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به شرايط بازار و ميزان تقاضا و امكان توليد كشورهاي مصرف كننده تعيين مي شد، لذا پس از اينكه 
كنسرسيوم طرف قرارداد با ايران طبق مفاد قرارداد 1333 نواحي از مناطق قبلي مشمول را به ايران 
مسترد نموده، دولت ايران توانست با شركت هاي ديگري قراردادهايي با شرايط بسيار مطلوب تر و 
درآمد بيش تر به امضاء برساند و با توجه به فضاي مثبت حاكم بر جهان آن روز، توانست قرارداد 
فروش جديدي به نام قرارداد فروش و خريد نفت به مدت 20 سال و با همان شركت هاي بين المللي 
عضو كنسرسيوم تحت شرايط جديد منعقد کند، اين قرارداد كه در حقيقت نوعي تجديد نظر در 
كنسرسيوم اول بود در تاريخ 1352/5/9 به تصويب نهايي مجلسين رسيد و در نتيجه آن حاكميت، 
مديريت، مالكيت به شركت ملي نفت ايران واگذار شد، از جمله تغييرات حاصل شده مي توان به 
كاهش ناحيه قرارداد به ميزان يك سوم و احاله اداره پااليشگاه آبادان به شركت ملي نفت ايران و 
طراحي و برنامه ريزي عمليات ساالنه توليد  صدور نفت اشاره نمود زيرا كه اين امور از آن پس به 
عهده شركت ملي نفت ايران گزارده شده است. در اين قرارداد قانون حاكم بر روابط طرفين، تفسير 

و تعبير قرارداد و داوري آن براساس قوانين ايران تعيين شد.

در قرارداد فروش و خريد نفت ايران به سال 1352 رقم درآمد دولت ايران از 50 درصد مذكور 
در كنسرسيوم اول تغيير يافته و به صورت 55 درصد قيمت اعالن شده منهاي رقم هزينه به اضافه 

بهره مالكانه افزايش يافت كه در مجموع درآمد دولت به 61درصدكل درآمد رسيد.

البته به زعم صاحب نظران هدف اصلي كنسرسيوم از تجديدنظر در سال 1352 اين بوده است که؛ 
اولًا، چون قرارداد 25 ساله قبلي منعقده به سال 1333 در سال 1358 يعني 6 سال باقيمانده به اتمام 
مي رسيد در حقيقت كنسرسيوم با اين ترفند توانست 20 سال ديگر يعني از سال 1352 تا سال 1372 
قرارداد را تمديد كند. ثانيًا، چون کنسرسيوم موظف شده بود كه ميزان توليد را طي اين 20 سال 
از 4 ميليون شبكه در روز به 8 ميليون بشكه در روز افزايش دهد در واقع به نوعي تسريع در نابودي 

ذخاير نفت ما نايل شده بود)اتحاد، رحيم، 1361: 70(.

6- قراردادهاي فروش مستقيم نفت )معروف به پاياپاي(:

شركت ملي نفت ايران مانند هر صاحب مخزني از ابتدا عالقه به داشتن اختيار در فروش و عرضه 
مخازن خود به صورت مستقيم داشته است در اين زمينه براي نخستين مرتبه در سال 1346 كه روابط 
با كشورهاي اروپاي شرقي توسعه يافت، اعضاي كنسرسيوم موافقت كردند كه حدود 20 ميليون تن 
نفت خام در اختيار اين شركت بگذارند تا براي مدت 5 سال در معامالت تهاتري ايران با كشورهاي 
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اروپاي شرقي استفاده شود.

در سال 1352 نيز حدود 200 هزار بشكه در روز در اختيار شركت ملي نفت ايران با توجه به 
عقد قرارداد فروش و خريد نفت 1352 قرار داده شد كه در سال هاي بعد اين سهميه ايران طي 
سال 1357 به حدود 900 هزار بشكه در روز رسيد. دليل اين افزايش نيز به اين جهت بود كه از 
سال 1355 به بعد كنسرسيوم به تعهدات خود عمل ننموده بود. لذا صادرات مستقيم شركت ملي 
نفت ايران هم از مقدار پيش بيني شده بيش تر شد اهم قراردادهاي فروش مستقيم به شرح ذيل 

است)اتحاد، رحيم، 1361: 69(:

قرارداد فروش نفت خام به هندوستان و آفريقاي جنوبي مربوط به پااليشگاه هاي مدرس هند و 
سالسبورگ آفريقاي جنوبي كه دولت ايران در اين پااليشگاه ها سرمايه گذاري كرده بود.

تحويل نفت خام به اسراييل و مقاديري نيز براي عبور از خط لوله ترانزيت اسراييلي كه دولت ايران 
نيز در احداث اين خط لوله مشاركت داشت.

فروش نفت خام به 5 كشور اروپاي شرقي در چهارچوب قراردادهاي بازرگاني كه پرداخت هاي 
اين معامالت اغلب به صورت تهاتري بود.

فروش نفت خام به شركت نفت يوگسالوي در مقابل اجراي پروژه دستگاه تقطير الوان.

تعهدات فروش نفت خام به شركت هاي مختلف جهان در مقابل اجراي طرح هاي صنعتي از قبيل 
فوالد در بندرعباس و نيروگاه هاي اتمي.

جنگي،  هواپيماهاي  قبيل  از  جنگ  وزارت  خريدهاي  مقابل  در  خام  نفت  فروش  تعهدات 
هلي كوپترها و ساير ادوات جنگي.

الزم به ذكر است كه پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران كليه قراردادهاي سابق كان لم يكن 
اعالم شد و فروش نفت خام كلًا دراختيار شركت ملي نفت ايران قرار گرفت)اتحاد، رحيم، 1361: 

  .)70

7- قراردادهاي خدماتي بيع متقابل نفت ايران:

در اين نوع قراردادها كه عمومًا در طبقه قراردادهاي خريد خدمت دسته بندي مي شود، شركت 
سرمايه گذاري خارجي كليه وجوه سرمايه گذاري همچون نصب تجهيزات، راه اندازي و انتقال 
تكنولوژي را برعهده مي گيرد و پس از راه اندازي به كشور ميزبان واگذار مي كند. بازگشت سرمايه 
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و همچنين سود سرمايه شركت سرمايه گذار از طريق دريافت محصوالت توليدي صورت مي پذيرد.

بازپرداخت اصلي و سود سرمايه گذاري از محل مايعات گازي، نفت خام و فرآورده هاي نفتي 
صورت مي گيرد و پرداخت ها هم به صورت نقدي و هم غيرنقدي امكان پذير است. مهم تر ين 

ويژگي هاي اين گونه قراردادها به ترتيب زير است)مبصر، داريوش، 1379: 36-35(:

1- شركت هاي خارجي به صورت پيمانكار بوده و وظيفه تأمين همه سرمايه مورد نياز را به عهده 
دارند.

2- كليه مخارج و هزينه هاي پيمانكار كه در طول پروژه تقبل نموده به همراه بهره سرمايه هاي بكار 
گرفته شده و همچنين نرخ توافق شده، از محل درآمد حاصل از فروش نفت يا گاز بازپرداخت 

خواهد شد.

3- نرخ بازده ساالنه سرمايه گذاري متناسب با پروژه متغير معمولًا 20درصد است و طي اقساط 
مساوي به پيمانكار بازپرداخت خواهد شد.

4- پس از پايان دوره پرداخت اصل، بهره و سود سرمايه گذاري ها، پيمانكار داراي هيچ گونه حقي 
در ميادين نفت و گاز كشور ميزبان نخواهد بود.

5- پس از پايان دوره عمليات اجرايي پروژه، راه اندازي توليد و شروع توليد كشور ميزبان كنترل 
عمليات را بر عهده خواهد گرفت و مسوول تامين هزينه عمليات جاري خواهد بود.

6-پيمانكار خارجي در اين سرمايه گذ اري هاي مشترك فاقد سهم است.

7- پروژه ها فاقد خطرپذيري اكتشاف هستند زيرا همگي در مياديني كه داراي ذخاير اثبات شده 
نفت و گاز هستند به اجرا درخواهند آمد. افزون بر اين، خطرپذيري قيمت به كشور ميزبان منتقل 

شده است و دولت كشور ميزبان پرداخت وجوه مورد توافق را تضمين كرده است.

گفتار دوم( نقاط اشتراك قراردادهاي بين المللي نفتي:

اصولًا  جوانب مشترك قراردادهاي ناشي از عوامل مشتركي است كه بدون در نظر گرفتن نوع 
انعقاد آن ها در پانزده مولفه زير، اين عوامل دسته بندي مي  شوند)منصوری نراقی، محمود، 1350: 

:)46

• مدت قرار داد كه به سه دوره »مقدماتي«، »اكتشاف« و »استخراج«  زمان بندي مي شود.

• انصراف: شركت هاي نفتي طي مدت زماني مشخص كه در قرارداد تصريح مي  شود از مناطق 
معيني كه طبق نقشه مشخص شده است چشم پوشي و آن مناطق را در سررسيد معين به ميزبان 
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تحويل دهند.

• حفاظت: شركت بين المللي نفتي در موافقت نامه قيد مي نمايد كه حداكثر كارآيي فني را رعايت 
كند و كشور ميزبان با كارشناسان خود مي كوشد اين نكته مهم را عملي نمايد.

• بازاريابي: غالبًا چون شركت هاي نفتي از اعتبار و نفوذ و شناخت ساير رقبا برخوردارند اين امر 
معمولًا به همان شركت ها واگذار مي  شود.

• تعيين تكليف در خصوص مالكيت ابزار و آالت توليد بعد از پايان قرارداد.

• تضمين عملكرد: در كليه قراردادها در بندهايي معين، شركت نفتي ملزم به عملكردهايي طبق 
قانون يا توافق نامه مي  شود.

• رعايت تامين تقاضاي داخلي كشور ميزبان.

• احداث صنايع جانبي: اين امكان وجود دارد كه كشور ميزبان بخواهد تا شركت نفتي مبادرت به 
احداث صنايع جانبي مانند واحدهاي عملياتي مورد نياز، پااليشگاه و واحدهاي صنعتي ديگر بنمايد.

• سياست خريد كاال: در اغلب قراردادها شركت هاي نفتي عامل ملزم به تأمين كاال از منابع داخلي 
هستند و اين كاال و خدمات مي بايست در شرايط رقابتي تهيه شوند.

• آموزش نيروي انساني: كشور ميزبان در اغلب قراردادهاي نفتي، شركت خارجي را به آموزش 
افراد خود كه معمولًا از نيروي انساني جوان گزينش مي نمايد ملزم مي دارد.

• معين كردن سطح سرمايه گذاري هاي خارجي: چون تعيين دقيق هزينه هاي مورد لزوم توسعه 
يك ميدان نفت و گاز امكان پذير نيست بنابراين هميشه سقف يا كف هزينه هاي سرمايه اي در 
قرارداد مشخص مي شود و در كليه قراردادها نظارت كشور ميزبان بر اين هزينه ها پيش بيني مي شود.

• الزامات كاري و زمان بندي: در غالب قراردادها حداقل تعداد چاه هايي كه بايد حفر شوند و 
ميزان عمليات اكتشافي كه در نظر است صورت گيرد تعيين و پيمانكار وظيفه دارد طي زمان مورد 

نظر و در سقف هزينه مشخص عمليات مذكور را به اتمام رساند.

• كميته مشترك: در غالب قراردادها دولت ميزبان و يا شركت ملي نفت آن كشور مي تواند از 
طريق كميته مديريت مشتركي كه خود تعيين مي كند بر چگونگي اجراي عملياتي كه شركت 

بين المللي نفتي عامل آن است تأثيرگذار باشد.

• انتشار اطالعات: به منظور اعمال كنترل بر عملكرد شركت نفتي كشور ميزبان در قرارداد به طور 
معمول مواردي را ذكر مي نمايد كه شركت نفتي را ملزم به ارايه كليات اطالعات كسب شده طي 
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عمليات مي کند.

• مرجع حل اختالف: طرفين به هنگام امضاء قرارداد طي ماده اي عمومًا  در قراردادهاي نفتي معين 
مي كنند كه درصورت بروز اختالف در برداشت از مفاد اين قرارداد و يا عدم حسن اجرا و پاي بندي 
هر يك به اجراي تعهدات مندرج در قرارداد چه قانوني حاكم بوده يعني »قانون پايه« را انتخاب 
مي نمايند و به چه مرجعي يعني آيا به محاكم كشور ثالث و يا »داوري بين المللي« و يا »حكميت« 
مراجعه نمايند. درج موارد فوق در اغلب قراردادهاي متداول نفتي امروزه مدنظر دولت هاي ميزبان 
بوده و دقت نظر و پيش بيني نكات تضمين كننده منافع ملي توسط دولت ها است كه ارزش حقوقي 

يك قرارداد بين المللي نفتي را معين مي سازد)مبصر، داريوش، 1379: 36-35(.

گفتار سوم( نقاط تمايز قراردادهاي بين المللي نفتي:
آنچه يك قرارداد را از ساير قراردادهاي مشابه متمايز مي سازد اختالف ساختارها است كه به طور 
خالصه پنج دسته 1- ساختارهاي مالكيتي 2- ساختارهاي عمليات و مديريت 3- ساختارهاي انتقال 
فناوري 4- ساختارهاي تقسيم منافع 5- ساختارهاي خطرپذيري را مي توان به عنوان وجوه اختالف 

قراردادها با همديگر ذكر کرد. 
در تاريخ صنايع نفت گرايش به سمت عقد قراردادهاي خريد خدمات پيمانكاران بيش از پيش 
مد نظر مسئولين اين صنايع بوده، از جمله اين قراردادها »بيع متقابل« است كه جزء اين دسته از 
قراردادها دسته بندي مي  شود. »قراردادهاي پيمانكاري خريد خدمت« اولين بار در صنعت نفت 
ايران با  انعقاد آن در سال 1345 تحت عنوان »إراپ« سرفصل تازه اي را نه تنها در تاريخچه حقوقي 
نفت ايران بلكه با روي آوردن ساير كشورهاي نفت خيز به تبعيت از ايران گشود به لحاظ اهميت نوع 
جديد اين گونه قرارداد كه پس از انقالب اسالمي در صنعت نفت ايران در چارچوب بيع متقابل 
متداول شده است به لحاظ هر چه مفيدتر بودن قياس و رعايت اختصار رئوس مطالب زير در مورد 
قراردادهای بيع متقابل آورده شده است الزم به يادآوري است كه قراردادهاي مشاركت در توليد 
پيش از انقالب اسالمي در صنعت نفت كشورمان منعقد مي شد و فقط نوع دوم يعني قراردادهاي 
نفتي بيع متقابل كه به دليل جديد بودن، سواالت بسياري را نيز در اذهان عموم فراهم آورده است 

رايج مي باشد)مبصر، داريوش، 1379: 36-35(.

گفتار چهارم( جستاری در قراردادهای بيع متقابل از منظر تقنينی و حقوقی:

 در قراردادهای بيع متقابل، کاال و خدمات صادر شده و کاالهايی که متقابلًا بازخريد می شوند 
در يک فرايند توليدی به يکديگر مرتبط هستند. در اين قراردادها يک شرکت خارجی متعهد 
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می شود تا از طريق عرضه ماشين آالت، مواد، تکنولوژی، دانش فنی و ديگر کمک های فنی، مالی 
و اقتصادی به کشور وارد کننده کمک کند تا يک واحد اقتصادی و توليدی راه اندازی نمايد و 
در مقابل موافقت می کند تا هزينه خود را از طريق بازخريد محصوالت حاصل از پروژه مورد نظر 
مستهلک نمايد. مهم ترين اين تسهيالت عبارتنداز: ماشين آالت، مواد، فناوری، دانش فنی، سخت 
افزارهاو نرم افزارهای کامپيوتری، عاليم و نام های تجاری و سايرمجوزهای توليد. سايت اينترنتی 

بيزنس ديکشنری بيع متقابل را چنين تعريف می کند:
A provision in a contract under which the seller agrees to repurchase the 

property at a stated price upon the occurrence of a specified event within 

a certain period of time.

تجارت متقابل مجموعه ای از روش های تجاری است که در آن صادر کننده يا وارد کننده تعهد 
می نمايد تا در ازاء کاال يا خدمات صادره به کشور خريدار )يا وارده از کشور فروشنده(کاال يا 

خدماتی را به ارزش کل معامله يا بخشی از آن خريداری )يا صادر (نمايد.

همچنين طبق ماده 2 آيين نامه بيع متقابل غير نفتی مصوب 79، اين واژه چنين تعريف شده است:

» بيع متقابل يا معامالت دو جانبه به مجموعه ای از روش های معامالتی اطالق می شود که به موجب 
آن سرمايه گذار تعهد می ناميد تمام يا بخشی از تسهيالت مالی )نقدی و غير نقدی( را برای تأمين 
کننده کاالها و خدمات مورد نياز، شامل کاالهای سرمايه ای يا واسطه ای يا مواد اوليه يا خدمات 
جهت ايجاد، توسعه، بازسازی و اصالح واحد توليدی و خدماتی در اختيار سرمايه پذير قرار دهد و 
باز پرداخت تسهيالت شامل اصل و هزينه های تبعی آن را از محل صدور کاال و خدمات توليدی 

سرمايه پذير دريافت کند «.

الف( انواع تجارت )بيع( متقابل:

بيع متقابل در ابعاد حقوقی و عملی و يا برحسب رويه موجود اقسام متفاوتی دارد که ذيلًا به 
مهم ترين آن ها می پردازيم:

نخست؛ معامله تهاتری )پاياپای(: يکی از اقسام بيع يا تجارت متقابل است که در آن مبادله مستقيم 
کاالها و خدمات درازاء کاالها و خدمات ديگر ميان دو طرف و بدون مبادله پول صورت می گيرد.

دوم؛ خريد متقابل: نوعی از تجارت متقابل است که در آن صادر کننده کاالها يا خدمات به 
يک کشور متقابلًا کاالها يا خدماتی را از همان کشور خريداری می نمايد. اين خريد شامل دو 
معامله مستقل است: قرارداد اول)در خريد متقابل(مانند قراردادهای معمولی فروش بين المللی 
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است که طبق آن فروشنده کاال را به خريدار تحويل می دهد و بهای آن را نقدًا به يک ارز مورد 
توافق دريافت می دارد. قرارداد دوم مربوط به الزام فروشنده اوليه به خريد از کشور ديگر است 

که معمولًا کمی وسيع تر و پيچيده تر خواهد بود.

سوم؛ معامله جبرانی: شيوه ای از تجارت متقابل است که در آن وارد کننده تمام يا بخشی از 
قيمت کاالی خريداری شده را به شکل کاال به صادر کننده پرداخت می کند.

چهارم؛ معامله بای بک: اين معامله شکلی از تجارت متقابل است که در آن خريد کارخانجات 
ماشين آالت،تجهيزات توليدی و يا تکنولوژی در ازاء تحويل محصوالت مستقيم يا غيرمستقيم 
اين تسهيالت به فروشنده صورت می گيرد.اصولًا اين قرارداد شبيه سرمايه گذاری خارجی بوده 

و نوعی انتقال تکنولوژی محسوب می شود.

پنجم؛ معامله افست: نوعی از تجارت متقابل است که در آن صادر کننده تجهيزات )غالبًا 
هواپيمايی ونظامی( تعهد می نمايد که قطعات مورد استفاده در اين تجهيزات يا محصوالت 

ديگر را ازکشور وارد کننده خريداری نموده يا موجبات خريداری آن ها را فراهم سازد.

ششم؛ مبادله انتقالی: مبادله انتقالی انتقال مازاد در حساب های تجاری مربوط به موافقتنامه های 
تهاتری دو جانبه است که از طرف بستانکار اين حساب ها به شخص ثالث در ازاء دريافت ارز 

معتبر صورت می گيرد.

ب( محاسن قراردادهای بيع متقابل در صنعت نفت:

در اين قراردادها 1- سهم دولت از درآمدهای پروژه بسيار باالتر از اشکال ديگر قرارداد است 
و حق حاکميت و مالکيت کشور ميزبان نيز حفظ می شود. اين سهم اغلب بيش از 9۰ درصد 
بوده است؛ 2- عمر کوتاه قرارداد به معنی حضور کم تر خارجی هم هست؛ 3- در ميادينی که 
ميزان توليد طی مدت بسيار کوتاهی به نقطه اوج خود می رسد و عمليات توليدی را طی مدت 
کوتاهی می توان به شرکت مّلی نفت واگذار کرد، می تواند شيوه مناسبی تلقی شود، اما در ميادينی 
که به توسعه مرحله به مرحله نياز دارند، بايد قراردادها به صورت چند مرحله ای امضاء شود؛ 4- 
درصورتی که قيمت نفت در ميان مدت و بلندمدت افزايش يابد، حجم منافع پيمانکار خارجی 
از درآمدهای حاصل از طرح به صورت واقعی کاهش خواهد يافت؛ 5- شيوه پاداش و تنبيه، که 
در قراردادهای اخير بيع متقابل لحاظ شده است، می تواند انگيزه های پيمانکار را افزايش دهد، اما 
لزومًا افزايش انگيزه، اين نوع قرارداد را با ديگر شيوه های قرارداد برابر نمی کند؛ 6- قراردادهای
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 بيع متقابل، دستيابی به بازدهی و سهم بيش تر از منافع ناشی از توسعه ميادين را نسبت به ساير 
اشکال قرارداد برای کشور ممکن می سازد.

ج( معايب قراردادهای بيع متقابل در بخش نفت: 

اهم معايب اين نوع از قراردادها را می توان در موارد زير خالصه نمود؛

بيع متقابل طرف خارجی هيچ گونه مسووليت يا تعهدی  نبودن توليد: در قرارداد  صيانتی 
نسبت به دوره طوالنی پس از قرارداد را نمی پذيرد. 

کوتاه بودن مدت قرارداد: برخی مخالفين ،بزرگ ترين اشکال قراردادهای مورد بحث را 
بهره برداری رسيد  به  پروژه  اين که  از  بعد  پيمانکار  به گونه ای که  دوره کوتاه آن می دانند 
عليرغم طوالنی شدن پرداخت هايش، ديگر نظارتی به کار ميدان ندارد و اين امر باعث می شود 

به تجربيات پيمانکار اضافه نشود.

عدم انعطاف قرارداد: يکی ديگر از نارسايی هايی که برای بيع متقابل ذکر می شود ساختار 
سخت و پيچيده آن است زيرا اين قراردادها عملًا درحوزه های کشف شده، آن هم فقط جهت 
عمليات توسعه و استخراج يک فاز مشخص بکار می روند و همخوانی چندانی با قراردادهای 
اکتشاف و به ويژه عمليات توسعه چند فازی يا مرحله به مرحله ندارند. همچنين اين قراردادها 

معمولًا بدون مطالعه قبلی و اطالع از نياز مخازن منعقد می شوند.

باال بودن نرخ بازگشت سرمايه: اگر پروژه در زمان مقرر تحويل شرکت ملی نفت شده و شروع به 
توليد و فروش نفت نمايد، بازپرداخت کليه هزينه ها به پيمانکار از همين محل انجام می شود.

گفتار پنجم( جستاری در لزوم گذار از قراردادهای بيع متقابل و استمداد از 
شيوه های نوين قراردادی:

تجربه يکصد ساله و تحوالت سياسی، اقتصادی، حقوقی، علی الخصوص تحريم های اقتصادی 
تحميلی به کشور نشان داده است که درصورت اتخاذ تدابير حقوقی مناسب در زمان انعقاد 
قراردادهای نفتی می تواند ضمن حفظ اقتدار کشور متضمن امنيت اقتصادی کشور نيز باشد، در 
همين رابطه پس از شکل گيری و شروع به کار دولت تدبير و اميد زمزمه هايی در زمينه تغيير در 
شيوه انعقاد قراردادهای حوزه انرژی به ويژه نفت و گاز به گوش می رسد، به نظر می رسد عمده 
علت اين تغيير ديدگاه حاصل از تجربيات مربوط به انعقاد قراردادهای سابق باشد، چراکه در 
زمان تحريم های اقتصادی بيش از پيش نقاط ضعف اين قراردادها نمايان شد برای تعمق بيش تر 
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در اين رابطه به ديدگاه های موافقان و مخالفان ادامه روند قراردادهای بيع متقابل می پردازيم:  

ماهيت بيع متقابل:

از نقطه نظر مفهوم و ماهيت بيع متقابل پس از قياس آن با ساير نهادها می توان عنوان کرد که 
اين بيع در عرف حقوقی و قراردادی با برگردان Buy-Back به بيع متقابل معروف شده در غير 
اين صورت بيع متقابل همان طور که از نام آن پيدا است در يک صورت ساده از دو قرارداد 
تشکيل شده است. اما در عمل و موارد بسياری از چندين قرارداد تشکيل شده که به وسيله 
يک پروتکل به هم پيوند خورده اند مشتمل بر قرارداد اصلی، قرارداد فرعی، پيمانکاران اصلی، 
پيمانکاران فرعی، قرارداد فاينانس، بيمه و... که همگی تشکيل دهنده قرارداد بيع متقابل است 
با استفاده از متون قانونی و قراردادی و حقوقی، قرارداد بيع متقابل ايرانی اين چنين تعريف شد: 

»بيع متقابل قراردادی است که به موجب آن شرکت نفتی خارجی حسب مورد، کليه هزينه های 
مربوط به سرمايه گذاری، اعم از تأمين مالی پروژه، خريد تجهيزات، نصب، راه اندازی و کليه 
هزينه های مربوط به استفاده از نيروی انسانی و هزينه های عملياتی تا مرحله اکتشاف يا توسعه 
ميادين نفتی يا گازی خاص را به عهده می گيرد و در مقابل شرکت داخلی )شرکت ملی نفت( 
توافق می کند که کليه خدمات پيمانکار اعم از هزينه ها، حق الزحمه و سود سرمايه گذاری از 
طريق فروش مستقيم نفت يا گاز حاصله از همان ميدان به پيمانکار طرف قرارداد يا از طريق 
تخصيص عوايد حاصل از سهم گاز يا نفت طرف قراردادکه توسط شرکت ملی نفت ايران به 

طرف های ثالث فروخته شده را طی اقساط معينی و در مدت زمان معلوم جبران نمايد «.

با اين تعريف می توان به جرأت عنوان کرد قرارداد بيع متقابل از جمله اقسام تجارت متقابل 
است که هم ويژگی های خاص خود را دارا است و هم با ساير اقسام تجارت متقابل، وجوه 
افتراق و اشتراک دارد. بيع متقابل با هيچکدام از اقسام عقود معين در حقوق داخلی و فقه همانند 
عقد جعاله مطابقت ندارد و باتوجه به مفاد قراردادی، از جمله قراردادهای پيمانکاری و خدمت 
است که می توان آن را با ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها تطبيق داد. بيع متقابل به 
عنوان نهادی نوين دارای ماهيتی خاص است که برای قراردادهای خدماتی با اوصاف خاص و 

توافق های جانبی برگزيده شده است.
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ديدگاه مخالفان قرارداد های بيع متقابل: 

نخستين استدالل اين گروه فقدان انگيزه کافی پيمانکار برای استفاده بهينه از مخزن و عدم رعايت 
توليد صيانتی است. از آن جا که پيمانکار در توليدات حاصل از مخزن سهيم نيست، انگيزه کافی 
برای استفاده بهينه و مديريت کارآمد مخزن ندارد که در اين صورت ممکن است توليد صيانتی که 
عبارتست از توليد بهينه از مخزن در طول عمر ميدان نفتی، رعايت نشده و فراموش شود. اين گروه 

جايگزين مناسب قراردادهای بيع متقابل را قراردادهای مشارکت در توليد می دانند. 

همچنين کوتاه بودن مدت قراردادهای بيع متقابل و غيرقابل انعطاف بودن قراردادهای بيع متقابل 
نيز از نقاط ضعف آن ها محسوب می شود، چراکه پيش از آنکه پيمانکار تعهدات قراردادی خود را 

آغاز نمايد، مبلغ کل قرارداد معين است و تجديد نظر در اين مبلغ بسيار سخت است. 

نکته مهم ديگر که بسيار بحث برانگيز است، کم بودن ريسک پيمانکار است، بدين ترتيب که 
بيش تر قراردادهای بيع متقابل در صنعت نفت و گاز ايران در مورد توسعه ميادين و مخازن می باشد 
و شرکت پيمانکار خارجی تنها برای رساندن ميزان توليد تا سقف معينی که در قرارداد می آيد وارد 
عمل می شود و هيچ گونه ريسکی نه در زمينه اکتشاف و نه در ساير زمينه ها متحمل نمی شود و اين 
يکی از بزرگ ترين ايرادهای اين قرارداد است. درنهايت، باال بودن نرخ بازگشت سرمايه، عدم 
آموزش و انتقال تکنولوژی نيز از ديگر معايب اين روش است. عملًا به لحاظ عدم وجود انگيزه و 
مشوق الزم و نيز به علت کوتاه بودن مدت قرارداد، انتقال دانش فنی و تکنولوژی پيشرفته محقق 
و ميسر نشده است و از اين حيث قراردادهای بيع متقابل مزيتی بر قراردادهای مشارکت درتوليد 

ندارند.

ديدگاه موافقان قراردادهای بيع متقابل:

در نقطه مقابل، موافقان قائل به حفظ حاکميت و منافع ملی و عدم مالکيت پيمانکار خارجی بر 
مخازن نفتی هستند، در قراردادهای بيع متقابل مالکيت 100درصد کشور و دولت نسبت به نفت و 
گاز موجود در سفره های زيرزمينی کاملًا حفظ می شود و در هيچ يک از عمليات پروژه، پيمانکار 
مالکيتی بر مخازن پيدا نمی کند. مضافًا، کوتاه بودن مدت قرارداد به زعم اين گروه از مزايای 
آن است، به نظر موافقان، کوتاه بودن مدت قرارداد به معنی کوتاه بودن مدت حضور پيمانکاران 

خارجی و بالطبع جلوگيری از سوء استفاده ايشان است. 



25 چالش های سیاسی اقتصادی و تحوالت حقوقی در قراردادهاي نفتی ایران

انتقال تکنولوژی و دانش فنی و آموزش نيروهای داخلی نيز به نظر اين گروه نکته مثبتی است، 
موافقان عقيده دارند که انعقاد اين قراردادها باعث انتقال دانش فنی روز و تکنولوژی پيشرفته به 
داخل کشور می شود. اين گروه دسترسی به سرمايه گذاری های خارجی و عدم تضمين دولت را 
از نکات مثبت بيع متقابل می دانند، در ابتدای امر، با انعقاد قراردادهای بيع متقابل دولت بدون هيچ 
هزينه ای صاحب يک مخزن توسعه يافته می شود که می تواند از آن بهره برداری نموده و هزينه های 
پيمانکار را بازگرداند و از اين لحاظ قراردادهای بيع متقابل که امکان دسترسی به چنين ساز و کاری 

را فراهم می سازند بسيار مناسب است.

نداشتن ريسک برای دولت از ديگر مزايای بيع متقابل معرفی شده است، موافقان قراردادهای 
مزبور عقيده دارند که قراردادهای بيع متقابل هيچ گونه ريسکی را به دولت تحميل نمی کند، چرا 

که به عنوان نمونه در تبصره 3 آيين نامه اجرايی شيوه قراردادهای بيع متقابل سال 84 آمده است:

» درصورتی که عمليات اکتشاف به کشف ميدان تجاری در منطقه مذکور در قرارداد منجر نشود 
قرارداد خاتمه خواهد يافت و طرف قرارداد حق مطالبه هيچ گونه وجهی را نخواهد داشت «.

شايان ذکر است يکی از محدوديت های عمده ای که قانونگذار به کارفرما تحميل نموده و مالًا بی رغبتی 
آنان را به همراه دارد اين است که اگر ميادين نفتی به فاز توليد نرسند، همه هزينه های صورت گرفته 
پيمانکار بدون جبران باقی می ماند. اين نکته درقوانين و آيين نامه های مختلف بارها اشاره شده است 
که در اينجا به دو نمونه از آن اشاره می شود: الف(آيين نامه اجرايی شيوه قراردادهای بيع متقابل 

مصوب 1384/4/15 هيأت دولت در تبصره 3 ماده 8 مقرر می دارد: 

»... درصورتی که عمليات اکتشاف به کشف ميدان تجاری در منطقه مذکور در قرارداد منجر 
نشود قرارداد خاتمه خواهد يافت و طرف قرارداد حق مطالبه هيچ گونه وجهی را نخواهد داشت«. 

ب(قانون برنامه چهارم توسعه.

البته محدوديت های ياد شده بيش تر در قراردادهای بيع متقابلی که به منظور شناسايی و اکتشاف 
منعقد می شوند و درايران بسيار کم است بروز می يابد، از محدوديت های قراردادی که قانون گذار 
در قوانين ومقررات بر شيوه های سرمايه گذاری از جمله بيع متقابل تحميل نموده است؛ تعيين سقف 

هزينه سرمايه ای قرارداد است.

تنگناها و محدوديت اجرايی قراردادهای بيع متقابل، مستلزم بازنگری در آن

به زعم صاحبنظران، اين نوع قراردادها محدوديت ها و تنگناهای زير را نيز به همراه دارند
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• تعيين سقف قرارداد مطابق ماده 18 قرارداد نمونه، که چنانچه در مراحل اجرايی هزينه ها از سقف 
معلوم تجاوز کند شرکت ملی نفت ايران چنين هزينه هايی بازپرداخت آن ها را تقبل نخواهد کرد.

• عدم اعمال سيستم پاداش و مجازات در زمان اجرای قرارداد. 

• مسووليت محدود پيمانکار نسبت به توليد، تأسيسات، خطوط لوله فقط به دوره راه اندازی و 
تحويل در مدت 21 روز از 28 روز.

• عدم رعايت توليد صيانتی در دوره عمليات توسعه و توليد به دليل کوتاه بودن مدت قرارداد.

• مشکالت مربوط به نحوه تعامل و همکاری با سازمان های ذيربط مثل محيط زيست و... 

• تغييرات فنی در زمان اجرای عمليات و تبعات و آثار مالی آن و مسووليت طرفين.

نتيجه گيری:

در طول قرن بيستم، نفت چه از نظر تحوالت در عقد قراردادهاي حقوقي و چه از نظر وقوع 
تحوالت سياسي و اقتصادي نقش مهم و تعيين كننده اي در سرنوشت كشورهاي نفت خيز ايفاء 
نموده است، مسئله نفت در ايران مرتبط با تحوالت يکصد ساله اخير است. از سال 1908 ميالدي که 
اولين چاه نفت در مسجد سليمان کشف شد تاکنون قوانين و قراردادهاي نفتي متعددی مستخرج از 
اين قوانين، شکل گرفته است. اين قراردادها همواره منشأ مناقشات فراواني بوده است. مطالعه تاريخي 
در قراردادهاي نفتي مؤيد آن است که قراردادهاي نفتي چهره اي از معارضه منافع شرکت هاي نفتي 
خارجي با منافع ملي دولت ميزبان است. چهره اي که امروزه به سمت مشارکت در تقسيم منفعت و 

يا توزيع متناسب منفعت سير قهري داشته است )ايرانپور، فرهاد، 1386(.

روند انعقاد قراردادهای نفتی ايران نشان دهنده تحولی شگرف در شيوه و بنيان حقوقی اين قراردادها 
درکشوراست که با قراردادهاي امتيازي و انتقال مالکيت عين آغاز مي شود. اما پس از ملي شدن 
صنعت نفت، با تصويب نخستين قانون نفت در سال 1336، دوره قراردادهاي امتيازي پايان يافته و 
قراردادهای انتقال مالکيت منفعت يا اجازه بهره برداری)قراردادهاي مشارکتي( پا به عرصه حضور 
می گذارند. تحت تأثير جنبش های ملی با تصويب قانون نفت سال 1353 صراحتًا انعقاد قراردادهاي 
مشارکتي ممنوع مي شود و قراردادهاي خدماتي )پيمانکاري( در دستور کار قرار مي گيرد. پس از 
انقالب اسالمي، قانون نفت سال 1366 تصويب مي شود، ليکن قانون نفت سال 1353 به طور کامل 
فسخ نمي شود و فقط در موارد تناقض، قانون نفت 1366 اعمال مي شود، در اين قانون همچنان 
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روش قراردادهاي پيمانکاري يا خدماتي مجری است. در سنوات بعد با استنتاج از قوانين نفت 1353 
و 1366 يکی از شقوق قراردادهاي خدماتی يعنی بيع متقابل نفتي در کشور رواج مي يابد. 

از آنجا که صنعت نفت ايران براي توسعه بخش هاي پايين و باالدستي، نياز به سرمايه گذاري 
)حدود 50 ميليارد دالر تا سال1400( دارد. گرچه با قيمت هاي باالي نفت در شرايط كنوني بخشي 
از اين منابع مالي از فروش نفت قابل تأمين است، اما به هر حال، استفاده از سرمايه گذاري خارجي 
به منظور جذب تكنولوژي و تسريع برنامه هاي سرمايه گذاري نيز ضروري به نظر مي رسد. طي يك 
دهه اخير، ايران تالش كرده است كه با معرفي قراردادهاي بيع متقابل، بخشي از سرمايه مورد نياز 
و تكنولوژي مناسب را به خدمت صنعت نفت بگيرد. همان طور که اشاره شد، در اين قراردادها، 
پرداخت هاي مربوط به سرمايه گذاري و سود سرمايه گذاري طي يك دوره كوتاه، از محل فروش 
توليدات آن پروژه انجام مي پذيرد. مهم ترين مسأله در معامالت بيع متقابل، توصيف ماهيت حقوقي 
قراردادي است كه در اين زمينه منعقد مي شود. بيع متقابل با نهادهاي حقوقي همچون بيع، معاوضه، 
شركت، جعاله، مضاربه، اجاره به شرط تمليك و صلح تشابهاتي دارد)ايزدی فرد، علی اکبر، 1389(.

به عنوان يك اصل اوليه بايد پذيرفت كه هيچ قراردادي به خودي خود خوب يا بد نيست و 
قرارداد تنها چهارچوب و ظرفي براي تقسيم منافع ناشي از يك همكاري مشترك است. از نظر 
اينكه چه نوع قراردادي تحت چه شرايطي بتواند منافع طرفين قرارداد را تأمين كند و ظرف قرارداد 
با چه مظروفي پر شود، به عوامل متعددي بستگي دارد. عالوه بر اين هر قرارداد داراي نقاط قوت و 
ضعف متفاوتي است و از جهاتي منافع يك طرف يا طرفين را بيش تر يا كم تر تأمين خواهد كرد. 
همچنين بايد توجه داشت كه كمپاني هاي نفتي وكشورهاي ميزبان با توجه به شرايط متفاوت به شيوه هاي 
مختلف عقد قرارداد عالقه نشان مي دهند. اما اين گرايش عمومي لزومًا به معناي آن نيست كه شيوه 
انتخابي به طور قطع بهترين شيوه است. در هر حال، از نظر كمپاني هاي نفتي احتمالًا يك قرارداد 
مشاركت در توليد و سطوح هزينه و ماليات اندك به همراه سهم قابل توجهي از مشاركت در سود 
بسيار جذاب به نظر مي رسد. درحالي كه موافقت نامه امتيازي با نرخ باالي ماليات و سود براي كشور 
ميزبان به رغم ذهنيت غلطي كه اين شيوه از قرارداد را مطلوب ترين شيوه براي خارجيان تلقي مي نمايد، 
امروزه فاقد جذابيت كافي است. با اين وجود چارچوب هايي كه شركت هاي خارجي ترجيح مي 
دهند، لزوما انتخاب نمي شود و اگر چه قراردادهاي مشاركت در توليد موارد استفاده اي بيش تري دارد 
ولي ساير اشكال قرارداد به فراخور نياز مورد استفاده قرار مي گيرد. البته ريسك، عامل تعيين كننده اي در 
انگيزه طرفين قرارداد بازي مي كند. كشف نفت، يك فعاليت بسيار پر ريسك است. در كشورهاي 
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عضو اوپك كه ريسك اكتشاف كم تر است، شركت هاي خارجي، قراردادهاي مشاركتي را 
ترجيح مي دهند. اما در كشورهايي كه ريسك اكتشاف باال است، مطمئنًا يك قرارداد امتيازي 
براي خارجيان مطلوب ترين شكل ممكن است. در مقابل براي كشور ميزبان، قراردادهاي خدماتی 
ريسك پذير بهترين نوع قرارداد است، چراکه در قراردادهاي مشاركت در سرمايه گذاري، شرايطي 
كه رضايت طرفين را تأمين مي كند، دشوار است. در اين ميان قراردادهاي بيع متقابل كه شكل 
خاصي از قراردادهاي خريد خدمت هستند، داراي انعطاف پذيري و جامعيت بيش تري نسبت به 
ساير قراردادها است. اما شيوه پيچيده عقد قرارداد و الزامات متعددي كه در اين شيوه از قرارداد، 
توسط كشور ميزبان پيشنهاد مي شود، يكي ديگر از عواملي است كه باعث مي شود خارجيان شيوه 
مشاركت در توليد را ترجيح دهند. درحالي كه قراردادهاي بيع متقابل اين موقعيت را از ايشان مي 

گيرد)مبصر، داريوش، 1381: 65-34(.

در هر حال زمزمه ها در دولت يازدهم حاکی از آن است که سيستم فعلی قراردادهای بيع متقابل 
که به شرکت های خارجی اجازه نمی دهد در پروژه های نفتی ايران سهامی داشته باشد، تغيير خواهد 
يافت. تغيير شکل قراردادهای نفتی گام مهمی برای ايران به شمار می رود، چرا که ايران منبعث از 
تجربياتی که در دوران استعمار به دست آورده است، به صورت سنتی با هرگونه مالکيت خارجی 
ثروت های گسترده نفتی و گازی  مخالف بوده است. اما تحريم های آمريکا و اروپا موجب شده 
است که توليد نفت ايران که يکی از منابع اصلی درآمد اقتصادی اين کشور است با مشکل مواجه 
شود. بر اساس گزارش آژانس بين المللی انرژی، در ماه سپتامبر، توليد نفت ايران به 2.58 ميليون 
بشکه در روز رسيد که پايين ترين سطح توليد از سال 1989 )يعنی ميزان جنگ ايران و عراق( 
تاکنون است، ايران در اوايل سال 2011 و پيش از وضع تحريم ها، روزانه 3.5 ميليون بشکه نفت 
توليد می کرد. همه عوامل سياسی، اقتصادی، حقوقی و در رأس آن ها تحريم های اقتصادی چند 
ساله اخير بستر ساز شکل گيری چنين تحول عميقی در ديدگاه نفتی کشور شده است، اميد می رود 
اين تغيير نگرش با طی فرآيند کارشناسی و علمی دقيق و در راستای منافع کشور باشد، بر اين اساس 
بهره گيری از توان و دانش متخصصين صنعت نفت و حقوقدانان مسلط در عرصه قراردادهای نفت 
و گاز برای ارايه شيوه های نوين و مترقی قراردادهای حوزه نفت و گاز که با استمداد از تجارب 

گذشته و دستاوردهای حقوقی جلوه ای بومی نيز داشته باشد، ضروری است.
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ارزیابی اثربخشی عوامل مختلف جامعه پذیری دینی،درجه دینداری 
و سایر عوامل در پیشگیری از جرایم اقتصادی

 محمود شهابی 1 

     چکيده:

هر چند فساد اداری و جرايم اقتصادی در بسياری از کشورها رخ می دهند اما در سال های اخير اين روند در 
ايران مورد توجهی جّدی تر قرار گرفته است. در مقاله حاضر نتايج يک پيمايش مقطعی با هدف بررسی همبسته های 
مختلف جرايم يقه سفيدها هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی ارايه شده است. چارچوب نظری اين مقاله 
از تلفيق چند نظريه رقيب يا بديل شکل گرفته است. اين نظريه ها عبارتند از : نظريه ترس از آتش دوزخ از هيرشی و 
استارک، نظريه همبسته های شخصيتی جرايم يقه سفيدها از کالينز و اشميت، نظريه جامعه شناختی فساد از جيمز ويليام 
کلمن و باالخره نظريه اقتصادی جرايم يقه سفيدها يا نظريه انتخاب عقالنی از کورنيش و کالرک.به منظور آزمون 
فرضيه های مستخرج از اين نظريه ها، يک نمونه معرف 120 نفری از زندانيان جرايم اقتصادی محبوس در زندان اوين 
انتخاب شدند و با توجه به ماهيت تحقيق که از نوع عّلی- مقايسه ای يا نيمه آزمايشگاهی بود يک گروه 120 نفری 
ديگر از فعاالن اقتصادی و کارکنان دولت نيز به عنوان گروه همتا به پرسشنامه های تحقيق پاسخ دادند. پرسشنامه های 
مربوط به هر دو گروه مجرم و غير مجرم در ارديبهشت و خرداد 1391 اجرا شدند. نتايج تجزيه و تحليل رگرسيون 
لجستيک 75 درصد از واريانس بين دو گروه مجرم و غيرمجرم را تبيين کرد. بر اساس اين تجزيه و تحليل،مجرمان 
اقتصادی مورد مطالعه عليرغم برخورداری از دينداری و سابقه جامعه پذيری دينی دست به ارتکاب جرم زده اند. به 
عبارت ديگر بين اين دو گروه، از نظر سطح جامعه پذيری دينی و درجه دينداری تفاوت معنی داری مشاهده نشد. به 
عالوه مجرمان اقتصادی مورد بحث در تحليل هزينه- فايده جرم در لحظه ارتکاب آن، احتمال کشف جرم و قطعيت 
و شدت مجازات را بسيار کم تر )در مقايسه با گروه غير مجرم( برآورد کرده بودند و باالخره اينکه درک آنان در 
لحظه ارتکاب جرم اين بوده است که فرصت ارتکاب جرم در محل کار مهيا است و بايد آن را مغتنم شمرد.بر اساس 
نتايج تحليل رگرسيونی، وجود فرصت ارتکاب جرم اقتصادی در محل کار و دست کم گرفتن احتمال کشف جرم 
و قطعيت و شدت مجازات مهم ترين عوامل مؤثر يا پيش بينی کننده ارتکاب جرايم اقتصادی محسوب می شوند. 
در مجموع رويکردهای جامعه شناختی و اقتصادی )که بر بازدارنده های بيرونی يا محيطی تاکيد می کنند( می توانند 

تفاوت بين دو گروه مجرم و غيرمجرم را تبيين کنند.  
ارتکاب  فرصت  از  ادراک  دينی،  پذيری  جامعه  عوامل  اقتصادی،  جرايم  کليدی:  واژگان 

جرم،ادراک از احتمال کشف جرم 

mshahabi88@gmail.com  -1. استاديار جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبايی

سال ششم
 شماره نوزدهم

بهار1393
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مقدمه: 

در خصوص پيشگيری يا بازدارندگی از جرايم اقتصادی دو ديدگاه کلی وجود دارد. يکی بر 
ترس از مجازات الهی يا اخروی )که خود محصول عملکرد عوامل جامعه پذيری دينی در تقويت 
درجه دينداری است(به عنوان عامل بازدارنده درونی و پيشگيری کننده از جرم تاکيد می کند و 
ديگری بر ترس از مجازات قانونی يا دنيوی و از بين بردن فرصت ارتکاب جرم به عنوان عامل 
بازدارنده بيرونی يا محيطی تاکيد می کند. مطابق با ديدگاه اول برخی از جامعه شناسان بر اساس 
مدل ساختی- کارکردی، نقشی مهم برای دين قائل شده بر کارکردهای دين برای حفظ الگو و 
يکپارچگی اجتماعی تأکيد کرده و آن را منبع شکل گيری ارزش های مرکزی يک جامعه که 
وفاق اجتماعی مرهون آن است دانسته اند. مطابق با اين ديدگاه دين هم برای فرد و هم برای جامعه 
کارکردهايی را ايفا می کند. برای فرد، دين به سؤال هايی در خصوص ماهيت و هدف از خلقت 
انسان و جهان پاسخ می دهد. نيازهای عاطفی انسان )نياز به حمايت و اطمينان در زمان بحران و بروز 
مشکل( را تأمين می کند، کدها يا اصول اخالقی خاصی را برای هدايت رفتار در اختيار فرد قرار 
می دهد، حس تعلق به اجتماع را در فرد ايجاد می کند. برای جامعه نيز دين کارکردهای مهمی را 
ايفا می کند. برخی از اين کارکردها عبارتند از ايجاد حس تعلق و همبستگی اجتماعی در يک 
گروه اجتماعی، کنترل اجتماعی رفتارهای ضد اجتماعی از طريق ايجاد ترس از »گناه« و تقويت 

اخالقيات و هنجارهای جامعه از طريق وعده مجازات های اخروی.

» شرکت و اليسون«نتايج و آثار اجتماعی دين را در چهار مقوله دسته بندی کرده اند: اثر دينداری 
بر باورها و تعهدات سياسی، روابط خانوادگی، بهداشت و سالمت، سرمايه اجتماعی. اين دو محقق 
تأثير دين در بازدارندگی افراد از ارتکاب جرم و انحراف را در ذيل مقوله چهارم )سرمايه اجتماعی( 
مورد توجه قرار داده اند. تحقيقات انجام شده در خارج از کشور حاکی از آن است که قدرت 
بازدارندگی دين به پنج دليل برمی گردد. اول به دليل درونی شدن هنجارها و پيام های اخالقی، دوم به 
دليل ترس افراد از عقوبت الهی )همان اثر ترس از آتش دوزخ(، سوم به دليل تهديد مجازات های 
اجتماعی از سوی هم دينان، چهارم ميل به تأييد از سوی گروه های مرجع در درون اجتماع های 
دينی، و پنجم قرار نگرفتن فرد در معرض دل مشغولی های منحرفانه )يا نداشتن وقت برای چنين دل 
 Sherkat and Ellison,(به دليل سرگرم بودن افراد در فعاليت ها و شبکه های دينی )مشغولی هايی
369 :1999(. بنابراين در تحقيق حاضر منظور از بازدارنده های درونی يا دينی، اثرات دينداری 

و عملکرد دينی نهادهای مسوول جامعه پذيری دينی بر پيشگيری يا بازدارنگی از جرايم اقتصادی 
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است. 

از طرف ديگر دين و دينداری در برخی از نظريه های کالسيک جامعه شناختی چندان جدی 
گرفته نشده است و تجربه مدرنيته در دنيای غرب باعث شده که عده ای از جامعه شناسان از کاهش 
اقتدار نهادهای دينی يا کاهش کارکرد دين تحت تأثير فرايند نوسازی خبر دهند. در مورد جامعه 
ايرانی نيز به رغم تالش همه دستگاه های متولی ترويج دينداری و تبليغات دينی، نگرانی هايی در 
خصوص وضعيت دينداری مردم از سوی مسووالن و مديران فرهنگی کشور ابراز شده است. به 
زعم عده ای از مديران فرهنگی کشور در حال حاضر بين اهداف برنامه های دينی اجرا شده در سه 
دهه اخير و »نتايج« آن ها در جامعه فاصله وجود دارد. آنان معتقدند که »نتايج تربيت دينی« بايد »در 
سطح جامعه« و به شکل کاهش ميزان شيوع و بروز ناهنجاری ها و آسيب های اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی در جامعه بروز و ظهور پيدا کند. اين دغدغه ها در سال های اخير دو چندان شده است چرا 
که ادعا می شود که بين دينداری و درجه ارتکاب جرم همبستگی معنی داری )همبستگی منفی يا 
معکوس( مشاهده نمی شود. به عبارت ديگر گفته می شود بين اهداف تبليغات دينی و نتايج مورد 
انتظار از آن در جامعه فاصله ديده می شود به طوری که اثرگذاری تبليغات دينی بر کاهش جرم 
و انحراف مورد ترديد واقع شده است. بر همين اساس عده ای از صاحب نظران برای پيشگيری 
يا بازدارندگی از جرايم اقتصادی بر بازدارنده های بيرونی يا محيطی تأکيد می کنند. اين دسته از 
صاحب نظران بر اين باورند که برای مبارزه با فساد يا جرايم اقتصادی بايد ساختارها و قواعد رفتار 
اقتصادی اصالح شود تا فرصت ارتکاب جرم به حداقل برسد و نظام قضايی در جامعه به گونه ای 
عمل کند که تلقی و ادراک کنشگران از احتمال کشف جرم، قطعيت مجازات و شدت مجازات 
را تحت تأثير قرار دهد به نحوی که در تحليل هزينه – فايده جرم از سوی کنشگران، هزينه های 

برآورد شده بيش از فوايد برآورد شده از ارتکاب جرم ادراک شده باشند.  

تحقيق حاضر با هدف ارزشيابی اثربخشی بازدارنده های درونی و بيرونی در پيشگيری از جرايم 
اقتصادی اجرا شده است. 

