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سخن مدیر مسئول

به نام خالق يکتا

شماره جديد پیش رو از مجله تخصصی دانش ارزيابی، گردآورنده مجموعه ای از مقاالت و نتايج 
و محصوالت تحقیقاتی است که در زمینه های مختلف شناسايی، بررسی، ارزيابی و پیشگیری و مقابله با 
فساد به رشته تحرير درآمده اند. فساد، پديده ای پیچیده است و از اين رو مقابله با آن، کاری دقیق، زمان بر 
و نیازمند جمع شدن مؤلفه هايی است که تحقیق و بررسی، يکی از مهم ترين آن ها است. توجه بیش 
از پیش دنیای امروز به مقوله راه حل های مستند به بررسی های علمی، حکايت از آن دارد که مراکز 
تحقیقاتی در جهان به تدريج به جايگاه های بااليی در تدوين سیاست ها و ارايه توصیه های سیاستی 
به صاحب منصبان دست يافته اند. پیشرفت های فناوری به ويژه در زمینه ارتباطات، ايجاد شبکه های 
مختلف، امکان جابه جايی داده های فراوان در زمان اندک، به وجود آمدن وظايف جديد برای دولت ها 
و ده ها مورد ديگر، هر کدام به نوعی، زمینه هايی نو برای بروز فساد را به وجود آورده اند و اين فضای 
درهم تنیده اطالعاتی - ارتباطاتی، تنها به مدد تحقیقات بنیادين و کاربردی مراکز تحقیقاتی است که         

می تواند به قید شناخت و ادراک صواب درآيد. 

سازمان بازرسی کل کشور به مثابه نهاد نظارت گر بر حسن جريان امور و اجرای صحیح قوانین، پرداختن 
به مباحث علمی - پژوهشی در راستای اجرای وظايف ذاتی خود را به عنوان يکی از اولويت های کاری 
قرار داده و از اين رو، بخشی از اين قسم فعالیت ها در قالب مجله دانش ارزيابی تقديم خوانندگان گرامی و 
عالقه مندان اين حوزه می شود. مانند همیشه، منت دار راهنمايی ها و اظهارنظرهای جامعه علمی و اجرايی 

کشور هستیم. 

                                                                                                 بـمنـه  وکـرمــه 
                                                                                   ناصر سراج                                                                                                                              
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بررسی تأثير ارتقاء سطح نظارت و افزایش سرمایه های اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران  

حمیدرضا حسن پور1
اصغر سپهبان قره بابا2 

   امروزه سرمايه اجتماعي در كنار سرمايه انساني و سرمايه فیزيکی به يكي از مفاهیم توضیح دهنده رشد تبديل شده است. اعتماد 
متقابل بین افراد و واحدهاي اقتصادي جزيي از سرمايه اجتماعي است. اعتماد به معني اعتقاد به پايبند ي ساير افراد به تعهداتشان در 
تعامالت اقتصادي- اجتماعي، عامل اصلي تشكیل سرمايه اجتماعي است. در واقع چنین اعتقادي موجب سهولت برقراري تعامل 

و مبادالت مي  شود.
در اين پژوهش از مدل »رشد درون زا« و از متغیرهايي نظیر نظارت و بازرسی، سرمايه اجتماعی، سرمايه انساني و سرمايه فیزيكي 
استفاده شده است تا اثرات جمعي آن ها بر متغیر رشد اقتصادي ايران آزمون شود. متغیر سرمايه اجتماعی با دو شاخص میزان 
مشاركت جمعي )نسبت تعداد اعضاي كانون هاي فرهنگي، هنري و سیاسي به جمعیت( و میزان جرم )نسبت تعداد پرونده هاي 

قضايي به جمعیت( نشان داده شده است.
 ابزار برآورد مدل عبارت از تکنیک های سری زمانی در اقتصاد سنجی پیشرفته است و بدين منظور از روش همگرايي 
بلندمدت جوهانسن-جوسیلیوس در بلند مدت و برای تحلیل روابط کوتاه مدت متغیرها از روش تصحیح خطای برداری استفاده  
شده است. نتايج حاصل از تخمین نشان می دهد که در بلند مدت دو بردار همگرايی به دست آمده و بیانگر اين واقعیت هستند كه 

در بلندمدت سرمايه اجتماعی در کنار سرمايه انساني و سرمايه فیزيكي تأثیر مثبت بر روي رشد اقتصادي ايران دارد. 
هر دو بردار نشان مي دهند كه در بلندمدت سرمايه اجتماعي بیش ترين تأثیر را بر رشد اقتصادي ايران دارد. همچنین در کوتاه 
مدت ارتباط میان انباشت سرمايه فیزيکی و اجتماعی با رشد اقتصادی در ايران مثبت و در مقابل، ارتباط میان انباشت سرمايه انسانی 
و رشد اقتصادی منفی است. تأثیر انباشت متغیر سرمايه اجتماعی در کوتاه مدت نیز بسیار پر رنگ تر از تأثیر متغیر سرمايه فیزيکی 

است. 
پیشنهاد می شود دولت برای ايجاد رشد اقتصادی در جامعه در زمینه فرهنگ سازی برای ايجاد بسترهای الزم برای ارتقاء سطح 

نظارت و  پیامد آن تشکیل سرمايه های اجتماعی تالش کند.

 واژگان کلیدی: نظارت و بازرسی، سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، رشد اقتصادی، هم جمعی 

1-بازرس کل قضایی استان کرمانشاه
2-کارشناس بازرسی کل استان کرمانشاه
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مقدمه: 
   از نظر بانک جهانی می توان سرمايه را به چهار جزء سرمايه طبیعی، سرمايه فیزيکی، سرمايه انسانی 
و سرمايه اجتماعی تقسیم بندی نمود. سرمايه های طبیعی همان موجودی دارايی های محیطی مانند 
زمین، آب، جنگل، معادن، گیاهان و جانوران است. سرمايه فیزيکی عبارت از تشکیل سرمايه ثابت 
ناخالص در بخش ماشین آالت، کارخانه ها، ساختمان ها و تجهیزات زيربنايی مانند خطوط راه آهن 
و جاده ها است. سرمايه انسانی برابر ظرفیت های سازنده افراد می باشد که بر مهارت، آموزش و 
بهداشت مبتنی است و همچنین به معناي ارتقاي توانايي هاي اكتسابي افراد است. شبکه ها، انجمن 
ها و مؤسساتی که با هنجارهای مشترک و روابط متکی بر اعتماد شکل می گیرند و همکاری را 
تسهیل می کنند و مناسبات اجتماعي را كم هزينه می سازند و با تسهیل و كم هزينه ساختن مناسبات 
اجتماعي و مبادالت اقتصادي موجب افزايش بازدهي حاصل از بهره برداري از مزيت هاي نسبي بین 
افراد، بنگاه ها، صنايع و مناطق مي شوند، سرمايه اجتماعی نام دارند. همچنین اعتماد متقابل بین افراد و 
واحدهاي اقتصادي جزيي از سرمايه اجتماعي است. اعتماد به معني اعتقاد به پاي   بندي ساير افراد به 
تعهداتشان در تعامالت اقتصادي- اجتماعي به عنوان عامل اصلي در تشكیل سرمايه اجتماعي است. 
در واقع چنین اعتقادي موجب سهولت برقراري تعامل و مبادالت مي شود. با مروری بر تعاريف 
مختلف سرمايه اجتماعی در متون علمی، به مفاهیم مشترکی برخورد می شودکه در نظريه پردازی 
سرمايه اجتماعی از آن استفاده می شود. مشارکت در شبکه ها، اعتماد، هنجارهای اجتماعی، استفاده 

از منابع مشترک و کنشگرايی از جمله اين مفاهیم هستند )شریفیان ثانی، 1380: 8(.
ادبیات دهه 1990 در خصوص سرمايه اجتماعي نشان داده است كه هر چه سرمايه ملتي بزرگ تر 
باشد آن ملت خوشبخت تر و ثروتمندتر است. سرمايه اجتماعي جز اجتماعي بودن تابع تولید يك 
كشور و میراثي تاريخي است كه از طريق اعتماد آفريني در مقیاس عمومي به جامعه مدني كمك 
مي كند. نهادهاي اجتماعي از طريق انتشار اطالعات نتیجه همكاري را تشويق مي كنند و مقدار بیش 
تري از معماهاي الينحل اجتماعي را از سر راه حركت اقتصادي جامعه برمي دارند و رشد اقتصادي 
را امكان پذير مي نمايند. اكثريت كشورهاي غني به لحاظ سرمايه اجتماعي شكوفاترين اقتصادهاي 
جهان هستند. بنابراين مي توان گفت، يكي از داليل تسهیل فرايند توسعه اقتصادي انباشت سرمايه 

اجتماعي است.  
سرمايه اجتماعی را می توان در سطح کالن مجموعه ای از فضلیت های اخالقی و مناسبت های 
اجتماعی هم ساز با تحوالت توسعه ای دانست که هم تحت تأثیر متقابل عملکرد سیاسی و ساخت 
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قـدرت و هم تحـت تأثیـر متقابل عملکرد اقتصـادی قـرار می گیرد. ارزش ها و فضايل اخالقـی اليـه های 
زيرين نظام اجتماعی است. نظارت، درستکاری، صداقت، رعايت حقوق شهروندی، اعتماد به همديگر، 
نظم پذيری و خردگرايی بر عملکرد اقتصادی و سیاسی اثر می گذارد. قراردادهای اجتماعی غیر رسمی 
و خارج از قانون، بسترهای شکل گیری نظام های حقوقی رسمِی متضمن حقوق مالکیت و شهروندی 

افراد را تشکیل می دهند. 
اخالق کاری معطوف به موفقیت و همکاری سازمانی به عنوان جنبه هايی از سرمايه اجتماعی، 
نقش مهمی در موفقیت بنگاه ها و يا »کارايی سازمانی« دارند. نبود روابط مناسب بین نیروی کار و 
مديريت و همچنین بین اليه های مختلف يک بنگاه و سازمان، بر اثر بخشی هزينه های صرف شده 
تأثیر منفی می گذارد و کارايی سازمانی و در نهايت کل کارايی بنگاه ها را کاهش می دهد )دینی 

ترکمانی، 1385: 6(.  
در اين مطالعه تالش می شود تا تأثیرات انباشت سرمايه های اجتماعی از طريق ارتقاء سطح نظارت، 
بر رشد اقتصادی در ايران مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی 
شده سپس براي بررسي رابطه بلند مدت بین متغیرهاي مدل از روش هم انباشتگي جوهانسن-
جوسیلیوس1 و برای بررسي رابطه كوتاه -مدت متغیرها از مدل هاي تصحیح خطا2  استفاده شده 
است. در ادامه برآورد مدل ها و نتايج حاصل از آن ها ارايه می شود و در پايان نیز جمع بندی و نتیجه 

گیری صورت می گیرد.

ادبيات تحقيق:
1 -مفهوم سرمایه اجتماعي

   سرمايه اجتماعي به عنوان منبعي جهت کنش جمعی تلقی می شود و اين منبع عالوه بر آگاهي و 
توجه يا دانش نسبت به امور عمومي اجتماعي يا سیاسي است يعني آگاهي كه موجب عالقه مندي 
و دل نگراني است، شامل هنجارهاي اعتماد )اعتماد عمومي يا تعمیم يافته و اعتماد نهادي – مدني(، 
هنجارها و يا رفتارهاي معامله متقابل كه در درون شبكه هاي اجتماعي عمل مي كنند و عناصر 
ساختاري شبكه ها و مشاركت هاي رسمي و غیررسمي است. نتايج سرمايه اجتماعي در داخل 
شبكه شامل مجموعه اي از كنش هاي جمعي در اشكال و اندازه هاي مختلف است )فیروز آبادی، 

 .)167 : 1384
در مقايسه انواع سرمايه ها می توان بیان نمود، سرمايه فیزيكي، با ايجاد تغییرات در مواد جهت 
1-Johansen - Juselius
2-Error Correction Model (ECM)
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شكل دادن به ابزارهايي كه تولید را تسهیل مي كند به وجود مي آيد و از جنبه اي ملموس و قابل 
مشاهده برخوردار است. سرمايه انساني، با تغییر دادن افراد براي كسب مهارت ها و توانايي هايي به 
آن ها پديد مي آيد و افراد را توانا مي سازد تا به شیوه هاي جديد رفتار كنند و بنابراين كم تر ملموس 
بوده و در مهارت ها و دانشي كه فرد كسب كرده، تجسم مي يابد. سرمايه اجتماعي، حتي كم تر از 
اين ملموس بوده و در روابط میان افراد تجسم مي يابد. سرمايه اجتماعي زمانی به وجود مي آيد كه 

روابط میان افراد به شیوه اي دگرگون شود كه كنش را تسهیل کند )کلمن، 1377 :465 (.
کلمن1  سازمان اجتماعي را پديد آورنده سرمايه اجتماعي در نظر مي گیرد، وي معتقد است كه 
سرمايه اجتماعي با كاركردش تعريف مي شود، به زعم وي سرمايه اجتماعي شيء واحدي نیست 
بلكه انواع چیزهاي گوناگوني است كه دو ويژگي مشترك دارند : همه آن ها جنبه اي از ساخت 
اجتماعي هستند و كنش هاي معین افراد را در درون ساختار تسهیل مي كنند. سرمايه هاي اجتماعي 
مانند شكل هاي ديگر سرمايه مولد است و دست يابي به هد ف هاي معین را كه در نبود آن دست 
يافتني نخواهد بود، امكا ن پذير مي سازد )جیمز كلمن ، ١٣٧٧ : ٤٦٤ (. كلمن برخي از روابط 
اجتماعي را كه مي تواند منابع سرمايه اي سودمند ايجاد كند شامل : تعهدات و انتظارات، ظرفیت 

بالقوه اطالعات ، هنجارها و ايدئولوژي مي داند.
بورديو2  اولین كسي است كه به زعم پورتز تحلیل منظمي از سرمايه اجتماعي به دست داده است و 
اين مفهوم را چنین تعريف كرده است:سرمايه اجتماعي حاصل انباشت منابع بالقوه و يا بالفعلي است 
كه مربوط به مالكیت يك شبكه بادوام از روابط كم و بیش نهادينه شده در بین افرادي است كه با 

عضويت در يك گروه ايجاد مي شود )بوردیو ، 1384 : 248(.
پوتنام3  با بررسي اي که در مناطق مختلف ايتالیا از حیث میزان سرمايه اجتماعي در شکل هاي میزان 
مشارکت مدني، اعتماد اجتماعي و هنجارها و ارزش هاي سودمند انجام داد، اين نظريه را طرح کرد 
که بین میزان سرمايه اجتماعي در يک منطقه و سطح توسعه اقتصادي و رفاه اجتماعي آن منطقه ارتباط 
متقابلي وجود دارد. از نظر پوتنام، منابع سرمايه اجتماعي مانند اعتماد، هنجارها و شبکه ها معمولًا خود 
تقويت کننده اند و به تعادل اجتماعي همراه با سطح بااليي از همکاري، اعتماد، معامله متقابل، مشارکت 
مدني و رفاه جمعي منجر مي شوند؛ برعکس فقدان اين ويژگي ها در جوامع غیرمدني نیز منجر به 

عهدشکني، بي اعتمادي، فريب و حیله، بهره کشي، انزوا و رکود مي شود )پوتنام،1380 : 303(.   

1-Kellman
2-Bourdieu
3-Puntam
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پوتنام در بررسي عناصر سرمايه اجتماعي، مشاركت هاي مدني را از اشكال ضروري به شمار 
مي آورد و معتقد است كه هرچه اين شبكه ها در جامعه اي متراكم تر باشند، احتمال همكاري 
شهروندان در جهت منافع متقابل بیش تر است و باعث مي شود كه هزينه هاي بالقوه عهدشكني در 
هر معامله اي  کاهش يابد، هنجارهاي قوي معامله متقابل را تقويت كند، ارتباط را تسهیل و جريان 
اطالعات را در مورد قابل اعتماد بودن افراد بهبود بخشد. شبكه هاي مشاركت مدني تجسم موفقیت 
پیشینیان در همكاري است ) پوتنام، 1380 : 297(. وي عالوه بر مشاركت هاي مدني از هنجارهاي 

معامله متقابل و اعتماد نیز به عنوان عناصر ذهني و شناختي سرمايه اجتماعي نام برد.
يكي ديگر از ديدگاه هاي نظري در خصوص سرمايه اجتماعي ديدگاه لومان1  است. بحث لومان 
به طور مشخصي متفاوت از بحث هاي كاركردگرايي و كشمكشي فقر است. قشربندي از نظر 
لومان جزيي از تكامل فرم های اجتماعي است. قشربندي نوعي تمايز و تفكیك است كه در راستاي 
افزايش پیچیدگي جامعه عمل مي كند و از اين رو مي تواند پیچیدگي و ريسك محیطي را از طريق 
ارتباطات كاهش دهد. اين شیوه از نگريستن به تمايز پايگاهي و موقعیتي داللت برآن دارد كه  
قشربندي نوعي شكل بندي سیستمي مبتني بر برابري را به ما عرضه مي دارد. در اين شرايط ارتباطات 

مبتني بر قشربندي كه از امور مرتبط با نظام اجتماعي است، افزايش مي يابد.
اگر چه لومان تلويحًا برقراري ارتباطات اجتماعي به مثابه اصلي ترين شکل سرمايه اجتماعي را 
راهبردي براي حركت به سوي برابري اجتماعي مي داند، لیكن بايد توجه داشت كه توزيع انواع 
سرمايه ها( اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و نمادين( در بین قشرها و طبقات اجتماعي گوناگون 
متفاوت است و در نتیجه، كنشگران گروه بندي شده در هر يك از اين گروه هاي طبقاتي امكانات 
برابر براي باز تبديل اين سرمايه ها به يكديگر به منظور ارتقاء پايگاه طبقاتي و منزلتي خود در اختیار 
ندارند. با اين حال بورديو معتقد است كه افراد و خانواده ها پیوسته در تال ش اند تا به وسیله دنبال 

كردن راهبردهاي بازتبديل، جايگاه خويش را در فضاي اجتماعي حفظ كرده يا بهبود بخشند. 
اُفه و فوش2 عالوه بر تأيید عناصري كه در تعريف بورديو، كلمن و پاتنام از سرمايه اجتماعي 
وجود دارد، آن را شامل مجموعه افكار، عقايد و حساسیت نسبت به زندگي اجتماعي و سیاسي و 
توجه به هر چیزي كه در معنای وسیع تر به امور عمومي اطالق مي شود، می دانند. به اعتقاد ايشان 
سرمايه اجتماعی در شكل بالقوه فردي، تمايل برای دنبال كردن موضوعات مشترك در رسانه هاي 
الكترونیكي و چاپي است. همچنین سرمايه اجتماعی شكل فعال تر مسئولیت مدني است كه باعث 

1-leoman
2-Offe & Fuche
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عالقه مندي و دل نگراني مي شود و نقطه مقابل چشم پوشي، بي تفاوتي و شكل گیري نگرش 
فرصت طلبانه است ) ُافه و فوش ، 2002 191-190(.

مکتب نهادگرايي دراقتصاد يکي ديگر از ديدگاه هايي است که به بررسي اثرات سرمايه اجتماعي 
در فعالیت هاي اقتصادي و تولیدي پرداخته است. نهادگرايان سرمايه اجتماعي را به عنوان نوع 
خاصي از ويژگي هاي عملکردي نهادها در نظر مي گیرند که با تأثیر بر نظام هاي انگیزشي،  بر دايره 
انتخاب و گزينش افراد و سازمان ها تأثیر مي گذارد. در مکتب نهادگرايي، سرمايه اجتماعي يک 
عامل کاهش دهنده هزينه هاي مبادالتي در فعالیت هاي اقتصادي و همچنین عاملي است که منجر 

به تغییرات انگیزشي به نفع فعالیت هاي اقتصادي مي شود. 

2 -تأثیر سرمايه اجتماعی بر رشد اقتصادی از طريق انباشت سرمايه انسانی  
   سرمايه اجتماعی موجب افزايش کارايی و بهره وری عوامل تولید شده و از طريق آن موجب 
افزايش رشد اقتصادی می شود. بعالوه سرمايه اجتماعی از يک سو سبب افزايش اعتماد بین افراد، 
کاهش فرصت طلبی ها شده و از اين مسیر ضعف های قراردادهای ناقص میان افراد را جبران کرده 
و هزينه مبادله را کاهش می دهد و از سويی مناسبت های میان افراد را ارتقا بخشیده و موجب افزايش 
کارايی و بهره وری عوامل تولید می  شود. اين امر می تواند باعث تخصیص مناسب و کارآمدتر 
قراردادها و سرمايه گذاری ها شده و در کنار آن باعث افزايش تولید و در نتیجه رشد اقتصادی گردد.
سرمايه اجتماعی می تواند از طريق تأثیر گذاری بر سرمايه انسانی، به طور غیر مستقیم رشد اقتصادی 
را متأثر سازد. بسیاری از صاحب نظران اعتقاد دارند که سرمايه اجتماعی و تعامالت و ارتباطات 
درون خانواده، دوستان و آشنايان که با عنوان سرمايه اجتماعی درون گروهی مشهور است، نقش 
عمده  و بسزايی در شکل گیری تحصیالت افراد به عنوان شاخصی برای سرمايه انسانی دارد. سرمايه 
اجتماعی درون گروهی زمینه را برای گسترش تحصیل و توجه افراد خانواده به تحصیل فرد ايجاد 
می کند. از ديگر سو سرمايه اجتماعی برون گروهی با تعامالت اجتماعی خارج از فضای بسته دوستان 
و آشنايان نیز با افزايش اعتماد و کاهش فرصت  طلبی می تواند زمینه را برای افزايش بازدهی افراد 
از تحصیالت و سرمايه انسانی که دارند، فراهم نموده و عاملی برای شکوفايی سرمايه انسانی يک 

جامعه باشد ) امیری و رحمانی، 1385: 114(.
بنابراين سرمايه اجتماعی می تواند از طريق تأثیر بر سرمايه انسانی، رشد اقتصادی را متأثر گرداند. 
اين امر را می توان با استفاده از مدل چو يوان کی1  )2003( که بر اساس فروض زير استوار است، بیان 
1-Chou, Yuan K
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نمود )رحمانی، عباسی نژاد و امیری،1386: 10(.
1 -انباشت سرمايه اجتماعی نیازمند منابعی است که جزو منابع تولید کاال هستند.

2 -سرمايه اجتماعی در گذر زمان بدون سرمايه گذاری جديد از بین می رود.
3 -وجود ذخیره سرمايه اجتماعی اثر مثبت بر انباشت سرمايه اجتماعی دارد. 

4 -سرمايه اجتماعی تأثیر مثبت بر افزايش سرمايه انسانی دارد.
5 - سرمايه اجتماعی تأثیر مستقیم بر تولید کاالی نهايی ندارد. 

6 - وجود ذخیره سرمايه انسانی اثر مثبت بر انباشت سرمايه انسانی دارد.
7 - سرمايه انسانی عامل تولیدی مهمی در تولید کاالی نهايی است.

می توان معادالت انباشت سرمايه اجتماعی، انسانی و فیزيکی را به شکل زير ارايه کرد:
     

 
 
 

 C Y تولید کل،    K ذخیره کل سرمايه فیزيکی،  در معادالت باال تعاريف نمادها عبارتند از:  
Kδ نرخ استهالک سرمايه  S ذخیره سرمايه اجتماعی،  H ذخیره سرمايه انسانی،  مصرف کل،  
سهم ذخیره  Hu Sδ نرخ استهالک سرمايه اجتماعی، نرخ استهالک سرمايه انسانی،  Hδ فیزيکی، 
Su سهم ذخیره سرمايه انسانی  سرمايه انسانی که به انباشت سرمايه انسانی تخصیص داده می شود،  
Yu سهم ذخیره سرمايه انسانی که به تولید  که به انباشت سرمايه اجتماعی تخصیص داده می شود، 
  σψα ,, APE  پارامترهای بهره وری هستند و  ,, کاال و خدمات تخصیص داده می شود، 
σ میزان تأثیر ذخیره سرمايه اجتماعی بر  پارامترهای کشش بوده و در دامنه )0و1( تغییر می کنند.
ψ  میزان تأثیر ذخیره سرمايه اجتماعی بر انباشت سرمايه انسانی  انباشت سرمايه اجتماعی است، 

α میزان تأثیر ذخیره سرمايه فیزيکی بر رشد تولید است. است، 
SS حذف  , ψ=0  باشد و  توجه به اين نکته ضروری است که در اگر در معادالت باال 

شوند، مدل ارايه شده به مدل لوکاس1  )1988( برای بیان سرمايه اجتماعی و رشد تبديل می شود.
در تعادل بلندمدت، میزان بهینه ذخیره سرمايه انسانی که به انباشت سرمايه انسانی و سرمايه اجتماعی 

تخصیص داده می شود با روابط زير تعیین می شود.
1-Lucas

KCYK K ⋅−−= δ

HSHuEH HH ⋅−⋅⋅⋅= − δψψ1)(

SSHuPS SS ⋅−⋅⋅⋅= − δσσ1)(

αα −⋅⋅= 1)( HuAKY Y
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با فرض:

  
H
Cc =     و   

H
Kk =   و 

H
Yy =  و 

H
Ss =  

نظر بر اينکه در بلند مدت همه متغیرها شامل H و K ثابت هستند نسبت های فوق نیز در تعادل بلند 
مدت ثابت هستند. در ضمن می توان نوشت:

 
 
 
 

∗  نرخ رشد اقتصادی در مسیر رشد متوازن است.
Hγ عبارت 

تابع ضمنی در اين مدل به صورت زير تعريف می شود:
 

نتايج مدل فوق را می توان به شرح زير بیان نمود.
Su می توان معادالت s و k را با اين  Hu و  1 -با فرض ثابت بودن نرخ پس انداز و برون زا بودن 

0,0  می باشد، به صورت زير ساده کرد. ==  ks مشخصه که 
 
 

2 - افزايش در E سبب کاهش در هر دو نسبت سرمايه فیزيکی به سرمايه انسانی )k( و نسبت 
سرمايه اجتماعی به سرمايه انسانی )s( می شود.
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3 -افزايش در P سبب افزايش هر دو نسبت سرمايه فیزيکی به سرمايه انسانی )k( و نسبت سرمايه 
اجتماعی به سرمايه انسانی )s( می شود )رحمانی، عباسی نژاد و امیری،1386 : 11(.

پيشينه تحقيق:
1 -مطالعات خارجی

در مورد سرمايه اجتماعي مطالعات زيادي انجام شده است. از نخستین مطالعات مي توان به مطالعه 
پوتنام1  اشاره نمود. وي در سال ١٩٩٣  تأثیر سرمايه اجتماعي و دموکراسي را در مناطق مختلف 
ايتالیا بررسي نمود. شاخص او براي اين بررسي، اعتماد و مشارکت هاي مدني است. براساس مطالعه 
مقطعی وي، مناطق شمالي ايتالیا سطح باالتري از سرمايه اجتماعي دارند. همچنین حکومت هاي 
دموکراتیک تر نیز سطح اقتصادي باالتري را دارا هستند، برعکس مناطق جنوبي ايتالیا) به طورمثال 
سیسیل( داراي سطح پايین تري از سرمايه هستند. در اين مناطق گروه ها و باندهاي مافیايي، فعالیت هاي 

گسترده اي دارند و سطح اقتصادي در اين مناطق پايین تر است. 
پوتنام در سال ١٩٩٥ به منظور پاسخ به اين پديده كه چرا در دو سه دهه اخیر مشاركت هاي مدني 
و ارتباطات اجتماعي كاهش يافته است، به بررسي علل و عوامل و چرايي اين موضوع پرداخته و 

براي بررسي اين مطلب از ٨ شاخص اجتماعي زير استفاده نموده است:
 الف. درصد افرادي که در انتخابات رياست جمهوري شرکت مي کنند. 

ب. درصد افرادي که روزنامه  مي خوانند. 
ج. درصد افرادي که معتقدند بیش تر افراد جامعه قابل اعتماد هستند.

 د. درصد افرادي که بدون دريافت دستمزد در يک پروژه محله ای يا يک کار گروهي مشارکت 
کرده اند. 

ه. درصد افرادي که عضو يک گروه شهروندي هستند. 
و. درصد افرادي که به سیاست عالقه مندند.

 ز.درصد افرادي که به طور مرتب به کلیسا مي روند.  
ح. درصد افرادي که به طور مرتب به کلوپ مي روند.

نتايج به دست آمده از مطالعه وی حاکی بر آن است که خانواده هايي كه در آن ها هر دو والدين 
شاغل اند، مشاركت بیش تري دارند. همچنین حضور زنان به عنوان نیروي كار حتی آنان كه به 
صورت نیمه وقت شاغل هستند، موجب افزايش مشاركت می شود. از ديگر سو حومه نشیني، 

1-puntam
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حاشیه نشیني و پراكندگي شهر به عنوان يك عامل مؤثر در كاهش سرمايه اجتماعي نقش دارد. 
تأثیر سرگرمي هاي الكترونیكي و از همه بیش تر تلويزيون در خصوصي كردن اوقات فراغت، نیز 

در کاهش میزان سرمايه اجتماعي مؤثر بوده است. 
شايد مهم ترين عاملي كه پوتنام در مطالعات خود به عنوان عامل كاهش سرمايه اجتماعي به آن 
اشاره كرده است، بحث تغییرات نسلي است، به گونه اي كه فرآيند آرام، مستمر و گريز ناپذير 
جايگزيني نسل مدني گذشته با فرزندان و نوه هاي كم تر مشاركت پذير آنان در اين امر مؤثر است. 
وي همچنین جنگ را به عنوان عاملي تأثیرگذار در مشاركت مدني به حساب مي آورد. سرمايه اجتماعي 
قوي ترين همبستگي را با آموزش دارد كه همراه با افزايش سال هاي تحصیل افراد بیش تر نیز مي شود.
ناك و كیفر 1 در سال ١٩٩٧ از مطالعه خود نتیجه گرفتند كه رشد اقتصادي و اعتماد رابطه مستقیمي 
دارند و يك انحراف معیار افزايش در میزان اعتماد سبب افزايش و رشد اقتصادي به میزان نیم 

انحراف معیار مي شود. 
اُفه و فوش2 در سال 2002 در مطالعه ديگري به بررسي متغیرهاي در رابطه با سرمايه اجتماعي و 
سطوح رفتار اجتماعی پرداخته و درآمد خانوار و وضعیت بازار كار، شاخص تركیبي وضعیت شغلي 
شامل:  امنیت شغلي، سطح درآمد و وقت اضافه، دين، دين باوري و تعهد ديني، آموزش، سن، شهر 
در برابر حومه، اندازه خانوار، جنس مرد، مشاركت بازار كار زنان، با متغیرسرمايه اجتماعي در رابطه 

مستقیم قرار گرفته است. 
ايشی و سوادا3 در سال 2005 در مقاله خود مدل تعمیم يافته سولو را با افزودن سرمايه اجتماعی 

بررسی نموده و نشان دادند که تأثیر سرمايه اجتماعی بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است. 
بگلسديک و اسمولدرس4  در سال 2004 با استفاده از مطالعات ارزشی اروپا5   اثر سرمايه اجتماعی 
درون گروهی و برون گروهی را بر رشد اقتصادی 54 ايالت اروپا بررسی کردند. بر اساس برخی 
از يافته هاي آنان رابطه بین رشد و سرمايه اجتماعی مثبت بوده است،  اما رابطه مثبتی بین رشد و 
سرمايه اجتماعی درون گروهی وجود نداشته است و فقط براي افراد داخل گروه مانند خانواده و 
دوستان مؤثر بوده است. سرمايه اجتماعی باالتر در اين گروه ها، نرخ رشد اقتصادي کندتري را به 
همراه داشته است. چرا که گذراندن بیش تر وقت خود با خانواده يا دوستان، باعث از دست دادن 

1-Knach & P.Keefer
2-Offe& Fuchs
3-Ishise. H. & Y. Sawada
4-Beugelsdijk and Smulders
5-European Values Studies
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زمان هاي بیش تري براي يادگیري و کار شده و بر مصرف و درآمد و به طور کلی اقتصاد، اثر منفی 
داشته است.

بگلسديک و شیک1  در سال 2005 با مطالعه مقطعی 54 ايالت در اروپا، رابطه بین سرمايه اجتماعی 
و رشد اقتصادي را براي دوره زمانی 1950 تا1990 بررسی کردند. بر اساس برخی از نتايج رابطه 

معناداري بین رشد اقتصادي محله ها و اعضاي فعال گروه ها وجود داشته است.
ديندا2 در سال 2007 با استفاده از شاخص اعتماد و داده هاي بررسی هاي ارزش جهانی، رابطه 
بین اعتماد و رشد اقتصادي را طی دوره 1990 تا 2000 بررسی کرده است. بر اساس برخی از نتايج 

سرمايه انسانی و سرمايه اجتماعی اثر مثبت بر سطح درآمد داشته است.
 2-مطالعات داخلی

   در خصوص سرمايه اجتماعي از انتهای دهه 70 مطالعاتی در داخل کشور انجام شده است که در 
ذيل به چند مورد از اين مطالعات اشاره مي شود:

کاظمي پور در سال 1382 در کتاب خود با نام »سرمايه اجتماعي در ايران« مفاهیم وکارکردهاي 
سرمايه اجتماعي و چشم انداز بین المللي آن را بررسي مي نمايد. اين بررسي در واقع يک تحلیل 
ثانويه نسبت به پیمايش هاي صورت گرفته طي دوره١٣٨٢ -١٣٥٣ است. وي همچنین  شاخص هاي 

مورد استفاده در زمینه سرمايه اجتماعي در ايران را جمع بندي و بررسي نموده است.  
تاجبخش در سال ١٣٨٢ در پژوهشي که در مورد ٢٥شهر نمونه استان فارس انجام داد، سه متغیر 
کارآيي نهادي، سرمايه اجتماعي و نوسازي اقتصادي را بررسي نمود. براساس نتايج اين مطالعه بین 
کارآيي نهادي با سرمايه اجتماعي و مدرنیزاسیون و توسعه اقتصادي رابطه اي وجود ندارد، بین 
کارآيي و اعتماد نهادي رابطه مثبت بسیار قوي و بین سطح آموزش و پايگاه اقتصادي- اجتماعي با 
هر دو نوع اعتماد نهادي و اجتماعي رابطه منفي و معني داري وجود دارد. اعتماد به نهادها نیز رابطه 

مثبت و معني داري با مشارکت هاي اجتماعي و سیاسي افراد داشته است. 
فیروزآبادي در سال١٣٨٤ سرمايه اجتماعي و عوامل مؤثر بر شکل گیري آن در شهر تهران را 
بررسي مي نمايد. وي در اين مطالعه مفهوم سرمايه اجتماعي در ايران و عناصر اصلي تشکیل دهنده 
و متغیرهاي مؤثر بر  شکل گیري آن را مطالعه مي نمايد. اين مطالعه در مورد شهر تهران با متغیرهاي 
مستقل تأثیرگذار بر سرمايه اجتماعي از قبیل نسل، مهاجرت، سطح تحصیالت، دين باوري، جنس 

و... انجام شده است.

1-Beugelsdijk and Schaik
2 - Dinda
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سوری در سال 1384 در مقاله ای تحت عنوان سرمايه اجتماعی و عملکرد اقتصادی، آثار سرمايه 
اجتماعی را بر رشد اقتصادی و سرمايه گذاری بخش خصوصی در ايران در دوره 1379-1350 
بررسی نموده است. ايشان شاخص پرونده های بررسی شده در رابطه با چک های بالمحل را به 
عنوان متغیر کاهش سرمايه اجتماعی در نظر گرفته اند و نتیجه گرفته است که شاخص کاهش 
سرمايه اجتماعی، رابطه منفی و کاملًا معنی داری با رشد اقتصادی و سرمايه گذاری بخش خصوصی 

دارد. 
علمی، شارع پور و حسینی در سال 1384 در مطالعه ای تحت عنوان سرمايه اجتماعی و چگونگی 
تأثیر آن بر اقتصاد به بررسی نظری مفهوم سرمايه اجتماعی و شش راه از راه های تأثیر آن بر اقتصاد 
پرداخته اند. ايشان در سرمايه اجتماعی را کیفیت روابط میان انسان ها بیان می کنند و سرمايه اجتماعی 
را برای تربیت و انباشت سرمايه های انسانی و دست يابی به توسعه مالی و کارايی سیاست های دولت 

و اقدام به نوآوری، گردش اطالعات و نیل به رشد اقتصادی الزم می دانند.  
رحمانی، عباسی نژاد و امیری در سال 1386 در مقاله ای با نام بررسی تأثیر سرمايه اجتماعی بر 
رشد اقتصادی ايران با روش اقتصاد سنجی فضايی،  با تشريح مدل های نئو کالسیک و با استفاده از 
اطالعات پیمايش های ارزش ها و نگرش های ايرانیان و رفتارهای فرهنگی ايرانی و آمارهای مرکز 
آمار ايران و بانک مرکزی و با بکارگیری روش اقتصاد سنجی فضايی، تأثیر سرمايه اجتماعی را بر 
رشد اقتصادی 28 استان کشور طی دوره 1379-1382 مورد بررسی قرار داده و به اين نتیجه رسیدند 

که اين متغیر دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی هستند.
صفدری، کريم و خسروی در سال 1387 در مطالعه خود تحت عنوان بررسی تأثیر سرمايه های 
اجتماعی بر رشد اقتصادی ايران برای نشان دادن اثر سرمايه اجتماعی بر رشد اقتصادی ايران بر اساس 
شاخص فوکوياما و از متغیرهای تعداد پرونده های مختومه صدور چک های بالمحل و اختالس 
و ارتشای سرانه به عنوان متغیر کاهش سرمايه اجتماعی استفاده کرده اند. دوره زمانی مطالعه ايشان 
1349-1385 و متدلوژی تحقیق ايشان روش ARDL می باشد. بر اساس يافته های ايشان هم در 
بلندمدت و هم در کوتاه مدت میان کاهش سرمايه اجتماعی و رشد اقتصادی رابطه معکوس وجود 

دارد.
سعادت در سال 1387 در مقاله ای تحت عنوان برآورد روند سرمايه اجتماعی در ايران با استفاده از 
روش فازی، براي تخمین كمي سرمايه اجتماعی برای سال های 1343-1385 از روش فازي استفاده 
کرده است. در روش فازي بکار گرفته شده توسط ايشان دو شاخص مرتبط با سرمايه اجتماعي 
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يعني میزان مشاركت جمعي)نسبت تعداد اعضاي كانون هاي فرهنگي هنري به جمعیت( و میزان 
جرم )نسبت تعداد پرونده هاي قضايي به جمعیت( براي برآورد سرمايه اجتماعي استفاده شده و 
روند سـرمايه اجتماعـي به صـورت سـري زمانـي استخـراج شـده اسـت. نتايج بررسـي های وی 
نشـان   مي دهد كه سرمايه اجتماعي داراي نواسانات متعددي طي دوره مورد نظر است. روند سرمايه 
اجتماعي در بلندمدت يك روند نزولي خفیف را طي كرده است و در نهايت در سال هاي اخیر 

كاهش در سرمايه اجتماعي بیش تر مشاهده مي شود.
صمدی در مقاله خود بنام سرمايه اجتماعی و توسعه مالی در اقتصاد ايران در سال 1388 به بررسی 
عوامل مؤثر بر توسعه مالی با تأکید بر رابطه دراز مدت بین سرمايه اجتماعی و توسعه مالی پرداخته و با 
استفاده از داده های سری زمانی 1350-1385 و تکنیک هم جمعی گريگوری-هانسن و يوهانسن-
جوسیلیوس به اين نتیجه رسیده است که مخدوش شدن حقوق مالکیت و نزول سرمايه اجتماعی به 

عنوان برخی عوامل نهادی از جمله موانع عمده توسعه مالی در اقتصاد ايران هستند. 
     

تشریح مدل و معرفی متغيرها
   از نیمه دوم قرن بیستم نظريات مكتب نئوكالسیك  ها و به ويژه رابرت سولو درخصوص 
تبیین عوامل اساسي رشد اقتصادي در جهان و كشورهاي مختلف به كارگرفته مي شود. فرض هاي 
اساسي آن عبارت از وجود رقابت كامل، پرداخت به عوامل تولید براساس بازده نهايي، وجود بازده 
نزولي و يا ثابت درتابع تولید و اشتغال كامل است. از نیمه دوم دهه 19۸0 میالدي، به دلیل ناكارآمد 
بودن ديدگاه هاي اين مكتب براي توجیه گوناگوني رشد درکشورهاي مختلف، نظريه جديدي با 
نام »نظريه رشد نوين« و يا »نظريه رشد درون زا« درعرصه ادبیات اقتصادي وارد گرديد. اين نظريه 
نرخ رشد تولید ناخالص ملي را به وسیله نظام هايي از درون سیستم و فرايند تولید تعیین مي كند و 
تكنولوژي را امري درون زا مي داند كه توسط متغیرهايي مانند تصمیمات انساني، سرمايه انساني و 
حمايت هاي دولتي، افزايش مي يابد. درنظريه رشد درون زا، پیشرفت فني به معني بهبود در بهره وري،  

ابداعات، تنوع تولید، سرمايه انساني، زيرساخت ها، تحقیق و توسعه و... تعبیر مي شود. 
در اين پژوهش از مدل »رشد درون زا« كه در آن متغیرهايي نظیر سرمايه اجتماعی، سرمايه انساني 
و سرمايه فیزيكي  مورد استفاده  قرار مي گیرند؛ تا اثرات جمعي آن ها بر متغیر رشد اقتصادي آزمون 
گردد، اين مدل از مطالعه ايشی و سوادا1 برگرفته شده است. ايشی و سوادا با استفاده از گسترش مدل 
رشد سولو تعمیم يافته که توسط مانکیو، رومر و ويل MRW( 2( بیان شده است، به بررسی تأثیر 
1-Ishise and Sawada
2-mankiw, Romer and Weill
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سرمايه اجتماعی بر رشد اقتصادی می پردازند. مدل تعمیم يافته NRW از سه نوع سرمايه فیزيکی، 
) و  ) ( ) ( )tKtKtK khs ,, انسانی و اجتماعی تشکیل شده است که در اينجا به ترتیب با 
نشان داده             ( )tA ) و سطح تکنولوژيکی تعمیم يافته نیروی کار  )tL همچنین نیروی کار را با 
می شود. زمانی که تابع تولید GES انعطاف پذير با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس استفاده 
می شود، تابع تولید کاپ-داگالس با متغیرهای سرمايه فیزيکی، انسانی و اجتماعی با پارامترهای 

θβα  بشرح زير به دست می آيد.  ,,

 

فرض می شود که L و A به صورت درونزا با نرخ های n و  g رشد نمايند. لذا خواهیم داشت:

 
)  را نیروی کار مؤثر بنامیم، نیروی کار مؤثر با نرخ n+g رشد خواهد  ) ( )[ ]tLtA اگر عبارت 

کرد.
 