مرور سوابق تجربی، تدوين چارچوب نظری و فرضيه های تحقيق: 

در تحقيق حاضر فرآيند جامعه پذيری رسمی و غير رسمی و درجه دينداری افراد از لحاظ قدرت 
بازدارندگی از جرم در کنار ساير بازدارنده ها )قدرت بازدارندگی متغيرهای مستخرج از نظريه های 
اين چارچوب،بازدارنده های  اند. در  واقع شده  بررسی  رقيب( در يک چارچوب واحد مورد 
درونی با الهام از فرضيه معروف »ترس از آتش جهنم« که اولين بار توسط هيرشی و استارک 
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مطرح شد آزمون شده اند. بر طبق اين فرضيه افرادی که معتقد به وجود شيطان و حيات پس از مرگ 
هستند به خاطر ترس از مجازات های اخروی کم تر احتمال دارد که مرتکب رفتار منحرفانه ای 
شوند)Hirschi& Stark,1969:202-203(. »هريس« )2003( در مقاله ای استدالل کرد که اگر 
ترس از مجازات های اخروی پس از مرگ می تواند فرد را از رفتار منحرفانه باز دارد پس ترس 
از عقوبت و مجازات الهی در طول حيات نيز می تواند فرد را از ارتکاب جرم و انحراف بازدارد. 
هريس»فرضيه عقوبت الهی اين جهانی« را با تجزيه و تحليل داده های پيمايش پرسشنامه ای بر روی 
1393 نوجوان عضو کليسايی در امريکا آزمون کرد و به اين نتيجه رسيد که کسانی که معتقدند به 
وجود يک خدای قدرتمند و عليم که افراد را به خاطر عدم درستکاری شان در اين جهان مجازات 
می کند کم تر قصد ارتکاب جرم در آينده را دارند. بنابراين فرضيه »ترس از عقوبت الهی اين 

.)Harris, 2003( جهانی« تأييد شد

»همادون«يکی از محققان بلژيکی در مقاله ای پژوهشی با عنوان »ترس از خدا يا از انسان: تأثير دين 
بر نگرش نسبت به تقلب و استفاده رايگان از وسايل حمل و نقل عمومی« ضمن تأييد تجربی نظريه 
عواطف اخالقی آدام اسميت به اين نتيجه رسيده است که دين از طريق مؤلفه باور به وجود خدا 
بر نگرش نسبت به تقلب و استفاده رايگان از وسايل حمل و نقل عمومی تأثير می گذارد. اما چنين 
تأثيری در کشورهايی مشاهده شده است که تصورشان از خداوند يک موجود فعال، مجازات گر و 
قضاوت کننده بوده است و نه يک موجود انتزاعی و دست نيافتنی. بنابراين همچون تحقيقات قبلی، 
در تحقيق فوق معلوم شده است که ترس از يک خدای خبير و جزا دهنده، بر ادراک افراد از هزينه 
و فايده مترتب بر رفتارهای غيراخالقی مؤثر است. البته بين افراد مذهبی و غيرمذهبی از نظر اخالقی 
تفاوتی مشاهده نشده است هر دو در نگرش شان نسبت به فعاليت های متقلبانه تحت تأثير برآورد 
هزينه و فايده بوده اند. افرادی که از مجازات می ترسند يا به هر دليلی هزينه زيادی برای رفتارهای 
 H’madoun,(   خاصی قايل اند بسيار محتمل است که از آن رفتارهای متقلبانه فاصله بگيرند

. )2011

مطالعات انجام شده در خصوص تأثير بازدارنده های بيرونی در پيشگيری از جرم به طور عام 
و جرم اقتصادی يا فساد به طور خاص عمدتا بر اساس سه نظريه روانشناختی، جامعه شناختی و 
اقتصادی )نظريه انتخاب عقالنی( صورت گرفته اند. اين سه نظريه در تحقيق حاضر در مقايسه با 

نظريه ترس از آتش دوزخ نظريه های رقيب محسوب می شوند. 

تحقيق کالينز و اشميت بر روی جرايم يقه سفيد ها در آمريکا اولين پژوهش روانشناختی در 
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خصوص تأثير شخصيت بر روی جرايم يقه سفيدها محسوب می شود. آنان در تحقيق خود بر روی 
دو نمونه مجرمان يقه سفيد و همتايان غير مجرم شان به اين نتيجه رسيدند که مجرمان يقه سفيد در 
مقايسه با همتايان غير مجرم خود افرادی مسووليت ناپذير، بی اعتنا به قواعد و مقررات، ريسک پذير 

.)Collins and Schmidt, 1993( و غيرقابل اعتماد هستند

چهار محقق آلمانی نيز با الهام از تحقيق کالينز و اشميت، در پژوهشی تحت عنوان همبسته های 
شخصيتی جرايم يقه سفيدهاو با اجرای يک تحقيق عّلی- مقايسه ای بر روی 76 زندانی جرايم يقه 
سفيد )70 مرد و 6 زن( و 150 نفر از همتايان غيرمجرم آنان )94 مرد و 56 زن( به اين نتيجه رسيدند 
که جرايم يقه سفيدها در ميان مديران تجاری آلمان عمدتا در ميان مردان و کسانی که بر رفتار 
خود کنترل ندارند و درجه بااليی از خودشيفتگی و لذت گرايی را تجربه می کنند رخ می دهند 

.)Blickle et al. 2006(

جيمز ويليام کلمن يکی از نظريه پردازان مطرح در حوزه جرايم اقتصادی با تلفيق چند نظريه 
مختلف، يک مدل تبيينی واحد ارايه کرده است که مهم ترين نظريه جامعه شناختی جرايم يقه 
سفيد ها محسوب می شود. وی معتقد است جرايم اقتصادی را با توجه به سه عامل می توان تبيين 
کرد:  اول انگيزه ها، دوم دليل تراشی برای ارتکاب جرم يا ادراک فرد از درجه ريخته شدن قبح2 

جرايم اقتصادی و سوم فرصت ارتکاب جرايم اقتصادی.

در بحث از انگيزه ها، کلمن متخلفان اقتصادی را از نظر نوع انگيزه در دو گروه مقوله بندی کرده 
است. گروه اول متخلفانی هستند که در پاسخ و در واکنش به يک بحران دست به تخلف اقتصادی 
می زنند. اين بحران ها از هر نوعی می توانند باشند اما وجه مشترک آن ها اين است که متخلف در 
چنين مواقعی از موقعيت و اعتماد ديگران به خود سوء استفاده می کند. چنين فردی به اين دليل 
مرتکب جرم اقتصادی می شود تا با خطراتی که وی، اعضای خانواده يا شرکت بازرگانی وی را 
تهديد می کنند مقابله کند. کسانی که بحران های فوق الذکر را تجربه می کنند معموال کسانی هستند 
که به دليل فشارهای ناشی از رقابت در بازار اقتصاد بر سر يک دوراهی قرار می گيرند: که آيا به 
قانون احترام بگذارند حتی اگر به قيمت حذف آنان از گردونه رقابت اقتصادی منجر شود يا اينکه 
مرتکب جرم شوند و ريسک دستگيری و محکوميت را به جان بخرند.  گروه دوم متخلفانی هستند 
که در يک وضعيت بحرانی دست به ارتکاب جرم اقتصادی نزده اند بلکه از روی قصد و رضا از 
فرصت هايی که وقوع جرم را ممکن می سازند استفاده می کنند. اين دسته از افراد اگر چنين فرصتی 

 2-Neutralization
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پيدا نمی کردند هرگز مرتکب جرم نمی شدند. اين دسته از افراد گاه ممکن است از سوی ديگران 
برای ارتکاب جرم گماشته شوند)از سر توطئه و دسيسه چينی(.

به زعم کلمن نکته شگفت انگيز در اين ميان اين است که افراد موفق، مرتکب جرايم اقتصادی 
می شوند. دليل اين امر از نظر کلمن ويژگی های شخصيتی اين افراد است: آمادگی برای خطر 
کردن و حرص و آز و طمع و جاه طلبی و بلندپروازی برای کسب منافع بيش تر است. عده ای از 
مجرمان اقتصادی نيز نگران آن هستند که از نردبان تحرک طبقاتی تنزل کنند و منزلت سابق خود را 
از دست بدهند. اسطوره موفقيت غالب در يک جامعه که مصداق آن سربلند بيرون آمدن از رقابت 
اقتصادی است تقويت کننده ارزش هايی است که مروج جرايم اقتصادی است. ترس از شکست 
و ورشکستگی به اين معنی است که جرايم اقتصادی در زمان رکود اقتصادی بيش از زمان رونق 

رخ می دهند.

 در بحث از قبح زدايی از جرم يا دليل تراشی برای ارتکاب آن، کلمن معتقد است در اليه های 
زيرين انگيزه های ارتکاب جرم فضای هنجاری ای وجود دارد که بر نگرش مرتکبين اين جرايم اثر 
می گذارد. خانواده و مدرسه نقش مهمی در شکل گيری اين هنجارها ايفا می کنند. نحوه سازمان 
دهی  زندگی کاری يا تجاری نيز بر شکل گيری اخالقيات در سطح جامعه و انگيزش برای ارتکاب 

جرايم اقتصادی اثرگذار هستند.

اين فضای هنجاری نيز به نوبه خود تحت تأثير تحوالت اجتماعی است. هنگامی که نظام های 
حافظ هنجارهای اجتماعی متحول می شوند و يا از بين می روند جرم افزايش می يابد. به همين دليل 
فرار از ماليات در کشورهای غربی بسته به بی ثباتی اجتماعی ناشی از تحوالت سريع رخ می دهند 

و نه به خاطر رقم باالی ماليات.

در اينجا کلمن از نظريه ساترلند )1949( نيز مدد می گيرد. به زعم ساترلند جرم شناس سرشناس 
آمريکايی که مفهوم جرم يقه سفيدها نخستين بار از سوی او تعريف شد رفتار مجرمانه، رفتاری 
فراگرفتنی است. چنين رفتاری در محيط هايی رخ می دهد که انجام آن بيش از احترام و عمل به 
قانون، مفيد پنداشته می شود. افراد رفتار مجرمانه را ياد می گيرند و در قالب رفتارهای مجرمانه ای 
که ويژه يک محيط خاص است جامعه پذير می شوند. چنين محيطی معمولًا از محيط های ديگری 
که در آن جا چنين رفتارهايی نادرست تلقی می شوند جدا هستند. محيط های جرم خيز ممکن 
است شامل دسته های تبهکار جوانان يا سازمان های جا افتاده ای مثل شرکت ها يا اداره های يک 
شرکت شود. در اين شرکت ها افراد  نه تنها تکنيک های الزم برای قانون شکنی را می آموزند بلکه 
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انگيزه های انجام آن را نيز به دست می آورند. سازمان ها و هنجارهايی که در آن سازمان ها شکل 
می گيرند عامل تبيين کننده مهمی در رابطه با جرايم اقتصادی محسوب می شوند. حتی اگر برخی 
از افراد آن سازمان را ترک کنند و عده ديگری جايگزين شوند همان فعاليت مجرمانه ممکن است 

.)Sutherland,1949(تداوم يابد

 قادر بودن مجرم به دليل تراشی برای رفتار مجرمانه خود نقش مهمی در ايجاد انگيزه در وی برای 
ارتکاب جرم ايفا می کند. متخلفان اقتصادی معمولًا در پذيرش ارزش های اجتماعی غالب در يک 
جامعه با ديگران مشترک هستند. آن ها احتياج دارند که تخلفات خود را با آن انگيزه ها به نحوی 
تعريف کنند که در باطن خود با طرز تفکرشان از خود به عنوان شهروندان وفادار به قانون مشکلی 
پيدا نکنند. مسأله فقط قادر بودن مجرم به مجوزتراشی برای تخلف خود پس از ارتکاب جرم نيست 

بلکه قبح زدايی از اين رفتار قبل از ارتکاب تخلف و جرم نيز هست. 

ذکر نمونه هايی از قبح زدايی ارتکاب جرم در اينجا الزم است: اين تصور که »همه دارند همين 
کار را می کنند« يا » کار من که به کسی ضرری نمی رساند«. قبح زدايی يعنی اينکه فرد ممکن است 
داليل خوبی برای ارتکاب جرم برای خود داشته باشند مثلًا نجات يک شرکت تجاری و زندگی 
کارکنان آن و يا موجه جلوه دادن يک جرم با اشاره به نيازهای اعضای خانواده نمونه ديگری از 
قبح زدايی زمانی است که مردم عادی مشاهده کنند پاداش های آنچنانی به برخی مديران بخش 
دولتی پرداخت می شود در اين صورت آن ها ممکن است از تقلب در پرداخت ماليات خود چندان 

احساس گناه نکنند و خود را محق بدانند. 

در جوامع امروز که اشباع رسانه ای را تجربه می کنند خواه ناخواه قبح زدايی از جرايم اقتصادی 
نيز به وفور ديده می شود. انتشار اخبار رسوايی های اقتصادی يا مالی در بخش دولتی و خصوصی 
در قالب اختالس، ارتشاء، فساد بانکی و نظاير آن به فرايند قبح زدايی از چنين رفتارهای مجرمانه ای 

دامن می زند.  

در بحث از فرصت ارتکاب جرم نيز کلمن معتقد است برای آنکه جرمی به وقوع بپيوندد يک 
وضعيت يا فرصت الزم است. وضعيت ها و فرصت هايی از اين نوع به نحوه سازمان دهی زندگی 
کاری و تجاری مربوط می شود. عملکرد نظام های نظارتی هم نقش مهمی در پديد آمدن يا نيامدن 
اين فرصت ها ايفا می کنند مثلًا در جوامع غربی پديده فرار از ماليات را می توان با سطح فرصت های 
موجود برای طفره رفتن از پرداخت ماليات تبيين کرد. وقتی چنين فرصت هايی به خاطر اعمال 
تدابير الزم کاهش يابد ميزان فرار از ماليات هم کاهش می يابد. کلمن با توجه به وجود فرهنگ 
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رقابتی در جامعه مدرن استدالل می کند که روند جرم در حوزه تخلفات و جرايم اقتصادی عمدتًا 
نتيجه پيدايش فرصت های جذاب برای ارتکاب جرم است تا تفاوت بين افراد در سطح انگيزش  

.)Coleman, 2001(

و باالخره بايد از نظريه اقتصادی جرايم يقه سفيدها )Becker, 1968(يا نظريه انتخاب عقالنی 
يا نظريه پيشگيری وضعيتی)Cornish and Clark, 1987, and Clark, 1980(ياد کرد که 
فرضيه مربوط به ادراک فرد از احتمال کشف جرم و قطعيت و شدت مجازات در تحقيق حاضر از 
آن استخراج شده است. بر طبق اين نظريه افراد بر اساس تحليل هزينه، فايده ی ارتکاب جرم تصميم 
می گيرند که مرتکب جرم شوند  يا نشوند. اگر فايده يا نفع ادراک شده مترتب بر ارتکاب جرم 
بيش از هزينه های آن باشد )بر اساس احتمالی که فرد می دهد( در اين صورت وی تصميم می گيرد 
که مرتکب جرم شود. مجرمين معمولًا مزايا و منافع مترتب بر رفتار مجرمانه و احتمال دستيابی به 
آن ها را بيش از حد واقعی برآورد می کنند و هزينه های ناشی از ارتکاب جرم و احتمال تحمل ضرر 

و زيان را کم برآورد می کنند.

بدين ترتيب برای آزمون فرضيه بازدارندگی کيفيت جامعه پذيری دينی )ميزان قرار گرفتن در 
معرض پيام های دينی عوامل مختلف جامعه پذيری دينی( و ميزان دينداری فردی و تعيين سهم و 
ارزش بازدارندگی آن دو متغير در مقايسه با ساير عوامل بازدارنده، تلفيقی از مدل های پيشگيری 
درونی و بيرونی به عنوان نظريه های رقيب در تبيين متغير وابسته يعنی ارتکاب يا عدم ارتکاب جرايم 
اقتصادی مورد استفاده واقع شده اند. در اين مقاله معلوم خواهد شد که آيا قرار گرفتن در معرض 
پيام های دينی عوامل مختلف جامعه پذيری دينی و همچنين درجه دينداری قدرت بازدارندگی از 
ارتکاب جرايم اقتصادی را دارند يا خير. به عبارت ديگر در اين مقاله مشخص خواهد شد که رابطه 
بين دو متغير مستقل )عوامل مختلف جامعه پذيری دينی و درجه دينداری( و متغير وابسته )ارتکاب 
يا عدم ارتکاب جرم( پس از افزودن کنترل های سکوالر )مثال ادراک فرد از احتمال کشف جرم و 
شدت مجازات، درجه لذت جويی، درجه خودشيفتگی، درجه کنترل نفس، ادراک فرد از وجود 
فرصت ارتکاب جرم در محيط کار، ميزان ترس از سرافکندگی نزد خانواده و ديگران به دليل 
مشکالت مالی، ميزان طمع ورزی و دليل تراشی برای ارتکاب جرم( به مدل تحليلی تحقيق همچنان 
پايدار باقی می ماند يا خير با توجه به چارچوب نظری فوق فرضيه های زير مطرح و آزمون شده اند:

1. بين مجرمان اقتصادی )زندانی( و همتايان غيرمجرم آنان از نظر سطح جامعه پذيری دينی در 
محيط خانواده پدری )خاستگاه( تفاوت معنی داری به لحاظ آماری وجود دارد.
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2. بين مجرمان اقتصادی )زندانی( و همتايان غيرمجرم آنان از نظر سطح جامعه پذيری دينی از 
طريق دوستان صميمی تفاوت معنی داری به لحاظ آماری وجود دارد.

3. بين مجرمان اقتصادی )زندانی( و همتايان غيرمجرم آنان از نظر سطح جامعه پذيری دينی در 
محيط مدرسه )در دوران دانش آموزی آنان( تفاوت معنی داری به لحاظ آماری وجود دارد. 

4. بين مجرمان اقتصادی )زندانی( و همتايان غيرمجرم آنان از نظر سطح جامعه پذيری دينی در 
محله و اجتماع تفاوت معنی داری به لحاظ آماری وجود دارد.

5. بين مجرمان اقتصادی )زندانی( و همتايان غيرمجرم آنان از نظر سطح جامعه پذيری دينی از 
طريق برنامه های دينی صدا و سيما تفاوت معنی داری به لحاظ آماری وجود دارد. 

6. بين مجرمان اقتصادی )زندانی( و همتايان غيرمجرم آنان از نظر سطح جامعه پذيری دينی از 
طريق محصوالت فرهنگی مجوز گرفته از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تفاوت معنی داری به 

لحاظ آماری وجود دارد.  

7. بين مجرمان اقتصادی )زندانی( و همتايان غيرمجرم آنان از نظر درجه دينداری تفاوت معنی 
داری به لحاظ آماری وجود دارد. 

8.. بين مجرمان اقتصادی )زندانی( و همتايان غيرمجرم آنان از نظر ادراک در مورد احتمال کشف 
جرم و قطعيت و شدت مجازات مترتب بر ارتکاب جرم تفاوت معنی داری به لحاظ آماری وجود 

دارد.

9. بين مجرمان اقتصادی )زندانی( و همتايان غيرمجرم آنان از نظر درجه لذت جويی تفاوت معنی 
داری به لحاظ آماری وجود دارد.

10. بين مجرمان اقتصادی )زندانی( و همتايان غيرمجرم آنان از نظر درجه خود شيفتگی تفاوت 
معنی داری به لحاظ آماری وجود دارد.

11. بين مجرمان اقتصادی )زندانی( و همتايان غيرمجرم آنان از نظر درجه ناتوانی در کنترل نفس 
)کنترل بر رفتار خود( تفاوت معنی داری به لحاظ آماری وجود دارد.

12. بين مجرمان اقتصادی )زندانی( و همتايان غيرمجرم آنان از نظر درجه ترس از سرافکندگی 
ناشی از بحران مالی نزد خانواده و ديگران تفاوت معنی داری به لحاظ آماری وجود دارد.

13. بين مجرمان اقتصادی )زندانی( و همتايان غيرمجرم آنان از نظر درجه طمع ورزی و دليل 
تراشی برای ارتکاب جرم تفاوت معنی داری به لحاظ آماری وجود دارد.
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14. بين مجرمان اقتصادی )زندانی( و همتايان غيرمجرم آنان از نظر ادراک از ميزان وجود فرصت 
ارتکاب جرم در محيط کار تفاوت معنی داری به لحاظ آماری وجود دارد.

روش تحقیق: 

اين پژوهش از نظر نوع و ماهيت نتايج، پژوهشی کاربردی از نوع ارزيابی3 است که خود زير 
مجموعه تحقيقات سياست پژوهی4 محسوب می شود. ذکر اين نکته الزم است که ارزيابی، يک 
روش تحقيق محسوب نمی شود بلکه ارزيابی به هدفی که به خاطر آن تحقيق انجام می شود اشاره 
 .)Dane, 2011: 298( می کند و برای انجام آن می توان از همه روش های تحقيق استفاده کرد
تحقيق های ارزيابي اثرات سياست ها و برنامه ها را بر روي آماج آن سياست ها و برنامه ها ) يعني افراد، 
گروه ها، نهاد ها و اجتماعات( از نظر ميزان تحقق اهداف، مورد بررسي قرار مي دهند. ارزيابی  به 
راه های منظم برای جمع آوری، تجزيه و تحليل و کاربرد اطالعات جهت پاسخگويی به سواالتی 
در خصوص پروژه ها، سياست ها و برنامه ها خصوصا راجع به اثربخشی و کارآيی آن ها اطالق 
می شود. هم در بخش دولتی و هم بخش خصوصی، طرف های ذی نفع می خواهند بدانند آيا 
برنامه هايی که آنان اجرا می کنند و بودجه زيادی صرف اجرای آن ها می کنند واقعا اثرات مورد 

انتظار5 آنان را در پی دارند يا خير، کار محقق ارزياب پاسخگويی به اين سوال است.   

مشکل اصلی در ارزيابی اثرات يک برنامه اين است که گاهی اوقات برآيندهای مطلوب ممکن 
است تحت تأثير عواملی غيرمرتبط با برنامه ايجاد شده باشند. لذا ارزيابی تأثير متضمن ارايه يک 
برآورد از اثرات خالص يک برنامه است يعنی تغييرات ناشی از مداخله قطع نظر از تغييرات ناشی 
از عملکرد فرايندها و رويدادهای ديگر که بر شرايط اجتماعی موضوع مداخله اثرگذار بوده اند. 
به منظور اجرای يک ارزيابی تأثير، ارزياب بايد طرحی را تنظيم کند که قادر به تعيين وضعيت 
گيرندگان برنامه بر اساس سنجه های برآيندی مرتبط باشد و بتواند برآورد کند که اگر مداخله ای 

صورت نمی گرفت آن وضعيت چگونه می بود. 

در تحقيق حاضر برای اينکه بتوان اثر بازدارندگی از جرم را به دينداری و ميزان قرار گرفتن فرد 
در معرض تبليغات دينی اجرا شده از سوی نهادهای جامعه پذيری دينی )و ساير عوامل بازدارنده( 

3-EvaluationResearch
4-PolicyResearch
5-Intendedeffects
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نسبت داد ارزيابی ما بايد خصلتی مقايسه ای )تطبيقی( داشته باشد. برای اينکه ارزيابی چنين خصلتی 
داشته باشد يا بايد از گروه های کنترل استفاده کرد تا از اين طريق اثر بازدارندگی مشاهده شده را 
بتوان به تفاوت بين دو گروه )آزمودنی و کنترل( نسبت داد )يعنی دو گروه مجرم و غير مجرم( و 
يا اينکه از کنترل های آماری بر روی عوامل منتخب استفاده کرد. در تحقيق حاضر از هر دو روش 

برای تعيين اثر و سهم بازدارندگی دينداری استفاده شده است.

از اين گذشته، چارچوب نظری انتخاب شده برای اجرای تحقيق حاضر به نحوی است که هم 
سهم تأثير بازدارنده های درونی )يعنی تأثير همه نهادهای مسوول جامعه پذيری دينی(را به طور 
جداگانه و يکجا تعيين می کند و هم سهم تأثير بازدارنده های بيرونی را به طور جداگانه و به طور 
يکجا تعيين می کند. رويکرد جرم شناسانه ما در اين تحقيق ارزش نسبی اثربخشی همه نهادهای 
مسوول جامعه پذيری دينی در پيشگيری از جرم را با هم در نظر می گيرد.يکی از اين نهادها ممکن 

اثر بيش تر و قوی تری در مقايسه با ساير نهادها داشته باشد. 

به عالوه در اين پژوهش از روش پيمايش و طرح عّلی – مقايسه ای يا گذشته نگر به منظور بررسی 
تأثير عوامل مختلف بر بازدارندگی افراد از ارتکاب جرايم اقتصادی استفاده شده است. بدين منظور 
120 پرسشنامه در ميان مجرمان اقتصادی محبوس در زندان اوين در سال 1391 و 120 پرسشنامه در 

ميان گروه غيرمجرم )گروه همتا( در شهر تهران اجرا شده است. 

متغیرهای تحقیق: 

متغير وابسته عبارت است از: ارتکاب يا عدم ارتکاب جرم اقتصادی و متغير های مستقل عبارتند از:درجه 
دينداری فرد، سطح جامعه پذيری دينی در محيط خانواده پدری )خاستگاه(، سطح جامعه پذيری دينی 
از طريق دوستان، از طريق مدرسه، از طريق محله و اجتماع، از طريق برنامه های دينی صدا و سيما و از 
طريق محصوالت فرهنگی مجوز گرفته از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. متغير های مربوط به 
فرضيه های مستخرج از نظريه های رقيب نيز بخش ديگری از متغيرهای مستقل را تشکيل می دهند: 
شدت ترس از سرافکندگی و شرمندگی ناشی از بحران مالی نزد خانواده يا ديگران، ميزان طمع 
ورزی و دليل تراشی برای ارتکاب جرم، ادراک فرد از ميزان وجود فرصت ارتکاب جرم در محيط 
کار، درجه لذت گرايی در زندگی، درجه خودشيفتگی، درجه عدم کنترل نفس )عدم کنترل بر 
رفتار های خود(، ادرک فرد از احتمال کشف جرم و شدت مجازات تعيين شده برای آن )اين 
متغيرها در ذيل بازدارنده های بيرونی يا سکوالر قرار می گيرند(. ساير متغيرهای مستقل عبارتند از: 
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متغير های دموگرافيک مانند: سن، وضع تأهل، سن هنگام اولين ازدواج، تعداد فرزندان، نوع شغل، 
ميزان درآمد، سطح تحصيالت. ذيال تعريف مفهومی و عملياتی متغيرهای فوق ارايه می شود.    

جرم اقتصادی:

ماهيت جرايم اقتصادی در طول زمان تحول می يابد. گاه اين جرايم از سوی يقه آبی ها و گاه از 
سوی يقه سفيدها صورت می گيرند. گاه در محيط فيزيکی و گاه در محيط مجازی رخ می دهند. 
برخی جرايم اقتصادی فيزيکی عبارتند از سوء مديريت دارايی ها، تقلب6، دادن يا گرفتن رشوه، 
اختالس، کالهبرداری، پول شويی، رانت خواری، زمين خواری، عضويت و فعاليت در شرکت های 

هرمی، فرار از ماليات، قاچاق کاال و ارز و مواد مخدر، تطميع، جعل و ... 

الزم است بين فساد اداری و جرم اقتصادی تمايز قايل شد.بر اساس تعريف بانک جهانی و سازمان 
شفافيت بين الملل، اصطالح فساد اداری7  به معنی »سوء استفاده از اختيارات دولتی )قدرت عمومی( 
برای کسب منافع شخصی )خصوصی( است«. چنين فسادی ممکن است هم در سطح  دولتمردان و 
کارمندان عالی رتبه و هم در سطح کارمندان ميانی و جزء رخ دهد. مجرمان اقتصادی برای پيشبرد 
امور خود نيازمند همکاری کارمندان فاسد عالی رتبه يا ميانی هستند. البته گاه ممکن است کارمند 

فاسد، خود نيز مرتکب يکی از جرايم اقتصادی شود.

Nelken, 1997, Sa-( دعده ای جرايم اقتصادی را شکل خاصی از جرايم سازمان يافته دانسته ان
vona,1998(.  به زعم آنان تخصصی شدن، حرفه ای شدن و سازماندهی سه ويژگی اصلی جرايم 

اقتصادی محسوب می شوند. هرچه زمينه ای که مجرمان اقتصادی در آن کار می کنند پيچيده تر 
باشد آن ها به تجربه حرفه ای بيش تر و به ساختارهای سازمانی وسيع تری برای ارتکاب جرم خود 
نياز دارند. به همين دليل تخلفات و جرايم اقتصادی بزرگ مقياس به سازماندهی بيش تری نيازمند 
هستند تا مجرمان دخيل در آن ها آسان تر به اهداف خود برسند و ريسک ها و مخاطرات احتمالی 
را کاهش دهند. مجرمان اقتصادی نيازمند اطالعات مشروح در خصوص قوانين، مقررات، رويه ها، 
تکنيک ها و کردارهای تجاری در سطح محلی، منطقه ای، ملی و بين المللی هستند تا از اين طريق 
بتوانند فرصت ها و ريسک ها را ارزيابی کنند. آن ها معمولًا شبکه ای از افراد با مهارت های مورد نياز 
را به دور خود ايجاد می کنند تا کارآمدی تجاری خود را باال ببرند و بتوانند خود را با شرايط جديد 

6-fraud
7-Corruption



43 ارزیابی اثربخشی عوامل مختلف جامعه پذیری دینی در پیشگیری از جرایم اقتصادی

قانونی يا تکنولوژيکی هماهنگ کنند.

دادخدايی تعريف ديگری از جرم اقتصادی و نسبت آن با فساد ارايه کرده است. وی در وهله اول 
جرم اقتصادی را از جرايم عليه اموال متمايز می سازد. جرايم عليه اموال جرم فقرا محسوب می شوند 

اما جرايم اقتصادی جرم يقه سفيدها محسوب می شوند )دادخدايی، 1389:50(. 

در کتاب سياست جنايی- تقنينی ايران در جرايم اقتصادی که از سوی معاونت آموزش قوه قضاييه 
در سال 1387 منتشر شده است جرايمی همچون رشاء و ارتشاء، اختالس، اخذ پورسانت، اخالل 
در نظام اقتصادی کشور، پولشويی، جعل اسکناس و اوراق بهادار، تحصيل مال از طريق نامشروع، 
جرايم مالياتی، قاچاق کاال و ارز، جرايم گمرکی، جرايم ورشکستگی به تقصير و تقلب به عنوان 
مصاديق جرم اقتصادی برشمرده شده اند)معاونت آموزش قوه قضاييه، 1387(. بر اساس همين 
تعريف در تحقيق حاضر هم فساد کارکنان بخش دولتی و هم جرايم اقتصادی بخش خصوصی 

مورد مطالعه واقع شده اند. 

درجه دینداری: 

دينی بودن عنوان عامی است که به هر فرد يا پديده ای که ارزش ها و نشانه های دينی در آن متجلی 
باشد اطالق می شود. تجلی ارزش ها و نشانه های دينی بودن فرد را در نگرش، گرايش و کنش های 
آشکار و پنهان او می توان جست و شناسايی کرد. فرد متدين از يک سو خود را ملزم به رعايت 
فرمان ها و توصيه های دينی می داند و از سوی ديگر، اهتمام و ممارست های دينی، او را به انسانی 
متفاوت با ديگران بدل می سازد. بنابراين به دو طريق يا با دو نشانه می توان او را از ديگران بازشناخت: 
يکی از طريق پای بندی و التزام دينی اش و ديگری »پيامد« دينداری و آثار تدين در فکر و جان و عمل 

فردی و اجتماعی او )پويافر و سراج زاده، 1388: 3 به نقل از شجاعی زند، 1384: 35 و 36(. 

در ايران پژوهشگران از سنجه های مختلفی برای سنجش دينداری استفاده کرده اند. اما مهم ترين 
آن ها که واجد پشتوانه نظری بوده و رويکردی جامعه شناسانه دارد عبارت است از مقياس شجاعی 
زند )1384( که مبنای ساخت ابزار سنجش دينداری در تحقيق حاضر است. شجاعی زند تالش 
کرده است تا سنجه خود را بر مبنای اصول دين اسالم و اوضاع اجتماعی ايران طراحی کند. به 
اعتقاد وی دينداری دارای ابعاد و اجزايی منبعث از وجوه متفاوت دين است که به نوبه خود در 
تناسب با ابعاد وجودی انسان قرار می گيرد. بر اين اساس وی با تلقی دين به مثابه تأثير و تجلی کم يا 
زياد دين در ذهن، روان و رفتار فرد و پيگيری آن از طريق ابعاد تفصيل يافته اش يعنی عقيده، ايمان، 
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عبادت، اخالق و شريعت، پنج بعد را برای دينداری در نظر می گيرد که شامل معتقد بودن، مؤمن 
بودن، اهل عبادت بودن، عمل اخالقی و تشرع است)همان:5(. 

الگوی پيشنهادی شجاعی زند تا کنون کم تر از سنجه های ديگر به محک تجربه خورده است. 
يکی از تحقيقات تجربی که از سنجه فوق استفاده کرده است تحقيق سراج زاده و پويافر )1388( 
است که پرسشنامه آن بر اساس الگوی شجاعی زند و در قالب 29 گويه طراحی شده و در ميان 
دانشجويان دانشگاه سمنان اجرا شده است.  در تحقيق حاضر ضمن پذيرش الگوی نظری شجاعی زند 
برخی از گويه های ساخته شده توسط سراج زاده و پويافر را از پرسشنامه تحقيق حذف کرديم و 
چند گويه را اضافه کرديم تا تناسب بيش تری با ويژگی های جامعه آماری مورد تحقيق ايجاد شود 
و در مجموع از 16 گويه برای سنجش دينداری استفاده شد. البته پس از اجرای تکنيک تحليل 
عاملی بر روی 16 گويه مورد استفاده چهار عامل استخراج شد. در عامل اول 9 گويه مربوط به سه 
بعد عبادی )فردی و جمعی(، شرعی )عمل به تکاليف فردی و جمعی( و اخالقی با همديگر يک 
منظومه منسجم را تشکيل می دادند که بيش ترين ميزان واريانس را نيز تبيين می کردند. در عامل 
دوم چهار گويه که بعد اعتقادی دينداری را می سنجيدند قرار گرفتند و در عامل سوم دو گويه 
که هر دو زير مجموعه تکاليف فردی و جمعی محسوب می شوند قرار گرفتند. يک گويه نيز به 
تنهايی يک عامل را تشکيل می داد. در تحقيق حاضر سنجه دينداری بر اساس گويه های تشکيل 
دهنده عامل اول ساخته شده است. گويه های تشکيل دهنده عامل دوم فاقد تغيير پذيری در الگوی 
پاسخ پاسخگويان بودند و لذا حذف شدند. عامل سوم نيز به تنهايی برای سنجش دينداری کفايت 
نمی کرد و به همين دليل حذف شد. تنها گويه تشکيل دهنده عامل چهارم نيز به همين دليل حذف 

شد.
 

سطح جامعه پذیری دینی: 

در تحقيق حاضر منظور از جامعه پذيری دينی فرايند يادگيری هر آن چيزی است که به جهان 
دينی مربوط می شود از يادگيری زبان مذهبی تا شعاير يا مناسک دينی. آنچه که ما راجع به متون 
دينی) قرآن مجيد، نهج البالغه و ساير کتب دينی( فرا می گيريم، آنچه که راجع به زندگی و 
سيره پيشوايان دينی)پيامبر و ائمه معصومين( می آموزيم، آنچه که در مورد گناه و توبه می دانيم 
همگی بخش هايی از فرايند جامعه پذيری دينی محسوب می شوند.به عبارت ديگر جامعه پذيری 
دينی فرايند آموزش است. البته اين فرايند به يادگيری محتواهای دينی و تشخيص رفتار مناسب در 
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اماکن متبرکه محدود نمی شود بلکه به اين معنی است که آيا ما از منظر دينی به جهان می نگريم يا 
خير)جهان بينی دينی(.

دستگاه ها ونهادهای مسئول به جامعه پذيری دينی يا تبليغات دينی متعددند. از طرفی چاوز  
سه نوع سازمان دينی را از همديگر تفکيک کرده است: جماعت ها يا گردهمايی های دينی8 
که عبارتند از سازمان ها و تجمعات محلی خرد مقياس که از طريق آن ها افراد به فعاليت دينی 
می پردازند مثل: کليساها، کنيسه ها، مساجد و معابد.سازمان های دينی دسته دوم سازمان هايی 
هستند که تجمعات يا گردهمايی های دينی در آن ها شکل نمی گيرند اما آن گردهمايی ها تحت 
حمايت و نظارت آن ها صورت می گيرند مانند نهادهای تبليغ دينی، دفاتر ملی و منطقه ای جماعت های 
مختلف دينی و نظاير آن. سازمان های دينی دسته سوم سازمان هايی هستند که در حوزه های عملکردی 
غيردينی فعاليت می کنند و شامل طيف وسيعی از سازمان های دينی می شوند که تقريبا همه کارهايی 
انجام می دهند مانند مدارس،  انجام می دهند آن ها هم  انتفاعی  که سازمان های سکوالر غير 
 Chavez,(.بيمارستان ها، مراکز مراقبت از کودکان، برنامه های توانبخشی معتادان و نظاير آن

)2002: 1523

دستگاه ها ونهادهای مسئول جامعه پذيری دينی يا تبليغات دينی در ايران را می توان  تا حدودی در 
سنخ شناسی فوق الذکر گنجاند. به عنوان مثال مساجد، حسينيه ها، هيات های مذهبی، کنگره عظيم 
حج، عتبات عاليات و نظاير آن  را می توان از مصاديق سازمان های دسته اول دانست. حوزه های 
علميه قم و يا ساير شهرهای کشور، سازمان تبليغات اسالمی، ستاد رسيدگی به امور مساجد، ستاد 
اقامه نماز و نظاير آن را می توان از مصاديق سازمان های دسته دوم دانست و مدارس، دانشگاه ها، 
شبکه های راديو و تلويزيونی، سينماها، تئاترها، کتابخانه های عمومی و نظاير آن را می توان از مصاديق 
سازمان های دسته سوم دانست.  در تحقيق حاضر هم سطح جامعه پذيری دينی از طريق برنامه های 
دينی صدا و سيما و همچنين سطح جامعه پذيری دينی از طريق مصرف محصوالت فرهنگی مجوز 
گرفته از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مورد بررسی قرار گرفته است و هم تأثير ساير عوامل 
جامعه پذيری دينی مورد مطالعه قرار گرفته است:سطح جامعه پذيری دينی در محيط خانواده پدری، 
سطح جامعه پذيری دينی از طريق دوستان صميمی، از طريق مدرسه، از طريق محله و اجتماع محل 

سکونت. 

8-Religiouscongregations
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شدت ترس از سرافکندگی و شرمندگی ناشی از بحران مالی نزد خانواده و ديگران:

اين متغير را با الهام از مفهوم پردازی جيمز ويليام کلمن در خصوص انگيزه های ارتکاب جرايم 
اقتصادی در مدل تحليلی تحقيق قرار داده ايم. از نظر کلمن انگيزه های ارتکاب جرايم اقتصادی دو 
دسته هستند. يکی مقابله با بحران و ديگری مغتنم شمردن فرصت. اين بحران از هر نوعی می تواند 
باشد چه بحران هايی که يک فرد يا اعضای خانواده اش را تهديد می کند و چه بحران هايی که 
موجوديت يک شرکت تجاری را تهديد می کند. در تحقيق حاضر با دو معرف يا سوال شدت 

تجربه بحران نوع اول را اندازه گيری کرده ايم. 

ميزان طمع ورزی و دليل تراشی برای ارتکاب جرم:

بحران هايی که موجوديت يک شرکت تجاری را تهديد می کنند و دليل تراشی هايی که برای مقابله 
با چنين بحران هايی صورت می گيرند همراه با طمع ورزی و مغتنم شمردن فرصت در مجموع، انگيزه 
ديگری برای ارتکاب جرم اقتصادی محسوب می شوند. اين متغير از طريق هفت گويه اندازه گيری 
شده است. الزم به ذکر است اين نحوه مفهوم سازی منطبق بر نتيجه تحليل عاملی در تحقيق حاضر 

است و به همين دليل با مفهوم سازی اصلی جيمز کلمن تا حدی متفاوت است. 

ادراک فرد از ميزان وجود فرصت ارتکاب جرم در محيط کار:

اين متغير با الهام از مفهوم فرصت در نظريه ساترلند در مدل تحليلی تحقيق قرار گرفته است. 
منظور از اين متغير اين است که تا چه حد فرد تصور می کند که زمينه ها و شرايط الزم برای وقوع 
جرم اقتصادی در محيط کار وی وجود داشته يا دارد. اين متغير با پنج گويه اندازه گيری شده 
است. اين گويه ها به ميزان يادگيری تکنيک های تخلف و قانون شکنی در محيط کار، انگيزه يابی 
برای ارتکاب جرم در محيط کار، جرم خيز بودن روابط و ساختار موجود در محيط کار، ضعف 
نظام های نظارتی و کنترلی در محيط کار و باالخره رواج فرهنگ سازمانی تسهيل کننده جرم 

مربوط می شوند.  
 

درجه لذت گرايی در زندگی:

منظور از درجه لذت گرايی9 ميزان ارزشی است که يک فرد برای اشياء و کاالهای مادی و لذت 
بردن از زندگی قايل است. اين مفهوم را با چهار گويه در پرسشنامه تحقيق عملياتی کرده ايم. 

9-Hedonism
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درجه خودشیفتگی:

مفهوم خودشيفتگی10  آنگونه که برومبرگ تعريف کرده است عبارت است از خود بزرگ 
بينی، نياز به ستايش و تحسين و کسب موفقيت به هر قيمتی. اين مفهوم را با 9 معرف يا گويه 

اندازه گيری کرده ايم.    

درجه عدم کنترل نفس )کنترل بر رفتار های خود(:

براساس تعريف گاتفردسون و هيرشی مجرمان فاقد قدرت کنترل نفس11  هستند. آنان به بدرفتاری 
در مدرسه، مصرف مواد مخدر، اسراف و ولخرجی، غيبت از محل کار يا تحصيل، کندی و تأخير 
Gott-(  در انجام وظايف، رانندگی بی محابا، مشکالت رفتاری و رها کردن شغل گرايش دارند

fredson and Hirschi, 1990(اين مفهوم را با 10 گويه اندازه گيری کرده ايم.

ادراک فرد از احتمال کشف جرم و شدت مجازات تعيين شده برای آن:

مجرمين معمولًا مزايا و منافع مترتب بر رفتار مجرمانه و احتمال دستيابی به آن ها را بيش از حد 
واقعی برآورد می کنند و هزينه های ناشی از ارتکاب جرم و احتمال تحمل ضرر و زيان را کم 

برآورد می کنند. اين متغير را با 3 معرف يا گويه اندازه گيری کرده ايم. 

جمعیت آماری: 

جمعيت آماری تحقيق حاضر مطابق با آنچه که در مورد تحقيقات پس رويدادی از نوع عّلی – 
مقايسه ای گفتيم عبارت است از: مفسدان و مجرمان اقتصادی محبوس در زندان اوين به عنوان 
گروه مالک و فعاالن اقتصادی و کارکنان همتای آنان در بخش دولتی و خصوصی در شهر تهران. 

در تحقيق حاضر زندانيان جرايم اقتصادی در زندان های استان تهران جمعيت آماری را تشکيل 
لذا جامعه  اوين محبوس هستند  اينکه چنين مجرمانی عمدتا در زندان  به  با توجه  می دهند. 
آماری تحقيق تدقيق شد و به زندانيان جرايم اقتصادی محبوس در زندان اوين تغيير يافت.  
از مسووالن زندان اوين تقاضا شد آمار زندانيان جرايم اقتصادی را برای تسهيل فرآيند نمونه 
گيری در اختيار محقق قرار دهند. در نهايت يک فهرست هزار نفره از زندانيان جرايم اقتصادی 
و مالی محبوس در زندان اوين به تفکيک نام، نوع جرم و محل نگهداری در اندرزگاه های 
زندان اوين در اختيار محقق قرار گرفت. بر طبق اين فهرست محکومان جرايم اقتصادی و 
مالی در اندرزگاه های شماره چهار، شش، هفت، هشت و سالن شماره يک بند 241، محبوس 

10-Narcissism
11-Self-control
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هستند. در بند 241، سی و شش نفر از متهمان و يا محکومان جرايم اقتصادی کالن محبوس 
بودند. به داليل کامال موجه به توصيه مسووالن زندان از اجرای مصاحبه و پرسشنامه در اين 
بند صرف نظر شد. لذا همه مصاحبه ها و اجرای آزمايشی پرسشنامه ها در دفتر رييس اندرزگاه 
شماره 7 )بدون حضور ايشان( و تمام پرسشنامه های نهايی در سالن آمفی تئاتر اندرزگاه شماره 7 و 
نمازخانه اندرزگاه شماره 4 اجرا شده است. از آنجايی که در فهرست مذکور و البته در اندرزگاه 
ها، زندانيان جرايم اقتصادی و مالی از همديگر تفکيک نشده بودند محقق جرايم اقتصادی را 
از مالی تفکيک کرد و سپس با توجه به فراوانی جرايم در فهرست فوق الذکر پنج نوع جرم 
اقتصادی را انتخاب کرد )اختالس، کسب مال نامشروع، کالهبرداری، رشوه و ارتشاء، جعل 
اسناد( و از مسوول اندرزگاه خواست محکومان يا متهمان جرايم فوق را در سالن آمفی تئاتر 
و يا در نمازخانه اندرزگاه گردآورد. 127 نفر از زندانيان در محل اجرای پرسشنامه حاضر 
شدند و به سوال های پرسشنامه پاسخ دادند. جدول زير نوع جرايم اقتصادی مورد مطالعه و 
فراوانی آن ها را نمايش مـی دهد. البته 7 پرسشنامـه به دليل نرخ پاييـن پاسخگويـی )باال بودن 
تعداد سوال های بی پاسخ( از تجزيه و تحليل کنار گذاشته شد و همه تحليل ها بر اساس 120 

پرسشنامه مجرمان و 120 پرسشنامه غيرمجرمان صورت گرفته است.

جدول 1 : نوع جرم نمونه های مورد مطالعه در زندان اوين 

شیوه و ابزار جمع آوري اطالعات واعتبار و پایایی سنجه های پرسشنامه:

جمع آوری اطالعات در زندان اوين در سه مرحله انجام شد. در مرحله اول هم چارچوب نمونه گيری 
)فهرست 1000 زندانی جرايم اقتصادی و مالی( تهيه شد و هم با مسوول اندرزگاه شماره 7 مالقات 
صورت گرفت و ضمن استفاده از اطالعات خود ايشان در مورد مجرمان اقتصادی با 10 نفر از مجرمان 

درصد خالصفراوانینوع جرم اقتصادیرديف

5240/9اختالس1

2721/3کسب مال نامشروع2

1915کالهبرداری3

1713/4ارتشاء و رشوه 4

129/4جعل اسناد5

127100جمع
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اقتصادی در دو روز پياپی در دفتر ايشان مصاحبه به عمل آمد. در مرحله دوم با استفاده از اطالعات 
به دست آمده از مصاحبه ها، پيش نويس پرسشنامه اصالح شد و در همان اندرزگاه بر روی 37 
زندانی جرايم اقتصادی به صورت آزمايشی اجرا شد. در مرحله سوم پس از رفع اشکاالت و 
ابهام های پرسشنامه و اجرای دقيق فرآيند نمونه گيری، پرسشنامه های تحقيق به تعداد 127 نسخه 
در اندرزگاه های شماره 7 و 4 اجرا شد. برای باال بردن ضريب پاسخگويی صادقانه به سوال های 
پرسشنامه از تمهيدات خاصی استفاده شد تا زندانيان به هيچ وجه نگران پاسخ های داده شده به 
سواالت پرسشنامه نباشند. مثلًا به آن ها اطمينان داده شد که اولًا اصل گمنامی و محرمانه باقی ماندن 
اطالعات ارايه شده در پرسشنامه رعايت خواهد شد، ضمن اينکه به زندانيان اعالم شد که همکاری 
آن ها در تکميل پرسشنامه کاملًا داوطلبانه است و به هيچ وجه اجباری در اين کار نيست. از اين 
گذشته در سالن آمفی تئاتر زندان محلی برای قرار دادن پرسشنامه های تکميل شده در نظر گرفته 
شد و از پاسخگويان تقاضا شد که پرسشنامه های بی نام و نشان خود را پس از تکميل در آن محل 
قرار دهند تا از اين طريق زندانيان مطمئن شوند که هويت آن ها محفوظ باقی خواهد ماند. پرسشنامه 
مربوط به گروه همتا يا غير مجرم نيز در محل کار و يا محل عبادت و يا محل فراغت آن ها اجرا شد. 
برای هر يک از مجرمان اقتصادی مورد مطالعه، يک همتای غير مجرم بر اساس معيار هايی مثل سن، 
نوع شغل، پست سازمانی، سطح تحصيالت و ميزان درآمد انتخاب شد. ضمنًا يکی از شرايط قرار 

گرفتن همتايان در نمونه تحقيق نداشتن سابقه کيفری بود. 

از پرسشنامه به عنوان ابزار سنجش در اين تحقيق استفاده شده است. در ساخت پرسشنامه همان گونه 
که پيش تر ذکر شد از نتايج حاصل از مصاحبه با زندانيان نيز استفاده شده است. از اين گذشته پرسشنامه 
به صورت آزمايشی نيز اجرا شده است و پس از حصول اطمينان از اعتبار و پايايی آن نسبت به تکثير 
و اجرای پرسشنامه بر روی نمونه نهايی اقدام شد. پرسشنامه نهايی زندانيان در 8 صفحه و پرسشنامه 
نهايی همتايان در 7 صفحه تنظيم شده اند. 85 گويه با سطح سنجش ترتيبی و 11 سوال چند گزينه ای 
يا سوال باز در خصوص ويژگی های زمينه ای وجه مشترک هر دو پرسشنامه محسوب می شوند. وجه 

اختصاصی پرسشنامه زندانيان نيز به 8 سوال در مورد وضعيت قضايی آنان مربوط می شود.  

برای تعيين اعتبار معرف ها، گويه ها و سوال های پرسشنامه و سنجه های ترکيبی آن از اعتبار 
محتوايی )اعتبار صوری و اعتبار مبتنی بر نمونه گيری( و برای تعيين پايايی شاخص های ترکيبی 
و طيف ليکرت در پرسشنامه از روش انسجام درونی استفاده شده است. بدين منظور از آزمون 
آلفای کرونباخ بهره برده ايم. اين آزمون ثبات درونی سنجه ها را اندازه گيری می کند. مقدار 
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آلفای کرونباخ بين صفر و يک نوسان دارد. چنانچه آلفا برابر با يک باشد نشانه دقت کامل ابزار 
اندازه گيری است و بر عکس چنانچه برابر با صفر باشد بيانگر عدم دقت و عدم تکرار پذيری 
از  يا بيش تر از 0/8 باشد حاکی  اندازه گيری است. ضريب آلفای کرونباخ اگر مساوی  ابزار 
پايايی درونی سنجه يا وسيله اندازه گيری است )Bryman and Cramer, 1990: 71( . اين 
آزمون را معمولًا برای آن دسته از معرف ها يا گويه ها و يا سوال های پرسشنامه بکار می برند 
که مجموعًا يک متغير را می سنجند. الزم به ذکر است که برای بررسی اينکه آيا معرف های 
تشکيل دهنده يک سنجه واقعا به يکديگر مرتبط هستند يا نه و اينکه همه آن معرف ها يک 
بعد از يک مفهوم را می سنجند يا ابعاد متفاوت را، از تکنيک تحليل عاملی استفاده می شود. در 
تحقيق حاضر نتايج تحليل عاملی بر روی ده سنجه مورد استفاده حاکی از آن بود که هر يک 
از سنجه ها فقط از يک بعد تشکيل شده اند. ضرايب آلفای کرونباخ نيز اين تک بعدی بودن 
سنجه ها يا درجه انسجام درونی آن ها را تأييد کرد. فقط در مورد سنجه انگيزه های ارتکاب 
جرم و سنجه دينداری بود که نتيجه تحليل عاملی نشان داد که هر يک از اين سنجه ها  بيش از 
يک بعد دارند و به همين دليل در مورد انگيزه ها، هر سه بعد را نگهداشته و آن ها را به عنوان 
سه متغير در ميان متغيرهای مستقل قرار داديم اما در مورد سنجه دينداری فقط يکی از ابعاد را 
نگهداشته و دو بعد ديگر را که الگوی پاسخ دهی پاسخگويان در مورد گزينه های گويه های 
تشکيل دهنده آن ها فاقد تغيير پذيری12 بودند حذف کرديم. خوشبختانه ضرايب آلفای کرونباخ 
محاسبه شده برای همه سنجه های ساخته شده در تحقيق حاضر بيش تر از 0/8 است و فقط در 

مورد سنجه دينداری اين ضريب 0/7 محاسبه شده است. 