نشان داده  iµ iδ و نرخ پس انداز برای انواع سرمايه با  اگر نرخ استهالک برای انواع سرمايه با  
شود، می توان معادله پايه ای سولو را برای هر واحد نیروی کار مؤثر به شرح زير استخراج کرد.

 

که در آن                                                  به ترتیب تولید سرانه مؤثر و سرمايه سرانه مؤثر است. 
ik=0   است اما نرخ رشد تولید سرانه مؤثر در  در تعادل بلند مدت نرخ رشد سرمايه سرانه مؤثر 

تعادل بلند مدت به شرح زير نشان داده می شود:
  

  ،i فرض می شود که نرخ استهالک برای همه انواع سرمايه يکسان است. بنابراين به ازای هر 
δδ است. =i
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همچنین فرض می شود:
 

بنابراين می توان لگاريتم درآمد سرانه را به صورت رابطه زير نشان داد:
 
 

معادله فوق حالت گسترش يافته معادله رگرسیونیMRW است. اين معادله بیان می کند که 
اگر کشوری در سال t در تعادل بلندمدت باشد، لگاريتم درآمد سرانه می تواند به صورت تابع 
خطی از نرخ های پس انداز برای هر نوع سرمايه، نرخ رشد نیروی کار مؤثر به عالوه استهالک 
)( و جزء ثابت تصادفی گسترش يابد)صفدری،  tg+α )( ، يک عرض از مبدأ  δ++ gn

کریم و خسروی، 1387:ص 47(.
در اين تحقیق از رابطه زير براي سنجش تأثیرات متغیرهای مدل با رشد اقتصادی در بلند مدت از 
روش همگرايي جوهانسن-جوسیلیوس و برای تحلیل روابط کوتاه مدت متغیرها از روش تصحیح 

خطای برداری استفاده خواهد شد. 
مدل مذكور در حالت كلي به صورت زير است:

   كه در آن Y معرف محصول ناخالص داخلي، L بیانگر سرمايه انساني و K مبین سرمايه گذاري 
فیزيكي و H نشان دهنده سرمايه اجتماعی است.  Tنیز سال هاي مورد بررسي است. 

با استفاده از اين مدل مي توان رابطه بین تولید ناخالص داخلي، سرمايه اجتماعی، سرمايه انساني و 
سرمايه فیزيكي را تشريح كرد. هم چنین مدل فوق بیان مي كند كه تغییرات بلندمدت اين متغیرها 
ممكن است به هم ديگر مرتبط باشند. به عالوه اگر پويايي كوتاه مدت در رفتار عامل ها را نیز در 
نظر بگیريم، با فرض ثابت بودن ساير شرايط، تغییرات گذشته در سرمايه انساني، سرمايه اجتماعی 
و سرمايه فیزيكي مي تواند حاوي اطالعات مفیدي در مورد پیش بیني تغییرات آتي تولید ناخالص 

داخلي باشد.
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بنابراين با توجه به تحلیل فوق، براي بررسي ارتباط میان سرمايه فیزيكي، انساني و تولید ناخالص 
داخلي مدل هاي رگرسیوني زير تخمین زده   مي شوند:

 
تعاريف متغیرهای موجود در رابطه فوق عبارتد از: 

           : لگاريتم تولید ناخالص ملي واقعي در دوره t به قیمت هاي ثابت سال پايه 1376) میلیارد 
ريال(. 

             : لگاريتم انباشت سرمايه اجتماعی در دوره t . داده های سری زمانی اين شاخص از 
مطالعه آقای رحمان سعادت تحت عنوان برآورد روند سرمايه اجتماعی در ايران با استفاده از روش 
فازی گرفته شده است )سعادت، 1387: 12(. وی برای نشان دادن اين متغیر از دو شاخص میزان 
مشاركت جمعي )نسبت تعداد اعضاي كانون هاي فرهنگي، هنري و سیاسي به جمعیت ( و میزان 

جرم )نسبت تعداد پرونده هاي قضايي به جمعیت، استفاده نموده است.
                                                            : لگاريتم نرخ باسوادي است كه از منابع بانك مرکزی استخراج 
شده است، به عنوان متغیر جايگزين براي سرمايه انساني، بکار رفته است. متذکر می شود، متغیر هايی 
از اين دست به دلیل مشكالت مختلف مربوط به اندازه گیري و تعیین معیار و شاخص براي آن ها در 
مدل های دو يا سه متغیره به طور مستقیم وارد نمي شوند؛ بلكه از رشد آن ها طي دوره مورد بررسي 
استفاده می گردد )الماسی، سپهبان قره بابا، 1388: 165(. بنابراين متغیر نرخ باسوادي بزرگساالن به طور 

مستقیم وارد مدل نشده؛ بلكه از رشد آن ها طي دوره 1338 - 1386 استفاده شده است.
 لگاريتم تشكیل سرمايه ثابت ناخالص داخلي واقعي در بخش ماشین آالت و تجهیزات و بخش 

ساختمان به قیمت هاي ثابت سال پايه 1376 در دوره t )میلیاردريال(. 

برآورد مدل و یافته های تحقيق: 
      در اين تحقیق از داده هاي آماري بانك مركزي جمهوري اسالمي و سالنامه های آماری منتشره 
توسط مرکز آمار ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور براي سال هاي مختلف، استفاده شده 
است. جمع آوري اطالعات نیز به روش كتابخانه اي و اسنادي صورت گرفته است. سري زماني 

مورد استفاده جهت تخمین مدل شامل داده هاي سال هاي1338 تا  1386 است.
قبل از برآورد مدل، بايستی ابتدا نسبت به مانايی و نامانايی سري هاي زماني مورد استفاده در 
مدل اطمینان حاصل شود. يكي از روش هايي كه براي شناسايي متغیرهاي پايا، مورد استفاده قرار             

ttttt TRENDPLPHISCALHUMACAPLSOCICAPLGDPR εβββββ +⋅+⋅+⋅+⋅+= 43210
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ADF می گیرد، روش آزمون ديكي - فولر تعمیم يافته مي باشد. مهم ترين بخش انجام آزمون
انتخاب طول وقفه بهینه است که در آن جمالت پسماند حايز خاصیت عدم خودهمبستگی سريالی 
باشند. براي انتخاب طول وقفه بهینه، چهار معیار آکايیک)AIC(، حنان- کويین ) HQC (، شوارز 
بیزين   ) SBC( و حد اکثر راستنمايی )LL (، ارايه شده است. آزمون ديکی - فولر در حالتی که در 
آن مدل داراي عرض از مبدأ و بدون روند است  و همچنین در حالتی که در آن مدل داراي عرض 
از مبدأ و روند است، انجام گرديده است. نتايج اين آزمون )جدول شماره 1( براي متغیرهاي مدل 
بر اساس روش شوارز گويای آن است كه تمامي متغیرها در سطح، ناپايا و در تفاضل مرتبه اول پايا 

هستند.
جدول 1 - آزمون ريشه واحد ديكي فولرتعمیم يافته متغیرهاي مورد مطالعه

نام  متغير

مدل داراي عرض از مبدأ و روندمدل با عرض از مبدأ و بدون روند

طول وقفه 
بهينه

آماره محاسبه    
شده

كميت بحراني 
جدول

طول 
وقفه 
بهينه

آماره محاسبه    
شده

كميت 
بحراني 
جدول

0-1/7544-2/93032-2/5820-3/ 5162

tLHUMACAP2-2/0629-2/94992-3/1535-3/ 5468

tLSOCICAP0-1/9751-2/ 94220-2/1953-3/ 5348

tLPHISCAP0-2/8056-2/93030-4/0358-3/ 5162

1-2/9740-2/93201-3/8570-3/5189

1-2/2910-2/95281-5/8575-3/5514

0-4/2280-2/97060-4/7568-3/5796

tDLPHISCAP0-7/7608-2/93200-7/6596-3/5189

 مأخذ: يافته های تحقیق
کمیت بحرانی جدول در سطح اطمینان %95 می باشد.

بر اساس جدول شماره 1 کلیه متغیرهای مورد مطالعه هم انباشته از مرتبه يک هستند. در مرحله 
بعد برای تعیین بردار هم انباشتگی بلند مدت از روش جوهانسن- جوسیلیوس استفاده شده است که 

اساس آن را يک مدل VAR تشکیل می دهد.

tLGDPR

tDLGDPR

tDLHUMACAP

tDLSOCICAP
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يكي از مراحل اصلي در تخمین مدل VAR، انتخاب درجه بهینه مدل است. آمارهLL براي آزمون 
فرضیه برابر P بودن درجه VAR، در مقابل فرضیه رقیب کوچک تر و يا مساویP-1 بودن درجه 
VAR، بكار مي رود. درجه بهینه مدل VAR در اين تحقیق بر اساس معیار شوارز-بیزين برابر دو است. 
با استفاده از آماره LL مي توان معنادار بودن هر متغیر از پیش تعیین شده ای مانند متغیرهای 
موهومي، روند و يا عرض از مبدأ را  بررسي نمود. آماره LL براي آزمون فرضیه اعمال قید صفر 
روي زيرمجموعه اي از ضرايب متغیرهاي از پیش تعیین شده مدل، نشان مي دهد که متغیرهاي از 

پیش تعیین شده تأثیر معني داري در مدل دارند. 
   پس از تعیین درجه بهینه VAR و نیز اطمینان از معني دار بودن اثرات متغیرهاي از پیش تعیین شده 
 ( )traceλ بر مدل، براي تعیین رتبه ماتريس و مشخص کردن تعداد بردارهای همگرا، از آزمون هاي 
)  استفاده مي گردد. نتايج حاصل از آزمون های مذكور در پنج  )maxλ اثر  و حداكثر مقدار ويژه 

حالت، به طور خالصه در جدول )2( ارايه شده است. 
  maxλ traceλ و  جدول2 - خالصه نتايج آزمون رتبه ماتريس با استفاده از آ ماره هاي  

نوع 
حالت حالت دومحالت اول0H1Hآزمون

سوم
حالت 
چهارم

حالت 
پنجم

maxλ

0=r1=r28/8610
)23/9200(

36/8992
)28/2700(

36/7607
)27/4200(

46/6741
)31/7900(

46/3062
)31/0000(

1≤r2=r11/3323
)17/6800(

26/9192
)22/0400(

26/8848
)21/1200(

32/9029
)25/4200(

32/6482
)24/3500(

2≤r3=r 2/1516
)11/0300(

11/2649
)15/8700(

9/5974
)14/8800(

9/6230
)19/2200(

8/1670
)18/3300(

3≤r4=r0/12661
)4/1600(

3/1240
)9/1600(

1/5495
)8/0700(

1/6003
)12/3900(

0/34483
)11/5400(

0=r1≥r42/4716
)39/8100(

77/2073
)53/4800(

74/7924
)48/8800(

90/8002
)63/000(

87/5062
)58/9300(

1≤r2≥r13/6105
)24/0500(

40/3080
)34/8700(

38/0317
)31/5400(

44/1262
)42/3400(

41/2001
)39/3300(

2≤r3≥r2/2782
)12/3600(

13/3888
)20/1800(

11/1469
)17/8600(

11/2233
)25/7700(

8/5519
)23/8300(

3≤r4=r0/12661
)4/1600(

2/1240
)9/1600(

1/5495
)8/0700(

1/6003
)12/3900(

0/38483
)11/5400(

مأخذ: يافته های تحقیق

traceλ
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  اعداد داخل پرانتز مقادير بحراني در سطح 5 درصد هستند.
شايان ذکر است که بردارهاي همگرايي به دست آمده از آزمون هاي اثر و حداكثر مقدار ويژه 
صرفًا يك روابط آماري هستند. لذا بايد برداري انتخاب شود كه توجیه  و استدالل اقتصادي داشته 

باشد و عالوه بر آن از لحاظ آماري نیز ضرايب آن معني دار باشد.
همان گونه كه از جدول )2( مشخص است، در حالت بدون عرض از مبدأ و روند زماني )حالت 
اول( بر اساس آزمون اثر و آزمون حداكثر مقدار ويژه يک بردار به دست مي آيد. اما بردار همگرايي 

به دست آمده قابل قبول نبوده و منطبق بر فرضیات اقتصادي نمي باشد. 
درحالت داراي عرض از مبدأ مقید و بدون روند زماني )حالت دوم(، در حالت داراي عرض از 
مبدأ نامقید و بدون روند زماني )حالت سوم(، در مدل داراي عرض از مبدأ نامقید و با روند زماني 
مقید )حالت چهارم( و نیز در مدل داراي عرض از مبدأ نامقید و با روند زماني نامقید )حالت پنجم(، 
هم بر اساس آزمون اثر و هم بر اساس آزمون حداكثر مقدار ويژه تعداد دو بردار به دست مي آيد. 
اما تنها يک بردار همگرايي به دست آمده در حالت دوم و يک بردار همگرايی به دست آمده در 
حالت سوم قابل قبول بوده و منطبق بر فرضیات اقتصادي مي باشد. اما در بقیه حاالت بردارهای 

همگرايي بدست آمده، منطبق بر فرضیات اقتصادي نبوده و قابل قبول نمي باشد. 
با بدست آوردن تأثیر تكانه هاي وسیع بر كل سیستم براي بردار های بدست آمده برای حالت های 
دوم و سوم، مالحظه می شود كه تكانه وارده در زمان صفر در افق50 ساله زايل می گردد. اين بیانگر 
اين مطلب است كه رابطه تعادلي بلندمدت، میان متغیرهاي هر يك از الگوهاي فوق الذكر حاكم 

مي باشد که اين مطلب در نمودار شماره )1( و )2( در زير نشان داده شده است. 

نمودار شماره )1(: تأثیر تکانه های وسیع بر سیستم در بردار هم انباشتگی حاصل در حالت دوم
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نمودار شماره )2(: تأثیر تکانه های وسیع بر سیستم در بردار هم انباشتگی حاصل در حالت سوم

بنابراين مي توان به مقادير نرمالیزه بردارهاي به دست آمده، براي ضرايب متغیرها با درجه اطمینان 
بااليي اعتماد كرد. بردارهاي همگرايی قابل قبول به دست آمده از اجرای مدل در حالت های دوم 

و سوم در جدول )3( منعکس شده اند. 
جدول 3 - خالصه نتايج بردارهاي بلندمدت رشد

نام متغير
مدل داراي عرض از مبدأ مقيد و بدون 

روند زماني )حالت دوم(
حالت داراي عرض از مبدأ نامقيد و 

بدون روند زماني )حالت سوم(

بردارهمگرايي نرماليزهبردار همگراييبردارهمگرايي نرماليزهبردار همگرايي

0/19603-1/00000/20182-1/0000
-49/0858250/4006-49/3477244/5173
-2/238311/4180-2/250411/1507
-0/544722/7788-0/544412/6975

Intercept322/8873-1647/1--------------------

مأخذ: يافته های تحقیق 
مي توان بر اساس مقادير نرمال شده بردارهاي فوق، معادالت زير را برای نشان دادن ارتباط بلندمدت 

متغیرهای مدل، ارايه کرد. 
 
 

هر دو بردار نشان دهنده اين واقعیت هستند كه در بلندمدت سرمايه اجتماعی در کنار سرمايه انساني 
و سرمايه فیزيكي تأثیر مثبت بر روي رشد اقتصادي ايران دارد. همچنین هر دو بردار نشان مي دهند 
كه در بلندمدت سرمايه اجتماعي بیش ترين تأثیر را بر رشد اقتصادي ايران دارد. البته اين تفاسیر با 

فرض ثابت بودن ساير شرايط  صورت می گیرد. 
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نظر بر اين که مدل مورد  استفاده در اين تحقیق يک مدل لگاريتمی است،   لذا ضرايب متغیرها بیان کننده 
کشش نیز هستند. بنابراين در بردار اول با فرض ثابت بودن ساير شرايط، رابطه میان سرمايه اجتماعی 
و رشد در بلند مدت مثبت و معنی دار است. به عبارت ديگر در بلند مدت اگر سرمايه اجتماعی 
يک درصد افزايش يابد، رشد اقتصادی در ايران را به میزان 2/504006 درصد افزايش خواهد داد.  
رابطه میان سرمايه انسانی و رشد نیز در بلند مدت مثبت و معنی دار است. به عبارت ديگر در بلند 
مدت اگر سرمايه انسانی يک درصد افزايش يابد، رشد اقتصادی در ايران را به میزان 0/11418 
درصد افزايش خواهد داد. همچنین در بلند مدت اثر افزايش سرمايه های فیزيکی بر روی رشد 
اقتصادی ايران مثبت و معنی دار و حدود 0/027788 درصد است. به عبارت ديگر در بلند مدت 
اگر سرمايه فیزيکی يک درصد افزايش يابد، رشد اقتصادی در ايران را به میزان0/027788 درصد 

افزايش خواهد داد.  
در بردار دوم با فرض ثابت بودن ساير شرايط، رابطه میان سرمايه اجتماعی و رشد در بلند مدت 
مثبت و معنی دار است. به عبارت ديگر در بلند مدت اگر سرمايه اجتماعی يک درصد افزايش يابد، 

رشد اقتصادی در ايران را به میزان 2/445173 درصد افزايش خواهد داد.  
رابطه میان سرمايه انسانی و رشد نیز در بلند مدت مثبت و معنی دار است. به عبارت ديگر در بلند 
مدت اگر سرمايه انسانی يک درصد افزايش يابد، رشد اقتصادی در ايران را به میزان 0/111507 
درصد افزايش خواهد داد. همچنین در بلند مدت اثر افزايش سرمايه های فیزيکی بر روی رشد 
اقتصادی ايران مثبت و معنی دار و حدود 0/026975 درصد است. به عبارت ديگر در بلند مدت 
اگر سرمايه فیزيکی يک درصد افزايش يابد، رشد اقتصادی در ايران را به میزان0/026975 درصد 

افزايش خواهد داد.   
عمده ترين دلیل شهرت الگوهاي تصحیح خطا )ECM (، آن است كه نوسانات كوتاه مدت متغیرها 
tY  هم انباشته اند،  tX و  را به مقادير تعادلي بلندمدت آن ها ارتباط مي دهند. وقتي كه دو متغیر  
يك رابطه تعادلي بلندمدت بین آن ها وجود دارد. البته در كوتاه مدت ممكن است عدم تعادل هايي 
وجود داشته باشد. اين مدل ها در واقع نوعي از مدل هاي تعادل جزيي هستند، كه در آن ها با وارد 
كردن پسماند پايا از يك رابطه بلندمدت، نیروهاي مؤثر در كوتاه مدت و سرعت نزديك شدن به 

مقدار تعادلي بلندمدت اندازه  گیري مي شوند. 
ضريب تصحیح خطا، در صورتي كه با عالمت منفي ظاهر شود، نشانگر سرعت تصحیح خطا و 
میل به تعادل بلندمدت خواهد بود. اين ضريب نشان مي دهد در هر دوره چند درصد از عدم تعادل 
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متغیر وابسته تعديل شده و به سمت رابطه بلندمدت نزديك مي شود.
نتايج الگوي تصحیح خطاي برداري رشد تولید ناخالص واقعي سرانه در مدل با عرض از مبدأ مقید 

و بدون روند زماني )حالت دوم(، به طور خالصه در جدول)4( آمده است:
جدول4 - خالصه نتايج مدل تصحیح خطاي برداري در حالت دوم

آماره T و
) 0H )احتمال پذيرش فرضيه 

ضريب انحراف معيار
متغير

متغير توضيحي

2/2221
)0/034(0/180820/401791dLGDPR

1/2708
)0/213(4/74296/0274

-0/39785
)0/693(1/1696-0/46533

1/7250
)0/094(0/188190/324631dLPHISCAP

-0/73337
)0/469(0/14345-0/105201ecm

مأخذ: يافته های تحقیق  
همان گونه كه در جدول فوق مشاهده مي شود، در کوتاه مدت ارتباط میان انباشت سرمايه فیزيکی 
و اجتماعی با رشد اقتصادی در ايران مثبت و در مقابل ارتباط میان انباشت انسانی و رشد اقتصادی 
منفی می باشد. همچنین تأثیر انباشت متغیر سرمايه اجتماعی بسیار پر رنگ تر از تأثیر متغیر سرمايه 

فیزيکی است. 
ضريب) ecm )-1 برابر 0/10520 -  است. بنابراين رابطه اي كوتاه مدت در بین متغیرهاي مدل 
وجود دارد. ضريب جزء تصحیح خطا نشان مي دهد در هر سال10 درصد از عدم تعادل در رشد 
اقتصادي تعديل مي شود. بنابراين ضريب عبارت تعديل، سرعت پايینی از همگرايي به سمت تعادل 

بلندمدت را نشان مي دهد.  
عبارت تصحیح خطاي مدل به شرح ذيل است:

 
        

الگوي تصحیح خطاي برداري رشد تولید ناخالص واقعي سرانه در مدل با عرض از مبدأ نامقید و 
بدون روند زماني )حالت سوم(، به طور خالصه در جدول )5( نشان داده شده است. 

1dLSOCICAP

1dLHUMACAP

t

ttt

LPHISCAP
LHUMACAPLSOCICAPLGDPRecm

54472.0
2383.20858.9419603.08873.322)1(

−
−−+=
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جدول5 -خالصه نتايج مدل تصحیح خطاي برداري در حالت سوم

آماره T و
) 0H )احتمال پذيرش فرضيه 

متغير توضيحيضريب متغيرانحراف معيار

 1/0744
)0/291(51/6685-55/5125INTERCEPT

 1/8784
)0/070(0/183340/344391dLGDPR

 1/3243
)0/195(4/68286/20141dLSOCICAP

-0/60526
)0/550( 1/1681-0/707011dLHUMACAP

1/5011
)0/144( 0/188310/282671dLPHISCAP

-0/86976
)0/391( 0/14158-0/123141ecm

مأخذ: يافته های تحقیق 
همان گونه كه در جدول فوق مشاهده مي شود، در کوتاه مدت ارتباط میان انباشت سرمايه فیزيکی 
و اجتماعی با رشد اقتصادی در ايران مثبت و در مقابل ارتباط میان انباشت انسانی و رشد اقتصادی 
منفی می باشد. همچنین تأثیر انباشت متغیر سرمايه اجتماعی بسیار پر رنگ تر از تأثیر متغیر سرمايه 

فیزيکی است. 
ضريب) ecm )-1 برابر 12314/ 0- است. بنابراين رابطه اي كوتاه مدت در بین متغیرهاي مدل 
وجود دارد. ضريب جزء تصحیح خطا نشان مي دهد در هر سال حدود 12 درصد از عدم تعادل در 
رشد اقتصادي تعديل مي شود. بنابراين ضريب عبارت تعديل، سرعت پايینی از همگرايي به سمت 

تعادل بلندمدت را نشان مي دهد. عبارت تصحیح خطاي مدل بشرح ذيل مي باشد:

 نتيجه گيری: 
  امروزه در ايران سرمايه اجتماعي در كنار سرمايه انساني و سرمايه اقتصادي به يكي از مفاهیم 
توضیح دهنده رشد تبديل شده است. سرمايه اقتصادي شامل: سرمايه مالي، فیزيكي، منابع طبیعي و 
منابع سرمايه اي ابزاري براي افزايش قدرت تولید و بازدهي افراد، به صورت برون زاست. سـرمايه 
انسانـي نیز به معناي ارتقاي توانايي هاي اكتسابي افراد است و قدرت تولید و بازدهي افراد را به 
صورت درون زا افزايش مي دهد در حالي كه سرمايه اجتماعي با تسهیل و كم هزينه ساختن مناسبات 
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اجتماعي و مبادالت اقتصادي موجب افزايش بازدهي حاصل از بهره برداري از مزيت هاي 
نسبي بین افراد، بنگاه ها، صنايع و مناطق مي شود. سرمايه اجتماعي به عنوان جزو معنوي تابع تولید 
محسوب مي شود كه تأثیر آن هم بر تكنولوژي و هم بر كیفیت و بهره وري نیروي كار مشهود است.
اعتماد متقابل بین افراد و واحدهاي اقتصادي جزيي از سرمايه اجتماعي است. اعتماد به معني اعتقاد 
به پايبندي ساير افراد به تعهداتشان در تعامالت اقتصادي- اجتماعي، به عنوان عامل اصلي در تشكیل 
سرمايه اجتماعي است. در واقع چنین اعتقادي موجب سهولت برقراري تعامالت و مبادالت مي گردد. 

در اين میان نظارت می تواند نقش راهبردی را در مقوله انباشت سرمايه های اجتماعی ايفا  نمايد.
در اين پژوهش از مدل »رشد درون زا« كه در آن متغیرهايي نظیر سرمايه اجتماعی، سرمايه انساني و 
سرمايه فیزيكي  مورد استفاده  قرار گرفتند؛ تا اثرات جمعي آن ها بر متغیر رشد اقتصادي ايران آزمون 
گردد،  بدين منظور از روش همگرايي بلندمدت جوهانسن-جوسیلیوس در بلند مدت و برای تحلیل 
روابط کوتاه مدت متغیرها از روش تصحیح خطای برداری استفاده  گرديد. نتايج حاصل از تخمین 
نشان می دهد که در بلند مدت دو بردار همگرايی به دست می آيد که هر دو بردار نشان دهنده 
اين واقعیت هستند كه در بلندمدت سرمايه اجتماعی در کنار سرمايه انساني و سرمايه فیزيكي تأثیر 
مثبت بر روي رشد اقتصادي ايران دارد. همچنین هر دو بردار نشان مي دهند كه در بلندمدت سرمايه 
اجتماعي بیش ترين تأثیر را بر رشد اقتصادي ايران دارد. البته اين تفاسیر با فرض ثابت بودن ساير 

شرايط  صورت می گیرد. 
همچنین در کوتاه مدت ارتباط میان انباشت سرمايه فیزيکی و اجتماعی با رشد اقتصادی در ايران 
مثبت و در مقابل ارتباط میان انباشت انسانی و رشد اقتصادی منفی می باشد. تأثیر انباشت متغیر سرمايه 

اجتماعی در کوتاه مدت نیز بسیار پر رنگ تر از تأثیر متغیر سرمايه فیزيکی است. 
در بردار اول ضريب) ecm )-1 برابر 0/10520  -  است. بنابراين رابطه اي كوتاه مدت در بین 
متغیرهاي مدل وجود دارد. ضريب جزء تصحیح خطا نشان مي دهد در هر سال10 درصد از عدم 
تعادل در رشد اقتصادي تعديل مي شود. بنابراين ضريب عبارت تعديل، سرعت پايینی از همگرايي 

به سمت تعادل بلندمدت را نشان مي دهد.  
در بردار دوم ضريب ) ecm )-1  برابر 0/12314  -  مي باشد. بنابراين رابطه اي كوتاه مدت در 
بین متغیرهاي مدل وجود دارد. ضريب جزء تصحیح خطا نشان مي دهد در هر سال حدود 12 درصد 
از عدم تعادل در رشد اقتصادي تعديل مي شود. بنابراين ضريب عبارت تعديل، سرعت پايینی از 
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همگرايي به سمت تعادل بلندمدت را نشان  مي دهد.  
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عوامل مؤثر بر فساد مالی از نگاه کارکنان بانک ها و مؤسسات مالی استان خوزستان

سید رضا پورغفاری1
فرهاد افشارنیا2 

غالمحسین کرمی3
  محمودرضا مهرورز4

  سعید شریفی5 

  
پژوهش حاضر با هدف شناســايی عوامل مؤثر بر فســاد مالی در بین کارکنان بانک ها و مؤسســات مالی در اســتان 
خوزســتان به روش پیمايشــی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش 15000 نفر از کارکنان مؤسســات مالی، کارشناســان 
موضوعی بود که از اين میان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم و از طريق فرمول نمونه گیری کوکران 
تعداد 3۸۴ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شــدند. ابزار جمع آوری اطالعات در بخش اول مصاحبه از مديران ارشــد و 
در بخش دوم پرسشــنامه بود. روايی ابزار پژوهش مورد تأيید متخصصان و پايايی آن از طريق ضريب آلفای کرونباخ و 
گاتمن به ترتیب برابر 0/۸7 و 0/۸6 برآورد شد. نتايج PCA با معیار استخراج عامل ها با ارزش ويژه ی بیش تر از يک، 
نشان دادکه عوامل استخراج شده از مصاحبه ها مورد نظر حداقل روی يک عامل با ارزش ويژه بیش تر از 1 بار گرفته اند 
و عامل های استخراج شده در مجموع ۴7/67۴ از واريانس داده ها را تبیین می نمايند. نتايج تحلیل عامل اکتشافی حاکی 
از آن بود که عوامل مؤثر بر فساد مالی را می توان در دو دسته عوامل سازمانی با 31 عامل و فرهنگی- اجتماعی با 17 عامل 
دسته بندی نمود. افزايش تمايل به گزارش کمی به مافوق )آمار صوری(،وجود جو قانون شکنی، افزايش تمايل مسوولین 
به کتمان تخلف اداری، بی توجهی به جابه جايی به موقع کارکنان مالی و زمانبر بودن فرآيند رسیدگی به جرم در میان ابعاد 
سازمانی باالترين بار عاملی را به خود اختصاص دادند. همچنین فردگرا شدن جامعه، باال بودن سطح توقعات خانواده، پايین 
بودن هزينه های اجتماعی فساد در جامعه و عدم اطالع رسانی به عموم در خصوص انواع جرايم و مجازات آن ها باالترين 
بار عاملی را در بعد فرهنگی و اجتماعی به خود اختصاص دادند. بر طبق نتايج حاصل )KMO =0/776( و در نظر گرفتن 

معیار 0/60 آماره KMO مقدار قابل قبولی بود.
 واژگان کلیدی: فساد، فساد مالی،فرهنگ،عوامل سازمانی، عوامل فرهنگی

Seyedrezapourghafari@iran.ir.1-پژوهشگر و کارشناس اداره کل بازرسی استان خوزستان
2-دانشجوی دکترای حقوق خصوصی 

3-پژوهشگر مسائل جامعه شناسی
4-پژوهشگرمسائل حقوقی

5-پژوهشگر و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(
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مقدمه:
فساد عمومًا به تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و سوء استفاده از موقعیت و استفاده غیر قانونی از 
اختیارات و قدرت در جهت استفاده از امکانات مالی اطالق می شود)دادگرو معصومی نیا،1383(. 
در اين میان فساد مالی که امروزه گريبان بسیاری از جوامع را گرفته، کانون توجه پژوهش های 
سازمانی قرار گرفته است. با اين وجود فساد مالي رويدادی پیچیده، چند بعدي، شايع و داراي علل 
و آثار چندگانه است. منشاء اين امر عوامل مختلف فرهنگي، اجتماعي،  سیاسي، حقوقي و اقتصادي 
است. که هر يک به تناسب اقتضائات زمانی بر شدت و نوع فساد مالی تأثیر گذار است. شناسايی و 
رتبه بندی اين عوامل می تواند يکی از مهم ترين گام ها برای برخورد با اين پديده مخرب باشد. بر 
اين اساس تحقیق حاضر در صدد است تا با شناسايی اين عوامل سهم هر يک را در ايجاد فساد مالی 

مشخص نمايد.
طرح مسأله:

فساد پديده اي پیچیده، چند بعدي و داراي علل و آثار چندگانه است؛ به رغم پیچیدگي، دشواري 
و حساسیت سر و کار يافتن با اين عارضه، در سال هاي اخیر مطالعات گسترده اي در اندازه گیري 
فساد، بیان علل ارتکاب آن انجام شده است. فساد را می توان در نوشته های ارسطو1 و بعد از آن 
سیسرو2 رد يابی کرد، ولی به طور آکادمیک بهترين توصیف را موريس3 )1991( از فساد در قالب 
»استفاده نامشروع از قدرت عمومی به نفع منافع خصوصی4 « داشته است. با اين حال فساد را می توان به 
عنوان يک عمل مخفیانه و عمدتًا با حمايت قدرت که طی آن انتفاع کاال يا خدماتی را به شخص يا 
گروه ثالث می رسد شناخت)سنیو5 ،2006(. فساد مفهومی گسترده است که طیف وسیعی از رفتارها و 
فعالیت های غیر قانونی نامشروع، متقلبانه، غیر اصولی و ناهنجار را شامل می شود، از نظر تاريخی فساد 
در تمامی حوزه های سیاسی، اداری و بخش خصوصی وجود دارد در واقع فساد عامل اصلی است 
که مانع رشد اقتصادی می شود، مشروعیت دولت را کاهش می دهد و بر ثبات سیاسی کشورها در 
طول زمان اثر می گذارد )میردال6،  1986(. در میان انواع مختلف فساد هايی که آسیب های اجتماعی 
به بخش عمومی کشور وارد می آوردند و تصمیمات سیاسی،  اجتماعی و فرهنگی را تحت تأثیر 

1-Aristoteles
2-Cicero
3-Morris
4-Illegitimate use of public power to benefit a private interest
5-Senio
6-Myrdal
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خود قرار می دهند فساد مالی و اداری اهمیت شايان توجهی دارد)همیلتون1 ،2013(. اگرچه فساد 
مالی در کشورهای در حال توسعه شدت بیش تری دارد)لوئیز و استوارت2 ، 2013(. اما اين بدان معنا 
نیست که در کشورهای توسعه يافته فساد مالی وجود ندارد، بررسی ها نشان داده است در روسیه در 
حدود 60 درصد از افراد در تعامالت با يکديگر، پزشکان و معلمان پیشنهاد رشوه می کنند      هم چنین در 
حدود 28 درصد از مراودات دولتی با پیشنهاد رشوه صورت گرفته است)چلوخین و هابرفیلد3، 2013(. 
بررسی ها حکايت از آن دارد که فساد اداري کشورهاي عضو اکو ارتباط معکوس و معني داري با 
نرخ رشد اقتصادي آن ها داشته است)نقوی و همکاران،1389(. فساد نه تنها در اين حوزه بلکه در 
نرخ پس انداز ملي نیز تأثیرات زيادی بر جای گذاشته است)اصغر پور و همکاران،1390(. در همین 
راستا مجمع جهانی اقتصاد4  میزان فساد را در سال حدود 5 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی 
و در حدود 2.6 تريلیون دالر تخمین زده است)گرايکار و سیدبتوم5 ، 2012(. وجود فساد به ويژه 
در بازارهای مالی هزينه های زيادی در پی دارد هزينه استقراض ، ارزش سهام پايین تر، بدتر شدن 
وضعیت اداره امـور شرکت ها از جمله اين آسیب ها است)انجی6 ،2006(. هم چنیـن فساد مالـی 
مـی تواند از طريق پیوند با فساد سیاسی که عمدتًا در کشورهای در حال توسعه شدت بیش تری دارد 

سرمايه گذاری خارجی را در طرح های توسعه يک کشور کاهش دهد)خلدی و سهرابیان 2008،7(.
فساد نتیجه فرسايش اخالقی8  در سازمان ها است. فرسايش اخالقی در ابتدا خود را از طريق سیستم 
مالی نشان می دهد. فسادهای مالی بزرگ با افزايش ارزش شرکت به تبع آن ارزش سهام شرکت هايی 
که در واقع ورشکست شده بودند اتفاق افتاد)آزر9 ،2014(. فساد عمومًا از طريق ارتشاء10  يا از طريق 
وام بانکی صورت می گیرد اما عمده ترين شیوه فساد مالی وام های بانکی است که امکان بازدريافت 
آن وجود ندارد اين مساله منابع تأمین مالی بانک را با مشکل مواجه می کند)وایل 2011،11(. عدم وجود 
يک چارچوب با ثبات قانونی، عدم توسعه ی ساز و کارهای دموکراتیک، تشويش افکار عمومی و 

1-Hamilton
2-John M Luiz, Callum Stewart
3-Serguei Cheloukhine and M R Haberfeld
4-World Economic Forum
5-Adam Graycar,& Sidebottom
6-David Ng
7-Shady Kholdy and Sohrabian
8-Moral corruption
9-Arzu Azer
10-Bribe
11-Weill
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جامعه مدنی ، سیستم مالیاتی عملکرد ضعیف،عدم توسعه بازار و سیستم های مالی، خصوصی سازی 
ناقص شرکت های دولتی ، بی ثباتی حکومت از طريق دستکاری قانونی توسط نخبگان سیاسی از 

عمده عوامل زمینه ساز فساد است)گرودانیک و مارتینویک1، 2012(.
اگرچه عوامل متعددی در فساد اداری مؤثر هستند اما عمدتًا فرهنگ2به ويژه فرهنگ سازمانی نقش 
قابل توجهی در ايجاد فساد سازمانی دارد)کامبل و کونتز3 ،2013(. از اين رو بهترين روش های مواجهه 
با فساد سازمانـی و سیاست های ضـد فساد، روش های مبتنی بر فرهنگ سازمانی4 معرفـی شـده اند 

)لیس سوت5 ،2012(. 
عمده بررسی ها در ايران نشان داده است عوامل متعددي بر فساد مالی در دستگاه های اجرايی مؤثر 
است، شامل: افزايش حقوق بخش دولتي، وضع مقررات و قوانین مؤثر، مطبوعات، آگاهي عمومي 
نسبت به مقررات و قوانین، سیستم هاي مالي و کارا، اصالح ساختار اداري، عدم سیاسي کردن 
سیستم اداري و خصوصي سازي مي توانند در کنترل و جلوگیري از فساد اداري مؤثر باشد)خداداد 
حسینی و فرهادی نژاد،1380(. هم چنین سرمايه هاي اجتماعي )خلف خانی،1388( ضعف سیستم 
مالیاتي)کريمی و همکاران،1391(عوامل کیفیت زندگي کاري )زاهدی و همکاران ،1388( ادراک 
از عدالت سازمانی )سلیمی و پور عزت،1389( تعهد سازماني، رضايت شغلي و تمکن مالي کارکنان 
)حقیقتیان ،1391( فرهنگ فردگرايی ، فرهنگ مصرف گرايی ، عوامل نابهنجاری اخالقی )صادقی 
ده چشمه، 1391( بر فساد اداری تأثیر گذاشته و از آن تأثیر می پذيرند. برخی پژوهش ها عوامل مؤثر 
بر فساد را در بعد سازمانی شامل نظام پرداخت، بستر کنترل و نظارت، ارتباطات، جرايم و قوانین 
فساد، گروه هاي غیررسمي، شفافیت، اطالع رساني و پاسخ گويي، قوانین و مقررات اداري و در 
بعد مديريتی شامل ضعف مديران در رهبري و هدايت، ضعف مديران در نظارت و کنترل و ضعف 

مديران در بسیج منابع و امکانات )عظیمی و همکاران،1389(. در ايران مطرح کردند.
پژوهش های خارجی پیرامون اين نابهنجاری حاکی از آن بوده است که کنترل داخلی و خارجی 
ناکافی، نرخ و میزان مجازات )کارولین و بئاتريس ودر6  ،1997( قدرت مازاد، فاصله بین کارکنان 

1-Grozdanić and Martinović
2-Culture
3-Campbell &Anja S Göritz
4-Organizational culture
5-Liis Sööt
6-Carolin & Beatriswedr



37عوامل م ثر بر فساد مالی از نگاه کارکنان بانک ها و م سسات مالی استان خوزستان

مردم ساالر )کافمن1 و همکاران،2007( رفاه اجتماعی و فرهنگ فردگرايی )موتاسکو2، 2010(   
باورهای مديران )لیس سوت3، 2012( فرهنگ جمع گرايی)قومیتی( )ژنگ و همکاران4 ،2013( 
پاسخگويی و شفافیت )والتون و ديکس5 ،2013( و اعتماد اجتماعی )لوپز و سانتوس6، 2013( از 

جمله عوامل مؤثر در فساد اداری بودند.
نمی توان انکار کرد که پیامدهاي اين مقوله اداري در قالب معضالت و ناهنجاري هايي همچون 
سـوء استفاده از موقعیت هاي شغلـي، ارتشاء و اختالس، كالهبـرداري، پارتـي بازي، بـي عدالتي، 
باج خواهي، ايجاد نارضايتي براي ارباب رجوع )ذينفع ها(، سرقت اموال و دارايی هاي سازمان، 
فروش اطالعات محرمانه سازمان به ديگران و نظاير آن به صورت فردي، گروهي و سازمان يافته 
پديدار مي شود.بر اين اساس نمی توان انتظار داشت نظام اداري آمیخته با فساد مالي ابزار مديريتي 
مناسبي براي توسعه پايدار در مسیر تحقق چشم انداز 1404 باشد؛ هم چنین نمی توان از سازمان های 
آمیخته با فساد انتظار بهره وری و حضور در محیط رقابتی داشت؛ اگرچه سازمان ها امروزه با استفاده 
از ابزارهايی چون منشور اخالقی، تقويت آموزه های دينی، افزايش نظارت های سازمانی در تالش اند 
تا بر مهار فساد سازمانی فائق آيند، اما در تحقق اين هدف چندان موفق نبوده اند. به نظر می رسد يکی 
از مهم ترين داليل عدم تحقق در کنترل فساد ناتوانی در شناسايی عوامل مؤثر بر آن باشد. سوال اينجا 
است که آيا افزايش هزينه های کنترل اين موضوع که عمدتا از طريق بکار گیری فن آوری، ايجاد 
قوانین جديد و تشديد مجازات ها صورت می گیرد می تواند عاملی اساسی در کنترل فساد باشد 
يا خود به عنوان ابزاری برای ايجاد آن بدل می شود. با اين وجود به نظر می رسد مهم ترين گام در 
کنترل و مهار فساد اداری شناسايی عوامل تأثیرگذار از دو ديدگاه مديران و کارمندان مرتبط با مسايل 
سازمانی است. چرا که عمدتًا شناسايی عوامل فساد سازمانی به صورت پیش فرض يا کلیشه ای صورت 
گرفته و تحقیقات علمی در اين زمینه از فراوانی زيادی بر خوردار نبوده اند؛ اين که چه عواملی بر فساد 
سازمانی از منظر افرادی که با اين پديده مواجه اند مؤثر است و هر يک تا چه اندازه سهم در ايجاد 
فساد دارد می تواند عاملی اساسی در برنامه ريزی های کنترل فساد سازمانی باشد. نتايج اين پژوهش 
می تواند در کلیه سازمان ها و دستگاه های اجرايی مورد استفاده قرار گیرد هم چنین می تواند مبنايی 

برای برنامه ريزی کنترل فساد در دستگاه های نظارتی باشد.
1-Kaufman
2-Mutascu
3-Liis Sööt
4-Xiaolan Zheng et al
5-Walton, and Dix
6-López and Santos



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال ششم، شماره بیستم/ تابستان 1393 38

سؤال پژوهش: 
1.چه عواملی بر فساد سازمانی در مؤسسات مالی اعتباری و بانک ها مؤثر است؟

روش پژوهش:
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی از نوع پیمايشی است. برای 
گردآوری اطالعات در بخش اول از سند پژوهی، مطالعات مبتنی بر اسناد و اطالعات کتابخانه ای از 
طريق مراجعه به کتاب ها و تحقیقات موجود در اين زمینه استفاده شده است. بخش دوم  پرسشنامه 
مبتنی بر مصاحبه با مديران ارشد و صاحب نظران موضوعی در حوزه مسايل مالی در استان خوزستان 
می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 15000 نفر از کارکنان، مديران، صاحب نظران و کارشناسان 
موضوعی دستگاه های اجرايی بود که از طريق فرمول تعیین حجم نمونه تعداد 386 نفر به عنوان 

حجم نمونه محاسبه و پرسشنامه توزيع و با نرخ بازگشت 99 درصد جمع آوری شد.
یافته های پژوهش:

پیش از تجزيه و تحلیل، و برای پی بردن به اين که آيا ماتريس همبستگی گويه های پرسشنامه 
از تناسب کافی برای تحلیل عاملی برخوردار است، از اندازه گیری کفايت نمونه گیری KMO و 
آزمون کرويت بارتلت استفاده شد. شاخص KMO کفايت نمونه گیری و همبستگی بین متغیرهای 
اندازه گیری شده را نشان می دهند. معیار پذيرشKMO مقادير بیش از 0/60 می باشد. بر طبق نتايج 
حاصل )KMO =0/776( و در نظر گرفتن معیار 0/60 آماره KMO مقدار قابل قبولی دارد و نمونه 
مورد نظر )N=100( برای انجام تحلیل عاملی مناسب بوده است. فرض صفر آزمون کرويت بارتلت 
بر اين است که متغیرها فقط با خودشان همبستگی دارند. بنابراين رد اين فرض که با معناداربودن 
کای اسکوئر مشخص می شود نشان از مناسب بودن ماتريس همبستگی برای تحلیل عاملی است. 
با توجه به آماره کای اسکوئر )P>0/001 و df=1128 و chi-square=3060/265) که در 
آزمون بارتلت محاسبه شده است. نتیجه می گیريم که ماتريس همبستگی تشکیل شده از گويه های 
پرسشنامه برای تحلیل عاملی مناسب بوده است و به بیان ديگر گويه ها با يکديگر تعامل )همبستگی( 

داشته اند.
نتايج PCA با معیار استخراج عامل ها با ارزش ويژه ی بیش تر از يک ، نشان داد که 48 گويه 
مورد نظر حداقل روی يک عامل با ارزش ويژه بیش تر از 1 بار گرفته اند و عامل های استخراج شده 
در مجموع 47/674 از واريانس داده ها را تبیین می نمايند. در ادامه مجددًا PCA اجرا شد. اين بار 
استخراج عوامل روی دو عامل تنظیم شد. در اين تحلیل از چرخش متعامد به روش واريماکس و 
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نرمال کردن به روش کیزر با ضريب K=0/4 )حداقل همبستگی قابل قبول برای گرفتن يک گويه 
در عامل مربوطه( استفاده شد. نتايج در جدول 1 خالصه شده است. نام گذاری عامل ها با توجه به 
محتوای گويه ها انجام شد. 17 گويه روی عامل فرهنگی- اجتماعی و 31 گويه روی عامل سازمانی 

قرار گرفته اند. 
جدول 1  - بارهای عاملی، ارزش های ويژه، درصد واريانس تبیین شده، آلفای کرونباخ و میانگین امتیازات مؤلفه های 

)N=100( دوگانه استخراج شده از پرسشنامه در نمونه تحت بررسی
عامل ها )فرهنگی-اجتماعی(سازمانیگويه هارديف

0/531عدم برخورد به موقع با عوامل فساد1

0/506اعمال نفوذ دستگاه  های مختلف در استخدام افراد غیر اصلح2

0/602بی  توجهی به نظر کارشناسان مجرب3

0/604عدم تناسب بین افزایش حقوق کارمندان با وضعیت اقتصادی جامعه4

0/630تفاوت فاحش حقوق کارمندان در دستگاه های اجرایی5

0/647وجود جو قانون شکنی6

0/306عدم تناسب بین جرم و مجازات7

0/638زمانبر بودن فرآیند رسیدگی به جرم8

0/509وجود امنیت شغلی برای فرد خطا کار9

0/395نقص در قوانین و بخشنامه ها10

0/380ضعف رسانه  ها در بازتاب واقعيت هانسبت به فساد11

0/642فردگرا شدن جامعه )آموزش فردگرايی مبتنی بر منافع از كودكی به فرزندان(12

0/566سست شدن پايبندی به اعتقادات دينی13

0/409اعمال نفوذ دستگاه های مختلف در برگشت به كار افراد متخلف14

0/350ضعف در نظام پاداش و تشويق15

0/404عدم صالحيت و ناتوانی مسوولين تصميم  گير16

0/669باال بودن سطح توقعات خانواده17

0/519عدم صالحيت مسوولين مجری18

0/659عدم اطالع رسانی قطعی از مراجع مسوول در برخورد با جرايم مالی19

0/524استعفا نکردن مسوولين رده باال در هنگام تخلف زير دستان20

0/446ضعف در نظارت دستگاه  های ناظر21

0/511وضعيت نابسامان اقتصادی پرسنل22

0/558عدم نگرانی فرد نسبت به  عواقب انجام تخلف اداری23

0/535زياد شدن فاصله طبقات اقتصادی در جامعه24

0/701پايين بودن هزينه  های اجتماعی فساد در جامعه25

0/639ارزش شدن اهداف مادی )هدف وسيله را توجيه می كند(26

0/626انجام خالف به عنوان يک حق برای متخلف )از اين راه حقم را می گيرم(27

0/467حاكم شدن رابطه به جای ضابطه در محيط های اداری28
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عامل ها )فرهنگی-اجتماعی(سازمانیگويه هارديف

0/590اطالع رسانی نکردن در خصوص مجازات متخلف در فضای اداری29

0/523دنبال مقصر بودن)به جای رفع  ريشه  ها و ضعف  های بنيادين(30

0/668ضعف در آگاهی  های عمومی نسبت به فساد و مصاديق آن31

0/577ترجيح مصالح سازمانی  بر منافع اجتماعی از سوی مسوولين32

0/342حاكم بودن فضای مچ گيری بجای ايجاد جو خود كنترلی33

0/505عدم توجه به آموزش  های دينی و اخالقی34

0/553رشد فرهنگ تظاهر و رياكاری در جامعه35

0/664احساس عدالت سازمانی پايين كارمندان از سازمان36

0/527عدم حمايت از مديران و كارمندان شايسته37

0/594اعالم نکردن آمارهای تخلف در هر سازمان در هر سال38

0/527شکسته شدن قبح رشوه دادن و گرفتن )برای رسيدن به حق بايد رشوه داد(39

0/600تأثير تخلف مسوولين بر كاركنان آن ها40

0/670محدود شدن كار فرهنگی به آمار برگزاری نماز و همايش41

0/708افزايش تمايل به گزارش كمی به مافوق )آمار صوری(42

0/591حاكم شدن جو رقابت ناسالم )چشم و هم چشمی( در جامعه43

0/528ناتوانی سيستم نظارتی در شناسايی فسادهای پنهان در بدو ايجاد44

0/669پايين بودن سرمايه اجتماعی )اعتماد، مشاركت و..(45

0/636بی  توجهی به جابه جايی به موقع كاركنان مالی46

0/667افزايش تمايل مسوولين به كتمان تخلف اداری47

0/713عدم اطالع رسانی به عموم در خصوص انواع جرايم و مجازات آن ها48
14/6813/308ارزش ويژه

30/5866/891درصد واريانس

0/9440/801آلفای كرونباخ

0/8860/852ضريب گاتمن

روش استخراج: تحلیل مؤلفه های اصلی )PCA(، روش چرخش: واريماکس با نرمال کردن به روش کیزر.

به منظور بررسی مناسب بودن و برازش ساختار دو عاملی تعیین شده در تحلیل عامل اکتشافی از 
تحلیل عامل تأيیدی استفاده شد. به اين منظور پس از رسم مدل در نرم افزار لیزرل و انجام تحلیل با 
روش مدل سازی معادالت ساختاری )SEM( شاخص های برازش اين مدل به روش تخمین »بیش ترين 
درست نمايی1 « محاسبه و ارزيابی شد. شاخص های برازش برای مدل مفروض )شکل 1( در جدول )2( 

خالصه شده است.
پس از بررسی و تأيید الگوهای اندازه گیری در گام اول از معادالت ساختاری پیشنهاد آندرسون و 

جربینگ)1998( برای تست فرضیه ها از معادله ساختاری استفاده شده است.

1-Maximum likelihood
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جدول 2  - شاخص های کلی برازش مدل نهايی برازش شده 

مقدارشاخص
541/63کای اسکوئر
1080درجه آزادی

)CMIN/DF(0/502کای اسکوئر نسبی

P1/000
(GFI)0/81شاخص نیکویی برازش

(RMR)0/078ریشه میانگین مربعات باقی مانده
(CFI)0/83شاخص برازش تطبیقی

(RMSEA)0/000ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

(AFGI)0/80شاخص نیکویی برازش اصالح شده

نتايج حاصل از اطالعات ارايه شده جدول 2 به شرح زير می باشد:
شاخص کای اسکوئر نسبی مدل از مقدار قابل قبول 0/502  برخوردار و نشان دهنده برازش خوب  
مدل است. همچنین  مقدار P بزرگتر از 0/05 است به همین دلیل مقدار کای اسکوئر برای الگو قابل 
قبول است و می توان نتیجه گرفت که بین ماتريس واريانس و کواريانس مشاهده شده با ماتريس 
واريانس و کواريانس باز تولید شده تفاوت معنا داری  وجود ندارد. با توجه به اينکه مقدار P برای 
الگوی مذکور بزرگ تر از 0/05 است می توان نتیجه گرفت که مقدار کای اسکوئر نسبی برای الگو 
قابل قبول است. GFI برای الگو 0/81 است که نشان می دهد بین ماتريس واريانس و کواريانس باز 
تولید شده و ماتريس واريانس و کواريانس مشاهده شده تفاوت چندانی وجود ندارد و اين نشان از 
برازش خوب الگو دارد.ريشه دوم میانگین مربع های باقیمانده يا RMR برای الگوی مذکور 0/078 
است و مقدار کمی است که اين نیز بیانگر خطای اندک الگو و برازش قابل قبول آن است. مقدار 
CFI برای الگو 0/83 و برازش بسیار خوب است. شاخص ريشه دوم میانگین  مربعات  خطای 

برآورد RMSEA نیز همانند شاخص RMR بر مبنای تحلیل  ماتريس باقی مانده دارد. الگوی 
قابل قبول دارای مقدار 0/05 يا کوچک تر برای اين شاخص هستند. مقدار اين شاخص برای  الگو 
0/000 است که اين شاخص نیز نشان از برازش خوب الگوها توسط داده ها  دارد. با توجه به مطالب 
باال می توان نتیجه گرفت که شاخص های کلی نشان از برازش خوب الگو توسط داده ها دارد يا به 
عبارتی می توان گفت که داده های جمع آوری شده به خوبی الگو را مورد حمايت قرار می دهند.

الگوی معادالت ساختاری به همراه ضرايب رگرسیونی در شکل 1 ارايه شده است.
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شکل 1 -مدل نهایی به همراه برآوردهای استاندارد شده
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نتيجه گيری:
فساد يک نیروي يک پارچه و متمرکز نیست که بتوان آن را به وسیله راه حلي تک بعدي کنترل 
نمود، بلکه مستلزم استفاده از رهیافتي کلي نگر چند بعدي است. برخی توجه به منشور اخالقیات 
سازماني به عنوان يکي از راهکارهاي عمده براي کاهش فساد اداري، به ويژه در جوامعي که داراي 
نظام هاي ارزشي و اعتقادي فراگیر هستند را مورد توجه قرار دادند)علی زاده و فانی،1385( با اين 

وجود هم چنان اين سازمان ها شاهد آمارهای فساد اداری است.
بررسی ها حاکی از آن بود قانون گريزي مديران؛ عدم پاسخ گويي و نظارت ضعیف؛ ضعف 
سیستم ارزيابي عملکرد؛ بوروکراسي زايد بخش دولتي)رهنورد و همکاران، 1389( عامل مهمی 
در ايجاد فساد سازمانی است. تحقیقات متعددی نشان از آن داشت که فرهنگ عامل اصلی فساد 
اداری شناخته می شود. نتايج اين پژوهش نیز نشان داد می توان عمده علل عمده فساد اداری را در 
دو سطح سازمان و جامعه جست و جو کرد. اين نتايج حکايت از آن داشت که سهم عوامل سازمانی 
در ارتکاب فساد سازمانی اهمیت بیش تری دارد. بر اين اساس  عواملی همچون عدم برخورد به 
موقع با عوامل فساد، اعمال نفوذ دستگاه های مختلف در استخدام افراد غیر اصلح، بی توجهی 
به نظر کارشناسان مجرب، عدم تناسب بین افزايش حقوق کارمندان با وضعیت اقتصادی جامعه، 
تفاوت فاحش حقوق کارمندان در دستگاه های اجرايی، وجود جو قانون شکنی، عدم تناسب بین 
جرم و مجازات، زمان بر بودن فرآيند رسیدگی به جرم، وجود امنیت شغلی برای فرد خطا کار، 
نقص در قوانین و بخشنامه ها، اعمال نفوذ دستگاه های مختلف در برگشت به کار افراد متخلف، 
ضعف در نظام پاداش و تشويق، عدم صالحیت و ناتوانی مسوولین تصمیم گیر، عدم صالحیت 
مسوولین مجری ، عدم اطالع رسانی قطعی از مراجع مسوول در برخورد با جرايم مالی، استعفا 
نکردن مسوولین رده باال در هنگام تخلف زير دستان، ضعف در نظارت دستگاه های ناظر، وضعیت 
نابسامان اقتصادی پرسنل، عدم نگرانی فرد نسبت به عواقب انجام تخلف اداری، احساس عدالت 
سازمانی پايین کارمندان از سازمان، عدم حمايت از مديران و کارمندان شايسته، شکسته شدن قبح 
رشوه دادن و گرفتن )برای رسیدن به حق بايد رشوه داد(، افزايش تمايل مسوولین به کتمان تخلف 
اداری، بی توجهی به جابه جايی به موقع کارکنان مالی، تأثیر تخلف مسوولین بر کارکنان آن ها از 
جمله اين عوامل مهم بر شمرده می شود. از نتايج به دست آمده می توان دريافت مهم ترين عامل 
بروز فساد در سازمان ها ريشه هاي فرهنگي دارند. بر اين اساس می توان فرهنگ سازمانی را يکی 
از مهم ترين عناصر تعیین کننده فساد اداری دانست. فرهنگ سازماني از طريق تأثیر بر كاركنان، 
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از قابلیت بااليي براي پیش گیري از بروز فساد اداري برخورداراست. فرهنگ سازماني همچنین 
منشأ شكل گیري سازمان غیررسمي است از اين رو می تواند ابزاری برای کنترل گروه های غیر 
رسمی باشد. هم چنین فرهنگ سازمانی مثبت از طريق تأثیر بر جامعه پذيری سازمانی، ايجاد سرمايه 
اجتماعی مثبت و هم چنین ايجاد هزينه اجتماعی برای تخلف در فضای اداری امکان تخلف را 
کاهش می دهد. فرهنگ سازمانی مثبت همچنین درک افراد از عدالت، اهداف سازمانی را بهینه 
می کند. ادراک عدالت سازمانی می تواند عامل کاهنده فساد اداری باشد. عدالت سازمانی از سوی 

ديگر سبب ايجاد احساس تعهد سازمانی و رضايت شغلی افراد در سازمان می  شود.
نتايج اين پژوهش نشان داد می توان عوامل مؤثر به فساد را در يک سازمان به دو سطح کلی 
سازمانی و فرهنگی اجتماعی دسته بندی نمود؛ عوامل سازمانی در قلمرو سازمان و عوامل اجتماعی 
در حوزه اجتماع و بیرون از سازمان بر فساد تأثیر می گذارد.از آنجايی که عمده اين عوامل فرهنگی 
هستند. می توان سهم عوامل فرهنگی را در ايجاد فساد سازمانی بیش از ساير عناصر دانست. از اين 
میان افزايش تمايل به گزارش کمی به مافوق )آمار صوری(،وجود جو قانون شکنی، افزايش تمايل 
مسوولین به کتمان تخلف اداری، بی توجهی به جابه جايی به موقع کارکنان مالی و زمان بر بودن 
فرآيند رسیدگی به جرم در میان ابعاد سازمانی همچنین فردگرا شدن جامعه، باال بودن سطح توقعات 
خانواده، پايین بودن هزينه های اجتماعی فساد در جامعه و عدم اطالع رسانی به عموم در خصوص 

انواع جرايم و مجازات از عوامل مهم و تأثیر گذار بر فساد مالی در سازمان ها بر شمرده شده اند.
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جستاری در کارکرد سازمان  بازرسی  کل  کشور

زهرا زارعی1 

 

 
از آن جايی که  سوء مديريت و  فساد اداری  و مالی در دستگاه های اداری و اجرايی عامل مؤثری در ايجاد 
نارضايتی میان مردم و تضعیف پايه های حکومت در هر جامعه ای محســوب می شــوند ، لذا بهترين روش 
مبارزه با بی قانونی و سو ء جريان در اداره امور کشور و  مؤثرترين  تدبیر برای پیش گیری از بروز جريان ناسالم 
اداری ، وجود نظارت مستمر و ايجاد نهاد های خاص نظارتی در کشور است . نهاد های نظارتی و بازرسی در 
کشور تضمین کننده سالمت دستگاه های اداری و دولتی است . يکی از انواع نظارت  ها بر عملکرد دولت، 
نظارت قضايی و اداری از طريق سازمان بازرسی کل کشور می باشد . اين نهاد، به موجب اصل 17۴ قانون 

اساسی، نظارت بر حسن  و صحت اجرای قوانین در دستگاه های اداری را بر عهده دارد. 
اين ســازمان به عنوان يک دستگاه ضد فساد و حافظ حقوق شهروندی  و تضمین كننده سالمت حاكمیت 
دستگاه هاي اجرايي و اصالح اقتدار آن ها محسوب می شود ، معیارها و شرايطی جهت تحقق نظارت تامه 
آن وجود دارد که اين شــرايط را می توان در چند مقوله ماهیت، ســاختار و کارکرد های سازمان  بازرسی  

کل کشورمورد تحلیل و بررسی قرار داد.  
 

واژگان کلیدي: سازمان بازرسی کل کشور ، نظارت قضایی و اداری ، حقوق شهروندی 

Email : z.zarei_67@yahoo.com 1-کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه عالمه طباطبایی و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد داریون
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مقدمه : 

نظارت به مجموعه فعالیت هايي اطالق مي شود كه با هدف تضمین موفقیت يك رفتار معین انجام 
مي پذيرد.  هرچه اهمیت يك نهاد بیش تر باشد ، اقدام های كنترلي آن با دقت بیش تري تدوين و 
اجرا مي شود تا ضريب اطمینان رفتار تا سرحد امكان ارتقا يابد.  به همین دلیل، کنترل و نظارت بر 
عملکرد سازمان های اداری و عمومی ضرورتی اجتناب ناپذيراست . نظارت بر دستگاه های اداری 
يکی از مســايل مهم حقوق عمومی اســت . کنترل اداره بايد به گونه ای باشد که بتوان به آسانی، 
اعمال و فعالیت های اداره را با قوانین، روش ها و خط مشی ها يی که از طرف هیأت حاکمه و قدرت 
سیاسی وضع شده است مطابقت داد  و از صحت اجرای آن اطمینان حاصل کرد و بدون نظارت و 
کنترل هیچ سازمانی به اهداف خود نخواهد رسید و دير يا زود به ورطه سقوط گرفتار خواهد شد . 
بنابراين رکن اصلی وظايف مديريت که تضمین کننده سالمت و صحت عملکرد سازمان نیز هست 
نظارت و کنترل می باشد اصولًا يکی از ابزارهای مهم در جهت حفظ و رعايت حقوق شهروندان و 
کنترل تخلفات و کاهش فساد و ايجاد عدالت اداری، نظارت و بازرسی است که اين امکان را به مديران 
اجرايی می دهد تا بتواند نسبت به اجرای هر چه بهتر حقوق شهروندان اقدام کنند و احیانًا نارسايی هايی 
را که در اين زمینه ممکن است بروز و ظهور کند با بازرسی دستگاه های دست اند رکار و اعمال نظارت 
بر آن ها به موقع رفع کنند . در اين میان استقالل دستگاه های بازرسی و نظارتی از جمله مهم ترين 
ويژگی های الزم برای دارا بودن يک سیستم نظارتی و کنترلی قوی و مناسب در کشور محسـوب 
مـی شــود زيرا ، الزمه نظارت مؤثر خروج نهاد ناظر از روابط سلسله مراتبـی حاکـم بر آن سازمان 
مـی باشد . عالوه براين داشتن نیروهای متعهد ،کارا ،  متخصص و با تجربه و همچنین داشتن ضمانت 
اجرای الزم برای تحقق نتايج بازرسی ها و پیشنهادات ارايه شده از سوی دستگاه های نظارتی نیز در 

زمره  ويژگی های يک سیستم کنترل قوی و مناسب قرار می گیرد . 
 هرچند که تظلم خواهی مردم ماهیت  قضايی دارد، ولی بارها  اتفاق افتاده است که مردم از عدم 
توجه به خواســته هاي برحقشــان از مراجع مربوطه مأيوس شده و فرياد خويش را راهی محافل و 
مجالس عام کرده اند.  اين فريادخواهی  نه تنها  ممکن است در مقابل ستم فردي باشد ، بلکه می تواند 
در برابر يک ستم اجتماعی از سوي مردم اعمال شود)هاشمی، 1386 ،ص 162(  .  تظلم خواهی غیر 
قضايی همواره در ايران وجود داشته است مثلًا برخی اوقات ، فرد تظلم ديده ، ظلمی را که بر او رفته 
است  در مسجد بیان می داشته و با اين کار دست به احقاق حق خود می زده است)همان ، ص 163 (. 
درست است که چنین  تظلم خواهی  الزامات سفت و سختی را  در پی ندارد  اما  بی نتیجه  و بی فايده 
نیز نمی باشد ؛ زيرا با علنی شدن مسايل، طرف شکايت سعی خواهد کرد که با واکنش مثبت وجهه 
خود را در انظار حفظ کند.  در نظام حقوقی کشورمان عالوه بر نظارت قضايی بر اعمال و اقدام های 
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دســتگاه هاي اداري ، يک نوع نظارت غیر قضايی )نظارت قضايی و اداری (  نیز پیش بینی شــده 
است )طباطبايی موتمنی ، 1388( ، 182 نمونه اي از اين مورد را می توان اصل 174قانون اساسی و 
سازمان بازرسی کل کشور دانست. اين اصل قانون اساسی را می توان به عنوان  يکی از شاهکارهاي  

قانونگذار اساسی در زمینه حقوق ملت و شهروندان به شمار آورد.
منبعث از اين اصل ، سازمان بازرسي كل كشور زير نظر قوه قضايیه موظف است ، عالوه بر حسن 
جريان امور و اجرای دقیق قوانین در دســتگاه های اداری، ضعف هايی را که در اجرای قوانین در 
سیستم اجرايی وجود دارد مشخص کند و آن را به مقامات و مسوولین منعکس کند تا  بهترين راه 
حل  را برای  آن ارايه  دهند . اين نهاد به شکايات شهروندان علیه  سوء عملکرد و تخلفات دستگاه هاي 
دولتی و  عمومی رسیدگی می کند و نتايج رسیدگی خود را در قالب هايی همچون صدور  توصیه نامه 
و گزارش ها به  نهادهايی که قانون مشخص کرده ارايه می دهد و تصمیمات آن فاقد قوه الزم االجرا 
است ولی اين تصمیمات می تواند منجر به تصمیمات قضايی و سیاسی علیه مقام ها و نهادهاي  خاطی 
گردد و از طرق ديگري اشخاص و نهادهاي  متخلف  را مجبور  به اجراي تصمیماتش می کند ويژگی 
ديگر اين نهاد استقالل آن است . باتوجه به اين مطالب ، مقاله حاضر سازمان بازرسی کل کشور را از 

حیث ماهیت ، ساختار ، کارکردهای آن مورد  بررسی قرار می دهد.

تبيين مفاهيم:

مفهوم نظارت  :   

از نظر لغوي کلمه نظارت به فتح و کسر نون به کار می رود و ريشه آن» نظر« است . نظر در لغت به 
معنی مشاهده ، تأمل و تفکر در چیزي آمده است . » نظر«در معانی ديگري نظیر مهلت ، انتظار، حکم 
و فصل دعاوي نیز به کار رفته است. کلمه ناظر نیز از همین ريشه است و به معنی نگاه کننده، چشم، 
مراقب و نگهبان استعمال شده است. از نظر لغوي، نظارت در ادبیات فارسی به »مراقبت ، تحت نظر 

و ديده بانی داشتن بر کاري است«)دهخدا، 1385، 3/2005(.
از نظر اصطالحی نظارت را به صورت هاي گوناگون تعريف کرده اند که به برخی از اين تعاريف
 اشاره می شود :  به نظر »استونر«کنترل و نظارت عبارت است از : فعالیتی منظم که ضمن آن نتايج 
مورد انتظار در قالب استانداردهای انجام عملیات معین شده و سپس سیستم دريافت اطالعات طراحی 
می شود. عملیات پیش بینی و انجام شده با هم مقايسه می گردند تا اختالف و انحراف ها ارزيابی و 
میزان اهمیت آن ها مشخـص شــده  و سرانجام اصالحات الزم برای تحقق هـدف ها و ماموريت های 
ســازمان ، صورت پذيرد )دادگر ،1380، ص 127 (و يکی از نويسندگان کشورمان،  نظارت را تطبیق 
فعالیت ها ي يك مؤسسه با اهداف تعیین شده طبق موازين قانوني و همچنین انطباق فعالیت هاي مردم با 

موازين قانوني و نظم اجتماعي تعريف کرده است )انصاری ،1386، ص149(.
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 نظارت  فعالیتي  است كه  ضمن آن  عملیات پیش بیني شده  با عملیات  انجام شده  مقايسه  مي شوند 
و درصورت وجود اختالف و انحراف)بین آنچه بايد باشد و آنچه هست( به رفـع و اصالح آن اقدام 

مي شود )صادقی1383 ، ص 185 (.
 يکی از نويســندگان، نظارت را براساس بینش الهی بدين شرح تعريف نموده است : مراقبت و 
زيرنظر قرار دادن نیروي انسانی و کارها به منظور حفظ سالمت نیروي انسانی و مطلوبیت کارها است 

) میرمحمدي، 1383 ،ص 12 (.
 بنابراين در تعريفي جامع مي توان گفت نظارت عبارت است از: استفاده از راهكارهاي علمي و 
مهار ت هاي عملي براي بررسي انطباق فعالیت ها با قوانین و مقررات مورد عمل و كفايت آن ها به 
منظور ارزيابي میزان تحقق اهداف ، پي بردن به نقاط ضعف و قدرت عملكردها ، ارائه راه حل هاي 

اصالحي و افزايش بهره وري )صفرخانی ،1388، ص 56(. 
مبانی و فلسفه نظارت:

 حکومت از يک سلسله نهادهاي اساسی و دستگاه هاي سیاسی ، اقتصادي ، فرهنگی و  اجتماعی 
تشکیل شده که هر کدام در حوزه مسوولیت ها و اختیارات قانونی خود، اعمال گسترده و متفاوتی 
را انجام می دهند و اين نهاد ها با در اختیار داشتن بیش ترين امکانات و وسايل و منابع مالی و انسانی 
قســمت اعظم قدرت و زمامداری را اعمال می نمايد لذا زمینه انحراف و سوءاستفاده از اختیارات 
قانونی در آن ها به مراتب بیش تر است به همین دلیل کنترل قدرت اين دستگاه ها و نظارت دقیق و 
مستمر بر اعمال آن ها اهمیت و ضرورت دارد. حال چرايی و فلسفه نظارت بر اعمال دولت را بدين 

صورت می توان برشمرد :  
1 - نظارت بر اعمال حکومت در توسعه سیاسی و ايجاد بینش و شعور سیاسی در مردم و در نتیجه، 
ارتقاي کیفی هم سويی بین مردم و دولت تأثیر مستقیم دارد به گونه اي که سطح همکاري هاي بین مردم 
و نهادهاي دولتی گسترش يافته و مردم با آگاهی که نسبت به اعمال کارگزاران و نهادهاي حکومتی به 
دست می آورند در رفع عیوب و پیشرفت مسوولیت هاي دولت همکاري و همراهی می نمايند در حالی 

که بدون نظارت چنین انتظاري را نمی توان داشت )موسی زاده ، 1390، ص 163(.
2-جلوگیري از استبداد، فساد سیاسی و خودکامگی سران و کارگزاران حکومتی از طريق نظارت بر 
اعمال دولت مردان و افشاي عملکرد خودکامگان و فساد کارگزاران که در مبارزه براي حفظ سالمت 
نظام سیاسی اجتناب ناپذير می باشد. بی گمان در نظام هاي مردم ساالر ، مراقبت و نظارت دايمی بر 
اعمال دولت مردان و فعالیت هاي قدرت طلبانه صاحبان زر و زور ضرورت حیاتی داشته و نتیجه آن 
می تواند در پیش گیري از شکل گیري گونه هاي استبداد مؤثر و نقش آفرين باشد) همان ،ص 164(.
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3 - توســـل به مشـروعیت سیاسـی پايـدار که مطلـوب هـر نـوع نظام سیاسـی اسـت.  نظارت  با 
مکانیـزم هاي گوناگون، عملکرد حاکمان را در منظر و چشم انداز مردم قرار می دهد تا به يکی از دو 
حالت رضامندي و ناخوشنودي دست بیابند و دولت ها با احراز ناخشنودي ملت هاي خود، تالش در 
جلب رضايت  عمومی  نموده  و مشروعیت  سیاسی خود را  تضمین می نمايند.  بی گمان  مشروعیت  
دولت ها در ابتدا  با آراء عمومی دست يافتنی است.  لکن دولت ها  در ادامه حیات خود به مشروعیت 
پايدار نیاز دارند و ممکن است به رغم داشتن پشتوانه آراء مردمی، به علت کوتاهی ها و يا فساد ، در 
معرض ناخشنودي و يا خشم ملت قرار گیرند و  تداوم مشروعیت  آنان دچار خدشه  و  چالش شود.  
نظارت  مداوم بر اعمال حکومت اين امکان  را فراهم  می سازد که  دولت ها  با توجه  به کاستی ها، 
خود را براي جلب رضايت عمومی آماده نمايند و از اين طريق به مشروعیت خود تداوم بخشند )عمید 

زنجانی و موسی زاده، 1389 ،ص 49(.
4-پیشــگیري از تجاوز به آزادي ها و حقوق عمومی در برخورد با اقتدار دولت ، به طوري که 
موازنه بین آزادي ها و حقوق ملت از يک ســو و اختیارات و اقتدار دولت از سوي ديگر برقرار و 
حقوق ملت در روند اعمال اقتدار دولت مورد تجاوز قرار نگیرد. هر چند راهکارهايی چون تفکیک 
قوا يا استقالل قوا در ايجاد تعادل و موازنه سیاسی و حفظ و حراست از آزادي ها و حقوق عمومی 
در قانون اساسی پیش بینی می شود لکن براي محدود کردن آن بخش از اعمال حکومت و رفتار 
دولت مردان که بر آزادي هاي فردي و حقوق اجتماعی شهروندان آسیب می رساند بايد تمهیدات 
ديگري چون رسیدگی در دستگاه قضايی پیش بینی شود که خود در عمل نیاز به نظارت بر اعمال 
حکومت دارد. بدين جهت است که در مقابل وظیفه حفظ آزادي ها و حقوق عمومی که بر عهده 
قوه قضايیه است سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده تا نظارت در خدمت قضاوت قرار گیرد 

) همان ، ص 51 (. 
غیر از داليل عقلی و منطقی  پیش گفته از جمله می توان اســتدالل کرد که از جهت نقلی و با 
ارجاع به ســیره معصومین )ع( ، حاکم اسالمی موظف است که برای اعاده حکومت مطلوب ، به 
سیره سیاسی علوی و ... تاسی کند که از جمله نکات مثبت حکومت علوی نظارت آن حضرت 
و مسووالن رده باال بر زير دستان و ساير نیروهای تحت امر بوده است . چنان كه در نامه حضرت 
امیرالمؤمنین علي)ع( به مالك اشتر نخعي زماني كه وي را به عنوا ن والي مصر و اطراف آن معرفي 
فرمودند ، آمده اســت كه:»همه كارهاي كارگزاران را تحت نظر بگیر و بازرســان مخفي از میان 
مردماني كه اهل صدق و وفا هستند بر آنان بگمار زيرا تحت نظر قرار دادن پنهاني امور كارگزاران 
آنان را وادار به حفظ امانت و مدارا با رعیت مي نمايد و معاونان خود را با دقت كامل زير نظر بگیر 
در آن هنگام كه كسي از آنان دست به خیانت گشود و اين خیانت را اخبار بازرسان مخفي تأيید 
كردند از جنبه شهادت به آن اخبار اكتفا نموده و كیفر بدني را براي او اجرا كن و آن چه را كه به 
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دست آورده از او بگیر و او را به موقعیت ذلت و خواري بكشان و با نشان خیانت او را مشخص نما و 
ننگ تهمت را بر گردنش بیاويز«  ) عالمه جعفری )ره(  ، 1379 ، ص 958 و 960(. 

سازمان بازرسی کل کشور: 

 اولین نهاد نظارتی قضايی و اداری در ايران، را بايد » دفتر بازرســي كل كشــور« دانست که در 
ســال 1315 هجري شمسي، با تصويب قا نون اصالح قســمتي از قانون اصول تشكیالت عدلیه،  
تحت رياست وزير دادگستري ايجاد شد.  به موجب  ماده 6 آن ، دفتر بازرسي كل كشور از دفاتر 
اختصاصي وزير عدلیه  شمرده  شد . در سال 1322 ، وزير دادگستري طي بخشنامه اي  به واحدهاي 
مربوطه ابالغ كرد كه نظارت خود را در امر بازرســي كل كشور از طريق مدير كل كشور و امور 
دادسراها اعمال خواهدکرد.  بدين ترتیب امور بازرسي كل كشور تحت رياست وزير دادگستري 
انجام مي شــد تا آنكه در تاريخ 14 اسفند ماه ســال 1333 ، اليحه اصالح قسمتي از قانون اصول 
تشكیالت دادگستري و استخدام قضات در كمیسیون مشترك مجلسین به تصويب رسید كه مواد 

7 الي 13 اين قانون در مورد بازرسي كل كشور است.
در سال 1347 ، قانون تشكیل سازمان بازرسي شاهنشاهي مشتمل بر14ماده و2 تبصره به تصويب 
مجلس رســید .به موجب اين قانون ، اداره كل بازرسي كل كشــور به اداره كل بازرسي وزارت 
دادگستري كه وظیفه آن منحصرًا رسیدگي به امور قضايي و اداري دادگستري بود تبديل و ساير 
وظايف اداره كل بازرسي كشور به عهده سازمان بازرسي شاهنشاهي  محول  شد. مطابق ماده يک 
قانون مذكور سازمان بازرسي شاهنشاهي تحت نظارت شخص شاه بود و نخست وزير، مسوول  امور 

مربوط به اين سازمان در مجلسین گرديد ، تعیین رئیس سازمان به فرمان شاه صورت مي گرفت . 
 پس از پیروزي شكوهمند انقالب اسالمي در ايران ، سازمان  بازرسي شاهنشاهي منحل و مطابق 
اليحه قانوني ســازمان بازرسي كل كشــورمصوب 1357/12/7اولین سازمان بازرسي كل كشور 
تشــكیل شد . به موجب اين اليحه كه مشــتمل بر 10 ماده و 2 تبصره بود،  سازمان بازرسي تحت 
رياســت وزير دادگســتري انجام وظیفه مي نمود و عمدتًا اين وظیفه به يكــي از معاونان او به نام 
سرپرست سازمان محول گرديده بود. اليحه مزبور كه به طور رسمي سازمان بازرسي شاهنشاهي و 
اداره كل بازرسي دادگستري را منحل اعالم كرد، با الهام از قانون مربوط به اداره كل بازرسي كل 
كشور مصوب سال 1333 و مقرراتي شبیه به آن تنظیم شد و آيین نامه ي اجرايي آن نیز در جلسه 

مورخ6/5 /1358هیأت وزيران دولت موقت جمهوري اسالمي ايران در 19 ماده به تصويب رسید.
 آشــفتگي هاي اداري پس از پیروزي انقالب اسالمي كه نشأت گرفته از آثار قهري هر انقالب 
بوده و جو حاكم بر دستگاه هاي دولتي و وابسته به آن ها در آن زمان ، قدرت هرگونه اقدام مؤثر 
و تحركي را از اين سازمان سلب نمود تا اينكه قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران كه در تاريخ 
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1358/8/24 به تصويب مجلس خبرگان رسید و موجوديت قانوني اين سازمان به قوه قضايیه كه 
قوه اي مستقل است محول شد سپس با تصويب قانون وآيین نامه اجرايي آن، سازمان بازرسي كل 

كشور عملًا فعالیت خود را آغاز نمود . 
براساس اصل174  قانون اساسی، سازمان بازرسي كل كشور تحت نظر قوه قضايیه مسوولیت نظارت 
بر حسن جريان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری کشور را بر عهده دارد و به عنوان 
يک دستگاه ضد فساد و حافظ حقوق شهروندی و تضمین كننده سالمت حاكمیت دستگا ه هاي 

اجرايي و اصالح اقتدار آن ها محسوب می شود.   
اين نهاد با توجه به قانون تشــكیل سازمان بازرسي كل كشور و آيین نامه اجرايي قانون مذكور، 
موظف به  بازرسي و نظارت مستمر بر كلیه وزارتخانه ها و ادارات و امور اداري و مالي دادگستري، 
ســازمان ها و دســتگاه هاي تابعه قوه قضايیه و نیروهاي نظامي و انتظامي و شــركت هاي دولتي و 
شــهرداري ها و مؤسسات وابســته به آن ها و دفاتر اسناد رسمي و مؤسسات عام المنفعه و نهادهاي 
انقالبي و ســازمان هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا ســهام آنان متعلق به دولت است يا دولت 
به نحوي از انحاء بر آن ها نظارت يا كمك مي نمايد ، می باشــد ؛ اين نهاد نحوه عملكرد و رفتار 
مســووالن از حیث اصول مديريت، استفاده از منابع ، ايجاد تحول و بكارگیري فناوري هاي نوين 
در جهت تسريع و تسهیل در امور و نیز صحت عمل، حسن شهرت، انضباط، مسوولیت پذيري و 
پاسخگويي، رعايت حقوق مردم و اخالق حرفه اي و شئون اسالمي را بررسي مي نمايد. همچنین 
بررسي اوضاع عمومي و اجتماعي اعم از آ ن كه مربوط به تمام يا بخشي از كشور يا يك منطقه باشد 
از قبیل پیشرفت اجراي برنامه هاي توسعه بخشي ، استاني و ويژه ، رشد اقتصاد ملي ، سرمايه گذاري ، 
رقابت پذيري، اشتغال زايي،  تراز تجاری،  فاصله دهك هاي اجتماعي،  امنیت قضايي، امور انتظامي، 
حقوق شهروندي و حفظ محیط زيســت در حدود وظايف و مأموريت های دستگاه های مشمول 
بازرسی را نیز بر عهده دارد. اين بازرسی که عمده فعالیت های سازمان را در بر می گیرد در قالب برنامه 
سالیانه با استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود مبتنی بر پايه های علمی و شناخت کامل از نیازها و 

شرايط حاکم بر کشور صورت می گیرد.
اين نهاد عالوه بر بازرسی مستمر می تواند به شکايات اشخاص علیه سوء مديريت يا سوء عملکرد 
دستگاه های اجرايی رسیدگی کند و نهاد ها و سازمان های تحت صالحیت خود را مجبور به پاسخگويی 
کند و در نهايت گزارش بازرسی خود را که حاوی پیشنهادهای اصالحی است به مقام هايی چون رهبری، 
ريیس قوه قضايیه، ريیس جمهور و وزير ذی ربط ارسال و چنانچه به وقوع تخلف يا جرمی برخورد 
نمايد، به مراجع صالح قضايی يا اداری اعالم نمايد  .  تصمیماتی که اين سازمان  اتخاذ می کند فاقد 
قدرت الزم االجرا است و از طرق ديگري که در ادامه خواهد آمد اشخاص و نهادهاي متخلف را 

مجبور به اجراي تصمیماتش می کند .
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بررسی ساختار، ماهیت وکارکردهاي سازمان بازرسی کل کشور: 

بند اول-از نظر سند تأسیس :

طبق اصل 174 قانون اساسي سازماني به نام »سازمان بازرسي كل كشور« زير نظر قوه قضايیه تشكیل 
مي شود که حق نظارت نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحیح قوانین در دستگاه هاي اداري را 
برعهده دارد . بنابراين اين نهاد مشروعیت خود را از باالترين سند قانونی کشور » قانون اساسی « دريافت 
کرده است عالوه بر آن، مجلس نیز قوانینی را پیرامون  حدود اختیارات و وظايف اين سازمان  به 
تصويب رسانده است. با توجه به اينکه هدف مقنن از تأسیس اين سازمان تضمین حقوق شهروندان 
در برابر ادارات دولتی از طريق نظارت قضايی و اداری برآن است و با اين وصف نهادهای قضايی 
چون ديوان عدالت اداری از شــمول مصاديق اين نهاد نظارتی خارج اســت . عالوه بر اين حـوزه 
نظارت اين نهاد محـدود به اداره های دولتـی است و شامـل مؤسسات بخـش خصوصـی نمـی شود 
به موجب بند »د« ماده 4 آيین نامه اجرايی قانون تشکیل سازمان بازرسی، نظارت شامل مؤسسـات و 
بنگاه های خصوصی نمی شود که از وجوه عمومی استفاده نمی کنند. بر اساس مفهوم مخالف اين ماده،  
اگر بخش خصوصی از وجوه عمومی استفاده کند ، مشمول نظارت اين سازمان قرار خواهد گرفت . 
عالوه بر نظارت مستمر بر  عملکرد  دولت ، به  تظلم خواهی  شهروندان هم رسیدگی می کند همان 
طور که در ماده 12 آيین نامه اجرايی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب  1387/12/27 
پیش بینی شده است که : سازمان می تواند با شکايت های اشخاص ، در خصوص سوء جريان اداری و 
مالی و نقض قوانین و مقررات دستگاه های اداری رسیدگی نمايد؛ ضمنا بايد توجه داشت که اين نهاد، 
يک نهاد تعقیب تمام عیار ، مثل دادسرا نیست بلکه در نهايت می تواند مثل ضابطین قضايی صرفا بخشی 
از فرايند تعقیب ، يعنی جمع آوری و ارايه داليل را انجام دهد و پس از بازرسی حق مواخذه  و مجازات 
متخلفین از قانون را ندارد بلکه بر اساس قاعده جدايی مقام تعقیب از مقام قضايی  بايد متخلفان از قانون 

را به مراجع  قانونی يعنی مراجع قضايی يا انتظامی ،  معرفی نمايد .
 