روش های آماري تجزیه و تحلیل اطالعات

پس از جمع آوری پرسشنامه های تکميل شده توسط زندانيان و همتايان آنان در خارج از زندان، 
 SPSS ابتدا پردازش اطالعات؛ شامل ويراستاری، کدگذاری و ورود داده ها با استفاده از نرم افزار
و سپس آناليز توصيفی و تحليلی از داده ها به عمل آمد. برای توصيف داده ها از آماره های 
توصيفی فراوانی، درصد معتبر، تجمعی، ميانگين، مد، ميانه، واريانس، انحراف معيار استفاده 
شده است. برای تحليل داده ها نيز متناسب با سطح سنجش متغيرها از آزمون های آماری مناسب 
استفاده شده است. از آزمون مجذور خی و تی تست به ترتيب برای بررسی رابطه ارتکاب 

12-Variation
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يا عدم ارتکاب جرم با متغيرهای مستقل تحقيق و مقايسه ميانگين دو گروه مجرم و غير مجرم بر 
روی متغير های مستقل استفاده شده است. همچنين از تحليل رگرسيون لجيستيک نيز برای تعيين 
اثر خالص يا سهم جداگانه تک تک متغيرهای مستقل )با کنترل يا ثابت نگهداشتن ساير متغيرهای 

مستقل( بر متغير وابسته استفاده شده است. 

يافته های تحقيق:

تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که ميانگين سنی گروه مجرم 45/54 سال و ميانگين سنی 
گروه غير مجرم )گروه همتا( 34/47 سال است. از ميان 237 پاسخگويی که به سوالی در مورد 
اند 73/4 درصد متأهل هستند و 20/7 درصد مجرد می باشند.  وضع تأهل خود پاسخ گفته 
درصد خيلی کمی از هر دو گروه مجرم و غير مجرم نيز دوران نامزدی خود را تجربه می کنند 
و يا به خاطر طالق يا فوت همسر تنها زندگی می کنند. مجرمان اقتصادی محبوس در زندان 
تا قبل از دستگيری در مشاغل مختلف بخش خصوصی و دولتی در سطح مديران، رؤسای 
شعبات بانک های دولتی، کارمندان بانک های دولتی و کارمندان عادی دولت مشغول به کار 
بوده اند. 34/2 درصد از پاسخگويان مجرم ديپلم و 33/3 درصد ليسانس هستند. به عالوه 5/1 
درصد از آنان دارای مدرک دکتری و 7/7 درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند. 
سطح تحصيالت اعضای گروه غير مجرم نيز تاحدی به گروه مجرم نزديک می باشد. در زمان 
جمع آوری اطالعات  81 درصد از زندانيان مورد بررسی محکوم و 19 درصد ديگر منتظر 
صدور حکم بوده اند. 40/9 درصد از زندانيان مورد مطالعه به جرم اختالس و 21/3 درصد نيز 
به جرم کسب مال نامشروع  دستگير و زندانی شده اند. کالهبرداری، ارتشاء و جعل اسناد نيز 
به ترتيب 15 درصد، 13/4 درصد و 9/4 درصد از اتهام ها يا جرايم زندانيان مورد مطالعه را 
تشکيل می دهند. با توجه به فضای محدود در مقاله حاضر از بيان روابط دو متغيره صرف نظر 

کرده و تنها به بيان روابط چندمتغيره با استفاده از رگرسيون لجستيک بسنده می کنيم. 

نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک بر روی متغیر وابسته ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم

به منظور محاسبه رگرسيون لجستيک از برنامه آماده آماری برای علوم اجتماعی نسخه 19 13 استفاده شد. 
در اينجا ارتکاب يا عدم ارتکاب جرم به عنوان مالک14  در نظر گرفته شد. پيش بين15 ها نيز 
عبارت بودند از:  درجه لذت جويـی، درجه طمـع ورزی و دليل تراشـی برای ارتکاب جـرم، 
13-spss.19.0
14-Criterion
15-Predictors
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از  نگرانی  ميزان  کار،  محيط  در  جرم  ارتکاب  فرصت  وجود  ميزان  مورد  در  فرد  ادراک 
سرافکندگی ناشی از بحران مالی نزد خانواده و آشنايان، ميزان ناتوانی در کنترل رفتار خود، درجه 
خود شيفتگی، ادراک فرد از احتمال کشف جرم و قطعيت و شدت مجازات، سطح جامعه پذيری 
دينی در محيط خانواده خاستگاه، سطح جامعه پذيری دينی از طريق دوستان صميمی، از طريق 
مدرسه، از طريق محله و اجتماع، از طريق برنامه های دينی صدا و سيما، از طريق مصرف محصوالت 
فرهنگی مجوز گرفته از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و درجه دينداری. جمعيت نهايی مورد 
تحليل شامل 161 نفر می باشد و 79 پرسشنامه از گردونه تحليل خارج شده اند. دليل آن اين است 
که در تحليل رگرسيونی وجود يک سوال بی پاسخ به حذف کلی يک پاسخگو )يک پرسشنامه( 
از تحليل رگرسيونی منجر می شود به اين معنی که اگر يک پاسخگو به يکی از متغيرهای موجود 
در مدل پاسخ نداده باشد پاسخ وی به ساير متغيرهای موجود در مدل نيز حذف می شود. همان گونه 
که در جدول می توان ديد مدل تحليلی مورد استفاده در تحقيق حاضر 0/75 از واريانس متغير وابسته 
را تبيين کرده است. البته ذکر اين نکته الزم است که معمولًا »مجذور ناجل کرکه« را معادل »آر دو« 
در رگرسيون خطی می دانند اما اصوال رگرسيون لجستيک چنين معادلی ندارد با اين حال عده ای از 
محققان مايل اند اين گونه معادل سازی کنند يعنی آن را نسبت واريانس تبيين شده توسط متغيرهای 
مستقل می دانند. اگر چنين چيزی را بپذيريم بايد بگوييم مدل مورد استفاده در تحقيق حاضر 0/75 
واريانس متغير وابسته را تبيين کرده است. به عالوه همان گونه که ضرائب بتا نشان می دهند از ميان 
14 متغير مستقل يا پيش بين فقط 6 متغير به طور معنی داری به لحاظ آماری بر متغير وابسته اثر گذار 
بوده اند. اين شش متغير عبارتند از: طمع ورزی يا دليل تراشی برای ارتکاب جرم، ادراک فرد در 
خصوص وجود فرصت ارتکاب جرم در محل کار، ادراک فرد در خصوص احتمال کشف جرم و 
قطعيت و شدت جرم، عدم کنترل بر رفتار خود، درجه لذت طلبی و درجه دينداری. بر اساس نتايج 
تحليل رگرسيونی، وجود فرصت ارتکاب جرم اقتصادی در محل کار و دست کم گرفتن احتمال 
کشف جرم و قطعيت و شدت مجازات مهم ترين عوامل موثر يا پيش بينی کننده ارتکاب جرايم 
اقتصادی محسوب می شوند. برخالف انتظار، نمرات گروه غير مجرم بر روی چهار متغير درجـه 
طمع ورزی و دليل تراشی برای ارتکاب جرم، متغير درجه کنترل بر رفتار خود، متغير درجه لذت طلبی 
و متغير درجه دينداری بيش از نمرات گروه مجرم بود. به عبارت ديگر گـروه غيرمجرم جاه طلب تر، 
لذت طلب تر، تواناتر به کنترل رفتار خود و ديندارتر از گروه مجرم می باشد. در مورد ساير متغيرهای 
موجود در مدل تحليلی هيچ تفاوت معنی داری بين گروه مجرم و غير مجرم مشاهده نشده است. به 
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اين ترتيب هيچ يک از عوامل جامعه پذيری دينی مثل خانواده، دوستان، مدرسه، محله و اجتماع، 
برنامه های دينی صدا و سيما و محصوالت فرهنگی مجوز گرفته از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

قدرت بازدارندگی يا پيشگيری از جرايم اقتصادی را ندارند.  

جدول 2. نتايج تحليل رگرسيون لجستيک روی برآيند دوگانه ارتکاب جرم )1( و عدم ارتکاب جرم )0(

بحث و تفسیر نتایج تحقیق:

در اين قسمت الزم است به يک سوال کلی و پيامدهای نظری آن ها توجه کنيم. اينکه از ميان 
همه عوامل پيش بينی کننده ی ارتکاب جرايم اقتصادی در مدل رگرسيونی تنها دو متغير ادراک 
فرد از ميزان وجود فرصت ارتکاب جرم در محل کار و ادراک فرد از احتمال کشف جرم، قطعيت 
و شدت مجازات اثرگذار و تعيين کننده بوده اند چگونه قابل تفسير است؟ به عبارت ديگر اينکه 
زندانيان جرايم اقتصادی قبل از دستگيری و محکوميت، افرادی متدين بوده اند ولی دينداری آنان 

ضريب بتاخی دو والد سطح معنی داریمتغيرها

0/42-0/015/81درجه لذت طلبی1
0/23-0/00015/97درجه طمع ورزی و دليل تراشی برای ارتکاب جرم2
0/0057/870/18ادراک از وجود فرصت ارتکاب جرم در محيط کار3
0/102/580/53نگرانی از سرافکندگی ناشی از بحران مالی نزد خانواده و ديگران4
0/07-0/044/01عدم کنترل بر رفتار خود5
0/05-0/171/84خود شيفتگی6
0/19-0/015/87ادراک از احتمال کشف جرم و شدت مجازات7
0/620/240/04سطح جامعه پذيری دينی در محيط خانواده8
0/09-0/330/92سطح جامعه پذيری دينی از طريق دوستان صميمی9

0/470/510/07سطح جامعه پذيری دينی از طريق مدرسه10
0/420/630/09سطح جامعه پذيری دينی از طريق محله و اجتماع11
0/102/570/14سطح جامعه پذيری دينی از طريق برنامه های صدا و سيما12
فرهنگی 13 محصوالت  طريق  از  دينی  پذيری  جامعه  سطح 

مجوز گرفته از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
0/900/010/01

0/18-0/024/99درجه دينداری14
Nagelkerke R Square=75/0

رديف
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مانع از ارتکاب جرم اقتصادی توسط آنان نشده است با چه مفهوم يا نظريه ای قابل توضيح است؟

نيز  اقتصادی  از جرايم  بازدارندگی  پيشگيری و  به  برای مباحث مربوط  نتايج تحقيق حاضر 
پيامدهايی به دنبال دارد. اين پيامدها را در دو سطح خرد و کالن مطرح می کنيم. در سطح خرد 
نتايج تحقيق حاضر مؤيد دو نظريه رقيب يعنی نظريه جامعه شناختی و نظريه اقتصادی جرم است. 
چرا که پس از آزمون فرضيه بازدارندگی کيفيت جامعه پذيری دينی )ميزان قرار گرفتن در معرض 
پيام های دينی عوامل مختلف جامعه پذيری دينی ( و ميزان دينداری فردی و تعيين سهم و ارزش 
بازدارندگی آن دو متغير در مقايسه با ساير عوامل بازدارنده، معلوم شد مدل های پيشگيری بيرونی 
بيش از مدل های پيشگيری درونی در تبيين متغير وابسته يعنی ارتکاب يا عدم ارتکاب جرايم اقتصادی 
موثر واقع شده اند. در اين تحقيق معلوم شد که قرار گرفتن در معرض پيام های دينی عوامل مختلف 
جامعه پذيری دينی و همچنين درجه دينداری قدرت بازدارندگی از ارتکاب جرايم اقتصادی را 
ندارند. به عبارت ديگر در اين تحقيق مشخص شد که رابطه بين دو متغير مستقل )عوامل مختلف 
جامعه پذيری دينی و درجه دينداری( و متغير وابسته )ارتکاب يا عدم ارتکاب جرم( پس از افزودن 
کنترل های سکوالر )مثال ادراک فرد از احتمال کشف جرم و شدت مجازات، درجه لذت جويی، 
درجه خودشيفتگی، درجه کنترل نفس، ادراک فرد از وجود فرصت ارتکاب جرم در محيط کار، 
ميزان ترس از سرافکندگی نزد خانواده و ديگران به دليل مشکالت مالی، ميزان طمع ورزی و دليل 
تراشی برای ارتکاب جرم( به مدل تحليلی تحقيق پايدار باقی نمی ماند. حال سؤال اين است که 
چرا چنين است؟ چرا با وجود مذموم بودن فساد در نظام اعتقادی و اخالقی جامعه کنونی ايرانی و 
به رغم دينداری کنشگران سياسی و اقتصادی در کشور نرخ شيوع انواع جرايم اقتصادی در ميان 
آنان باال است ؟ به نظر می رسد دو پاسخ متفاوت ولی مرتبط به هم به اين سوال می توان داد. يکی 
به اقتصاد سياسی فساد در کشور مربوط می شود و ديگری به روند عرفی شدن در سطح فردی. 
شواهد حاکی از آن است که نوعی عرفی شدن حيات اقتصادی يا به تعبيری ديگر جدايی بين 
حوزه دينداری از حوزه فعاليت های اقتصادی در جامعه ايران در حال وقوع است. کاظمی و فرجی 

به خوبی اين جدايی را توضيح داده اند:

»به لحاظ نهادی، افراد تا اندازه ای از نهادهای دينی اظهار استقالل می کنند. باالخص ساليق سياسی 
و اجتماعی خود را موکول به صدور احکام نهادهای دينی نمی کنند. در اين حوزه ها که قلمرو 
کنش های عقالنی است افراد بر اساس محاسبات عقالنی خود عمل می کنند. به اين معنا ما در 
سطح فردی عرفی شده ايم اما در همين سطح هم عرفی شدن مسير کندی را طی می کند. در سطح 
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نمادهای دينی می توانيم بگوييم که جامعه ما عرفی نشده است و به  اندازه زيادی دينی است. ... 
افراد در عرصه اقتصاد و سياست بر اساس محاسبات عقالنی و سود شخصی کنش می کنند. کنش 
استراتژيک در پی به حد اکثر رساندن سود در عرصه اقتصاد و به حداکثر رساندن سلطه و قدرت 
در عرصه سياست است. اما کنش دينی نوعی کنش ارتباطی است که از سر مفاهمه، عشق، عاطفه، 
حس حقيقت جويی و درک معناداری صورت می گيرد. ... ما عمومًا از ديندارانی که عمل دينی 
انجام می دهند )صدقه دادن، نماز جماعت گزاردن، ظاهر دينی داشتن( انتظار داريم که کنش های زبانی 
و عملی آن ها بر اساس نيات منفعت طلبانه يا سود شخصی يا قدرت طلبی نباشد. چرا که دينداران با خدا 
معامله می کنند نه با حاکمان اين دنيايی. به اين معنا افراد قاعدتًا بايد ميان کنش های عقالنی- ابزاری با 
کنش های عقالنی – ارزشی خود تفکيک قايل شوند. کنش های افراد اگر چه در سطح استراتژيک 
کامال عرفی می شوند اما اين به معنای غير ديندار شدن افراد نيست. فرد سرمايه داری که در تعامالت 
اقتصادی خود عقالنی و حسابگرانه عمل می کند اما در عين حال صدقه می دهد يا ساالنه برای برنامه های 

مذهبی هزينه می کند، نمونه ای از اين موارد است )کاظمی و فرجی، 1382: 263 و 265(.  

در همين سطح تحليل خرد، نتايج تحقيق حاضر مويد دو نظريه جامعه شناختی و نظريه اقتصادی 
جرم می باشد. فرصت ارتکاب جرم که در نظريه جامعه شناختی ساترلند مورد تاکيد واقع شده است 
يکی از مولفه های اصلی نظريه جامعه شناختی جرم است. به زعم ساترلند رفتار مجرمانه رفتاری 
فراگرفتنی است. چنين رفتاری در محيط هايی رخ می دهد که انجام رفتار مجرمانه بيش از احترام و 
عمل به قانون، مفيد پنداشته می شود )Sutherland,1949(.برای آنکه جرمی به وقوع بپيوندد يک 
وضعيت يا فرصت الزم است. وضعيت ها و فرصت هايی از اين نوع به نحوه سازمان دهی زندگی 
کاری و تجاری مربوط می شود. عملکرد نظام های نظارتی هم نقش مهمی در پديد آمدن يا نيامدن 
اين فرصت ها ايفا می کنند مثلًا پديده فرار از ماليات را می توان با سطح فرصت های موجود برای 
طفره رفتن از پرداخت ماليات تبيين کرد. وقتی چنين فرصت هايی به خاطر اعمال تدابير الزم کاهش 
يابد ميزان فرار از ماليات هم کاهش می يابد. کلمن با توجه به وجود فرهنگ رقابتی در جامعه 
مدرن استدالل می کند که روند جرم در حوزه تخلفات و جرايم اقتصادی عمدتًا نتيجه پيدايـش 
 Coleman,(  فرصت های جذاب برای ارتکاب جرم است تا تفاوت بين افراد در سطح انگيزش

.)2001

به عالوه نتايج تحقيق حاضر مؤيد اهميت يکی ديگر از بازدارنده های بيرونی است. بازدارنده های 
بيرونی بر يک نظريه کالسيک جرم شناسانه بنا شده اند که بر مبنای آن مجازات های شديد يا 
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ناخوشايند افراد را از ارتکاب جرم باز می دارند.مدل پيشگيری وضعی از جرم چنين استدالل می کند 
که نرخ بروز جرم تابع هزينه و فايده ادراک شده از سوی مجرم و درجه عقالنی جلوه دادن آن 
است. به منظور افزايش هزينه ادراک شده، بايد تالش ادراک شده برای ارتکاب جرم را افزايش 
داد، ريسک يا مخاطرات ادراک شده و يا احتمال دستگيرشدن را باال برد. به منظور تقليل مزايای 
ادراک شده، بايد پاداش های مورد انتظار مترتب بر ارتکاب جرم را کاهش داد. در مجموع هزينه ها 
و فايده های ادراک شده به فايده خالص ادراک شده از سوی مجرم منجر می شود که اين خود بر 
احتمال وقوع عمل مجرمانه اثر می گذارد. رابطه بين فوايد خالص و احتمال کنش مجرمانه تحت 
تأثير توانايی مجرم در عقالنی پنداشتن رفتار مجرمانه است. نکته مهم در نظريه پيشگيری محيطی 
از جرم اين است که تصميم شبه عقالنی مجرم تابع مزايا يا منافع خالص ادراک شده است. اگر 
تدابير و اقدام ها پيشگيری از جرم هزينه های ادراک شده را افزايش ندهد و مزايای ادراک شده 
را کاهش ندهد بر طبق نظريه انتخاب عقالنی، جرم رخ خواهد داد. اما اگر اين اقدام ها و تدابير 
پيشگيرانه بتواند هزينه ادراک شده را باال ببرد و مزايا و منافع ادراک شده را تقليل دهد در اين 
صورت منافع خالص ادراک شده از سوی مجرم کاهش می يابد و در نتيجه فرد از ارتکاب جرم 

 .)Beebe & Rao,2005:13(خودداری می کند

با اين حال، ادراک افراد از احتمال دستگيری و همچنين ادراک آنان از فرصت های ارتکاب جرم 
در خال شکل نمی گيرد و قطعًا دارای زمينه های نهادی در جامعه است. به عبارت ديگر دو عامل 
فوق الذکر خود تحت تأثير زمينه های سيستمی فساد هستند جايی که عوامل کالن يا ساختاری، 
شرايط و زمينه های ارتکاب فساد را فراهم می کنند. آنچه که در سطح تحليل خرد بدان ها پرداخته ايم 
صرفًا برآيند يا بازتابی از وضعيت فعلی نهادهای حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و سياسی کشور و عملکرد 
آن ها محسوب می شود. يافته های تحقيق در سطح خرد ما را به نظريه ديگری در سطح کالن 
رهنمون می سازند و آن نظريه انتخاب عمومی است.اين نظريه از سوی جيمز بوچانان و گوردون 

توالک )1962( و آنتونی داونز )1957( و ويليام نيسکانن )1971( ترويج يافته است.   

اين نظريه هم توانايی تبيين تئوريک فساد را دارد و هم از دل آن می توان تجويزها و توصيه هايی 
راهگشا استخراج کرد. راهکارهای پيشنهادی بر اساس نظريه انتخاب عمومی برای مبارزه با فساد 
جنبه پيشگيرانه دارد و اگر برنامه ملی مبارزه با فساد بر اساس اين نظريه تدوين شود از شکل گيری 
انگيزه رانت جويی و رفتارهای فرصت طلبانه پيشگيری خواهد شد. بنابراين صرف برخورد قاطع 
و قهر آميز با مفسدان اقتصادی مانع گسترش رانت جويی و فساد نشده و نخواهد شد. از بين بردن 



57 ارزیابی اثربخشی عوامل مختلف جامعه پذیری دینی در پیشگیری از جرایم اقتصادی

فرصت های پيدايش فساد بايد در دستور کار نهادهای ذی ربط قرار گيرد. به عبارت ديگر فساد، 
سيستمی عمل می کند و ناشی از مشکالت ساختاری است و به جای تعقيب افراد که به جای خود 
مهم است تغيير نظام های اداری بايد در اولويت دستگاه های مبارزه با فساد قرار گيرد.فساد مساله ای 
مرتبط با قواعد است. برنان و بوچانان استدالل کرده اند که قواعد، ماهيت تعامل افراد در جامعه را 
تعيين می کنند، ابزار الزم برای حل اختالفات از طرق مسالمت آميز را فراهم می کنند، اطالعات 
الزم را به مشارکت کنندگان در بازار ارايه می کنند و امکان پيش بينی رفتار ديگران را به ما می دهند 
و امکان کنترل رفتار افراد و گروه های مختلف را فراهم می کنند. از آنجايی که قواعد، ساختار 
محرک ها و انگيزه های اهالی بازار را تعيين می کنند لذا هر تالشی برای مبارزه با فساد و ساير اشکال 
فرصت طلبی )مثل رانت جويی( بايد از اصالح قواعد شروع شود به نحوی که اقتصاد با قواعد 
 Brennan and Buchanan,( جديدی اداره شود و جلوی رفتارهای فرصت طلبانه را بگيرد

.)1985

از اين گذشته الزم است در کنار تالش هايی که برای کشف جرم صورت می گيرد به اين موضوع 
هم توجه شود که ممانعت از وقوع جرم مقدم بر کشف جرم و مجازات مجرم است. به عبارت 
ديگر برای پيشگيری از جرم بايد از طريق تدابير محيطی و حمايتی )يعنی عوامل وضعيتی( بر فرآيند 
تصميم گيری مجرم اثر گذاشت به نحوی که هم بتوان بر امکان عملی بروز رفتار مجرمانه و هم بر 
انگيزه رفتار مجرمانه اثر گذاشت. در غير اين صورت فساد در زمينه مستعد آن مستمرًا بازتوليد 

خواهد شد. 
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بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد سازمانی 
 در اداره ها و سازمان های دولتی مناطق جنوبی کشور 

علی اکبر ایزدی سعدی 1 

    چکيده:

جهان به سرعت در حال تغيير از اقتصاد صـنعتی به اقتصاد دانشی است. يکی از مهم ترين و اساسی ترين 
عنـاصر اين اقتصاد، سـرمايه فکری است که می تواند برای سازمان ها ايجاد مزيت رقابتی پايدار کند. هدف 
از اين تحقيق بررسی رابطه ميـان اجزاء ســرمايه فکری)سرمايه های انسانی، ساختاری و رابطه ای( با عملکرد 
سازمانی اداره ها و سازمان های دولتی مناطق جنوبی کشور می باشد. تحقيق حاضر از نوع همبستگی- توصيفی 
و هدف آن کاربردی است. ابزار گردآوری اطالعات، پرسشنامه سرمايه فکری)بنتيس،2009( و عملکرد 
سازمانی است؛ آلفاکرونباخ برای پرسشنامه های به ترتيب 0/92 و0/80 محاسبه شده است. آزمون فرضيه ها 
) آزمون پيرسون، ANOVA و  t- test( از طريق SPSS18 و ارايه مدل تحقيق با استفاده از نرم افزار 
Amos18  بر 100 مدير اجرايی که به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند؛ انجام شده است. 

يافته های آماری  فرضــيه ها را تأييد کرده و نتايج نشان داد، همبستگی مثبت و معناداری بين سرمايه فــکری 
و عملکرد سازمانی وجــود دارد؛ همچنين سرمايه های انسانی، ساختاری و رابطه ای بر عملکرد سازمانی به 
ترتيب40%، 58%، 31% تاثير دارند. نتايج با مطالعات قبلی همســو است  و تفاوت در بافت جغرافيايی و موارد 

ارزيابی روانسنجی متناسب با بافت بخشی است. در پايان پيشنهاداتی برای محققين آتی ارايه شده است.

واژگان کليدی : سرمايه فکری، سرمايه انسانی ، سرمايه ساختاری ،  سرمايه رابطه ای ،  عملکرد سازمانی

1-کارشناس گروه سياسی- قضايی اداره کل بازرسی استان فارس

سال ششم
 شماره نوزدهم

بهار1393
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  مقدمه :

    ما در عصری زندگی می کنيم که تمدن نوينی در حال تکوين است و اين عصر ماحصل 
دگرديسی موج سوم اقتصاد می باشد؛ به عبارت ديگر جهان در حال حرکت در مسير اقتصاد 
خدماتی بر پايه دانش و اطالعات است. در اقتصاد نوين توليد ثروت و ارزش آفرينی سازمان ها 
منوط به منابعی فراتر از عوامل فيزيکی و مالی سنتی توليد می باشد. مستهلک شدن اين منابع 
مزيد بر علت شده و سازمان ها را به سمت منابعی پايدارتر و قابل انحصارتر سوق می دهد. اين 
بدان معنی است که نقش و اهميت سرمايه های مالی در تعيين قابليت سود آوری پايدار، کاهش 
چشمگيری يافته است و ميزان برخورداری سازمان ها از دارايی های نامشهود و دانش محور به 
عنوان مهم ترين بخش از سرمايه های کل اداره ها و سازمان های دولتی در سود آوری پايدار، 

مستمر و بلند مدت متضمن بقای آن ها در اقتصاد پر آشوب فعلی خواهد بود. 

سرمايه فکری مفهومی چند بعدی است که در برگيرنده دانش، اطالعات، تجربه و تخصص، 
به عالوه تمامی مخازن دانش غير انسانی درون سازمانی )فرايندها، پايگاه داده ها، مالکيت معنوی 
و...( و همچنين دانش بر گرفته از روابط درون سازمانی و برون سازمانی است؛ به عبارت ديگر 
قابل  با ساختاردهی و فرموله کردن،  با ماهيت ذهنی می باشند که  سرمايه فکری، مواد خام 
تسخير می شوند و ثروت سازمانی را ارتقاء می دهند و برای هر سازمانی منحصر به فرد می باشند. 
مفهوم سرمايه فکری هميشه مبهم است و تعاريف مختلفی برای تفسير اين مفهوم مورد استفاده 
محرک های  يا  منابع  ها،  دارايی  مانند  اصطالحاتی  دارند  تمايل  بسياری  است.  گرفته  قرار 
عملکرد را به جای کلمه capital و نامشــهود، بر مبنای دانش يا غيرمـالی را به جـای واژه 
Intellectualجايگزين کنند. به رغم تعدد تعاريف، تعريف قابل قبولی از سرمايه فکری ارايه 

نشده است برخی محققين سرمايه فکری را دانشی دانسته اند که می تواند به بهبود سود تجاری 
منجر شده و ارزش شرکت را افزايش دهد؛ بنتيس سرمايه فکری را با سه مؤلفه سرمايه انسانی، 
سرمايه ساختاری و سرمايه رابطه ايی معرفی نموده است )بنتيس،2009(؛ سرمايه انسانی مجموع 
ارزش های حاصل از سرمايه گذاری بر آموزش، يادگيری و توانايی های کارکنان  و همچنين 
شامل شايستگی، مهارت و چاالکی ذهنی و فردی کارکنان است و با توجه به ديدگاه زامبون1، 
سرمايه انسانی مجـموعه دانـش، خالقيت و نوآوری افراد سازمانی است. بنابراين سرمايه انسانی 
شامل يادگيری و آموزش، تجربه و تخصص، نوآوری و خالقيت است؛ بر خالف سازمان های 

1-Zambon
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سنتی، سازمان های امروز به کارکنانی نياز دارند که بتوانند تصميم بگيرند و راه حل های تازه ای 
برای مسايل پيدا کنند. 

 سرمايه ساختاری: شامل کليه منابع غيرانسانی دانش در سازمان است که شامل پايگاه داده ها، 
چارت های سازمانی، فرايندها و راهکارها است و به سازمان ارزشی فراتر از دارايی های فيزيکی 
می بخشد؛ سرمايه های ساختاری دارايی های نامشهودی هستند که می توانند معاوضه شده و مجددًا 
ايجاد شوند و در درون شرکت به اشـتراک نهاده شوند. همچنين دارايی های زير ساختاری مثل 
چشم انداز، ماموريت، فناوری، فرايندها و روش های کاری و نيز شامل دارايی های فکری، مثل 

دانش فنی، مارک های تجاری و حق ثبت و بهره برداری )مالکيت معنوی( می شود.

سرمايه رابطه ای همه دانشی است که روابط با ذی نفعان خارجی و داخلی از جمله ارباب 
رجوع، خدمات گيرندگان و خدمات دهندگان و پيمانکاران را شامل می شود. زامبون نيز بر اين 
باور است که قراردادها، مجوزها، موافقتنامه ها رسمی گواه بر وجود روابط برون سازمانی است 
که از جمله عناصر مرتبط با سرمايه رابطه ای می باشد. سرمايه رابطه ای مشتمل بر دانش موجود 
به عبارت ديگر خدمات دهندگان و خدمات  با مشتريان  در همه روابطی است که سازمان 

گيرندگان، شرکت ها و سازمان های ديگر، انجمن های تجاری، دولت و . . . بر قرار می کند.

نمودار1- ارتباط میان سرمایه های انسانی و سرمایه های ساختاری و سرمایه رابطه ای )بنتیس،1997(
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عملکرد سازمان، اصطالحی است که تمامی جنبه های اقتصادی و اجرايی، را در بر می گيرد. 
عملکرد، تقريبا شامل تمامی اهداف رقابت پذيری و تعالی توليد است و به هزينه، انعطاف پذيری، 
سرعت، قابليت اعتماد يا کيفيت مربوط می شود. به عالوه عملکرد چتری است برای تعالی، 
سوددهی و بهره وری و همــچنين عوامل ديگری همچون کيفيت، سرعت و انــجام به موقع 

خدمات و انعـطاف پذيری را دربـرمی گيرد.

     نقطه A در نمودار1 مرکزيت سرمايه انسانی را نشان می دهد. در اين شکل چندين ُند )واحد 
سرمايه انسانی( در قالب الگوهای شناختی نمايه سرمايه انسانی را به تصوير کشيده اند. سرمايه 
انسانی از لحاظ سطح دشواری توسعه و پيشرفت به دليل نزديکی به مرکز سازمان در پايين ترين 
سطح قرار دارد. سرمايه انسانی همچنين در سطح فردی ترکيبی از عناصر ذيل می باشند:ژن های 
وراثتی، تحصيالت، تجربه باورهای افراد درخصوص کار و زندگی؛ نقطه B، ارتباط ساختاری 
ُندها را نشان می دهد که الزمه آن تبديل سرمايه انسانی به سرمايه ساختاری است. فلش های 
به سمت مرکز  افراد  از ذهن  را  نمايه سرمايه ساختاری، کانون توسعه سرمايه فکری  درون 
سازمان نشان می دهد. ماهيت سرمايه ساختاری، جاسازی دانش در ريشه سازمان است. حوزه 
سرمايه ساختاری از لحاظ درون سازمانی به خود سازمان و از لحاظ برون سازمانی به هر واحـد 
از ســرمايه های انسانی مربوط می شود. نقطه c در اين نمودار نشان می دهد که بهبود و پيشبرد 
از محدوده  از آن خارج  بعد سرمايه فکری است زيرا بخشی  رابطه ای دشوارترين  سرمايه 
سازمان است. فلش های موجود در شکل، جريان دانش از مبدا برون سازمان به مقصد درون 
سازمان را که ناشی ارتباط ميان ُندها است نشان می دهد. ماهيت سرمايه رابطه ای در روابط 

خارج از سازمان و حوزه آن خارج  سازمان و خارج از هر واحد سرمايه انسانی قرار دارد.

)Casy؛2010( معتقد است که سرمايه فکری مجموعه ای از دانش فردی و جمعی در سازمان 
يا جامعه است که برای توليد ثروت، افزايش بازده دارايی های فيزيکی، کسب مزيت رقابتی و 
افزايش درصـد سـاير سرمايه های سازمانی مورد استفاده قرار می گيرد. )شربتی و ناجی جواد با 
همکاریBontis  ؛2010 ( در تحقيقي با عنوان بررسی رابطه سرمايه فكري ) سرمايه انسانی، 
سرمايه ساختاری، ســرمايه رابطه ای ( و عمــلکرد تجاری در صنعت داروسازی جردن به اين 
نتيجه رسيدند که رابطه معنی داری ميان سرمايه فکری و عملکرد تجاری در صنعت دارو سازی 

وجود دارد.

در تحقيقی تحت عنوان رابطه سرمايه فکری و عملکرد سازمانی در صنعت بانکداری بيان 
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می دارد که سرمايه فکری منجر به افزايش ارزش افزوده و بهره وری بانک ها شده و عملکرد 
مالی بانک ها را بهبود می بخشد و در نهايت رابطه مثبت اين دو متغير را تاييد می کند) Lee ؛ 
2010 (. تحقيقی را تحت عنوان کاربرد مدل فازی جهت ارزيابی سرمايه فکری و اندازه گيری 

عملکرد سازمانی دانشگاه ها در تايوان انجام داد و بيان داشت که رابطه معناداری ميان سرمايه 
فکری و عملکرد سازمانی دانشگاه ها وجود دارد و برای درک اهميت نسبی سهم شاخص های 
سرمايه فکری در عملکرد دانشگاه از روش مقايسه زوجی AHP با رويکرد فازی استفاده کرد. 
Hsuو Fang)2009( در تحقيقی با عنوان تاثير ســرمايه فکری بر عملکرد توسعه محصول 

)با متغير تعديل کننده يادگيری سازمان( بيــان می دارند: ســرمايه انــسانی و سرمايه رابطه ای 
تأثير مثبتی بر عملکرد توسعه محصول داشته و منجر به بهبود آن می شود. ولی سرمايه ساختاری 
تأثير منفی بر عملکرد توسعه محصــول دارد) Bramhandkar و همکارانش؛ 2007( رابطه 
معنا داری ميان سرمايه فکری و عملکرد سازمانی را تأييد کردند.  Bontis )1998( تحقيقی 
را با عنوان سرمايه فکری با مطالعه اکتشافی و بررسی مدل ها و شاخص های سرمايه فکری در 
کشور کانادا انجام داد. اين تحقيق نشان داد که ميان اجزای سرمايه فکری روابط متقابلی وجود 
داشته و اين سرمايه بر عملکرد تجاری تاثير دارد.  Marr )2004( و همکارانش در تحقيق تحت 
عنوان زنجيره ارزش آفرينی دانش و چگونگی تاثير ســـرمايه های فکری بر عملکرد تجاری، 
بيان داشــتند که اجزاء سرمايه فــکری بر يکــديگر اثر می گذارند و برای سازمان خلق ارزش 
می کنند و حاصل اين تعامل و ارزش آفرينی به ارتقا عملکرد تجاری می انجامد. بيگی و فطرس 
)1387( تحقيقی در صنعت بانکداری تحت عنوان تاثير تطبيقی اثرات سرمايه فکری بر عملکرد 
سازمانی صنعت بانکداری ايران در دو بخش خصوصی و دولتی انجام دادند. نتايج بر اين داللت 
دارد که در هر دو بخش سرمايه های انسانی، ساختاری و رابطه ای بر هم اثر داشته و در بخش دولتی 
بيش ترين اثر را سرمايه ای ساختاری دارد و در بخش خصوصی سرمايه رابطه ای اثر گذارتر است. 
حاجی کريمی و بطحايی)1386( در مطالعه ای با عنوان بررسی اثرات سرمايه های فکری بر 
عملکرد سازمانی شرکت تحت پوشش IDRO ايران بيان کردند که بين ابعاد سرمايه فکری 

رابطه وجود دارد و بر عملکرد سازمان تأثير دارد.

به دليل گستردگی مفهوم سرمايه فکری، محققانی که در اين حيطه کار کرده اند هر کدام دسته 
بندی های خاص خود را ارايه داده اند که مبنای اين تحقيق طبقه بندی  Bontis ) 2010 و 2008(

است.
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  )Bontis , 2008 ( نمودار2-طبقه بندی سرمايه فکری توسط بونتيس و همکاران

Bontis در مطالعاتی که در سال 2008 و 2010 انجام داد چارچوبی از اجزای سرمايه فکری 

و اثرات آن ها را بر عملکرد سازمانی پيشنهاد کرد )الزم بذکر است که اساس اين چارچوب 
از سال 1998 شکل گرفت و با داده های جديد بکار برده شد و تکامل يافت(. تحقيق حاضر بر 
اساس اين مدل ها، سرمايه فکری را بر سه قسم سرمايه انسانی، سرمايه ساختاری و سرمايه رابطه ای را 

در قالب متغيرهای تحقيق مطرح و مورد آزمون و بررسی قرار می دهد.

با توجه به اهميت نقش اداره ها و سازمان های دولتی در اقتصاد کشور و از سوی ديگر سير 
تكامل ساختاري سازمان ها و اقتصاد ملي نشانگر كاهش اهميت نسبي دارايي های مشهود نسبت 
به ساير دارايي ها و اهرم هاي دانش محور در بستر زمان و در كسب و كارهاي امروزي است. 
در قرن 21، دانش به عنوان عامل توليد ثروت در مقايسه با ساير دارايي هاي مشهود و فيزيكي، 
از ارزش بيش تري برخوردار شده است و موفقيت بالقوه سازمان ها، ريشه در قابليت هاي فكري 
آن ها دارد. جوامع آينده، جوامعي مبتني بر دانش هستند كه ذخـــاير دانش و كاربرد آن زير 
بناي رشد اقتصادي و انبــاشت سرمايه می باشد. نحــوه استفاده از سرمايه فکری تأثير بسيار 
مهمی در بقای سازمان ها دارد و از آنجايی که هرگونه بهره وری، تحول، بهبود در نظام ها و 
فرايندهای سازمانی توسط انسان صورت می گيرد تعامل و هماهنگی اين دو بخش )سازمان و 
انسان ( در راستای اهداف سازمان می تواند منجر به ارتقاء بهره وری و کيفيت عملکرد سازمان ها 
شود. اين موضوع برای همه اداره ها و سازمان های دولتی که قلب اقتصاد و درآمدزايی يک 
کشور هستند و بخش خصوصی نيز زير چتر آن ها فعاليت می نمايد، ضرورتی انکارناپذير است.

 از آنجايی که دارايی های نامشهود هميشه درعملکرد سازمانی پديدار می شوند، پژوهشگر را 
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به اين صرافت وا داشت که بررسی نمايد آيا ميان سرمايه فکری اداره هاو سازمان های دولتی و 
عملکرد سازمانی آن ها رابطه ای وجود دارد؟  

 برای کشور ايران که در سند چشم انداز 20 ساله ی خود قصد دارد بر همسايگان خود فايق 
آيد و در رقابت سبقت گيرد، دانش محوری را بايد به عنوان استراتژی راهبردی تلقی کرد. 
يکی از فعاليت هايی که در جهت تحقق اقتصاد دانش محور و نيل به اهداف برنامه ی توسعه 

کشور بايد صورت گيرد، دوری از اقتصاد تک محصولی و رشد و شکوفايی اقتصادی است.

با قبول اين واقعيت که سرمايه فکری مسير را برای فعليت عملکردها در راستای چشم انداز 
سازمان هموار می سازد، اين پژوهش به بررسی علمی رابطه سرمايه فکری و عــملکرد سازمانی 

می پردازد.

روش تحقیق:   

 از آنجايی که هدف تحقيق حاضر بررسی رابطه بين سرمايه فکری و عملکرد سازمانی است، 
تحقيق از نوع همبـستگی و ماهيت آن کاربردی است و به دليل اينکه به بررسی وضع موجود 
بدون دستکاری متغيرها می پردازد، روش اجرای آن در قلمرو تحقيقات توصيفی قرار دارد. 
هدف تحقيق همبستگی عبارت است از درک الگوهای پيچيده رفتاری از طريق مطالعه ی 

همبستگی بين اين الگوها و متغيرهايی که فرض می شود بين آن ها رابطه وجود دارد.

  گردآوری داده ها و حجم نمونه: 

جهت  گردآوری و تدوين مبانی نظری پژوهش از دو روش ذيل استفاده شده است: 

- مطالعه کتابخانه ای: اطالعات در زمينه موضوع از منابع کتابخانه ای، مقاله ها، کتاب های 
مورد نياز و نيز از شبکه جهانی اطالعات ) اينترنت( گردآوری شده است .

- تحقيقات ميدانی : به منظور تجزيه و تحليل روابط فرضيه ها، داده ها و اطالعات مورد نياز 
از طريق پرسشنامه جمع آوری شده است . 

سوال های اين پرسشنامه بر 2 قسم می باشد : الف( سوال های ارزيابی سرمايه فکری : اين بخش 
شامل 41 سوال می باشد که بر اساس معيارهای بنتيس طراحی و سعی شده است که سوال ها 
تاحد ممکن با اداره ها و سازمان های دولتی همخوان شده باشد. برای طراحی اين بخش، طيف 
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5 امتيازی ليکرت که يکی از رايج ترين مقياس های اندازه گيری به شمار می رود، بکار گرفته 
شده است. شکل کلی امتياز دهی اين طيف برای سوال ها) همه به صورت مثبت هستند ( به 

شــرح ذيل است :

شکل کلی : خيلی کم  -   خيلی زياد

امتيازبندی :     1                     5

ب ( سوال های ارزيابی عملکرد : اين بخش شامل 8 سوال است که بر اساس شاخص های 
عملکرد سازمانی اداره ها و سازمان های دولتی تهيه شده است. در اين پرسشنامه نيز از طيف 
5 امتيازی ليکرت استفاده شده و پس از مشورت با کارشناسان اداره ها و سازمان های دولتی و 

اساتيد محترم راهنما و مشاور تنظيم شده است. 

به دليل اينکه موضوع تحقيق در سطح مديريتی است؛ اعضاء نمونه آماری را 140 نفر از 
مديران اداره ها و سازمان های دولتی منتخب در سطح کشور در نظر گرفته شد؛ حجم نمونه با 
توجه به جامعه آماری )140 نفر( از طريق جدول مورگان و کرجسی با دقت برآورد 5 درصد، 
به روش نمونه گيری تصادفی ساده103 نفر محاسبه شد، پرسشنامه از طريق پست الکترونيکی 

برای آن ها ارسال شد که 100 نفر از پاسخگويان در اين تحقيق مؤثر واقع شدند. 

پایایی و روایی پرسشنامه: 

روايی پرسشنامه از طريق روايی محتوايی تاييد شد. به منظور اينکه پرسشنامه بتواند صالحيت 
الزم از نظر روايی را پيدا کند، مطالعات دقيقی از منابع مختلف موجود و دردسترس و مرتبط 
با موضوع صورت گرفته و مؤلفه ها و گويه هايی که از جامعيت نسبی برخوردار بوده، انتخاب 
و تعيين شدند. سپس با توجه به معيارهای اعتبار محتوای، اين پرسشنامه توسط کارشناسان و 
چندی از اساتيد محترم مديريت و مديران اداره های دولتی و متخصص در حوزه مديريت مورد 
بررسی و تأييد قرار گرفت. عالوه بر اين Bontis در تحقيقات و مطالعات قبلی گويه های اين 
پرسشنامه را مورد تأييد قرار داده است که با توجه به نتايج پرسشنامه در مطالعات قبلی از اعتبار 
الزم برخوردار است. به دليل اينکه شاخص های عملکرد سازمان مطابق با اداره ها و سازمان های 
دولتی انتخاب شده است و به نوعی محقق ساخته می باشد و از سوی ديگر تغييرات چندی بر 
پرسشنامه اصلی اعمال شد، توزيع مقدماتی پرسشنامه بين 15 نفر از پاسخ دهندگان نمونه آماری 
توزيع شد و از آن ها خواسته شد نظرات خود را پيرامون سواالت از جنبه های مختلف بيان 

R2
ها متغیره  همبستگی  ضریب 

تعداد میانگینآلفاکرونباخ
گویه ها HCSCRCOP

1
0/6931
0/507 0/6901
 0/394   0/5840/567      1

0/823/576(HC) سرمایه انسانی

0/480/893/036(SC)سرمایه ساختاری

0/470/803/436(RC)سرمایه رابطه ای

0/390/853/229(OP)عملکرد سازمانی



69 بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد سازمانی در اداره ها و سازمان های دولتی

کنند. پس از آن تحليل عاملی نيز انجام شد که نتايج نشان داد گويه ها می توانند متغير مکنون 
خود را حمايت کنند ) نمودار 1( و به درستی انتخاب شده اند.

پايايی اين پرسشنامه نيز از طريق آلفا کرونباخ  آزمون شد. ضرايب پايايی پرسشنامه بين 0/75 
تا 0/93 نوسان دارد. مقادير آلفا کرونباخ برای تمامی متغيرها بيش تر از 0/7 بوده و گويای 

مطلوب بودن ابزار جمع آوری داده ها است.  

1- نتايج مدل اندازه گيری 

نمودار تحلیل عاملی سرمایه انسانی - 1 تحلیل عاملی سرمایه انسانی  - 2

مدل اصلی
Estimate

غیر استاندارد
.C.R

t مقدار
P

Sing.

Estimate

استاندارد

q1<---HC 1.000 .202

q2<--- HC ۳.112 ۳.2۶۶ .001 .728

q3<--- HC ۳.۶87 ۳.282 .001 .780

q4<--- HC ۳.۶49 ۳.298 *** .848

q5<--- HC ۳.۶۶۳ ۳.299 *** .848

q6<--- HC ۳.۳95 ۳.28۶ .001 .795

3-جدول شاخص برازش تحليل تاييدی پرسشنامه سرمايه انسانی

NPARDFChi-SPCMIN/DFTLICFIPCFIRMSEAشاخص

12951/2800069/5919/0952/0571/00/128مدل اصلی

R2
ها متغیره  همبستگی  ضریب 

تعداد میانگینآلفاکرونباخ
گویه ها HCSCRCOP

1
0/6931
0/507 0/6901
 0/394   0/5840/567      1

0/823/576(HC) سرمایه انسانی

0/480/893/036(SC)سرمایه ساختاری

0/470/803/436(RC)سرمایه رابطه ای

0/390/853/229(OP)عملکرد سازمانی
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تحلیل عاملی سرمایه ساختاری - 1 نمودار تحلیل عاملی سرمایه ساختاری
مدل اصلی

Estimate

غیر استاندارد
.C.R

t مقدار
P

.Sing

Estimate

استاندارد

Q7<---SC 1.000 228.

Q8<---SC 2.024 ۳.084 002. ۳5۶.

Q9<---SC ۳.4۳9 ۳.458 *** ۶07.

Q10<---SC 4.087 ۳.547 *** 782.

Q11<---SC 2.221 ۳.۳07 *** 4۶7.

Q12<---SC 4.754 ۳.555 *** 840.

5-جدول شاخص برازش تحليل تاييدی پرسشنامه سرمايه ساختاری

NPARDFChi-SPCMIN/DFTLICFIPCFIRMSEAشاخص

12951/2800069/5919/0952/0571/00/128مدل اصلی

6-نمودار تحلیل عاملی سرمایه رابطه ایی
تحلیل عاملی سرمایه رابطه   - 6

Estimate
غیر استاندارد

.C.R
t مقدار

P
Sing.

Estimate
استاندارد

Q22<---RC 1.000 .702

Q ---<2۳RC .850 9.8۶۳ *** .۶5۳

Q ---<24RC 1.195 11.۶10 *** .791

Q ---<25RC 1.151 11.47۶ *** .778

Q2۶<---RC .955 10.247 *** .۶81

Q ---<27RC .187 2.380 *** .152

7-جدول شاخص برازش تحليل تاييدی پرسشنامه سرمايه ساختاری

NPARDFChi-SPCMIN/DFTLICFIPCFIRMSEAشاخص

129413/16059/0999/2977/0986/00/4210/054
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تحلیل داده ها: 

     داده های جمع آوری شده از طريق جداول فراوانی، ميانگين، ميانه و انحراف معيار توصيف شده اند. 
با توجه به اينکه هدف فرضيات اصلی و فرعی بررسی ارتباط ميان متغيرهای تحقيق می باشد، از ضريب 
همبــستگی پيرسون و نرم افزار SPSS18  استفاده شده است؛ همچنين برای انجام رگرسيون چند 

متغيره از مدل معادالت ساختاری )تحليل مسير( استفاده شده است.

شرح تحلیل داده ها: 

اين تحقيق از 1 فرضيه اصلی و 3 فرضيه فرعی تشکيل شده است.  آزمون فرضيه ها بر اساس 
) ادعا ( H1= 0 و ) نقيض ادعا ( ρ :H0≠ 0  انجام شده است.

H1  :سرمايه انسانی با عملکرد سازمانی در اداره ها و سازمان های دولتی مناطق جنوبی کشور 
رابطه معناداری وجود دارد.

اداره ها و سازمان های دولتی مناطق جنوبی  با عملکرد سازمانی در  H1: سرمايه ساختاری 
کشور رابطه معناداری وجود دارد.

H1  :سرمايه رابطه ايی با عملکرد سازمانی در اداره ها و سازمان های دولتی مناطق جنوبی 

7-نمودار تحلیل عاملی عملکرد سازمانی 8-تحلیل عاملی عملکرد سازمانی   

مدل اصلی
Estimate

غیر استاندارد
C.R.
t مقدار

P
Sing.

Estimate
استاندارد

Q1۳<--- OP 1.000 .۳8۶

Q14<---  OP    1.90۳ 5.827 *** .۶۶8

Q15<---  OP 2.2۶9 5.897 *** .۶9۶

Q1۶<---  OP 1.755 5.7۶4 *** .۶45
Q17<---OP 1.۶05 5.۶89 *** .۶21

Q18<---  OP 2.22۶ 5.97۶ *** .7۳0

Q19<--- OP 1.82۶ 5.700 *** .۶24

Q20<---  OP .202 1.019 .۳08 .0۶۶

Q21<--- OP 1.۳51 4.976 *** .452

9-جدول شاخص برازش تحليل تاييدی پرسشنامه عملکرد سازمانی

NPARDFChi-SPCMIN/DFTLICFIPCFIRMSEAشاخص

182783/173***3/080884/0913/00/6850/085
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کشور رابطه معناداری وجود دارد.

10- خالصه نتايج محاسبات رابطه بين اجزاء سرمايه فکری)سرمايه انسانی، سرمايه ساختاری و سرمايه رابطه ای( با عملکرد سازمانی

 
Rضريب همبستگی)sig(تعدادسطح خطاسطح معنی داری

H1 فرضیهHC—OP0/394**0/0000/01100
H2 فرضیهSC—OP0/584**0/0000/01100

H۳ فرضیهRC —OP0/567 0/0000/01100٭٭

همبستگی کاملًا مثبت و معنی داری ميان متغير های وجود دارد.

بنابراين با 99 درصد اطمينان می توان گفت ميان اجزاء سرمايه فکری )سرمايه انسانی، سرمايه 
ساختاری و سرمايه رابطه ای( با متغير عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .

فرضيه چهارم: به عنوان فرضيه فرعی به بررسی تاثير مولفه های سرمايه فکری ) سرمايه انسانی، 
تاثير  بر عملکرد سازمانی  می پردازد.  و  بر يکديگر   ) ای  رابطه  سرمايه ساختاری و سرمايه 
متقابل اجزای سرمايه فکری بر يکديگر و بر عملکرد سازمانی از طريق مدل معادالت ساختاری 
با استفاده از نرم افزار Amos18 انجام شده است. مدل معادالت ساختاری يک تحليل چند 
متغيری از خانواده ی رگرسيون چند متغيری می باشند. مدل تحليل مسير يکی از پرکارترين 
لحاظ  به  که  هستند  ويژگی هايی  دارای  مسير  مدل های  است.  ساختاری  معادالت  مدل های 
داشتن چنين خصايصی معمولًا به عنوان يکی از زير بنايی ترين انواع مدل ها در بحث های مدل 
سازی ساختاری مورد توجه قرار می گيرد. در اين مدل کليه متغيرهای اصلی از نوع متغيرهای 
مشاهده شده هستند. با استفاده از دياگرام مسير ترسيم شده می توان عالوه بر اثرات مستقيم 
متغيرها بر يکديگر، به بررسی اثرات غير مستقيم متغيرها بر يکديگر نيز پرداخت. در تحقيق 
حاضر از مدل مفهومی تحليل که اقتباسی از مدل Bontis )2010، 2008 ( است استفاده کرده 

تا تأثيرات متغيرها را بر يکديگر محاسبه نماييم ) نمودار 2(. 