بند دوم-از حیث استقالل نهادي:

بنابر تعاريف موجود از نهاد نظارتی، استقالل اين نهاد يکی از ويژگی هاي عمده و اصلی اين نهاد به 
شمار می آيد اين موضوع کاملًا بديهی است که نهادي که دست به رسیدگی به شکايات شهروندان 
علیه مقام ها و نهادهاي عمومی دولتی می زند الزامًا بايد داراي استقالل کامل باشد ؛ زيرا استقالل نهاد 
ناظر از اداره ، مهم ترين تضمین صیانت از حقوق اداره شوندگان در برابر اداره است وآنچه بیش از هر 
چیز در تضمین اين استقالل نقش دارد ، استقالل ارگانیکی اين نهاد از اداره است.  به اين مفهوم که 
سازمان تحت تصدی نظارتی از سازمان های تابعه اداره تحت نظارت نبوده و در نتیجه اجبار سلسله 
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مراتبی قادر به تأثیر گذاری بر اقدام های اين نهاد نباشد و بتـواند صالحیت خود را کاملًا بی طرفانه و 
منصفانه اعمال کند . شناسايی استقالل ارگانیکی برای نهاد نظارتی مستلزم استقالل اين نهاد در انتصاب يا 
استخدام اداره کنندگان ارشد و بازرسان مربوطه )استقالل اداری ( و پیش بینی بودجه مستقل در قانون 
بودجه هم شأن با سازمان های مستقل )استقالل مالی ( و مصونیت در خصــوص متصديان    می باشد. 
حال هرکدام از اين معیارها را براي سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار می دهیم )گرجی ، 

بابايی، ص 149 (.
همان طور که گفته شد نهاد نظارتی بايد دارای استقالل ارگانیکی ، هم نسبت به سازمان های تحت 
صالحیت و هم نسبت به نهاد مؤسس خود باشد؛ اما سازمان بازرسی کل کشور به عنوان يکی از 
ارکان وابسته به قوه قضايیه از استقالل خاصی در برابر بخش عظیمی از اداره های تحت  صالحیت 
خود  يعنی دستگاه های اداری  قوه  مجريه  و مقننه بهره مند می باشد و به موجب اصل 156 قانون 
اساسی قوه قضايیه ، قوه ای مستقل است و استقالل در اين اصل به اين معنی است که اين قوه در 
برابر هیچ يک از قوای ديگر دارای مسوولیت قضايی يا  سیاسی نیست. حال با توجه به اطالق عبارت 
» دســتگاه های اداری «در اصل 174  قانون اساسی، نظارت سازمان شامل دستگاه های اداری قوه  
قضايیه  نیز می شود. لذا ، سازمان بازرسی کل کشور  به عنوان سازمانی وابسته قوه قضايیه در برابر 
قوای مجريه و مقننه موظف به پاسخگويی نمی باشد و دارای استقالل است . اما در عین حال همین 
وابستگی ارگانیکی سازمان بازرسی به قوه قضايیه هم در بعد اداری و هم مالی می تواند موجب تقلیل 

نظارت سازمان بازرسی کل کشور به نظارت سلسله مراتبی )داخل (شود .  
 بر اساس ماده 4 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ، ريیس سازمان توسط ريیس قوه قضايیه 
از میان قضات شرع و يا قضاتي كه داراي رتبه 10 یا 11 قضايي باشند تعیین مي شود. ريیس سازمان 
مي تواند يك نفر  قايم مقام  براي خود از میان قضات با صالحیت انتخاب كند كه  با پیشــنهاد و 

تصويب ريیس قوه قضايیه تعیین مي گردد، همچنین مي تواند به تعداد الزم معاون داشته باشد.
بنابر ماده مذکور سازمان بازرسی کل کشور را از لحاظ سازمانی نمی توان مستقل دانست اما از بعد 
استقالل اداری قانونگذار عادی امتیازاتی را به اين نهاد واگذار کرده است که به  استقالل اداری سازمان 
بازرسی کمک می کند به عنوان مثال : نظارت و بازرسي توسط بازرس يا هیأت  هاي بازرسي به عمل 
مي آيد که از بین اشخاص واجد صالحیت ، توسط ريیس سازمان و يا مقام های مجاز از طرف وي 
تعیین مي شوند و ريیس هیأت بازرسي از بین دارندگان پايه قضايي يا متخصصین و كارشناسان برجسته 
و مورد اعتماد تعیین خواهد شد. مهم تر اينکه هیأت بازرسي می تواند برای انجام اظهار نظر كارشناسي 
حسب مورد از كارشناسان سازمان و يا خارج از سازمان اعم از كارشناسان دستگاه هاي اداري كشور، 
رسمي و غیررسمي استفاده نمايد. انجام هرگونه نظارت و بازرسي، مستلزم صدور حكم مأموريت از 
ســوي ريیس سازمان يا مقام مجاز از طرف ايشان خواهد بود. در احكام مأموريت  قلمرو محیطي، 
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زماني و موضوعي بازرســي و مدت آن صريحًا تعیین می شود. اما بازرسي از دادگستري و ديگر 
نهادها و سازمان هاي وابسته به قوه  قضايیه با اجازه و موافقت رياست قوه  قضايیه انجام مي گیرد.  

 از حیث مالی ، بودجه سازمان در بودجه کل کشور تحت رديف مستقل ذيل رديف دادگستری 
منظور و يک پنجم آن خارج از شمول محاسبات عمومی و ساير مقررات صرف خواهد شد. 

اما از اين حیث مصونیت امتیاز خاصی برای مقام ها و بازرســان سازمان بازرسی پیش بینی نشده 
است با اينـکه وظیفـه خطیـر نظارت برعملکـرد دولت  مـی توانـد زمینـه ساز ايجـاد انـواع تهـديدها 
و پرونـده سازی ها باشد. از اين رو ، جهت تضمین استمرار تصدی مناصب ، شايسته است تا انواع 
مصونیت های خاص در خصوص متصديان اين نوع نظارت پیش بینی شود. با اين حال ، با توجه به 
اينکه ريیس  و بخشی از مقام های اين نهاد از دارندگان پايه قضايی هستند صرفًا  اين دسته از مأمورين ، از 
امتیازات اصل منع عزل قضات که در اصل 164 قانون اساسی به آن تصريح شده است بهره مند خواهند 

بود. 

بند سوم- از حیث رسیدگی فراقضایی:

شکل رسیدگی اين نهاد نظارتی به شکايات شهروندان و تخلفات دستگاه هاي دولتی به روش 
فراقضايی انجام می گیرد بدين معنی که اهداف کالســیک اين نهادها نظارت بر اعمال اداره های 
دولتی و بهبود آن ها و افزايش مسوولیت ارگان ها در برابر عموم شهروندان از راه هاي گفت و شنود 
بین آن ها وپاسخگويی اداره ها ، مشارکت  شهروندان  در  رسیدگی  و  جبران  خسارات  وارده  به  

آنان  است.   
 قوانین داخلی سازمان بازرسی در اين زمینه تصريح می کنند ،که پس از وصول شکايت،  بالفاصله 
مراتب به يكي از بازر سان وكارشناسان متخصص در رشته مربوطه ارجاع و شخص مذكور بررسي هاي 
الزم را  انجام داده و نهايتًا با دريافت مستندات از دستگاه مشتكي عنه يا اخذ اظهارات مسوولین مربوطه نظر 
كارشناسي خود را بر وقوع و يا عدم وقوع  تخلف اعالم می نمايد . نكته قابل توجه اينكه به موجب ماده 8 
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشوركلیه مسووالن ذي ربط در وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات 
اسناد و اطالعات و مدارك مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس يا بازرسان 
اعزامي قرار داده و همكاري الزم را مبذول دارند. چنانچه مسوولین امر از خواسته بازرس سرپیچي نموده و 
حاضر به ارسال اسناد و مدارك الزم نباشند و به اصطالح از انجام اين تكلیف قانوني استنكاف نمايند مطابق 
قانون به حبس يا انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي محكوم خواهند شد و در صورتی که اسناد و 
مدارک سّری باشند رونوشت به طريق دست نويس تهیه می گردد ؛ مگر در مواردی كه بنا به تشخیص 
سازمان، تهیه تصوير آن ضروري باشد. در صورتی که اسناد سّری در اختیار استانداري، ديوان محاسبات 
استان، اداره كل اطالعات ، واحدهاي نظامي و انتظامي استان باشد دسترسی به اين اسناد می بايد با اجازه و 
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موافقت ريیس سازمان صورت گیرد.  
و ماده 32 آيین نامه اجرايی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشورمقرر می دارد: هرگاه براي 
روشــن شــدن مطلب و رفع ابهام يا در جهت تكمیل اطالعات، نیاز به اخذ توضیح از مسوولین و 
كاركنان دســتگاه هاي مشمول نظارت و بازرسي باشد، آنان موظف هستند به سؤال های كتبي يا 
شفاهي بازرس پاسخ داده و مطالب آنان صورت جلسه خواهد شد و همچنین در صورت نیاز مي توان 

اشخاص مزبور و ساير افراد مرتبط با موضوع را جهت اخذ توضیح به سازمان دعوت نمود.
اين نهاد عالوه بر رســیدگی به شــکايات شهروندان علیه دستگاه هاي دولتی و عمومی، به طور 
خودجوش و بدون شکايت نیز به تخلفات و سوءمديريت نهادها، نظارت خود را اعمال می کند ؛ تا 
آنجا که موظف بر بازرسي و نظارت مستمر بر كلیه وزارت خانه ها و ادارات و امور اداري و مالي 
دادگستري، سازمان ها و دستگاه هاي تابعه قوه قضائیه و نیروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات و 
شركت هاي دولتي و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آن ها و دفاتر اسناد رسمي و مؤسسات عام المنفعه 
و نهادهاي انقالبي و سازمان هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آ نان متعلق به دولت است يا 
دولت به نحو ي از انحاء بر آن ها نظارت يا كمك مي نمايد و كلیه سازمان هايي كه شمول اين قانون 
نسبت به آن ها مستلزم ذكر نام آن ها است ، بر اساس برنامه منظم می باشد . بنابراين سازمان بازرسی 
کل کشور اختیار رسیدگی خود جوش و مستقل )بازرسی مستمر ( علیه تخلفات و سوء عملکرد 
نهادهای عمومی و دولتی را دارد . زمانی که نظارت و بازرسی مستمر در کار باشد ، حقوق و آزادی های 
عمومی مصرح در اصل سوم  قانون  اساسی جمهوری  اسالمی ايران به ويژه بندهای  6الی10 ،12و 14ذيل 

آن و ساير اصول مربوطه تأمین  و تضمین می گردد. ( 
همچنین اين نهاد، بازرسي هاي فوق العاده ای حسب االمر مقام معظم رهبري )مدظله العالي( و يا به 
دستور ريیس قوه قضايیه و يا درخواست ريیس جمهور و يا كمیسیون اصل90  قانون اساسي مجلس 
شــوراي اسالمي و يا بنا  به تقاضاي وزير يا مسوول دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و يا  در موردي 
كه به نظر ريیس ســازمان ضروري تشخیص داده شود، انجام می دهد.  اين نوع بازرسي  به لحاظ  
حساسیتي كه در نوع آن  وجود دارد مي بايست در يك زمان معین و مشخص انجام و صرف نظر 
از ارسال گزارش به سازمان مركزي ، نسخه اي از گزارش نهايي آن به مراجع مربوطه )درخواست 

كننده( ارسال شود.   
زيرا که قانون تشكیل سازمان بازرسي كل كشور اعالم کرده است که موارد تخلف و نارسا يی ها 
و سوء جريان های اداري و مالي در خصوص وزارت خانه ها و نهادهاي انقالب اسالمي و بنیادها به 
ريیس جمهور و در خصوص مؤسسات و شركت هاي دولتي و  وابسته به دولت به  وزير ذي ربط 
و در مورد شــهرداري ها و  مؤسسات وابسته ، به وزير كشور و در خصوص مؤسسات غیر دولتي 
كمك بگیر از دولت به وزارت امور اقتصادي و دارايي و در خصوص سوء جريانات اداري و مالي 
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مراجع قضايي و واحدهاي تابعه دادگستري به ريیس قوه قضايیه و در موارد ارجاعي از كمیسیون 
اصل 90 قانون اساسي نتیجه بازرسي به آن كمیسیون اعالم خواهد شد.

 بند چهارم- از حیث ضمانت اجراي رسیدگی:

چنانچه از تعريف اين نهاد فهمیده می شود ضمانت اجراي تصمیماتش ضمانت اجراي نرم است. 
يعنی اين نهاد داراي قدرت الزم االجرا براي اجرايی کردن تصمیمات خود نمی باشد  بلکه اين نهاد 
نتیجه تصمیمات خود را در قالب گزارش هاي ويژه و يا ساالنه به  نهادهايی که قانونًا براي دريافت 
آن ها ذي صالح هستند ارايه می دهند. اين نهاد نوعی دستگاه  نفوذ و تأثیر است و از راه هاي فرا 
قضايی حل اختالفات بهره می گیرد و به افکار عمومی به ويژه از طريق انتشار گزارش فعالیت خود 

تکیه می کند )عباسی، 1389 ، ص 268(.  
 در کل نتیجه تمام بررسي ها و رسیدگي هاي سازمان بازرسي كل كشو ر، گزارش هاي بازرسي 
خواهد بود كه توســط بازرسان تهیه و به مراجع مختلف ارسال می گردد. در بازرسي هاي سه گانه 
)بازرســي مســتمر يا برنامه اي، فوق العاده و موردي (پس از تقديم گزارش يا شكوايیه به سازمان 
بازرسي كل كشور يا اداره های كل استانی آن ، مراتب در دبیرخانه تشكیالت ثبت سپس از طريق 
مدير كل به يكي از بازرسان يا كارشناسان متخصص ارجاع مي شود. چنانچه كارشناسي الزم انجام 
شود  و تخلفي احراز نگردد و يا داليل كافي بر وقوع جرم يا تخلفي در دست نباشد پرونده با تنظیم 
مقدمه و شرحي از سوي بازرس مربوطه اظهار نظر شده سپس جهت ارزيابي نهايي به نظر سرپرست 
هیأت يا مدير كل بازرسـي خواهد رسیـد. مديران كل نیز كه عمدتًا از قضات  قوه قضايیه  تعییـن 
مـي شوند با بررسي هايي كه از اوراق پرونده به عمل مي آورند چنانچه نظر بر عدم احراز تخلف 
يا جرم داشته  باشند  با اظهار نظر كارشناس يا  بازرس پرونده موافقت  نموده سپس دستور  بايگاني 
آن را صادر  و  مسوولین دفتري نیز  نتیجه رسیدگي را به  شاكي ابالغ مي نمايند. چنانچه موضوع 
مطروحه در شكوايیه خارج از وظايف و اختیارات سازمان بازرسي كل كشور باشد پرونده بايگاني 
و نتیجه آن به شــاكي ابالغ مي شود) ماده 14 آيین نامه اجرايي قانون تشكیل سازمان بازرسي كل 
كشور(.  چنانچه نتیجه ارزيابي هاي به عمل آمده از سوي بازرسان و كارشناسان سازمان بر وقوع 
تخلف از ســوي مسوولین دستگاه هاي دولتي)مشــمول بازرسي ( باشد پس از تهیه گزارش الزم 
پرونده به هیأت بدوي رســیدگي به تخلفات اداري جهت رسیدگي بعدي و صدور حكم ارسال 
خواهد شد بدين نحو كه بازرس مربوطه بدوًا با مالحظه اسناد و مدارك مربوطه ارزيابي ها ي الزم 
را از گزارش يا شكوايیه واصله به عمل آورده و پس از تکمیل و انطباق آن ها با مقررات قانوني، نظر 

نهايي خود را اعالم مي نمايند. 
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برای مثال در مواردي كه گزارش بازرسي متضمن اعالم تخلف اداري مديران كل اداره ها و مقام های 
باالتر تا ســطح وزرا و هم طراز آنان باشد سازمان بازرسي كل كشور موضوع را جهت رسیدگي به 
هیأت تخلفات اداري نهاد رياســت جمهوري منعكس و تا حصول نتیجه پیگیري خواهد نمود و 
چنانچه تخلف از سوي مقامات و مديران پايین تر از سطح مديران كل صورت گرفته و در سازمان 
استاني نیز هیأت بدوي رسیدگي به تخلفات اداري تشكیل شده باشد پس از تأيید مراتب، پرونده به 
آن مرجع ارسال تا وفق مقررات رسیدگي و رأي مقتضي صادر شود در غیر اين صورت به چنین 

تخلفاتي نیز در وزارت خانه مربوطه رسیدگي خواهد شد. 
همچنین در مواردي كه گزارش بازرس متضمن اعالم وقوع جرمي باشــد و جرم داراي حیثیت 
عمومي باشد ريیس ســازمان يا مقام ها مأذون از طرف وي)معاونین و مديران كل سازما ن( يك 
نســخه از گزارش را با داليل و مدارك مربوطه براي تعقیب و مجازات مرتكب به مرجع قضايي 
ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهايي پیگیري مي نمايد. مرجع قضايي رسیدگي كننده مكلف 

است وقت رسیدگي وجهت حضور را به اطالع سازمان بازرسي كل كشور برسانند. 
در نهايت اينکه مطابق ماده 2 قانون تشكیل سازمان بازرسي کل كشور، چنانچه بازرسان سازمان به 
وجود مصوبات خالف قانون برخورد نمايند بالفاصله مراتب را به ديوان عدالت اداري كشور ارسال 

تا نسبت به ابطال اين گونه مصوبات اقدام شود.  
اما عالوه بر رسیدگی به شکايت ها  و صدور گزارش ، هدف اصلي و اساسي هر نهاد نظارتي در 
درجه اول مي بايست اصالح اموري باشد كه در چارچوب قانون نبوده و مشكالتي را براي مردم و 
دستگاه هاي اداري و اجرايي كشور فراهم مي نمايد.  بدين معنا که در ضمن بازرسی ممكن است 
نواقصي مشاهده شود كه نیازمند به اصالح بوده و در اين راستا بايد پیشنهادهاي الزم ارايه گردد يا 
اينكه بررسي ها فاقد هرگونه تخلف يا جرمي باشد ولي اصالحات بعدي را بطلبد؛ در اين صورت 
ارايه پیشنهادهاي اصالحي ضروري به نظر مي رسد. پس از انجام بازرسي از دستگاه هاي مشمول 
بازرســي و نظارت هاي انجام شده ، در آن قسمت كه ضرورت ايجاب نمايد ، مستندات مربوطه 
جمع آوري سپس بازرسان و كارشناسان متخصص، ارزيابي هاي الزم را بر روي پرونده مورد نظر 
انجام و چنانچه نیازمند ارايه پیشنهادي باشد اين پیشنهاد در انتهاي گزارش هاي تنظیمي ارايه سپس 
جهت اجراي صحیح آن ها مراتب به دستگاه مورد بازرسي ارسال مي گردد. پیشنهادهاي اصالحي 
ممكن است در جهات مختلف مطرح شود: گاه اصالح رويه هاي عملي در دستگاه ها است،گاه جا 
بجايی و عـزل مقامات و مسـوولین واحدها بوده همچنان كه ممكن اسـت با ارايه پیشنـهادي از حیف و 
میـل بیت المال جلوگیري به عمل آيد بنابراين ارايه پیشنهادهاي سازنده و اصالحي براي دستگاه هاي 
مشمول بازرسي از اهمیت ويژه اي برخوردار بوده و رويكرد سازمان بازرسي نیز بیش تر توجه به اين امر 

مي باشد )صفری دنیا چالی ،1391،ص 97(.
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به موجب ماده 10 قانون تشكیل ســازمان بازرسي كل كشور اشاره گرديده كه وزير يا مسوول 
دستگاه مربوطه موظف است از تاريخ دريافت گزارش هیأت بازرسي، حداكثر ظرف مدت ده روز 
عملیات اجرايي را جهت انجام پیشنهادهاي مندرج در گزارش مزبور شروع و مفاد جريان كار را 
مرتبًا به اطالع سازمان برساند. سازمان بازرسی موظف است اجراي پیشنهادهاي اصالحی خود را تا 
حصول نتیجه نهايي از طريق مكاتبه ، دعوت از مسووالن ذي ربط، انجام بازرسي)اعزام بازرس يا 
هیأت بازرسي ( ويا هر طريق قانوني ديگر پیگیري نمايد و در صورت عدم اجراي آن ها بدون عذر 

موجه، اقدام های زير را انجام دهد:
الف:  تذكر و تأكید بر اجراي پیشنهاد به مسوول مربوطه در مهلت مقرر با توجه به تبصره ماده 10 

قانون.
ب: تهیه گزارش استنكاف از اجراي پیشنهادهاي قانوني سازمان و ارسال آن به مرجع قضايي پس 

از طي تشريفات مربوط به ارسال گزارش.
ضمنًا در ارايه پیشنهاد های اصالحی بايد مواردی رعايت شود که در ماده 50 آيین نامه  

اجرايي قانون تشكیل سازمان بازرسي كل كشور به صراحت به آن اشاره شده است.  
 در نهايت اينکه ، وظیفه سازمان بازرسي صرفًا مچ گیری و برخورد با جرايم و تخلف نبوده بلكه 
بیش تر جنبه پیشگیرانه داشته و از مديران و مسوولین پر تالش و قانون مدار جامعه حمايت خواهد 
نمود. اگر به محتواي ماده 4 آيین نامه اجرايي قانون تشكیل سازمان بازرسي كل كشور به دقت توجه 
نمايیم به وظايف بازرسین و هیأت هاي بازرسي را در بخش هاي مختلف اشاره شده است به عنوان 

مثال: 
الف: عملكرد دستگاه از حیث حسن جريان امور و اجراي صحیح قوانین شامل تناسب ساختار با 
مأموريت و وظايف دستگاه ، انجام برنامه ها، طرح ها و درجه رشد و ارتقا و نیل به اهداف تعیین شده 

شناسايي نقاط قو ت ، ضعف فرصت ها و تهديدات و مفاسد اداري و مالي.
ب: نحوه عملكرد و رفتار مسووالن از حیث اصول مديريت ، استفاده از منابع، ايجاد تحول و به 
كارگیري فناوري هاي نوين در جهت تسريع و تسهیل در امور و نیز صحت عمل ، حسن شهرت، 
انضباط،  مسوولیت پذيري و پاسخ گويي، رعايت حقوق مردم و اخالق حرفه اي و شئون اسالمي«.
ســپس در بند و ماده 50 آيین نامه مذكور كه راجع به ارايه پیشنهادهاي گزارش بوده به تشويق، 

تقدير، ارتقا، اعطا نشان و درجه و ... اشاره نموده است.  
مطابق مواد فوق، قطعًا تشويق مديران و مسوولینی که در حوزه وظايف خود موفق عمل می کنند، 
اثر فرهنگی بســیار مثبتی در تسری مديريت کارا و اثربخش در پی خواهد داشت. امروزه به دلیل 
وجــود ابزارهای ارتباطی و اطالعاتی که باعث می شــود هر فرد از وضعیت ديگران آگاهی پیدا 
نمايد، زمانی که ديگران مطلع شوند مسوولی به لحاظ برخورد درست با ارباب رجوع يا حضور به 



63 جستاری در کارکرد سازمان بازرسی کل کشور

موقع در محل کار خود مورد تشويق مسوولین نظارتی کشور قرار گرفته ، تمام تالش خود را بر آن 
خواهد گذاشت تا با انجام صحیح وظايف و بهره وری بیش تر، خود نیز در زمره تشويق شوندگان 

قرار گیرند لذا نقش سازمان بازرسی بسیار با اهمیت است .  
 بنابراين با توجه به مطالبی که ذکر شد، نمی توان جايگاه سازمان بازرسی کل کشور و پتانسیل 
آن را ناديده انگاشت. زيرا چنان که گفته  شد  اين  نهاد از سوی نهادهای نظارتی قضايی نیز مورد 
حمايت می باشد و در مواقع لزوم می تواند از وجود آن ها بهره ببرد و با  توجه به  صالحیت  مبنی بر  
صدور گزارش، می تواند در جنبه های مختلفی اثر گذار باشد بازخورد اين صالحیت سازمان، ممکن 
اســت در قالب آسیب شناســی و پیش گیری و مقابله با سوء جريانات اداری و مالی، پاسخگويی 

مقامات خاطی، شفافیت اداری ، ايجاد زمینه قانونگذاری و .....تجلی يابد. 

نتيجه گيری : 

نظارت و کنترل عبارت است از رابطه ای است که بین دو عامل نظارت کننده و نظارت شونده در 
جهت تحقق خواسته ها و اهداف معینی برقرار می گردد  دستگاه های نظارتی وظیفه دارند اهدافی را 
که در قانون اساسی و قانون عادی و آيین نامه های اجرايی و بخش نامه های پیش بینی شده با عملکرد 
دســتگاه های اجرايی مطابقت داده و در صورت عدم تحقق اهداف مورد نظر و مشاهده نقايص، 

طرق اصالح را پیشنهاد نمايند . 
از فوايد نهاد های نظارتی و بازرســی در کشور را  می توان جلوگیری از خطا و کاهش تخلفات ، 
جلوگیری از سوءاستفاده ، باالرفتن دقت و سرعت در کار و ارتقای عملکرد ، اصالح رفتار کارگزاران، 
افزايش اعتماد مردم به مسووالن ، جلوگیری از نفوذ  خداوندان زر و زور و تزوير بر کارکنان ، ايجاد 
رقابت برای انجام کارهای  بهتر و دقیق تر ،  شفاف شدن فعالیت ها هدايت و کمک رسانی به دست 
اند کاران امور ، برخورد  شايسته  با  مراجعین ، جلوگیری از ضرر و زيان احتمالی بر نظام  و تشکیالت،  
هوشیاری  مسووالن  و کارآمدی دستگاه های  دولتی  را  نام  ببريم . ويژيگی ديگر اين نهاد نظارتی، 
عکس العمل و واکنشــی است که نســبت به وجوه مثبت و منفی عملکرد دستگاه های دولتی و 

عمومی نشان می دهد و از  اين  طريق  موجب  سا لم سازی  نظام  اداری کشور می شود.    
سازمان بازرسی کل کشوربه موجب اصل 174قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن جريان امور و 
اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری کشور را  بر عهده دارد ، اما با توجه به رابطه سازمانی که 
با قوه قضايیه دارد فاقد اختیار اتخاذ تصمیمات الزم االجرا به مانند محاکم قضايی می باشد و يک 
نهاد فرا قضايی محسوب می شود . اين نهاد هم به شکايات شهروندان علیه سوء عملکرد و تخلفات 
دستگاه هاي دولتی و عمومی رسیدگی می کند و نتايج رسیدگی خود را در قالب هايی همچون 
صدور توصیه نامه  و گزارش ها به نهادهايی که قانون مشخص کرده  ارايه می دهند. همچنین اين 
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ســازمان بايد به وسیله عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی،  اداری، مديريتی، حقوقی و 
قضايی راهکارهای متناسب با موضوع تخلف را به سازمان ها  و نهادهای اجرايی ارايه دهد . 

 منابع:

ا انصاري ، ولي اهلل )1386(. كلیات حقوق اداري: ازلحاظ نظري ، عملي و تطبیقي، تهران ، انتشارت 
میزان

 دادگر، يد اهلل  )1380(. مبانی و اصول علم اقتصاد ،کلیاتی از اقتصاد برای همه ،  حوزه علمیه قم ، دفتر 
تبلیغات اسالمی.  

دهخدا ، علی اکبر  )1385( .فرهنگ متوسط دهخدا، به کوشش غالمرضا ستوده  و ديگران، چاپ 
اول، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

صفر خانی، حسن)1388(. نظارت نوين و نقش سازمان بازرسی کل کشور در تحقق آن، دانش 
ارزيابی سال اول شماره 1.

  صفری دنیا چالی، مســعود  )1391( .درآمدی بر نظارت و بازرسی در ايران با تأکید بر سازمان 
بازرسی کل کشور، سمنان انتشارات حبله رود .

صادقي، محمدعلي )1383( . نقش  نظارت  در استقرار  و  تقويت  فرهنگ پاسخ گو، مجموعه  مقاله های  
سومین همايش  نظارت و بازرسي، تهران، سازمان  بازرسي كل كشور.

طباطبايی مؤتمنی، منوچهر )1388 (.آزادي هاي  عمومی و حقوق  بشــر، چاپ چهارم، تهران، 
انتشارات دانشگاه تهران.

عباسی ، بیژن )1389(. حقوق اداري  ، چاپ اول ،  تهران، انتشارات دادگستر. 
عالمه جعفری( ره )1379( ).نهج البالغه علي علیه السالم

عمید زنجانی ، عباس- علی موسی زاده ، ابراهیم )1389( . نظارت بر اعمال حکومت و عدالت 
اداري ، چاپ اول، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران. 

گرجی ا زندريانی ، علی اکبر -  بابايی ، مهدی ، آمبودزمان  هم سنجی  سامانه های ايران، فرانسه 
و انگلیس ، مجله تحقیقات حقوقی شماره 57.

موســی زاده ، ابراهیم)1390 (. بررسی تطبیقی کمیســیون اصل نود و نهاد آمبودزمان ، فصلنامه 
ديدگاه های حقوقی قضايی.

میر محمدي ، سید محمد ) 1383 (. الگوي  نظارت   وکنترل  در  نظام  اداري جمهوري اسالمی 
ايران ،  تهران ، انتشارات سمت.
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هاشمی،  محمد )1386(. حقوق  اساسی  جمهوري  اسالمی  ايران، چاپ چهاردهم،  تهران، نشر 
میزان.

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور   1375.
قانون اصالحی تشکیل سازمان بازرسی کل کشور 1387.

آيین نامه اجرايی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور.
سايت سازمان بازرسی کل کشور. 
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نقش نهادهاي مدني در پيشگيري از فساد

محمد نادري ملكشاه1 

  فساد، پديده نويني نیست و رشد، تكوين و توسعه آن قدمتي به اندازه تاريخ اجتماع های انساني و تاريخ سازمان ها و 
نهادها دارد. به طور كلي، همه اجتماع های اداري داراي سطوح و اليه هايي از فساد بوده اند و به جرأت مي توان ادعا 
كرد كه در تاريخ حیات انساني، نمي توان مقطعي را يافت كه عاري از اَشكال فساد باشد. از اين روي، بايد اذعان كرد 
كه فساد پديده اي همه گیر و جهاني است. امروزه هیچ كشوري، حتي دموكرات ترين، آزادترين و توسعه يافته ترين كشورها 
نیز نظام اداري كشورشان را از تمامي جهات داراي سالمت اداري كامل نمي دانند يعني تمامي سیستم هاي اداري دنیا داراي 
درجات،  سطوح و اليه هايي از فساد هستند. دسترسي به اطالعات، آموزش عمومي و ارتقاء سطح آگاهي، تجهیز رسانه اي، 
نهادهاي مدني و گزارش دهي و حمايت از اطالع دهندگان فساد را مي توان از جمله تدابیر مهم پیش گیري اجتماعي از 
فساد دانست. در همین راستا، مردم در قالب نهادهاي مدني آگاه از مسايل و تصمیم هاي تأثیرگذار حكومتي در موقعیتي 
قرار مي گیرند كه بر رفتار كارگزاران بخش عمومي نظارت كرده و زمینه هاي ارتكاب فساد را از آنان سلب خواهند كرد. 
با اين تفاسیر مي توان اين نتیجه گیري را نمود كه در آموزش عمومي و ارتقاء سطح آگاهي، اطالعات به صورتي فعال 
منتشر مي شود. در اين راستا نهادهاي مدني نیز با هدف همراه كردن جامعه مدني و اعضاي فعال در آن با سازوكارهاي 
مقابله با فساد و با خط مشي گزارش دهي و حمايت از اطالع دهندگان فساد، تالش مي كنند تا مردم به همكاري با نهادهاي 
مقابله با فساد ترغیب شوند. اين نوشتار ابزارها و شیوه هاي تحّقق پیشگیري از فساد را با تأكید بر نهادهاي مدني مورد بحث 

و بررسي قرار مي دهد.

واژگان كلیدي: فساد، نهادهاي مدني، آموزش عمومي، دسترسي به اطالعات، بازرسي و نظارت

M.N.Malakshah@gmail.com .1--کارشناسي ارشد علوم سیاسي ـ بازرس اداره کل بازرسی استان گلستان
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مقدمه:

   بنابر شواهد موجود، هرچه به اواسط سده بیست و يكم نزديك مي شويم، موضوع فساد به 
عنوان يكي از مسايل فراگیر اين قرن، اهمیت بیش تري مي يابد. هر كشور با هر سطحي از توسعه در 
تمام طیف هاي سیاسي تحت تأثیر رسوايي هاي فساد قرار مي گیرد هرچند سطوح آن در كشورهاي 
مختلف از يكديگر تفاوت دارد و تحت تأثیر پارامترهاي متفاوتي است)هیوود، 1381: 17(. ايران 
در مقايسه با كشورهاي ديگر و از ديدگاه بین المللي در رتبه هاي باالي فساد قرار دارد. بر اساس 
بررسي هاي موجود، ايران جزو فسادپذيرترين كشورهاي دنیاست؛ مانند اوايل انقالب كه بسیاري 
از مسووالن معتقد بودند فساد از روابط آزاد اقتصادي و گسترش سرمايه داري و بازار نشأت مي گیرد 
ممكن است هنوز هم افرادي حتي در رده هاي باالي مديريتي قرار داشته باشند كه معتقد باشند فساد 
فقط در جوامع غربي يا سرمايه داري وجود دارد و در ايران فقط اليه هايي از فساد وجود دارد كه 
مي توان با برخوردهاي قهري يا حذف افراد ناصالح و فاسد آن را ريشه كن كرد. اما وضعیت نگران 
كننده تر از دستگیري و بازداشت تني چند از افراد فاسد است. فساد در ايران بیش از آنكه جنبه 
ظاهري و سطحي داشته باشد، باطني، عمیق و سیستماتیك است . نبود پاسخگويي و شفافیت و عدم 
اتخاذ راهبردي جامعه از عوامل اصلي عدم كنترل فساد در كشور است و برنامه ريزي جدي مبارزه 
با فساد در كشور، نیازمند عزم جدي در اصالح و تعبیه برخي مكانیسم هاي كارآمد كنترلي، نظارتي 
و افزايش پاسخگويي و شفافیت است. نظرياتي نیز در اين زمینه مطرح است كه از آن جمله مي توان 
به نظريه دولت كوچك، دولت كارآفرين، دولت مديرتي، نظريه كارگزاري و نظريه انتخاب عمومي 
اشاره كرد. راه حلي كه به عنوان يك الگو در اين نوشتار ارايه خواهد شد؛ الگوي بهره گیري از 
نهادهاي مدني است. الگويي كه به توصیف نقش نهادهاي مدني، ويژگي هاي اجزاي آن و تعامل 
آن ها با ساير بخش هاي دولتي مي پردازد و در اين راستا پروسه اي را تبیین مي كند كه در جلوگیري 
و كاهش فساد تأثیر گذار است. بررسی سیر تاريخی مشارکت مردم در نهادهای مدنی در دوره قبل 
از انقالب اسالمی نشان می دهد که همواره اداره امور کشور بر مبنای سیستم تمرکز استوار بوده و 
حکومت سلطنتی با پشتوانه خارجی ها و البته سلطه خويش اداره امور را در اختیار داشته است؛ البته 
در اينجا الزم است که ما بحث سنتی مشارکت مردم را از بحث علمی آن جدا کرده چون از ديرباز 
مردم ايران به گونه های مختلف در مساجد، تکیه ها، هیأت های مذهبی، تعزيه ها و ... نسبت به 
نهادهای مدنی مشارکت عام داشته اند که نقد و بررسی اين مقوله عظیم در اين تحقیق نمی گنجد. اگر 
انقالب مشروطیت را به عنوان نقطه عطف تاريخ ايران مد نظر قرار دهیم، در می يابیم که قوانین و مقرراتی 
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که نشان از سپردن اختیارات و مشارکت به مردم در اداره نسبی امور تا قبل از انقالب مشروطه وجود 
نداشت. در دوران پهلوی نیز شکل حکومت، سلطنت استبدادی بوده به نحوی که مقام سلطنت، 
خود را باالترين فرد و نظر مستشاران خارجی را بهترين نظر می دانسته است؛ بنابراين در اين نظام نیز 
جايی برای مشارکت مردم به معنای واقعی کلمه در اداره امور باقی نمی ماند تا به دنبال آن قوانین و 

مقرراتی در خصوص مشارکت آنان در جامعه مدنی آن روز تصويب و اجرا شود. 

فرضيه اصلي و متغيرهاي پژوهش:
همان طور که در مقدمه اشاره شد، مسأله اصلي که در اين پژوهش هدايت کننده کار ما خواهد 
بود، نقش نهادهای مدنی در پیشگیری از فساد است. با توجه به اين پرسش که نهادهای مدنی در 
پیشگیری از فساد چه نقشی دارند؟ فرضیه اصلي پژوهش را مي توان اين  طور  بیان کرد: رابطه 
دوسويه دولت و نهادهای مدنی تأثیر قابل توجهی در پیشگیری از فساد دارد. با عنايت به فرضیه فوق، 
در پژوهش حاضر ضمن تعريف و سنخ شناسي فساد؛ به تاريخچه مبارزه با فساد در ايران، نهادهاي 
مدني، مقوله جامعه پذيري گزارش دهي و در نهايت تبیین نقش نهادهاي مدني در پیشگیري از فساد 

می پردازد.

کليات و چارچوب نظری:

  اهمیت درک دقیق و عمیق مفاهیم و ارايه يک چارچوب نظري جامع  و مانع، امروزه تا آنجا مورد 
توجه قرار گرفته که برخي انديشه گران و فالسفه )مانند هرمنوتیسین ها و زبان شناسان( بر اين باورند 
که بدون پرداختن به اين مهم نمي توان بحثي علمي کرد. کلمات معمولًا يک معناي لغوي و يک 
معناي اصطالحي دارند و بین کاربرد عامیانه آن ها با کاربرد کالسیک و علمي شان تفاوت وجود 
دارد. مهم تر آن که گاه بر سر تعاريف نیز بین متخصصان اختالف بروز مي کند. اينجا است که در 
هر نوشته علمي ضرورت دارد نخست، برخي مفاهیم مهم علمي و به اصطالح کلیدي که احتمالًا 
محل اختالف است توسط نويسنده تعريف شود تا خواننده بداند که در آن نوشتار چه معنايي از آن 

اصطالح مورد نظر است. 

فساد:
   فساد امري است نسبي و در حقیقت با نظام ارزش هاي يك جامعه ارتباط پیدا مي كند. اطالق 
فساد به رفتار خاص با ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي و درجه تحمل جامعه ارتباط مي يابد و يك 
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فرد زماني فاسد خوانده مي شودكه رفتارش از رفتار عادي و مورد قبول جامعه متبوعش منحرف 
شده باشد)زاهدي 1387: 222(.

 واژه فساد و مشتقات آن نیز 52 بار در قرآن بكار رفته است. فساد و افساد در آيات مختلف 
قرآن مجید با گناهان مختلفي كه غالبًا جنبه مصداقي دارد، ذكر شده كه بعضي از اين گناهان 
فوق العاده بزرگ و بعضي از آن كوچك تر است مثلًا گاهي فساد هم رديف با جنگ با خدا و پیامبر 
آمده)مائده: 33( و گاهي هم رديف با هالك كردن انسان ها و زراعت ها )حرث و نسل( )بقره: 
205( و زماني در كنار قطع پیوندهايي كه خدا به آن فرمان داده)بقره: 27( و گاه در كنار برتري 
جويي و سركشي قرار گرفته است)قصص: 83(. گاه فرعون را مفسد مي شمارد)يونس:91( و گاه 
آن را هم رديف كم فروشي بیان داشته)هود: 85( و زماني هم كلمه فساد در روي زمین، در مورد 
سرقت بكار رفته)يوسف: 73( و باالخره گاهي به معناي به هم ريختن نظام عالم هستي و جهان 

آفرينش آمده است)انبیاء: 22(.
   در دهه هاي اخیر، برخي از صاحب نظران به عللي كه اكنون منسوخ شده، وجود و شیوع فساد 
را تسهیل كننده و »گريس« توسعه مي دانستند و مدعي بودند كه فساد و انجام مصاديق آن، راهي 
مؤثر براي دور زدن مقررات مزاحم و دست و پاگیر در نظام غیر اثربخش است و از طرفي فساد، 
اين امكان را به كساني كه وقت آن ها با ارزش است مي دهد تا به طور مستقیم به اول صف بیايند 
يا تقديم پروژه به شركت هايي كه سودآورترين هستند صورت گیرد؛ بنابراين مي توانند باالترين 
رشـوه ها را بدهند تا به ثمر بخش تري برسند)Huntington, 1968: 385). اين گروه به هیچ 
وجه ضايعات اخالقي، اجتماعي و اقتصادي ناشي از فساد را در نظر نمي گیرد. اينان فراموش مي كنند كه 
فساد، نوعي سرقت از منابع عمومي و به نوعي، مخرب اقتصاد جامعه است و تخصیص استعدادها نادرست 
صورت مي گیرد و افراد فاسد تصمیم هاي نادرستي مي گیرند زيرا ترجیح مي دهند از طرح هاي زير 
استاندارد، پیچیده، پر هزينه و سرمايه بر حمايت كنند و در عوض، آسان تر بتوانند مبالغ هنگفتي را به سود 

خود به دست آورند.
انواع فساد:

در يك دسته بندي فساد به دو نوع اداري و سیاسي تقسیم مي شود. فساد سیاسي يا كالن در باالترين 
سطوح دستگاه سیاسي رخ مي دهد. منظور از اين نوع فساد، معامله با افراد بلند پايه اي است كه از سمت و 
مقام خود براي به دست آوردن روش هاي كالن از شركت هاي ملي و بین المللي يا داوطلبان پروژه ها و 
قراردادها استفاده مي كنند يا مبالغ هنگفتي را از خزانه داري عمومي به نفع خود اختالس و به حساب 
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بانكي خود واريز مي كنند. اين نوع فساد معمولًا توسط سیاستگذاران سر مي زند و آن ها گروه افراد 
معدودي هستند كه قدرت سیاسي را در يك كشور در دست دارند و تصمیمات مهم كشوري را 
اتخاذ مي كنند. اما فساد اداري كه به آن فساد مالي سطح پايین يا سطح خیاباني نیز گفته مي شود، همان 
است كه هر روز در برخورد با مديران عمومي در بخش هايي مانند دادگستري ها، شهرداري ها، 

پلیس، گمرك و... آن را تجربه مي كنند)منصورنژاد، 1384: 8(. 

جامعه مدنی:
آن چه امروز از آن به جامعه مدنی ياد می شود بر اصل جامعه پذيری و ارتباط افقی میان افراد جامعه 
مبتنی می باشد. به عبارت ديگر آحاد و اجزای متنوع و متفاوت جامعه برای آن که بتوانند با انس و 
الفت بیش تر در کنار هم زندگی کنند و از امنیت و آسايش نسبی برخوردار گردند، تدابیری درپیش 
می گیرند که نه تحمیلی و از جانب دولت بلکه از توافق و تفاهم جمعی حاصل شده باشد. بنابر اين 
می توان چنین نتیجه گرفت که در جامعه مدنی افراد ضمن حفظ تفاوت های فردی يا گروهی خود، 
در زمینه کارکرد خود در چارجوب حدود و ضوابطی که قانون تعیین می کند، آزاد هستند. اين نوع 
جامعه پديده عصر مدرنیسم و عقل باوری است که در آن مناسبت ها قانونی، جای روابط سنتی بین 

افراد را می گیرد)علمداری، 1376: 22(.
 آنچه در ايران در باب جامعه مدنی رايج گشته است ناظر به دو قرائت از اين مفهوم است: قرائت 
اول که بیش تر در مباحث و مقاله ها و ترجمه های علمی و آکادمیک مطرح شده است، جامعه 
مدنی را فضايی میان دولت و خانواده معرفی می کند. در اين تلقی، هر جامعه در سه اليه کلی تصور 
می شود: در اليه بااليی، قدرت و دولت و اليه زيرين را افراد منفرد يا شهروندان تشکیل می دهند. 
اليه بااليی را »حیطه دولتی« و اليه پايینی را » حیطه خصوصی« نام نهاده اند. اما در برخی جوامع يک 
اليه میانی هم وجود دارد که نه دولتی و نه خصوصی است که آن را گستره يا »حیطه عمومی« و 
يا اصطالحًا جامعه مدنی می نامند مانند تشکالت شوراها، اتحاديه های صنفی، فکری و... و همه 
نهادهايی که بدون توجه به دولت و تغییرات مستمر آن همواره باقی می ماند. بنابر اين نگرش، اگر 
ويژگی اصلی دولت ساخت قدرت آمرانه و تابعیت باشد، در آن صورت جامعه مدنی فاقد چنین 

ساختی است)بشیريه، 1376: 325(.
در قرائت دوم از جامعه مدنی که اينک در بین برخی شايع گشته است؛ جامعه مدنـی جامعه ای است 
قانون مدار،  مبتنی بر قراردادهای اجتماعی، شفاف، حافظ حقوق افراد، مبتنی بر حاکمیت ملی، توزيع کننده 
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قدرت در چارچوب احزاب و شوراها و ...؛ مسأله دارای اهمیت در اين نگرش اين است که جامعه 
مدنی )چه بخش سیاسی و چه بخش های غیرسیاسی آن( لزومًا ساختاری در مقابل دولت و فعالیت های 
آن نیست و برعکس حتی می تواند کمک کار دولت نیز باشد. اين حیطه به علت ماندگاری خويش 
در مقايسه با رفت و آمدهای دولت ها می تواند همیشه نقش ناظر و کنترل کننده بر قدرت حاکم 
و عملکرد آن به مثابه مشوق يا منتقد را بازی کند و هرگاه دولت و قدرت حاکم قصد فرا رفتن از 
حدود خود و زير پا گذاشتن ملت را داشت، در برابر آن بايستد. از زاويه چنین نگرشی، گرامشی 
جامعه مدنی را سنگرهای ملت معرفی می کند که دولت برای چیره شدن بر يک جامعه بايد آن را 

فتح کند)گفتگو، خرداد و تیر 76: 36(.

نهادهاي مدني:
دولت  و  حكومت  مديريت  و   )48  :1378 ويچ،  )لفت  توسعه گرا«  »دموكراسي  رمز  و  راز 
پاسخگو)هیوز، 1377: 294( كه اخیرًا بر سر زبان ها و قلم هاي متخصصین است، عمدتًا در چگونگي 
نظام يا ساختار اداري جوامع بشري نهفته است يعني تشكیل و عملكرد هرچه بیش تر و بهتر نهادهاي 
مدني كه نقش میانجي بین بخش عمومي و خصوصي را بازي مي كنند و در نهايت توسعه را به 
ـ پايه مي نامند كه نهادهاي مدني اغلب از بین  ارمغان مي آورند. نهادهاي نوع دوم را سازمان هاي شهر
آن ها پديدار مي شوند. وظیفه و رسالت اين نهادها ايجاد بستري براي تالقي و تلقین توسعه با مردم 
ساالري به شمار مي رود. به عبارت ديگر نهادهاي مدني، ابزار سازماني و اداري توسعه و نیز مردم 

ساالري و برتر از همه داير كردن كنش متقابل بین اين دو پديده هستند. 
 شهرهاي بزرگي كه در ازناي تاريخ يا در گستره جهان، در هر زمان و در هر مكان نماد يا متجسم 
كننده »تمدن«  بوده اند، نمونه هاي بارز انباشت ارزش هاي مادي و معنوي فرهنگ معیني به شمار 
مي روند. پیدايي نیازهاي اجتماعي پیچیده تر و متكامل تر در آن ها موجبات فراز آمدن انواعي از 
»سازمان هاي دومین«  گرديده كه سكان نحله هاي تمدن سازي و دوران سازي را در دست گرفته اند. 
برخورداري از دستاوردهاي مدني  و مدنیت  اين شهرها را به صورت بستر رويش و پرورش انديشه 
متعالي درآورده است. انديشه ها و ارزش هايي كه منجر به پرورانیدن شهروندان آگاه و با وجداني شود 
كه گفتار، رفتار و كردارشان با لحاظ كردن خود و عدالت انجام پذيرد. »خواستن و توانستن«  آنان منجر 
به تشكیل جامعه اي مي شود كه در آن، حق و حرمت كلیه افراد)شخصیت هاي حقیقي( و نهادها و 
سازمان ها )شخصیت هاي حقوقي( محفوظ و محترم باشد؛ چه فلسفه و »عیار وجودي« جامعه مدني 

در ايجاد و نهادينه كردن حس ديگر خواهي نهفته است. 
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احزاب:
طبعًا پیدايش گروه های متعدد و متنوع اجتماعی موجب افزايش تقاضای مشارکت می شود و 
عمده ترين وسیله سازمان دادن مشارکت مردم همان احزاب سیاسی و نظام حزبی هستند. عملکرد 
اولیه هر حزب شکل دادن به افکار عمومی است. بدون چنین اجتماعی )جذب( هیچ گاه امکان ندارد 
افکار و عقايد پراکنده در جامعه را بتوان بررسی کرد و البته آن افکار و عقايد را به صورت مجموعه ای 

منظم و سازمان يافته درآورد)نقیب زاده، 1368: 9(.
 نظام حزبی بن مايه سیستم های سیاسی امروزی را تشکیل می دهد که کاربرد و حوزه عملکرد آن 
در جامعه به مراتب از نفوذ ديگر ساختارهای سیاسی فراتر می رود. در کشورهايی که مخالف ايجاد 

احزاب و نهادهای مدنی هستند معمولًا انتقاداتی بر ضداحزاب می شود که عبارتند از:
الف( احزاب به فساد و عدم کارايی دستگاه دولتی دامن می زنند.

ب( آن ها جامعه را دچار تفرقه می سازند و کشمکش های گروهی را می افزايند.
ج( کشور را بی ثبات و آن را آماده برای نفوذ بیگانگان می سازند)هانتینگتون، 1370: 586(.

 البته براستی نمی توان عملکرد ناپسند احزاب را در ايجاد تشنج در ايران و يا نپیمودن فرايند تاريخی 
حزب در ايران را ناديده گرفت، اما با همه اين احوال می توان به نقش احزاب و نهادهای مدنی برای 
ايجاد مشارکت مردم در انجام امور مختلف پی برد. احزاب و نهادهای مدنی باعث افزايش رشد و 
آگاهی عمومی جامعه از نظر اجتماعی و سیاسی می شوند و استعدادها و قابلیت های افراد جامعه را 
برای مشارکت در اداره امور کشور باال می برند. با افزايش آگاهی های اجتماعی و فرهنگی مردم، 
از شدت تمرکز امور در مرکز کاسته و اداره امور کشور به طرف عدم تمرکز از طريق مشارکت 
مردم در اداره امور مختلف سوق داده می شود و در نهايت برای نظم و سازماندهی مشارکت مردم 

در امور؛ نهادهای مختلف مدنی تشکیل می شود.
شاخص هاي همكاري مطلوب بين نهادهاي مدني و دولتي:

با توجه به نقش مثبت و مفید نهادهاي مدني در پیشگیري از فساد و مقابله با آن در راستاي پر كردن 
فاصله میان حاكمیت و جامعه و برقراري ارتباط میان نهادهاي عمومي و جامعه مدني، مي توان به 
اعطاي نقشي مهم تر و مؤثرتر به نهادهاي مدني اقدام كرد. اگر دولت ها بر بد بیني مفرط خود درباره 
اصل و نحوه فعالیت نهادهاي مدني غلبه كنند و خواستار مشاركت هرچه بیش تر آن ها در اداره 
جامعه شوند؛ آن گاه برقراري اتصال سازماني و اداري میان نهادهاي مدني و دولتي مي تواند جامه 

حقیقت به خود بپوشد.
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  در شكل نخست برقراري اين اتصال مي توان تأسیس نهادها و مراجعي خاص را با هدف پیشگیري 
از فساد و مبارزه با آن متصور شد كه با همكاري میان دولت و نهادهاي مدني ايجاد شده است. 
در واقع، تأسیس نهادهاي با هويت دولتي و مدني مورد توجه قرار گیرد.  براي تضمین اثرگذاري 
مطلوب و مؤثر نهادهايي كه از اتصال میان مجموعه هاي دولتي و مدني به وجود مي آيند، توجه به 

عوامل زير ضروري است:
ـ تخصص گرايي 1

   ترکیب اعضای اين نهادها بايد شامل دامنه ای از تخصص های الزم و مرتبط با معضل فساد باشد 
و البته بايد به شکل مستمر اطالعات کافی و روز آمد در اختیار آنان نهاد تا توانايی اعضاء پیوسته 

حفظ و ارتقاء يابد. 
ـ جامعیت 2

  در ترکیب اعضای نهادهای مرکب)مدنی و دولتی( تا حد امکان بايد نمايندگانی از طیف های 
مختلف فعال در عرصه جامعه مدنی حضور داشته باشند. 

ـ تجهیز و توانمند سازي   3
   نخستین چالش فراروی فعالیت نهادهای مدنی محدوديت هايی است که احتمالًا دولت ها به دلیل 
نگرانی از مورد نظارت قرار گرفتن در مسیر فعالیت اين نهادها ايجاد کرده يا اينکه سازمان دهی آنان 
را پرهزينه سازند. برای رفع چنین معضلی بايد دولت ها را متقاعد کرد که فعالیت های نهادهای مدنی 
اگرچه ممکن است در پاره ای از موارد باعث بروز مشکالتی در امر حاکمیت شود اما به طور کلی 
و در نهايت، فعالیت اين نهادها با تقويت حس اعتماد عمومی به دولت و پر کردن فاصله میان طبقه 

حاکم و جامعه به تحکیم پايه های حاکمیت منجر خواهد شد)همان، 1386: 91(.
 چالش ديگر ناتوانی در دخالت دادن نمايندگان تمامی گروه های اجتماعی ذينفع و ذی نفوذ در 
امر مبارزه با فساد و اداره اين نوع مجموعه ها است. امکان دارد که صاحبان منافعی که به آنان فرصت 
حضور در چنین نهادهايی داده نشده است در مخالفت با برنامه ها و اقدام های ضدفساد اصرار ورزند. 
وجود اين اطمینان که چنین نهادهايی تصمیم ها مبتنی بر دخالت تمامـی گروه های ذی نفع گرفته 
Global corruption report; spe-) دمی شود اعتباری دوچندان به اقدام های اين نهادها می بخش

 .(cial focus, 2004: 318

جامعه پذیري گزارش دهي و حمایت از نهادهاي مدني:
بايد با تشويق كارمندان و شهروندان به ارايه اطالعات و افشاگري و حمايت از آنان زمینه پیشگیري 
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از وقوع فساد را فراهم كرد)رهبر، 1381: 7(. فساد مالي و اقتصادي معمولًا در محیط هاي در بسته و 
اداري صورت مي پذيرد و اصولًا ماهیت پیچیده اي دارد و امكان پنهان سازي آن ها به نحو گسترده اي 
امكان پذير است. گاهي، فساد زماني كشف مي شود كه ديگر امكان دستگیري متهم يا متهمان و 
بازستانـي منافع ناشـي از فساد وجـود نـدارد. حمايت از شاهـدان و اطالع دهنـدگان فسـاد ضـرورت 
مـي يابد زيرا اگر آنان خود را در خطر ببینند يا از پیامدهاي احتمالي اين رفتار خود بترسند،  هرگز حاضر 

به همكاري و ايفاي نقش موثر در اين زمینه نیستند)رز اكرمن، 1382: 332(. 
  سازوكار گزارش دهي بايد به نحوي ترسیم شود كه ضمن در دسترس بودن امنیت الزم را نیز 
داشته باشد. در يك تقسیم بندي كلي و با توجه به نهاد مسوول دريافت گزارش ها مي توان از دو نوع 

سازوكار گزارش دهي عمومي نام برد:
ـ سازوكار گزارش دهي داخلي 1

در اين حالت، مرجع دريافت كننده گزارش ها در داخل همان نهادي است كه امكان وقوع فساد 
در آن مي رود. بنابراين شاهدان اعم از مراجعان و كاركنان مي توانند به مرجع واقع در داخل نهاد 
محل ارتكاب فساد)مانند دفتر حراست و بازرسي( گزارش دهند. در اين حالت، مردم و كاركنان 

آسان تر و بهتر مي توانند وقوع فساد را گزارش دهند. 
ـ سازوكار گزارش دهي خارجي 2

 در اين حالت، مرجع مسوول دريافت گزارش ها خارج از نهاد محل وقوع فساد است. در اينجا، 
حیطه فعالیت مرجع مزبور گسترده است و كل بخش عمومي را فرا مي گیرد. مراجعي همچون 
نهادهاي تخصصي مقابله با جرم و نهادهاي حسابرسي و بازرسي عمومي نمونه هايي از اين مراجع 
هستند. به دلیل وجود استقالل بیش تر در مراجع خارجي دريافت كننده گزارش ها و دوري از منابع 
 Global)وقوع فساد، امكان انحراف اين سازوكار در برخورد با گزارش هاي دريافتي كم تر است

.(corruption report; special focus,2004: 323

  از سويي ديگر كارآمدي هرچه بیش تر سازوكار گزارش دهي منوط به وجود عوامل زير است 
كه البته توسل به آن ها بايد پیوسته باشد:

ـ آگاهي و استقالل 1
 اطالع مراجع مسوول از منابع بالقوه و بالفعل اطالعاتي كه مي توان از آن ها گزارش دريافت كرد 
در اين زمینه بسیار اهمیت دارد. استقالل كافي در مورد حفظ محرمانه بودن روند دريافت گزارش ها و 

رسیدگي به آن ها را داشته باشند. 
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ـ آسان سازي تشريفات گزارش دهي 2
   ضمن حفظ ارزش گزارش از لحاظ كمي و كیفي و به موقع بودن، ساده و شفاف باشد به نحوي 

كه، اطالع دهندگان فساد در برخورد با آن دچار اشكال  و گمراهي نشوند. 
ـ باال بردن آگاهي هاي مردمي 3

   اين آگاهي بايد درباره نحوه و چگونگـي گزارش فساد و نهادهايـي كه مي توانند به آن ها گزارش دهند 
باشد. از رهگذر آموزش و تبلیغات رسانه اي مي توان اطالعات مردم را در اين زمینه به خوبي افزايش داد و 

 .(The global dynamics of corruption, 2002: 48(آن ها را به همكاري ترغیب كرد
 در همین راستا به نظر مي رسد براي ايجاد حس همكاري میان شاهدان و مطلعین از وقوع فساد و 
حمايت كامل و مؤثر از گزارش دهندگان فساد، بايد قانون جامعي تصويب شود. در تهیه و تدوين 

اين قانون رعايت موارد زير الزم و ضروري است:
1ـ برقراري توازن

  با وجود ارزش بسیار سازوكار گزارش دهي،امكان سوء استفاده از آن نیز وجود دارد. گاهي 
گزارش هاي همراه با سوء نیت و مغرضانه توسط افرادي كه تالش مي كنند تا جرم هاي خود را پنهان 
كرده يا با ديگران تسويه حساب شخصي كنند به مراجع مسوول داده مي شود كه زمینه تعرض به 
حقوق و آبروي افرد پاك و درست كار را فراهم مي كند. براي رهايي از اين معضل، بايد الزامات 
قانوني الزم جهت بررسي هاي دقیق درباره درستي يا نادرستي اين گزارش ها وجود داشته باشد و در 
عمل نیز تا زماني كه درستي گزارشي تأيید نشده است از افشاء آن جلوگیري كرد. حتي بايد تمهیداتي 
نیز براي اعاده حیثیت و جبران خسارت از كساني كه مورد اتهام هاي نادرست قرار گرفته اند مقرر كرد 
و براي آن افرادي كه آگاهانه گزارش هاي نادرست و خالف واقع مي دهند و به نحوي از سازوكار 

گزارش دهي سوء استفاده مي كنند مجازات هايي در نظر گرفت.
ـ حفظ محرمانگي 2

  براي پیشگیري از بــزه ديدگــي گزارش دهنـدگان  بهترين راه،  حفـظ هويت و مشخصات فرد اطالع 
دهنده و محتواي گزارش وي است. در صورتي كه چنین كاري در عمل امكان پذير نباشد يا به هر دلیلي 
هويت فرد اطالع دهنده افشا شود بايد به سرعت میزان تهديدي كه ممكن است گريبان گیر فرد شود را 
ارزيابي نمود و اگر تحقق آن تهديد فوري و جدي باشد، امكان انتقال فرد به مكاني امن فراهم شود. حتي 
مي توان تمهیداتي ديگر همچون محافظت فیزيكي، شهادت از راه دور، تغییر محل زندگي و ... را براي 

.(The United Nations Handbook, 2004: 448)مراقبت از اطالع دهندگان فساد پیش بیني كرد
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ـ وصف بازدارندگي 3
    اين قانون بايد تمامي افرادي را كه از اطالع دهندگان به دلیل افشاگري و گزارش دهي شان 
انتقام گرفته، ضررهاي مالي و جاني و حتي آبرويي به آنان وارد كرده مجرم بشناسد و براي آن ها 
مجازات تعیین كند. پیش بیني چنین تمهیدي حاوي پیام بازدارندگي قوي و مؤثر براي كساني است 
كه قصد انتقام از گزارش دهندگان فساد را در سر مي پرورانند و در عین حال، زمینه بهتر پیش گیري از 

بزه ديدگي گزارش دهندگان را فراهم مي كند.
ـ جبران خسارت 4

   در اين قانون بايد تمهیداتي براي جبران ضرر و زيان وارد شده به اطالع دهنده مقرر شود براي 
مثال، اگر كارمندي به سبب افشاي فساد در نهاد محل كار خود عزل شود، بايد حق بازگردانیدن او 

به موقعیت شغلي قبلي به رسمیت شناخته شود)معصومي، 1386: 104(.
يكي از چالش هايي كه مي تواند اجراي سازوكار گزارش دهي را با مشكل روبرو سازد عدم اطمینان 
مردم به مراجع مبارزه با فساد است. اگر باور مردم بر اين مبنا قرار گیرد، هرگز همكاري مؤثري با 

مراجع تحقیق نخواهد كرد و ممكن است كل روند مبارزه با فساد آسیب ببیند.

تبيين نقش نهادهاي مدني در پيشگيري از فساد :  

نقش نهادهاي مدني و مشاركت آنان در شكل دهي به سازوكارهاي كنترل اجتماعي كه با هدف 
پیشگیري از فساد و مقابله با آن صورت مي پذيرد، نقشي بي بديل و ارزشمند است. اين نهادها 
با نظارت خود بر عملكرد سازمان ها و نهادهاي عمومي دولتي تالش مي كنند تا فعالیت آن ها 
را از رهگذر شفاف سازي و به اصطالح در اتاق شیشه اي در معرض نگاه و داوري جامعه قرار 
دهند)روشني، بي تا: 32(. داوطلبانه بودن فعالیت در اين نهادها و پاي بندي فراوان اعضاي آن ها به 
اصول كاري سبب اثرآفريني بسیار نهادهاي مدني شده است. نهادهاي مدني خارج از حیطه آموزش 
رسمي دولتي مي توانند با ابتكارها و امكانات مردمي گسترده خود قشرهاي گوناگون مردم را در 
زمینه هاي مختلف آموزش دهند و در باال بردن سطح آگاهي و فرهنگ عمومي تأثیرگذار باشند. 
همچنین اين نهادها مي توانند در تحريك توجه و حساسیت مردم به حل مشكالت و بحران ها بسیار 
اثرگذار و كارآمد باشند. آن ها مي توانند به بسیج امكانات مردمي در زمینه هاي مختلف از جمله 

مقابله با فساد كمك شاياني كنند)چاروسه، 1381: 134(.
 در خصوص نقش نهادهاي مدني در پیشگیري از فساد؛ مي توان به ذكر نمونه هايي جامع از نتايج 
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اقدمات اين نهادها براي مبارزه با فساد و سالم سازي سامانه عمومي اشاره كرد: 
ـ كمك به روند آموزش و اطالع رساني عمومي 1

  عدم اطالع مردم از فساد و نحوه وقوع و مبارزه با آن مهم ترين علت اجتماعي ايجاد كننده فساد است 
كه توجه به امر آموزش و اطالع رساني مي تواند در رفع اين مشكل راه گشا باشد. نهادهاي مدني به 
واسطه اينكه خارج از حوزه آموزش رسمي دولتي فعالیت مي كنند و به شكل گسترده اي مورد اعتماد 
جامعه هستند؛ مي توانند با استفاده از ابتكارها و امكانات مردمي خود در زمینه اطالع رساني وآگاه سازي 

جامعه در خصوص فساد و نحوه پیشگیري و مقابله با آن موفق باشند )معصومي، 1386: 84(.
2ـ برقراري فرهنگ قانون مداري و پرهیز از فساد

 ارتكاب فساد در بعضي از مجموعه هاي فرهنگي، فاقد قبح اجتماعي و نشانگر زيركي و كیاست 
افراد است. در واقع، انديشه هاي ريشه دار غلط و غیرمنطقي درباره فساد در بعضي از جامعه ها به 
واسطه حضور در متن جامعه و اطالع از طرز تفكر اعضاي آن و نیز بهره مندي از سرمايه اعتماد 
عمومي مي توانند به خوبي در راستاي حاكم كردن فرهنگ قانون مداري و پرهیز از فساد حركت 
Global corrup-) دكرده و زمینه اصالح باورهاي نادرست جامعه را در خصوص فساد فراهم كنن

.(tion report; special focus, 2000: 25

ـ كمك به سازوكار گزارش دهي 3
مي توان ادعا كرد كه در موفقیت يا عدم موفقیت سازوكار گزارش دهي فساد به مراجع تحقیق 
بزرگ ترين عامل تعیین كننده همكاري اعضاي جامعه مدني با آن ها است. اين نهادها مي توانند 
با تشويق همه جانبه مردم در جهت همكاري با مراجع تحقیق و متقاعد كردن آنان مبني بر اينكه از 
رهگذر اين همكاري هیچ خطري آن ها را تهديد نخواهد كرد باعث ارتقاء سطح همكاري هاي 

.(Global corruption report; special focus, 2000: 30(مردمي شوند
ـ پژوهش و بیان ديدگاه هاي اصالحي 4

نهادهاي مدني مي توانند با انجام پژوهش هاي بنیادين در خصوص معضالت و مشكالت جامعه 
و ارايه نتايج خود به حاكمیت بخش عمومي را در راستاي اتخاذ برنامه هاي كالن و مناسب ياري 
رسانند. در اين حوزه نیز، نتايج تحقیق و پژوهش نهادهاي مدني مي تواند به ارتقای شفافیت در 
عملكرد دولت ها و باال بردن توان پاسخ گويي آنان كمك كند؛ اموري كه در صورت تحقق به 

كاهش امكان وقوع فساد منجر مي شوند)معصومي، 1386: 86(.
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نتيجه گيری:

 همان گونه که ديديم، اين نوشتار به تحلیل رابطه نهادهاي مدني و فساد پرداخته است. گفته شد كه 
فساد اشكال مختلفي دارد؛ از فساد مالي تا فساد اخالقي، سیاسي و اداري كه هر يك نقش مخربي 
بر نظام اجتماعي جامعه ايفا مي كنند. در بسیاري از كشورها فساد هزينه هاي اقتصادي سنگیني به بار 
مي آورد و عملكرد بازارهاي آزاد را دچار اختالل مي كند و در نهايت باعث كندي روند توسعه 
اقتصادي مي شود. در همین راستا ما در پژوهش فوق به بررسی نقش نهادهاي مدني در پیشگیري 
از فساد با تأكید بر متغّیر رابطه دو سويه دولت با نهادهاي مدني پرداختیم. تحلیل مطالب فوق نشان 

داد كه:
ـ براي مبارزه با فساد، صرف در دسترس قرار دادن اطالعات براي مردم كافي نیست بلكه بايد  1
سطح آگاهي مردم را نیز افزايش داده و آن ها را براي نظارت بر حوزه هايي كه ممكن است در 
معرض فساد قرار بگیرند، آموزش داد. در همین راستا آموزش کارکنان دولتی نیز در زمینه نحوه 
برخورد با فساد و بیان شیوه های گزارش دهی و آگاهی دادن به شهروندان در خصوص ماهیت فساد 
و پیامدهای وخیم آن و تشويق آنان به برقراری ارتباط بدون واسطه با مسووالن امر مبارزه با فساد 

اقدامی الزم و ضروری است.   
برای جلب پشتیبانی عمومی، بهتر آن است که برای عموم اعضای جامعه مدنی ثابت شود که 
فساد امری زيان بار و نامطلوب است. به ويژه در حوزه هايی که مردم با دولت تعامل بیش تری 
دارند اهمیت آشنايی آنان با زيان های فساد دوچندان است. همچنین، مردم همیشه بايد از نحوه و 
چگونگی اجرای برنامه های مبارزه با فساد آگاه باشند تا از اين رهگذر امکان جلب همکاری و 
پشتیبانی آنان از برنامه های پیش گیرانه و سرکوب گرانه در رويارويی با فساد وجود داشته باشد. بايد 
اطالعات ويژه ای درباره نحوه و چگونگی همکاری با نهادهای تخصصی مبارزه با فساد را در اختیار 
مردم و کارمندان دولتی گذاشت. آگاهی از قوانین کیفری مقابله با فساد نیز جزء اين اين مؤلفه است. 
اصولًا انتشار قوانین کیفری می تواند حاوی دستورهای پیش گیرانه برای مجرمان بالقوه باشد و از 
اين رهگذر هزينه باالی ارتکاب فساد را به آنان گوشزد کرده و آنان را به رعايت درست کاری و 

صداقت تشويق کند. 
 از اين رو، دولت ها موظف هستند به خصوص با استفاده از رسانه ها به ويژه رسانه هاي ملي به 
آموزش مردم براي مبارزه با فساد اهتمام ورزند. رسانه های جمعی به واسطه بهره مندی از طیف وسیع 
مخاطبان و سرعت باالی انتقال اخبار و اطالعات نخستین و مهم ترين گزينه برای انتقال پیام های ضد 
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فساد هستند. گزارش فساد در رسانه ها مانع اعمال نفوذ افراد برای مسکوت نگاه داشتن رفتارهای فساد 
و عدم پیش گیری از فساد شده و افشای فساد در رسانه ها ناگزير هزينه های اجتماعی و سیاسی فساد 
را برای مرتکبان آن ها افزايش می دهد. برای برخی از مخاطبان و اقشار خاص، برگزاری همايش، 
نشست و کارگاه آموزشی فايده بیش تری دارد. از فوايد تمسک به چنین وسايلی امکان برقراری 
ارتباط دوسويه میان متولیان امر مبارزه با فساد با مخاطبان است. براي دستیابي به اين امر، بايد همراه با 
حفظ استقالل دستگاه هاي حكومتي، اعم از دستگاه قضايي، قانونگذار و قوه مجريه؛ نهادهاي مدني 
را به نظارت بر فعالیت هاي قواي سه گانه قادر ساخت. دخالت دادن نهادهاي مدني در برخورد با 
پديده فساد، از جمله عناصر اصلي يك راهبرد صرف دانست كه نهادهاي مدني را از دولت  ) كه 

نقش انحصاري مبارزه با فساد را دارد( متماير مي سازد.
در نهايت بايد با توجه به اين واقعیت که نهادهای متولی امر آموزش در جامعه های امروزی 
متفاوت و متغیر اند، ايجاد هماهنگی میان آن ها کاری دشوار و نیازمند صرف وقت بسیار است و 
اگر اين هماهنگی به خوبی صورت نپذيرد، امکان دوباره کاری و اتالف منابع مادی در اين زمینه 
بسیار محتمل است. اصالح و ارتقاء سطح آگاهی های مردمی در مورد معضل فساد و مبارزه با آن 
امری بسیار پرهزينه، زمان بر و دشوار است و نمی توان در مدت زمانی کوتاه و انجام چند برنامه 
موقت در اين حوزه به موفقیت چندانی دست يافت. برای موفقیت در اين برنامه، توجه به مولفه زمان 

و تداوم جريان آموزش امری الزم و ضروری است.
ـ می توان ادعا نمود که در موفقیت يا عدم موفقیت سازوکار گزارش دهی فساد به مراجع تحقیق  2
بزرگ ترين عامل تعیین کننده همکاری اعضای جامعه مدنی با آن ها است. نهادهای مدنی و اعضای 
فعال در آن می توانند به خوبی با اعالم موارد وقوع فساد به اين ساز و کار کمک کنند و با پی گیری 
گزارش های رسیده باعث ايجاد تالش و انگیزه بیش تری در مراجع تحقیق شوند و در مقابل هرگونه 
اهمال يا عدم رسیدگی به گزارش ها بايستند. همچنین، اين نهادها می توانند با تشويق همه جانبه مردم 
در جهت همکاری با مراجع تحقیق و متقاعد کردن آنان مبنی بر اينکه از رهگذر اين همکاری هیچ 
خطری آن ها را تهديد نخواهد کرد باعث ارتقاء سطح همکاری های مردمی شوند.  اما از نگاهی ديگر 
در برخي فرهنگ ها، شهروندان خود را از سوي جامعه تحت فشار مي بینند و »لو دادن« همشهريان 
براي آن ها لّكه ننگي به حساب مي آيد. در حقیقت اين وظیفه مهم و سازنده بر دوش نهادهاي مدني 
است كه بايد براي شهروندان اين احساس را ايجاد كنند كه اين كار آن ها در نهايت براي جامعه به 
عنوان يك كل، مفید است و در صورت عدم گزارش فساد، جامعه و به تبع خود آن ها، از تأثیرات 
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سوء فساد در امان نخواهد بود.
ـ بايد میان دولت و نهادهاي مدني ارتباط مناسبي وجود داشته باشد و مردم، دولت و دولتمردان  3
را از آن خود بدانند تا معرفي يك مفسد به دولت، نوعي خیانت به مردم محسوب نشود. همچنین 
بايد براي مردم اين اعتماد به وجود آيد كه در صورت گزارش فساد، اولًا با مفسد به نحو شايسته 
و عادالنه برخورد خواهد شد و ثانیًا خود آن ها خسارتي را متحمل نخواهد شد. در صورتي كه 
دولت بتواند اعتماد مردم را جلب كند؛ افزايش آگاهي و جلب مشاركت مردم را نهادهاي مدني 
خود متقبل خواهد شد؛ اگرچه نقش حمايتي دولت در افزايش دانش مردم به طور كامل ضروري 

به نظر مي رسد.
آنچه بايد بدان اذعان داشت اين است که رابطه میان دولت و جامعه مدنی در ايران رابطه ای 
متوازن، سالم و رشد يابنده نبوده است. دولت تا پیش از انقالب هرگز مردم ساالر نبوده و از بینش 
علمی و تولیدی و انضباط  الزم و مسوولیت کافی نسبت به جامعه بهره ای نداشته است و از سوی 
ديگر به دلیل عدم تکوين نهادهای واسطه ای، همواره اين خطر وجود داشت که جامعه بهره ای 
نداشته است و از سوی ديگر به دلیل عدم تکوين نهادهای واسطه ای، همواره اين خطر وجود داشت 
که جامعه مدنی نتواند يا نخواهد با دولت به سازشی تاريخی برسد و در صورت نايل نشدن به توازن 
مورد نظر، جامعه به سوی عدم توازن به گونه ای پیش رود که منجر به حرکت ملت بر ضد دولت 

و احتمالًا سرنگونی آن گردد. 
از جمله عوامل مؤثر در تداوم اين عدم توازن اين است که دولت با استفاده از درآمدهای نفتی حیات 
اقتصادی مستقلی يافتـه و در نتیجه خود را موظف ندانسته است به جامعه در مورد اعمال خود جواب 
پس دهد. اين امر مشوق فرهنگ سیاسی و اقتصادی غیرمولد و ضد ارزشی در جامعه بوده و باعث 
شده است که جامعه مدنی نیز تحول و تکامل پیدا نکند. بنابراين يافتن سازوکارهای کاهش دهنده 
اتکای دولت بر درآمدهای نفتی و افزايش تکیه بر درآمدهای نفتی ناشی از تولید در جامعه، باعث 
خواهد شد دولت خود را بیش تر به ملت نیازمند ببیند و در رعايت حقوق آنان جديت بیش تری به 
خرج دهد. تحت چنین شرايطـی، جامعه از هويتی روشن و منازعـه ناپذير در میان گروه ها و انديشه 
گران برخوردار می شود و با هدايت رهبران فکری که بر اثر توجه دولت، در خود نوعی شخصیت 
احساس می کنند، مردم با عالقه و جديت و نه از روی اجبار و اکراه به کار و فعالیت و از جمله 

مشارکت در امور سیاسی خواهند پرداخت.
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کاربرد روش پيمایش در سنجش سالمت اداری

علي سیف زاده1 

سنجش همه مفاهیم در علوم اجتماعی با دشواری هايی روبه رو است اما سنجش فساد از آن جهت که اين پديده 
اساسا به صورت مخفیانه و با پنهان کاری عمدی کنشگران آن صورت می گیرد، دشواری های بیش تری دارد. 
کنشگران می کوشند تا سند و مدرکی از فساد خود به جا نگذارند، از همین رو دنبال کردن اقدام های فاسد و سنجش 
میزان وقوع آن بسیار دشوار است، لذا سنجش فساد با روش های غیرمستقیم صورت می گیرد. با اين حال ابزارهای 
مختلف بنا به کاربردهايی که مد نظر بوده، با توجه به بهبود تدريجی نظريه ها درباره فساد و نوآوری های روش شناختی، 
ارايه و به کار گرفته شده است. هدف اصلی اين مقاله بررسی کاربرد روش پیمايش در سنجش سالمت )فساد( اداری 

است. 
يافته های تحقیق نشان می دهد که : 1 - روش پیمايش در سنجش نگرش و ارزيابی مردم،کارکنان، صاحب 
نظران و ذينفعان از  وضعیت سالمت اداری- مالی دستگاه يا سازمان )با شاخص های ادراک فساد، تجربه فساد و 
ارزيابی کارنامه( کاربرد دارد. 2 -در شاخص های ديگر نیز می توان بر حسب نیاز در کنار ساير روش ها از روش 
پیمايش استفاده کرد. 3 - با توجه به اينکه در ايران داده های قابل اعتمادی درباره فساد وجود ندارد و هنوز دانش کافی 
برای سنجش فساد نیز در داخل کشور تولید نشده است، بنابراين سنجش فساد در ايران بايد يکی از کلی ترين روش ها 

آغاز شود. روش های مبتنی بر ادراک و تجربه فساد بهترين گزينه ها برای اولین مرحله سنجش فساد است .