همان طور که در جدول 2 مشاهده می شود ميان مولفه های سرمايه فکری و اين سرمايه ها با 
عملکرد سازمانی همبستگی معنا داری وجود دارد و بيش ترين همبستگی ميان سرمايه انسانی و 

سرمايه ساختاری است.
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11- خالصه نتايج محاسبات تاثير سرمايه های انسانی، ساختاری و رابطه  بر يکديگر و بر عملکرد سازمانی
β ضریبt مقدارSig.

SC←HC0/69314/730/000سرمایه انسانی←سرمایه ساختاری
RC←HC0/0560/8630/388سرمایه انسانی←سرمایه رابطه ای
RC←SC0/6519/950/000سرمایه ساختاری←سرمایه رابطه ای
OP←RC0/3166/490/000سرمایه رابطه ای ←عملکرد سازمانی

OP←SC0/3934/670/000سرمایه ساختاری←عملکرد سازمانی
OP←HC0/5510/582-0/039-سرمایه انسانی←عملکرد سازمانی

جدول 3 گزارش می دهد که مسير تأثير سرمايه انسانی بر سرمايه رابطه ای قابل قبول نيست به 
  . ) p = 0/388 < 0/05( عبارت ديگر سرمايه انسانی مستقيمًا بر سرمايه رابطه ای تاثير نمی گذارد
همچنين مسير تأثير سرمايه انسانی بر عملکرد سازمانی نيز رد می شود )p = 0/582 < 0/05 ( به 
اين معنی که سرمايه انسانی بر عملکرد سازمانی مستقيمًا تاثير نمی گذارد. در نتيجه بايد اين دو 
مسير را از مدل حــذف نماييم . پس از حــذف اين دو مسيــر مدل اصالح شده و مدل نهايی 

تحقيق به شکل ذيل ارايه می شود:
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9- مدل مفهومی نهايی روابط ميان ابعاد سرمايه فکری و عملکرد سازمانی 

اعداد باالی پرانتز ضريب بتا، درون پرانتز ضريب t، پايين پرانتزسطح معناداری است.
9- مدل مفهومی نهائی روابط ميان ابعاد سرمايه فکری و عملکرد سازمانی 

اعداد باالی پرانتز ضريب بتا ، درون پرانتز ضريب t ، پايين پرانتزسطح معناداری می باشد

مطابق با مدل نهايی، مسير تأثير هر يک از متغيرها محاسبه شده که در جدول 12 ارايه شده 
است و تأثير مستقيم و غير مستقيم سرمايه های انسانی، ساختاری و رابطه ای بر يکديگر و بر 
می باشند.  معنادار  معناداری 0/05  در سطح  مسيرها  همه  نشان می دهد.  را  عملکرد سازمانی 
سرمايه انسانی از دو مسير بر عملکرد سازمانی تاثير می گذارد؛ سرمايه انسانی با اثر بر سرمايه 
ساختاری و سپس بر سرمايه رابطه ای و از مسيری ديگر پس از تاثير بر سرمايه ساختاری، 
عملکرد سازمانی را متاثر می کند )فرمول شماره 1 (. سرمايه ساختاری به طور مستقيم و به طور 
غير مستقيم ) فرمول شماره 2 ( بر عملکرد سازمانی تاثير دارد. سرمايه رابطه ای به طور غير مستـقيم 

و از مسير سرمايه ساخــتاری تحت تأثير سرمايه انسانی قرار می گيرد . ) فرمول شماره 3( . 

سرمايه  ساختاری×  سرمايه  ای×  رابطه  ])سرمايه   → سازمانی  عملکرد   :  1 شماره  فرمول 
انسانی(+)سرمايه ساختاری× سرمايه انسانی([ 

فرمول شماره 2 عملکرد سازمانی →  ] ) سرمايه ساختاری × سرمايه انسانی([

فرمول شماره 3 سرمايه رابطه ای → ] ) سرمايه ساختاری × سرمايه انسانی([
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12- محاسبات مربوط به ميزان تأثير مستقيم و غيرمستقيم ابعاد سرمايه فکری بر عملکرد سازمانی

β ضریبt مقدارSig.

SC←HC0/69314/730/000سرمایه انسانی←سرمایه ساختاری
RC←HC0/0560/8630/388سرمایه انسانی←سرمایه رابطه ای
RC←SC0/6519/950/000سرمایه ساختاری←سرمایه رابطه ای
OP←RC0/3166/490/000سرمایه رابطه ای ←عملکرد سازمانی

OP←SC0/3934/670/000سرمایه ساختاری←عملکرد سازمانی
OP←HC0/5510/582-0/039-سرمایه انسانی←عملکرد سازمانی

مطابق با مدل نهايی، مسير تأثير هر يک از متغيرها محاسبه شده که در جدول4 ارايه شده است 
و تأثير مستقيم و غير مستقيم سرمايه های انسانی، ساختاری و رابطه ای بر يکديگر و بر عملکرد 
معنادار می باشند. سرمايه  معناداری 0/05،  . همه مسيرها در سطح  نشان می دهد  را  سازمانی 
انسانی از دو مسير بر عملکرد سازمانی تأثير می گذارد؛ سرمايه انسانی با اثر بر سرمايه ساختاری 
و سپس بر سرمايه رابطه ای و از مسيری ديگر پس از تأثير بر سرمايه ساختاری، عملکرد سازمانی 
را متأثر می سازد  )فرمول شماره 1 (. سرمايه ساختاری به طور مستقيم و به طور غير مستقيم          
) فرمول شماره 2 ( بر عملکرد سازمانی تأثير دارد. سرمايه رابطه ای به طور غير مستـقيم و از 

مسير سرمايه ساخــتاری تحت تأثير سرمايه انسانی قرار می گيرد ) فرمول شماره 3( . 

فرمول شماره 1 عملکرد سازما نی → ])سرمايه رابطه ای× سرمايه ساختاری× سرمايه ا نسا نی(+)سرمايه 
ساختاری× سرمايه انسانی([ 

فرمول شماره 2 عملکرد سازمانی →  ] ) سرمايه ساختاری × سرمايه انسانی([

فرمول شماره 3 سرمايه رابطه ای → ] ) سرمايه ساختاری × سرمايه انسانی([

همان طور که در جدول5 مشاهده می شود تمامی شاخص های برازش در سطح معنا داری 
قرار دارند. به استثناء PCFI که آن هم به دليل تغير قابل توجه ای که نـــسبت به مدل ابتــدايی 
داشته و با توجــه به اينکه کای اسکوئر کوچک تر از مقدار 3/84 می باشد، نشان می دهد که 

ديگر نمی توان با افزودن پارامتری به بهبود مدل ياری رساند.
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13- خالصه نتايج برازش مدل مفهومی نهايی تحقيق

NPARDFChiPCMIN/DFTLICFIPCFIRMSEAشاخص

811/0470/590/5231/001/0000/3330/000

دامنه شاخص های خوبی برازش :

0≥RMSEA≥0/050/50≥PCFI≥...0/95≥CFI≥1/000/95≥TLI≥1/00 : برازش خوب
/50<CMIN/DF<2

1<CMIN/DF<20/05≥RMSEA≥0/080≥CFI≥1/000≥TLI≥1/00 : برازش قابل قبول

نتیجه گیری :

با توجه به نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها می توان گفت که نتايج حاصل از اين تحقيق 
با نتايج مطالعات اکثر محققين که در پيشينه ی بحث بيان شد، در مورد روابط متقابل ميان ابعاد 

سرمايه فکری با عملکرد سازمانی و همچنين اثرات اين سرمايه ها بر يکديگر هماهنگی دارد.

14- نتايج حاصل از تحقيق برخی محققين

Bontis٭
(2010)

Bontis٭
(2008)

BinIsmail٭
(2005)

Bontis٭
(1998)

تحقیق جاری

0/۶700/2۶۶0/۶410/۶۳90/۳14RC→OP

0/۶990/۳990/5550/1790/۶91SC→RC
0/5080/۳9۶0/5010/5080/584SC→OP
0/۶870/۳9۶0/۶870/4990/480HC→RC
0/۶590/7590/5240/4920/۶95HC→SC
0/۶470/0940/۶470/5090/40۶HC→OP٭

  ٭ به دليل اينکه تحقيق اين محققين در سازمان های تجاری صورت گرفته است به جای عملکرد سازمانی از 
واژه عملکرد تجاری استفاده نموده اند.

بنابراين می توان روابط و تأثيرات سرمايه فکری و ابعاد آن با عملکرد سازمانی)مستقيم يا غير 
مستقيم( را علتی برای بکارگيری اين سرمايه ها در زمينه های راهبردی سازمان ها و اداره های 
دولتی دانست. محقق بنابر دامنه پاسخگويی نمونه مورد تحقيق و نتايج حاصله از آزمون تحقيق، 

پيشنهادات ذيل جهت تقويت اين سرمايه ها را ارايه نموده است : 

1- برای تقويت هر يک از اجزای سرمايه انسانی پيشنهادهای ذيل ارايه مـی گردد: تقويت 

1Profile
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سطح شايستگی کارکنان )شناسايی مشاغل راهبردی سازمان، تهيه نمای1  شايستگـی مشاغل 
راهبـردی، ايجاد ارتباط معنـی دار بيـن سطـوح پرداخت دستمـزد و پاداش کارکنان و سطـح

 شايستگی و عملکرد فرد در سازمان، اندازه گيری مستمر سطح شايستگی کارکنان (، رضايت 
اتخاذ  سازمان،  در  شغلی  رضايت  پايش  و  اندازه گيری  سيستم  ايجاد  و  طراحی   ( کارکنان 
تصميماتی بر اساس نتايج حاصل از تجزيه و تحليل اطالعات حاصله از سيستم اندازه گيری 
برای رفع موانع دستــيابی به رضايت شغلی (، عملکرد کارکنان ) استفاده از مديريت بر مبنای 
هدف بين سرپرستان و کارکنان به منظور شناسايی استانداردهای عملکردی و به منظور تدوين 
برنامه ها و اهداف عملکردی متوازن، تقويت نگرش سيستمی به اين معنی که دانش و مهارت 
به عنوان  به عنوان فرايند و فعاليت کارکنان  به عنوان ورودی، رفتارها و فعاليت های شغلی 

خروجی (

2- برای تقويت هر يک از اجزاء سرمايه ساختاری پيشنهادهای زير ارايه می شود : تقويت 
فرهنگ حمايتی در سازمان ) تاکيد بر مديريت مبتنی بر همکاری و مشارکت اعضاء با هدف 
ايجاد فرهنگ همکاری و انتقال دانش، استــقبال از ابداع ها و نوآوری های کارکنان و مديران 
در تمام سطوح و تقويت روحيه ريسک پذيری (، ســيستم و ساختارها ) استفاده از ساختارهای 
پيشرفته و مدرن همچون ساختارهای تيمی و پروژه ای، استفاده از سيستم های اطالعاتی که 
دستيابی به اطالعات را ساده سازد، برون سپاری فعاليت های غير راهبردی با هدف کوچک 
سازی سازمان دولتی (، اجرای سيستم پاداش کارا و اثر بخش )اعطای پاداش مشروط به عملکرد 
موثر، سيستم پاداش مشتمل بر ويژگی های سيستم پاداش موثر، استفاده از سيستم پاداش سلف 
سرويس ( برنامه استخدام جامع )استفاده از شيوه هايی که مراحل کارمنديابی، انتخاب، گزينش 
را با دقت و بر اساس استراتژی تخصص گرايی انجام دهد، برگزاری آزمون ها و مصاحبه های 
استخدامی که از حداکثر روايی و پايايی برخوردار باشد و تبعيض تست ها و مصاحبه ها در مورد 
طبقات خاص حذف گردد، اجرای اصل تناسب شغل با شاغل (، بهبود فرايندها ) شناسايی 
آن دسته از فرايندهای کليدی که دارای بيش ترين ارزش برای خدمات گيرندگان و ارباب 
رجوع هستند، مهندسی مجدد فرايندهای مذکور با هدف بهبود آن ها، مستند سازی فرايندهای 

مذکور و بکارگيری بهترين تجربيات سازمان های ديگر يا رقبای خارجی (

3-  برای تقويت هر يک از اجزاء سرمايه رابطه ای پيشنهادهای زير ارايه می شود:  تکريم 
ارباب رجوع ) وقت شناسی در حضور به موقع در محل کار و عدم تعجيل در خروج از محل، 
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خوش رفتاری و خوش رويی با همکاران و ارباب رجوع، همکاری و تسريع در انجام کار 
ارباب رجوع، ايجاد فضای مناسب باب طبع همکاران و ارباب رجوع و مطمئن نمودن ارباب 
رجوع در انجام کار، استفاده از نظرهای ارباب رجوع و خدمات گيرندگان و کارشناسان جهت 
اصالح روش هاي انجام کار، کسب رضايت ارباب رجوع و خدمات گيرندگان (، اداره امور 
ارباب رجوع و کارکنان ) پيگيری مستمر و پاسخگويی به موقع به نيازها و انتظارات ارباب 
رجوع و خدمات گيرندگان، اتوماسيون و خودکار سازی برخی از امور خدمات گيرندگان، 
ايجاد يک سيستم اندازه گيری و پايش جهت رفع نيازهای خدمات گيرندگان و بروز سازی 
نيازهای آن ها، استفاده از سيستم های پيشنهادها از داخل سازمان برای دريافت نظرات کارکنان 
و در خارج سازمان برای دريافت نظرات خدمات گيرندگان و ارباب رجوع، تاکيد بر ايجاد 
جلسات و روابط مبتنی بر  پاسخگويی به نيازهای ذينفعان ) کارکنان، پيمانکاران، خدمات 
گيرندگان (، آموزش مهارت هايی ارتباطی درون سازمانی ) کارکنان _ کارکنان، کارکنان – 

سر پرستان و ) بالعکس( و . . . .  (  و برون سازمانی ) با ارباب رجوع و خدمات گيرندگان ( .

با توجه به اينکه ساختار سازمانی اداره ها و سازمان های دولتی مورد تحقيق بوروکراسی است؛ 
ميان کارکنان و مراجعه کنندگان حايلی وجود دارد تحت عنوان سيستم ها، فرايندها، قوانين ها 
و ... که در آن چار چوب، کارکنان بايد با خدمات گيرندگان و ارباب رجوع ارتباط برقرار 
کنند و شايد اين مهم ترين دليل برای قطع رابطه مستقيم سرمايه های انسانی با عملکرد سازمانی و 
سرمايه های رابطه ای باشد که پيشنهاد می شود محققين آتی صحت اين فرضيه را اثبات نمايند.

اميد است، در آينده به استراتژی های بلند مدت با شناسايی، اندازه گيری و مديريت سرمايه های 
غيرمستهلک ) سرمايه های فکری و ابعاد آن ( توجه بيش تری معطوف شود تا گام ها مطمئن تر 

و مستحکم تر در مسير چشم انداز 20 ساله کشور ) ايران ( برداشته شود .  
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نقش سازمان های مردم نهاد )سمن(در پیشگیری و مقابله با فساد اداری
 در دستگاه های اجرایی استان سیستان و بلوچستان

دکتر موسی عاکفی قاضیانی1
محمد رضا میرزاده 2

چکيده:

اين پژوهش با هدف بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در پيشگيری و مقابله با فساد اداری در استان سيستان و 
بلوچستان است. از روش تحقيق توصيفی-تحليلی و ميدانی استفاده شده است. جامعه آماری اين تحقيق شامل کليه 
اعضای سازمان های مردم نهاد و دستگاه های اجرايی استان است که با استفاده از روش نمونه گيری قضاوتی هدفمند، 
پرسشنامه در اختيار مديران و معاونين دستگاه ها و سمن ها قرار گرفت. پس از توزيع پرسشنامه ها بين دستگاه ها تعداد 84 
پرسشنامه و سمن ها تعداد 30 پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. روايی در اين تحقيق از نوع محتوايي و پايايی با استفاده 
از مقدار ضريب آلفاي کرونباخ 0/88 برای پرسشنامه دستگاه-ها و 0/85 برای پرسشنامه سمن ها برآورد شد. برای تحليل 
سؤاالت تحقيق از آزمون خی دو و فريدمن استفاده شد. نتايج حاصل از بررسی داده های گردآوری شده از دستگاه ها 
از فساد اداری در دستگاه های استان نقش زيادی دارند. رتبه بندی دستگاه ها  نشان داد که اين سمن ها در پيشگيری 
در امر پيشگيری از فساد نشان داد که دستگاه های نظارتی حاکميتی با همکاری سازمان های مردم نهاد در رتبه اول، 
دستگاه های نظارتی حاکميتی در رتبه دوم، رسانه های عمومی در رتبه سوم و سازمان های مردم نهاد در رتبه چهارم هستند. 
قابليت های مديريتی، نيروی انسانی، مالی سازمان های مردم نهاد جهت پيشگيری از فساد در حد بااليی و قابليت های 
پشتيبانی در حد متوسطی است. رتبه بندی دستگاه ها در امر مقابله با فساد نشان داد که دستگاه های نظارتی حاکميتی در 
رتبه اول، دستگاه های نظارتی حاکميتی با همکاری سازمان های مردم نهاد در رتبه دوم، رسانه های عمومی در رتبه سوم 
و سازمان های مردم نهاد در رتبه چهارم می باشند. قابليت های مديريتی، نيروی انسانی، مالی و پشتيبانی سازمان های مردم 
نهاد جهت مقابله با فساد در حد بااليی است. نتايج حاصل از بررسی داده های گردآوری شده از سمن های استان نشان داد 
که در ابعاد منابع مالی و پشتيبانی ظرفيت کم و پايينی و در بعد نيروی انسانی ظرفيت بااليی برای پيشگيری از فساد اداری 
در استان دارند. رتبه بندی قابليت و ظرفيت سمن ها در امر پيشگيری از فساد نشان داد که ظرفيت و قابليت نيروی انسانی 
در رتبه اول، ظرفيت و قابليت پشتيبانی در رتبه دوم و ظرفيت و قابليت مالی در رتبه سوم هستند. رتبه بندی فعاليت های 
اصلی سازمان های مردم نهاد در امر پيشگيری از فساد نشان داد که ارايه آموزش های عمومی در گزارش دهی موارد فساد 
در رتبه اول، کسب و ارايه اخبار و اطالعات مربوط به فساد در دستگاه های دولتی و غير دولتی در رتبه دوم و پيگيری 

پيشنهادهای حاصل از گزارش های اثربخش در رتبه سوم می باشند.

واژگان کليدی:فساد اداری، سازمان مردم نهاد، دستگاه های اجرايی

1- دانشيار )مدعو( رشته حقوق دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات زاهدان
2-کارشناسی ارشد حقوق جزا -جرم شناسی-بازرس کل استان سيستان و بلوچستان

سال ششم
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مقدمه:

اقدام به عملی که بر خالف موازين، مقررات، قوانين و معيارهای ارزش فرهنگی هر جامعه باشد 
در آن جامعه بزه کاری يا جرم تلقی می شود و کسانی که مرتکب چنين اعمال خالفی می گردند 
مجرم يا بزه کار ناميده می شوند. در برخی موارد می توان آن ها را افراد قانون شکن گفت، تمام 
جوامع از گذشته تا به امروز با اين پديده اجتماعی- انسانی روبرو بوده اند و جوامع تا زمان پيدايش 
علم جرم شناسی برای مبارزه با آن از ابرازهای کيفری استفاده می کردند. اما به دليل ناموفق بودن اين 
ابزارها برای کاهش بزه کاری استفاده از ابزارهای )غير کيفری( کنشی به منظور پيشگيری از وقوع 
بزه کاری از سوی جرم شناسان مورد توجه قرار گرفت. هدف از پيشگيری کاهش ميزان جرايم 
می باشد، چرا که ريشه کن کردن آن محال است. دورکيم معتقد است که جرم در همه جوامع 
همواره وجود داشته است و تا زمانی که از حد متعارف فراتر نرود بايد آن را يک پديده بهنجار 
تلقی کرد. لذا، مهار بزه کاری بيش از محو آن موضوعيت پيدا می کند)جاللی فراهانی،امير حسين، 
1383( 1. جرايم خود به دو دسته سازمان يافته و غير سازمان يافته تقسيم می شوند. جرايم سازمان 
يافته جرايمي هستند كه در ارتكاب آن سازمان های مجرمانه دخيل اند كه ساختار تشکيالتی شان 
متناسب با آن جرايم خاص است و با اهداف اقتصادي و جلب منابع مادي مرتكب جرم می شوند 
و براي رسيدن به اين اهداف از تمام امكانات قانوني، غيرقانوني از جمله تطميع، تهديد، ترور و 
ابزارهاي ديگر استفاده مي كنند. فساد اداري يکی از مهم ترين جرايم سازمان يافته می باشد كه در 
كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فرامّلي به عنوان مصاديق مهم پيش بيني شده 
است و در سال 2000 كه سازمان ملل كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته فرامّلي را به تصويب 
رساند، ضمن جرم انگاري در عضويت و مشاركت در جرايم سازمان يافته در مواد كنوانسيون، فساد 
اداري را جرم انگاري كرده و توصيه هايي را در اين زمينه به دولت هاي عضو داشته است. در عرف 
دستگاه های اداری از اصطالح ديگری به عنوان »تخلف اداری« نيز استفاده می شود که آن عبارت از 
تجاوز مأمور دولت از مقررات اداری در حين انجام وظيفه است. عدم توجه دستگاه های اداری نسبت 

به تخلفات سازمانی و شيوع آن ها موجب بروز جرايم و مفاسد اداری خواهد شد. 

اگر تنها با توسل به مجازات در صدد مقابله با عمل مجرمانه بر آييم، بيم آن می رود که علت بروز 
آن فراموش شود و مبارزه با معلول جايگزين مبارزه با علت شود. پديده ی مجرمانه ی مفاسد اداری 
برای آنکه در کل درک شود، ايجاب می کند که در کنار فعل ضد اجتماعی جرم، انسان بزه کار يا 

1-جاللی فراهانی،امیر حسین )1383(، پیشگیری از جرایم رایانه ای، نشریه: حقوق “ حقوقی دادگستری “ تابستان - شماره 47. از صفحه  87 تا 120
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متخلف و حالت مجرمانه )واقعيت انسانی و اجتماعی او( مد نظر قرار گيرد. 

يکی از رويکردهايی که امروزه برای حل مشکالت سالمت جامعه و بخصوص سالمت اداری 
انديشيده شده تشکيل گروه های همفکر و همسو در قالب سازمان های مردم نهاد و استفاده از 
تشکل های مردم نهاد است که از فلسفه جامعه محور شدن فعاليت ها الهام گرفته شده است. در اين 
رويکرد افراد گروه، خودشان با توجه به محور تعيين شده برای فعاليت هايشان و برای رسيدن به 
هدف تالش می کنند و چون اين محور دارای محوريت بقا برای گروه است بنابراين فعاليتی شکل 
می گيرد که وابسته به منابع دولتی نيست و يک حرکت خود جوش مردمی است که خاصيت اصلی 

آن پايدار بودن و عدم وابستگی به منابع ناکافی و گاه مقطعی دولتی است. 

پس از ظهور مفهوم توسعه ی مشارکتی در ادبيات توسعه، اين نوع توسعه نه فقط اجتماعی معرفی 
شد) Pieterse, J.N:2001( 1 بلکه به عنوان فرايندی مردم ساالرانه و مردم محور قلمداد شد           
) Brown, D :1993( 2. سازمان های مردم نهاد نقش اساسی در مسايل جهانی چون محيط زيست، 

بهداشت عمومی، حقوق بشر، توسعه و ... بازی می کنند. تحقيقات زيادی نيز پيرامون نقش آن ها 
در مباحث فوق الذکر به انجام رسيده است. اما شايد موضوعی که کم تر مورد مطالعه قرار گرفته 
است، »نقش سازمان های مردم نهاد در پيشگيری از وقوع جرم« باشد، که گاهی اوقات با نام های 
»گزارش توسط شهروندان«، »بازرسی توسط مردم« و »نظارت توسط جامعه ی مدنی« شناخته 

.3)1( .)Crowley, M. & Persbo, A:2006( می شود

همچنين بر اساس اليحه پيشگيري از فساد و ارتقاء سالمت نظام اداري وزارت كشور موظف 
است بررسي ها،  تسهيالت، اقدام ها و همکاری ها و هماهنگي هاي الزم را در خصوص شكل گيري 
و اقدام های سازمان های مردم نهاد )N.G.O( در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد را با رعايت مصالح 

نظام و در چارچوب قوانين و مقررات مربوط معمول دارد.

بنابراين در يک نگاه کلی اين سازمان ها گروه های فعال اجتماعی هستند که می توانند نمونه 
بسيار خوبی از انعکاس نيازها و پتانسيل جامعه برای شناخت معضالت سالمت و بسيج جامعه برای 
حل آن باشند متأسفانه در برخی موارد برخی از اين سازمان ها فعاليت های خود را با درآمد زايی 
مخلوط کرده که فلسفه وجودی و ارتباط گيری با آن ها را دچار چالش می کند اما بعضی ديگر هم 
1-Pieterse,J.N.(2001).Developmenttheory:Deconstructions/reconstructions.London:SagePublications
2-Brown,D.(1993),“InformationSystemsforNGOs”,RuralExtensionBulletin1,April21-26.
3-Crowley,M.&Persbo,A.(2006).TheRoleOfNon-GovernmentalOrganizationsinTheMonitoringAnd
VerificationOfinternationalArmsControlAnddisarmamentAgreements.IN:J.Borrie&V.MartinRandin
(eds),ThinkingOutsidetheBoxinMultilateralDisarmamentandArmsControlNegotiations,UnitedNations
InstituteforDisarmamentResearch(UNIDIR).
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وجود دارند که به پروتکل اجرايی خود متعهد می باشند. بديهی است که استفاده از پتانسيل مثبت 
چنين گروه هايی می تواند بازوی اجرايی مناسبی برای فعاليت های منجر به ارتقاء سالمتی باشد که 
هدف آن تغيير رفتارهای نابهنجار است. سازمان های مردم نهاد می توانند با تقويت دانش و مهارت 
خود، مديريت فعاليت های داوطلبانه نو و ارايه خالقيت های فراوان به مسئله اصلی يعنی آسيب های 
اجتماعی بپردازد. در واقع ما در اين تحقيق در پی بررسی اين مسئله هستيم که ظرفيت های موجود 
در سازمان های مردم نهاد در امر پيشگيری و مقابله با فساد اداری در چه حدی است و آيا اين 
سازمان ها با توجه به ظرفيت هايشان می توانند در تعامل با دستگاه های نظارتی برای پيشگيری و مقابله 

با فساد اداری مؤثر واقع شوند؟ 

اهداف تحقیق:

هدف از انجام اين تحقيق بررسي ميزان ظرفيت ها و قابليت های سازمان های مردم نهاد استان در امر 
پيشگيری و مقابله با فساد اداری است.

اهداف فرعی

-بررسی اولويت بندی نقش هر يک از دستگاه های نظارتی حاکميتی، سازمان های مردم نهاد، 
با همکاری سازمان های مردم نهاد و رسانه های عمومی در امر  دستگاه های نظارتی حاکميتی 

پيشگيری و مقابله با فساد اداری در استان 

-بررسی پيش شرط های الزم برای استفاده از سازمان های مردم نهاد در امر پيشگيری و مقابله با 
فساد اداری در استان

-بررسی راهکارهای استفاده از سازمان های مردم نهاد در پيشگيری و مقابله با فساد اداری در استان

سؤال های تحقیق: 

1. نقش سازمان های مردم نهاد در پيشگيری از فساد اداری در دستگاه های اجرايی استان در چه 
حدی است؟ 

2. رتبه بندی دستگاه های )نظارتی حاکميتی، سازمان های مردم نهاد، دستگاه های نظارتی حاکميتی 
با همکاری سازمان های مردم نهاد و رسانه های عمومی( در امر پيشگيری از فساد اداری چطور است ؟
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3. از منظر دستگاه ها قابليت های )مديريتی، نيروی انسانی، مالی و پشتيبانی( سازمان های مردم نهاد 
استان در پيشگيری از فساد اداری در چه حدی است؟

4. رتبه بندی دستگاه های )نظارتی حاکميتی، سازمان های مردم نهاد، دستگاه های نظارتی حاکميتی 
با همکاری سازمان های مردم نهاد و رسانه های عمومی( در امر مقابله با فساد چطور است ؟ 

5. از منظر دستگاه ها قابليت های )مديريتی، نيروی انسانی، مالی و پشتيبانی( سازمان های مردم نهاد 
استان در مقابله با فساد اداری در چه حدی است؟

6. از منظر سمن ها ظرفيت سازمان مردم نهاد )در ابعاد منابع مالی، پشتيبانی و نيروی انسانی( در 
استان سيستان و بلوچستان برای پيشگيری از فساد اداری در چه حدی است ؟ 

7. رتبه بندی فعاليت های اصلی سازمان های مردم نهاد در امر پيشگيری از فساد چطور است ؟ 

8. جنبه های ضد فساد تا چه حد برای سازمان های مردم نهاد اهميت دارد؟

تعریف مفاهیم:

سازمان مردم نهاد: شامل افرادی هم هدف و داوطلب با گرايش های غيرسياسي، غيرانتفاعي و 
غيراقتصادي است كه براي تحّقق يك هدف مشترك خيرخواهانه گرد هم جمع شده اند و طبق 
ضوابط و قوانين خاصي به انجام فعاليت های مشخص می پردازند) رفيعی، فرشاد؛ صباغ گل، منصور 

و ابراهيمی، رعنا،1387(1.

سازمان های مردم نهاد گروه هاي كوچكي هستند كه متشكل از افراد عالقه مند به برطرف نمودن 
يك معضل )اعتياد، تخريب محيط زيست، آسيب های اجتماعي، حقوق بشر، بهداشت و ...( بوده و 
براي تحقق هدف خود به صورت داوطلبانه دريك ساختار قانوني و منسجم به صورت غيردولتي، 
غير سياسي، غيرانتفاعي و تجاري به فعاليت های خيرخواهانه می پردازند.سازمان های مردم نهاد به 
عنوان جوامعي كه از هم سويی اهداف و نگاه بخش از افراد جامعه و همچنين مشاركت مردم 
با يکديگر در جهت تحقق يك هدف مشترك تشكيل می شوند، می توانند نقش مهمي را در 

پيشگيری از وقوع جرم ايفا نمايند.

در نهايت سازمان های مردم نهاد كه تبلور مشاركت مردم براي تحقق يك هدف مشترك هستند، 
موجب برآورده شدن نيازهاي انسان ها در زمينه هاي فردي، اجتماعي و فرهنگي می شوند.

1-رفیعی، فرشاد؛ صباغ گل، منصور و ابراهیمی، رعنا)1387(. “نقش سازمان های مردم نهاد در گسترش امنیت انسانی”، اولین همایش بین المللی 
امنیت انسانی در غرب آسیا ،بیرجند، صص 364-345.
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تعريف نظری پيش گيری از جرم: هر عملي كه باعث كاهش بزه كاري، خشونت، ناامني، از طريق 
مشخص كردن و حل كردن عوامل ايجاد كننده اين مشكالت به روش علمي شود پيش گيری از 

جرايم است)معاونت اجتماعي ناجا،1385( .1

 تعریف نظری تعریف فساد اداری:

 مفهوم كلي فساد در نظام اداري عبارت است از :

  الف- اقدام های مأموران دولتی به هر صورت كه با هدف انتفاع و بهره برداري براي خود و يا 
اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر صورت مي گيرد.

ب- اقدام های اشخاص حقيقي و حقوقي كه در قبال پرداخت مال به مأموران دولت به منظور 
انتفاع و بهره برداري براي خود و يا اشخاص ديگر و يا برخورداري از مزايا و امتياز هايی از راه های 

غير صحيح انجام مي پذيرد2.

پیشینه تحقیق:

موفقيت سياست هاي مربوط به توسعه و كاهش فقر و فساد در جوامع به پاسخگو بودن دولت، 
مشاركت آحاد جامعه و امكان وجود قضاي اظهارنظر و مشاركت براي مردم، سازمان هاي مردم نهاد 
و وجود بنگاه هاي رقابتي بستگي دارد كه البته همه اين عوامل حكمراني خوب را تداعي مي كنند. 
بنگاه ها به فعاليت در يك چارچوب قانوني و قراردادي نياز دارند كه از حقوق مالكيت آن ها 
محافظت و مبادالت را تسهيل كند و از چنگ زدن و به قبضه درآوردن دولت توسط بنگاه هاي 
خاص ممانعت به عمل آورد. عدم وجود هر يك از شرايط فوق به عدم حصول اهداف كالن 
توسعه تحقق حكمراني خوب منجر مي شود. مشاركت فعال مردم و رسانه ها نيازمند آگاهي در 

سازمان دهي و تشكيالت است كه با آزادي عقيده و بيان و يك جامعه مدني منسجم همراه است.

در راجستان هند، يك سازمان مردمي به نام مازدور كيسان شكتي سانگهاتان يك جلسه استماع 
عمومي برگزار كرد و در آن قصور دولت محلي را در تخصيص نادرست اعتبارات توسعه اي در 
نظر گرفته شده براي كارگران محلي افشا كرد. اين موضوع سبب شد تا روستاييان خواستار بررسي 
بيش تر در امور دولت شوند. دولت هاي محلي، زير فشار نظارت مردم و مطبوعات، به ناگزير به اين 

 1 -معاونت اجتماعي ناجا  )1385(، پلیس و پیش گیری اجتماعي ازجرم)گاهنامه بررسي های اجتماعي( تهران: معاونت اجتماعي ناجا. 79-93
2 -الیحه پیشگیري از فساد و ارتقاء سالمت نظام اداري
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خواسته گردن نهادند و فساد كاهش يافت. دولت راجستان، حق مردم را در خصوص اسناد رسمي 
پذيرفت و قوانين مهمي را تصويب كرد. در نتيجه، رشد سريع سازمان های مردم نهاد نمايانگر روند 
بسيار روشن و زاينده ابراز عقايد و مشاركت جمعي از اواخر دهه 1980 به اين طرف است همان طور 
كه در باال نيز اشاره شد به طور نمونه تعداد سازمان های مردم نهاد فعال در بخش هاي مختلف آسيا و 

آفريقا دو برابر شده است )عيسي زاده، سعيد ،1381(.1

نقش هاي ارزشمندي كه سازمان های مردم نهاد مي توانند در چارچوب برنامه هاي دولت ايفا كنند 
عبارت انداز: بيان نيازهاي افراد ذی حق براي لحاظ كردن در برنامه دولت ها، تهيه اطالعات الزم 
براي برنامه ريزي دولت، سازمان دهي اجتماعات براي بهره مندی از منافع برنامه ها، خدمات رساني به 

جمعيت هاي مناطق دور افتاده يا به عنوان مجراي ارتباطي با ديگر سازمان های مردم نهاد. 

اثربخشي چنين همكاري هايي به ميزان تمايل دولتمردان محلي و مركزي و نيز تمايل سازمان های 
مردم نهاد نيز بستگي دارد. كاركردهاي يك سازمان غيردولتي در هشت قالب كلي به شرح زير 

تقسيم بندي مي شود: 

1.جمع آوري، ارزيابی و انتقال اطالعات

2. اقدامات حمايتي و وكالتي 

3. سياست گذاری از طريق ارايه پيشنهاد به دولت يا سازمان بين المللی

4. آموزش، پژوهش و انجام مطالعات 

5. جمع آوري و ارايه کمک های حقوقي و بشر دوستانه 

6. تشريك مساعي 

7. كاركرد تبليغاتي از طريق ستايش يا محكوميت 
8. ايفاي نقش ناظر در تعهدات داخلي و بين المللی دولت) چاره، امين ،1381 (.2

در بلغارستان به طور مشخص دو سازمان غيردولتي در مبارزه با فساد پيشتاز هستند: 

-شعبه سازمان شفافيت بين المللی در بلغارستان 

- سازمان دانشجويي ضد فساد

  1-عیسي زاده، سعید )1381(. »نقش نظارت هاي مردمي در بهبود حکمراني تهران، سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور«. 
  2 - چاره، امین )1381( : نقش سازمان های مردم نهاد در ایجاد و حفظ سالمت نظام اداري كشور، مجموعه مقاالت همایش سالمت نظام 

اداري، تهران
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از جمله اقدام های سازمان شفافيت بين المللی بلغارستان مي توان به موارد زير اشاره كرد: 

- تجزيه و تحليل تأثير قوانين توسط كميسيون هاي پارلماني از نظر جرم شناسي 

٭ نظارت بر نحوه خصوصي سازي در شركت مخابرات بلغارستان 

٭  تهيه منشور ملي مقابله با فساد 

٭ كمك به شرکت های تجاري در مبارزه با فساد 

٭ نظارت و ارزيابي مزايده هاي دولتي 

٭ ايجاد شفافيت در مديريت منابع شهري 

٭ برگزاري سمينارها و كارگاه هاي آموزشي در منطقه جنوب شرقي اروپا 

از جمله اقدام های سازمان دانشجويي ضد فساد نيز مي توان به اجراي پروژه )سرزمين عاري از 
فساد 1( اشاره كرد.

هفته مبارزه با فساد هر ساله در ماه اكتبر در كشور اوگاندا2 برگزار مي شود. اين امر توسط ائتالف 
ضد فساد اوگاندا، كه خود يك سازمان مردم نهاد است، برگزار مي شود. هدف از اين امر بسيج 
جامعه مدني براي مبارزه عليه فساد به وسيله تشويق مردم به شركت در فعاليت هاي مختلف در اين 

زمينه است كه نتايج حاصل به اين شرح اند: 
٭ تغيير عقايد جامعه در خصوص نحوه استفاده از خدمات عمومي و متقاعد شدن جامعه به امتناع 

از پرداخت رشوه براي برخورداري از خدمات مذكور
٭  اجبار كاركنان اداره های بهداشت و درمان به نصب پالك حاوي نام براي شناسايي بيش تر 

٭ ايجاد کميسيون های تحقيق در پليس اوگاندا و اخيرًا در اداره درآمدهاي دولتي 
٭ ايجاد يك الگو براي جامعه مدني در راستاي تقاضا از سياست مداران براي تعهد بيش تر به 

مبارزه با فساد 
٭ كمك به ايجاد »اداره اخالقيات و درستكاري« در راستاي جلب حمايت بيش تر دولتمردان  

٭ جلب حمايت كمك كنندگان و توجه آن ها به معضل فساد در اوگاندا 
٭ ترغيب جامعه نسبت به ايجاد سازمان هاي مدني ضد فساد در سراسر كشور 

٭ تأكيد نسبت به لزوم تغيير قوانين موجود در راستاي مبارزه هر چه بهتر با مفاسد اقتصادي 

1-TerritoryWithoutCorruption
2-TheAnti–corruptionCoalitionofUganda
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٭ تبديل هفته ملي مبارزه با فساد به همايشي براي گفت و گو بين دولتمردان و سازمان هاي مدني 
)ديهيم، عليرضا،1388( )3 (1. 

کراولی و پرسبو2  )2006 ( در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند که سازمان های مردم نهاد نقش 
اساسی در مسايل جهانی چون محيط زيست، بهداشت عمومی، حقوق بشر، توسعه و ... بازی 
می کنند، که گاهی اوقات با نام های »گزارش توسط شهروندان3 «، »بازرسی توسط مردم4 « و 

»نظارت توسط جامعه ی مدنی5 « شناخته می شود.

فئورشتين6 )1986( در پژوهشی به بررسی نقش مشارکتی زنان روستايی در مراقبت های بهداشتی 
و پزشکی )که به نوعی پيشگيری و مبارزه با فساد است( در دهه 1970 پرداخت. اين پروژه ها با نام 

پويانمايی روستايی )معادل عبارت فرانسوی animation rural( شناخته شده هستند. 

آرمونيا و کامپيالن )1997( به بررسی تجارب کشورهای آسيايی در ارتباط با نقش سازمان های 
مردم نهاد در پيشگيری و مبازره با فساد پرداختند و دريافتند که گستردگی زيادی در مفاهيم، 
روش ها و ابزارهای مربوط به نظارت و ارزيابی مشارکتی وجود دارد. آن ها اشاره کرده اند که 
سيستم های نظارت و ارزيابی مشارکتی در بخش های مختلفی چون کشاورزی، خدمات عمومی/
دولتی، پزشکی، حفاظت محيط زيست و منابع طبيعی و توسعه اجتماعی يکپارچه با اهداف مختلفی 
وجود داشته است. با اين وجود به نظر آن ها تجارب بکار گيری اين گونه سيستم ها در بخش 
کشاورزی بيش از ساير بخش ها بوده است و اکثر آن ها توسط بخش های خصوصی و غير انتفاعی 

)و نه دولتی( به انجام رسيده اند.

انجمن تقسيمات جنوب- جنوب7 )1997( در تحقيقاتی در زمينه ی موارد کاربرد نظارت و 
ارزيابی مشارکتی پرداخته است. آن ها در تحقيقات خود کاربردهای زير را برای نظارت و ارزيابی 
مشارکتی متصور شده اند: مديريت پروژه ها، ارزيابی شخصی، بازبينی پروژه ها، ارزيابی سازمانی و 
ايجاد ظرفيت. آن ها متوجه شدند نظارت و ارزيابی مشارکتی را می توان با مشارکت ذينفعانی چون 
سازمان های اجتماعی غير انتفاعی، سازمان های مردم نهاد )NGOs(، دولت ها و سازمان های خيريه، 

مشاوره ای و تحقيقاتی صورت داد.

آلکوزر1 و همکارنش )1997( در پژوهش در بوليوی اين قضيه بررسی شد که مشارکت چه 

2-CrowleyandPersbo/3-Citizens'reporting/4-Inspectionbythepeople/5-Civilsocietymonitoring
6-Feuerstein/7-TheSouth-SouthSharingForum

1 -دیهیم، علیرضا )1388( : نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد در مبارزه با فساد، تهران، سازمان بازرسي كل كشور. 22-29
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افراد، گروه ها و سازمان هايی در نظارت ارزيابی مشارکتی امکان پذير است. ايشان دريافتند که 
سازمان های اجتماعی )يا مردمی(، رهبران با نفوذ و اداره های دولتی محلی و مرکزی توانايی شرکت 

در نظارت و بازرسی را دارا هستند.

 آبوت و گوجيت2  )1997(، در تحقيقی به بررسی محيط هايی که در آن ها امکان انجام نظارت 
و ارزيابی مشارکتی وجود دارد، پرداختند. نتايج تحقيقات آن ها نشان دهنده ی آن بود که بسياری 
از نظارت و ارزيابی ها خصوصًا پروژه ها به سازمان های خصوصی برون سپاری شده است. در حالی 
که در بسياری از موارد چون نظارت و ارزيابی منابع طبيعی و محيط زيست می توان از مشارکت 

سازمان های مردمی کمک گرفت.

چارچوب مفهومی: 

امروزه سازمان هاي مردم نهاد و غيردولتي با فعاليت غيرانتفاعي و داوطلبانه در جهت رفاه و 
خدمات عمومي به فعاليت مي پردازند. اين سازمان هاي شامل جمعيت ها، گروه ها و نهادهاي انساني 
خودجوش و برآمده از مردم هستند كه مهم ترين ويژگي آن ها، استقاللشان از دولت است. هدف 
اصلي از تشكيل اين سازمان ها رشد و توسعه مشاركت هاي مردمي و غيردولتي براي بهبود منافع 
جمعي و تحقق اهداف توسعه است.  نقش نهادهاي مدني و مشاركت آنان در شكل دهي ساز و 
كارهاي كنترل اجتماعي كه با هدف پيشگيري از فساد و مقابله با آن صورت مي پذيرد. نقشي        

 

بررسي نقش 

ي سازمان ها

 مردم نهاد

اداري پیشگیري از فساد  

 مقابله با فساد اداري

1-Alcoceretal.
2-AbbotandGujit
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بي بديل و ارزشمند است، از اين رو تالش براي بسيج اين گونه نهادها، امري الزم و ضروري است. 

در ايران سازمان های مردم نهاد نوين كه در زمينه پيشگيري از وقوع جرم فعال باشند، در ابتداي 
راه هستند، از زمان تدوين قانون برنامه سوم توسعه از سازمان های مردم نهاد نام برده شده و تمام 
نقش هاي جامعه مدني براي پيشگيري و جلوه مشاركت مدني در پيشگيري از وقوع جرم را می توان 
براي سازمان های غيردولتي قايل شد. در اين تحقيق ما در پی اين هستيم که نقش اين نهادها را در 

پيشگيری و مقابله با فساد اداری بررسی نماييم.

روش تحقیق:

در اين پژوهش، با توجه به عنوان تحقيق که در مورد بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در 
پيشگيری و مقابله با فساد اداری در استان سيستان و بلوچستان است از روش تحقيق توصيفی-
تحليلی و ميدانی استفاده شده است. جامعه آماری اين تحقيق شامل کليه مسووالن دستگاه های 
اجرايی، اعضای سازمان های مردم نهاد، جمع خاصی از اعضای هيأت علمی دانشگاه ها و اتحاديه 

اصناف استان سيستان و بلوچستان است.

در اين پژوهش از روش نمونه گيری قضاوتی هدفمند استفاده شده است که پرسشنامه در اختيار 
مديران و معاونين دستگاه های اجرايی، سازمان های مردم نهاد، جمع خاصی از اعضای هيأت علمی 
دانشگاه ها و اتحاديه اصناف قرار گرفت. پس از توزيع پرسشنامه ها بين دستگاه های اجرايی تعداد 
84 پرسشنامه در اين دستگاه ها و در ارتباط با سازمان های مردم نهاد تعداد 30 پرسشنامه واصله مورد 
استفاده قرار گرفت. همچنين 20 نسخه پرسشنامه اعضای هيأت علمی دانشگاه ها و اتحاديه اصناف 
نيز مورد استفاده قرار گرفت. در اين تحقيق براي طراحي پرسشنامه ابتدا متغيرهاي فرضيه ها بر اساس 
مطالعات نظري و كتابخانه اي شناسايي سپس اقدام به طراحي سؤال ها شد. در نهايت جهت جمع آوری 
اطالعات مربوط به متغيرهای تحقيق در دستگاه ها از پرسشنامه محقق ساخته 14 سؤالی 5 گزينه ای 
طيف ليکرت و جهت جمع آوری اطالعات مربوط به سازمان های مردم نهاد از پرسشنامه محقق 
ساخته 36 سؤالی 5 گزينه ای طيف ليکرت استفاده شد. همچنين جهت جمع آوری اطالعات مربوط 
به اعضای هيأت علمی دانشگاه ها و اتحاديه اصناف از پرسشنامه محقق ساخته 6 سؤالی )به صورت 

تشريحی( استفاده شد.
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روایی: 

مقصود از روايي )اعتبار( آن است كه وسيله اندازه گيري بتواند خصيصه مورد نظر را سنجد. براي 
اين كه پرسشنامه ها مربوط از روايي الزم برخوردار باشد، محقق ابتدا بايد با انجام مطالعات اكتشافي 
)خواندن متون نظري مرتبط با موضوع و هم چنين مصاحبه(، شاخص هايي را از ميان معيارهاي 
موجود در متون نظري تحقيق انتخاب می کرد كه با توجه به اظهار نظر مصاحبه شوندگان بيش 
ترين تناسب را با موضوع داشته و در ادامه براي كسب اطمينان از روايي محتوايي سوال های موجود 
پرسشنامه، اقدام به كسب نظر متخصصين آكادميك شد. که به همين منظور محقق آن ها را به رويت 
چند تن از اساتيد رساند. در نهايت با توجه به نظرهای )متخصصين آكادميك و حرفه اي( نكات 
مبهم و نارساي پرسشنامه ها بر طرف و برخي از گزينه ها كه بي ربط بودند از شاخص ها حذف و 
شاخص های ديگري كه ارتباط نزديكي داشتند، اضافه شدند و بعد از اعمال نظرهای اصالحي، 

پرسشنامه ها تدوين و اعتبار آن توسط افراد مذكور مورد تاييد قرار گرفت.

پایایي: 

مورد ديگري كه در يك كار پژوهشي بايد به آن توجه شود پايايي يا قابليت اعتماد ابزار اندازه گيري 
است. منظور از پايايي يك وسيله سنجش آن است كه اگر اين پرسشنامه در مكاني ديگر و در شرايط 
مشابه اي اندازه گيري شود نتايج حاصله از آن مشابه، دقيق و قابل اعتماد باشد. يكي از روش های محاسبه 
ضريب پايايي، استفاده از آلفاي کرونباخ  است كه بسيار مورد استفاده قرار می گيرد و با استفاده از نرم افزار 
)اس پی اس اس ( قابل محاسبه است.  در اين تحقيق براي محاسبه پايايي پرسشنامه ها، ابتدا پرسشنامه ها بين 
30 نفر از آزمودني ها، توزيع و سپس جمع آوري شد. براي محاسبه ميزان پايايي از آزمون آلفاي کرونباخ1 
استفاده گرديد که مقدار ضريب آلفاي کرونباخ 0/88 برای پرسشنامه دستگاه ها و 0/85 برای پرسشنامه 
سازمان های مردم نهاد برآورد شد. همچنين در اين تحقيق از مطالعه كتابخانه اي مرتبط با موضوع و از اسناد 

و پرونده های مرتبط با فساد اداری نيز استفاده شد.

روش های آماری و تحلیل داده ها:

در اين پژوهش براي پاسخ به سؤال های تحقيق از آزمون خی دو و فريدمن استفاده شد. الزم به 
ذكر است كه تمامي محاسبات آماري با نرم افزار SPSS، نسخه 19 انجام پذيرفت.

1-CRONBACHS
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بررسی سوال های پژوهش:

نقش سازمان های مردم نهاد در پيشگيری از فساد اداری در دستگاه های اجرايی استان در چه حدی 
است؟ 

جدول 1- نتايج آمار توصيفی نقش سازمان های مردم نهاد در پيشگيری از فساد

يافته های جدول باال نشان می دهد که 2 نفر گزينه کم، 13 نفر تا حدی، 50 نفر زياد و 19 نفر 
گزينه خيلی زياد را در زمينه نقش سازمان های مردم نهاد در پيشگيری از فساد اداری در دستگاه های 

اجرايی استان پاسخ داده اند. 

جدول 2- نتايج آزمون خی دو نقش سازمان های مردم نهاد در پيشگيری از فساد اداری

از نتايج جداول باال مشخص می شود چون خي دو محاسبه شده )60/47( با درجه آزادي 3 
در سطح 99 درصد سطح معنا دار است بنابراين می توان نتيجه گرفت سازمان های مردم نهاد در 

پيشگيری از فساد اداری در دستگاه های اجرايی استان نقش زيادی دارند.

رتبه بندی دستگاه های )نظارتی حاکميتی، سازمان های مردم نهاد، دستگاه های نظارتی حاکميتی با 
همکاری سازمان های مردم نهاد و رسانه های عمومی( در امر پيشگيری از فساد چطور است؟ 

تعداد مشاهداتتعداد مورد انتظار

کم212

تا حدی2113

زياد2150

خيلی زياد2119

کل84کل

خی دو60/47

درجه آزادی3

سطح معناداری0/000
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جدول 3 -نتايج آمار توصيفی رتبه بندی دستگاه های در امر پيشگيری از فساد

جدول 4 -نتايج آزمون فريدمن

نتايج آزمون باال مشخص می شود که چون سطح معنی داری آزمون يعنی مقدار )p =000/0( از 
مقدار آلفاي آزمون يعنی 0/05 کوچک تر می باشد در نتيجه می توان نتيجه گرفت که تفاوت معنی داری 
بين ميانگين اين 4 دستگاه ها وجود دارد. بنابراين می توان نتيجه گرفت دستگاه های نظارتی حاکميتی با 
همکاری سازمان های مردم نهاد در رتبه اول، دستگاه های نظارتی حاکميتی در رتبه دوم، رسانه های 

عمومی در رتبه سوم و سازمان های مردم نهاد در رتبه چهارم هستند.

قابليت های مديريتی سازمان های مردم نهاد جهت پيشگيری از فساد در چه حدی است؟

جدول 5 -نتايج آمار توصيفی قابليت های مديريتی سازمان های مردم نهاد در پيشگيری از فساد

 

يافته های جدول باال نشان می دهد که 9 نفر گزينه کم، 21 نفر تا حدی، 36 نفر زياد و 18 نفر 

تعداد84

خی دو31/72

درجه آزادی3

سطح معناداری0/000

تعداد مشاهداتتعداد مورد انتظار

کم219

تا حدی2121

زياد2136

خيلی زياد2118

کل84

انحراف میانگین رتبه ایرتبه
میانگین

تعدادمیانگین

دستگاه های نظارتی حاکمیتی22/731/063/9284

سازمان های مردم نهاد41/930/973/2784

دستگاه های نظارتی حاکمیتی با همکاران سازمان های مردم نهاد12/780/923/9384

رسانه های عمومی52/551/033/7684



95 نقش سازمان های مردم نهاد )سمن(در مقابله با فساد اداری   دستگاه های اجرایی استان سیستان و بلوچستان

گزينه خيلی زياد را در زمينه قابليت های مديريتی سازمان های مردم نهاد جهت پيشگيری از فساد 
پاسخ داده اند.

جدول 6 -نتايج آزمون خی دو قابليت های مديريتی سازمان های مردم نهاد در پيشگيری از فساد اداری

از نتايج جداول باال مشخص می گردد چون خي دو محاسبه شده )18/00( با درجه آزادي 3 در 
سطح 99 درصد سطح معنا دار است بنابراين می توان نتيجه گرفت قابليت های مديريتی سازمان های 

مردم نهاد جهت پيشگيری از فساد در حد بااليی می باشد.

قابليت های نيروی انسانی سازمان های مردم نهاد جهت پيشگيری از فساد در چه حدی است؟ 

جدول 7-  نتايج آمار توصيفی قابليت های نيروی انسانی سازمان های مردم نهاد در پيشگيری از فساد

 

يافته های جدول باال نشان می دهد که 1 نفر گزينه خيلی کم، 8 نفر گزينه کم، 19 نفر تا حدی، 
37 نفر زياد و 19 نفر گزينه خيلی زياد را در زمينه قابليت های نيروی انسانی سازمان های مردم نهاد 

جهت پيشگيری از فساد پاسخ داده اند.

خی دو18

درجه آزادی3

سطح معناداری0/000

تعداد مشاهداتتعداد مورد انتظار

خيلی کم16/81

کم16/88

تا حدی16/819

زياد16/837

خيلی زياد16/819

کل84کل
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جدول 8 -نتايج آزمون خی دو قابليت های نيروی انسانی سازمان های مردم نهاد در پيشگيری از فساد اداری

از نتايج جداول باال مشخص می گردد چون خي دو محاسبه شده )44/33( با درجه آزادي 4 در 
سطح 99 درصد سطح معنا دار می باشد. بنابراين می توان نتيجه گرفت قابليت های نيروی انسانی 

سازمان های مردم نهاد جهت پيشگيری از فساد در حد بااليی است.

قابليت های مالی سازمان های مردم نهاد جهت پيشگيری از فساد در چه حدی است؟

جدول 9- نتايج آمار توصيفی قابليت های مالی سازمان های مردم نهاد در پيشگيری از فساد

يافته های جدول باال نشان می دهد که 1 نفر گزينه خيلی کم، 8 نفر گزينه کم، 19 نفر تا حدی، 
37 نفر زياد و 19 نفر گزينه خيلی زياد را در زمينه قابليت های نيروی انسانی سازمان های مردم نهاد 

جهت پيشگيری از فساد پاسخ داده اند.

جدول 10 -نتايج آزمون خی دو قابليت های مالی  سازمان های مردم نهاد در پيشگيری از فساد اداری

خی دو44/33

درجه آزادی4

سطح معناداری0/000

خی دو35/88

درجه آزادی4

سطح معناداری0/000

تعداد مشاهداتتعداد مورد انتظار

خيلی کم16/82

کم16/810

تا حدی16/829

زياد16/830

خيلی زياد16/813

کل84



97 نقش سازمان های مردم نهاد )سمن(در مقابله با فساد اداری   دستگاه های اجرایی استان سیستان و بلوچستان

از نتايج جداول باال مشخص می گردد چون خي دو محاسبه شده )35/88( با درجه آزادي 4 در 
سطح 99 درصد سطح معنا دار است، بنابراين می توان نتيجه گرفت قابليت های مالی سازمان های 

مردم نهاد جهت پيشگيری از فساد در حد بااليی می باشد.

قابليت های پشتيبانی سازمان های مردم نهاد جهت پيشگيری از فساد در چه حدی است؟ 

جدول 11 -نتايج آمار توصيفی قابليت های پشتيبانی سازمان های مردم نهاد در پيشگيری از فساد

يافته های جدول باال نشان می دهد که 1 نفر گزينه خيلی کم، 9 نفر گزينه کم، 39 نفر تا حدی، 
23 نفر زياد و 12 نفر گزينه خيلی زياد را در زمينه قابليت های پشتيبانی سازمان های مردم نهاد جهت 

پيشگيری از فساد پاسخ داده اند.

جدول 12 -نتايج آزمون خی دو قابليت های پشتيبانی سازمان های مردم نهاد در پيشگيری از فساد

از نتايج جداول باال مشخص می گردد چون خي دو محاسبه شده )51/47( با درجه آزادي 4 
در سطح 99 درصد سطح معنا دار می باشد. بنابراين می توان نتيجه گرفت قابليت های پشتيبانی 
سازمان های مردم نهاد جهت پيشگيری از فساد در حد متوسطی می باشد. رتبه بندی دستگاه های 
)نظارتی حاکميتی، سازمان های مردم نهاد، دستگاه های نظارتی حاکميتی با همکاری سازمان های 

مردم نهاد و رسانه های عمومی( در امر مقابله با فساد چطور است؟ 

خی دو51/47

درجه آزادی4

سطح معناداری0/000

تعداد مشاهداتتعداد مورد انتظار

خيلی کم16/81
کم16/89
تا حدی16/839
زياد16/823
خيلی زياد16/812

کل84
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جدول 13 -نتايج آمار توصيفی رتبه بندی دستگاه های در امر مقابله با فساد

جدول 14 -نتايج آزمون فريدمن

 )p =0/000( از نتايج آزمون باال مشخص می شود که چون سطح معنی داری آزمون يعنی مقدار
از مقدار آلفاي آزمون يعنی 0/05 کوچک تر می باشد در نتيجه می توان نتيجه گرفت که تفاوت 
معنی داری بين ميانگين اين 4 دستگاه ها وجود دارد. بنابراين می توان نتيجه گرفت دستگاه های 
نظارتی حاکميتی در رتبه اول، دستگاه های نظارتی حاکميتی با همکاری سازمان های مردم نهاد در 

رتبه دوم، رسانه های عمومی در رتبه سوم و سازمان های مردم نهاد در رتبه چهارم هستند.

قابليت های مديريتی سازمان های مردم نهاد جهت مقابله با فساد در چه حدی است؟

جدول 15 -نتايج آمار توصيفی قابليت های مديريتی سازمان های مردم نهاد جهت مقابله با فساد

 

تعداد84

خی دو31/72

درجه آزادی3

سطح معناداری0/000

فراوانی مشاهده شدهفراوانی مورد انتظار

خيلی کم16/86
کم16/88
تا حدی16/813
زياد16/839
خيلی زياد16/818

کل84

انحراف میانگین رتبه ایرتبه
میانگین

تعدادمیانگین

دستگاه های نظارتی حاکمیتی12/821/143/9084

سازمان های مردم نهاد42/110/983/3984

دستگاه های نظارتی حاکمیتی با همکاران سازمان های مردم نهاد22/591/133/6884

رسانه های عمومی32/481/143/6184



99 نقش سازمان های مردم نهاد )سمن(در مقابله با فساد اداری   دستگاه های اجرایی استان سیستان و بلوچستان

  يافته های جدول باال نشان می دهد که 6 نفر گزينه خيلی کم، 8 نفر گزينه کم، 13 نفر تا حدی، 
39 نفر زياد و 18 نفر گزينه خيلی زياد را در زمينه قابليت های مديريتی سازمان های مردم نهاد جهت 

مقابله با فساد پاسخ داده اند.

جدول 16- نتايج آزمون خی دو قابليت های مديريتی سازمان های مردم نهاد جهت مقابله با فساد

آزادي  درجه  با   )41/83( محاسبه شده  دو  می شود چون خي  باال مشخص  نتايج جداول  از 
4 در سطح 99 درصد سطح معنا دار می باشد. بنابراين می توان نتيجه گرفت قابليت های مديريتی 

سازمان های مردم نهاد جهت مقابله با فساد در حد بااليی می باشد.

قابليت های نيروی انسانی سازمان های مردم نهاد جهت مقابله با فساد در چه حدی است؟

جدول 17 -نتايج آمار توصيفی قابليت های نيروی انسانی سازمان های مردم نهاد جهت مقابله با فساد

يافته های جدول باال نشان می دهد که 3 نفر گزينه خيلی کم، 10 نفر گزينه کم، 23 نفر تا حدی، 
35 نفر زياد و 13 نفر گزينه خيلی زياد را در زمينه قابليت های نيروی انسانی سازمان های مردم نهاد 

جهت مقابله با فساد پاسخ داده اند.

خی دو41/83

درجه آزادی4

سطح معناداری0/000

فراوانی مشاهده شدهفراوانی مورد انتظار

خيلی کم16/83

کم16/810

تا حدی16/823

زياد16/835

خيلی زياد16/813

کل84
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جدول 18 -نتايج آزمون خی دو قابليت های نيروی انسانی سازمان های مردم نهاد جهت مقابله با فساد

از نتايج جداول باال مشخص می شود چون خي دو محاسبه شده )36/95( با درجه آزادي 4 در 
سطح 99 درصد سطح معنا دار می باشد، بنابراين می توان نتيجه گرفت قابليت های نيروی انسانی 

سازمان های مردم نهاد جهت مقابله با فساد در حد بااليی است.

قابليت های مالی سازمان های مردم نهاد جهت مقابله با فساد در چه حدی است؟ 

جدول 19 -نتايج آمار توصيفی قابليت های مالی سازمان های مردم نهاد جهت مقابله با فساد

  يافته های جدول باال نشان می دهد که 6 نفر گزينه خيلی کم، 4 نفر گزينه کم، 28 نفر تا حدی، 
3 زياد و 12 نفر گزينه خيلی زياد را در زمينه قابليت های مالی سازمان های مردم نهاد جهت مقابله با 

فساد پاسخ داده اند.

جدول 20- نتايج آزمون خی دو قابليت های مالی سازمان های مردم نهاد جهت مقابله با فساد

از نتايج جداول باال مشخص می شود چون خي دو محاسبه شده )43/14( با درجه آزادي 4 در 
سطح 99 درصد سطح معنا دار می باشد، بنابراين می توان نتيجه گرفت قابليت های مالی سازمان های 

مردم نهاد جهت مقابله با فساد در حد بااليی می باشد.

خی دو36/95

درجه آزادی4

سطح معناداری0/000

خی دو43/14

درجه آزادی4

سطح معناداری0/000

فراوانی مشاهده شدهفراوانی مورد انتظار

خيلی کم16/86
کم16/84
تا حدی16/828
زياد16/834
خيلی زياد16/812

کل84



101 نقش سازمان های مردم نهاد )سمن(در مقابله با فساد اداری   دستگاه های اجرایی استان سیستان و بلوچستان

قابليت های پشتيبانی سازمان های مردم نهاد جهت مقابله با فساد در چه حدی است؟ 

جدول 21- نتايج آمار توصيفی قابليت های پشتيبانی سازمان های مردم نهاد جهت مقابله با فساد

 يافته های جدول باال نشان می دهد که 4 نفر گزينه خيلی کم، 8 نفر گزينه کم، 28 نفر تا حدی، 34 نفر زياد و 10 نفر 
گزينه خيلی زياد را در زمينه قابليت های پشتيبانی سازمان های مردم نهاد جهت مقابله با فساد پاسخ داده اند.

جدول 22- نتايج آزمون خی دو قابليت های پشتيبانی سازمان های مردم نهاد جهت مقابله با فساد

از نتايج جداول باال مشخص می شود چون خي دو محاسبه شده )42/19( با درجه آزادي 4 در سطح 99 
درصد سطح معنا دار می باشد، بنابراين می توان نتيجه گرفت قابليت های پشتيبانی سازمان های مردم نهاد جهت 
مقابله با فساد در حد زيادی است. از نقطه نظر سمن ها ظرفيت سازمان مردم نهاد از بعد منابع مالی در استان 

سيستان و بلوچستان برای پيشگيری از فساد اداری در چه حدی است؟ 

جدول 23 -نتايج آمار توصيفی قابليت های مالی سازمان های مردم نهاد جهت پيشگيری از فساد

خی دو43/14

درجه آزادی4

سطح معناداری0/000

فراوانی مشاهده شدهفراوانی مورد انتظار

خيلی کم16/84

کم16/88

تا حدی16/828

زياد16/834

خيلی زياد16/810

کل84

فراوانی مشاهده شدهفراوانی مورد انتظار

خيلی کم102

کم1019

تا حدی109

کل30
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يافته های جدول باال نشان می دهد که 2 نفر گزينه خيلی کم، 19 نفر گزينه کم و 9 نفر تا حدی 
را در زمينه ظرفيت سازمان مردم نهاد از بعد منابع مالی برای پيشگيری از فساد اداری پاسخ داده اند.

جدول 24 -نتايج آزمون خی دو قابليت های مالی سازمان های مردم نهاد جهت پيشگيری از فساد

از نتايج جداول باال مشخص می شود چون خي دو محاسبه شده )14/60( با درجه آزادي 2 در 
سطح 99 درصد سطح معنا دار می باشد، بنابراين می توان نتيجه گرفت سازمان مردم نهاد از بعد منابع 

مالی ظرفيت کم و پايينی برای پيشگيری از فساد اداری در استان سيستان و بلوچستان دارند.

از نقطه نظر سمن ها ظرفيت سازمان مردم نهاد از بعد پشتيبانی در استان سيستان و بلوچستان برای 
پيشگيری از فساد اداری در چه حدی است؟ 

جدول 25 -نتايج آمار توصيفی قابليت های پشتيبانی سازمان های مردم نهاد جهت پيشگيری از فساد

  يافته های جدول باال نشان می دهد که 20 نفر گزينه کم، 9 نفر گزينه تا حدی و 1 نفر زياد را در 
زمينه ظرفيت سازمان مردم نهاد از بعد پشتيبانی برای پيشگيری از فساد اداری پاسخ داده اند.

جدول 26- نتايج آزمون خی دو قابليت های پشتيبانی سازمان های مردم نهاد جهت پيشگيری از فساد

فراوانی مشاهده شدهفراوانی مورد انتظار

کم1020

تا حدی109

زياد101

کل30

خی دو14/60

درجه آزادی2

سطح معناداری0/002

خی دو18/20

درجه آزادی2

سطح معناداری0/000



10۳ نقش سازمان های مردم نهاد )سمن(در مقابله با فساد اداری   دستگاه های اجرایی استان سیستان و بلوچستان

از نتايج جداول باال مشخص می شود چون خي دو محاسبه شده )18/20( با درجه آزادي 2 
در سطح 99 درصد سطح معنا دار می باشد، بنابراين می توان نتيجه گرفت سازمان مردم نهاد از 
بعد پشتيبانی ظرفيت کم و پايينی برای پيشگيری از فساد اداری در استان سيستان و بلوچستان 

دارند.
و  سيستان  استان  در  انسانی  نيروی  بعد  از  نهاد  مردم  سازمان  ظرفيت  نظر سمن ها  نقطه  از 

بلوچستان برای پيشگيری از فساد اداری در چه حدی است؟ 

جدول 27 -نتايج آمار توصيفی قابليت های نيروی انسانی سازمان های مردم نهاد جهت پيشگيری از فساد

 

 يافته های جدول باال نشان می دهد که 23 نفر گزينه زياد و 7 نفر گزينه خيلی زياد را در زمينه ظرفيت 
سازمان مردم نهاد از بعد نيروی انسانی برای پيشگيری از فساد اداری پاسخ داده اند.

جدول 28 -نتايج آزمون خی دو قابليت های نيروی انسانی سازمان های مردم نهاد جهت پيشگيری از فساد

از نتايج جداول باال مشخص می گردد چون خي دو محاسبه شده )8/53( با درجه آزادي 1 در سطح 99 
درصد سطح معنا دار می باشد، بنابراين می توان نتيجه گرفت سازمان مردم نهاد از بعد نيروی انسانی ظرفيت 

بااليی برای پيشگيری از فساد اداری در استان سيستان و بلوچستان دارند.

رتبه بندی قابليت و ظرفيت سازمان های مردم نهاد در امر پيشگيری از فساد

جدول 29 -نتايج آمار توصيفی رتبه بندی قابليت و ظرفيت سازمان های مردم نهاد در امر پيشگيری از فساد

فراوانی مشاهده شدهفراوانی مورد انتظار

زياد1523

خيلی زياد157

کل30

خی دو8/53

درجه آزادی1

سطح معناداری0/003

ميانگين رتبه ایرتبه

مالی11/45
پشتيبانی21/55

نيروی انسانی33
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جدول 30- نتايج آزمون فريدمن

 )p =0/000( از نتايج آزمون باال مشخص می شود که چون سطح معنی داری آزمون يعنی مقدار
از مقدار آلفاي آزمون يعنی 0/05 کوچک تر است در نتيجه می توان نتيجه گرفت که تفاوت معنی داری 
بين ميانگين اين 3 بعد وجود دارد. بنابراين می توان نتيجه گرفت ظرفيت و قابليت نيروی انسانی در رتبه 

اول، ظرفيت و قابليت پشتيبانی در رتبه دوم و ظرفيت و قابليت مالی در رتبه سوم می باشند.

رتبه بندی فعاليت های اصلی سازمان های مردم نهاد در امر پيشگيری از فساد چگونه است؟ 

جدول 31 -نتايج آمار توصيفی رتبه بندی فعاليت های اصلی سازمان های مردم نهاد در امر پيشگيری از فساد

 

جدول 32 -نتايج آزمون فريدمن

ميانگين رتبه ایرتبه

ارايه آموزش های عمومی در گزارش دهی موارد فساد14/82

کسب و ارايه اخبار و اطالعات مربوط به فساد در دستگاه های دولتی و غير دولتی24/33

انجام برنامه های نظارت و بازرسی در امر مبارزه با فساد53/63

ارايه گزارش های اثر بخش در امر فساد اداری73/47

طرح شکايت در مراجع برای مبارزه با فساد44/10

پيگيری پيشنهادهای حاصل از گزارش های اثربخش34/13

تحقيقات و پژوهش در حوزه فساد63/52

تعداد30

خی دو52/60

درجه آزادی2

سطح معناداری0/000

تعداد30

خی دو14/62

درجه آزادی6

سطح معناداری0/023



105 نقش سازمان های مردم نهاد )سمن(در مقابله با فساد اداری   دستگاه های اجرایی استان سیستان و بلوچستان

 )p =0/000( نتايج آزمون باال مشخص می شود که چون سطح معنی داری آزمون يعنی مقدار
از مقدار آلفاي آزمون يعنی 0/05 کوچک تر است در نتيجه می توان نتيجه گرفت که تفاوت 
معنی داری بين ميانگين اين 7 فعاليت وجود دارد. بنابراين می توان نتيجه گرفت ارايه آموزش های 
عمومی در گزارش دهی موارد فساد در رتبه اول، کسب و ارايه اخبار و اطالعات مربوط به فساد در 
دستگاه های دولتی و غير دولتی در رتبه دوم و پيگيری پيشنهادهای حاصل از گزارش های اثربخش 

در رتبه سوم می باشند.

جنبه های ضد فساد تا چه حد برای سازمان های مردم نهاد اهميت دارد؟

جدول 33- نتايج آمار توصيفی اهميت جنبه های ضد فساد

  يافته های جدول باال نشان می دهد که 1 نفر گزينه خيلی کم، 13 نفر گزينه تا حدی و 16 نفر 
گزينه زياد را در زمينه اهميت جنبه های ضد فساد برای سازمان های مردم نهاد پاسخ داده اند.

جدول 34 - نتايج آزمون فريدمن

از نتايج جداول باال مشخص می شود چون خي دو محاسبه شده )8/53( با درجه آزادي 1 در 
سطح 99 درصد سطح معنا دار می باشد، بنابراين می توان نتيجه گرفت جنبه های ضد فساد برای 

سازمان های مردم نهاد تا حد خيلی زيادی اهميت دارد.

نتیجه گیری:

نتايج حاصل از بررسی داده های گردآوری شده با استفاده از توزيع پرسشنامه بين دستگاه های 
اجرايی استان نشان داد که:

فراوانی مشاهده شدهفراوانی مورد انتظار

کم101

تا حدی1013

زياد1016

کل30

خی دو12/60

درجه آزادی2

سطح معناداری0/002



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال ششم/ شماره نوزدهم/بهار1393 106106

- سازمان های مردم نهاد در پيشگيری از فساد اداری در دستگاه های اجرايی نقش زيادی دارند.

-رتبه بندی دستگاه ها در امر پيشگيری از فساد نشان داد که دستگاه های نظارتی حاکميتی با 
همکاری سازمان های مردم نهاد در رتبه اول، دستگاه های نظارتی حاکميتی در رتبه دوم، رسانه های 

عمومی در رتبه سوم و سازمان های مردم نهاد در رتبه چهارم می باشند.

- قابليت های مديريتی سازمان های مردم نهاد جهت پيشگيری از فساد در حد بااليی است.

- قابليت های نيروی انسانی سازمان های مردم نهاد جهت پيشگيری از فساد در حد بااليی است.

 -قابليت های مالی سازمان های مردم نهاد جهت پيشگيری از فساد در حد بااليی است.

- قابليت های پشتيبانی سازمان های مردم نهاد جهت پيشگيری از فساد در حد متوسطی است.

- رتبه بندی دستگاه ها در امر مقابله با فساد نشان داد که دستگاه های نظارتی حاکميتی در رتبه اول، 
دستگاه های نظارتی حاکميتی با همکاری سازمان های مردم نهاد در رتبه دوم، رسانه های عمومی در 

رتبه سوم و سازمان های مردم نهاد در رتبه چهارم هستند.

- قابليت های مديريتی سازمان های مردم نهاد جهت مقابله با فساد در حد بااليی است.

- قابليت های نيروی انسانی سازمان های مردم نهاد جهت مقابله با فساد در حد بااليی است.

- قابليت های مالی سازمان های مردم نهاد جهت مقابله با فساد در حد بااليی است.

- قابليت های پشتيبانی سازمان های مردم نهاد جهت مقابله با فساد در حد زيادی است.

نتايج حاصل از بررسی داده های گردآوری شده با استفاده از توزيع پرسشنامه بين سازمان های 
مردم نهاد استان سيستان و بلوچستان نشان داد:

- سازمان مردم نهاد از بعد منابع مالی ظرفيت کم و پايينی برای پيشگيری از فساد اداری دارند.

- سازمان مردم نهاد از بعد پشتيبانی ظرفيت کم و پايينی برای پيشگيری از فساد اداری دارند.

- سازمان مردم نهاد از بعد نيروی انسانی ظرفيت بااليی برای پيشگيری از فساد اداری دارند.

در خصوص رتبه بندی می توان نتيجه گرفت ظرفيت و قابليت نيروی انسانی در رتبه اول، ظرفيت 
و قابليت پشتيبانی در رتبه دوم و ظرفيت و قابليت مالی در رتبه سوم می باشند.

رتبه بندی فعاليت های اصلی سازمان های مردم نهاد در امر پيشگيری از فساد نشان داد که ارايه 
آموزش های عمومی در گزارش دهی موارد فساد در رتبه اول، کسب و ارايه اخبار و اطالعات 
مربوط به فساد در دستگاه های دولتی و غير دولتی در رتبه دوم و پيگيری پيشنهادهای حاصل از 
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گزارش های اثربخش در رتبه سوم هستند و جنبه های ضد فساد برای سازمان های مردم نهاد تا حد 
خيلی زيادی اهميت دارد.

از بررسی اطالعات به دست آمده با استفاده از مصاحبه و توزيع پرسشنامه باز پاسخ در بين 
اتحاديه ها و اعضای هيأت علمی و متخصصين در اين حوزه نتايج زير به دست آمد:

الف: نقش سازمان هاي مردم نهاد در پيشگيري از فساد اداري در دستگاه های اجرايي استان در 
چه حدي است؟ 

آنچه كه امروزه باعث پيشرفت فساد اداري و عدم رضايت ارباب رجوع مي شود آن است که 
دستگاه هاي اجرايي استان سليقه اي عمل مي كنند و اطمينان از عدم نظارت مردم بر نهادهاي استان 
دارند. اگر مردم به عنوان ناظر بر تمام سازمان های استان نظارت داشته و امكان اطالعاتي مردم 
افزايش يافته و توسط دستگاه های نظارتی اين اخبار و اطالعات پيگيری شود و قابل اجرا برای 
نهادهاي مردم گرا  باشد، می توانيم اجراي صحيح عمليات دستگاه ها را شاهد باشيم. هر جا كه رابطه 
دو طرفه بين مردم و حكومت وجود داشته باشد و مردم بتوانند از طريق نهادهاي مردمي نظارت بر 
دستگاه های اجرايي داشته باشند و دستگاه های اجرايي هم موظف به پاسخ گويی باشند، قطعًا باعث 
كاهش فساد اداري خواهد شد. نظارت و كنترل می تواند يكي از وظايف اصلي اين سازمان ها باشد 

كه در جلوگيري و كاهش فساد نقش بسزايي دارد ولی بايد در نظر داشت که:

الف: نظارت توسط اين نهادها به وسيله کارشناسان متخصص و با تجربه و دارای صالحيت که بر اساس 
ضوابط و معيارهاي معين و تعريف شده و با نيت خير تشكيل شود، صورت گيرد.  

ب: در صورتي كه اعضاي مشاركت كننده افرادي متدين، با تقوی، با نيت خيرخواهانه و با انگيزه 
و عدم سودجويي نهاد مذكور را پايه گذاري نموده باشند بسيار كمك كننده و اثربخش خواهد 

بود.

ب: قابليت هاي و ظرفيت هاي سازمان هاي مردم نهاد استان در پيشگيري از فساد اداري چيست؟ 

1-توانايي ارايه خدمات با كيفيت بيش تر از طريق اصالح فرآيندهاي كاري 

2- كنترل صورت حساب های مالي از طريق ذی حسابان 

3- اجراي قوانين و دستورالعمل ها به صورت جدي و واقعي 

4- ارايه اطالعات مناسب به مردم

5- وجود افراد كارشناس و مجرب و با تقوي كه معمولًا پست ها و كارهاي اجرايي ندارند و يا 
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هضم و جذب در آن ها صورت نگرفته باشد و يا بازنشستگان همان دستگاه مي توانند از ظرفيت های 
قابل استفاده باشند

ج: موانع و محدوديت های استفاده از ظرفيت هاي سازمان هاي مردم نهاد استان در پيشگيري از 
فساد اداري در استان چه است؟ 

موانع و محدوديت ها شامل عدم وجود مديران توانا و شايسته كه به اين امر واقف باشند كه نظارت 
مستمر و دايم بر عملكرد آنان، منجر به تقويت خودشان و بهبود سيستم مربوطه مي شود، عدم اراده 
قوي در دستگاه های دولتي مبني بر كنترل پذيري و نظارت، پيچيدگي بوروكراسي اداري، عدم 
استفاده از گزارش های مردمي و اجرا نشدن اين گزارش ها، آشنا نبودن عموم مردم به حقوق 
شهروندي، عدم توانايي هاي الزم اعتقادي، اخالقي، علمي و كارشناسي سازمان های مردم نهاد، 

تخريب ها و فضاسازی های منفي، وابستگی های قومي، حزبي، رفاقتي و ... می باشد. 

د: مزيت هاي استفاده از ظرفيت هاي سازمان هاي مردم نهاد استان در پيشگيري از فساد اداري در 
استان چه مي باشد؟ 

مزيت ها شامل بدون هزينه يا کم هزينه بودن، افتخاري و اعتقادي بودن، استقالل داشتن خارج 
از محدوديت ها و قيد و بندهاي اداري و سلسله مراتب مديريتي، کارايی داشتن نظارت مردمي، با 
توجه به تعداد محدود نيرو متخصص در حوزه نظارتی دستگاه ظرفيت مهمی برای سازمان های 

نظارتی است.

ه: پيش شرط هاي الزم براي استفاده از NGO در برنامه هاي پيشگيري از فساد چه مي باشد؟ 

- شناسايي NGO ها متناسب با مبحث فساد اداري 

- شناسايي اهداف NGO و همسو نمودن با مباحث پيشگيري و مقابله با فساد

- تدوين قوانين مربوطه به طوري كه سازمان هاي دولتي موظف به استفاده از ظرفيت های سازمان 
مردم نهاد نمايد

- آيين نامه و ضوابط الزم و صالحيت های مختلف و ضروري براي فرد و گروه

- اعتقاد به نظام – كشور – دين – احترام به مردم و نهادهاي مردمي 

- تقوي – خداترسي – انگيزه سالم و صحيح

- اعتقاد مديران به استفاده از اين گونه نهادها و تقويت آن ها 

- عدم تخريب و سوء استفاده افراد گزارش دهنده از نهاد



109 نقش سازمان های مردم نهاد )سمن(در مقابله با فساد اداری   دستگاه های اجرایی استان سیستان و بلوچستان

- ذي نفع نبودن و انتقام گيري از سازمان ها در  NGO نباشد 

- سواد مديريت در بحران 

و: راهكارهاي استفاده از سازمان هاي مردم نهاد در پيشگيري از فساد اداري چه مي باشد؟ 

- تعيين اهداف و راهبردها و برنامه ها و روش ها و شيوه ها 

- تعريف تشكيالت الزم و شرح وظايف 

- ساختار آبشاري نهادهاي مذكور يعني وجود يك رابط سالم از سازمان بازرسي با يك رابط با 
تقوي در يك سازمان و مجموعه اجرايي و به همين ترتيب ارتباط آن فرد در مجموعه با تعدادي 

از افراد آن سازمان

- وجود سيستم هاي حمايت گرو نظارتی

- تسهيل در صدور مجوز تاسيس سازمان هاي مردم نهاد

- تعريف تخلفات و جرايم و مجازات های مربوطه

در مجموع می توان با توجه به آسيب های دستگاه ها و فراهم آمدن زمينه ايجاد فساد در دستگاه ها 
و بررسی اطالعات به دست آمده با استفاده از مصاحبه و توزيع پرسشنامه در بين اتحاديه ها و اعضای 
هيأت علمی و متخصصين و از طرفی با توجه به نتايج به دست آمده از دستگاه ها و سازمان های 
مردم نهاد، می توان چنيين نتيجه گرفت که سازمان های مردم نهاد با همکاری دستگاه های نظارتی 
حاکميتی در پيشگيری و مقابله با فساد در استان نقش بسيار موثرتری ايفا خواهند نمود که شايد 
بتوان از مهم ترين اقدام های سازمان های مردم نهاد در امر پيشگيری و مقابله با فساد موارد زير را نام 

برد:
1.كمك به آموزش عمومي

كمك به روند آموزش اعضاي جامعه مدني و باال بردن سطح آگاهي آنان در زمينه شناخت فساد 
و نحوه پيشگيري از آن و در صورت وقوع فساد، چگونگي گزارش آن به مراجع ذی ربط در اين 

امر تحقيق به عنوان اولين اقدام مهم و مؤثر نهادهاي مدني در امر پيشگيري از فساد است. 
عدم آگاهي مردم نسبت به پيامدهاي منفي فساد و نحوه وقوع و مبارزه با آن، مهم ترين علت 
اجتماعي گسترش فساد است كه توجه به امر آموزش و اطالع رساني مي تواند در رفع اين مشكل 
راهگشا باشد. نهادهاي مدني به واسطه اينكه خارج از حوزه آموزش رسمي دولتي فعاليت مي كنند 
و به شكل گسترده اي مورد اعتماد جامعه هستند مي توانند با استفاده از ابتكارات و امكانات مردمي 
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خود در زمينه اطالع رساني و آگاه سازي جامعه در خصوص فساد و نحوه پيشگيري و مقابله با آن 
موفق باشند. نهادهاي مدني در اين راه مي توانند از طريق رسانه هاي جمعي و خصوصًا مطبوعات 
و برگزاري دوره هاي آموزشي مختلف و مقطعي براي قشرهاي مختلف اجتماعي از قبيل بخش 
خصوصي، كارگزاران بخش عمومي، دانش آموزان، دانشجويان و اساتيد دانشگاهي پيام هاي خود 

را ارسال كنند. 

البته پيام های ارسالي بايد آگاهانه انتخاب شود و يا رعايت حريم اشخاص بدون مصلحت انديشي 
سياسي و جانب دارانه در اختيار مردم قرار گيرند. آنچه كه در اين ميان مهم است جذب و هدايت 

سرمايه هاي كوچك مردمي براي ايجاد سرمايه اي ملي و كالن در برخورد با معضل فساد است. 

2.برقراري فرهنگ قانون مداري و پرهيز از فساد

دومين اقدام نهادهاي مدني در اين رابطه، جلب مشاركت هاي مردمي و سازمان دهي صحيح 
و منطقي آن براي برقراري فرهنگ قانون مداري، صداقت و درستكاري و پرهيز از فساد است. 
ارتكاب فساد در بعضي از مجموعه هاي فرهنگي فاقد قبح اجتماعي و نشانگر زيركي و كياست 
افراد است. در واقع تفكرات ريشه دار غلط و غيرمنطقي درباره فساد در بعضي از جوامع مهم ترين 
چالش فرا روی برنامه هاي ضد فساد است. نهادهاي مدني مي توانند به واسطه حضور در بطن جامعه 
و اطالع از طرز فكر اعضاي آن و همچنين برخورداري از سرمايه اعتماد عمومي به خوبي در 
راستاي حاكم كردن فرهنگ قانون مداري و پرهيز از فساد حركت كنند و زمينه اصالح باورهاي 

نادرست جامعه در خصوص فساد را فراهم آورد. 

3. كمك به ساز وكار گزارش دهي 

كمك به سازوكار گزارش دهي از طريق اعالم موارد وقوع فساد به مراجع تحقيق و پيگيري 
آن و تشويق مردم به همكاري با اين سازوكار، اقدام مؤثر ديگري است كه مي تواند منتج از 
فعاليت نهادهاي مدني باشد. مي توان ادعا كرد كه همكاري اعضاي جامعه مدني بزرگ ترين عامل 
تعيين كننده در موفقيت يا عدم موفقيت سازوكار گزارش دهي فساد به مراجع تحقيق است. نهادهاي 
مدني و اعضاي فعال در آن مي توانند به خوبي با اعالم موارد وقوع فساد به اين سازوكار كمك 
كنند و با پيگيـري شکايت های رسيده باعث ايجاد تالش و انگيزه بيـش تر در مراجع تحقيـق شوند
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 و مانع بي تفاوتي و اهمال كاري و يا عدم رسيدگي شوند. همچنين نهادهاي مدني مي توانند با تشويق 
همه جانبه مردم به همكاري با مراجع تحقيق و متقاعد كردن آنان مبني بر اينكه از رهگذر اين 

همكاري هيچ خطري آن ها را تهديد نخواهد كرد سطح همكاري هاي مردمي را ارتقا دهند. 

4.پژوهش و بيان ديدگاه هاي اصالحي

بررسي روند انجام كار در قسمت هاي مختلف بخش عمومي با هدف تشخيص نارسايي ها و 
عواملي كه موجب بروز فساد هستند و پيرو آن انجام پژوهش به منظور توصيه اقدام های اصالحي 
به متوليان بخش عمومي و بخش خصوصي چهارمين اقدام اثربخش نهادهاي مدني در اين حوزه 
است. نهادهاي مدني مي توانند با بررسي اولويت ها و انجام پژوهش هاي بنيادين در خصوص 
معضالت و مشكالتي كه جامعه با آن ها رو به رو است و عرضه نتايج تحقيقات خود به حاكميت، 
بخش عمومي و خصوصي را در راستاي اتخاذ برنامه هاي كالن مناسب ياري رسانند. در اين حوزه 
نيز نتايج تحقيق و پژوهش نهادهاي مدني مي تواند به ارتقاي شفافيت در عملكرد دولت ها و باال 
بردن توان پاسخ گويي آنان كمك كند، اهدافي كه در صورت تحقق به كاهش وقوع فساد منجر 

مي شود )ديهيم، 1388(.

پیشنهادها

1- تهيه و تدوين شيوه نامه مناسب برای چگونگی فعاليت سازمان های مردم نهاد

2- پيش بينی يک مرجع نظارتی برای کنترل عمليات اين سازمان ها 

3- ايجاد سامانه الکترونيکی جهت شناسايی سازمان های مردم نهاد و تسهيل در برقراری ارتباط 
دقيق و سريع

4- اطالع رسانی برگزاری دوره های آموزشی عمومی توسط رسانه و مطبوعات به جهت فرهنگ سازی 
به مردم و مسوولين 

5- بهره گيری از تجارب کشورهای ديگر در زمينه جلب مشاركت عمومي برای مبارزه با فساد

6- تقويت و افزايش كارايي بيش تر سازمان های مردم نهاد

7- آسيب شناسي فعاليت سازمان هاي مردم نهاد از ابعاد مختلف )قانوني، اداري، مديريتي، مالي و ...(
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8- ايجاد بسترها و امكانات الزم براي توسعه و تسهيل فعاليت سازمان های مردم نهاد
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دادگستری« تابستان - شماره 47 
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ارزیابی کیفیت خدمات درمانی و بیمه ای
 سازمان تامین اجتماعی شهرستان ارومیه

 فرامرز امامقلی زاد باری1
 دکتر یعقوب علوي متین2

دکتر جعفر بیک زاد3

چکيده:

هدف کلی تحقيق حاضر ارزيابی کيفيت خدمات درمانی و بيمه ای سازمان تامين اجتماعی در شهرستان اروميه 

است.در تحقيق حاضر از نظريه پاراسورامن)مدل سروکوال( به عنوان مبناي مطالعاتي ارزيابی کيفيت خدمات استفاده 

شده است. فرضيه هاي تحقيق شامل پنج سوال پژوهشی است. روش تحقيق در اين پژوهش از نظر ماهيت و روش از 

نوع توصيفی - پيمايشی است. جامعه مورد پژوهش شامل كليه دريافت کنندگان خدمات درمانی و بيمه ای سازمان 

تامين اجتماعی شهرستان اروميه كه بر اساس آمار اخذ شده از سازمان مربوطه تعداد آن بالغ بر 118375 نفر مي باشد  

كه از بين آن ها با استفاده از جدول کوکران 384 نفر به عنوان حجم نمـونه انتخاب شده است.ابزار اندازه گيري مـورد 

استفاده در تحقيق حاضـر پرسشنامـه استاندارد سـرکـوال مي باشد كه قبلًا روايي و پايايي آن مورد تأييد قرار گرفته است. 

برای تجزيه و تحليل دادههای توصيفی بر اساس نرم افزار كامپيوتري SPSS از آمار توصيفي )فراواني، درصد فراواني، 

ميانگين، جداول، نمودار و ...( و جهت تحليل داده های جمع آوری شده به منظور آزمون سوال های پژوهش از آمار 

استنباطي )ميانگين تک نمونه ای( استفاده شده است. با توجه به نتايج آزمون ميانگين t تک نمونه ای، نظرها مشتريان 

نشان دهنده عدم رضايت آن ها در مورد امکانات فيزيکی، همدلی و قابليت اطمينان کارکنان و رضايت آن ها در مورد 

ابعاد پايايی و پاسخگويی کارکنان در ارايه خدمات درمانی و بيمه ای سازمان تامين اجتماعی اروميه می باشد. 

واژگان کليدی: خدمات، کيفيت، مديريت کيفيت، مدل سرکوآل، رضايت مشتری، سازمان 
تامين اجتماعی اروميه

1-کارشناس ارشد مديريت دولتی 
2- استاديار و عضو هيأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحدتبريز

3-  استاديار و عضو هيأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب

سال ششم
 شماره نوزدهم

بهار1393
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مقدمه: 

برای موفقيت در ارايه خدمات درمانی و بيمه ای به جامعه تحت پوشش و اخذ بهترين نتيجه از 
حداقل امکانات موجود، بايد به کيفيت ارايه خدمات توجه کافی مبذول شود. در مديريت کيفيت، 
يکی از مهم ترين ارکان آن، اندازه گيری ميزان رضايت مندی مشتريان از سيستم خدمات رسانی 
است. مساله مديريت کيفيت در کشورهای توسعه يافته و پيشرفته جايگاه خود را در سيستم خدمات 
رسانی يافته است و با توجه به تعداد مراکز ارايه دهنده خدمت در اين کشورها در قالب اين مراکز 
در جذب هر چه بيش تر مراجعين، سيستم های پيشرفته اندازه گيری رضايتمندی مراجعين خدمت 

گيرنده، رشد و گسترش روزافزون می يابد. 

رضايتمندی مشتری درجه ای از عملکرد واقعی يک شرکت است که انتظارات مشتری را برآورده 
می کند هرچه کيفيت درک شده توسط مشتری بتواند انتظارت مشتری را تأمين کند مشتری احساس 
رضايت بيش تری خواهد داشت و احتماال خريد ) خدمت( خود را تکرا خواهد کرد ) ديواندری 
و دلخواه1384،188(. مشتريان همچنين تجارب خود را به ديگران انتقال می دهند، تحقيقات نشان 
می دهد که 96 درصد مشتريان هيچ گاه در رابطه با رفتار بد و کيفيت نامطلوب کاالها و خدمات 
شکايت نمی کنند و 90 درصد اين مشتريان ناراضی، دوباره به شرکت مراجعه نمی کنند. هر کدام از 

اين مشتريان ناراضی، ناراحتی خود را حداقل به 9 نفر می گويند ) کرد نائيج، 1383: 157(.  

استفاده از فناوری های نوين برای ارايه خدمات بيمه ای و درمانی عالوه بر منافعی که متوجه 
بيمه ها می نمايد می تواند با باال بردن رضايتمندی مشتريان يک تير با دو نشان باشد. يکی از نشانه های 
موفقيت ارايه هر خدمتی ميزان رضايتمندی مشتريان و شناسايی عوامل موثر بر آن برای بهبود 
در ارايه خدمات و افزايش رضايتمندی می باشد بی توجهی به رضايتمندی کارکنانی که از اين 
فناوری و خدمت استفاده می کنند و عوامل مؤثر بر آن ممکن است باعث عدم تحقق اهداف ارايه 
اين خدمت باشد. برای اندازه گيری ميزان رضايتمندی اين کارکنان با استفاه از مطالعات قبلی که 
در زمينه رضايت مشتری صورت پذيرفته است می توان به پنج عامل شواهد ابعاد فيزيکی، قابليت 
اطمينان، پاسخگويی، پايايی و همدلی رسيد. اين نظريه از نظريه هايی است که در مورد اندازه گيری 
کيفيت خدمات بسيار مورد استفاده قرار گرفته و ابزار مورد استفاده در آن برای سنجش کيفيت 
خدمات و پی بردن به رضايتمندی مشتريان تحت عنوان سرکوال مشهور است) فيتز سيمونز 66، 
1382(.  بر اين اساس در تحقيق حاضر سعی شده است کيفيت خدمات درمانی و بيمه ای سازمان 

تأمين اجتماعی شهرستان اروميه مورد ارزيابی قرار گيرد.
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به طور کلی تحقيق حاضر در پی پاسخگويی به اين سوال است: "کيفيت خدمات درمانی و بيمه ای 
سازمان تأمين اجتماعی شهرستان اروميه در چه حدی است؟"

ادبیات و پیشینه پژوهش:

1- کيفيت  

علي رغم کاربرد 50 ساله، اصطالح کيفيت، هنوز مسايلي را از لحاظ تعريف براي نويسندگان 
مطرح مي سازد و در نتيجه کيفيت، اغلب يک اصطالح نسبتا انتزاعي باقي مانده است. کيفيت را 
می توان مجموع ويژگي ها و خصوصيات يک محصول يا خدمت دانست که نمايانگر توانايي آن 
در برآوردن نيازهاي صريح يا ضمني است. کرازبي کيفيت را به عنوان انطباق با نيازمندي ها تعريف 
مي کند. از نظر جوران کيفيت عبارت است از تناسب براي استفاده و از ديدگاه فينگنبام کيفيت 
عبارت است از: "مفهومی وسيع که بخش های گوناگون سازمان نسبت به آن متعهد بوده و هدف 
آن افزايش کارايی کل مجموعه است، به گونه ای که مانع از پديد آمدن عوامل مخل کيفيت شده 
و در نهايت با حداقل هزينه و با هدف افزايش قابليت رقابت، کل اين مجموعه را با مشخصات مورد 
نظر مشتری مطابقت دهد". شرکت هاي ژاپني دريافتند که تعريف سابق از کيفيت؛ تحت عنوان 
درجه انطباق با يک استاندارد محدود است و در نتيجه کيفيت را به عنوان "رضايت استفاده کننده" 
تعريف نمودند و به کار بردند. در ادامه تعاريف کيفيت از ديدگاه صاحب نظران گوناگون کيفيت، 
ارايه شده است که يک طرح ادراکي براي مباحث مديريت کيفيت فراهم مي آورد. اين تعاريف 
مي توانند در سه بخش دسته بندي شوند )ساموئل1 و همکاران، 1999؛ غفاريان و جهانگيري، 

1387(: تعريف مشتري محور،تعريف توليد و خدمت محور و تعريف ارزش محور .

تعاریف مشتري محور:

• کيفيت عبارت است از توانايي ارضاي خواسته ها.

• کيفيت مرتبه اي است که در آن يک محصول ويژه ،خواسته هاي يک مشتري ويژه را برآورده 
مي سازد.

• در تجزيه و تحليل نهايي بازار ،کيفيت يک محصول وابسته است به اينکه چطور آن محصول با 
الگوهاي سليقه اي مشتري تناسب دارد.

1-Samuel
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• کيفيت عبارت است از تناسب براي استفاده.

• هسته اصلي رويکرد کيفيت جامع،تشخيص و برآوردن نيازمندي هاي مشتريان داخلي و خارجي 
است.

تعاريف توليد و خدمت محور 

• کيفيت عبارت است از انطباق با نيازمندي ها

• انجام درست کار از همان ابتدا

تعاریف ارزش محور:

• کيفيت عبارت است از درجه برتري با يک قيمت مناسب و کنترل تغييرپذيري با يک هزينه 
مناسب.

• کيفيت مرتبه اي است که در آن يک محصول ويژه با طراحي يا مشخصات منطبق مي شود.

• کيفيت بايد در پنج حيطه اصلي تحقق يابد: کارکنان)افراد(، تجهيزات، روش ها، مواد و محيط 
که از اين طريق نياز مشتري برآورده مي شود. 

• کيفيت عبارت است ازارضاي نيازمندي هاي مشتري به طور مداوم؛مديريت کيفيت فراگير 
عبارت است از دستيابي به کيفيت جامع، که عبارت است از دستيابي به کيفيت با هزينه کم تر، از 

طريق درگيري و مشارکت روزانه تمامي کارکنان.

توسعه سيستم های کيفيت، مراحل گوناگونی را در بر می گيرد. اولين مرحله بيش تر حالت 
انعکاسی داشت و شامل آزمون و بازرسی می شد و بعد ها تضمين کيفيت به عنوان يک وظيفه فنی 
آغاز شد. شوارت1  روش های آماری را طراحی کرد که مورد استفاده عملی قرار گرفت و تضمين 
کيفيت آماری را پديدار ساخت. او سه گام برای تضمين کيفيت شناسايی کرد. تشخيص، توليد 

و بازرسی که به عنوان يک حلقه ديده شده بود. دو مساله برای تضمين کيفيت بسيار مهم بودند:

• تغيير نگرش به دنيا از يک ديدگاه قطعی به يک ديدگاه احتمالی

• افزايش سريع استاندارد سازی
تضمين کيفيت آماری بعد ها توسط متخصصينی از قبيل دمينگ1، جوران2، فيگنباوم3، کرازبی4  
و ايشی کاوا5  ارتقا يافت. به عنوان نمونه زنجيره تعامل دمينگ به مثابه لنگری در ذهن مديريت و 

1-Shewart
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کارکنان است.

بهبود کيفيت به خاطر کار مجدد کم تر، اشتباهات پايين تر، موانع و تاخيرات کم تر و استفاده بهتر 
از زمان عملياتی و منابع به کاهش هزينه ها می شود که بهبود بهره وری را به همراه خواهد داشت. 
بهبود بهره وری نيز باعث تسخير بازار با کيفيت بهتر و قيمت پايين تر شده، موجب بقا در بازار و 
ارايه محصوالت و خدمات بيش تر می شود )دمينگ، 1982(. جوران چرخه بهبود را طراحی کرد 
که نشان می دهد بهبود کيفيت يک فرايند دايمی است و برنامه ای با آغاز و پايان مشخص نيست. 
فيگنباوم کنترل کيفيت جامع را تعريف کرد. جامع به معنای کامل و تعهد به استفاده از تضمين 
کيفيت است. به اعتقاد وی، رضايت مشتری هدف نهايی کنترل کيفيت جامع است، چرا که کيفيت 
توسط مشتری تعريف می شود )فيگنباوم، 1991(. کرازبی برخی از اقالم کليدی را روشن کرد: 
"اعتبار، سيستم ها، ارتباطات، فعاليت های عملياتی و رهنمود هايی در زمينه کيفيت است. او معتقد 
است که پرداختی به کيفيت آزاد است". ايشی کاوا اعتقاد دارد که ترکيب ابزار کيفيت بيش ترين 
مزيت را ايجاد می کند. در حالی که استفاده مجزا از تک تک ابزارها مزيت چندانی به وجود 
نمی آورد. وی معتقد است که تمام بخش ها و همه کارکنان سازمان بايد از طريق يادگيری ابزارهای 

آماری در امر بهبود کنترل کيفيت مشارکت فعال داشته باشند.

2- خدمات  

به رغم آنکه بسياری از محققان در خصوص تعريف خدمات کار کرده اند، ارايه تعريفی دقيق از 
آن به سادگی امکان پذير نيست. خدمات، واژه ای پيچيده و دارای معانی مختلفی است و طيفی از 
خدمات شخصی تا خدمت به عنوان يک محصول را در بر می گيرد. اين واژه حتی حوزه وسيع تری 
را نيز شامل می شود. اگر فروشنده يک ماشين در راستای تحقق نيازهای مشتری متوسل به يک 
سری فعاليت شود، اين فعاليت خدمت به مشتری تلقی می شود. ماشين کااليی فيزيکی است، اما 
نوع رفتار با مشتری خدمت محسوب می شود )گرونروس6، 2000(. به دليل همين گستردگی و 
پيچيدگی در طول دهه شصت تا هشتاد، طيف وسيعی از تعاريف در ارتباط با خدمت ارايه شد. 
اگر چه در ساليان بعد مباحث کم تری در اين زمينه مطرح شد، تعريف جامعی به دست نيامد. با اين 

توصيف در ادامه به چند تعريف از خدمت اشاره می شود.

خدمت، کاری است که فرد برای فرد ديگری انجام می دهد. خدمت، فعاليت يا منفعتی است 
که يک طرف به طرف ديگر عرضه می کند که اساسًا ناملموس بوده و مالکيت چيزی را در 

1-Deming/2.Juran/3.Feigenbaum/4.Crosby/5.Ishikawa/6.Gronroos
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بر ندارد، نتيجه ممکن است محصولی فيزيکی باشد يا نباشد )آرمسترانگ و کاتلر1، 2007(. 
دمينگ کيفيت را ميزان يکنواختی و يکسانی کاال يا خدمات مربوط تعريف می کند. جوزف 
جوران معتقد است کيفيت عبارت است از مطابقت کاال يا خدمت با کاربرد آن، معنای ديگر 
اين عبارت اين است که "استفاده کننده از کاال يا خدمت بايد بتواند نياز يا خواست خود را 
از کاال يا خدمت بتواند نياز يا خواست خود را از کاال برآورده سازد". فيليپ کرازبی کيفيت 
را مطابقت يک محصول يا خدمت با الزامات از پيش تعيين شده می داند )رياحی، 1381(. 
کيفيت محصول يا خدمت درجه تطبيق آن با استاندارد های تعريف شده برای آن محصول يا 
خدمت است، به تعريف ديگر، کيفيت به معنای ارضای نياز مصرف کننده است. از ديدگاه 
ابراهيمی و ديگران )1375( خدمات به مشتريان شامل کليه مواردی است که شرکت به منظور 
رضايت مشتريان و کمک به آن ها برای دريافت بيش ترين ارزش از محصوالت يا خدماتی که 
خريداری کرده اند، انجام می دهد. لذا مقصود از سيستم خدماتی اجرای نوعی فعاليت اقتصادی 
ناملموس شود که دارای ارزش افزوده و يا مطلوبيت باشد  است که باعث توليد محصولی 

)اشنايدر 2، 1993(.