واژگان كلیدي: سالمت اداری ، روش پیمایش.

        seyfzadehali@yahoo.com 1-دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران وپژوهشگر و کارشناس مرکز مطالعات و پژوهش های سالمت اداری
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مقدمه:
بررسی مفهوم سالمت اداری بدون بررسی و تعريف مفهوم فساد اداری قابل تصور نیست. بايد 
اين دو مفهوم، ارتباط آن ها و تعاريف هر يک مورد بررسی قرار گیرد و در نهايت به يک تعريف 

مشخص و قابل سنجش از مفهوم سالمت اداری دست پیدا کرد.
ريشه واژه التین معادل فساد فعل التین »رومپر« به معناي »شکستن« است. در فساد آنچه مي شکند يا 
نقض مي شود ممکن است رفتار اخالقي يا شیوه قانوني يا اغلب مقررات اداري باشد. بانک جهاني و 
ساير نهادهاي بین المللي فساد را به معناي »سوء استفاده از منصب عمومي براي نفع شخصي« تعريف 
کرده اند )دادگر و معصومي نیا، 1383:15( . فساد در تمام اديان منفور است و داراي درجاتي از 
سقوط و انحراف انساني در اخالق، دين،  سیاست، کار و فعالیت هاي اجتماعي است که تا مرز تخريب 

نیز پیش مي رود که اصطالحا انسان فاسد در تخريب خود تسلیم مي شود )قورچیان، 1383: 9(.
 واژه corruption  نیز معادل تعابیری چون فساد، انحراف، تباهی، ارتشاء و رشوه قرار گرفته است 
که در واقع متضاد صداقت و درستکاری و قابلیت اعتماد بودن يا همان integrity  است که در ادبیات 
سازمانی و مديريتی به سالمت ترجمه شده است؛»سالمت اداری« اصطالحی است که می توان معادل 
» Institutional integrity« )امانت، راستی و انسجام اداری و نهادی( قرار داد. البته ما اصطالحات 
ديگری در اين ارتباط نیز داريم؛ اصطالحاتی چون» governmental integrity« که می تواند 

معادل سالمت و انسجام حکومتی قرار بگیرد. 
همانطورکه فساد را بر مبنای معیارهای مختلف تعريف کرديم، سالمت را نیز می توانیم بر اساس 
همین معیارها تعريف کنیم. چنانچه فساد را بر مبنای تخلف از قانون و مقررات و سوء استفاده از 
مقام و موقعیت برای منافع شخصی تعريف کرديم، جهت تعريف سالمت اداری نیز می توانیم 
بر همین مبنا عمل کنیم : بر اين اساس، آرمسترانگ در مقاله » سالمت، شفافیت و پاسخگويی در 
مديريت عمومی«1 ، اين سه مفهوم را اصول درهم تنیده و اساسی مديريت عمومی می داند و در مورد 
مفهوم سالمت می گويد:» در مديريت عمومی، مفهوم سالمت به صداقت و درستکاری2 )پیروی 
از اصول( و  قابلیت اعتماد3  در انجام وظايف اداری و قانونی اشاره دارد؛ به عبارت ديگر، سالمت، 
آنتی تز فساد)corruption( يا سوء استفاده از مقام و موقعیت جهت منافع شخصی يا گروهی است                       
( Armstrong, 2005: 3). پس می توان گفت که منظور از سالمت اداری، نظام اداری سالم و به

1-Integrity, Transparency, and Accountability in Public Administration
2-Honesty
3-Trustworthiness



87کاربرد روش پیمایش در سنجش سالمت اداری

دور از بیماری، فساد و انحراف از قواعد و مقررات اخالقی اداری و قانونی است. وقتی نظام اداری 
به لحاظ شاخص های فساد و تخلف اداری، در سطح پايین تری باشد، سالمت اداری در سطح باالتری 
قرار خواهد داشت. به عبارت ساده تر، هر چه فساد اداری و تخلف کم تر باشد، سالمت اداری 
بیشتر است. در سطح جهانی نیز تالش ها در جهت  مبارزه با فساد1 و ارتقاء2  سالمت اداری بوده و 

 .(OECD , 2005(هست
 تعريف فساد و همچنین سالمت اداری با نگاه ارزش های عمومی در جامعه نیز به ما کمک 
زيادی می کند. بر اين اساس فساد اداری در تمام عرصه ها هنجار شکنی و تخطی از هنجارهای 
اخالقی و ارزشی و قانونی در عملکرد سازمانی و شغلی است و از اين رواست که سالمت اداری 
تبعیت از هنجارهای قابل قبول سازمانی و شغلی در جامعه و فرهنگ است.  با توجه به اينکه  از تعريف 
اسمی3  برای مشخص نمودن فضای مفهومـی سالمت اداری استفاده کرده ايم، الزم است که با بر شمردن 
شاخص ها ی عینی آن،  اين مفهوم را به سمت عملیاتی تر شدن پیش ببريم. بنابراين،  برخی از شاخص 
ها و مصاديق سالمت اداری را می توان اين گونه ذکر کرد: 1. قانون مندی2. قواعد و مقررات شفاف 
و بدون ابهام 3. شفافیت در انجام خدمات دولتی4. شفافیت و ضابطه مندی در استخدام و جذب نیرو 
5. تدوين اخالق حرفه ای و پايبندی به آن 6.  اطالع رسانی و پاسخگويی 7.  شايسته ساالری و...   . 
بنابراين وقتی هر کدام از مصاديق فساد مثل رشوه، اختالس، رانت خواری و ... رخ بدهد، يک يا چند 

تا از مصاديق و شاخص های سالمت اداری مخدوش شده است.  
حال پس از بررسی مفهوم فساد و سالمت اداری به کاربرد روش تحقیق پیمايشی در سنجش 

سالمت اداری می پردازيم.
سنجش نگرش و ارزيابی مردم،کارکنان، صاحب نظران و ذی نفعان از  وضعیت سالمت اداری- 
مالی دستگاه يا سازمان با روش پیمايش)با شاخص های ادراک فساد، تجربه فساد و ارزيابی کارنامه(، 

در شاخص های ديگر نیز می توان بر حسب نیاز از روش پیمايش استفاده کرد. 
پیمايش يکی از روش های کمی است که درصدد تعمیم نتايج نمونه به کل جامعه آماری 
است. استفاده از ابزار »پرسشنامه« رايج ترين روش سنجش نگرش ها در پژوهش پیمايشی است)رفیع 
پور،68:1378(.  مارش برآن است که پیمايش دقیقًا به معنی تکنیک خاصی درگردآوری اطالعات 
نیست. هر چند عمدتًا از پرسشنامه استفاده می شود اما فنون ديگری از قبیل مصاحبه عمیق و 

1-Fighting corruption
2-Enhance

3-تعریفی اسمی است که  طی آن معنی یک واژه یا مفهوم به وسیله صفات و ویژگی های مشخصی تعیین می شود؛ به عبارت دیگر تعریف اسمی به تعریف 
یک واژه توسط واژه های دیگر اشاره دارد. در این گونه تعریف از واژه های انتزاعی و مالک های فرضی استفاده می شود)سرمد و دیگران،40:1387(
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مصاحبه ساختمند، تحلیل محتوا و جز اينها هم به کار می روند. ويژگی بارز پیمايش عبارت از شیوه 
گردآوری داده ها و روش تحلیل آن ها می باشد)دواس، 1383: 13(. 

روش های سنجش سالمت اداری را می توان به دو دسته کلی روش های پیمايشی و غیر پیمايشی 
تقسیم نمود که هر کدام از اين روش ها در سطح کالن و خرد قابل بررسی و سنجش می باشد.

جدول شماره 1 - روش های سنجش سالمت اداری

سطحروش ها

پيمايشی

كالن

روش شمارش شکايات  .1
روش شمردن گزارش های روزنامه ها  .2

پيمايش ادراک فساد  .3
پيمايش تجربه فساد  .4

خرد
1.دنبال كردن جريان كار

2.شمارش كمی ارايه خدمات
3.سنجش فساد در سطح شركت

غير 
پيمايشی

كالن

شاخص سنجش ميزان ارزيابی تفاوت هزينه ها و درآمدها  .1
سنجش ميزان تقاضای پول نقد  .2

سنجش ميزان ارزيابی ورودی مواد اوليه  .3
سنجش ميزان ارزيابی به كمک مدل های اقتصاد سنجی  .4

خرد

روش بررسی اسناد مالی  .1
بررسی موردی پروژه ها  .2

روش تفاوت ارزش و هزينه  .3
شاخص اقتصاد غيررسمی يا زير زمينی  .4
تحليل گزارش های سازمان های نظارتی  .5

تحليل گزارش های خود ارزيابی سازمان ها  .6

با عنايت به اينکه تحقیق پیمايش بهترين روش موجود براي آن دسته از پژوهندگان است 
كه عالقه مند به جمع آوري داده هاي اصلي براي توصیف جمعیت هاي بسیار بزرگي هستند كه 
نمي توان به طور مستقیم آن ها را مشاهده كرد با نمونه گیري احتمالي دقیق مي توان گروهي از 
پاسخگويان را فراهم آورد كه ويژگي هاي آنان منعكس كننده  ويژگي هاي جمعیت بزرگ تر 
باشد و پرسشنامه هاي استاندارد شده دقیق داده هايي را به دست مي دهند كه با داده هايي كه از همه 
پاسخگويان به دست مي آيند شباهت دارند )ببي، 1381 : 568 (. حال مسئله اصلی تحقیق اين است 
که روش پیمايش چه کاربردی در سنجش سالمت اداری دارد؟ در مورد اهمیت بررسی روش های 
سنجش سالمت اداری می توان گفت که  فساد به دلیل نقشی که در ممانعت از توسعه، بر هم زدن 
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نظم اخالقی و زايل کردن مشروعیت دولت دارد، بايد در کانون توجه قرار گیرد. سنجش فساد 
)سالمت( نیز از آن جهت که راهبردهای مبارزه را تا اندازه ای مشخص می کند از اهمیت زيادی 
برخوردار است. تجربه کشورهای ديگر نشان می دهد که اندازه گیری فساد نقش بسیار مهمی در 

طراحی برنامه های مبارزه با فساد داشته است. 
پيشينه  تحقيق:

در جست و جوی آنچه به دنبالش هستیم، نگاهی اجمالی به تحقیقات پیشین، زمینه های پردازشی 
معتبرتر را فراهم خواهد آورد. از اين رو، برخی از کتب و گزارش های مربوط و درخور توجه به 

قرار زير هستند. 
1 - کتابی تحت عنوان ابزارهايی برای ارزيابی فساد و سالمت اداری در نهادها و سازمان ها1  به 
نويسندگی  دکتر آنتونی النی و دکتر عمر ازفر در دپارتمان اقتصاد دانشگاه مريلند2 تهیه شده است.  
در اين کتاب راهنما جهت طراحی و توسعه زمینه های کاربردی و عملی ارزيابی برنامه های مبارزه 
با فساد، به تشريح روش های تهیه اطالعات و داده های کمی، کیفی و تطبیقی معتبر پرداخته شده 
که می تواند در طراحی، پیاده سازی و ارزيابی برنامه های ضدفساد بخش ها يا سازمان های دولتی 
مبارزه با فساد مورد استفاده قرار بگیرد. گام هايی که در اين روش ها مورد مالحظه قرار می گیرند 
شامل بازبینی اطالعات و داده های موجود يا قابل دسترسی، انجام يک ارزيابی تخصصی، انجام 
يک پیمايش کمی هم از مقام های دولتی)در رده های مختلف( و هم از ارباب رجوع ها و استفاده 
کنندگان از خدمات)کاربران(، به همراه استفاده از يافته های ارزيابی جهت اطالع از برنامه های طرح 
می باشد. همچنین کتاب شامل يک مجموعه از ضمايم فنی و ژرفا نگر همچون يک مدل عملکرد 

جهت اجرا و ارزيابی است.  
2 -کتابی با عنوان »مجموعه سالمت اداری) مبانی، شاخص ها، عملکرد، برنامه( توسط معاونت 
توسعه مديريت و سرمايه انسانی ريیس جمهور« در پايیز 1389 تهیه شده است. اهداف اصلی اين 
کتاب که به عنوان يک طرح ملی بوده است عبارتند از: 1 -شناسايی شاخص های عمومی فساد در 
سطح ملی 2 - شناسايی شاخص های اختصاصی فساد به تفکیک دستگاه های اجرايی و استانی در 
سطح ملی 3 -شناسايی عملکرد دستگاه های اجرايی و استانی در رابطه با مسأله فساد در سطح ملی 
4 - شناسايی برنامه های آتی دستگاه های اجرايی و استانی )به تفکیک( در رابطه با مسأله فساد در 

سطح ملی مروری بر بخش های اين کتاب نشان می دهد که :

1-Tools for Assessing Corruption & Integrity in   Institutions
2-Dr. Anthony Lanyi and Dr. Omar Azfar, both economists at the IRIS Center



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال ششم، شماره بیستم/ تابستان 1393 90

در بخش اول کتاب، در ابتدا به ارايه تعاريف مرسوم فساد پرداخته شده است. در ادامه بخش اول، 
به بررسی عوامل مؤثر بر فساد پرداخته شده است. عوامل مديريتی، فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی و 
اقتصادی به صورت تیتر وار ذکر شده اند. در ادامه به ضرورت بومی سازی شاخص های فساد در 
ايران پرداخته شده است. در بخش سوم، کلیات طرح)اعم از بیان مسأله، ضرورت، اهداف، مراحل 
انجام کار و ...( ذکر شده است. در بخش چهارم کتاب، به هدف اصلی کتاب می رسیم:  تحت 
عنوان: »تعیین شاخص های عمومی سالمت و فساد اداری«. در 8 صفحه ، 14 »شاخص عمومی« 
برای سنجش فساد و سالمت اداری دستگاه های دولتی ذکر شده است.  عنوان کلی آخرين بخش 
کتاب » شاخص های اختصاصی فساد به تفکیک دستگاه های اجرايی« است. در اين بخش در 55 
مورد، ) 14 وزارت خانه کالن، 38 سازمان( به عالوه شهرداری ها، استانداری ها و بانک ها بررسی 

شده اند.
3 -کتابی با عنوان مقدمه ای بر سنجش فساد مالی و اداری توسط محمد فاضلی در سال 1388 
توسط مرکز پژوهش های اسالمی مجلس منتشر شده است. در اين کتاب به تعريف فساد مالی و 
اداری و روش های سنجش آن پرداخته شده است. معادل کلمه فساد مالی و اداری در زبان انگلیسی  
Corruption از ريشه التین  Rumrere و به معنی شکستن يا نقض است. به عبارت ديگر، در اينجا 

منظور اين است که چیزی شکسته می شود. اين چیز می تواند قوانین و مقررات اخالقی يا اجتماعی 
يا به احتمال قوی قواعد و مقررات اداری باشد. اديبان در فرهنگ های فارسی واژه فساد را به تباه شده 
معنی کرده اند به عبارتی هر چیزی که اصطالح فساد با آن اطالق گردد در واقع از بین رفته و تباه شده 
می باشد اعم از اينکه اين اصطالح در مورد کاالهای مصرفی، انسان و يا هر چیز ديگری به کار گرفته 
شود. ديويد گولد اعتقاد دارد که فساد اداری عبارت است از سوء استفاده شخصی از منابع عمومی 
توسط کارکنان دولت. هانتینگتون اعتقاد دارد که فساد به رفتار آن کارمندان عمومی اطالق می شود 
که برای منافع خصوصی شان ضوابط پذيرفته شده را زير پا می گذارند، اين فساد برای هر دستگاهی 

چه دولتی و چه خصوصی می تواند وجود داشته باشد.
4 -کتابی با عنوان نقش مديريت در بهبود سالمت اداري. توسط انتشارات مركز آموزش و 
تحقیقات صنعتي ايران درسال 1387چاپ شده است. در چکیده اين کتاب آورده شده ،که زندگي 
بشر امروز ما به گونه اي شکل گرفته که از ابتداي تولد تا لحظه مرگ ناگزير با سازمان هاي مختلف و 
ـ فرهنگي و ... سر و کار دارد. اخذ گواهي تولد تا صدور جواز دفن نشاني  ـ اقتصادي  متعدد اجتماعي 
از وابستگي هاي بشر امروزي به سازمان ها و دستگاه هاي دولتي يا غیر دولتي است. رفتارهاي متقابل 
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سازمان ها با يکديگر و تأثیر آن بر رفتارهاي فردي و چگونگي تعامل فرد با سازمان و سازمان با فرد 
نشانه توسعه يافتگي جوامع و افراد جامعه مي باشد به نقل از میشل کروزيه دقت و درستي و کارايي 
اداره های دولتي و خصوصي امکان هماهنگ کردن فعالیت هاي مدرن و پیچیده بون نارسايي بدون 
نظم، بدون نابساماني، خالصه در يک کلمه کارايي اداري يا سازمان يک جامعه، يکي از عوامل 
تشکیل دهنده رشد آن جامعه است. مطالعه رفتار سازمان و نظارت بر عملکرد سازمان ها و نقشي که 
مديريت در سالم سازي محیط کار مي تواند ايفا کند از مقوله هايي است که مورد توجه و عنايت 
متخصصین علوم اداري و سازماني قرار گرفته است و کتب و مقاالت متعدد در اين زمینه منتشر گشته 
که کتاب حاضر يک نمونه آن است. اين کتاب مجموعه اي از اطالعات کاربردي است که شايد 
جوابگوي پاره اي از نیازهاي مديران و عالقه مندان به اين رشته باشد. اين کتاب شامل چهار فصل 
ـ اصول و مباني مديريت و  ـ ارتباطات  شامل مباحث گوناگون از قبیل تعاريف مختلفي از سالمتي 
هنر مديران موفق. ارزش و نقش مهم کارکنان در ارتقاي سطح سازمان و در آخر آشنايي مديران با 

روش هاي صحیح دسترسي به اطالعات ايمني کار و استفاده بهینه از زمان مي باشد.
5 -سالمت اداري در ايران؛ آسیب ها و راهکارها ، عنوان گزارش پژوهشي شماره 27 سازمان 
بازرسی کل کشور در آذر ماه 1389 می باشد که اين گزارش داراي 8 فصل مي باشد. فصل اول 
سالمت اداري و ويژگي هاي نظام اداري سالم را مطرح مي کند. فصل دوم ويژگي هاي وضعیت 
ناسالم اداري را معرفي مي کند. فصل سوم عوامل تهديد کننده ي سالمت نظام اداري را بیان مي کند. 
فصل چهارم  پیامدهاي وجود و استمرار فساد اداري را نام مي برد. فصل پنجم آسیب هاي  نظام 
اداري ايران را مطرح مي کند. فصل ششم برنامه ها و سیاست هاي كلي نظام در زمینه ارتقاي سالمت 
اداري را معرفي مي کند. فصل هفتم  راهکارهاي ارتقاي سالمت اداري و مبارزه با فساد اداري را 

ارايه مي کند و فصل هشتم استراتژي ها و راهبردهاي مبارزه با فساد اداري را بیان مي کند.
بررسی روش های سنجش سالمت اداری، بررسی روش های پیمايشی کالن نگر سنجش سالمت 

اداری و بررسی روش های سطح خرد سنجش سالمت اداری از اهداف اصلی اين نوشتار است.
يافته های تحقیق:

الف( بررسی و شناخت روش های پیمايشی کالن نگر:
1 -روش شمارش شکايات

میزان شکايات ارايه شده به پلیس در ايران کم تر اتفاق می افتد و مراجع ذی ربط ديگر ) مانند 
سازمان بازرسی کل کشور( می تواند شاخصی از فساد تلقی شود. همان گونه که از نام اين روش 
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پیدا است، تعداد شکايات مطرح شده در يک دوره زمانی مشخص به عنوان شاخص فساد تلقی 
می شود. ممکن است اين شمارش مبنايی برای مقايسه میان میزان فساد در دوره های زمانی مختلف 

نیز قرار گیرد. 1
اين روش پیمايش سنجش سالمت اداری با مشکالت متعددی مواجه است. میزان مراجعه به 
دستگاه نظارت و بازرسی برای شکايت از عامالن فساد به عوامل متعددی بستگی دارد که سطح 
فساد معمول در جامعه يکی از آن ها است. به عبارتی هر قدر جامعه فاسدتر باشد، امید افراد به حل 
مشکل از طريق شکايت کاهش می يابد و به همین علت میل به شکايت کردن نیز کاسته می شود. 
بنابراين اتکا به اين روش سبب می شود میزان فساد در محیط هايی که فساد بیش تر است، کم تر 
نشان داده شود. میزان شکايات تابع میزان اعتماد مردم به دستگاه نظارت و بازرسی، میزان باورآن ها 
به جدی بودن مبارزه با فساد، منافع گزارش کردن فساد در مقابل منافع تن دادن به فساد و میزان رعايت شدن 

حقوق و آزادی های سیاسی افراد در سطح جامعه نیز هست. 
مردم اگر باور داشته باشند که دستگاه نظارت و بازرسی در مبارزه با فساد جدی است، تمايل بیش تری 
برای شکايت خواهند داشت. اگر فساد به صورت پديده ای گسترده و همه جاگیر درنیامده باشد، 
کنشگران انگیزه بیش تری برای گزارش کردن فساد خواهند داشت. در ضمن، زمانی فساد گزارش 
خواهد شد که منافع حاصل از فساد در مقابل هزينه های آن ناچیز باشد. زمانی که افراد آگاه از فساد 
در سود حاصل از آن سهم داشته باشند، احتمال گزارش شدن آن کاهش می يابد. در ضمن، اگر 
حقوق و آزادی های سیاسی افراد رعايت نشود و امنیت افراد بر اثر گزارش کردن فساد به خطر بیافتد 

احتمال گزارش کردن فساد کاهش می يابد. 
اگر به شروط فوق توجه کنیم، درمی يابیم که احتمال گزارش شدن موارد فساد در کشورهايی 
که بیش ترين فساد را شاهد هستند از همه کم تر است. هر قدر فساد شايع تر باشد اعتماد به نهادهای 
اجتماعی و به تبع آن اعتماد کم تر خواهد بود، شايع بودن فساد انگیزه مبارزه با آن از طريق گزارش 
موارد مشاهده شده را کاهش می دهد و رعايت نشدن حقوق و آزادی های فردی و بیم ناشی از 
فقدان امنیت در اين کشورها، زمینه مساعدی برای گزارش کردن فساد ايجاد نمی کند. بنابراين اين 
شاخص نمی تواند برای سنجش فساد معتبر باشد. حتی ممکن است فاسدترين کشورها موارد کم تری 
از گزارش فساد را داشته باشند. با توجه به تفاوت سطح متغیرهای مؤثر بر فساد و همچنین تفاوت 

1-در ایران در سایت سازمان بازرسی کل کشور نیز سامانه ای تحت عنوان سامانه رسیدگی به شکایات مردمی طراحی شده است. این سازمان طي سه 
سال گذشته با ایجاد یک سامانه الکترونیکي گسترده و قوي و با ایجاد ارتباط مستقیم با مردم از طرفي و ارتباط با بیش از 7000  واحد اجرایي کشور از 
طرف دیگر، بر این امر نظارت میکند. سخنرانی جناب آقای پورمحمدی، وزیر محترم دادگستری در مراسم اختتامیه سیزدهمین کنفرانس آمبودزمان 

آسیایی در تهران، 15-18 مهرماه 1392
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میزان توسعه يافتگی نظام های امنیتی و پلیس در کشورهای مختلف، شاخص سنجش فساد مبتنی 
بر شمارش شکايات، از اعتبار کافی برای بررسی های تطبیقی برخوردار نیست و در بررسی های 
غیرتطبیقی نیز تحقق شروط الزم برای معتبر دانستن داده های حاصل از آن ، سبب بروز ترديد هايی 

در به کارگیری اين شاخص می شود. 
2 -روش شمردن گزارش های روزنامه ها

می توان گزارش های منتشر شده در روزنامه ها را نیز شاخص سنجش فساد تلقی کرد. غالبًا 
روزنامه ها و بقیه رسانه های جمعی به علت پايبندی به وظايف حرفه ای، حساسیت های خبرنگاران، 
نیاز به درج خبرهای مورد توجه مردم و جلب مخاطب يا صرفًا برای اطالع رسانی و حتی گاهی 
به عنوان بخشی از منازعات سیاسی و اجتماعی با گروه های رقیب و جلب نظر مردم به گروه های 
خاص، اقدام به انتشار اخبار فساد افراد و گروه های مختلف می کنند. 1 شمارش اين گزارش ها نیز 

می تواند مبنايی برای محاسبه میزان فساد باشد.
روش شمارش گزارش های روزنامه ها نیز ايرادات متعددی دارد که شباهت های آن ها با نقدهای 
وارد بر روش شمارش شکايات ارايه شده به دستگاه نظارت و بازرسی زياد است. اين شاخص بیش 
از آن که نشان دهنده فساد باشد، شاخصی از میزان دسترسی روزنامه ها و خبرنگاران به اطالعات، 
میزان حرفه ای بودن مطبوعات و روزنامه نگارها و میزان رعايت شدن حقوق و آزادی های سیاسی 
است. در جامعه ای که حقوق و آزادی های افراد رعايت نمی شود، هر قدر هم فساد زياد باشد احتمال 
منعکس شدن اخبار آن در روزنامه ها اندک است. در ضمن میزان پرداختن روزنامه ها به مطالب 
مختلف تابع میزان دل مشغولی مردم به اين گونه مطالب است. حساسیت مردم به فساد ممکن است 
به داليل مختلف افزايش يا کاهش يابد. با توجه به اين موارد، شمارش گزارش های مندرج در 
روزنامه ها اعتبار و روايی الزم را ندارد. به دلیل تفاوت شرايط مؤثر بر انتشار گزارش های مطبوعاتی 

از فساد در کشورهای مختلف، اين شاخص قابلیت بررسی تطبیقی ندارد.
با اين همه تحلیل محتوای رسانه ها نیز کاربردهای خاص خود را دارد. رسانه ها نقش مهمی در 
بسیج افکار عمومی برای مبارزه با فساد دارند و مهم است که بدانیم تا چه حد اين نقش ايفا شده 
است. رسانه ها نقش هاي گوناگوني در زمینه جامعه پذيري، اطالع رساني، بسیج عمومي، شكل دادن 
به افكار عمومي يا هدايت مديريت و رهبري افكار عمومي دارند و نقشی دوگانه را در جوامع ايفا 
می کنند )مهرداد، 1379: 49 (. از يك طرف سبب افزايش آگاهي مردم نسبت به فساد مي شوند و 

1-فرامرز رفیع پور در یکی از معدود تحقیقات انجام شده برای سنجش فساد در ایران، این روش را نیز در کنار روش های دیگر به کار گرفته است )رفیع پور، 
.(Fuszara, 1999( فوزارا  نیز همین روش را برای بررسی بازنمایی فساد در رسانه های چاپی اروپای مرکزی به کار برده است .)1386
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از طرفي ديگر موارد فساد را مورد بررسي و تحقیق قرار داده و گزارش هايی را در رابطه با آن ارايه 
مي دهند. 

اغلب اوقات تأثیر رسانه به عنوان ابزاري براي مقابله با فساد كم تر ملموس بوده و بیش تر به صورت 
غیرمستقیم است، تأثیرات رسانه ها در مبارزه با فساد در سطح وسیع تري در جامعه روي مي دهد. 
مايكل جانسون يكي از صاحبنظران در زمینه مبارزه با فساد معتقد است كه عوامل مختلفي وجود 
دارند كه سبب پايدار شدن فساد در برخي از امور مي  شوند. در بسیاري از اين موارد، رسانه هاي 
جسور و مستقل يكي از مؤثرترين نیروهايي هستند كه مي توانند در برابر اين عوامل ممانعت به عمل 

.(Michael,1997,22(آورند
3 -پیمايش ادراک فساد

اين نوع سنجش فساد مبتنی بر نظرسنجی از مردم و گروه های مختلف و سنجش نظرات ايشان1  
درباره میزان فساد رايج در نهادها يا کل جامعه است. در اين گونه پیمايش ها معموال نظرات نخبگان 
سیاسی، مقامات دولتی، اهل کسب و کار، متخصصان و عموم مردم درباره وجود و رواج فساد 
در جامعه پرسیده می شود. ديدگاه های نخبگان از آن جهت اهمیت دارد که نگرش های ايشان بر 
شکل گیری اقدامات ضدفساد تأثیر دارد و دانستن نگرش های ايشان راهی به سوی شناخت زمینه های 
تدوين سیاست های ضدفساد است. به عالوه اين افراد احتماال از مطلع ترين ها درباره فساد و باالخص 
فساد کالن هستند. سنجش نظرات بقیه مردم درباره فساد نیز شاخصی از میزان وقوع فساد در جامعه 
تلقی می شود. اين گونه اندازه گیری غالبا با استفاده از پرسشنامه و در نمونه های بزرگ انجام و از انواع 

روش های نمونه گیری برای تضمین معرف بودن داده ها استفاده می شود.
هدف از اين سنجش ها، بررسی تغییرات نگرش های مردم و نخبگان در يک بازه زمانی، شناخت 
درک مـردم و نخبگان از کارآيـی دولت و سطـح وقوع فســاد، شناخت نهادها يا عـرصه هايـی که 
بیـش ترين فساد در آن ها رخ می دهد، شناخت میزان حمايت مردم از برنامه های ضدفساد، شناخت 
اقدام هايی که مردم آن ها را فساد يا مهم ترين صورت های فساد تعريف می کنند، ارايه معیارهايی برای 

رده بندی کشورها در زمینه فساد و کمک به سیاست گذاری برای مبارزه با فساد است.
در کشور ما نیز سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بزرگ ترين نهاد نظارت و بازرسی طی چهار 
سال )91-1388( نظرسنجی های مختلفی را جهت سنجش ادراک از فساد و میزان تمايل شهروندان 

به گزارش دهی و اعالم موارد فساد انجام داده است.
انتقادات متعددی بر اين شیوه سنجش فساد نیز وارد شده است. اوال که اين پیمايش ها نظر مردم 
1-Perception surveys
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درباره فساد و نه خود فساد را می سنجند. ممکن است افراد به اندازه کافی مطلع نباشند و تنها آنچه را که 
در جامعه رايج است بیان کنند. از آن جا که اين شاخص ها ذهنی هستند تحت تأثیر جريان های اجتماعی 
نیز قرار دارند. بنا به اين که در زمان انجام تحقیق چه نوع گزارش هايی درباره فساد در مطبوعات و 
ساير رسانه ها منتشر شده باشد، ذهنیت افراد نسبت به فساد تغییر می کند. هم چنین، انتشار نتايج حاصل 
از همین گزارش ها در دوره های بعدی تحقیق بر نظرات مردم تأثیر می گذارد. وقتی در نتايج اين 
تحقیقات به باال بودن فساد در برخی کشورها اشاره می شود، احتمال اين که در دور بعدی تحقیقات 

مردم نتايج دورهای قبلی را مرجع پاسخ گويی خود قرار دهند زياد است.
برخی از مهم ترين شاخص هايی که با استفاده از اين شیوه تهیه و ارايه می شوند، محصول ادغام 
داده های تحقیقات و پیمايش های ديگر هستند. برای مثال »شاخص ادراک فساد«1  که مؤسسه 
شفافیت بین المللی منتشر می کند، حاصل ادغام و استاندارد نمودن داده های پیمايش های مختلف 
است. در سال 2004 اين مؤسسه بر مبنای 18 پیمايش انجام شده درخصوص کشورهای مختلف 
شاخص خود را محاسبه کرده است و برای آن که کشوری تحت پوشش محاسبات اين مؤسسه 
قرار گیرد بايد حداقل داده های 3 پیمايش درخصوص آن وجود داشته باشد. هم چنان که بسیاری 
از محققان نوشته اند، پیمايش هايی که برای محاسبه اين شاخص استفاده می شوند دارای حجم 
نمونه های مختلف، سطوح سنجش متفاوت و درباره فساد در عرصه های مختلف هستند. برخی از 
آن ها فساد در کل جامعه را می سنجند و برخی فساد در يک نهاد را ارزيابی می کنند. بنابراين ادغام 
 Johnston, n.d; Treisman, 2006,( کردن اين داده ها مشکالت روش شناختی متفاوتی دارد

 .(6-Pp. 5

نظر قرار گرفته است حال آن که فساد در  تنها رشوه مد  پیمايش ها،  اين  هم چنین در غالب 
قراردادهای دولتی، فساد در بخش تجارت خارجی و فساد از طريق ارجح دانستن خويشاوندان با 
رشوه برابر نیستند. هم چنین بر فساد کالن تأکید شده و انواع خرده فساد فراموش شده است. معلوم 
نیست که منظور از شدت فساد در اين گونه سنجش ها چیست و آيا تعداد دفعات وقوع فساد يا مقدار 
منابعی که به صورت فاسد رد و بدل شده اند مد نظر است؟ شدت تأثیرات فساد بر سیاست و اقتصاد 
مد نظر است يا آن که منظور درگیر بودن افراد بیش تر و مهم تر است. در ضمن میان فساد سازمان يافته 

و سازمان نیافته نیز تمايزی قايل نمی شوند.
فوايد پیمايش ادراک فساد: نقدهای وارد بر پیمايش های ادراک فساد به معنای بی حاصل بودن 
سنجش ادراک فساد نیست. ابتدا چنان که خواهیم ديد و همه محققان اذعان دارند بديل های موجود 
1-Corruption Perception Index (CPI)
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برای سنجش فساد زياد نیست )Treisman, 2006, P. 7(. دوم، اين شاخص ها اهمیت دارند 
زيرا ادراکات مردم بر میزان باور آن ها به مشروعیت نظام سیاسی، نوع نگرش های مردم و فعاالن 
اقتصادی نسبت به سرمايه گذاری و نگرش های نخبگان نسبت به برنامه های مبارزه با فساد تأثیر دارد. 
کافمن و همکارانش از شش افسانه يا تصور کلیشه ای درباره سنجش فساد در ادبیات سخن 
گفته اند. دو مورد از آن ها ناظر بر وضعیت شاخص های ذهنی در برابر شاخص های عینی است. به 
عقیده آن ها اين گفته که برای مبارزه با فساد به شاخص های عینی نیاز داريم و بررسی شاخص های 
ذهنی فساد نمی تواند مبنايی برای طراحی اقدام های عملی و سیاست گذاری ضدفساد باشد درست 

 .(Kaufmann et al, 2006( نیست
بررسی منابع موجود نشان می دهد که سنجش فساد به شیوه پیمايش ادراک مردم از فساد زياد در 
ايران انجام نشده و يکی از موارد معدود، پیمايشی است که فرامرز رفیع پور در شهر تهران انجام داده 
است. وی در پی پاسخ دادن به اين سؤال است که »آيا فساد در ايران وجود دارد؟« )رفیع پور: 57(. 
وی برای پاسخ گفتن به اين سؤال از راهبردهای متفاوتی استفاده می کند. ابتدا شواهد فساد را در 
متون ادبی فارسی جست وجو کرده، سپس در گزارش های روزنامه ها درباره فساد کاوش می کند. 

اما روشی که برای سنجش کمی فساد به کار برده از جنس پیمايش های ادراک فساد است. 
ابزاری که در اين تحقیق به کار برده شده است نگرش های مردم درباره رواج فساد در بخش 
دولتی، نمايندگان مجلس، پلیس، قوه قضايیه، بخش خصوصی و قبح فساد را ارزيابی می کنند. 
هم چنین برخی گويه های به کار رفته در پرسشنامه برای فرضیه آزمايی درباره عوامل موثر بر نگرش 

مردم به فساد هستند. برخی گويه های به کار رفته در پرسشنامه اين تحقیق عبارتند از:
-در هر اداره ای اگر کار آدم گیر کند با پول می شود آن را حل کرد.

-آدم برای گرفتن حقش به پارتی احتیاج دارد.
-اگر کار آدم در شهرداری گیر کند با پول کار آدم راه می افتد.

-مسوولین بیش تر به فکر دوست و فامیل خودشان هستند تا به فکر کشور و مردم.
-اگر پاش بیافتد پلیس خوب از آدم باج می گیرد.

-در دادگاه بیش تر حق را به ثروتمند می دهند.
در اين پژوهش میزان اعتماد به برخی سازمان ها نظیر شهرداری ها، گمرک، پلیس، بنیاد شهید و 
بنیاد مستضعفان و هم چنین میزان رواج فساد در قالب پول و پارتی در آن ها سؤال شده است. برای 
انجام اين تحقیق با 455 نفر از شهروندان و 129 نفر در سازمان های دولتی شهر تهران يعنی جمعًا 
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584 مصاحبه انجام شده است. 
برخی نتايج اين تحقیق نشان می دهد که 75 درصد پاسخ گويان تصور می کنند فساد مالی در همه 
سطوح حاکمیت وجود دارد و تنها 2 درصد تصور می کنند که فساد وجود ندارد )ص. 93(. 43.8 
درصد معتقدند يکی از علت هايی که مملکت پیشرفت نمی کند اين است که مسوولین سوءاستفاده 
مالی می کنند )ص. 95(. بقیه نتايج حاصل از اين تحقیق نیز از باور عمده مردم به وجود فساد در ايران 

حکايت دارد. 
4 -پیمايش تجربه فساد

بر اثر نقدهای وارد شده بر سنجش ادراک فساد، نوع ديگری از سنجش فساد که مبتنی بر بررسی 
تجربه فساد توسط افراد است به کار گرفته شد. در اين پیمايش ها که به نسل دوم يا مبتنی بر تجربه 
فساد معروف هستند، به عوض آن که ذهنیت مردم درباره فساد سنجیده شود، اين که چقدر در 
معرض فساد قرار گرفته اند سؤال می شود. برای مثال از آن ها پرسیده می شود که در يک تا سه سال 
گذشته چند بار رشوه پرداخته اند يا از آن ها خواسته شده است تا رشوه بپردازند. اين پیمايش ها نیز 
در میان گروه های هدف مختلف – مردم عادی، مديران شرکت های اقتصادی و کارشناسان - اجرا 
شده و بر بررسی فراوانی موارد فساد، کنشگران و انگیزه های آن ها متمرکز می شوند. در برخی از اين 
پیمايش ها ويژگی های محیط سرمايه گذاری، کیفیت حکمرانی و مديريت و مشخصات عملکردی 

شرکت های فعال در عرصه اقتصادی نیز ارزيابی می شود. 
در پیمايش های تجربه فساد سعی شده است میان بروز انواع فساد تمايز قايل شوند باالخص سعی 
شده موارد فساد کالن و فساد دستگاه های قضايی، بانک مرکزی، مشارکت بخش خصوصی در 
تبلیغات سیاسی، دادن پست های دولتی به خويشاوندان سیاستمداران و موارد مشابه سنجش شود 

.(Piliponyte, 2005, P. 9(
اولًا در پیمايش فساد بیم آن هست که پاسخ گويان موارد مواجه شدن با فساد را فراموش کرده 
باشند يا از ترس جواب ندهند. اما ايراد مهم تر اين روش آن است که تنها صورت هايی از فساد را که 
شخص در معرض آن ها قرار گرفته و تأثیر آن ها بر خود را احساس کرده است می تواند گزارش 
کند برای مثال در بررسی تجربه فساد، مردم يا فعاالن اقتصادی نمی توانند درباره فساد کالن پنهان 
و شناسايی نشده يا مواردی از فساد سیاستمداران که از طريق تصويب قوانین خاص انجام می شود 
اشاره کنند. حتی در صورتی که به اين صورت ها از فساد اشاره کنند نمی توان گفته های آن ها را قابل 
اعتماد دانست و مبنای محاسبات قرار داد.گاهی از اين روش برای محاسبه میزان خسارت مالی وارد 
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شده به افراد و فعاالن اقتصادی نیز استفاده شده و از آن ها پرسیده می شود که در دوره زمانی تحت 
بررسی چقدر رشوه پرداخته اند. استفاده از اين سؤال ها نبايد اين تصور را ايجاد کند که می توان به 
کمک اين روش تمامی خسارت های ناشی از فساد را ارزيابی کرد. زيان های ناشی از فساد کالن 
به اقتصاد ملی، زيان شرکت ها ناشی از طوالنی شدن زمان انتظار برای انجام کارها در صورت تن 
ندادن به فساد و بسیاری صورت های ديگر زيان ناشی از فساد را نمی توان به کمک اين روش ها 
محاسبه کرد. بنابراين تصور ارزيابی زيان ناشی از فساد برای افراد و گروه های اجتماعی مختلف 

بسیار غیرواقع بینانه است. 
روش سنجش تجربه فساد اين مزيت را دارد که میزان قربانی فساد شدن و نه تصور وجود فساد را 
می سنجد. به عالوه قادر است میزان تغییر سطح فساد در زمینه هايی را که قابل ارزيابی است برآورد 

کند برای مثال می توان سطح فساد در رشوه خواری های خرد را ارزيابی کرد. 
ب( بررسی و شناخت روش های پیمايشی سنجش فساد در سطح خرد:

روش های پیمايشی که در باال به آن ها اشاره شد، برای سنجش فساد در سطح کالن مناسب هستند 
و داده هايی درباره ادراک يا تجربه فساد در سطح يک کشور يا منطقه به دست می دهند. معموال 
داده های اين پیمايش ها چیزی درباره فساد در جريان کار سازمان های خاص ارايه نمی کنند. از همین رو 
روش های ديگری برای ارزيابی فساد در سطح خرد )سازمان ها و جريان کار  بروکراتیک (طراحی شده 

است. سه روش عمده اين کار در زير تشريح شده است. 
1 -دنبال کردن جريان کار

گذشته از روش های پیمايشی، از دنبال کردن فرايند انجام امور و شناسايی کردن زمینه های فساد در 
جريان انجام امور نیز استفاده می شود1.نمونه کامل اين روش ها با عنوان »پیگیری هزينه های عمومی«  
2شناخته می شود. اين پیمايش ها جريان منابع را از باال )جايی که در دولت بودجه ها تخصیص داده 

می شود( به پايین )جايی که منابع به سازمان های مصرف کننده نهايی اين بودجه ها نظیر مدارس و 
Piliponyte, 2005, P. 11; Reinikka & Svens- )بیمارستان ها( می رسند دنبال می کنند 
son, 2006, P. 360) و به دنبال مشخص کردن محل و چگونگی نشت کردن بودجه های 

دولتی و نرسیدن آن ها به دست سازمان هايی است که برای مصرف کردن بودجه ها در نظر گرفته 
شده اند. 

به کمک اين گونه بررسی ها می توان فهمید: چه مقدار از بودجه ها در جريان انتقال از سطح باال 

1-Tracking approaches
2-Public Expenditure Tracking Surveys (PETS)



99کاربرد روش پیمایش در سنجش سالمت اداری

به پايین هرز می روند و صرف منافع خصوصی می شوند؛ در طول مسیر، از چه شیوه هايی برای 
خارج کردن بودجه ها از مسیر برنامه ريزی شده استفاده می شود؛ و چگونه اسناد و مدارکی برای 
خارج کردن بودجه ها استفاده می شود؟اوگاندا اولین کشوری بود که در سال 1996 اين شیوه را 
به کار گرفت. بررسی های انجام شده در اين کشور نشان داده بود که افزايش بودجه های آموزش و 
پرورش تأثیر قابل مالحظه ای نداشته است. لذا بررسی به شیوه PETS در 250 مدرسه دولتی، 18 
منطقه آموزش و پرورش و 3 وزارتخانه انجام شد تا آسیب شناسی الزم صورت بگیرد. اين بررسی 
معلوم کرد که تنها 13 درصد از افزايش بودجه صورت گرفته در نهايت به مدارس و سازمان هايی که 

 .(Reinikka & Svensson, 2006, P. 361( مصرف کننده بودجه بودند می رسید
اين گونه تحقیق در کشورهای پرو، تانزانیا و زامبیا نیز تکرار شده است. تحقیق در زامبیا نشان داد که 
عمده ترين صورت فساد از طريق تخصیص نامناسب بودجه ها توسط مديران صورت می گیرد برای 
مثال تخصیص اضافه کاری ها به گونه ای نامناسب انجام می شود. تحقیق در اوگاندا نشان داده که 
87 درصد منابع غیرمالی )نظیر کتب درسی در نظر گرفته شده برای مدارس ( به مصرف کننده نهايی 
نمی رسد. بر همین اساس دولت اوگاندا از مدارس خواسته تا میزان منابع رسیده را در روزنامه ها منتشر 
.(P. 363( کنند تا مشخص شود چه اندازه از منابع تخصیص داده شده نهايتا به مدارس رسیده است
اين روش بر خالف روش های پیمايش ادراک و تجربه فساد، زمان بر، هزينه بر و ارايه کننده ی 
داده هايی هستند که قابلیت مقايسه ای ندارند. در ضمن داده هايی درباره سطح کلی فساد در يک 
کشور يا منطقه ارايه نمی کنند بلکه اطالعات حاصل از اين روش، خرد و قابل استفاده برای تحلیل 
سازمانی خاص است. البته بنا به کیفیت و ماهیت داده هايی که از اين روش به دست می آيد می توان 
نتايج به دست آمده برای مبارزه با فساد را در بقیه سازمان ها نیز به کار بست. ارايه شناخت عمیق از 
سازوکارهای اداری فاسد، شناخت نقاط بحرانی و حساس در سازمان و ارايه راهکارهای عملی برای 
مبارزه با فساد در سازمان ها از مزايای اين روش؛ و فقدان مقايسه پذيری، زمان بر و هزينه بر بودن نیز از 

کاستی های آن در مقايسه با روش های پیمايشی کالن نگر است.   
2 - پیمايش کمی ارايه خدمات

اين شیوه نوع خاصی از پیمايش برای ارزيابی مسايل مالی، کیفیت ورودی و خروجی خدمات و 
قیمت خدمات ارايه شده به مردم در سازمان های دولتی است1.  در گذشته غالبًا نظرسنجی از مشتريان 
برای ارزيابی کیفیت و کمیت خدمات ارايه شده استفاده می شد اما در اين شیوه از پرسشنامه های 
متعددی برای سنجش ابعاد مختلف کیفیت و کمیت خدمات استفاده شده و در غالب پرسشنامه های 
1-Qualitative Service Delivery Survey (QSDS)
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مربوط به اين شیوه، داده های حاصل از منابع مختلف ثبت می شود. اطالعات از سطوح ملی، منطقه ای 
و محلی جمع آوری و با نمونه هايی از کنشگران درگیر در ارايه خدمات نیز مصاحبه می شود. بقیه 

پرسشنامه ها اطالعاتی درباره کمیت و کیفیت فرايند کار در مراحل مختلف آن ثبت می کنند. 
پیمايش کمی ارايه خدمات در مقايسه با PETS و شیوه های نظرسنجی، بسیار هزينه بر و نیازمند 
صرف زمان زياد است. غالبًا انجام اين کار درباره ی همه ابعاد ارايه خدمات به مشتريان، بسیار 
دشوار و بدون صرفه اقتصادی است، لذا معموال درباره جوانب خاصی از کار سازمان ها که تصور 
می شود بیش ترين مشکل در آن ها وجود دارد انجام می شود. برای مثال نمونه هايی از اين سنجش 
برای ارزيابی میزان حضور کارکنان بیمارستان ها و پزشکان بر سر مشاغل خود انجام شده است 
)Reinikka & Svensson, 2006, P. 364). در نمونه های ديگر از اين شیوه برای ارزيابی 
میزان حضور معلمان و کارکنان اداری بقیه سازمان ها نیز استفاده شده است. عمده ترين نقطه ضعف 
روش هايی نظیر PETS و QSDS گزارش های نادرستی است که کارکنان سازمان های تحت 
بررسی ارايه می کنند يا به هنگام بررسی گزارش های پیشین ارايه شده توسط مديران اداری احتمال دارد 
گزارش هايی مبنای تحلیل قرار گیرند که آگاهانه به صورت نادرستی تنظیم شده اند و در صورتی که 

دقت کافی وجود نداشته باشد، مبنای بررسی قرار می گیرند.
 در استفاده از اين شیوه ها حتما دو راهبرد عملی بايستی به کار گرفته شود: 1 - استفاده از منابع 
اطالعاتی مختلف؛ 2 - در نظر داشتن اين که کدام يک از منابع اطالعاتی يا کنشگران انگیزه هايی 
برای ارايه گزارش های نادرست دارند )P. 361). اگر مالحظات فوق به گونه ای رعايت شود 
که اطالعات درست مبنای بررسی قرار گیرند، روش هايی نظیر PETS و QSDS می توانند 
شاخص هايی برای بررسی عملکرد سازمان ارايه کنند. هم چنین روش »پیمايش کمی ارايه خدمات« 
يا همان QSDS نیز به مانند روش »پیگیری هزينه های عمومی« شاخص های قابل مقايسه ارايه 
نمی کند و بیش تر برای آسیب شناسی ساختار سازمانی و شناسايی نقاط آسیب پذير در مقابل اقدام های 

فاسد صورت می گیرد.
3 -فساد در سطح شرکت )بنگاه(

غالبًا تصور می شود که سنجش اين که چقدر فساد در شرکت ها 1 )خصوصی و دولتی ( صورت 
می گیرد ناممکن است اما چند تجربه نشان می دهد که می توان همکاری شرکت های خصوصی را 
در اين زمینه جلب کرد. در اين بررسی ها، هدف رسیدن به شناخت عوامل مؤثر بر کاهش عملکرد 
و کارآيی شرکت های اقتصادی است. البته فساد يکی از عواملی است که در پرسشنامه های اين 
1-Corruption at the Firm Level
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تحقیقات سنجیده می شود. يکی از موفق ترين موارد اين گونه تحقیقات توسط انجمن مشاوره و 
اطالعات صنايع اوگاندا انجام شده است. سؤال های تحقیق به گونه ای طراحی شده بودند که بخش 
فساد در اواخر پرسشنامه قرار گرفته بود و بعد از جلب اعتماد پاسخ گو در ابتدای پرسشنامه، پرسیده 
می شدند. در ضمن تحقیق توسط سازمانی غیردولتی و مورد اعتماد صنايع انجام می شد. يکی از 
اهداف آن بود که شرکت هايی که بیش تر در معرض رشوه دادن هستند و آن چه که سبب می شود 
شرکت ها مجبور به رشوه دادن شوند شناسايی شود. نتايج نشان داد شرکت هايی که بیش تر با دولت 
سروکار دارند ) به عبارتی مجبورند فعالیت های هزينه بر و مبتنی بر تکنولوژی پیشرفته انجام دهند و در 
نتیجه بیش تر به حمايت دولت نیاز دارند ( بیش تر در معرض رشوه دادن هستند و مجبورند وقت 
بیش تری را برای مذاکره با دولتی ها صرف کنند. اين تحقیق نشان داد قريب 50 درصد شرکت ها 
 Reinikka & Svensson,(در اوگاندا  رشوه هايی بیش از مقدار سرمايه اولیه خود پرداخته اند
Pp. 365-366 ,2006). با توجه به اين که تحقیقات نشان می دهد يک درصد افزايش در میزان 

رشوه ها باعث سه درصد کاهش نرخ رشد اقتصادی شرکت ها می شود، اين میزان رشوه نقش 
بسزايی در عدم توسعه شرکت ها دارد.

بررسی مناسب ترين روش جهت سنجش فساد در ايران:
  اگر بپذيريم که داده های قابل اعتمادی درباره فساد در ايران وجود ندارد و هنوز دانش کافی برای 
سنجش فساد نیز در داخل  کشور تولید نشده است، آن گاه می توانیم استدالل کنیم که سنجش فساد 
در ايران بايد از يکی کلی ترين روش ها آغاز شود. متون بسیار اندکی درباره سنجش فساد به فارسی 

موجود است )رفیع پور، 1378؛ عباس زادگان، 1383، صص. 25-38(.
به عبارتی ، بايد ابتدا از روش هايي آغاز کرد که داده هايی در باره سطح رواج فساد در کل کشور، در 
سطح سازمان های دولتی ، برخي متغیرهای مرتبط با فساد ارايه می کند . روش های مبتنی بر ادراک و 
تجربه فساد  بهترين گزينه ها برای اولین مرحله سنجش فساد است . بقیه کشورهای جهان نیز همین راه  

را طي کرده اند .
 مؤسسه هايی نظیر شفافیت بین المللی ، بانک جهانی و گالوپ با سنجش ادراک فساد آغاز کرده  
و سپس به بررسی تجربه فساد رسیده است. کشورهايی نظیر مکزيک ، آرژانتین و برزيل نیز در 
ابتدا و به عنوان بخشی از برنامه کلی سنجش و مبارزه با فساد ، از ارزيابی ادراک وتجربه فساد آغاز 
کرده اند. اين گونه داده ها قابلیت تطبیق دارد ، می توان تغییرات آن ها در طول سال های مختلف را با 
يکديگر مقايسه و معیاری برای موفقیت اقدامات ضد فساد دولت تدوين کرد ، هزينه و زمان الزم 
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برای اجرای آن ها در مقايسه با بقیه روش ها کم تر است و می توان عرصه های بسیار گسترده تری را 
در اين روش ها در مقايسه با بقیه روش ها ارزيابی کرد .

داده های به دست آمده از سنجش ادراک و تجربه فساد به دولت ها نشان می دهد که :
1. تصورات مردم درباره سطح کلی رواج فساد در جامعه و بخصوص بخش دولتی چیست.

2. مردم چه بخش هايی از دستگاه اداری را بیش تر فاسد می دانند.
3. مهم ترين صورت های فساد در نظر مردم چیست.

4. موفقیت  برنامه های مبارزه با فساد دولت در نظر مردم چقدربوده است.
5. داده های به دست آمده از اين گونه تحقیقات قابلیت بسیار مناسبی برای اقدام های تبلیغاتی دارد 

و می توان آن ها را مبنای برنامه های ضده فساد نیز قرار داد.
6. داده های به دست آمده از سنجش ادراک و تجربه فساد ، مبنايی برای بقیه روش ها نیز خواهد بود 

)عطايی،209:1386(.
بررسی منابع موجود نشان می دهد که:

 1. هیچ يک از مؤسسات بین المللی سنجش فساد در ايران شعبه ندارند و بر خالف بسیاری کشورها 
که سنجش فساد در آن ها از طريق اين مؤسسات انجام می شود، چنین کاری در ايران انجام نمی شود. 1

2. اگرچه در ايران آمارهايی از موارد فساد توسط سازمان های مختلف ارائه شده و در مواردی 
به صورت منفرد و غیرنظام مند نسبت به سنجش فساد اقدام شده است، لیکن هیچ سازمانی متکفل 
سنجش فساد و سالمت اداری به صورت نظام مند، دوره ای و مطابق با معیارهای علمی و بین المللی 
نیست. در کشور های ديگر، سنجش فساد غالبا به صورت متمرکز و از طريق مؤسسات خاص انجام 

می شود. اين اقدام چندين مزيت دارد:
سنجش فساد از طريق سازمان های مشخص که مأموريت خاص آن ها اين کار است، سبب انباشت 

دانش و بهبود الگوهای روش شناختی در زمینه سنجش فساد می شود.
تعدد  از  و  استاندارد شدن شاخص ها شده  توسط سازمان های مشخص سبب  فساد  سنجش 
شاخص های گزارش شده جلوگیری می کند. به همین ترتیب دولت ها شاخص هايی در دست 
خواهند داشت تا بر مبنای آن ها سیاست گذاری کرده و میزان موفقیت برنامه های خود را ارزيابی کنند.

تمرکز بودجه ها در دست سازمانی خاص سبب می شود تا سازمان منابع بیش تری برای انجام 
تحقیقات با دقت باالتر و گستره بیش تر در دست داشته باشد. 

1-با توجه به سابقه و بضاعت علوم اجتماعی در ایران و توانایی بالقوه ای که در کشور برای انجام این کار وجود دارد، ضرورتی برای سپردن این کار به 
مؤسسات بین المللی وجود ندارد. ولی انجام این سنجش ها در داخل کشور، با همکاری کردن با این مؤسسات و باالخص تبادل اطالعات، یافته های 
کارشناسی و همکاری های روش شناختی منافاتی ندارد. البته ذکر این نکته بسیار مهم است که عالوه بر استفاده  از اطالعات و تحلیل های آن ها  ما نباید 

جنبه های سیاسی و ایدئولوژیک تحلیل های این نهادهای بین المللی را هم از نظر دور داشته باشیم.
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تمرکز ) مشروط به رعايت شدن همه معیارهای علمی، اخالق پژوهشی و دور نگه داشتن مالحظات 
سیاسی از پژوهش های علمی ( سبب باال رفتن اعتماد به يافته های تحقیقات سازمان سنجش کننده  فساد 

و سالمت اداری خواهد شد.
با اين مالحظات، به نظر می رسد اقدام برای سنجش فساد و سالمت اداری در ايران، درگام اول 
بايد از طريق مشخص کردن سازمانی برای انجام اين مأموريت صورت بگیرد. اين سازمان بايد 
مرکزی تحقیقاتی باشد و ترجیحًا به يکی از نهادهای حاکمیتی  وابسته باشد. اين وابستگی می تواند 

تا حدودی تضمین کننده تداوم کار اين سازمان تحقیقاتی باشد.  
بهتر است برنامه  سنجش ادراک و تجربه فساد در بین مردم عادی )خانوارها (، بنگاه های اقتصادی، 
کارشناسان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بروکرات ها و کارمندان دولت انجام شود. گسترده بودن 
بررسی در سطح اين گروه ها  می تواند امکان مقايسه نظريات گروه ها و به دست آوردن اطالعات 

مناسب را فراهم کند.
  بنابراين، بهتر است اين سنجش در سطح ملی انجام شود و در عین حال اندازه نمونه و شیوه 
نمونه گیری به صورتی تعیین شود که نتايج قابل تعمیم به سطح استان ها نیز باشد و حاکمیت 
شاخص های مناسبي برای ارزيابی سازمان اداری و سطح فساد در استان ها داشته باشد. باالبردن اندازه 
نمونه ها می تواند داده های کافی برای بررسی سطح فساد در سازمان های ارايه کننده خدمات نیز 
ارايه کند. به اين ترتیب سخن بر سر آن است که مالحظات روش شناختی به گونه ای باشد که بتوان 
شاخص های مناسب برای ارزيابی سطح فساد در استان ها و سازمان ها حداقل سازمان هايی که اهمیت 

زيادی دارد به دست آورد .
 واقعیت اين است که هر کدام از روش های سنجش فساد دارای جزيیات روش شناختی بسیاری 
هستند که هنوز منابع کافی برای شناخت آن ها به زبان فارسی در دست نیست. تعداد بسیار زيادی 
تحقیقات سنجش فساد و سالمت اداری در جهان انجام شده و کتب بسیاری درباره هر يک از 
روش های به کار گرفته شده وجود دارد. هر يک از مؤسساتی که دست به سنجش فساد زده اند 
نوشته های روش شناختی متعددی برای توضیح دادن روش هايی که به کار می گیرند منتشر کرده اند 
و ابعادی از سنجش فساد را روشن ساخته اند. در بین ابزارهايی که برای سنجش فساد ايجاد شده اند به 
انبوهی از پرسشنامه ها، فرم های جمع آوری اطالعات، روش های سنجش شاخص های اقتصادکالن، 
مدل های اقتصادسنجی و تکنیک های بررسی اسناد مالی برمی خوريم که هنوز جزيیات فنی آن ها در 
نوشته های موجود به زبان فارسی بررسی نشده اند. از يک محقق نمی توان انتظار داشت که بار بررسی 
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اين متون را به تنهايی به دوش بکشد و چارچوب های روش شناختی سنجش فساد را تدوين کند. هر 
يک از اين روش ها مستلزم داشتن تخصص های مشخصی هستند که جمع آمدن آن ها در يک فرد 
امکان پذير نیست. با اين مالحظات، يک گام اساسی برای آغاز سنجش فساد در ايران، شناسايی و 
ترجمه کردن تعداد زيادی )و البته با دقت فراوان انتخاب شده ( از متونی است که در زمینه سنجش 
فساد منتشر شده اند. بعد از انجام چنین مرحله ای است که می توان ادعا کرد سنجش فساد در ايران بر 

مبنای تجربه جهانی و با دقت روش شناختی کافی انجام خواهد شد. 
به اين ترتیب می توان گفت اقدام برای سنجش فساد در ايران، به تشکیل يک تیم تحقیقاتی شامل 
متخصصان علوم اجتماعی، علوم سیاسی، مديريت، اقتصاد و آمار نیاز دارد که تحت مديريت 
سازمانی که مسوول سنجش فساد درکشور است کار کنند و از طريق شناسايی متون معتبر، ترجمه 
برخی از آن ها و کار بر روی شرايط استفاده از ابزارهای موجود در جهان، ابزارها و شیوه های مناسب 
سنجش فساد در ايران را تعیین کنند. بديهی است که اين تیم تحقیقاتی به يک تیم ترجمه دقیق متون 
نیز نیاز دارد. البته بايد توجه داشت که اين کار با اقدام های عملی و استفاده از تجربیات جهانی و 

تجربیات بومی در سطح ملی و سازمانی در ايران به موازات هم به پیش رود.
سنجش فساد اقدامی نیست که يک بار برای همیشه انجام شود و اساسًا اهمیت داده های سنجش 
فساد ناشی از قدرت مقايسه پذيری آن ها در دوره های متفاوت است. بنابراين الزم است تا برنامه ای 
برای سنجش دوره ای فساد تنظیم شود. حداکثر رعايت مالحظات روش شناختی برای مقايسه پذير 

بودن داده ها نیز بايد مورد نظر قرار بگیرد )عطايی،211:1386(.
نتيجه گيری:

اولین روش ها برای سنجش فساد بر اندازه گیری ادراک فساد نزد مردم عادی، کارشناسان خارجی 
 CPI و داخلی متخصص اوضاع کشورها و فعاالن اقتصادی هر کشور مبتنی بودند. روش هايی نظیر
در اين دسته قرار می گیرند.  بعد از ايراد های وارد شده به مطالعات مبتنی بر سنجش ادراک فساد، 
سنجش تجربه فساد در دستور کار قرار گرفته است. البته اين معنای کنار گذاردن شاخص های 
ادراک فساد نیست چرا که آن ها نیز به جای خود اهمیت دارند. اندازه گیری بر مبنای تجربه فساد در 
پی آن است که میزان قربانی شدن مردم در اقدام های فاسد و هزينه هايی را که فساد بر مردم عادی، 
شرکت ها و فعاالن اقتصادی تحمیل می کند ارزيابی کند. در اين بین سعی شده است میزان تأثیر فساد 
بر گروه های اجتماعی مختلف نیز بررسی شود. به عبارتی سخن بر سر آن است که کدام افراد )زنان/

مردان؛ فقرا/ اغنیا؛ و ...( بیش تر در معرض اقدامات فساد و هزينه های فساد هستند. 
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اندازه گیری بر مبنای ادراک و تجربه فساد، شاخص های کالن به دست می دهند. همان گونه که 
پیمايش های سالیانه شاخص CPI و GCB که توسط سازمان شفافیت بین المللی؛ و پیمايش هايی 
نظیر BEEPS و GCI که توسط بانک جهانی انجام می شوند نشان می دهد شاخص های کالن، 
يک عدد هستند. داده های ديگری که در کنار اين اعداد منتشر می شوند، نظیر میزان اعتماد مردم 
به انواع سازمان های عمومی و تجربه فساد در هر سازمان؛ يا میزان مواجه شدن فعاالن اقتصادی با 
درخواست رشوه نیز ماهیت کالن اين شاخص ها را تغییر نمی دهد. شاخص های کالن ديگری نیز 
وجود دارند که از جنس داده های اقتصادی به شمار می روند. هر گونه تالش برای سنجش فساد 
بر مبنای ارزيابی اندازه اقتصاد غیررسمی و زيرزمینی، میزان پولشويی، فرار مالیاتی يا قاچاق کاال از 
جنس شاخص های کالن هستند. شاخص های کالن ماهیت تطبیقی دارند و می توان از آن ها برای 
مقايسه سطح فساد در کشورهای مختلف استفاده کرد. شاخص های کالن می توانند محرک های 
اجتماعی و سیاسی بسیاری برای تدوين برنامه های مبارزه با فساد ايجاد کنند، سطح آگاهی مردم 
درباره فساد را ارتقاء دهند و حمايت آن ها از برنامه های مبارزه با فساد را باال ببرند. هم چنین تحقیقاتی 
که بر مبنای اين شاخص ها انجام می شود می تواند نشان دهد که کدام متغیرها با سطح فساد رابطه 
دارند برای مثال وقتی بررسی مفصل نشان داده است که کیفیت مداخله) و نه اندازه مداخله( دولت 
در اقتصاد مهم ترين تبیین کننده فساد است، می توان بینش های مناسبی برای تدوين برنامه های مداخله 
مثبت تدوين کرد. حداقل اين که چنین تحقیقاتی قادرند اولويت های برنامه ريزی برای مبارزه با 
فساد را مشخص سازند. در ضمن تحقیقاتی که نشان می دهند بیش ترين قربانیان فساد چه کسانی 
هستند می توانند در تدوين برنامه هايی برای کاستن از تأثیرات فساد بر اين گروه ها کمک کننده 
باشند. هم چنین نبايد اين واقعیت را که شاخص های کالن معیارهايی برای سنجیدن میزان موفقیت 

برنامه های ضدفساد ارايه می کنند دست کم گرفت. 
اما شاخص های کالن معمولًا قادر نیستند اطالعات دقیق و جزيی درباره فرايند فاسد و اطالعات 
مناسب برای سیاست گذاری ارايه کنند. به عبارتی از طريق آن ها نقاط مبهم موجود در فرايند 
بروکراتیک که مسبب فساد هستند شناخته نمی شود. از همین رو روش های اندازه گیری بخشی 

طراحی و اجرا شده اند. ما در اين جا به طور خاص دو روش ارايه کرديم:
1.پیمايش پیگیری هزينه های عمومی )PETS(. اين روش در پی شناسايی جريان منابع از مرکز 
تا واحدهای مصرف کننده نهايی بودجه ها است و نشان دادن نقاط نشت کردن بودجه و انحراف آن 

به سوی منافع شخصی است. 
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2.پیمايش کمی ارايه خدمات )QSDS(. اين روش نیز در پی سنجش کیفیت ارايه خدمات 
در زمان ارايه آن به مشتری در بخش عمومی است. بديهی است که اين روش می تواند در بخش 
خصوصی و غیرانتفاعی نیز به کار گرفته شود و برای شناسايی انواع فساد غیرمالی نیز تناسب بسیاری 

دارد.  
در واقع اين شاخص ارزيابی کارنامه ای است که نشان می دهد که آيا يک اداره يا سازمان)مثلًا 
نیروی انتظامی( نمره قبولی را برای ارايه خدمات مناسب دريافت می کند يا خیر و نکته مهم تر آنکه 
اين کارنامه می تواند موارد فساد احتمالی در بین اداره های مختلف دولتی را آشکار سازد. نحوه 
کار اين کارنامه بدين شکل است که ابتدا کاربران مستقیم خدمات مختلف دولتی در يک محدوده 
مورد نظر سنجی قرار می گیرند. در مرحله دوم، ارايه دهندگان اين خدمات)سازمان های دولتی( 
بر اساس يافته های پیمايش و همچنین ارزيابی اقدام های رتبه بندی می شوند و در مرحله آخر اين 
يافته ها در اختیار مردم قرار می گیرند تا زمینه را برای بحث و گفتگو در حوزه عمومی بین اداره و 
کاربران خدمات آن فراهم کند. اين فرآيند، اداره های رتبه بندی شده را مجبور می سازد تا در مقابل 
خواست مردم برای بهبود در ارايه خدمات پاسخ مثبت دهند)بارگاوا و ديگران، 165:1389(. نظر 
سنجی کارنامه ای نشان می دهد که آيا شهروندان از کیفیت خدمات ارايه شده)برای مثال خدمات 
بهداشتی، يا امنیتی( و يا کیفیت اجرای اداره های محلی و ملی در حل مشکالت راضی هستند يا 
خیر. اين کارنامه همچنین برآوردی از هزينه های پنهان که به شهروندان تحمیل می شود را فراهم 
می سازد)همچون رشوه برای دريافت مجوز و پروانه در شهرداری و يا برای دستکاری در مدارک 

دولتی(. 
روش های ديگری نیز برای سنجش فساد به کار گرفته شده اند که هر کدام مزايا و دشواری های 
خاص خود را دارند. شمارش بررسی های قضايی علیه موارد فساد؛ تحلیل محتوای رسانه ها، 
حسابرسی پروژه های خاص، بررسی تفاوت ارزش واقعی و هزينه صرف شده برای انجام پروژه ها 
و باالخص پروژه های ساختمانی؛ از اين دست هستند. در مجموع هر کدام از اين روش ها می توانند 
بخشی از سطح، ماهیت، فرايندها، پی آمدها و کنشگران فساد را مشخص کنند. تناسب هر روش به 

هدفی که از اجرای آن مد نظر است بستگی دارد. 
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تأملی بر راهکارهای بنيادین ارتقاء فرهنگ عمومی در مبارزه با فساد

محمود مهدوی فر1 

     مبارزه با فساد نیازمند استفاده از رويکردهای متنوع در سطوح مختلف جامعه است و يکی از 
رويکردهای اساسی در اين زمینه ارتقاء فرهنگ عمومی می باشد. نقش و تأثیر فرهنگ عمومی در کاهش 
و پیشگیری از فساد، لزوم بررسی شیوه ها و راهکارهای تقويت و ارتقاء آن را ضروری می سازد. اين نوشتار 
به بررسی مهم ترين راهکارهای ارتقاء فرهنگ عمومی پرداخته است.آموزش در مدارس و دانشگاه ها با 
افزايش آگاهی دانش آموزان و دانشجويان از فساد، ماهیت و پیامدهای آن می تواند در پرورش نسلی که در 
آينده عهده دار مسوولیت های مختلف در کشور می شوند بسیار مؤثر باشد. رسانه های جمعی نیز از طريق 
اطالع رسانی و آگاهی بخشی به مردم، زمینه مشارکت بسیاری از شهروندان را در امر نظارت همگانی فراهم 
می آورند و در نهايت يک راه مهم برای به وجود آوردن حمايت عمومی مردم از برنامه های ضد فساد، 
تقويت سازمان های مردم نهاد است که عامل مهمی در ارتقای آگاهی عمومی در مورد فساد و لزوم کنترل 

آن است.
واژگان کلیدی:  فساد- فرهنگ عمومی- آموزش- رسانه های جمعی- سازمان های غیر 

دولتی ) مردم نهاد(

1-کارشناس مرکز مطالعات و پژوهش های سالمت اداری و مبارزه با فساد
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مقدمه:
يکی از رويکردهای اساسی در مقابله با فساد، پیشگیری از آن است که خود، مستلزم حمايت 
قاطع از سوی جامعه و هماهنگی و مشارکت شهروندان است. بديهی است هرگاه بین حکومت و 
شهروندان فاصله ايجاد شود و اعتماد به سازمان های نظارتی کم گردد و شهروندان به همکاری با 
نهاد های تشکیل دهنده در امر مبارزه با فساد و برنامه های اصالحی و اجرايی يک نظام قرار نگیرند 
با وجود افرادی سالم در رأس نظام و نهاد های مبارزه با فساد باز هم شیوه های کنترل آن به ناکامی 

منجر خواهد شد.
آگاه سازی جامعه در موضوع پیشگیری و مقابله و مبارزه با فساد عالوه برتحقق مشارکت مؤثر مردم و 
نیروهای اجتماعی در اين زمینه، سبب اعتماد عمومی بیش تر به نظام کیفری کشور نیز می  شود. بنابراين 
در حوزه سیاست های نظارتی واکنش های دولتی و پاسخ های جامعه مدنی را بايستی درکنار يکديگر 
مالحظه و بررسی کرد. نگاهی به کشورهای کامیاب در مبارزه با فساد نشان می دهد اين کشورها 
در کنار بکارگیری روش های قانونی و حقوقی توانسته اند با استفاده از شیوه های مناسب آموزشی 
و فرهنگی، سطح آگاهی مردم را نسبت به ارتکاب آگاهانه يا ناآگاهانه تخلف و جرم باال ببرند و 
مشارکت مردم را درزمینه مبارزه با فساد نیز به شکلی مطلوب جذب کنند. چنین مشارکتی سبب می شود 
تا مردم در جايگاه قضاوت کنندگان و منتقدانی قرار گیرند که از ظرفیت و قدرت قانونی خود برای وادار 

سازی مسووالن به ادای توضیحات قانع کننده در مورد عملکرد هايشان، آگاهی دارند.
از منظر آنچه بیان شد، هدف اين نوشته، پاسخ به پرسش از چیستی راهکارهايی است که برای 
ارتقای فرهنگ عمومی در مبارزه با فساد وجود دارد. برای پاسخ به اين پرسش ابتدا تعريف و تبیین 
مختصری از فرهنگ عمومی به عنوان مفهوم اصلی اين نوشته که ضروری می نمايد، پرداخته شده 
است. گام بعدی، شناسايی مهم ترين راهکارهای ارتقای فرهنگ عمومی خواهد بود.  از اين رهگذر، 
ابتدا به نقش و تأثیر آموزش به عنوان يکی از عوامل مؤثر در کاهش و پیشگیری از فساد پرداخته 
شده است که البته تأکید اصلی بر روی آموزش در مدارس و دانشگاه ها بوده است. نقش و کارکرد 
رسانه های جمعی به عنوان انتقال دهنده اطالعات، ارزش ها و هنجارها بخش بعدی اين بررسی را 
تشکیل می دهد و در نهايت نقش و کارکرد سازمان های غیردولتی به عنوان نهادهايی که می توانند 
نقش مهمی در ارتقای آگاهی عمومی در مورد فساد و کنترل آن داشته باشند مورد بحث قرار گرفته 

است. 
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  فرهنگ عمومی:
 فرهنگ در نگاهی کلی تعیین کننده نوع برداشت و احساس اعضاي جامعه نسبت به يک پديده است 
و راهنماي اعمال انسان ها و معرف جهان بیني هاي آن ها در زندگي است. به بیان ساده، فرهنگ، 
يك پديده اجتماعي است كه از سويي در تالش انسان ها براي پاسخگويي به نیازهاي گوناگونشان 
پديد مي آيد و از سوي ديگر راهنماي فكر و عمل انسان ها براي رفع نیازهايشان است  مثلًا در يك 
جامعه نیاز به غذا باعث ايجاد روش خاصي براي كشت و كار مي شود كه در اثر گذشت زمان، 
 خوگرفتن به اين روش و تكرار آن توسط اعضاي جامعه تبديل به بخشي از فرهنگشان مي شود 

)افروغ،1379 : 7-21(.
  اما فرهنگ عمومي از مجموعه ای منسجم و نظام يافته  از اهداف، ارزش ها، عقايد، باورها، 
رسوم و هنجارهاي مردم متعلق به يك جامعه بزرگ، قوم يا ملت سخن می گويد ) فردرو، 1380 
: 170-124(. بنابراين فرهنگ عمومي، شامل تمامي فعالیت هاي مبتني بر انديشه و عادت است كه 
در راستای برآوردن نیازهاي بشري بسته به انواع جوامع از نظر تاريخي، سیاسي، اقتصادي، مذهبي، 
رفتارهاي عمومی مردم را شكل مي دهد. همه انسان هايي كه از گذشته هاي دور تا كنون در هر 
گوشه ای از جهان زندگي كرده اند؛ فرهنگ داشته اند. پس فرهنگ پديده ای عام است و هیچ 
گروه يا فردي را در جامعه انساني نمي توان يافت كه فاقد فرهنگ باشد؛ اما از آنجايي كه اقوام و 
جوامع مختلف به نحوه يكساني در برآوردن نیازهاي خود فعالیت نکرده اند و طبیعتًا فرهنگ خاص 
خود را ساخته و پرداخته اند، لذا در جوامع مختلف تنوع فرهنگي به چشم مي خورد. در يك جامعه 
بزرگ، قوم يا ملت، بسیاري از ارزش ها، باورها، هنجارها، معیارها و الگوهاي رفتاري هستند كه 
گذشته از تكثر فرهنگي قومیت هاي مختلف جامعه، جنبه عام داشته، همگان آن را پذيرفته اند و 
در يك كل اجتماعي از آن پیروي مي كنند. همین جنبه هاي عام در يك جامعه بزرگ يا ملت را 
مي توان به عنوان »فرهنگ عمومي« آن جامعه مورد مطالعه و بررسي قرار داد. شخصیت اجتماعي 
مردم يك جامعه در فرهنگ عمومي آن خالصه مي شود و اهداف و كیفیت و مسیر حركت به 
سوي تعالي يا زوال و عقب افتادگي آن تحت تأثیر فرهنگ عمومي است. لذا اهمیت شناخت و 
بررسي فرهنگ عمومي براي ارتقاء و تحول آن در مسیر رشد و توسعه، آشكار مي شود. بسیاري از 
پژوهشگران براي واكاوي فرهنگ عمومي و اصالح و برنامه ريزي آن ابتدا به بررسي دقیق فرهنگ 
عمومی از طريق كاركردهاي سطوح و اليه هاي مختلف فرهنگ مي پردازند. زيرا فرهنگ از سطوح 
مختلفي مشتق شده است. برخي از اين مشتقات در يك نظام فرهنگي، پايه ها و ريشه هاي فرهنگ 
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عمومي را مي سازند. اين بخش، اليه زيرين را تشکیل می دهد و ديگر سطوح و اليه ها بر آن قرار 
می يابند. جهان بیني ها و شناخت شناسي در اين سطح قرار دارد كه ريشه بسیاري از باورها، اعتقادات 
و ارزش ها را به عنوان اليه بعدي فرهنگ تشكیل مي دهند. سطح بعد، آيین ها، هنر و ادبیات است كه 
اليه بعدي را تشكیل مي دهند و بر پايه باورها، اعتقادات و ارزش هاي يك جامعه استوار هستند. اليه 
بعدي كه بیروني ترين و آشكارترين سطح است، هنجارها و الگوهاي رفتاري و معیارهاي اجتماعي 
در يك جامعه مورد مشاهده و بررسي است. اولسون، فرهنگ را داراي چهار مؤلفه، هنجار، باور، 
ارزش و تكنولوژي مي داند. در هنجار به دنبال اين هستیم كه چه چیز در فرهنگ مردم وجود دارد 
و در ارزش به دنبال اين هستیم كه چه بايد باشد. در حقیقت نگرش آرماني به آنچه كه در فرهنگ 
عمومي انتظار داريم، ارزش است و در تكنولوژي، به چگونگي انجام امور توجه    داريم ) مرعشی، 

1376 : 62 و 71-73 (.
راهکارهای ارتقاء فرهنگ عمومی در مبارزه با فساد:

اگرچه ممکن است راهکارهای کلی و جزيی فراوانی برای ارتقای فرهنگ عمومی در مبارزه با 
فساد وجود داشته باشد؛ اما بايد کوشید تا مهم ترين و کلی ترين راهبردهايی که می توانند به نحوی 
اقدامات ديگر را نیز در برگرفته و پوشش دهند مورد بحث قرار گیرند. از اين رهگذر، راهکاری 

اصلی در اين زمینه شامل موارد زير خواهند بود:
1 - آموزش 

مفهوم آموزش به معنای فرايند انتقال آگاهی ها، نگرش ها و مهارت ها از فرد يا گروهی به فرد 
يا گروه ديگر، به منظور ايجاد تغییر در ساختارهای شناختی است. يکی از راهکارهای مهم مبارزه 
با فساد نیز افزايش آگاهی و شناخت عمومی نسبت به آثار فساد از طريق آموزش در مدارس و 
دانشگاه ها و... است ) Keen, 2000:32-36(. اين کار در بسیاری از کشورهای موفق در مبارزه 
با فساد از جمله كره جنوبي و مالزي انجام شده است. دولت كره جنوبي براي تغییر ذهنیت مردم نسبت 
به فساد، برنامه هاي آموزشي ضد فساد را اجرا كرده است و اين گونه برنامه ها در مؤسسه های آموزشي 
دولتي، دانشگاه ها، مدارس و مراكز فرهنگي تدوين و پیاده مي شوند. بديهی است در زمینه آموزش و 
افزايش آگاهی مردم به غیر از دانشگاه ها و مدارس، رسانه های جمعی و نهادهای غیر دولتی نیز تأثیر 

گذار هستند؛ که در بحثی مستقل به آن ها خواهیم پرداخت.
آموزش دانش آموزان مدارس و دانشجويان در خصوص نحوه برخورد با فساد و بیان شیوه های 
گزارش دهی و آگاهی دادن به شهروندان در خصوص ماهیت فساد و پیامدهای وخیم آن و تشويق 
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آنان به برقراری ارتباط بدون واسطه با مسووالن امر مبارزه با فساد، اقدامی الزم و ضروری است. 
انتظار مقابله با فساد از جامعه ناآگاه و بی خبر از پیامدهای وخیم فساد و شیوه های ارتکاب آن، 
انتظاری غیرمعقول و نادرست است؛ لذا در طراحی و پی ريزی رهیافتی موثر و کارآمد در جهت 
پیشگیری از فساد و مقابله با آن می بايست به آموزش عمومی آن در مدارس براي دانش آموزان و 
دانشجويانی كه در آينده اي نزديك عهده دار مسوولیت های مختلفي در كشور مي شوند، به عنوان 

اصلی تخطی ناپذير نگريست.  
آموزش جوانان در خصـوص فساد و مبارزه با آن مـي تواند به عنـوان يك سـر فصـل درســي در 
كتاب هاي علوم اجتماعي، ديني، تاريخ و اقتصاد گنجانده شود.در كنار آموزش نظري، آموزش هاي 
عملي نیز مي تواند بسیار مفید باشد به عنوان مثال ديدار اين دانش آموزان از نهادهاي عمومي نظارت و 
بازرسي كشور در درك آن ها از چگونگي كاركرد اين نهادها در مبارزه با فساد كمك خواهد كرد             

) شفیع زاده، 1389 : 153-157(.
آموزش هاي مبارزه با فساد در مدارس و دانشگاه ها مي تواند به صورت رسمي و هم غیر رسمي 
باشد. در سطح رسمی، عناصر آموزشی مبارزه با فساد را می توان در دروس عمومی تحصیلی 
گنجاند در سطح غیر رسمی از طريق فعالیت های فوق درسی همچون اردوهای آموزشی، 

کنفرانس های دانش آموزی و مواردی از اين قبیل می توان به اهداف مورد نظر دست يافت.
از آنجايی که هدف  از آموزش ارتقاء آگاهی اجتماعی است؛ مناسب ترين فضا برای اين منظور 
دروس علوم انسانی همچون علوم اجتماعی، تاريخ، علوم سیاسی و... است. ارتباط میان اين دروس 
و مباحث مربوط به مقابله با فساد غیر قابل انکار است، به اين دلیل که مشکل فساد در يک بستر 

حقوقی، سیاسی، تاريخی و اقتصادی مورد بحث قرار می گیرد.  
ادغام آموزش های ضد فساد در دوره های دروس عمومی بدون آموزش دادن برخی از مفاهیم 
پايه  و اساسي غیر ممکن است برای مثال فهم مشکل فساد بدون بحث درباره برخی مفاهیم 
حقوقی، اقتصادي و قانوني بسیار مشکل است. به عبارت  ديگر آموزش های مقابله با فساد تنها 
تدريس يک موضوع نیست؛ بلکه فراهم آوردن اطالعات براي مخاطبان آموزش نیز می باشد.  
اين مفاهیم و ارزش ها می توانند در خالل بحث در مورد ديگر موضوع ها به خوبی منتقل شوند 

.(www.transparency.org/topic/detail/education)

البته ممكن است پیشنهاد قرار دادن موضوع های جديد در دروس عمومی تحصیلی همراه با اين 
ابراز نگراني باشد که در حال حاضر برنامه های زيادی وجود دارد و وقت کمی برای پرداختن به 
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همه آن ها هست و قرار دادن آموزش های مبارزه با فساد نیز در اين مورد استثنا نیست. با اين وجود 
برای رفع اين نگرانی راه های مختلفی وجود دارد. يک راه برخورد با اين موضوع، گنجاندن اين 
آموزش ها به عنوان بخشی از ديگر دروس است. آنچه مهم است  نبايد تصور کرد که آموزش های 

مبارزه با فساد از ديگر رشته ها جدا می باشد.
يک مشكل خاص در آموزش های مبارزه با فساد چگونگی جلوگیري از تبديل شدن  آن به دوره 
آموزش رفتارهای فساد انگیز است. بنابراين مدرسان با درک حساسیت موضوع بايد عقالنیت، 

بصیرت و مهارت های آموزشی الزم را داشته باشند. 
اهداف برنامه های آموزشی مقابله با فساد:

1 - معرفی ماهیت، داليل و پیامدهای پديده فساد
2 - نشان دادن راه های مبارزه با فساد

3 - تثبیت آموزش هاي مذكور در  كنار استانداردهايی که در حال حاضر در دوره های آموزش 
عمومی تحصیلی وجود دارند مانند:  ارزش ها ) مذهبی، دموکراتیک و هر چیزی که با شرافت 
انسانی و مسوولیت پذيری اجتماعی مرتبط است( ارتقاء توانايی ها )روابط اجتماعی، تفکر انتقادی 
و حل مسايل، برنامه ريزی منطقی و سازماندهی فعالیت ها، برنامه ريزی زمانی، ابتکار، مستقل بودن، 