3-  پيشينه تحقيق

  در اين بخش به برخی از پژوهش های صورت گرفته درباره ارزيابی کيفيت خدمات درمانی 
و بيمه ای  اشاره می شود.

وتعيين  کيفيت خدمات  بررسی  منظور  به  پژوهشی   )1389( طالع  مسعود  و  اعتباريان  اکبر 
ميزان شکاف بين انتظارات و ادراکات بيمه شدگان بر اساس شاخص های مدل سروکوال در 
سازمان تأمين اجتماعی استان اصفهان انجام دادند. فرضيه های پژوهش براساس پنج شاخص 
تنظيم  اعتماد، همدلی و تعهد و اطمينان  مدل سروکوال شامل ملموسات، مسووليت پذيری، 
گرديد. روش تحقيق توصيفی  و به شيوه ميدانی اجرا شد .ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه 
محقق ساخته است که بر اساس 5 شاخص مدل سروکوال طراحی شد. نتايج حاصل از آزمون 
داده های گردآوری شده، نشان داد که بين ادراکات و انتظارات بيمه شدگان در هر پنج بعد، 
شکاف وجود دارد و در هيچ کدام از ابعاد رضايت مشتريان تامين نشده است. نتايج نشان داد 
که در بعد ملموسات رضايت خانم ها از آقايان بيش تر، در همين بعد سطح رضايت بيمه شدگان 

1-ArmestrangandKotler
2-Schnieder
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اجباری از دو گروه ديگر يعنی بيمه شدگان اختياری و رانندگان کم تر، در بعد مسووليت 
باالتر  از دارندگان مدارک  با مدرک ديپلم و کاردانی  بيمه شدگان  پذيری سطح رضايت 
بيش تر و در بعد اعتماد و همدلی )تعهد( سطح انتظار بيمه شدگان با سابقه تر از بيمه شدگان 
کم سابقه تر بيش تر است. مقايسه شکاف بين انتظارات و ادراکات در هر پنج بعد نشان داد که 
بيش ترين شکاف در ابعاد مسووليت پذيری، اعتماد و همدلی، سپس بعد اطمينان و کم ترين 

شکاف در بعد ملموسات است.

محمد نيا و همکاران )1390( به بررسی ميزان قابليت اطمينان، پاسخگويی، تضمين و همدلی 
در کيفيت خدمات پرستاری در سه بيمارستان تامين اجتماعی تهران پرداختند. اين مطالعه از 
نوع مطالعات کاربردی بود که به صورت توصيفی و مقطعی در سال 1388 بر روی 200 بيمار 
بستری در بيمارستان های منتخب با استفاده از پرسشنامه استاندارد و تعديل شده سروکوال انجام 
گرفت. داده های مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSS به صورت آمار توصيفی مورد تجزيه 
و تحليل قرار گرفت.  بر اساس نتايج به دست آمده، ميزان کيفيت خدمات از ديدگاه بيماران 
به ترتيب قابليت اطمينان)74%(، پاسخگويی)58%(، تضمين)69%(، و همدلی)64%( به دست 
آمد. کيفيت کلی خدمات پرستاری در بيمارستان های مورد مطالعه باالتر از متوسط و در حد 
خوب)66%( بود. به طوری که مولفه های قابليت اطمينان، تضمين و همدلی بيش ترين ميزان و 
پاسخگويی کم ترين ميزان را به خود اختصاص داد. نتايج اين بررسی نشان داد که ميزان کيفيت 

خدمات پرستاری در بيمارستان های مورد مطالعه در حد مطلوبی است. 

صباحی بيدگلی و همکاران )1390( مطالعه ای با هدف ارزيابی و مقايسه خدمات بيمارستانی 
اند. در  داده  انجام  دانشگاهی شهرستان کاشان  بيمارستان های  بستری در  بيماران  از ديدگاه 
بيمارستان های دانشگاهی  بيمار بستری در  اين مطالعه مقطعی طی سال 1387، ديدگاه 390 
کاشان که به روش طبقه ای انتخاب شده بودند، از طريق پرسشنامه سروکوآل مورد مطالعه قرار 
گرفت.روايی پرسشنامه به روش روايی محتوی و پايانی آن با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ 
تأييد شد. داده ها با استفاده از آزمون های کروسکال و اليس و من ويتنی تجزيه و تحليل شدند. 
بر اساس نتايج به دست آمده تفاوت معنی داری در ميانگين نمره کيفيت در ابعاد هفت گانه 
و بعد کيفيت کلی مشاهده شد. همچنين، اختالف ميانگين نمره کيفيت در تمامی ابعاد در 
بيمارستان ها معنی داربود. بيش ترين ميانگين نمره کيفيت به بعد همدلی پزشک)0/75=3/97( 

و کم ترين ميانگين نمره کيفيت به ملموس بودن خدمات ) 0/58=3/76( تعلق گرفت.
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در مطالعه سلکن1  و همکاران )2009(، تاثير کيفيت خدمات بيمارستانی دانشگاه مرمره بر 
رضايت مشتری و در نهايت وفاداری مشتری مورد تأييدقرار گرفت )پاراسورامان و همکاران، 

 .)1988

انتظار بيماران از  نتايج مطالعه مصطفی2 که در بيمارستان های مصر انجام گرفت نشان داد 
يا  بيمارستان) دولتی  انتخاب نوع  بيمارستانی بر رضايت آنان از خدمات و  کيفيت خدمات 

خصوصی( تأثير دارد )محمدی و شغلی، 1387(. 

اندرسون و زولينگ3 در مطالعه خود دريافتند که مديران مراکز خدماتی برای ارتقاء کيفيت 
بايد بيش ترين تالش خود را بر آن دسته از ابعاد کيفيت که از ديدگاه بيماران دارای بيش ترين 
اولويت هستند، متمرکز کرده و آن خدمات را با توجه به انتظارات بيماران طراحی نموده و 

ارتقاء دهند )عمرانی، 1386(.  

4- مدل کيفيت خدمت - سروکوال

 يکی از مدل های توسعه يافته در اندازه گيری کمی کيفيت خدمات در بخش دولتی، متعلق 
به مدل پاراسورامان و همکاران )1988( معروف به مدل سرکوال معروف است. اين مدل در 
اندازه گيری کيفيت خدمات در جايی که کيفيت خدمات به عنوان ضرورت جهت درک 
مشتری، انتظارات او و کيفيتی که از خدمات ارايه کننده انتظار دارد، به کار می رود. اين مدل 
کمک می کند مشتريان بتوانند خدماتی را که سازمان های متفاوت به آن ها ارايه می کند، با 
يکديگر مقايسه کنند. مطالعه پاراسورامان و همکاران )1988( به تدوين روشی برای تعيين 
درک  کردن  کمی  تدوين  و  )توسعه  داشت  اختصاص  خدمات  کيفيت  از  مشتريان  درک 

مشتری از کيفيت خدمات(.

اين مدل در شکل اوليه خود دارای 10 بعد و 97 گزاره) پرسش( بود و در بخش صنايع به 
ارزيابی کيفيت خدمات می پرداخت. در مراحل بعدی تعدادی از اين ابعاد با استفاده از فرايند 
تحليل عامل در يکديگر ادغام شدند و به 7 بعد با 34 گزاره تبديل شد. پس از بررسی های 
بيش تر ابعاد مدل سروکوآل به 5 بعد و 26 گزاره کاهش يافت. با اجراهای بيش تر، سرانجام اين 
مدل به مدلی 5 بعدی با 22 گزاره تبديل شد. روند تغييرات ابعاد مدل سروکوآل در نمودار 1 

آمده است )ناگاتا1 و همکاران، 2004؛ کوک2 و همکاران، 2003(:

1.Selcen
2.Mostafa
3.AndersonandZwelling
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در مدل مقياس کيفيت خدمت پاسخ دهندگان ادراکات خود را از عملکرد واقعی سازمان به 
لحاظ همان ويژگی ها، رتبه بندی می کنند وشکاف بين انتظارات و ادراکات از عملکرد، از تفاوت 
بين اين دو به دست می آيد. حال اگر عملکرد ادراک شده پايين تر از انتظارات باشد، بيانگر باال 
بودن کيفيت خدمات است )رابينسون3، 1992(. در حقيقت در اين مدل، کيفيت تابعی از شکاف 
بين انتظارات و عملکردها است. بنابر اين در اين مدل به دنبال يافتن و بر طرف کردن شکاف هايی

1.Nagata
2.Cook
3.Robinson

 نمودار 1: روند تغييرات ابعاد در مدل سرکوآل )ناگاتا و همکاران، 2004(

6 بعد و 34 پرسش5 بعد و 22 پرسش
10بعد و 97 پرسش
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 هستيم که منجر به نارضايتی مشتريان می شود )رويتر1 و همکاران، 1997(.

سروکوال امروزه به عنوان بازار تشخيصی برای شناسايی زمينه های ناشناخته نقاط ضعف و قوت 
کيفيت خدمات به طور گسترده مورد استفاده قرار می گيرد. ارزش علمی سروکوال دو جنبه است. 
از يک طرف سروکوال می تواند به عنوان ابزار سنجش مورد استفاده قرار گيرد. معيارها برای "عملی 
کردن هر چه بهتر خدمات" می تواند به وسيله مقايسه امتيازها خالصه سروکوال " نقش آفرينان" 
مهم در درون يک صنعت مشابه به دست آيند. از طرف ديگر سروکوال می تواند به عنوان يک 
ابزار تشخيصی و يا تشريحی مورد استفاده قرا گيرد. در اين حالت با کمک معيارهای ابعادی، 
می توانند مشکالت درون فرايندهای خدماتی خاص را شناسايی کنند)پاراسورامان و همکاران، 
1988(. محققان بسياری تالش کرده اند تا از اين ابزار در حوزه های خدماتی مختلفی استفاده کنند 

که در جدول 1 برای نمونه به برخی از اين تحقيقات اشاره شده است:

جدول 1- مثال هايی از کاربرد سروکوآل در حوزه های خدماتی مختلف )استوارت2، 1999(

ابعاد کيفيت خدمات را که پاراسورمان و  جانستون3 )1997( آزمايش های تجربی جامعی از 
همکارانش ارايه داده بودند، در ده سازمان خدماتی در انگليس انجام دادند. آن ها در ابتدا فهرستی از 
12 عامل و سپس با تحقيقات بيش تری که انجام دادند، 18 عامل را ارايه کردند. به عالوه، بسياری 
از محققان با الهام از مدل سروکوآل مدل های متفاوتی برای سنجش کيفيت خدمات بانکی ارايه 
کرده اند. آوکيران مدل مشتمل بر چهار بعد )تماس کارکنان، قابليت اعتبار، ارتباطات و دسترسی 
1.Ruyter
2.Stewart
3.Johnston

زمينهتحقيقات انجام شده
Bojanic )1991(, Carman )2000(خدمات حرفه ای
 Swartz and Brown )1989(, Lam
خدمات بهداشتی)1997(
 Tribe and Snaith )1998(, Atilgan
and et al )2003(گردشگری
 Nitecki )1996(, Coleman et al
کتابخانه ها)1997(
Kettinger and Lee )1994(نظام های اطالعاتی
Madhukar and et al )1993(بانک ها
Min and et al )2002(رستوران ها و هتل ها

Donnely and et al )1995(خدمات دولتی
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به خدمات( و 17 مؤلفه معرفی کرده است ) آوکيران2، 1994 (. با توجه به تفاوت ماهيت بانکداری 
اسالمی با بانکداری ربوی، عثمان و لين3  )2000( مدلی با عنوان کارتر4مشتمل بر شکايت، اطمينان 
خاطر، قابليت اعتبار، عوامل محسوس، همدلی و پاسخگويی ارايه کرده اند که دارای 34 مؤلفه است.

2.Avkiran
3.OthmanandLynn
4.CARTER

مدل عملياتی و فرآيند شاخص سازی متغير های تحقيق

برای اندازه گيری ابعاد و ويژگی های کيفيت خدمات، از چارچوب نظری پاراسورامن به صورت 
نمودار زير استفاده شده است:

به طور كلي هدف از انجام تحقيق حاضر، بررسی کيفيت خدمات درمانی و بيمه ای سازمان 
تامين اجتماعی در شهرستان اروميه است. به عبارتي ديگر، هدف كلي پژوهش حاضر افزايش 
کيفيت خدمات درمانی و بيمه ای، از طريق شناسايی نقاط ضعف موجود در کيفيت خدمات 
ارايه شده در حوزه هايی از خدمات بيمه ای و درمانی ارايه شده در سازمان تامين اجتماعی 

اروميه است.
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 روش تحقیق

از نوع توصيفی -  از نظر ماهيت و روش  از نوع کاربردی و  از نظر هدف  تحقيق حاضر 
پيمايشی است. جامعه آماري تحقيق حاضر عبارتست از دريافت کنندگان خدمات درمانی و 
بيمه ای سازمان تامين اجتماعی شهرستان اروميه كه بر اساس آمار اخذ شده از سازمان مربوطه 

در سال 1391 تعداد آن بالغ بر 118375 نفر است. 

به منظور تعيين حجم نمونه مورد بررسي از جدول » مورگان « استفاده شده است. حجم 
نمونه از طريق جدول مورگان 384 نفر برآورد شد. براي انتخاب واحدها و نمونه های مورد 
مطالعه  از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي استفاده شده است؛ چون  شعبه های يک و دو 
سازمان تأمين اجتماعی شهرستان اروميه از نظر تعداد دريافت کنندگان خدمات درمانی و 
بيمه ای تفاوت های چشمگيری نسبت به هم داشتند لذا اين نمونه گيری بر اساس درصد تعداد 

دريافت کنندگان خدمات مربوط به هر شعبه از کل جامعه آماری انجام گرفته است. 

ابزارسنجش وگردآوری اطالعات:

در پژوهش حاضر  از پرسشنامه استاندارد سرکوال كه قبلًا روايي و پايايي آن مورد تأييد قرار 
گرفته است، برای سنجش متغيرهای ارزيابی ميزان رضايت استفاده کنندگان از کيفيت خدمات 

تحقيق استفاده شده است.

جهت جمع آوري 384 پرسشنامه كامل، بيش از 400 پرسشنامه بين آزمودني ها توزيع شد و 
نهايتًا 384 پرسشنامه به طور كامل جمع آوري گرديده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

جدول 2- ترکيب سوال های پرسشنامه

مجموع سوال هامتغيرهای مورد بررسی 

4ابعاد فيزيکی

5قابليت اطمينان

4پاسخگويی

4پايايی

5همدلی
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توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پژوهش:

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

سابقه بيمه و وضعيت تحصيلی به شرح  ذيل است:    

جدول 3- جامعه آماری به تفكيک شعبه ها

با توجه به اطالعات جدول شماره 3، از کل افراد نمونه، 68936نفر)58/23%(در شعبه 1، 
49439 نفر)41/76%( در شعبه 2، تحت پوشش بيمه هستند و می توان گفت که بيش تر اعضای 

نمونه را شعبه 1 با 58/23% تشکيل می دهند.

جدول4- فراوانی مطلق و نسبی مربوط به جنسيت اعضای نمونه

نفر  278 و  زن  100نفر)%26(  نمونه،  افراد  کل  از   ،4 شماره  جدول  اطالعات  به  توجه   با 
)72/4 %( مرد هستند و می توان گفت که بيش تر اعضای نمونه را مردان با 72/4% تشکيل 

می دهند.

تعداد بيمه شدگاننام شعبهرديف

68936 شعبه11

49439 شعبه22

118375  جمع کل

فراوانی نسبی ) درصد(فراوانی مطلقجنسيت

10026.00زن

27872.4مرد

61.6نامعلوم

384100کل
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جدول 5- فراوانی مطلق و نسبی مربوط به سن اعضای نمونه 

با توجه به اطالعات جدول شماره 5، از کل افراد نمونه، 150نفر)39/1%( کم تر از 30 سال، 164 
نفر )42/7%( بين 31 تا 40 سال،52 نفر)13/5%( 41 تا 50 سال، 16 نفر)4/2%( بيش تر از 51 سال دارند 

و می توان گفت که بيش تر اعضای نمونه در رده سنی 40-31 )42.7%(سال قرار دارند. 

جدول6-فراوانی مطلق و نسبی مربوط به سابقه بيمه اعضای نمونه 

با توجه به اطالعات جدول شماره 6، از کل افراد نمونه، 161نفر)41/9%( کم تر از 5 سال، 94 نفر 
)24/5%( بين 6 تا 10 سال،52 نفر)13/5%( بين 11 تا 15 سال، 33 نفر)8/6%( بين16 تا 20 سال،14 
نفر)3/6%( بين 21 تا 25سال،20نفر)5/2%( بيش تر از 25 سال سابقه کاری دارندو می توان گفت که 

فراوانی نسبی ) درصد(فراوانی مطلقسن

15039.1زير 30 سال

31-4016442.7

41-505213.5

51164.2 سال و باالتر

20.5نامعلوم

384100کل

فراوانی نسبی ) درصد(فراوانی مطلقسابقه کاری
16141.9زير 5 سال

6-109424.5
11-155213.5
16-20338.6
21-25143.6

205.2باالی 25 سال
102.6نامعلوم

384100کل
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بيش ترين فراوانی سابقه بيمه در طبقه زير پنج سال با 41/9% وجود دارد. 

جدول7. فراوانی مطلق و نسبی مربوط به سطح تحصيالت اعضای نمونه

با توجه به اطالعات جدول شماره 7، از کل افراد نمونه، 163نفر)42/4%( ديپلم و پايين تر،70 
نفر)18/2%( فوق ديپلم، 108 نفر)28/1%( ليسانس، 38 نفر )9/9%( فوق ليسانس و باالتر هستند و 
می توان گفت که بيش ترين فراوانی سطح تحصيالت در گروه ديپلم و پايين تر  با 42.4% مشاهده 

می شود.

تجزیه و تحلیل سوال های پژوهش:

در جدول 8 سؤال های پرسشنامه و ميانگين و انحراف معيار هر کدام از سؤال ها به صورت جداگانه 
ذکر شده اند:

فراوانی نسبی ) درصد(فراوانی مطلقسطح تحصيالت

16342.4ديپلم و پايين تر

7018.2کاردانی

10828.1کارشناسی

389.9کارشناسی ارشد و باالتر

51.3نامعلوم

384100کل

102.6نامعلوم

384100کل
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انحراف معيارميانگينسؤالشماره سؤال

3.000.918سازمان تأمين اجتماعی به منظور ارايه خدمات از تجهيزات جديد و پيشرفته استفاده می نمايد.1

2.821.064تجهيزات فيزيکی مورد استفاده در سازمان تأمين اجتماعی از ظاهر جذابی برخوردار می باشند.2

زمانی که شما مشکلی خاص داشته باشيد، سازمان تأمين اجتماعی برای حل آن مشکل توجهی 3
واقعی از خود نشان می دهد.

2.841.176

2.781.08سازمان تأمين اجتماعی درست در اولين فرصت به حل مشکالت شما می پردازد.4

3.281.079کارکنان سازمان تأمين اجتماعی در زمان مقرر خدمات را به شما ارايه می نمايند.5

3.081.129کارکنان سازمان تأمين اجتماعی همواره مشتاق می باشند تا به شما کمک نمايند.6

3.491.163شما در تعامل با سازمان تأمين اجتماعی احساس امنيت می کنيد.7

3.681.137کارکنان سازمان تأمين اجتماعی همواره در رفتار با شما مودب می باشند.8

3.531.095کارکنان سازمان تأمين اجتماعی ظاهری آراسته دارند.9

لوازم مورد استفاده در سازمان تأمين اجتماعی برای ارايه خدمات )مانند کتاب، اعالميه و غيره( 10
از ظاهر جذابی برخوردار می باشند.

2.361.006

3.111.055سازمان تأمين اجتماعی خدمات خود را در زمانی که قول داده است، ارايه می نمايد.11

تأکيد سازمان تأمين اجتماعی بر ثبت و ارايه سوابق خدماتی و بيمه ای مشتريان بدون وجود 12
اشتباه می باشد.

3.11.077

کارکنان سازمان تأمين اجتماعی از دانش الزم برای پاسخگويی به سوال های شما برخوردار 13
می باشند.

3.540.974

3.141.125کارکنان سازمان تأمين اجتماعی همواره برای پاسخگويی به درخواست های شما وقت دارند.14

3.521.166ساعات کاری سازمان تأمين اجتماعی برای تمامی مراجعه کنندگان مناسب می باشد.16

2.461.174سازمان تأمين اجتماعی کارکنانی دارد که به صورت اختصاصی به مشکالت شما می پردازند.17

سازمان تامين اجتماعی نسبت به تعهد خود برای انجام کاری خاص در زمانی معين 18
واقعا پايبند می باشد.

3.031.086

کارکنان سازمان تامين اجتماعی دقيقا به شما اعالم می کنند که چه زمانی خدمات 19
مورد نظر به انجام خواهد رسيد.

2.961.246

3.111.232سازمان تامين اجتماعی از عالقه قلبی شما برخوردار می باشد.20

2.831.15کارکنان سازمان تامين اجتماعی نيازهای خاص شما را درک می نمايند.21

جدول 8-ميانگين و انحراف معيار پرسش های اصلی پرسشنامه
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بنابراين برای پاسخگويی به سوال های پژوهش در ارتباط با رضايت مشتريان در مورد هر 
 t يک از امکانات فيزيکی، قابليت اطمينان، پاسخگويی، پايايی و همدلی از آزمون ميانگين
تک نمونه ای)و با در نظر گرفتن مقياس پنج نقطه اي ليکرت و تعيين ارزش t برابر يا بيش تر 
بزرگ تر  ميانگين  ابعاد،  اين  از  هر يک  مورد  در  اگر  معنی که  بدين  استفاده شد؛    )3 از) 
)و  است  مربوطه  بعد  از  مشتريان  دهنده رضايت  نشان  آيد،  به دست  با عدد سه  مساوی  يا 
برعکس(.  بنابراين در مورد هر يک از ابعاد مورد نظر، فرضيه های صفر و مقابل به صورت 

زير تنظيم می شود:

مشتريان از کيفيت خدمات درمانی و بيمه ای سازمان تأمين اجتماعی شهرستان اروميه راضی 
نمی باشند:

مشتريان از کيفيت خدمات درمانی و بيمه ای سازمان تأمين اجتماعی شهرستان اروميه راضی 
می باشند:    

یافته های تحقیق )نتایج حاصل از آزمون سوال های پژوهش(:

الزم به توضيح است که باتوجه به اينکه ابتدا با استفاده از آزمون کلموگرف –  اسميرنف 
نرمال بودن توزيع متغيرهای تحقيق تاييدشد لذا در چارچوب آزمون های آماری پارامتريک 
برای آزمون فرضيه ها از از آزمون t تک نمونه اي )و با در نظر گرفتن مقياس پنج نقطه اي 
ليکرت و تعيين ارزش t برابر يا بيش تر از 3(  استفاده شد؛نتايج اين آزمون ها به شرح زير 

است :

1- سؤال اول پژوهش

"ميزان رضايت مشتريان از ابعاد فيزيکی در ارايه خدمات درمانی و بيمه ای سازمان تأمين 
اجتماعی شهرستان اروميه از چه وضعيتی برخوردار است؟"                                        

 مشتريان از ابعاد فيزيکی در ارايه خدمات درمانی و بيمه ای سازمان تأمين اجتماعی شهرستان 
اروميه راضی نمی باشند: 

جدول 9-آزمون ميانگين تک نمونه ای برای مولفه ابعاد فيزيکی

)p( سطح معني داريd.ftمتغيرميانگينانحراف معيار

ابعاد فيزيکی0.06383-1.8880.743172.9284
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نتيجه آزمون ميانگين تک نمونه ای برای ابعاد فيزيکی در ارايه خدمات درمانی و بيمه ای 
در سطح معناداری1برابر با 0.06 به دست آمده است و اين همبستگی در سطح 0.05 معنادار 
دهنده  نشان  نتايج  نتيجه  در  می باشد.  مقدار 3  با  برابر  فيزيکی  ابعاد  ميانگين  بنابراين  نيست. 
بی تفاوتی مشتريان از ابعاد فيزيکی در ارايه خدمات درمانی و بيمه ای توسط سازمان تأمين 
اجتماعی شهرستان اروميه می باشد يعنی در مورد بعد مذکور از احساس رضايت يا نارضايتی 

برخوردار نيستند.

2-  سوال دوم پژوهش

"ميزان رضايت مشتريان از قابليت اطمينان در ارايه خدمات درمانی و بيمه ای سازمان تأمين 
اجتماعی شهرستان اروميه از چه وضعيتی برخوردار است؟"

مشتريان ازقابليت اطمينان در ارايه خدمات درمانی و بيمه ای سازمان تأمين اجتماعی شهرستان 
اروميه راضی نمی باشند: 

جدول 10-آزمون ميانگين تک نمونه ای برای مولفه قابليت اطمينان

 نتيجه آزمون ميانگين تک نمونه ای برای قابليت اطمينان در ارايه خدمات درمانی و بيمه ای 
در سطح معناداری برابر با 0.541 به دست آمده است و اين همبستگی در سطح 0.05 معنادار 
نمی باشد. بنابراين ميانگين قابليت اطمينان برابر با مقدار 3 می باشد. در نتيجه نتايج نشان دهنده 
بی تفاوتی مشتريان از قابليت اطمينان در ارايه خدمات درمانی و بيمه ای توسط سازمان تأمين 
اجتماعی شهرستان اروميه می باشد يعنی در مورد بعد مذکور از احساس رضايت يا نارضايتی 

برخوردار نمی باشند.

3- سوال سوم پژوهش

تأمين  بيمه ای سازمان  و  ارايه خدمات درمانی  پاسخگويی در  از  "ميزان رضايت مشتريان 
اجتماعی شهرستان اروميه از چه وضعيتی برخوردار است؟"

مشتريان ازپاسخگويی درارايه خدمات درمانی و بيمه ای سازمان تأمين اجتماعی شهرستان 
اروميه راضی نمی باشند : 

)p( سطح معني داريd.ftمتغيرميانگينانحراف معيار

قابليت اطمينان0.834942.974 0.541383-0.611
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جدول 11- آزمون ميانگين تک نمونه ای برای مولفه پاسخگويی

نتيجه آزمون ميانگين تک نمونه ای برای پاسخگويی در ارايه خدمات درمانی و بيمه ای 
در سطح معناداری برابر با 0.01 به دست آمده است و اين همبستگی در سطح 0.05 معنادار 
مقدار  آمده  به دست  نتايج  اساس  بر  می باشد.   3 مقدار  از  متفاوت  ميانگين  بنابراين  است. 
ميانگين نيز برابر با عدد 3.1204  می باشد که از عدد سه بزرگ تر است. در نتيجه فرض صفر 
رد و فرض يک در سطح معناداری 0.05 پذيرفته می شود. بنابراين نتايج نشان دهنده رضايت 
مشتريان از پاسخگويی در ارايه خدمات درمانی و بيمه ای توسط سازمان تامين اجتماعی 

شهرستان اروميه می باشد.

4- سوال چهارم پژوهش

"ميزان رضايت مشتريان از پايايی در ارايه خدمات درمانی و بيمه ای سازمان تامين اجتماعی 
شهرستان اروميه از چه وضعيتی برخوردار است؟"

شهرستان  اجتماعی  تامين  سازمان  ای  بيمه  و  درمانی  خدمات  درارايه  ازپايايی  مشتريان 
اروميه راضی نمی باشند: 

جدول  12- آزمون ميانگين تک نمونه ای برای مولفه پايايی

 نتيجه آزمون ميانگين تک نمونه ای برای پايايی در ارايه خدمات درمانی و بيمه ای نشان 
در سطح معناداری برابر با 0.000 به دست آمده است و اين همبستگی در سطح 0.05 معنادار 
می باشد. بنابراين ميانگين متفاوت از مقدار 3 می باشد. بر اساس نتايج به دست آمده مقدار 
ميانگين نيز برابر با عدد 3.502  اسست که از عدد سه بزرگ تر است. در نتيجه فرض صفر 
رد و فرض يک در سطح معناداری 0.05 پذيرفته می شود. بنابراين نتايج نشان دهنده رضايت 
مشتريان از پايايی در ارايه خدمات درمانی و بيمه ای توسط سازمان تامين اجتماعی شهرستان 

)p( سطح معني داريd.ftمتغيرميانگينانحراف معيار

پاسخگويی0.013832.5890.911453.1204

متغيرميانگينانحراف معيارd.ftسطح معني داري

همدلی0.919383-1.310.88052.9411
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اروميه است.

5- سوال پنجم پژوهش

"ميزان رضايت مشتريان از همدلی در ارايه خدمات درمانی و بيمه ای سازمان تأمين اجتماعی 
شهرستان اروميه از چه وضعيتی برخوردار است؟"

تأمين اجتماعی شهرستان  ارايه خدمات درمانی و بيمه ای سازمان  از همدلی در  مشتريان 
اروميه راضی نمی باشند: 

جدول 13- آزمون ميانگين تک نمونه ای برای مولفه همدلی

نتيجه آزمون ميانگين تک نمونه ای برای همدلی در ارايه خدمات درمانی و بيمه ای در سطح 
معناداری برابر با 0.191 به دست آمده است و اين همبستگی در سطح 0.05 معنادار نمی باشد. 
بنابراين ميانگين پاسخگويی برابر با مقدار 3 می باشد. در نتيجه نتايج نشان دهنده بی تفاوتی مشتريان 
از همدلی در ارايه خدمات درمانی و بيمه ای توسط سازمان تامين اجتماعی شهرستان اروميه 

می باشد يعنی در مورد بعد مذکور از احساس رضايت يا نارضايتی برخوردار نمی باشند.

بنابراين نتايج به دست آمده از تجزيه و تحليل داده های پژوهش را می توان در جدول ذيل 
خالصه نمود:

جدول 14- نتايج پاسخگويی به سوال های پژوهش

)p( سطح معني داريd.ftمتغيرميانگينانحراف معيار

پايايی0.00038311.3110.869633.502

رضايت/عدم درضايت مشتريانابعاد کيفيت خدمات درمانی و بيمه ایرديف

بی تفاوتابعاد فيزيکی1
بی تفاوتقابليت اطمينان2

رضايتپاسخگويی3
رضايتپايايی4
بی تفاوتهمدلی5
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نتیجه گیری: 

نتايج به دست آمده از آزمون انجام شده در پژوهش، در مورد ميزان هر يک  از مؤلفه هاي 
کيفيت خدمات در در ارتباط با ارزيابی رضايت مشتريان از مؤلفه های ابعاد فيزيکی، قابليت 
اطمينان، پاسخگويی، پايايی و همدلی در ارايه خدمات درمانی و بيمه ای در سازمان تامين 
اجتماعی اروميه، نشان دهنده تفاوت در نظرهای پاسخگويان در رابطه با مؤلفه های مذکور 
می باشند بدين معنی که نظرهای مشتريان نشان دهنده عدم رضايت آن ها در مورد مؤلفه های 
امکانات فيزيکی، همدلی و قابليت اطمينان کارکنان و رضايت آن ها در مورد ابعاد پايايی و 
پاسخگويی کارکنان در ارايه خدمات درمانی و بيمه ای سازمان تأمين اجتماعی اروميه است. 

يافته های پژوهش نشان می دهد که وضعيت کيفيت خدمات در زمينه ابعاد فيزيکی در ارتباط 
مورد  تجهيزات  و  ابزارها  کارکنان،  ظاهر  فيزيکی،  )تسهيالت  ظاهری خدمت  ملزومات  با 
استفاده در خدمت( و در بعد همدلی) توجه انفرادی جداگانه ای که بيمه برای مشتريانش 
فراهم می کند( و در بعد قابليت اطمينان کارکنان )خدمات صحيح را در اولين بار ارايه و به 
قول و وعده اش احترام می گذارد( در سازمان تأمين اجتماعی اروميه در حد مطلوب نبوده 
و سازمان مربوطه در جهت تقويت کيفيت خدمات در زمينه های مذکور کوشا نبوده است و 
همچنين در ارتباط با بعد پايايی )  شامل ثبات عملکرد و اعتماد مشتريان به کارکنان و احساس 
فراهم  برای  يا آمادگی کارکنان  )تمايالت  پاسخگويی  بعد   از خدمات( و در  آنان  امنيت 

نمودن و زمان بندی خدمات ( مطلوب بوده است.

بنابراين به طور ضمنی نتيجه گرفته می شود که سازمان تأمين اجتماعی در ارتباط با ارايه 
خدمات درمانی و بيمه ای در مورد ابعاد امکانات فيزيکی، همدلی و قابليت اطمينان از نقطه 
قوت و در مورد ابعاد پايايی و پاسخگويی از نقطه ضعف برخوردار است. اين نشان دهنده 
اين واقعيت است که مؤلفه های ابعاد فيزيکی مثل ملزومات ظاهری و همچنين بعد همدلی 
مثل توجه انفرادی به مشتری و در بعد قابليت اطمينان کارکنان همانند ارايه خدمات صحيح 
در اولين بار ارايه، تأثير زيادی در رضايتمندی مشتری بر کيفيت خدمات دارد. لذا مديران 
و مقام های ارشد سازمانی می توانند با شناسايی نقاط ضعف موجود وعوامل مؤثر درنيل به 
اهداف رضايتمندي مشتري که يکی از عوامل مؤثر در موفقيت سازمان ها محسوب می شود 
با تدوين استراتژی و سياست های اثر بخش و ايجاد بسترهای مناسب کيفيت خدمات را در 

سازمان افزايش دهند. 

رضايت/عدم درضايت مشتريانابعاد کيفيت خدمات درمانی و بيمه ایرديف

بی تفاوتابعاد فيزيکی1
بی تفاوتقابليت اطمينان2

رضايتپاسخگويی3
رضايتپايايی4
بی تفاوتهمدلی5
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پیشنهادها

باتوجه به موارد مذکور ودرچارچوب يافته های تحقيق، موارد زير پيشنهاد می شود:

مشتريان  نظرات  پژوهش،  سوال های  به  پاسخگويی  از  آمده  دست  به  نتايج  اساس  بر   .1
نشان دهنده عدم رضايت آن ها در مورد امکانات فيزيکی در ارايه خدمات درمانی و بيمه ای 
توسط سازمان تامين اجتماعی شهرستان اروميه می باشد. بنابراين به منظور بهبود ابعاد فيزيکی، 

پيشنهادهای زير ارايه می شود:

تجديد نظر در جلوه و نمای ظاهری به ويژه تجهيزات سازمان مبتنی بر فناوری، تجهيز سازمان 
به وضعيت  توجه  فناوری های جديد،  و  از سيستم ها  استفاده  و  رفاهی  امکانات  و  به وسايل 

ظاهری کارکنان ونظافت و پاکيزگی دايمی محيط

2. بر اساس نتايج به دست آمده از پاسخگويی به سوال های پژوهش، نظرهای مشتريان نشان دهنده 
عدم رضايت آن ها در مورد  قابليت اطمينان کارکنان سازمان تامين اجتماعی شهرستان اروميه در ارايه 

خدمات درمانی و بيمه ای است 

بنابراين به منظور بهبود قابليت اطمينان، پيشنهادهای زير ارايه می شود:

ارايه  جهت  تالش  کارکنان،  برای  الزم  آموزش های  ارايه  و  انگيزشی  طرح های  تدوين 
خدمات در زمان وعده داده شده، دادن اطالعات الزم به بيمه گذاران جهت مراجعه به سازمان 
در ساعات غير پيک به منظور انجام فرآيندهای اداری با سرعت و کيفيت باالتر، ايجاد سيستم 

بايگانی کامپيوتری مناسب

3. بر اساس نتايج به دست آمده از پاسخگويی به سوال های پژوهش، نظرهای مشتريان نشان دهنده 
رضايت آن ها در مورد پاسخگويی کارکنان سازمان تامين اجتماعی شهرستان اروميه در ارايه خدمات 
درمانی و بيمه ای است. عليرغم رضايت مشتريان در مورد اين جنبه از کيفيت خدمات و با توجه به 
شرايط متغير کنونی، سازمان ها می بايست حتی از حفظ و ارتقاء وضعيت رضايت بخش فعلی غافل 

نشوند. بنابراين به منظور بهبود قابليت اطمينان، پيشنهادهای زير ارايه می شود:

تعيين زمان دقيق ارايه خدمات، ارايه فوری خدمات به مشتريان و پاسخ فوری به درخواست های 
مشتريان حتی موقع انجام کار، تامين نيروی انسانی، تجهيزات و امکانات الزم برای پاسخگويی 
ابالغ شرح وظايف و مشاغل کارکنان و شرح  بيمه گذاران در شرايط مختلف،  تقاضای  به 
گردش عمليات و خدمات سازمان تامين اجتماعی، برگزاری دوره های آموزشی و توجيهی 



1۳7 ارزیابی کیفیت خدمات درمانی و بیمه ای سازمان تامین اجتماعی شهرستان ارومیه

برای کارکنان، مشخص شدن نحوه گردش عمليات، تامين و تخصيص مناسب نيروها، فراهم 
نمودن امکانات مورد نياز، حرکت بر مبنای برنامه ها و ايجاد انگيزه در کارکنان جهت انجام به 

موقع خدمات از طريق همسود کردن منافع آن ها با منافع سازمان تامين اجتماعی

4. بر اساس نتايج به دست آمده از پاسخگويی به سوال های پژوهش، نظرهای مشتريان نشان دهنده 
رضايت آن ها در مورد  پايايی در ارايه خدمات درمانی و بيمه ای سازمان تامين اجتماعی شهرستان 
اروميه می باشد مانند بعد پاسخگويی، مديران سازمان تامين اجتماعی عليرغم رضايت مشتريان در 
مورد اين جنبه از کيفيت خدمات، می بايست نسبت به حفظ و ارتقاء وضعيت رضايت بخش 
فعلی توجهی ويژه داشته باشند.بنابراين به منظور بهبود پايايی، پيشنهادهای زير ارايه می شود: 
ارايه خدمات به بيمه گذاران بدون قصد و غرض و توجه به شخصيت آن ها )خوب يا بد( جهت 
اثبات استحقاق تمام بيمه گذاران برای دريافت بهترين و مناسب ترين خدمات، برخورد و رفتار 
دوستانه و توام با احترام به بيمه گذاران در هر حالت، برگزار کردن آزمون های دانش کارکنان 
در دوره های زمانی مشخص جهت ارزيابی ميزان دانش و آگاهی آن ها نسبت به امور شغلی 

مربوطه

5. بر اساس نتايج به دست آمده از پاسخگويی به سوال های پژوهش، نظرهای مشتريان نشان 
دهنده عدم رضايت آن ها در مورد همدلی در ارايه خدمات درمانی و بيمه ای سازمان تامين 
ارايه  زير  پيشنهادهای  همدلی،  بهبود  منظور  به  بنابراين  می باشد.  اروميه  شهرستان  اجتماعی 

می شود:

آگاه سازی کارکنان از نقش و وظايف ضروری خود، آگاهی و توجه کارکنان شرکت به نيازهای 
مشتری، ارايه خدمات به مشتريان در ساعات مناسب، ارايه خدمات به صورت شبانه روزی و در ايام 
تعطيل به بيمه گذاران، استفاده از سيستم های پرداخت های الکترونيکی جهت واريز مبالغ مربوط به 

هزينه های حق بيمه 
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ریشه های تاریخی فساد اداری
 و مبارزه با آن در روسیه

دکتر جهانگیرکرمی1 
رقیه کرامتی نیا 2

چکيده:

اين مقاله يک پژوهش توصيفی– تحليلی است که با استناد به منابع و داده های روسی، به بررسی سير 
تاريخی فساد اداری در روسيه و مبارزه با آن تا پايان دوران حاکميت شوروی می پردازد. همچنين اين 
نوشتار ضمن ارايه  تعاريف و نقطه نظر انديشمندان غربی درباره ی فساد اداری، به شدت و ضعف اقدام های 

و سياست های حاکميت روسی در راستای  مبارزه با فساد اداری در دوران مدنظر، اشاره می نمايد.
پرسش اصلی اين مقاله اين است که چرا فساد اداری در دوره شوروی شکل گرفت و تداوم يافت؟ 
و فرضيه ی اصلی  مقاله، ماهيت )توتاليتر( دولت و ويژگی های ساختاری نظام  شوروی را به عنوان عامل 
اصلی در شکل گيری فساد اداری و توسعه آن در زمان حاکميت شوروی  در نظر می گيرد. در واقع هدف 
اصلی در اين مقاله تبارشناسی و روند تکوين فساد اداری و تداوم آن در دوره شوروی است. لذا اين 
مطالعه، تالش دارد  ضمن بيان ريشه های تاريخی فساد اداری و مبارزه با آن، به ريشه بسياری از مشکالت 

امروز در حوزه نظام اداری روسيه بپردازد.

 واژگان کليدی : فساد اداری، روسيه، مبارزه با فساد، پيشينه ی تاريخی، توتاليتر، شوروی
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مقدمه:

فساد اداری برای بشريت از زمان های دور شناخته شده است، دست نوشته ها و آثار به جا مانده 
از دوران کهن از درازای  قدمت و سابقه ی آن خبر می دهد و  مويد اين مطلب است که  تاريخ 
فساد به  ديرينگی تاريخ تمدن بشری و به قدمت ظهور دولت ها است. اين پديده اجتماعی در 
گذشته های دور ريشه دوانده است. دوره ها تغيير می  کنند، دولت ها سرکار می آيند و سقوط 
می کنند، حاکمان می آيند و می روند، اما فساد به عنوان يک پديده  منفی و بسيار سرسخت 
در زندگی واقعی باقی مانده است. آموزه های کتب مقدس، از ديرينگی حقايقی که امروزه 
به عنوان مظاهر فساد در نظر گرفته می شوند، خبر می دهد و اين مقوله، به هيچ عنوان پديده ی 
نوظهور عصر حاضر نيست. عالوه بر آن فساد به جامعه و ملت خاصی اختصاص ندارد. به 
نابسامانی ها، جنگ ها،  زياد دستخوش  يا  ملل گوناگون همواره کم  تاريخی،  اسناد  گواهی 
اقدام ها و رفتارهای مفسدانه ی کارگزاران  نتيجه ی  ناماليمات و خشونت هايی می شدند که 
حکومتی و حتی خود حکمرانان بودند. اين پديده نه تنها در کشورهای توتاليتر و استبدادی، 

بلکه در تمام کشورهای دموکراتيک هم مشهود بود.

فساد اداری در کشورها و جوامع گوناگون، براساس سيستم های مختلف سياسی، اجتماعی 
و تفاوت های فرهنگی، به شکل های مختلفی ظاهر می شود و داليل خاص خود و در نتيجه 
پيامدهای گوناگونی دارند. در واقع ويژگی های توسعه تاريخی و فرهنگی جامعه، سيستم سلطه 
حاکميت و مشروعيت روابط قدرت، ماهيت هنجارهای غالب، سنت ها، ارزش ها، سطح توسعه 
نهادهای سياسی، جامعه مدنی و فرهنگ سياسی دولت بر خصوصيات فساد تأثير می گذارد. 
به تبيين ماهيت، عواقب و  نيز از اهميت اين مسئله غافل نبوده و  انديشمندان و صاحبنظران 
پيامدهای آن پرداخته اند. در سطوح اداری، از فساد  همچون عفونت ياد می کنند که امکان 
سرايت به ساير ارگان ها را دارد تا جايی که کل سيستم را از کار بياندازد. در روسيه نيز از زمان 
شكل گيري ساختارهاي دولت مدرن، هم زمان با حاكميت پتر كبير در سده 18 موضوع فساد 
اداري به يك دغدغه مهم تبديل و سپس در سده 19 توسط جريان هاي عدالت خواه در متن 
جامعه مطرح شد و سرانجام با شعارهاي عدالت گرايانه در انقالب اكتبر 1917 مورد پيگيري 
قرار گرفت. اما اين مسئله در دوران 74 ساله حاكميت حزب كمونيسم هرگز از سيماي نظام 

ديكتاتوري پرولتاريا پاك نشد و بلكه در مواردي حتي گسترش هم يافت.

اين مقاله يک پژوهش توصيفی– تحليلی است که با استناد به منابع و داده های روسی، ضمن 
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ارايه  تعاريف و نقطه نظر انديشمندان غربی درباره ی فساد اداری، به بررسی سير تاريخی فساد 
اداري در روسيه و شدت و ضعف اقدام ها و سياست های حاکميت روسی در راستای مبارزه با 
آن، با تمركز بر دوران حاكميت شوروي می پردازد. پرسش اصلی اين مقاله آن است که چرا 
فساد اداری در دوره شوروی شکل گرفت و تداوم يافت؟ و فرضيه  مقاله، ماهيت )توتاليتر( 
دولت و ويژگی های ساختاری نظام  شوروی را به عنوان عامل اصلی در شکل گيری فساد 
اداری و توسعه آن در زمان حاکميت شوروی مطرح می کند.  برای بررسی اين فرضيه سعی 
بر ميزان  تأثير ماهيت دولت و شكل حاكميت  با ارايه يک چارچوب نظری  تا  بر اين بوده 
فساد اداري مورد بررسی قرار گيرد. بدين منظور اين نوشتار، با تكيه بر ويژگي هاي دولت هاي 
توتاليتر، كه هم زمان از عوامل اصلي و بسترساز فساد اداري و گسترش آن به شمار مي آيند، به 

اثبات فرضيه مقاله مي پردازد.

مفهوم و ماهیت فساد اداری:

در جوامع گوناگون تعاريف متعددی از فساد مطرح می شود و می توان گفت، نگرش عمومی 
نسبت به فساد از کشوری به کشور ديگر و از فرهنگی به فرهنگ ديگر متفاوت است. عالوه 
برآن در بين گروه های مختلف اجتماعی هم ادراک نابرابری از فساد وجود دارد. بنابراين در 
برداشت افکار عمومی از فساد به طور کلی و نخبگان به طور خاص، تفاوت و حتی شکاف 

عميقی وجود دارد.

به   )Rumpere( از ريشه التينی  )corruption( است  انگليسی آن  معادل  كلمه فساد که 
اينجا منظور اين است  معنای شكستن يا نقض کردن گرفته شده است. به عبارت ديگر، در 
که چيزی شکسته می شود. آنچه شکسته يا نقض می شود می تواند يک شيوه رفتار اخالقی يا 

اجتماعی يا مقررات اداری باشد )تانزی،1378: 182(. 

در فرهنگ توضيحی زبان روسی )با مديريت اژگوف و شودوف( فساد به عنوان "انحطاط 
اخالقی مقام ها و سياستمداران، به عنوان مال اندوزی غير قانونی، رشوه، اختالس و همراهی با 
ساختار مافيا بيان شده است". به عقيده ی نازدراچف، فساد مجموعه  جرايمی است که در قوانين 
فدراسيون روسيه بدان ها اشاره شده و با نشانه هايی همچون سوءاستفاده از موقعيت رسمی با 
مقاصد خودخواهانه برای منافع شخصی و يا گروهی مشخص می شود. آستانين يادآور می شود 
که اصطالح »فساد« برای اولين بار در ادبيات حقوقی روسيه توسط استرين در سال1913 مورد 
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استفاده قرارگرفته است. به گفته  کوپريشنکو در روسيه درک روشنی از فساد وجود ندارد و 
Подгрушный, 2012: 138-( افکار عمومی از اين واژه تنها  مفهوم رشوه را استنباط می کند
139(. در حالی که فساد تنها به ارتشاء و رشوه خواری محدود نمی شود، بخصوص در عصر 

نوين و در شرايط اقتصاد بازار مظاهر و مصاديق گوناگونی دارد که از جمله آن ها می توان به 
پارتی بازی، البی گری، جعل اسناد و تقلب، اختالس، توزيع غير قانونی منابع عمومی و منابع 
مالی، رانت جويی، سوءاستفاده از قدرت و موقعيت شغلی برای اهداف و اغراض شخصی، 

خصوصی-سازی غير قانونی، حمايت سياسی غير قانونی، اخاذی و غيره نام برد. 

سياستمدار معروف، نيکولو ماکياولی )1۴69-152۷( فساد را با بيماری مقايسه کرده و معتقد 
است فساد همچون بيماری در مراحل اوليه به سختی قابل تشخيص می باشد اما درمان آسانی 
دارد، ولی در مراحل پيشرفته تشخيص آن آسان، ليکن تقريبًا درمان آن غير ممکن است. به 
گفته ماکياولی، رها شدن از فساد مفسدان بسيار دشوار است. سقوط امپراطوری روم عمدتًا 
به دليل افزايش فساد بود. حقايق موثقی که در خصوص قتل امپراطورهای روم وجود دارند، 
نتيجه ی تباهی و فساد ارتش شناخته شده است. فيلسوف معروف توماس هابز )1679-1588( 
می گويد: "افرادی که ثروت خود را به رخ می کشند، جسورانه مرتکب جنايت می شوند، به 
يا  يا طلب بخشش در ازای دادن پول و  از راه فساد دادگستری دولتی  اميد که آن ها،  اين 
ديگر اشکال پاداش ... از مجازات در امان خواهند بود" )Сулакшин и др, 2008:31(. چارلز 
مونتسکيو )1689-1755( می گويد: » تجربه های تاريخی بيانگر اين است که، هر آن کسی که  
قدرت دارد، تمايل به سوءاستفاده از آن را نيز دارد و در اين راه تا جايی پيش می رود که به 
حد و مرزی برخورد« )Каменская, 1994: 35(. کابانوف نيز فساد را پديده ای اجتماعی می داند 
که عبارت است از استفاده ی مغرضانه ی مسووالن امر از موقعيت شغلی در راستای مال اندوزی 

.)Климова, 2009: 437( شخصی

در مجموع، می توان گفت بسياری از تعاريف يادشده ، به چند ويژگی خاص فساد اشاره 
می نمايند: انحراف و يا نقض قاعده و يا قواعد مشخصی از رفتار؛ وجود اهداف و در نظر 
گرفتن منافع )فردی، خانوادگی، گروهی( به صورت مادی يا غير آن، ازجمله منافع و اهداف 

سياسی است.

پیشینه فساد اداری و مبارزه با آن در روسیه:  

بسياری از منابع تاريخی و ادبی روسی حاکی از گستردگی دامنه فساد در روسيه هستنند. در 
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روسيه کهن از واژه های"مزدواينستوا1 " و" ليخوايمستوا2 " برای توصيف مظاهر فساد، استفاده 
می شد، بر اين اساس"مزدواينستوا" به معنی پذيرش رشوه توسط يک مقام رسمی برای انجام 
تعهدات خود )رشوه برای انجام اعمال قانونی( و" ليخوايمستوا" به معنای دريافت رشوه برای 
سوء رفتار رسمی و يا جرم و جنايت در زمينه عملکرد رسمی )رشوه برای اعمال غيرقانونی( 

.)Быстрова, Сильвестрос, 2000: 85-86( بود

تاريخ توسعه فساد به عنوان يک نوع عمل"قانونی" در مناسبت های اجتماعی جامعه روسيه 
به قرن 9 الی 10 ميالدی بر می گردد، زمانی که در سرزمين روس ها به تأسی از بيزانس )روم 
شرقی( نهاد "کارملنيه3"، به معنای تغذيه ظاهر گشت. "کارملنيه" نهادی مربوط به روسيه کهن 
است که رييس دولت يا شاهزاده، نمايندگان خود )استانداران و فرمانداران( را، بدون پاداش 
مالی به استان ها اعزام می کرد، در عوض اختيارات گسترده ای به آن ها می داد، بنابراين اهالی 
بار  معمولًا سه  "تغذيه"   .)Шедий, 2012: 90-91( تأمين  می کردند  را  مناطق، شخص حاکم 
در سال  برای کريسمس، عيد پاک و روز سنت پيتر انجام می گرفت و شامل مواد غذايی از 
قبيل نان، گوشت، پنير، و غيره می شد. اهالی برای اسب های تغذيه شوندگان نيز، جو و يونجه 
می دادند. عالوه بر اين، اين افراد به نفع خود اقدام به جمع آوری ماليات های متعدد در ازای 
اموری از قبيل فروش اسب و تجارت کاال می کردند )Качкина, Качкин, 2010: 37(. پس از 
پايان قرن 15ميالدی آغاز قرن شانزدهم دولت مرکزی ضمن تالش برای به حداقل رساندن 
هزينه های حکومت، شروع به اعمال محدوديت از حقوق "کارملنيه" نمود و اين سيستم رسمًا 
در سال 1556ميالدی به دستور ايوان چهارم لغو شد. هرچند اين سيستم در قرن16ميالدی رسمًا 
لغو شد، اما متأسفانه سنت زيستن و غنی شدن با هزينه افراد ديگر در تفکر انسان روس، تا امروز 

باقی مانده است.

در قانونگذاری کهن روسی اولين اشاره ها درباره فساد را می توان در حکم رسمی دوينسکی 
در سال 1397- 1398ميالدی )بند 6( پيدا کرد، که در آن حاکم، از رها کردن دزد دستگير 
شده در ازای پرداخت رشوه منع می شود و همين طور در سند قانونی پسکوفسکی در سال 
1397ميالدی )بند4(، پذيرفتن "وعده های سری" را محکوم می کند، اما در ازای چنين اقداماتی 
هيچ گونه مسووليت کيفری و  مجازاتی  وضع نکرده  است. در واقع اولين قانون درباره مجازات 

1.мздоимство
2.лихоимство
3.Кормления
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کيفری رشوه، در مجموعه احکام قضايی تحت عنوان "سودبنيک1" در سال 1497ميالدی به 
 .)Шедий, 2012: 90-91( چشم می خورد

تا  مسووليت  سلب  جريمه،  اعمال  از  گوناگونی  شيوه های  فساد  با  مبارزه  راستای  در 
مجازات های سنگينی همچون اعدام از سوی حاکمان و تزارهای روسی پياده می شد. ايوان 
مخوف به اقدام های شديدی عليه فساد اداری تمايل داشت، در زمان او مجازات رشوه خواری 
اعدام بود. در دوره های بعد نيز، دائمًا تالش هايی صورت گرفت که اگرچه به نابودی مطلق 
فساد نيانجاميد، اما الاقل در پی کاهش آن بود. فرمان های پترکبير، اليزابت پتروونا، کاترين 
برای مطالعه علل  ايجاد کميته های گوناگون  الکساندر دوم و همچنين  الکساندر اول،  دوم، 
اخاذی و رشوه خواری و توسعه اقدام هايی در جهت ريشه کنی آن ها شاهدی بر اين مدعا است. 
در زمان پادشاهی پتر کبير، فساد اداری  پديده شومی  برای دولت شناخته شد، که بودجه کشور 
را حيف و ميل کرده و جامعه را به تباهی می کشاند. لذا امپراطور در جهت مقابله با اين معضل 

به اقدام های جدی تری همت گماشت.

به منظور مقابله با رشوه خواری و فساد خادمان، پتر کبير برای اولين بار در ميان پادشاهان روسی 
حقوق و مواجب آن ها را افزايش داد، که اولين بار در سال 1708 در اصالحات استانی اجرا شد. در 
زمان  وی حقوق و دستمزد برای همه رده های خادمان، از جمله کارمندان تعيين شده بود، ميزان آن 
مطابق قانون تثبيت شد و ديگر وابسته به ميل و اراده رييس نبود. در اين زمان ميزان حقوق در مقايسه 
با پايان قرن 17ميالدی به طور قابل توجهی افزايش يافت.  همچنين پترکبير در سال 1714 فرمان "منع 
رشوه و وعده" را صادر کرد، که به موجب آن مجازات های شديدی برای سوءاستفاده  مقام های 
رسمی ارگان های حکومتی از موقعيت شغلی شان اعمال می شد. اما در عمل، به دليل تناقض و تضاد 
سياست های ضد فساد پتر، در زمان وی هم نتايج مطلوب و قابل توجهی در مبارزه با فساد حاصل 
نشد. پس از مرگ پتر کبير ارتکاب اعمال مفسدانه ای همچون رشوه، اخاذی، باجگيری و 
سرقت از خزانه دولت، مجازات ماليم تری را نسبت به قبل در پی  داشت. در دوران سلطنت 
کاترين دوم مجددًا مبارزه با سوءاستفاده مغرضانه از موقعيت رسمی، از جمله رشوه خواری 
شديدًا مورد توجه قرارگرفت. بر اساس داده های ساالويف، ملکه "خواستار اقدام هماهنگ 
و ويژه   مجلس سنا برای ريشه کن کردن سوءاستفاده در حوزه ی مديريتی و ريشه کن کردن 
رشوه خواری شد". پس از آن در دوره حکومت الکساندر اول فرمان ويژه ای "در منع هديه  

1.Судебник
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اين، رشوه خواری در  با وجود  به تصويب رسيد.  مقام ها"  استان ها و ديگر  به رؤسای  دادن 
روسيه همواره همراه ثابت خدمات دولتی بود و در نيمه اول قرن 19ميالدی توسعه گسترده ای 
يافت. در نتيجه  رفرم های دولتی که توسط الکساندر اول در دوره 1801 تا 1811 انجام گرفته 
بود وزارتخانه ها داير شدند، که به تقويت بوروکراسی اداری انجاميد و زمينه مناسبی را برای 
اختالس و رشوه خواری ايجاد نمود. در دوران سلطنت نيکالی اول، دولت نگرش منفی خود 
را نسبت به پذيرش پيشکش و هديه مقام ها از طرف افراد خصوصی و ديگر گروه های جامعه 
اعالم کرد. به دستور امپراتور، مجلس سنا در سال 1832 فرمانی را مبنی بر "منع حاکمان از 
پذيرش پيشکش و هدايا" صادر نمود، با اين اعتقاد که هديه و يا هر نوع پيشکشی به مقام ها 

 .)Шедий, 2012: 92-94( اساسًا نبايد در سيستم حکومتی جايگاهی داشته باشد

در نوامبر 1862 توسط امپراتور الکساندر دوم فرمانی مبنی بر "پيدا کردن علل و معرفی ابزاری 
برای ريشه کن کردن اخاذی و رشوه خواری" صادر گشت. کميته ويژه ای  که جهت بررسی اين 
پديده توسط مجلس سنا تشکيل شده بود، سه دليل اساسی در شيوع آن را مورد توجه قرار داد: 
مجازات  و  تناسب جرم  عدم  و  دولتی  کارگزاران  مادی  و  مالی  پايين  امنيت  قوانين،  نقص 

 .)Константинов, 2006: 65(

از نگاه برخي نويسندگان روس، فساد اداری در روسيه ضمن اينکه ريشه در تاريخ آن دارد، 
به خاستگاه اجتماعی و فرهنگی آن نيز بر می گردد. چراکه از مهم ترين ويژگی های فرهنگ 
روسی که تأثير بسزايی در فسادپذيری آن دارد، سطح بااليی از ارزش های جمع گرايانه در 
آن است. در فرهنگ های جمع گرا راه حل مسايل و نيازهای حياتی افراد توسط گروهی که 
به آن مربوط هستند، )خانواده، دايره دوستان و گروه خاص( ارايه می شود. همچنين، در اين 
فرهنگ ها  افراد چه به عنوان کارمندان بخش خصوصی و چه به عنوان کارمندان دولت، تمايل 
به نقض قوانين و مقررات رسمی در مواردی دارند که در نظر آنان، با هنجارها و ارزش های 
سنتی تضاد دارد. اين ويژگی در حيات فرهنگی و اجتماعی روسيه، بخصوص در بين مقام ها 
و کارمندان دولت به وضوح مشخص است )Изотов, 2009 :87(.  در چنين شرايطی مقامات 
و کارمندان دولت، با استفاده از موقعيت و نفوذ خود، تأمين نيازها و مسايل افراد و گروه های 
وابسته به خود را در ارجحيت قرار می دهند، که مصداق بارز سوء استفاده از قدرت و همچنين 

امتياز دادن به دوستان و اقوام و افراد خاص و  پارتی بازی است.    

در نظام تزاری وضعيت عمومی فساد، ناکارآمدی و مشکالت سياسی و اداری مردم را به 
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تنگ آورده و يکی از عوامل روی آوردن مردم به شورش و انقالب، فساد دربار و مشکالت 
ايجاد  با هدف  ديگر  انقالب های  همه ی  همانند  روسيه  در  انقالب  بود.  اقتصادی  و  سياسی 
جامعه ای آرمانی، عادالنه و بدور از هرگونه تبعيض و فساد بود. آيا واقعًا چنين چيزی به تحقق 
پيوست؟ در اين بخش تالش شده  تا وضعيت دولت و جامعه ی روسيه در اين مقطع زمانی 

)دوران حاکميت کمونيست ها( از اين منظر مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. 

وضعیت فساد اداری در دوره اتحاد جماهیرشوروی:

مردم  ميان  در  را  زيادی  انتظارات  و  بود  عدالت خواهانه  جنبش  يک  اکتبر 1917  انقالب 
ايجاد کرد. حزب کمونيست نيز  بر اساس انديشه های مارکس، منشاء فساد را در نظام طبقاتی 
و  در عمل شاهد وجود  اما  برداشت.   آن  برداشتن  ميان  از  برای  را  گام هايی   و  می دانست 
توسعه ی پديده ی فساد اداری در شوروی هستيم. اسناد موجود بيانگر اين واقعيت هستند که با 
روی کارآمدن بلشويک ها در اکتبر 1917، تغيير شکل حاکميت و رژيم دولتی به تغيير پديده 
فساد، از جمله رشوه خواری و ديگر فرم های سوءاستفاده های شخصی نيانجاميد  و داليل آن ها 
را از بين نبرد.  در واقع می توان گفت، رژيم کمونيستی ارتشاء و فساد را از نظام تزاری به ارث 
برد و  نومنکالتوری شوروی ميراث خوار بوروکراسی تزاری گرديد که در محيط اداری جديد 
امکان زيادی برای استفاده از خدمات فاسد داشتند که آفت ساختار حاکميت سيستم جديد 

بود.  

  اصطالح "فساد" در مطبوعات شوروی تا سال 1937 وجود نداشت و برای اولين بار در 
اثری با عنوان "مسايل سياست جنايی1" ظاهر شد . اما از آنجايی که در اتحاد جماهير شوروی 
فساد به عنوان يک پديده سيستماتيک از نظام سرمايه داری، يادگاری از گذشته و  نمودی از 
ايدئولوژی بورژوازی در شرايط جديد تاريخی تلقی می شد، واژه ی "فساد" در اسناد رسمی 
تا اواخر دهه ی80 مورد استفاده قرار نگرفت. پيش از اين به جای واژه فساد کلمه "ارتشاء2"  
 .)Шедий, 2012: 382( سوءاستفاده از موضع رسمی3"، "چشم پوشی4"  و غيره بکار می رفت"
در واقع چنين نگرش دوگانه ی رژيم کمونيستی به فساد، تنها به گسترش آن کمک کرده 
است. در اين خصوص رييس چکا- دزرژينسکی نيز در روزنامه "ايزوستيا" در تاريخ 6 اکتبر  

1.Проблемыуголовнойполитики
2.«взяточничество»
3.«злоупотреблениеслужебнымположением»
4.«попустительство»
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1922 اين گونه نوشت: "ما بايد به وضوح از اين واقعيت که رشوه خصلت طبقاتی عميقی 
دارد و جلوه ای از عناصر خرده  بورژوازی و سرمايه داری خصوصی  است و عليه مبانی سيستم 
موجود جهت گيری شده، آگاه باشيم".  حاکميت  شوروی به رهبری لنين، پس از آنکه شروع 
به خنثی سازی همه ی عناوين طبقاتی، درجات شهروندی و درهم شکستن مکانيزم دولتی قديمی 
نمود، دستگاه اداری جديدی را در مقياس بزرگ ايجاد نمود. لنين يادآور شد که دستگاه دولت، 
"از تزاريسم به عاريت گرفته شده و تنها کمی با نظام شوروی روغن کاری شده است".  آرشيو 
اسناد  ثابت می کنند که در اين زمان، فساد در قالب رشوه تقويت شد. در مرحله شکل گيری 
اندازه ای  تا   بعضی سطوح  در  فساد  مظاهر  اتحاد جماهير شوروی،  دولتی  دستگاه خدمات 
ماهيت مبارزه سياسی طبقات سرنگون شده را داشت. در يکی از اسناد آن زمان آمده است: 
"در سال های آغازين موجوديت حاکميت شوروی تخلفات رسمی و در درجه اول رشوه، دارای 
ماهيت و خصلت يک مبارزه سياسی آشکار از جانب طبقات سرنگون شده توسط انقالب به خاطر 

 .)Манько, 2014( "بازسازی موقعيت های از دست رفته در برابر نظم جديد بود

از سال های1920 روند نهادينه شدن فساد به عنوان ادغام کسب وکار با بوروکراسی دولتی 
و  داليل  جمله  از  نيز  شوروی  دوره  در  دولت  کارمندان  ضعيف  مالی  موقعيت  شد.  شروع 
انگيزه  های رشوه خواری همه گير بود. بلشويک ها از الغای مالکيت خصوصی، توزيع مستقيم 
ثروت به جای روابط پولی- کااليی، اقتصاد برنامه ريزی شده به عنوان وظايف اصلی در راه 
نام می بردند. در همه جا اتالف مالکيت عمومی و استفاده از  ايجاد يک جامعه کمونيستی 
وسايل ملی در جهت منافع  مغرضانه ی شخصی توسط مقام های جديد که طعم قدرت و پول 
را چشيده بودند، در تمام سطوح رخ می داد. ملی کردن عجوالنه، جنگ های داخلی و ديگر 
وقايع اين دوره در نهايت به کاهش ارزش پول، نابودی صنعت، فقر جمعيت و افزايش جرم 
و جنايت منجر شد. دوره نپ )سياست نوين اقتصادی( نيز با گسترش حساب سازی، اختالس، 
سوءاستفاده مقام ها از اموال دولتی و تعاونی، معامالت غير قانونی با توافق های غير رسمی و 
امضای موافقت نامه های مختلف بين نهادهای دولتی و  شرکت ها  با کارآفرينان خصوصی با 
چشم پوشی و اغماض مقامات نظارتی، به منظور ثروت اندوزی افراد خصوصی و مقام های 

.)Пустовалова, 2013: 168-173( توصيف می شود

جوان  دولت  برای  بزرگ  خطر  يک  شوروی  بوروکراسی  که  می دانست  خوبی  به  لنين 
سوسياليستی است، اما او توانايی محدود کردن و کاهش قدرت مطلق آن را نداشت. از جمله 
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نقاط ضعف حاکميت شوروی در راستای رسيدن به اين مهم اين بود که بلشويک ها  پس از 
تصاحب قدرت در روسيه، کادری برای مديريت دولتی نداشتند.  از جمله شواهد قانع کننده 
در خصوص توسعه جرم رشوه خواری در دستگاه دولتی شوروی مقاله "مبارزه با رشوه خواری" 
است  که ششم  اکتبر 1922 در )شماره 36( "نشريه هفتگی عدالت اتحاد جماهير شوروی" 
منتشر شد و  درآن آشکارا اذعان شده است: "رشوه خواری، همه نهادهای اقتصادی ما را فرا 
گرفته، هم اکنون عليه اين دشمن آشکارا اعالم جنگ شده و در برابر آن تمام نيروها؛ دادگاه، 
اتحاديه های کارگری و  سازمان دهی های حزبی  بسيج شده اند". سياست سرکوب گرانه ای 
که توسط دولت اتحاد جماهير شوروی اعمال می شد نمی توانست منجر به کاهش گستردگی 
اشکال جنايی رشوه خواری و فساد مقام های رسمی شود. البته در آن دوره، رشد سوءاستفاده های 
رسمی با توسعه فشرده فعاليت های خصوصی که تحت کنترل و محدوديت دولتی قرار داشتند، 
فراهم کردن شرايط  برای  ويژه ای، رشوه کارمندان دولت  تشريح می شد. در چنين شرايط 
کار و فعليت آزادانه )خصوصی( و همچنين غير قانونی ابزاری اساسی و تعيين کننده بود. به 
هرحال، استقالل سرمايه خصوصی فرصت های  بيش تری برای تحقق اشکال مختلف رشوه 

    . )Манько, 2014( برای مقام های شوروی فراهم می آورد

در اواخر دوره استالين سيستمی به نام "کانورت1 )به معنای پاکت(" ظاهر شد که به عنوان 
کمک هزينه اضافی و در واقع حقوق و دستمزد دوم برای مقام های ارشد )درجات عالی رتبه 
پول ها   .اين  بود  ارتش(  و  دادستانی  دفتر  داخلی،  امور  در  خلق  کميسريای  حزب،  دستگاه 
هيچ جايی  به ثبت نمی رسيد و بابت آن حق ماليات و عوارض حزبی هم پرداخت نمی شد. 
بود  رهبر و حزب کمونيست  به  وفاداری  تقويت  و  تحريک  اين سيستم  مهم ترين کارکرد 

 .)Лагутин, 2009: 193(

گاوريل پوپوف نيز در خصوص وضعيت فساد اداری در دوران حاکميت شوروی، ضمن 
از جمله  به نسبت زمان کنونی را،  نبود فساد در سيستم سوسياليستی  بر  مبنی  آنکه سخنانی 
افسانه های روزگار ما درباره شوروی برمی شمارد، معتقد است که اين سيستم، سهم عظيمی از 
آنچه را که توسط زحمت کشان ساخته می شد از آن ها محروم می کرد و نه تنها آن را برای 
سرمايه گذاری های گزاف هزينه می نمود، بلکه برای تبليغات، انقالب جهانی، جنگ آينده، 
پليس مخفی، بوروکراسی و... هدر می داد. همچنين پوپوف براين باور است که اساس فساد در 

1.конвертов
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حاکميت شوروی پنهان کاری و عدم وجود  قوانين ضروری بود. درعين حال عدم آموزش و 
 Попов,( عدم تجربه کادر مديريتی دستگاه اداری شوروی نقش مهمی در بروز آن ايفا می کرد

.)2010

اوايل سال های1950، اگرچه آغاز خروج از نظامی توتاليتر و افراطی است، اما خروشچف 
اين  بر همين اساس در  بود و  لنين طرفدار "خلوص" سوسياليسم  استالين و  از  بيش تر   حتی 
دوره، عدم تحمل و پذيرش نسبت به بروز هرگونه فعاليت های خصوصی مشهود بود. دستگاه 
نيز در دوره خروشچف گسترش زيادی پيدا کرد و به طور متوسط از هفت  بوروکراتيک 
کارگر يک نفر مدير می شد. عدم اطمينان در ميان بخش بزرگی از بوروکراسی شوروی، که 
با  ترميم دايمی سازمان دهی دستگاه های  مديريت در تمام سطوح افقی و عمودی دولتی ايجاد 
شده بود و همچنين کنترل ضعيف بر نخبگان حزبی- دولتی و  منطقه  ای، زمينه ی  توسعه ی 
منطقه گرايی و سوءاستفاده های حزبی را فراهم آورد، توسعه اقتصاد "سايه" و جرم و جنايت های 
کردند  ايجاد  شوروی  جماهير  اتحاد  در  فساد  برای  را  مناسبی  فضای  نيز  مغرضانه  حرفه ای 

  .)Бессонова, 2012 : 212(

پس از بيستمين کنگره حزب کمونيست اتحاد شوروی خروشچف سيستم استالينی توزيع پول 
"کانورت-پاکت" را لغوکرد، اما سيستم مزايای رايگان حفظ و تقويت شد. در دهه های60 – 70 
قرن بيستم نفوذ فساد به ساختار حزب حاکم شدت بيش تری پيدا کرد. جرايم اصلی مفسدان 
تفکيکی  تخصيص  زيان آور،  کاالهای  به  دستيابی  شامل  شوروی  جماهير  اتحاد  اقتصادی 
تجهيزات و مواد، تنظيم و کاستن از تکاليف برنامه ريزی  شده، انتصاب افراد و نزديکان خود 
به سمت های مسووليتی، تقلب و ترفندهای پنهانی می شد )Охотский, 2012: 125(. در دوره ی 
خروشچف کمپين های دولتی قدرتمندی برای مبارزه با جرايم رسمی، از قبيل رشوه خواری، 
اختالس و سرقت مستقر شد. از طرفی از بيانات متعدد و طرح های قانونی ارايه شده در اين زمان، 
می توان دريافت خروشچف طرفدار سرسخت اقدام های سرکوب جزايی در رابطه با سرقت های 
کالن از اموال دولتی و عمومی، احتکار، دستکاری ارز، قاچاق و رشوه خواری بود. در اين دوره 
سخنان رهبری دولت شوروی، اسناد حزبی، نرم ها و اقدام های حقوقی دربردارنده ی مطالبات و 
پيشنهادهای تحريمی در راستای شدت بخشيدن به مسووليت کيفری در قبال احتکار، سرقت 
از دارايی های دولتی و عمومی، رشوه خواری و همچنين جرايم جنايی بود.  پنجم می1961 
با فرمان هيأت رييسه شورای عالی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی مبنی بر "تقويت مبارزه 
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با جرايم خطرناک"، مجازات اعدام برای سرقت اموال سوسياليستی خصوصًا در مقادير بزرگ 
معرفی شد. همانطور که از نرم های قانونی اين دوره روشن بود، نياز به افزايش مشارکت شهروندان 
از  مالکيت سوسياليستی  از  قانونی مستلزم حمايت  مقرارات  از  به حفظ و حراست  شوروی 

.)Богданов, 2012,213( آسيب، سرقت و اتالف آن ها بود

دوره برژنف با افزايش فساد در اداره کشور همراه بود. می توان گفت در اين زمان افزايش 
اين بيماری اجتماعی در پی کاهش کنترل دولت مرکزی و رکود اقتصادی رخ داده است. در 
اين دوران فساد و رشوه خواری رونق پررنگی داشت. در نهايت بوروکراسی حزبی و دولتی 
پس از برقراری انحصار خود از کنترل اجتماعی آزاد شد. از جمله ويژگی های اين دوران، 
فساد فراگير در رده های باالی حاکميت می باشد. در دوران حاکميت برژنف فساد  به  بخش 
جدايی ناپذير اقتصاد سايه تبديل شد و عالوه بر اين موجب انحطاط جامعه و به خصوص اخالق 
آن گرديد. مردم اتحاد جماهير شوروی نيز به طور فزاينده ای اعتمادشان را نسبت به حکومت 

 .)Манько, 2014( و در نتيجه به قانون از دست دادند

در همان زمان، آندروپوف  که از سال 1967 رياست کا .گ. ب را بر عهده داشت و پس از 
برژنف به رهبری شوروی رسيد، از  اواخر دهه ی 1970 و اوايل دهه ی 1980 مبارزه وسيعی را 
عليه فساد ترتيب داده بود. آندروپوف سخت کوشی و انضباط  کار را برای حل دشواری های 
اقتصادی مورد توجه قرار می داد. در اين دوران قانون کار جديدی تهيه و منتشر شد. در اين 
قانون به انضباط کار، وجدان مالی و احساس مسووليت تأکيد شده بود )کواليی، 1378: 167(. 
در زمان وی پرونده های جنجالی مقام های عالی رتبه ای همچون تاريدی، مدونوف و وزير امور 
داخلی شوروی شلوکوف مورد بررسی قرار گرفت )Коваленко, 2011: 21(. گورباچف با 
ادامه سياست مبارزه با فساد آندروپف تالش کرد گرايش های نامطلوب را از نظام شوروی 
بزدايد. سپس مبارزه وسيعی را عليه وزيران و مقام های حزبی به راه انداخت. گورباچف با 
هدف ايجاد اقتصادی بر پايه ی رقابت و ابتکار که توان افزايش استاندارد زندگی مردم شوروی 
را داشته باشد، برنامه اقتصادی پروسترويکا را ارايه کرد. پروسترويکا که دوره ويژه ای در اتحاد 
جماهير شوروی محسوب می شود به فرآيند همه جانبه ای از نوسازی اطالق می شود )کواليی، 
1378: 175- 174(.  در زمان پروسترويکا بقايای کنترل جمعی از بين رفت، فساد نومنکالتورها 
و نمايندگان نخبگان جديد بيش تر و از ميزان مسووليت پذيری نيز کاسته شد. در اين دوره نيز، 
موضوع فساد در رده های باالی حاکميت انعکاس گسترده ای داشت. بوروکراتيزه شدن مديريت 
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در تمام سطوح فعاليت های حاکميتی دولت زمينه رشد اختالس، رشوه خواری و ديگر اشکال 
جرايم اقتصادی را فراهم آورد. اصل نومنکالتوری، مبنی بر گزينش و گماشتن کادر مديريتی 
و همين طور اقتصاد متمرکز ناکارآمد که افزايش دهنده ی "سايه ای شدن" اقتصاد و بازارهای 
 .)Богданов, Ермолаев, 2012: 213( اجتماعی بود، از ديگر عوامل  فساد به حساب می آمدند
درواقع، آنچه به  دوره  پروسترويکا )نوسازی( در زمان حاکميت گورباچف مربوط می شود، 
اين است که در آن زمان فساد نخبگان حزبی و دولتی به شدت افزايش پيدا کرده بود. نخست 
نومنکالتوری سابق ضمن تقويت موقعيت خود فعال تر شد. دوم، در شرايط رسميت پيدا کردن 
و قانونی شدن اقتصاد سايه، فرصت های جديد و  بيش تری برای سوءاستفاده نخبگان شوروی، 
به ويژه برای اختالس و سرقت اموال دولتی پيدا شد )Манько, 2014(. درمجموع، برخی از 
صاحب نظران، فساد سطوح باالی مديران را در اواخر سال های1980، از داليل مهم فروپاشی 
شوروی می دانند. می توان گفت دوره رهبری برژنف )1982-1964( و گورباچف )1985- 
1991( دوران اوج فساد شوروی بود. در اين دوران، ارتشاء رشد يافت و مبارزه با مفسدان نتيجه 

 .)Пустовалова, 2013:169( مطلوبی نداشت

کمبود کاال و بسته بودن جامعه قدرت زيادی به مقام ها می داد. نومنکالتورهای اتحاد جماهير 
شوروی به طور فعال از موقعيت خود برای به دست آوردن امتيازات و دسترسی به کاال و 
خدماتی که برای ديگر اعضای جامعه ممنوعيت داشت، سوءاستفاده می کردند. مقام ها بخش 
زيادی از رفاه مادی را در قيمت پايين تری، که متناسب با ارزش آن ها نبود، دريافت می کردند. 
ارتباطات شخصی در تمام سطوح اقتصاد در همه جمهوری ها و مناطق اتحاد جماهير شوروی 
نفوذ کرده بود و گاه حتی با حمايت رهبران کرملين مواجه می شد. رژيم شوروی موجبات 
چپاول منابع ملی را فراهم می آورد، چراکه هيچ چيز متعلق به يک فرد خاص نبود، بلکه به 
با  به ثروت کشور، بدون نظارت و کنترل و  با دسترسی آزاد  همه تعلق داشت. رهبران هم 
که  آنجا  از  می دادند.  قرار  استثمار  و  بهره برداری  مورد  را  ملی  ثروت های  رانت  از  استفاده 
عدم وجود مالکيت خصوصی به شدت فرصت ثروت اندوزی شخصی را در اتحاد جماهير 
هنوز  که  آورد  دست  به  خاصی  ويژگی های  شوروی  در  فساد  می کرد،  محدود  شوروی 
در طرز فکر روس ها منعکس می شود. به علت تسلط و حاکميت مطلق حزب کمونيست، 
مشتری گرايی1   و يا نظام مبتنی بر روابط حامی- مشتری2 از ويژگی های اصلی دستگاه سياسی 
رويکردی،  چنين  ويژه  )Жилина, 2002(. خصوصيت  بود  اتحاد جماهير شوروی  اداری  و 



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال ششم/ شماره نوزدهم/بهار1393 156156156

تابعيت بوروکراسی از رهبری حزبی )سياسی( و فقدان کنترل مدنی قوی بر فعاليت های آن 
است )Гончаров,2013:30(.  به عقيده الزارف، در اين حالت، بروز و ريشه دواندن روابط غير 
رسمی در درون نهادهای رسمی حاکميت، از قبيل پارلمان، دستگاه قضايی و ...، به افزايش 
فساد می انجامد )Лазарев, 2010:106(. عالوه بر اين، وجه مشخصه  دستگاه مديريت دولتی 
شوروی شامل اعمالی همچون حساب سازی، پاداش های غير استحقاقی، البی گری برای منافع 
منطقه ای و  سازمانی می شد. ضمنًا از جمله  داليل بروز و وجود مظاهر فساد در امورات مربوط 
به ارگان های دولتی حزبی، ضعف کارهای آموزشی– سياسی کمونيست-ها، کومسومول ها 
و  اعضای اتحاديه های کارگری غير حزبی بود. در سطح معمول و معيشتی کمبودهای دايمی 
و سيستم ارايه، منجر به ايجاد سيستم عمومی "پيشکش3" شد. رشوه های  نه چندان زياد که  
برای "تشکر و قدردانی4" پرداخت می شد عملًا در اذهان توده ی مردم به عنوان هنجار درک و 
تلقی می شد )Андрианов, 2010(. در اتحاد جماهير شوروی، فساد تا حد زيادی  ماهيت  غير 
پولی داشت و شامل استفاده از ارتباطات شخصی برای به دست آوردن دسترسی به کاالهای 
کمياب، خدمات و امتيازات بود )Александра,2013(. درکل برای بازتوليد فساد در سه دهه ی 
پايانی اتحاد جماهير شوروی، می توان مشخصه هايی را يادآورشد: الف – تغييرشکل در حوزه 
سياسی جامعه شوروی و شکل گيری گروه های اليگارشی، موسوم به نومنکالتورها در کشور. 
اين گروه ها حق و امکان توزيع  مجدد غير قانونی ثروت و  دارايی های ملی را به صورت سرقت 
اموال دولتی و  فساد، به خود اختصاص می دادند. ب– شکل گيری مقياس  بزرگی از اقتصاد 
"سايه" و توسعه فعاليت های کسب و کار غير قانونی که منجر به رشد فساد و تقويت جرايم 
پوپوف   .)Богданов, Ермолаев, 2012: 212-213( می شد  اقتصادی  عرصه  در  سازمان يافته 
معتقد است که پايه های اصلی فساد اتحاد جماهير شوروی سه عامل بود: اول- حزب و دولت 
کنترل  نشده و از آن دقيق تر، خودکنترلی آن ها، دوم- ايديولوژی و رکن سوم که مهم ترين 
آن ها است ماهيت ديکتاتوری قدرتمند رژيم شوروی است )چراکه به دليل برخورداری مقام ها 

  .)Попов, 2010( )از قدرت، مبارزه با فساد  سخت تر می شد

1.clientelism
2.(patron-clientrelationship)
3.подношений
4.благодарность
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 برنامه های مبارزه با فساد در دوره اتحاد جماهیر شوروی

تاريخ مبارزه با فساد در دوره اتحاد جماهير شوروی با فرمانی مبنی بر "کنترل کارگران"، 
به قدرت  رسيدن   از  تنها دو هفته پس  فرمان که  اين  نوامبر 1917 آغاز می شود،  مورخ 14 
بلشويک ها منتشر شد در واقع، اولين اقدام قانونی است که جرايم جداگانه ی  مقام ها را در نظر 
دارد. لنين  8 می 1918 )در هفتمين ماه بعد از اکتبر 1917( فرمانی در مبارزه با فساد صادر کرد. 
اين فرمان اولين اقدام قانونی به شمار می آيد که مجازات کيفری برای رشوه خواری ارايه داده 
 .)Шедий, 2012: 382( است و مجازات آن حبس بيش تر از پنج سال، همراه با کار سخت بود
در وضعيتی که جنگ داخلی شروع شده بود کميساريای خلق همين طور فرمان ويژه ی مورخ 
 Манько,( 16 ژوئن 1918 را منتشر کرد، که در آن به ضرورت تنبيه مجرمان اشاره شده بود
2014(. ضمنًا لنين در اکتبر 1919 فرمانی را "در مبارزه با احتکار، سرقت از انبارهای دولت، 

 Шедий, 2012:( "جعل اسناد و سوءاستفاده از موقعيت در ارگان های مالی و نظارتی صادر کرد
382(. در واقع دولت بلشويکی، از آغازين روزهای روی کارآمدن، مبارزه قاطعی را در برابر 

همه اشکال فساد، بخصوص رشوه خواری اعالم نمود.  نه تنها رشوه خواری، بلکه کاغذبازی و 
ديگر جرايم رسمی  برای دولت شوروی خطرناک محسوب می شد.

در سال 1922، مجموعه قوانين کيفری اتحاد جاهير شوروی سوسياليستی به تصويب رسيد. 
در اين مجموعه قوانين، مفهوم "سوءاستفاده"1 به  "سوءاستفاده از قدرت"2 تبديل شد.  همچنين  
مفسدانه،  جرايم  اثبات  صورت  در  و  می آمد  حساب  به  انقالبی  ضد  عملی  رشوه خواری، 
مجازات های سنگينی همچون تيرباران برای آن در نظر گرفته می شد )Там же(. در اين 
قوانين، مسووليت )مجازات قانونی( در ازای پذيرش رشوه، دادن رشوه، وساطت در رشوه و 

تحريک به رشوه خواری تنظيم شدند.

گاوريل پوپوف در خصوص مبارزه با فساد در زمان حاکميت کمونيست ها چنين می نويسد: 
" تمامی  بيست جلد  مجموعه آثار لنين، که پس از انقالب نوشته شده، در رابطه با  موضوع 
رياست  به  با رشوه خواری  مبارزه  ويژه  در سال 1922 کميسيون  است.  فساد  و  بوروکراسی 
دزرژينسکی1 تشکيل  شد. به طور کلی، از مکاتبات لنين و آخرين مقال ه های او، پيداست که 
او سعی داشت با فساد دستگاه دولتی مبارزه نمايد، اما پس از پنج سال مبارزه عليه بوروکراسی، 

1.злоупотребления
2.злоупотреблениевластью
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اعتراف کرد که بوروکراسی، با طبيعت و ماهيت دولت سوسياليستی پيوند ناگسستنی دارد" 
  .)Попов, 2010(

استان  تنها در 49  تعداد کل محکومين رشوه خواری در سال 1922  نشريه های علمی،  در 
تعداد  برابر  دو  از  بيش  که  است  شده  قيد  نفر  جماهير شوروی 3254  اتحاد  جمهوری های 
محکومين جرايم دولتی بود. در دوره نپ  پروسه های قضايی بسياری صورت گرفت که از 

    .  )Манько, 2014( نزديک با فساد، بخصوص رشوه خواری مربوط می شدند

صورت  نامطلوب  افراد  مجازات  و  سياسی  اهداف  برای  استالين  فساد  ضد  مبارزات  اما 
می گرفت. از طرفی مقوله فساد در دوره استالين خصلت عجيبی داشت. از يک طرف، مجازات 
سوءاستفاده تا سرحد مرگ بود و  از طرف ديگر کارمندان دولت، به سرعت طبقه ای را تشکيل 
می دادند که قابل دست خوردن و تحت  کنترل دولت نبود )Лагутин, 2009: 193(. از جمله 
مهم ترين پرونده های  مربوط به فساد در دوران استالين سه محاکمه مربوط به رشوه خواری در 
قوه قضاييه در سال های  1948-1949  بود که طی آن دادستانی اتحاد جماهير شوروی حقايق 
بسياری از موارد رشوه خواری، سوءاستفاده، ادغام با عناصر جنايی و صدور آراء و احکام غير 
 Боровой, Ильина,( قانونی در دادگاه های مسکو، کيف، کراسنودار و اوفا را کشف کرد

  .)2013

همان طور که پيش از اين گفته شد پس از استالين، خروشچف در راستای مبارزه با فساد 
سيستم استالينی "کانورت" يا )پاکت( را لغو کرد )Лагутин, 2009: 193(. می توان گفت در 
دوره خروشچف مبارزه با فساد اداری به شکل محسوسی اعمال می شد. در اين سال ها مجازات 
رشوه خواری به طرز قابل توجهی شدت يافت. به طوری که اگر قوانين حقوقی اتحاد جماهير 
شوروی  در سال 1928 مجازات رشوه خواری را دو سال حبس و مصادره اموال متهم در نظر 
گرفته بود، در سال 1960 اين مجازات به 15 سال حبس و مصادره اموال افزايش يافت. از آن 
بيش تر، پذيرش رشوه توسط  اشخاص رسمی که  پست مسووليتی داشتند و دريافت رشوه 
خصوصًا در مبالغ زياد، با مجازات فوق العاده  يعنی اعدام همراه بود. بعضی از محققان حقوقی 
روس بر اين باور هستند که همين روند در  تشديد مجازات های قانونی، موجبات تضعيف 
قدرت دولت، افزايش مقام های فاسد و  رشوه خواری در تمام سطوح دولت را فراهم آورد به 
عنوان مثال در سال 1961، رشوه خواری سازمان يافته در سه ارگان کشف شد: دادگاه منطقه ای 

1.Дзержински
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مسکو و همچنين در دادستانی شهرستان مسکو و دفاتر دادستان منطقه ای مسکو. پرونده های 
جنايی در دوره خروشچف بيانگر آن است که فساد و رشوه خواری، نه تنها مقام های حزبی و 
دولتی، بلکه سازمان های اجرای قانون- پليس، دادستان و دادگاه را نيز آلوده کرده است. از اين 
    . )Манько, 2014( رو دوباره در سال 1962، مجازات اعدام در ازای دريافت رشوه اجرا شد

 اما در واقع مبارزه عملی عليه رشوه خواری، سوءاستفاده مقام ها و درکل  فساد، در زمان 
آندروپوف شدت يافت. وی از شواردنادزه دبيرکل حزب کمونيست گرجستان، که سياست 
وی  می کرد.  حمايت  بود،  داده  قرار  خود  كار  دستور  در  را  سايه  اقتصاد  و  فساد  با  مبارزه 
را  مقام های عالی رتبه  از  بی شماری  تعداد  اداری،  پاکسازی کادر  )شواردنادزه( در راستای 
برکنارکرد. به طوری  که در پنج سال اول مسووليتش در اين پست جديد، بيش از 30000 نفر، 
که نيمی از آنان عضو حزب کمونيست بودند دستگير و 40000 نفر از پست های خود برکنار 
 Григорьева( شدند. بيش از 300 مقام عالی رتبه گرجستان نيز شغل خود را از دست  دادند
и др, 2011: 64(. از جمله پرونده های بسيار مهم مربوط به فساد در دوره آندروپوف پرونده 

شرکت "اقيانوس"، پرونده نيکالی شلوکوف و پرونده ازبکستان موسوم به "پنبه" است. 

افزايش  با   که  فرارسيد،  برژنف  دبيرکلی  دوران  با  اداری  فساد  با  مبارزه  رکود  دوران   
رشوه خواری در حاکميت همراه است. به عقيده پوپوف در دوره ی برژنف فساد رشد قابل 
توجهی داشت. کاهش کلی در بودجه مصرفی، بوروکراسی را مجبور می کرد به طور فعال به 
دنبال راه هايی برای افزايش سهم خود در اين صندوق ها باشد. عالوه براين، فساد اداری ماهيتی 
.)Попов, 2010( پيدا کرد )گروهی، قبيله ای و اغلب خانوادگی )بخصوص در خانواده برژنف

ارزيابی مخصوص از نتايج مبارزه با رشوه خواری در دوره پروسترويکا، گزارش رسمی پاييز 
1987 درباره ادغام جرايم سزمان يافته با فساد اداری است. تنها در سال 1989 در اتحاد جماهير 
شوروی توسط وزارت امور داخلی بيش از 250  مورد رشوه خواری رسمی به ثبت رسيد.  لذا  در 
اين سال در وزارت کشور اتحاد حماهير شوروی اداره ای تأسيس شد که وظيفه مبارزه با روابط 
مفسدانه شبکه های جنايی به عهده آن بود. الزم به ذکر است که شورای عالی اتحاد جماهير 
شوروی در مصوبه خود "مبنی بر مبانی قوانين کيفری اتحاد جماهير شوروی و جمهوری ها" 
به مورخ 24 ژوئيه 1991، مجازات اعدام برای دريافت رشوه را  با سنگين تر كردن و تشديد 
جرايم و محدويت هاي قانوني لغو نمود )Манько, 2014(. درکل، مبارزه با فساد در دوره ی 
آندروپوف و گورباچف ويژگی خاصی داشت و بيش از هرچيز برای بی اعتبار کردن و از بين 
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بردن رقبا در مبارزه برای قدرت بود )Попов, 2010(. در واقع برخی از ويژگی های بنيادين نظام 
اتحاد جماهير شوروی، از قبيل ملی شدن  اموال و زيرساخت ها، برنامه ريزی به شدت متمرکز، 
فراگيری حضور دولت در تمام زمينه های زندگی اجتماعی و اقتصادی، فرصت های متنوعی 
را برای مال اندوزی به هزينه دولت در اختيار بوروکرات ها به عنوان يک شهروند عادی قرار 

  .)Хайнцен, 2011: 83( می دادند

فرجام سخن:

در اين مقاله به جستجوي ريشه هاي تاريخي فساد اداري در روسيه به بررسي دوره اتحاد 
شوروي پرداختيم و دريافتيم كه، فساد اداری در همه ی دوران تاريخی حيات روسيه وجود 
داشته و به  رغم اقدام هايی که از سوی تزارهای روس برای مقابله با آن صورت می گرفت 
اقدام های  اثربخشی  از  مانع  اجتماعی و ساختار سياسی حاکم  فرهنگی-  برخی ويژگی های 
صورت گرفته می شد و در نهايت رشد فساد و پيامدهای آن  به انقالب اکتبر 1991 انجاميد. 
به  برادری جويانه شروع شد  با همه ی آرمان ها و آرزوهای عدالت خواهانه و  انقالبی که  اما 
مرور با مشکالت متعددی در سطوح مختلف و از جمله در نظام اداری روبرو شد. مارکسيسم 
با اين اصل آغاز می شود که دولت منشاء همه ی فسادها و تبعيض ها است و راه حل حذف 
اين وضعيت را در ايجاد يک نظام سوسياليستی و حذف دولت می دانست، اما آنچه که در 
دولتی جهان  نظام  بزرگ ترين  پيوست،  تحقق  به  سياسی شوروی کمونيستی  نظام  در  عمل 
بسيار گسترده توسعه  با مظاهر و نمودهای جديد در سطحی  اداری  به دنبال آن، فساد  بود. 
يافت. اقدام ها و  برنامه های حاکميت شوروی نيز، نه  تنها نتوانست در راستای مبارزه با مظاهر 
فساد  موثر واقع شود، بلکه  شرايط و ويژگی های خاص اين سيستم، از جمله تک حزبی بودن 
برنامه ريزی  اموال و زيرساخت ها،  توتاليتر، ملی شدن   ايدئولوژيک و  و تسلط و حاکميت 
به شدت متمرکز، فراگيری حضور دولت در تمام زمينه های زندگی اجتماعی و اقتصادی، 
رشد بی رويه بوروکراسی و دستمزدهای پايين آن، کنترل مرکزی ضعيف بر اداره های محلی، 
بسته  فقر گسترده،  و  مادی  مراتبی، کمبودهای  سلسله  به شدت  سيستم حاکميتی  و  اقتصاد 
بودن نظام سياسی و همچنين عدم وجود احزاب مخالف و رسانه های مستقل برای افشاگری 
رشوه خواری و مظاهر فساد، عدم شفافيت و پاسخگويی، منفعت-طلبی حزبی، دولتی بودن 
بسياری از امور، آموزش ناکافی پرسنل اداری، شکل گيری و قدرت پيداکردن نومنکالتورها و 
سوءاستفاده گسترده آن ها از اموال و مالکيت دولتی و ... از جمله داليل ساختاری در جامعه ی 
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شوروی می باشند که زمينه ی مناسبی را برای  بروز  اشکال جديد فساد اداری و رشد آن فراهم 
می آوردند. در نهايت عوارض فساد، مشکالت و نابه سامانی های آن موجب شد تا اين دولت 
قدرتمند فرو بپاشد و اميدها برای ايجاد يک دولت عادالنه در ساختار و شکلی ديگر و با يک 

ايدئولوژی متفاوت مطرح شود.
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آسیب شناسی علل بروز تخلف  اداری-مالی درمیان برخی از 
کارکنان بانک و ارایه راهکارهایی برای کاهش آن

علی باقری1
دکتر ابراهیم عباسی

چکيده:

هدف از اين پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر بروز و گسترش تخلفات اداری-مالی و روش های کنترل آن در بانک های 
دولتی شهرستان شاهرود بود که به روش توصيفی صورت گرفته است. جامعه آماری اين پژوهش را 39شعبه بانک های دولتی 
شهرستان شاهرود، شامل بانک های کشاورزی، سپه، ملی، صادرات و ملت با 311 پرسنل تشکيل داده است که با توجه به جدول 

مورگان، 175 پرسش نامه تهيه و بين کارکنان شعب موصوف به صورت تصادفی توزيع شد.
برای جمع آوری اطالعات از پرسش نامه معتبر خداد حسينی و فرهادی نژاد)1380( استفاده شده است. در تأييد پرسش نامه 
مورد استفاده در اين پژوهش، خاطر نشان می سازد که اين پرسش نامه از نوع استاندارد و در مقاله ای تحت عنوان »بررسی فساد 
اداری و روش های کنترل آن« توسط سيد حميد خداد حسينی و محسن فرهادی نژاد)1380( طراحی و پايايی و روايی آن در 
سطح اداره های کل استان خراسان سابق سنجيده شده است و همچنين مورد تأييد ديگر محققين نيز بوده است)حسينی، 1388(. 
برای تجزيه و تحليل داده ها عالوه بر شاخص های آمار توصيفی از آزمون کلموگروف اسميرنوف، آزمون t تک نمونه ای، 
آزمون فريدمن و تحليل عاملی و نرم افزار Spss و Excel نيز استفاده گرديد.  نتايج اين پژوهش نشان داد که بين درجه 
خويشاوند ساالری)4/48(، وضعيت اقتصادی کارکنان)3/76(، ويژگی های فردی و فرهنگی جامعه)3/67(، کيفيت و کميت 
قوانين و مقررات)3/65(، تعاليم مذهبی-دينی و اهرم های مديريتی)3/50(، ويژگی های سازمانی)3/39( بر ظهور و گسترش فساد 
اداری-مالی تاثير بسزايی وجود دارد. همچنين در بين روش های کنترل درون سازمانی، آموزش کارکنان)4/05( بيش ترين و 
خصوصی سازی)کاهش تصدی گری دولت( با رتبه)3/55( کم ترين تأثير و از بين روش های کنترل برون سازمانی، سيستم های 
کنترل مالی کارآمد با ميانگين رتبه)4/12(، بيش ترين و آزادی رسانه های گروهی در افشای تخلفات اداری-مالی با ميانگين 

رتبه)3/64(، کم ترين اثر را در کاهش بروز و گسترش فساد اداری-مالی در بين کارکنان بانک به خود اختصاص داده ا ند.

واژگان کليدی: تخلفات اداری-مالی، کنترل فساد اداری-مالی، وضعيت اقتصادی کارکنان، قوانين و مقررات، 
ويژگی های فردی و فرهنگی جامعه 

1 . دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مديريت دولتی، واحد فيروزکوه

سال ششم
 شماره نوزدهم

بهار1393
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مقدمه:

بدون شک،  فساد و تخلف مسئله اي است كه در تمام ادوار گريبان گير دستگاه ها و سازمان ها 
از دانشمندان و متفكران سياسي اجتماعی را شکل  داده است.  انديشه بسياري  بوده و هسته 
مي توان گفت تخلف مالی پديده اي همزاد دولت ها است يعني از زماني كه فعاليت هاي بشر 
شكل سازمان يافته و منسجمي به خود گرفت از همان زمان اين موضوع نيز همچون جزو 

الينفكي از متن سازمان ظهور و بروزپيدا كرده است )حسينی، 1388(.

تخلف اداري و مالی بخشي از مجموعه مسايلي است كه بيش تر سازمان ها در دوره عمر خود 
به ناگزير آن را تجربه مي نمايند. اين معضالت به عنوان چالش هايي همواره پيش روي مديران 
تلقي  و به دليل عدم كنترل سازمان بر علل پيدايي آن ها، طبيعتًا كنترل آن ها بسيار دشوار است. 
تخلف اداري و مالی مستقيمًا بر كارايي نظام اداري، مشروعيت نظام سياسي و مطلوبيت نظام 
فرهنگي و اجتماعي اثرات نابهنجاري خواهد گذاشت. اين تعامل باعث ايجاد دوري باطل و 

مارپيچي نزولي مي شود كه نهايتًا جامعه را به افول خواهد كشاند)الوداری، 1386(. 

اهميت مطالعه عوامل مؤثر بر فساد اداري-مالی از طريق پي بردن به آسيب ها و پيامدهاي اين 
پديده بيش تر نمايان مي شود. برخي پژوهش ها چنين نتيجه گرفتند که فساد اداري - مالي بر 
پايين آمدن سطح سرمايه گذاري هاي خصوصي تأثيرمي گذارد )wei and wu, 2001( و 
 )Zhao et al., 2003( به شکل معنادار و واضحي سرمايه گذاري مستقيم خارجي راکاهش مي دهد
 Ades( و تخصيص منابع فرعي )wei and wu, 2001( و اين روند به بحران هاي مالي
 Al-Marhubi,( تورم ،)( درآمد باالي نابرابر و فقر )مهدوی، 1388and Di Tella, 1999

2000( و پايين آمدن استانداردهاي زندگي )Faria, 2001( کمک مي کند.

نجفی کلوری و همکاران)1391( نشان دادند که ويژگی های فرهنگی، وضعيت اقتصادی، 
ويژگی های سازمانی، قوانين و مقررات و ويژگی های فردی کارکنان)صفری و نائبی، 1380( 

از عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری-مالی محسوب می شوند. 

حسينی )1388( در پژوهشی به منظور بررسی عوامل مؤثر در بروز و گسترش تخلفات اداری، 
نشان داد که بين وضعيت اقتصادی کارکنان)0/73(، ويژگی های سازمانی)0/86(، ويژگی های 
فرهنگی)0/78(، کميت و کيفيت قوانين)0/68(، ويژگی های فردی)0/81( و بروز و گسترش 
دستمزد  و  حقوق  که  داد  نشان  ايشان  همچنين   .)0/05<P(دارد وجود  ارتباط  اداری  فساد 
نامناسب)رفيع پور، 1384(، روابط خويشاوندی)اديب، 1380(، افراط در وضع قوانين و محدود 
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کردن فعاليت های بخش خصوصی از طريق اين قوانين)نجاری، 1378(، حرص و طمع و فرد 
گرايی، پيچيدگی سيستم، وارد شدن کارمند به مسايل جناحی و گروهی، عدم تعهد به سازمان، 
عدم حساسيت جامعه به معيارهای اخالقی)زاهدی، 1381(، عدم وجود يک سيستم مناسب 
مديريتی)ريچ وکونتز، 1386؛ عباس زادگان، 1383(، از علل و زمينه های مؤثر در پيدايش و 

گسترش تخلفات اداری-مالی است.

سازمانی)2/87(،  درون  عوامل  دادند  نشان  خود  پژوهش  در  همکاران)1388(  و  زاهدی 
عوامل فردی)2/64(، عوامل فرهنگی)2/02( و عوامل برون سازمانی)1/26( در فساد و تخلفات 

کارکنان مؤثرند .

فرخ سرشت)1383( در پژوهش خود وسعت دخالت های دولت در امور اقتصادی)8/10(، 
ترويج  به  نسبت  جامعه  عدم حساسيت  جامعه)7/90(،  و  دولت  کارکنان  اقتصادی  وضعيت 
معيارهای اخالقی)7/88(، عدم اصالح و تغيير قوانين مالياتی)7/14(، افراط در وضع قوانين و 
محدود نمودن بخشی خصوصی)6/94(، روابط خويشاوندی کارکنان با ارباب رجوع)5/58(، 

را از عوامل مؤثر در بروز فساد اداری-مالی دانسته است.

بهمنش)1390( در پژوهشی، علت بروز فساد در نظام بانکی را مشکالت برون سازمانی عنوان 
نمود.

بر اساس يافته هاي پژوهش دالوری و قربانی)1386( سيستم هاي كنترل مالي كارآمد، به 
عنوان يکی از بهترين راه هاي كنترل تخلفات اداري شناسايي می گردند، عيوضی)1386( نيز 

به نتايج مشابهی دست يافت.

اين پيامدها و آثار منفي فساد لزوم انجام پژوهش هاي دامنه دار در خصوص فساد اداري - 
مالي را که سرمنشأ فساد در جامعه است، بيش از پيش مورد تأکيد قرار مي دهد.  

بديهی است موضوع تخلفات مالی عمدتًا در نهاد بانک نمود بيش تری پيدا می کند زيرا بانک 
از اين نظر که با پول به عنوان عريان ترين وجه ثروت و دارايی سروکار دارد، به طور خاص در 
معرض اين پديده قراردارد. مواجهه کارمند با طيف وسيعی از مشتريان برخی مواقع جورواجور 
و حس رقابت و فزون طلبی، خود می تواند کارمند را وسوسه کند)بهمنش،1390(. بديهي 
است كه هر اقدامي در اين زمينه مستلزم شناخت كافي از ماهيت، علل و پيامدهاي آن مي باشد 

كه در اين نوشتار سعي شده است گامي در اين مسير برداشته شود)حسينی، 1388(.
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فرضیه های پژوهش:

تحقيق حاضر در پی يافتن پاسخ يا پاسخ هايی برای سؤال های زير است:

اقتصادی کارکنان، ويژگی های فردی و فرهنگی  اداری-مالی و وضعيت  بين فساد  1-آيا 
و  مذهبی-دينی  تعاليم  مقررات،  و  قوانين  کميت  و  کيفيت  سازمانی،  ويژگی های  جامعه، 

اهرم های مديريتی و درجه خويشاوندساالری رابطه مؤثری وجود دارد؟

و  فردی  ويژگی های  کارکنان،  اقتصادی  وضعيت  اصالح  منظور  به  راهکارهايی  چه   -2
فرهنگی جامعه، ويژگی های سازمانی، کيفيت و کميت قوانين و مقررات، تعاليم مذهبی-دينی 

و اهرم های مديريتی و درجه خويشاوندساالری وجود دارند؟

3-از ميان راهکارهای قابل دستيابی، موثرترين راهکارها از ديدگاه مديران و کارکنان عادی 
به منظور اصالح وضعيت اقتصادی کارکنان، ويژگی های فردی و فرهنگی جامعه، ويژگی های 
سازمانی، کيفيت و کميت قوانين و مقررات، تعاليم مذهبی-دينی و اهرم های مديريتی و درجه 

خويشاوندساالری کدامند؟ 

رابطه  سازمانی  برون  و  سازمانی  درون  کنترل  روش های  و  اداری-مالی  فساد  بين  آيا   -4
معناداری وجود دارد؟

5-مؤثرترين روش های کنترل درون سازمانی و برون سازمانی از ديدگاه مديران و کارکنان 
عادی بر فساد اداری-مالی کدامند؟

روش شناسی پژوهش:

اين پژوهش از لحاظ هدف يک پژوهش کاربردی و از بعد جمع آوری اطالعات، يک 
مطالعه توصيفی است که به صورت ميدانی انجام می شود و با توجه به اين امر پژوهشگر به 
را 39  پژوهش  اين  آماری  جامعه  می پردازد.  آن ها  بين  ارتباط  همچنين  و  متغيرها  توصيف 
شعبه بانک های دولتی شهرستان شاهرود با 311 پرسنل شکل داده است که با توجه به جدول 
مورگان، 175 پرسش نامه تهيه شد و بين کارکنان شعب به طور تصادفی در دو سطح مديريتی 
وکارکنان عادی به صورت نسبتا مساوی توزيع شد که از اين تعداد 5 پرسش نامه به دليل اکراه 
در ارايه پاسخ و رعايت نکردن شيوه درست در نحوه تکميل، کنار گذاشته شد و 170 پرسش 
به منظور تدوين  باقی ومورد استفاده قرار گرفت.  تأييد شده برای استفاده در تحليل ها  نامه 
مبانی نظری تحقيق، از مطالعات کتابخانه ای، منابع اينترنتی، مقاله ها، مجله های علمی-پژوهشی 
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و تحليل مدارک و مستندات استفاده شده است. برای تحليل داده های به دست آمده نيز از 
روش های آماری استفاده شده است. 

 برای ارزيابی فرضيه های تحقيق و روابط ميان متغير ها و جهت تعيين ميزان اعتبار سازه در 
اندازه گيری از روش تحليل عاملی)Factory Analogsis( استفاده شد. هدف اصلی  ابزار 
روش شناسی تحليل عاملی، مطالعه منظم و ساختاری موجود در داده های چندمتغيره است يعنی 
تعيين تعداد و ماهيت عامل های مشترک و انگاره تأثير آن ها بر ويژگی های سطحی. تحليل 
عاملی با آزمون انگاره همبستگی )يا کوواريانس( بين متغيرهای مشاهده شده اجرا می شود. 
در اين تحليل، متغيرهای که همبستگی بااليی )چه مثبت و چه منفی( با هم دارند، احتمالًا 
تحت تأثير عاملی های يکسان هستند، اما متغيرهای که نسبت به هم تقريبًا همبستگی ندارند، 
از عاملی های متفاوتی تأثير می پذيرند. تحليل عاملی تکنيکی آماری است که برای برآورد 
عامل ها يا متغيرهای پنهان از يک طرف و کاهش تعداد زيادی متغير به تعداد کم تری عامل 
از طرف ديگر بکار می رود. بنابراين، روش تحليل عاملی با اين هدف به کار برده می شود که 
حتی المقدور از تعداد زيادی متغير مشاهده شده، شمار معدودی عامل بيرون کشيده شود که هر 
يک از اين عوامل از روی متغيرها و معنی آن ها تفسير می شوند. تحليل عاملی شمار زيادی از 
متغيرها را به يک سری عامل های با حجم کم تر کاهش می دهد. به همين خاطر، روش تحليل 
عاملی به عنوان يک روش مستقل و غيروابسته قلمداد می شود يعنی درصدد فرض شناسايی 
يک متغير وابسته نيست. از ابزار پرسش نامه نيز، جهت گردآوری داده ها )از مديران و کارکنان 
عادی(، استفاده شد. نوع پرسش نامه مورد استفاده در اين پژوهش، از نوع بسته بود و سوال ها 
همراه با پاسخ هايی مشخص به پاسخ دهندگان ارايه شد. خاطر نشان می شود در اين پژوهش 

برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شده است:

الف(پرسشنامه محقق ساخته علل پيدايش تخلفات اداری: 18 سؤالی که در مقياس ليکرت 
طراحی شده است که شامل 6 مؤلفه است. 

طيف  در  سؤال   10 شامل  اداری:  تخلفات  کنترل  شيوه های  ساخته  محقق  پرسشنامه  ب( 
چهارگزينه ای که شامل 2 مؤلفه است.  

پرسش نامه مذکور در مقاله ای تحت عنوان »بررسی فساد اداری و روش های کنترل آن« 
توسط سيد حميد خداد حسينی و محسن فرهادی نژاد)1380( طراحی گشته و پايايی و روايی 
تأييد  مورد  و همچنين  است  استان خراسان سابق سنجيده شده  اداره های کل  آن در سطح 
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ديگر محققين نيز بوده است)حسينی، 1388(. متغيرهای مورد پژوهش در اين مطالعه عبارتند 
از: وضعيت اقتصادی کارکنان، ويژگی های فردی و فرهنگی جامعه، ويژگی های سازمانی، 
کيفيت و کميت قوانين و مقررات، تعاليم مذهبی-دينی و اهرم های مديريتی، درجه خويشاوند 
ساالری و روش های کنترل درون سازمانی و روش های کنترل برون سازمانی. به منظور آناليز 
داده های پژوهش و ترسيم نمودارها، از نرم افزار  Spssو همچنين نرم افزار Excel، استفاده 

شده است.

تجزیه و تحلیل داده های آماری: 

آزمون های تناسب داده ها در تحليل عاملی:

در انجام تحليل عاملی، ابتدا بايد از اين مسئله اطمينان حاصل کنيم که آيا می توان داده های  
موجود را تقليل و به چندين عامل پنهانی کاهش داد يا خير؟ در انجام تحليل عاملی برای اين 
مقصود، از دو آزمون KMO و بارتلت استفاده می کنيم چون هر يک از اين دو آزمون نشان 
دهنده اين مفهوم هستند که آيا داده های مورد نظر برای تحليل عاملی مناسب می باشند يا خير؟                                                                

جدول 1-معيار کفايت نمونه گيری کايزر- مير- الکين

از آنجا که معيار KMO بيش از 7/0 شده و همچنين آزمون بارتلت هم معنی دار شده است 
لذا امکان کشف ساختار جديد از داده ها ممکن می باشد.

شناخت سهم هر عامل در تبيين مجموع واريانس تمامی گويه ها: مسئله بعدی در تحليل عاملی 
اين است که هر عامل توانسته است چند درصد از واريانس مجموعه متغيرها را تعيين کند. اين 
مسئله از طريق جدول زير با عنوان کل واريانس تبيين شده قابل درک می باشد. در اين جدول، 
مقادير ارزش ويژه، درصد واريانس و درصد واريانس تجمعی تبيين شده از مجموعه داده ها 

توسط هر عامل آمده است.

KMO0/74رديف

آزمون بارتلت

33/2568آماره خی دو

378درجه آزادی

000/0سطح معنی داری
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جدول 2-جدول مجموع واريانس های تبيين شده

براساس نتايج اين جدول، چندين نتيجه گيری زير را می توان انجام داد:

1-از اين جدول، براساس معيار کيزر، تنها عامل هايی انتخاب می شوند که مقدار ويژه آن ها 

Initial Eigenvalues
مقادير ويژه اوليه

 Extraction Sums of Squared Loadings
مجموع مجذورات بارهای عاملی استخراج شده

 Rotation Sums of Squared
 Loadings

مجموع مجذورات بارهای عاملی چرخش يافته

Total% of Variance% CumulativeTotal%of VarianceCumulative %Total% of VarianceCumulative 
%

127/796/2596/2527/796/2596/2517/331/1131/11
288/227/1022/3688/227/1022/3695/254/1085/21
332/228/850/4432/228/850/4480/299/984/31
488/171/622/5188/171/622/5171/267/951/41
562/177/599/5662/177/599/5665/248/999/50
649/133/532/6249/133/532/6204/227/727/58
721/134/466/6621/134/466/6673/117/644/64
801/160/326/7001/160/326/7063/183/526/70
993/032/358/73
1087/010/368/76
1177/076/244/79
1272/058/202/82
1369/047/249/84
1460/015/264/86
1552/085/149/88

1645/062/111/90
1740/044/155/91
1839/038/193/92
1934/022/115/94
2027/098/012/95
2126/094/006/96
2221/074/081/96
2319/069/050/97
2419/066/016/98

2516/056/073/98

2615/053/026/99

2711/040/065/99
2810/035/000/100

Co
m

po
ne

nt
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باالتر از 1 باشد. بنابراين، از مجموع 28 گويه، می توان 8 عامل ساخت. 

2-سهم هر عامل در تبيين واريانس 28 گويه مربوط به مقياس »علل بروز تخلف مالی در بين 
برخی از کارکنان بانک« متفاوت و به صورت نزولی است. يعنی عامل اول بيش ترين سهم 
)31/11 با مقدار ويژه 17/3( و عامل هشتم کم ترين سهم )83/5 درصد با مقدار ويژه 63/1( را 

در تبيين واريانس 28 گويه داشته اند. 
1-وضع موجود هر يک از مولفه های مربوط به علل پيدايش و شيوه کنترل تخلفات اداری 

چگونه است؟
کنترل  شيوه  و  پيدايش  علل  به  مربوط  مولفه های  از  هر يک  اينکه وضعيت  بررسی  برای 
تخلفات اداری به چه صورتی بوده و تا چه حدی درکاهش تخلفات تأثير دارد از آزمون t تک 
 نمونه ای يا معادل ناپارامتری آن استفاده شد. برای استفاده از آزمون t ابتدا نرمال بودن داده های 
هر يک از مؤلفه های مربوط به علل پيدايش و شيوه کنترل تخلفات اداری مورد بررسی قرار 

گرفت. برای اين کار از آزمون کلموگروف- اسميرنوف استفاده شد. 

جدول 3-بررسی نرمال بودن داده های هر يک از ابعاد و مولفه های علل پيدايش و شيوه کنترل تخلفات اداری

 توجه به مقدار آماره Z آزمون کلموگروف- اسميرنوف و سطح معنی داری به دست آمده 
مشاهده می شود ميانگين پاسخ های هر يک از مولفه های مربوط به علل پيدايش و شيوه کنترل 
تخلف  های اداری نرمال نيست )Sig>0/05( ولی بر اساس مقادير چولگی وکشيدگی مشاهده 
می شود انحراف از نرمال شديد نيست و می توان از توزيع t استفاده کرد)چولگی و کشيدگی 

ابعاد و مولفه های علل پيدايش و 
شيوه کنترل تخلفات اداری

 آزمون Z آمارهپارامترهای نرمالتعداد
کلموگروف-

اسميرنوف

 سطح
معنی داری

Sig

نتيجهکشيدگیچولگی
 انحراف از

نرمال
انحراف ميانگين

استاندارد

روش های اعمال کنترل درون 
ندارد52/0--17077/378/087/10/00253/0سازمانی

ندارد87/0--17001/474/080/10/00343/0روش های اعمال کنترل برون سازمانی
ندارد28/0--17065/374/018/20/00065/0کيفيت و کميت قوانين و مقررات

ندارد01/0--17076/380/093/10/00147/0وضعيت اقتصادی کارکنان
ندارد31/0--17067/375/038/1/04453/0ويژگی های فردی و فرهنگی جامعه

ندارد32/0--17039/384/069/1007/007/0ويژگی های سازمانی
ندارد35/0--17048/471/083/4000/098/0درجه خويشاوند ساالری در جامعه
تعاليم مذهبی – دينی و اهرم های 

ندارد-17050/359/094/2000/035/075/0مديريتی
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بين 1 و 1- شده است(.

جدول 4-بعد وضعيت اقتصادی کارکنان در رابطه با فساد اداری –مالی: آزمون t تک نمونه ای

با توجه به آماره آزمون t 39/12 با 169 درجه آزادی و سطح معنی داری 000/0 و مقايسه 
اين سطح معنی داری با 05/0 مشاهده می شود فرض صفر مبنی بر ميانگين پاسخ بعد وضعيت 

اقتصادی کارکنان در رابطه با فساد اداری –مالی با حد متوسط رد شده است. 

جدول 5-آماره های خالصه بعد وضعيت اقتصادی کارکنان در رابطه با فساد اداری –مالی

با توجه به جدول باال ميانگين نمره بعد وضعيت اقتصادی کارکنان در رابطه با فساد اداری 
–مالی )76/3( بيش تر از 3 است و ميزان تأثير آن زياد است.

جدول 6-بعد ويژگی های فردی و فرهنگی جامعه در رابطه با فساد اداری – مالی: آزمون t تک نمونه ای

با توجه به آماره آزمون t 73/11 با 169 درجه آزادی و سطح معنی داری 000/0 و مقايسه اين 
سطح معنی داری با 0/05 مشاهده می شود فرض صفر مبنی بر ميانگين پاسخ بعد ويژگی های 

فردی و فرهنگی جامعه در رابطه با فساد اداری – مالی با حد متوسط رد شده است. 

جدول 7-آماره های خالصه بعد ويژگی های فردی و فرهنگی جامعه در رابطه با فساد اداری – مالی

با توجه به جدول باال ميانگين نمره بعد ويژگی های فردی و فرهنگی جامعه در رابطه با فساد 

MO=3نتيجه

t سطح معنی داریدرجه آزادیآماره آزمون

اختالف معنی داری دارد39/12169000/0

MO=3 نتيجه

t سطح معنی داریدرجه آزادیآماره آزمون

اختالف معنی داری دارد73/11169000/0

انحراف استاندارد ميانگينانحراف استانداردميانگينتعداد

17076/380/006/0

انحراف استاندارد ميانگينانحراف استانداردميانگينتعداد

17067/30/750/06
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اداری – مالی )67/3( بيش تر از 3 است و ميزان تأثير آن زياد است.

جدول 8-بعد ويژگی های سازمانی در رابطه با فساد اداری –مالی: آزمون t تک نمونه ای

با توجه به آماره آزمون t 02/6 با 169 درجه آزادی و سطح معنی داری 000/0 و مقايسه اين 
سطح معنی داری با 0/05 مشاهده می شود فرض صفر مبنی بر ميانگين پاسخ بعد ويژگی های 

سازمانی در رابطه با فساد اداری –مالی با حد متوسط رد شده است.

جدول 9-آماره های خالصه بعد ويژگی های سازمانی در رابطه با فساد اداری –مالی

با توجه به جدول باال ميانگين نمره بعد ويژگی های سازمانی در رابطه با فساد اداری –مالی 
)39/3( بيش تر از 3 است و ميزان تأثير آن زياد است.

جدول 10-بعد کيفيت و کميت قوانين و مقررات در رابطه با فساد اداری –مالی: آزمون t تک نمونه ای

با توجه به آماره آزمون t  45/11با 169 درجه آزادی و سطح معنی داری 000/0 و مقايسه 
اين سطح معنی داری با 0/05 مشاهده می شود فرض صفر مبنی بر ميانگين پاسخ بعد کيفيت و 

کميت قوانين و مقررات در رابطه با فساد اداری –مالی با حد متوسط رد شده است. 

جدول 11-آماره های خالصه بعد کيفيت و کميت قوانين و مقررات در رابطه با فساد اداری –مالی

انحراف استاندارد ميانگينانحراف استانداردميانگينتعداد

1703/390/740/06

انحراف استاندارد ميانگينانحراف استانداردميانگينتعداد

1703/650/740/06

MO=3نتيجه

t سطح معنی داریدرجه آزادیآماره آزمون

اختالف معنی داری دارد6/021690/000

MO=3نتيجه

t سطح معنی داریدرجه آزادیآماره آزمون

اختالف معنی داری دارد11/451690/000
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با توجه به جدول باال ميانگين نمره بعد کيفيت و کميت قوانين و مقررات در رابطه با فساد 
اداری –مالی )65/3( بيش تر از 3 است و ميزان تأثير آن زياد است.   

جدول 12-بعد تعاليم مذهبی – دينی و اهرم های مديريتی کارکنان در رابطه با فساد اداری –مالی:  آزمون t تک نمونه ای

با توجه به آماره آزمون t 03/11 با 169 درجه آزادی و سطح معنی داری 000/0 و مقايسه اين 
سطح معنی داری با 0/05 مشاهده می شود فرض صفر مبنی بر ميانگين پاسخ بعد تعاليم مذهبی – 
دينی و اهرم های مديريتی کارکنان در رابطه با فساد اداری –مالی با حد متوسط رد شده است. 

جدول 13-آماره های خالصه بعد تعاليم مذهبی– دينی و اهرم های مديريتی کارکنان در رابطه با فساد اداری-مالی

با توجه به جدول باال ميانگين نمره بعد تعاليم مذهبی – دينی و اهرم های مديريتی کارکنان در 
رابطه با فساد اداری –مالی )50/3( بيش تر از 3 است و ميزان تأثير آن زياد است.

جدول 14-بعد درجه خويشاوند ساالری در جامعه: آزمون t تک نمونه ای

با توجه به آماره آزمون t 24/27 با 169 درجه آزادی و سطح معنی داری 000/0 و مقايسه اين 
سطح معنی داری با 0/05 فرض صفر مبنی بر ميانگين پاسخ بعد درجه خويشاوند ساالری در 

جامعه با حد متوسط رد شده است. 

انحراف استاندارد ميانگينانحراف استانداردميانگينتعداد

1703/650/740/06

MO=3نتيجه

t سطح معنی داریدرجه آزادیآماره آزمون

اختالف معنی داری دارد11/031690/000

MO=3نتيجه

t سطح معنی داریدرجه آزادیآماره آزمون

اختالف معنی داری دارد27/241690/000
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جدول 15-آماره های خالصه بعد درجه خويشاوند ساالری در جامعه

ميانگين نمره درجه خويشاوند ساالری در جامعه )48/4( بيش تر از 3 است و ميزان تأثير آن 
زياد است.

جدول 16-بعد روش های اعمال کنترل درون سازمانی فساد اداری –مالی: آزمون t تک نمونه ای

با توجه به آماره آزمون t 99/12 با 169 درجه آزادی و سطح معنی داری 000/0 و مقايسه 
اين سطح معنی داری با 0/05 مشاهده می شود فرض صفر مبنی بر ميانگين پاسخ بعد روش های 

اعمال کنترل درون سازمانی در رابطه با فساد اداری –مالی با حد متوسط رد شده است. 

جدول 17-آماره های خالصه بعد روش های اعمال کنترل درون سازمانی در رابطه با فساد اداری –مالی

با توجه به جدول باال ميانگين نمره بعد روش های اعمال کنترل درون سازمانی و فساد اداری 
–مالی )77/3( بيش تر از 3 است و ميزان تأثير آن زياد است. 

جدول 18-بعد روش های اعمال کنترل برون سازمانی در رابطه با فساد اداری –مالی: آزمون t تک نمونه ای

با توجه به آماره آزمون t 93/17 با 169 درجه آزادی و سطح معنی داری 000/0 و مقايسه 

انحراف استاندارد ميانگينانحراف استانداردميانگينتعداد

1704/480/710/05

انحراف استاندارد ميانگينانحراف استانداردميانگينتعداد

1703/770/780/06

MO=3نتيجه

t سطح معنی داریدرجه آزادیآماره آزمون

اختالف معنی داری دارد17/931690/000

MO=3نتيجه

t سطح معنی داریدرجه آزادیآماره آزمون

اختالف معنی داری دارد12/991690/000
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اين سطح معنی داری با 0/05 مشاهده می شود فرض صفر مبنی بر ميانگين پاسخ بعد روش های 
اعمال کنترل برون سازمانی در رابطه با فساد اداری –مالی با حد متوسط رد شده است. 

جدول 19- آماره های خالصه بعد روش های اعمال کنترل برون سازمانی در رابطه با فساد اداری –مالی

با توجه به جدول باال ميانگين نمره بعد روش های اعمال کنترل برون سازمانی در رابطه با فساد 
اداری –مالی )01/4( بيش تر از 3 است و ميزان تأثير آن زياد است. 

2- تقدم و تأخر مؤلفه های علل پيدايش و شيوه های کنترل تخلفات اداری در بانک چگونه 
است؟

برای بررسی اينکه آيا وضعيت هر يک از مؤلفه های مربوط به علل پيدايش و شيوه کنترل 
تخلف های اداری از اهميت يکسانی برخوردار است يا خير از آزمون فريدمن استفاده شد.  

جدول 20- آزمون فريدمن

با توجه به آماره خی دو 29/163 با 5 درجه آزادی و سطح معنی داری 0/000 و مقايسه اين 
سطح معنی داری با 0/05 مشاهده می شود ابعاد و مولفه های علل پيدايش تخلفات اداری از رتبه 

يکسانی در سازمان برخوردار نيستند .

جدول 21- مولفه های مربوط به علل پيدايش فساد اداری-مالی

انحراف استاندارد ميانگينانحراف استانداردميانگينتعداد

1704/010/740/06

نتيجهسطح معنی داریدرجه آزادیآماره آزمون خی دوتعداد

اختالف معنی داری دارد170163/2950/000

ميانگين رتبهمؤلفه های مربوط به علل پيدايش
3/65کيفيت و کميت قوانين و مقررات

3/76وضعيت اقتصادی کارکنان
3/67ويژگی های فردی و فرهنگی جامعه

3/39ويژگی های سازمانی

4/48درجه خويشاوند ساالری در جامعه

3/50تعاليم مذهبی – دينی و اهرم های مديريتی
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با توجه به جدول مربوط به ميانگين رتبه ها مشاهده می شود که، از بين ابعاد و مولفه های مربوط 
به علل پيدايش، درجه خويشاوند ساالری در جامعه باالترين رتبه ، وضعيت اقتصادی کارکنان 
در رتبه دوم، کيفيت و کميت قوانين و مقررات در رتبه سوم، ويژگی های فردی و فرهنگی 
جامعه در رتبه چهارم، تعاليم مذهبی – دينی و اهرم های مديريتی در رتبه پنجم و ويژگی های 

سازمانی در رتبه آخر قرار دارد)جدول 2(. 

جدول 22- آماره های خالصه: شيوه های کنترل فساد

همچنين با توجه به جدول مربوط به ميانگين رتبه ها مشاهده می شود که از بين ابعاد و مؤلفه های 
مربوط به شيوه های کنترل، روش های اعمال کنترل برون سازمانی باالترين و روش های اعمال 

کنترل درون سازمانی در رتبه بعدی قرار دارد. 

جدول 23- آماره های خالصه: شيوه کنترل درون سازمانی

با توجه به جدول مربوط به ميانگين رتبه های شيوه های کنترل عوامل درون سازمانی مشاهده 
می شود که از بين عوامل فوق، آموزش کارکنان)4/05( و تشديد مجازات ها)3/99( بيش ترين 

ميانگين رتبهمؤلفه های مربوط به شيوه کنترل درون سازمانی

4/05آموزش کارکنان

3/78آشنايی ارباب رجوع با قوانين و مقررات

3/99تشديد مجازات ها

3/55خصوصی سازی)کاهش تصدی گری دولت(

3/73سياست زدايی از نظام اداری

3/78مکانيزه نمودن کليه امور اجرايی

ميانگين رتبهمؤلفه های مربوط به علل پيدايش

3/77روش های اعمال کنترل درون سازمانی

4/01روش های اعمال کنترل برون سازمانی
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و خصوصی سازی)کاهش تصدی گری دولت() 3/55( کم ترين تأثير را در کاهش بروز و 
گسترش فساد اداری-مالی در بين کارکنان بانک دارا می باشند.

جدول 24-  مولفه های مربوط به شيوه کنترل برون سازمانی

با توجه به جدول مربوط به ميانگين رتبه های شيوه های کنترل عوامل برون سازمانی مشاهده 
می شود که از بين عوامل فوق، سيستم های کنترل مالی کارآمد با ميانگين رتبه 4/12، بيش ترين 
و آزادی رسانه های گروهی در افشای تخلف های اداری با ميانگين رتبه 3/64، کم ترين تأثير را 

در کاهش بروز و گسترش فساد اداری-مالی در بين کارکنان بانک دارا می باشند.

ميانگين رتبهمؤلفه های مربوط به علل پيدايش برون سازمانی

3/64آزادی رسانه های گروهی در افشای تخلفات اداری

3/85افزايش حقوق کارکنان دولت

4/12سيستم های کنترل مالی کارآمد

4قوانين و مقررات کارآمد
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جدول 25- رتبه علل تخلفات کارکنان بانک از ديدگاه طبقات دوگانه جامعه آماری تحقيق

از ديدگاه کارکناناز ديدگاه مديرانتخلفات

4/414/54درجه خويشاوند ساالری در جامعه

4/1063/8عدم پايبندی جامعه به رعايت موازين شرعی

3/984/18قانون گريزی در فرهنگ جامعه

4/183/85عدم تناسب ميان نرخ رشد تورم و نرخ رشد حقوق کارکنان

3/284/52فقدان مزايای جنبی برای کارکنان

احساس نابرابری اقتصادی کارکنان دولت در مقايسه با ساير 

اقشار جامعه

3/9053/73

3/943/77فقدان مکانيزم های کنترل مناسب در سازمان

4/573/22وجود شبکه های غير رسمی در سازمان

3/213/03فقدان امنيت شغلی

3/423/48فقدان نظام پاداش کارآمد در سازمان

3/533/58پيچيدگی قوانين و مقررات

3/523/62عدم آشنايی ارباب رجوع با قوانين و مقررات

3/263/3باال بودن کميت قوانين و مقررات

3/793/76ضعف کيفيت قوانين و مقررات

3/833/88فقدان وجدان کاری

3/63/35برخورداری کارکنان از روحيات مبتنی بر مصرف گرايی و رفاه زدگی

3/123/01درجه ريسک پذيری کارکنان
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با توجه به نتايج به دست آمده از جدول فوق، می توان نتيجه گرفت که از ديدگاه مديران، وجود 
شبکه های غير رسمی در سازمان و درجه ريسک پذيری کارکنان به ترتيب بيش ترين و کم ترين 
اهميت را در بين علل پيدايش فساد اداری-مالی دارا می باشند. همچنين از ديدگاه کارکنان بانک، 
عامل درجه خويشاوندساالری در جامعه و درجه ريسک پذيری کارکنان به ترتيب بيش ترين و 
کم ترين اهميت را در بين علل پيدايش فساد اداری- مالی به خود اختصاص داده اند. که پيش تر نيز 
اهميت هر يک از اين عوامل در ظهور و گسترش فساد اداری-مالی از ديدگاه ديگر محققين مورد 

بررسی و تأييد قرار گرفته بود.

جدول 26- رتبه عوامل کنترل درون سازمانی فساد از ديدگاه مديران و کارکنان

با توجه به نتايج حاصل از جدول فوق، می توان نتيجه گرفت که از ديدگاه مديران، آموزش 
کارکنان بيش ترين و خصوصی سازی)کاهش تصدی گری دولت( کم ترين اثر را در کاهش فساد 
اداری-مالی کارکنان بانک دارا می باشند. همچنين از ديدگاه کارکنان، تشديد مجازات ها بيش ترين 
و خصوصی سازی)کاهش تصدی گری دولت(، سياست زدايی از نظام اداری و مکانيزه نمودن 

کامل امور اجرايی کم ترين اثر را در کاهش فساد اداری-مالی کارکنان بانک رقم زده است .

جدول 27- رتبه شيوه های کنترل برون سازمانی فساد از ديدگاه مديران و کارکنان

رتبه از نظر کارکنانرتبه ازنظر مديرانعوامل کنترل 

31/469/3آموزش کارکنان
89/367/3آشنايی ارباب ورجوع با قوانين ومقررات

81/317/4تشديد مجازات ها
43/366/3خصوصی سازی)کاهش تصدی گری دولت(

81/366/3سياست زدايی از نظام اداری
9/366/3مکانيزه نمودن کامل امور اجرايی

رتبه از نظر کارکنانرتبه ازنظر مديرانعوامل کنترل

96/303/4قوانين و مقررات کارآمد
85/385/3افزايش حقوق کارکنان

56/372/3آزادی رسانه ها در افشای تخلفات
93/332/4سيستم های کنترل مالی کارآمد
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داده های جدول باال مبين اين موضوع است که از ديدگاه مديران، قوانين و مقررات کارآمد و 
آزادی رسانه ها در افشای تخلفات به ترتيب بيش ترين و کم ترين اثر را در کاهش فساد اداری-مالی 
کارکنان بانک دارد. ليکن از ديدگاه کارکنان، سيستم های کنترل مالی کارآمد بيش ترين و آزادی 
رسانه ها در افشای تخلفات کم ترين اثر را در کاهش فساد اداری-مالی کارکنان بانک به خود 
اختصاص داده اند. مضافا اينکه پيش تر نيز اهميت اين عوامل در کاهش فساد اداری-مالی از ديدگاه 

ديگر محققين مورد بررسی و تأييد قرار گرفته بود.

نتیجه گیری:

در بررسی فرضيه اول تحقيق، نقش وضعيت اقتصادی در بروز و گسترش فساد اداری-مالی 
مورد تحليل قرار گرفت. با توجه به آماره آزمون t و ميانگين نمره بعد اقتصادی کارکنان در رابطه 
با فساد اداری-مالی)3/76(، اين فرضيه مورد تأييد است، به عبارت ديگر از ديدگاه کارمندان 
بانک های موردآزمون، عوامل اقتصادی در بروز فساد اداری-مالی نقش موثری دارند. اين 
يافته تحقيق را بدين گونه می توان تبيين نمود که وضعيت اقتصادی کارکنان بانک های دولتی 
شهرستان شاهرود بايد مورد توجه قرار گيرد چرا که کارکنان در صورتی می توانند وقت و 
نيروی خود را صرف خدمت به سازمان نمايند که سازمان هم متقابلًا نيازهای آنان را در ارتباط 
با هزينه های زندگی تأمين نمايد. چرا که عواملی مانند عدم تناسب ميان نرخ رشد تورم و 
اقتصادی کارکنان دولت در  نابرابری  نرخ رشد حقوق کارکنان )حسينی، 1388(، احساس 
مقايسه با ساير بخش ها )خداداد حسينی و فرهادی نژاد )1380(( و فقدان مزايای جنبی برای 

کارکنان)رسولی و شهايی)1388( در اثربخشی نهايی کار افراد در سازمان تأثير گذار است. 

و  بروز  در  فرهنگی جامعه  و  فردی  ويژگی های  نقش  تحقيق،  اين  دوم  فرضيه  بررسی  در 
آماره  توجه  با  است.  قرار گرفته  تحليل  مورد  بانک ها  کارکنان  اداری-مالی  فساد  گسترش 
آزمون t و ميانگين نمره بعد ويژگی های فردی و فرهنگی جامعه در رابطه با فساد اداری-مالی 
)3/67( اين فرضيه مورد تأييد می باشدکارکنان بانک مواردی از قبيل قانون گريزی در فرهنگ 
جامعه و وجود شبکه های غير رسمی در سازمان را از عوامل فرهنگی می دانند که به صورت 
بالقوه می توانند زمينه های فساد را در بين کارکنان فراهم آورند، همچنان که رفيع پور )1384( 
بين سه متغير )1-ارزش ها، 2-فردگرايی، 3-عدم پايبندی مذهبی( و بروز فساد در ايران رابطه 
و   )1391 کاری)افضلی،  وجدان  فقدان  بانک  کارکنان  همچنين  آورد.  دست  به  معناداری 
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برخورداری کارکنان از روحيات مبتنی بر مصرف گرايی و رفاه زدگی )حسينی، 1388( را 
از ويژگی های فردی می دانند که در بروز فساد اداری-مالی موثر هستند. ديگر محققين نيز در 
تحقيقات خود بر روی سازمان های دولتی به نتايج مشابهی در اين زمينه دست يافتند )ربيعی و 

آصف، 1391(.

در بررسی فرضيه سوم اين تحقيق، با توجه آماره آزمون t و ميانگين نمره بعد ويژگی های 
سازمانی)3/39( در رابطه با بروز و گسترش فساد اداری-مالی، می توان نتيجه گرفت که رابطه 
معناداری بين اين عامل و بروز و گسترش فساد اداری-مالی وجود دارد.در تبيين اين موضوع بايد 
 Scanlan,(و فقدان نظام پاداش کارآمد )گفت که فقدان امنيت شغلی)الوانی و جفره، 1384
2008؛ Fokuoh,2008( در سازمان، از ويژگی هايی هستند که می توانند کارکنان بانک را 

در معرض خطر فساد پذيری قرار دهند. 

در بررسی فرضيه چهارم اين پژوهش، با توجه آماره آزمون t و ميانگين نمره بعد کيفيت 
می توان  اداری-مالی  فساد  و گسترش  بروز  با  رابطه  در  مقررات)3/65(،  و  قوانين  و کميت 
اداری-مالی وجود  اين عامل و بروز و گسترش فساد  بين  نتيجه گرفت که رابطه معناداری 
دارد )جدول1(که اين موضوع توجه سياست گذاران، قانون گذاران و مديران ارشد بانک ها را 
می طلبد تا با تدوين قوانين کارآمد و اجرای مصرانه آن ها، نقش فسادزای اين عامل را خنثی 
 ،)Seldadyo and Haan, 2006(نمايند. قابل ذکر است که پيچيدگی قوانين و مقررات
ارباب  آشنايی  عدم   ،)Seldadyo and Haan, 2006(مقررات و  قوانين  کيفيت  ضعف 
رجوع با قوانين و مقررات)رسولی و شهايی، 1388( بررسی، به طوری که نتايج اين پژوهش نيز 

با نتايج تحقيقات ذکر شده، همسو است.

در بررسی فرضيه پنجم اين پژوهش، نقش تعاليم مذهبی-دينی و اهرم های مديريتی در بروز و 
 t گسترش فساد اداری-مالی کارکنان بانک ها مورد تحليل قرار گرفت. با توجه به آماره آزمون
و ميانگين نمره بعد تعاليم مذهبی-دينی و اهرم های مديريتی)3/50( در رابطه با فساد اداری-مالی، 
می توان نتيجه گرفت که اثر اين عامل در بروز و گسترش فساد اداری-مالی در بين کارکنان، 
زياد است و از ديدگاه کارکنان بانک عدم پايبندی به موازين شرعی و درجه ريسک پذيری 
کارکنان از عواملی هستند که در بروز فساد اداری-مالی موثر واقع می شوند)جدول1(. ديگر 
محققين نيز به نتايج مشابهی در زمينه تأثير تعاليم دينی-مذهبی )علی آبادی، 1382( و اهرم های 

مديريتی )عظيمی و همکاران، 1389( بر بروز فساد اداری-مالی در سازمان ها دست يافتند.
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در بررسی فرضيه ششم اين پژوهش، با توجه به آماره آزمون t و ميانگين نمره بعد درجه 
خويشاوند ساالری)4/48( و بروز و گسترش فساد اداری-مالی می توان نتيجه گرفت که بين 
اين عامل و فساد اداری-مالی رابطه موثری وجود دارد )جدول1(. با توجه به ميانگين قابل 
توجه اين عامل بربروزوگسترش فساداداری-مالی کارکنان بانک،توجه ويژه ای می طلبدتا با 
تدوين قوانين کارآمد و اجرای مصرانه آن ها، نقش فسادزای اين عامل راخنثی نمايند. نتايج 

ديگرمحققين نيزحاکی ازموضوع می باشد)شکری و خيرگو، 1388(.

در بررسی شيوه های اعمال کنترل درون سازمانی بر کاهش بروز فساد اداری-مالی، با توجه 
آماره آزمون t و ميانگين نمره بعد روش های اعمال کنترل درون سازمانی)3/77( و فساد اداری-
مالی، می توان نتيجه گرفت که رابطه معناداری بين اين عامل و فساد اداری-مالی وجود دارد و 
ميزان تأثير آن زياد است)جدول1(. از ديدگاه کارکنان بانک آموزش کارکنان)نجفی کلوری 
مقررات)نجفی کلوری و همکاران،  و  قوانين  با  ارباب رجوع  و همکاران، 1391(، آشنايی 
1391؛ حسينی، 1388(، تشديد مجازات ها)نجفی کلوری و همکاران، 1391؛ شکری و خيرگو، 
1388(، خصوصی سازی)کاهش تصدی گری دولت( )نجفی کلوری و همکاران، 1391(، 
سياست زدايی از نظام اداری )خداداد حسينی و فرهادی نژاد،1380( و مکانيزه نمودن کامل 
امور اجرايی از عواملی هستند که در کاهش بروز فساد اداری-مالی موثر واقع می شوند. ديگر 

محققين نيز به نتايج مشابهی دست يافتند)افضلی، 1391(.

در بررسی شيوه های اعمال کنترل برون سازمانی بر کاهش بروز فساد اداری-مالی، با توجه به 
آماره آزمون t و ميانگين نمره بعد روش های اعمال کنترل برون سازمانی و فساد اداری-مالی، 
می توان نتيجه گرفت که رابطه معناداری بين اين عامل و فساد اداری-مالی وجود دارد و ميزان 
تأثير آن زياد است)جدول1(. لذا موارد بررسی شده در اين پژوهش شامل آزادی رسانه های 
)نجفی  افزايش حقوق کارکنان دولت  اداری)حسينی، 1388(،  تخلفات  افشای  در  گروهی 
کلوری و همکاران، 1391(، سيستم های کنترل مالی کارآمد)نجفی کلوری و همکاران،1391 ( 
؛ )Amundsen, 2000)؛ Seldadyo and Haan, 2006( و قوانين و مقررات کارآمد)عظيمی 
اداری-مالی کارکنان  و همکاران، 1389؛ شکری و خيرگو، 1388(، در کاهش بروز فساد 

بانک ها مؤثر است. 

نتايج حاصل از رتبه بندی آزمون فريدمن بيانگر اين مطلب است که از ديدگاه کارکنان 
اقتصادی  وضعيت  ساالری،  خويشاوند  درجه  عوامل  شاهرود  شهرستان  دولتی  بانک های 
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تعاليم  فرهنگی جامعه،  و  فردی  مقررات، ويژگی های  و  قوانين  کارکنان، کيفيت و کميت 
مذهبی-دينی و اهرم های مديريتی و ويژگی های سازمانی، به ترتيب می توانند از جمله عوامل 
تأثيرگذار بر بروز فساد در بانک ها باشند که در اين ميان نقش عامل درجه خويشاوند ساالری 
و وضعيت اقتصادی کارکنان بسيار پررنگ تر به نظر می رسد. همچنين از بين روش های کنترل 
درون سازمانی، آموزش کارکنان و تشديد از بين روش های کنترل برون سازمانی، سيستم های 
مالی کارآمد به عنوان موثرترين روش های کاهش بروز و گسترش فساد اداری-مالی در بين 

کارکنان بانک ها مشخص شد. 

به طور کلی با توجه به نتايج تحقيق و نگاهی کلی نسبت به عوامل بروز تخلفات اداری-
مالی و روش های پيشنهادی از طرف مديران و کارکنان بانک های دولتی شهرستان شاهرود، 

پيشنهادهای زير ارايه می شود:

٭ بازنگری و اصالح نظام پرداخت کارکنان با توجه به وضعيت اقتصادی جامعه نظير تورم

٭ افزايش آگاهی های عمومی از آثار فساد اداری-مالی 

٭ تشويق شهروندان و کارکنان به اطالع رسانی و افشاگری

٭ اجرای دقيق و منسجم تر قوانين و مقررات در امر فساد استخدامی

٭ آموزش رفتار حرفه ای و فرآيندها و نيز آگاهی دادن نسبت به قوانين و مقررات در جهت 
احتراز از انجام تخلف عمد يا سهو

مکانيزه در واحدهای  به سيستم های  و مسلط  توانمند  انسانی متخصص،  نيروی  افزايش  ٭ 
کنترل و نظارت و آموزش نيروهای فعلی

٭ تشديد مجازات ها به عنوان عامل موثری در کنترل بخشی از کارکنان متخلف 
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During the twentieth century, in terms of oil contracts and legal developments 
occurring in terms of political and economic developments play an important 
role in determining the fate of the oil-rich countries have The issue of oil-related 
developments is the recent one hundred years. In the year 1908 the first oil well 
was discovered in Masjed Soleiman until now many oil contracts on the basis 
of legal & regulations are formed. These contracts have always been a source 
of great controversy. Futures studies indicate a dramatic change in the country 
in the process of signing contracts with concessions and transfer of ownership 
will also begin. But after the nationalization of the oil industry in 1336 AD with 
the passage of the Petroleum Law, the concessions and contracts terminated 
or allowed to transfer the ownership interest of a vector )cooperative agree-
ments( established the presence pass. Futures studies indicate a dramatic 
change in the country in the process of signing contracts with concessions 
and transfer of ownership will also begin. Influenced by national movements 
Petroleum Act 1353 AD expressly prohibited venture contracts and service 
contracts )contractors( are on the agenda is In the years after the conclusion of 
the Petroleum Rules 1353 AD and 1366 AD of the buyback alternative petro-
leum service contracts in the country to promote .In this cross-sectional study 
seeking ways and means of making interest a library of legal and contractual 
evolution in recent decades, with a focus on legal and historical precedents 
are discussed.

Keywords: Legislation, Oil contracts, Concessions, Cooperative agreements, 

Service contracts, Buyback.
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While corruption occurs in many countries it has increased in Iran in recent years. In this 
paper the results of the first cross-sectional study in Iran examining different correlates of 
white-collar crime both in private and public sectors are presented. Theoretically, the present 
paper is framed in competing or alternative theories of white-collar crimes including Hirschi& 
Stark’s theory of the fear of hell’s fire, Collins and Schmidt’s theory of personality correlates 
of white-collar crimes, James WilliamColeman’s sociological theory of corruption, and finally 
Cornish and Clark’s economic theory of white-collar crimes. In a higher level of analysis, 
the present paper is relied on public choice theory, which attributes the phenomenon to a 
lack of competition in either or both economic and political arenas. According to this theory, 
all else equal, greater intervention in terms of size and scope of government increases the 
supply of rents, and correspondingly, corrupt behavior.  The data were obtained in the spring 
2012 from 120 managers currently active in Iranian corporations and official departments 
and also 120 white-collar criminals who formerly held such positions and currently incarcer-
ated in prisons. Participants filled out paper and pencil scales measuring some personal-
ity correlates of white-collar crimes )hedonism, narcissism, lack of behavioral self-control(, 
motives )dealing with the crisis threatening the criminal, the family, or the company(, level 
of religious socialization through interpersonal communication )via orientation family, close 
friends, schools, and community(, level of religious socialization through the media )reli-
gious programs broadcast from the national radio and television broadcasting organization, 
books, movies and CDs(, level of the individual’s religiosity, individual’s perception of the 
probability of being arrested, individual’s perception of the levels of criminal opportunity, 
and some demographic variables such as socio-economic status, age, education level. 
The logistic regression analysis accounted for 75 per cent of the variance between 
the two groups. White-collar crime in Iran is predicted by individual’s perceived 
risk )probability( of being caught, and individual’s perception of the levels of crimi-
nal opportunity. In sum, sociological and economic approaches and consequently 
institutionalist approach )and not culturalist approach( do discriminate between 
white-collar offenders and non-offenders. 

Keywords: white-collar crimes, religious socialization, religiosity, public choice theory.
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The world is changing from industrial-based to knowledge-based 

economy.In this regard, one of the most important and essential 
elements is intellectual capital )IC(. The purpose of this study is 
to examine the relationship between IC )i.e. human capital, struc-
tural capital, relational capital( and organizational performance 
)OP( within the the National Iranian South Oil Company )Staff sec-
tor - Ahvaz(. This research is an applied descriptive-co relative re-
search.The data collecting instrument is questionnaire )Cronbach 
α of IC, OP =.92, .85 (. The hypothesis testing was conducted us-
ing SPSS18 (Pearson correlation coefficient, one factor ANOVA, 
t-test( and model development was conducted using AG  on 100 
Executive managers. Statistical support are founded for the hypoth-
esized relationships and results confirm a positive relationship be-
tween intellectual capital and organizational performance )he=40%, 
sc=58%, RC=31%( and also dimensions of IC impact on each other 
and on organization performance within the company. It shows a 
confirmation of previous studies but the difference in psychometric 
item evaluation given the unique geographical and sect oral context.  
Some recommendations are then made for researchers.

Keywords: intellectual capital, human capital, structural capital, rela-
tional capital, organizational performance; 
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The present study applies a descriptive-analytical approach and field research to analyze 
the role of NGOs in preventing and fighting corruption in the executive systems in Sistan and 
Baluchistan Province. The research statistical population includes all members of NGOs and 
executive systems of Sistan and Baluchistan Province. Using purposing judgment sampling 
the directors and deputies of NGOs and executive systems are given Likert 14-item question-
naires of five options to gather information about the system. They are also provided with Likert 
36-item questionnaires of five points to gather data about NGOs. The 84 questionnaires are 
distributed among the executive organizations and 30 questionnaires among NGOs. The nar-
rative of the study is content type. Using Cranach's alpha coefficient, the reliability is estimated 
%88 for the questionnaires considered for organizations and %84 for the questionnaires con-
sidered for NGOs. Chi-square and Friedman tests are used to analyze the research questions. 
Worthy mentioning that, the whole statistical analysis is performed by SPSS software, version 
19. The results from findings show that the organizations of Sista and Baluchistan Province 
play an important role in preventing the corruption in executive systems. Ranking the systems, 
in terms of prevention, shows that government regulatory institutes in cooperation with NGOs 
are in the first place; government regulatory organizations are in the second place, mass me-
dia in third place, and NGOs in fourth place. Management capabilities, human resources and 
finance NGOs are ranked at the first level in case of preventing corruption, support capabilities 
are moderate. Ranking the systems, in terms of fighting corruption shows that the government 
regulatory systems stand in first place, government regulatory systems in cooperation with 
NGOs stand in second place, mass media are ranked number three, and NGOs are ranked 
number four. Management capabilities, human forces, support and financial capabilities of 
NGOs are of the highest importance in terms of fighting the corruption. The results from the 
data gathered from Sistan and Baluchistan NGOs suggest that NGOs have a low capacity in 
terms of funding and support, while human resources enjoy a high capacity in terms of pre-
venting corruption in this province. Ranking the capacity and capability of NGOs in preventing 
corruption shows that the capacity of human resources is in the highest rank, then supporting 
capacity stands in third place. Ranking the major activity of NGOs in preventing corruption 
indicates that providing public trainings are of the highest importance in reporting corruption, 
reporting news and information about corruption in governmental and non-governmental or-
ganizations are ranked number two, and considering the suggestions resulted from effective 
reports are ranked number three. Furthermore, anti-corruption aspects are very important for 
NGOs.

Key words: organizational corruption, NGOs, executive systems.
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Quality management has made an outstanding evolution in industry and busi-
ness in recent decades. According to this, evaluating the customer’s satisfaction 
to make evolution in medical, and insurance system and reforming the founda-
tions, and substantial development of quality orientation, and necessity of regard-
ing the standards of providing services with high quality, and replying to changeful 
requirements of society, is taken to account as one of the bases of maintaining 
and improving competitive advantage of governmental and private organizations. 
Purpose of this research is evaluating the satisfaction of medical and insurance 
service receivers of the Social Security of Uremia province according to SERV-
QUAL model.

Statistical Population of this research is recipients of health care and insurance 
of Organisation of Social Security in Urmia. Number of insured social security in 
branches one and two are respectively equal to 68936 and 49439 and whole num-
ber of population is 118375.  In this research, Morgan table is used to evaluate the 
mass of sample. Since the medical and insurance service receivers of the Social 
Security of Uremia province are more than 100000 people, the mass of sample 
is 384 people. Meanwhile, SERVQUAL standard questionnaire is used to gather 
information related to research variables. In order to determining content validity, 
consulting is performed with informed persons in relation to questions of research 
questionnaire. Cranach’s alpha also used to evaluating reliability of research ques-
tionnaire. Cranach’s alpha equals to 0.938, which shows good reliability of research 
questionnaire. In this research descriptive statistical methods such as frequency 
distribution, percent, and average are used to study and compare the gathered 
information by questionnaire, and in the part of Inferential statistics correlation coef-
ficient, one-sample average tests, and comparing the average of two societies play 
the same role to evaluate the satisfaction of members of sample from the quality of 
medical and insurance services.

Results of statistical analysis show the customer’s satisfaction about replying and 
perennial in providing insurance and medical services of the Social Security of Ure-
mia province. According to results, customers are indifferent about the elements 
of physical measures, certainty, and unity. Additionally, studying the difference in 
perceptions of answerers according to different variables of demography including 
sex, age, education, and their insurance background shows that in most cases 
there is no difference among several groups.

Keywords: Services, Quality, Quality management, SERVQUAL Model, Cus-
tomer’s satisfaction, The Social Security
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 This article is a descriptive-analytical research based on Russian 
data and sources, Historical investigation of corruption in Russia 
and fighting against until the end of the Sovietera. Moreover, 
it presents western scientists' ideas about and definitions of the 
corruption, and besides that points out the strength and weakness 
of Russian government’ policy and measures.
The main question of the article is about the reason of formation of 

corruption and its permanency. The hypothesisfocuses on the role 
of government’s totalitarian nature and it`s structural characteristics 
as the basic factor of forming this corruption.In fact, the article’s 
main goal is presenting a kind of typology the evolutionary process 
of corruption and persistence it in the Soviet period. Therefore it 
is trying to introduce the historical roots of corruption and fighting 
against it, relating origins of many of today's administrative system 
problems in Russian. 

Keywords: Corruption, Russia, Fighting corruption, Historical 
record, Totality, Soviet Union
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The aim of this study is investigating the effective factors in the emergence and 
spread of financial-administrative violations and procedures to control them in the 
State Banks of Shah rood City. The statistical population in this study was 39 branches 
of State Banks in Shahrood, including Keshavarzi, Sepah, Melli and Mellat banks with 
311 personnel. With regard to Morgan Table, 175 questionnaires were prepared and 
distributed among the mentioned banks' personnel.

To collect the data, the reliable questionnaire of Khadadad Hosseini and Farhadi 
Nejad )2002( was employed.It should be noted that this questionnaire is of standard 
type, which is designed in an article under the title of the study of official corruption 
and the ways to control it by Seyed Hamid Khodadad Hosseini and Mohsen Farhadi 
Nejad )2002(. The reliability and validity of this questionnaire is measured among the 
head departments of former Khorasan province and it is verified by other authors as 
well )Hosseini, 2010(.

To analyze the data, Kolmogorov Smirnov test, monodomain T-test, Friedman test, 
factor analysis and SPSS software and Excel software were used in addition to de-
scriptive statistics indicators.

The results of the study showed that there is a significant relationship between de-
grees of nepotism )4/48(, economic status of the staff )3/76(, personal and cultural 
characteristics of the society )3/67(, the quality and quantity of rules and regulations 
)3/65(, religious doctrines and administrative levers )3/50(, institutional features )3/39( 
and the emergence and spread of financial- administrative corruption.

In addition, among the inter-organizational control procedures, staff training )4/05(, 
and intensifying the sanctions )3/39( had the highest effect on the emergence and 
spread of financial- administrative corruption among the bank tellers and privatization 
)reducing the government authority(, with )3/55( rank, had the lowest effect. Among 
the extra-organizational control procedures, efficient financial control systems with the 
mean rank of 4/12 had the highest effect on the emergence and spread of finan-
cial- administrative corruption among the bank tellers, and freedom of mass media in 
disclosing the financial- administrative violations with the mean rank of 3/64 had the 
lowest effect.

Keywords: Financial- administrative Violations; Financial- administrative Corruption 
Control; Economical Status of the Staff; Rules and Regulations; Personal and Cultural 
Features of the Society.
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