مسوولیت پذيری در مورد اعمال، مشارکت در زندگی اجتماعی  و...(
 هدف نهايی اين آموزش ها، پرورش شخصیتی است که آگاه به تهديدات ناشی از فساد برای رفاه 
عمومی جامعه و امنیت ملی است. شخصیتی که مظاهر فساد را تحمل نکرده و با راه ها و امكانات 

مختلف براي برخورد با آن آشنا است.
محتوای برنامه های آموزشی مقابله با فساد:

برنامه  بايست در چارچوب يک  ادامه عنوان می شوند می  به نظر می رسد مواردی که در 
آموزش عمومی مؤثر در مقابله و پیشگیری از فساد لحاظ شوند؛ مواردی که حداقل اطالعات الزم 
درخصوص فساد را در اختیار دانش آموزان و دانشجويان می گذارند و آنان را در امر مقابله با فساد 
تجهیز می کنند، البته می توان موارد ديگری را نیز با توجه به امکانات و ضرورت ها بدان اضافه کرد:
1 -ماهیت فساد )مالی و اقتصادی( : تا به امروز تعاريف زيادی از فساد مالی و اقتصادی ارايه شده، اما 
در جوامع گوناگون بر حسب نگرش ها و برداشت ها، اين تعاريف متفاوت است. در سطح بین المللی 
نیز با تلقی های متفاوتی از مفهوم فساد مالی و اقتصادی رو به رو هستیم. اما در سطح نهادهاي آموزشي 
و برای اينکه دانش آموزان و دانشجويان تصوير و درک روشنی از فساد داشته باشند می بايست در 
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محتوای برنامه آموزش عمومی، ماهیت فساد و نحوه وقوع آن به خوبي مورد بحث قرار گیرد.
 2 - هزينه های فساد:  فقر، بهداشت ضعیف، امید زندگی پايین، توزيع نابرابر درآمد و ثروت، نرخ 
رشدهای پايین و حتی منفی برای بعضی از کشورها و شکست برنامه های توسعه ای آنان تنها بخشی 
از پیامدهای نامطلوب فساد است. بايد اين واقعیت که فساد باعث ضرر کلی به جامعه می شود و تنها 
افراد کمی را منتفع می سازد برای مخاطبان جوان اين آموزش ها اثبات شود. آن ها بايد بدانند که 
شايد با ارتکاب رفتاری فاسد منتفع شوند، اما در نهايت و با وقوع فساد اين خود و خانواده هايشان 

هستند که ضرر بیش تری می کنند.
3 - اطالعات مربوط به برنامه های مقابله با فساد: يکی از موضوعاتی که همواره بر وجود آن در 
محتوای برنامه آموزش عمومی در مقابله با فساد تاکید می شود، نشر اطالعات مربوط به برنامه های 
مقابله با فساد است. در واقع مخاطبان آموزش بايد همیشه از چگونگی اجرای برنامه هايی که در 
مبارزه با فساد در جامعه و محیط زندگی شان در جريان است مطلع باشند تا از رهگذر اين آگاهی، 
امکان جلب همکاری و پشتیبانی آنان از برنامه های پیشگیرانه در مواجهه با فساد وجود داشته باشد.
حتی الزم است تا از اين طريق اطالعات ويژه ای در خصوص نحوه و چگونگی همکاری با 
نهادهای تخصصی مبارزه با فساد را در اختیار آن ها گذاشت برای مثال نشانی و شماره تلفن مراجعی 
که در صورت وقوع فساد بتوان به آن ها گزارش داد، می تواند به شکلی خاص مد نظر قرار گیرد. اين 
اعتقاد که مبارزه با فساد به نفع جامعه است و پشتیبانی عمومی از برنامه های مقابله با فساد امری الزم 

و ضروری است، می بايست به خوبی در طیف مخاطبان آموزشي به وجود آيد. 
 4- پیام های کیفری: در محتوای يک برنامه آموزش عمومی قوی و مؤثر همواره می بايست سهمی 
در خور توجه برای آشنايی  با  احکام کیفری که در مقابله با فساد وضع شده اند در نظرگرفت. انتشار 
پیام های کیفری می تواند حاوی دستورات پیشگیرانه برای مجرمین بالقوه باشد. در اين حالت با تهديد 
کیفری تابعان حقوق کیفری از يک سو و به اجرا گذاشتن اين تهديد از طريق مجازات کسانی که 
ممنوعیت های کیفری را نقض کرده اند به پیشگیری از ارتکاب جرايم کمک می شود. جرم انگاری 
رفتارهای فاسد از جانب قانونگذار، حاوی پیام بازدارندگی از ارتکاب آن برای مخاطبان است. در 
واقع گنجاندن پیام های کیفری در محتوای برنامه آموزش عمومی همواره به مخاطبین آن ها هزينه 
http:// (باالی ارتکاب فساد را گوشزد و آن ها را تشويق به رعايت درستکاری و صداقت می کند

.(irlister.com/article/269116

کوتاه سخن، برنامه آموزش عمومی که در اصل رهیافتی پیشگیرانه آن هم از نوع اجتماعی آن در 
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مقابله با معضل فساد مالی، اقتصادی و اداري به حساب می آيد  تدبیری مؤثر و کارآمد در پیشگیری 
از اين پديده می باشد. تدبیری که در مقیاسی وسیع در بخش دولتی و در پاره ای از موارد در بخش 

خصوصی، باعث افزايش و ارتقای سطح شفافیت می شود. 
بنابراين آماده سازی افکار عمومی اعضای جامعه مدنی در راستای حمايت مؤثر و مجدانه از 
اقدامات ضد فساد امری فوق العاده و با اهمیت تلقی می شود و برنامه آموزش عمومی توان محقق 
نمودن اين مهم را دارا است، لذا می بايست به عنوان رهیافتی مؤثر و با ارزش در برنامه های کالن 

ضد فساد لحاظ شود.
 در اين راستا ترويج آموزش مقابله با فساد در مدارس و دانشگاه ها يكي از مهم ترين برنامه هايي 
است كه در رهیافت پیشگیرانه جايگاه بسیار مهمي دارد. توانمند سازي جوانان از اين طريق در به 
وجود آوردن نسلي كه سازنده يك جامعه سالم و آماده مبارزه با فساد است، نقش بسیار مهمي 

خواهد داشت.
2  -نقش و کارکرد رسانه های جمعی 

سخن از رسانه جمعی عمدتًا ناظر به وسايل ارتباط جمعی يا تکنولوژی های ارتباطی است که 
انتقال پیام ها از فرستنده يا فرستندگان را به مخاطب يا مخاطبان ناهمگون ممکن می سازند؛ اين 
وسايل شامل روزنامه، کتاب، راديو، تلويزيون، ماهواره، تکنولوژی های نوين ارتباطات و اطالعات 

و اينترنت و... است.   
رسانه های ارتباط جمعی ابزارهايی هستند که از طريق آن ها می توان به افراد بلکه جماعتی کثیر 
يا توده ای ناهمگون و پراکنده دسترسی پیدا کرد. اينها وسايلی هستند که پیام های يکسانی را به 
مخاطبان انبوه در يک جامعه يا در سطح اجتماعات محلی، ملی و جهانی منتشر و توزيع می کنند 

)ساعی،1391 : 20-23 (.
رسانه های جمعی در جهان اجتماعی ما به کار تولید، بازتولید و توزيع معرفت به معنای وسیع آن 
نمادها يا مرجع های معنی دار و قابل تجربه در جهان اجتماعی اشتغال دارند. کارکرد های رسانه ها 
متنوع و متکثر هستند. در نخستین تالش برای تبیین کارکردهای رسانه های جمعی، هارولد السول 
سه کارکرد اصلی را برای رسانه ها ارايه داد: 1 - نظارت بر محیط 2 - همبستگی در واکنش به محیط 
3 - انتقال میراث فرهنگی   ويلبر شرام برای نقش های مذکور سه صفت خاص »نگهبان«، »راهنما« 

و »معلم« را ذکر کرد) مک کوئیل، 1382: 109(. 
رسانه ها در حکم انتقال دهنده فرهنگ، برای انتقال اطالعات، ارزش ها و هنجارها از يک نسل 
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به نسل ديگر و از افراد جامعه به تازه واردها، کاربرد دارند. آن ها از اين راه با گسترش بنیان تجربه 
مشترک، انسجام اجتماعی را افزايش می دهند. رسانه ها با استمرار اجتماعی شدن پس از اتمام دوره 
آموزش رسمی و نیز با شروع آن در طول سالیان پیش از مدرسه، به جذب افراد در جامعه کمک 
می کنند. درواقع رسانه ها با نمايش و عرضه جامعه، می توانند هويت فرد را ساخته و از احساس 

بیگانگی و بی ريشه بودن او بکاهند.
رسانه ها به عنوان کنشگران مستقل، سهم قابل مالحظه ای در تحقق نظارت همگانی دارند، اما به 
جز اين نقش مستقل، رسانه ها به ابزاری برای انتقال داده های نظارت همگانی به سیستم، چرخش 
اين داده در درون سیستم برای بررسی و تصمیم گیری و در نهايت پاسخگويی به مردم کاربرد 
دارند. رسانه ها از طريق اطالع رسانی و آگاهی بخشی به شهروندان، راه ها، روش ها، نهادها و 
سازمان های نظارت همگانی را به شهروندان معرفی می کنند که همین آگاهی، منبع مشارکت 
بسیاری از شهروندان است. اما به جز آگاهی رسانی، رسانه ها با تبیین اهداف، وظايف و عملکرد 
نهادهای نظارت همگانی شهروندان را به مشارکت در امر نظارت همگانی ترغیب مـی کنند. اين کار 
ويژه رسانه ها موجب شده است تا در بیش تر سازمان ها روبط عمومی تأسیس شود که با استفاده 
از ابزارهای رسانه ای، در بخش ارتباطات و اطالع رسانی و در تعامل با رسانه ها، نقشی دو سويه 
بین مردم و سازمان های اداری ايفا می کند، از يک طرف با اطالع رسانی سیاست ها، عملکردها 
و برنامه های سازمان به مردم، ضمن پاسخگويی، فرهنگ مشارکت را در اليه های عمیق فرهنگی 
جامعه ترويج می کند و از سوی ديگر با انتقال انتظارات، نیازها و خواسته های شهروندان، بخشی 
از مشارکت شهروندان را جذب می کند و برای برنامه ريزی و سیاست گذاری آينده به مديريت 

سازمان های اداری کمک می کند.
رسانه های جسور و مستقل می توانند به عنوان مانعی غیر مستقیم در برابر برخی از انواع فساد عمل 
کنند که در صورت نبود رسانه ها شکوفا می شوند، اما رسانه ها با ارايه نقطه نظرها و گزارش های 

مختلف افکار عمومی را نسبت به آن ها مطلع ساخته و مانع از رشد آن ها می شوند.

 تأثير نقش شفاف سازی رسانه های جمعی:
شفافیت يک اصطالح سیاسی است که شکل حقوقی نیز به خود گرفته است. قانون آزادی 
اطالعات با استقرار اصل انتشار علنی اطالعات دولتی، فضای تفاهم، اعتماد و همکاری را میان 
شهروندان و دولت به وجود می آورد. دسترسی مردم به اطالعات موجود در مؤسسه های عمومی 
از طريق رسانه های جمعی، امکان بصیرت عمومی را در يک سطح پیشرفته و مؤثر فراهم می آورد. 



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال ششم، شماره بیستم/ تابستان 1393 118

آگاهی و بصیرت ناظر و کنترل کننده بیرونی، پیش شرط نظارت و کنترل است و اين پیش شرط 
در نتیجه شفافیت حاصل می شود و هر چه بصیرت عمومی افزايش يابد، زمینه های سوءمديريت يا 

کتمان سوءمديريت ها نیز از بین می رود يا کاهش می يابد) انصاری، 137: 31 (.
به نظر برخی از انديشمندان، مهم ترين و عقالنی ترين دلیل برای لزوم شفافیت رسانه های جمعی 
آن است که مشارکت فعال شهروندان را در امور سیاسی تقويت می کند. شفافیت يکی از شروط 
اساسی برای جهت گیری اراده اشخاص است که اين اراده، برای ايجاد جامعه مردم ساالر نقش 

حیاتی دارد.
رسانه های جمعی و مشارکت در نظارت: 

در دنیای معاصر، آزادی اطالعات از لوازم دموکراسی مشارکتی شناخته شده و به دلیل کارکردهای 
مفیدش، اکسیژن مردم ساالری لقب گرفته است؛ زيرا  اگر مردم ندانند که در جامعه چه  می گذرد و 
اعمال حاکمان و مديران جامعه از ديد آنان پنهان شود، چگونه قادر خواهند بود در اداره امور جامعه 

نقش ايفا کنند؟
در گذشته، مشارکت مردم در حکومت و تعیین سرنوشت خود، بیش تر در ايام انتخابات صورت 
می گرفت و پس از آن نه انتخاب کنندگان از کم و کیف اموری که وکیل و منتخب آن ها انجام 
مـی داد آگاه بودند و انتخاب شدگان خود را مکلف به اطالع رسانی و پاسخگويی در برابر موکالن 
خود می دانستند. اما در روزگار کنونی، برای داشتن يک مردم ساالری زنده و شاداب، اين نوع 
مشارکت اتفاقی و موردی بايد جای خود را به مشارکت فراگیر و نظارت مستمر مردمی بدهد. مردم 
نه تنها بايد حاکمان ومديران خود را انتخاب کنند، بلکه پس از انتخاب نیز هر زمان که بخواهند بايد 
حق داشته باشند به اطالعات راجع به نحوه عملکرد مديران جامعه دسترسی داشته باشند و از آن ها 
درخواست اطالع رسانی کنند. دستگاه های دولتی نیز بايد مکلف شوند اطالعات خود را با مالحظه 
برخی از استثنائات در دسترس عموم قرار دهندو تدابیر الزم برای انجام دادن اين تکلیف را اتخاذ 
کنند. به ديگر سخن، آزادی اطالعات و حق دسترسی مردم به اطالعات دستگاه های حکومتی، 
مهم ترين مقدمه نظارت مردم بر حکومت است که در اصل 8 قانون اساسی ايران بر آن تصريح شده 

است) انصاری، 1378: 31 (.
رسانه های جمعی و فرهنگ پاسخگویی:

در يکی از مدل های پاسخگويی، اين پديده را در دو قالب عمودی و افقی می توان تقسیم بندی کرد. 
پاسخ گويی  يک فرد يا واحد اداری به فرد يا واحد مافوق در داخل نظام تشکیالتی سازمان های عمومی 
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و دولتی را»پاسخ گويی عمودی«و پاسخ گويی يک دستگاه عمومی و دولتی به عموم مردم)اعم  از فرد يا 
سازمان های غیردولتی(و نمايندگان مردم و دستگاه های قضايی مستقل را»پاسخ  گويی افقی«می نامیم .

در مدل ديگری، سخن از پاسخگويی سیاسی و عمومی است. »پاسخ گويی سیاسی« به عنوان نوعی  
زنجیره ای پاسخ گويی است که مستخدمان خدمات عمومی را با ريیس کل اجرايی سازمان که  
متقابلًا در برابر وزرا پاسـخ گــو اسـت و وزيـر با هیأت دولت و هیأت دولت را با مجلـس ارتباط 
مــی  دهد و »پاسخ گويی عمومی« بیش تر غیررسمی است و نوعی پاسخ گويی مستقیم در برابر 
عامه، اجتماعات،گروه ها و افراد است.پاسخ گويی عمومی و پاسخ گويی سیاسی، اجزای مکمل 

يک  فرايند هستند.
اگر فعالیت های حکومت و فرآيند تصمیم گیری ها   از نظارت عمومی پنهان داشته شوند قضاوت 
آگاهانه و ارزيابی های مردم، مطبوعات و مجلس دشوار و حتی بی ثمر خواهد بود. از همین رو به 
اعتقاد برخی از صاحب نظران ، بهترين راه پیشگیری از اشتباه ها و کاستن از دامنه آن ها اين است که 
سیاست ها و سیاست گذاری ها از طريق رسانه های جمعی در برابر ديدگان عموم قرار بگیرند. در 
حقیقت هنگامی می توان از يک حکومت انتظار داشت که در رفتارهای خود خرد ورزی پیشه کند 
و به مشورت با شهروندان بپردازد که بتوان به حسابرسی در رفتار حکومت پرداخت و آن را واداشت 
که درباره کنش های خود به مردم توضیح دهد. از اين منظر در رابطه میان مردم و قدرت سیاسی نیز 
توجه به مفهوم آزادی اطالعات و حق دسترسی حايز اهمیت ويژه است.  در عین حال اعمال قدرت 
از سوی مردم و کاستن از خود رأيی حکومت و نهادهای دولتی، تنها در شرايطی میسر است که 
مردم از آنچه حکومت بدان مشغول است، آگاه باشند. از همین رو حق دسترسی به اطالعات هم 
سازو کاری الزم برای اعمال قدرت آگاهانه شهروندان در جهت تحقق حقوق خود و هم تضمینی 
برای درستکاری حکومت و رفتار مبتنی بر قانون و اعمال مشروع قدرت عمومی از سوی آن است.
در يک جامعه مردم ساالر، منافع سازمان با منافع عمومی در يک راستا قرار می گیرند. نهادهای 
دولتی خود را نمايندگان و کارگزاران و در عین حال ملزم به پاسخگويی می دانند. در حالی که 
رابطه عمودی بین سازمان و مخاطبان در يک حکومت غیر مردم ساالر، پاسخگويی را غیر ضروری 
تشخیص می دهد. در يک حکومت  غیر مردمی که بین سازمان و مخاطبان رابط عمودی وجود 
دارد، سازمان خود را در رأس و مردم را در قاعده  می بینند. بنابراين همه مصلحت ها را سازمان 
تشخیص می دهد و اوست که تصمیم می گیرد چه اطالعاتی و به چه میزان قابل انتشار باشد. به نظر 
می رسد که عملکرد نهادها و سازمان های دولتی در رابطه با شفاف سازی واقعیت های سازمان 
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و میزان تعهد به پاسخگويی، يکی از شاخص های » به رسمیت شناختن حق دسترسی عموم به 
اطالعات« و »شکل گیری حوزه عمومی« است ) ساعی، 1391 : 49-53 (.

حوزه عمومی از نظر مبدع آن يعنی يورگن هابرماس، انديشمند و فیلسوف آلمانی، عرصه ای 
اجتماعی است که در آن افراد از طريق مفاهمه، ارتباط و استدالل مبتنی بر تعقل، موضع گیری ها و 
جهت گیری های هنجاری اتخاذ می کنند که بر فرآيند اعمال قدرت دولت، تأثیراتی آگاهی دهنده 

و عقالنی ساز باقی می گذارد. 
اکنون در جهانی که مبادله ارتباطات و اطالعات بیش از آنکه از طريق فضاهای عمومی فیزيکی 
و سنتی صورت گیرد از طريق رسانه ها انجام می پذيرد، در واقع رسانه ها با دارا بودن نقشی تعیین 

کننده در ايجاد ارتباطات و اطالع رسانی، قابلیت تبديل شدن به يک فضای عمومی را دارند.
اگر رسانه ها تحت نفوذ  قدرت های سیاسی و اقتصادی قرار نگیرند يکی از مهم ترين مجراهای 
شکل دهنده حوزه عمومی در جامعه اطالعاتی کنونی هستند. براين اساس، رسانه ها زمانی می توانند 
مجرا و کانال اصلی حوزه عمومی شوند که ابتدا حق دسترسی همگانی به اطالعات به رسمیت 

شناخته شود و فضای ابراز نظر، نقد و تحلیل پیام ها و اطالعات فراهم گردد.  
سازمان های غير دولتی: 

سازمان مردم نهاد سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل، غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی 
است که برای انجام فعالیت داوطلبانه با گرايش فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، بشردوستانه و بر اساس 
قانونمندی و اساسنامه مدون، رعايت چارچوب قوانین موضوعه کشور و مفاد آيین نامه های اجرايی 

آن فعالیت می کند.
امروزه سازمان های غیر دولتی يا مردم نهاد که در زبان فارسی به آن ها » سمن « نیز گفته می شود، 
جايگاه رفیعی در نظام های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در سطوح ملی و بین المللی دارند. همچنین 
نمی توان نقش بسیار مهم اين سازمان ها در پیشبرد اهداف جامعه و دولت را ناديده گرفت، چنانکه 
بسیاری از صاحب نظران از آن به عنوان »موج سوم« در مديريت جامعه نام برده اند. بنابراين توجه به 

نقش و جايگاه اين سازمان ها حايز اهمیت است ) رابینز، 1381: 101(.
سازمان های غیردولتی يا مردم نهاد جديدترين شکل نهادهای خود پديدار هستند که در پاسخ به 
نیازهای اجتماعی به وجود می آيند و با ساماندهی درست می توانند به يک نهاد انعطاف پذير پويا و 
ماندگار تبديل شوند. سازمان های غیر دولتی از گروه های داوطلب مردمی تشکیل می شود؛ يعنی به 
اجبار عضو نشده اند، گروهی کار می کنند و به صورت تشکل دارای ساختار می باشند. غیر دولتی 



121تأملی بر راهکارهای بنیادین ارتقاء فرهنگ عمومی در مبارزه با فساد

هستند؛ يعنی در چارچوب کلی حکومت تعريف نمی شوند غیر انتفاعی اند؛ يعنی افرادی که آن را 
تأسیس کرده اند از طريق فعالیت در آن کسب درآمد نمی کنند و سود نمی برند.

حامیان سازمان های غیر دولتی، اين سازمان را به عنوان جايگزينی مناسب برای دولت های 
کشورهای میزبان در ارايه خدمات و اولويت های چون برنامه ريزی خانواده، حمايت از کودکان، 
توسعه مشارکت های کوچک، محیط زيست، گردشگری و غیره می دانند. تمرکز اصلی حامیان 
در تقويت بخشی سازمان های غیر دولتی موجب گسترش و توانايی سازمانی در برنامه ريزی، اجرا 

و ارزيابی برنامه های توسعه شده است.
اعتقاد به زمینه سازی برای مشارکت مردم و گسترش سازمان های غیردولتی نیازمند حرکت از 
تمرکز مطلق دولتی در ابعاد سیاسی، اداری، برنامه ريزی و... به سوی عدم انحصار دولتی می باشد. 
حکومت ها برای حفظ همگامی با شرايط جهانی و پیشبرد برنامه های توسعه در انديشه عدم انحصار 

دولتی می باشند تا از اين طريق مردم را در حل مشکالت مشارکت دهند.
سازمان های غیر دولتی در سطح عام نیروهای مهم برای تقويت نهادهای جامعه مدنی و ارتقای 
نظارت همگانی به شمار می آيند. از آنجايی که بسیاری از سازمان های داوطلب دارای ارزش ها 
و ايده آل های مشترکی در میان اعضای خود هستند، لذا حامیان و تسريع گنندگان مهم تغییرات 
اجتماعی به شمار می روند. آن ها می توانند منبع نوآوری، تجربه و آزمون رويکردهای نوين در قبال 
مسايل توسعه باشند. سازمان های غیر دولتی می توانند نقش بسیار مهمی در توسعه داشته باشند که 
اين کار از طريق بسیج منابع و انرژی مولد در خدمات اجتماعی و توسعه آن ها صورت می گیرد. ايجاد 
شبکه ای میان سازمان های غیردولتی نظیر خانه تشکل ها می تواند قدرت سازمان های غیر دولتی را 

جهت تقويت مشارکت مضاعف کند.
سازمان های غیردولتی در هر کشوری، »شاخص توسعه جامعه مدنی« تلقی می شوند و وجود آن ها 
از نظر کمی و کیفی گرايش حکومت را نسبت به جامعه مدنی نشان می دهد ) ديهیم، 1388: 7-3(.   

به طور کلی سازمان های غیر دولتی بايد در تالش برای انجام دو وظیفه اساسی همت گمارند:
1. تقويت جامعه مدنی به نحوی که باعث افزايش انسجام و اثربخشی آن در مواجهه با نیازهای 
جامعه بشود و رهبران سیاسی و کارکنان اداری را وادار سازند تا در قبال مردم مسوول و پاسخگو 

باشند.
2. اصالح سیاست ها و خط مشی های دولتی به گونه ای که دولت مجبور شود نیازها و خواسته های 

بخش ضعیف تر را به شکل مناسب تری تأمین کند ) ترنر و هیوم، 1379: 156(.
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در واقع نهادهای مدنی با نظارت خود بر عملکرد سازمان ها و نهادهای عمومی دولتی تالش می کنند 
تا فعالیت های آن ها را از طريق شفاف سازی در معرض نگاه و داوری جامعه قرار دهند که با انجام 

اقداماتی نظیر موارد زير تقويت می شود:
-ارتقای شفافیت و مشارکت مردم در فرآيند تصمیم گیری

-تضمین موضوع دسترسی مؤثر مردم به اطالعات
-انجام فعالیت های مربوط به اطالع رسانی همگانی که به عدم تحمل فساد و نیز برنامه های 
آموزشی مردمی از جمله برنامه های مردمی از جمله برنامه های درسی مدارس و دانشگاه ها کمک 

کند
-اجر نهادن به ارتقاء و حمايت از آزادی برای يافتن، دريافت، نشر و توزيع اطالعات مربوط به 

فساد.
با توجه به نقش برجسته نهادهای مردمی در امر مبارزه با فساد و ارتقای سالمت اداری، اقدامات اين 

نهادها در مقابله با فساد و ارتقای سالمت اداری در موارد زير قابل ذکر است:
1. کمک به آموزش عمومی: کمک به روند آموزش اعضای جامعه مدنی و باال بردن سطح 
آگاهی آنان در زمینه شناخت فساد و نحوه پیشگیری از آن و در صورت وقوع فساد، چگونگی 

گزارش آن به مراجع تحقیق اولین اقدام مهم و مؤثر نهادهای مدنی در امر پیشگیری از فساد است.
2. برقراری فرهنگ قانون مداری و پرهیز از فساد: دومین اقدام نهادهای مدنی در اين رابطه، جلب 
مشارکت های مردمی و سازمان دهی صحیح و منطقی آن برای برقراری فرهنگ قانون مداری، 
صداقت و درستکاری و پرهیز از فساد است.نهادهای مدنی می توانند به واسطه حضور در بطن جامعه 
و اطالع از طرز فکر اعضای آن و همچنین برخورداری از سرمايه اعتماد عمومی به خوبی در راستای 
حاکم کردن فرهنگ قانون مداری و پرهیز از فساد حرکت کنند و زمینه اصالح باورهای نادرست 

جامعه در خصوص فساد را فراهم آورند.
3. کمک به سازوکار گزارش دهی: کمک به سازو کار گزارش دهی از طريق اعالم موارد وقوع 
فساد به مراجع تحقیق و پیگیری آن و تشويق مردم به همکاری با اين سازو کار، اقدام مؤثر ديگری 
است که می تواندمنتج از فعالیت نهادهای مدنی باشد. می توان ادعا کرد که همکاری اعضای جامعه 
مدنی بزرگ ترين عامل تعیین کننده در موفقیت يا عدم موفقیت ساز و کار گزارش دهی فساد به 
مراجع تحقیق است. نهادهای مدنی و اعضای فعال آن می توانند به خوبی با اعالم موارد وقوع فساد 
به اين سازو کار کمک کنند و با پیگیری شکايت های رسیده باعث ايجاد تالش و انگیزه بیش تر در 



123تأملی بر راهکارهای بنیادین ارتقاء فرهنگ عمومی در مبارزه با فساد

مراجع تحقیق شوند و مانع بی تفاوتی و اهمال کاری و يا عدم رسیدگی شوند.
نتيجه گيری:

موفقیت يا شکست راهبردهای کالن دولت ها در مقابله با پديده فساد را می توان به اين واقعیت 
وابسته دانست که تاچه حد درباره بهای واقعی فساد و پیامدهای وخیم آن در افکار عمومی نگرانی 
ايجاد شده است، بنابراين آماده سازی افکار عمومی جامعه در راستای حمايت مؤثر از اقدامات 
ضدفساد، امری فوق العاده تلقی می شود. با توجه به اين واقعیت که فساد اداری، مالی و اقتصادی 
امروزه به معضلی جهانی تبديل شده است و تمامی کشورهای جهان اعم از توسعه يافته در حال 
توسعه و جهان سوم از پیامدهای مخرب آن در امان نمی باشند، بحث در خصوص اقدامات و 
تدابیری که بتوانند از بروز چنین معضلی پیشگیری نمايد و يا اينکه در صورت وقوع آن، مرتکبین را 

مجازات و خسارات وارده را جبران کند اهمیتی دوچندان می يابد.
بر پايه اين مسئله که مهم ترين عامل اجتماعی موجد فساد، عدم آگاهی عمومی نسبت به ماهیت 
فساد، پیامدهای وخیم آن و چگونگی مقابله با آن است، در اين نوشتار موضوع هايی مطرح شدکه 
هدف عمده از توسل به آن ارتقای سطح آگاهی و هوشیاری عموم اعضای جامعه نسبت به پديده 
فساد و نحوه مقابله با آن است که در نهايت موجبات پیشگیری از بروز رفتارهای فساد آلود را فراهم 
می آورد. در اين راستا، مثلث آموزش، رسانه و سازمان های غیر دولتی، هسته اصلی بحث حاضر را 

به خود اختصاص می دهد.
نقش و تأثیر آموزش در مدارس، دانشگاه ها؛ زيرا نهادهاي آموزشي هر جامعه از جمله آموزش 
و پرورش و آموزش عالي مي توانند در انتقال مفاهیم ضد فساد به دانش آموزان و دانشجويان بسیار 
موثر باشند. گنجاندن مطالب آموزشي به باال بردن آگاهي اين افراد از فساد و ماهیت و پیامدهاي آن 
)كه ممكن است بر يك جامعه تأثیر بگذارد ( كمك كرده و مي تواند در پیشگیري از فساد نقش 

عمده اي ايفا كند. 
نقش و کارکرد رسانه های جمعی؛ چرا که رسانه ها در حکم انتقال دهنده فرهنگ، برای انتقال 
اطالعات، ارزش ها و هنجارها از يک نسل به نسل ديگر و از افراد جامعه به تازه واردها، کاربرد 
دارند. آن ها از اين راه با گسترش بنیان تجربه مشترک، انسجام اجتماعی را افزايش می دهند و به 
عنوان کنشگران مستقل، سهم قابل مالحظه ای در تحقق نظارت همگانی دارند. رسانه ها از طريق 
اطالع رسانی و آگاهی بخشی به شهروندان، راه ها، روش ها، نهادها، و سازمان های نظارت همگانی 
را به شهروندان معرفی می کنند که همین آگاهی، منبع مشارکت بسیاری از شهروندان است. اما به 
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جز آگاهی رسانی، رسانه ها با تبیین اهداف، وظايف و عملکرد نهادهای نظارت همگانی شهروندان 
را به مشارکت در امر نظارت همگانی ترغیب می کنند.

نقش و کارکرد سازمان های غیر دولتی؛ زيرا دو عامل مهم در مبارزه با فساد يکی اراده سیاسی و 
ديگری خواست عمومی مردم برای مبارزه با آن است. يک رويکرد بلند مدت و پايدار برای مبارزه 
با فساد، نیازمند حمايت عمومی مردم است و يک راه مهم برای به وجود آوردن حمايت عمومی 
مردم در برنامه های ضد فساد تقويت سازمان های مردم نهاد است که عامل مهمی در ارتقای آگاهی 

عمومی در مورد فساد و لزوم کنترل آن به شمار می روند.
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حاشيه ای بر برخی ابهامات و چالش های قانون برگزاری مناقصات 

غالمعلی سالمت منش1
 وحيد قاسميان2

يکی از قوانین جديدی که معامالت دستگاه های دولتی را سامان بخشید ، قانون برگزاری مناقصات و 
آيین نامه های اجرايی آن است، در ابتدای اجرای قانون دستگاه ها دولتی در اجرا ابهامات و سؤال های بسیاری 
داشتند که اکثرًا پس از تصويب آيین نامه های اجرايی آن مرتفع شد، لیکن هر قانونی پس از گذشت زمان 
و در مرحله اجرا نقاط ضعف و ابهاماتی دارد که نیازمند به روز رسانی و رفع نواقص می باشد. هدف اين 
مقاله شناسايی چالش ها و ابهامات قانون برگزاری مناقصات و آيین نامه های اجرايی آن از جنبه های حقوقی،  
اجرايی و نظارتی و ارايه پیشنهادهای مناسب برای متن جايگزين است. در اين مقاله با توجه به سوابق اجرايی، 
حقوقی و نظارتی نويسندگان سعی بر آن شده تا نقاط ضعف قانون از هر سه منظر به خواننده منتقل و در پايان 
هر بند پیشنهادات الزم در حد وسع نويسندگان و متن جايگزين برای اصالح قوانین و آيین نامه های مربوط 
ارايه شود. تالش نويسندگان بر اين بوده است که پیشنهادهای ارايه شده متناسب با اصول کلی حقوقی ، روح 
قانون برگزاری مناقصات و قابل اجرا باشد ، لذا ارايه نظرات مشفقانه و انتقادات سازنده خوانندگان مزيد امتنان 

خواهد بود.
واژگان کلیدی : مناقصه ، مزایده ، قانون برگزاری مناقصات ، معامالت دولتی

1-معاون بازرسی کل استان سمنان
2--مسوول کمیته معامالت دستگاه های اجرایی استان سمنان
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مقدمه :
همه ساله دستگاه های دولتی در راستای تحقق اهداف و نیازهای خود معامالت متعددی را با 
بخش خصوصی به انجام می رسانند که بسته به نوع و مبلغ آن بايد با تشريفات خاصی صورت پذيرد 
در اين عقود که به نمايندگی از دولت واقع می شود قانونگذار از بیم تبانی نماينده با اشخاص ثالث 
می خواهد نظم ثابتی را در تعیین قیمت و انتخاب طرف عقد اجباری کند، انجام تشريفات مناقصه و 
مزايده شرط صحت اين عقود است )کاتوزيان ، ناصر ؛1385( ، اين تشريفات در قوانین مختلف از 
جمله قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 مورد مداقه قانونگذار قرار گرفته است. از اهداف مهم 
و اساسی اين قانون می توان به اصل رقابت ، اصل شفافیت فرآيند انجام معامالت در دولت، اصل 
تساوی همه شرکت کنندگان از حقوق يکسان ، سیر جريان آزاد اطالعات و دسترسی يکسان همه 
مردم به اطالعات اشاره نمود. قانونگذار در سال 1390 نیز با تصويب قانون ارتقاء سالمت نظام اداری 
و مبارزه با فساد ، بار ديگر بر اجرای اين اصول تاکید نمود. اکنون پس از گذشت نزديک به يک 
دهه از تصويب قانون برگزاری مناقصات و آيین نامه های اجرايی آن نواقص و چالش های آن در 
عمل برای دستگاه های مجری قانون و پیمانکاران مشخص شده که نیازمند اصالح و به روز رسانی 
قانون است. با توجه به منابع اندک و فقر پژوهش در اين زمینه ، جمع آوری و ارايه مطالب در قالب 
مقاله با دشواری های خاص خود مواجه است، بسیاری از چالش های قانون نیازمند بررسی های دقیق 
میدانی و انجام پژوهش های همه جانبه و تطبیقی است ، لیکن با عنايت به تجربه نويسندگان در سه 
حوزه فنی - اجرايی ، حقوقی و نظارت بر معامالت سعی بر آن شده تا تجربیات و اطالعات به دست 

آمده با کمک از ساير مقال ه ها و منابع موجود به خواننده منتقل شود.
بيان مسئله:

قانون برگزاری مناقصات از مهم ترين قوانینی است که تشريفات انعقاد قراردادهای دولتی را 
مشخص نموده ، هدف اين قانون ايجاد فضای سالم برای رقابت سازنده در بخش خصوصی، 
جلوگیری از ايجاد رانت در معامالت دولت، شفاف سازی معامالت دولتی و ... می باشد ، اکنون 
که نزديک به يک دهه از تصويب آن می گذرد شناسايی ابهام ها و چالش های آن در اجرای قانون 
و همچنین در بخش نظارتی در جهت تحقق اهداف قانون تأثیر بسزايی خواهد داشت ، چالش هايی 
که خود گلوگاه های ايجاد رانت ، بروز فساد و انحراف قانون از اهداف آن می باشدکه به برخی از 

آن ها اشاره می گردد:
1.يکی از چالش های قانون برگزاری مناقصات انجام مناقصات به صورت محدود است. مطابق 
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تحقیقات به عمل )آمده منتی نژاد ، صادق ؛1386(  يکی از اصلی ترين گلوگاه های بروز فساد در 
معامالت دولتی فرآيند برگزاری مناقصه به صورت محدود می باشد.علیرغم اينکه مناقصه محدود 
استثنايی بر قاعده مناقصه عمومی است لیکن در برخی موارد مشاهده گرديده دايره شمول اين استثناء 
از اصل)برگزاری مناقصات به صورت عمومی( فراتر رفته و اکثر مناقصات دستگاه اجرايی با داليل 
توجیهی تکراری و مشابه، به مناقصه محدود تبديل گرديده است. يکی از داليل توسعه اين نوع از 
مناقصات، عدم الزام به شفاف نمودن ادله و نامشخص بودن شاخص های ضرورت برگزاری اين 

نوع از مناقصات می باشد1.  
با توجه به اينکه در مناقصات محدود يکی از اهداف اصلی قانون برگزاری مناقصات يعنی اصل 
رقابت پذيری مورد خدشه قرار می گیرد و همچنین زمینه را برای شکل گیری فساد و ايجاد رانت 
آماده می نمايد ضروريست شرايط برگزاری آن به طور دقیق ، مشخص و انجام آن محدود به شرايط 
خاص و استثنايی شود ، لذا شايسته است قانونگذار با تبیین شاخص هايی نسبت به شفاف نمودن 
داليل برگزاری مناقصه محدود و شرايط تحقق بند ب ماده 9 قانون برگزاری مناقصات موضوع 

تعیین نوع مناقصه را در دستور کار خود قرار دهد. 
مهم ترين گام در انجام برگزاری مناقصات محدود، ارزيابی کیفی پیمانکاران و تهیه لیست کوتاه 
می باشد. آيین نامه اجرايی بند »ج« ماده 12 و همچنین آيین نامه اجرايی بند الف ماده 26 قانون 
برگزاری مناقصات با تبیین برخی از موضوعات به طور مشترک ، راهنمای چگونگی تهیه لیست 
کوتاه و روش انجام برگزاری مناقصه محدود می باشند. با دقت نظر در مفاد آيین نامه اجرايی بند 
الف ماده 26 قانون برگزاری مناقصات مشخص می گردد انجام مناقصه محدود مشروط به تهیه 
لیست کوتاه بوده و لیست بلند از دايره شمول استفاده برای دعوت از مناقصه گران خارج می باشد. 
در اين رابطه، توجه به مفاد بندهای »ث« و »ج« ماده 11 آيین نامه اجرايی مذکور قابل تذکر می باشد.
بر اساس تعريف جزء 9 بند الف ماده 2 آيین نامه اجرايی موضوع بند ج ماده 12 قانون برگزاری 
مناقصات تهیه فهرست کوتاه بر اساس اسناد واصله به منظور ارزيابی توان انجام تعهدات موضوع 
مناقصه صورت می پذيرد. يکی از ايرادهای وارده آن است که اين ارزيابی کیفی عمدتًا به صورت 
کلی و عام انجام گرفته و تعهدات موضوع مناقصه مورد غفلت قرار می گیرد. از طرف ديگر اعتبار 
فهرست تهیه شده در مناقصات پیمانکاری بر اساس رشته و پايه مربوطه به مدت 2 سال قید شده 

است. اين در حالی است که:
 اولًا؛ شرايط اجرای تعهدات موضوع مناقصه در هر پروژه با پروژه ديگر متفاوت بوده و شرايط و 

1-جزء 2 بند ب ماده 4 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383
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ويژگی های خاص خود را دارا می باشد. اين تفاوت ها شامل محل و زمان اجرای پروژه، حجم 
عملیات اجرايی و میزان هزينه اجرای کار، مشخصات خصوصی ، تکنولوژی و تکنیک های خاص 
اجرای موضوع مناقصه بوده که احصا آن ها در فرآيند ارزيابی کیفی مناقصات امری پیچیده می باشد.

ثانیًا؛ صالحیت عمومی پیمانکاران در رشته و پايه مربوط بدوًا بر اساس گواهی صالحیت صادره 
از سوی معاونت نظارت راهبردی رياست جمهوری ) که مطابق شاخص های مشخص ارزيابی  می گردند( 

مورد تأيید قرار گرفته است و بخشی از ارزيابی مذکور موازی کاری محسوب می شود. 
ثالثًا؛ در زمان اعتبار دو ساله فهرست کوتاه تهیه شده ؛ عملًا حقوق پیمانکاران جديد تايید صالحیت 
شده و توانمند، ناديده گرفته می شود و اصل ايجاد محیط رقابت کیفی تحت الشعاع موضوع قرار 

می گیرد.
رابعًا؛ با شناسايی لیست مذکور ، احتمال تبانی بین مناقصه گران به شدت افزايش يافته) منتی نژاد ، 
صادق؛ 1386(   و در اين راستا بعضًا با ارايه داليل واهی نظیر: عذر خواهی از شرکت در مناقصه 
به دلیل تکمیل ظرفیت کارهای در دست انجام و يا عدم تمايل به انجام موضوع مناقصه در شرايط 
حاضر و همچنین ارايه پیشنهاد قیمت نامعقول، اتمام مهلت و يا ابطال گواهی صالحیت عمومی و 
... از حضور در فرآيند مناقصه عذر خواهی می نمايند که اين امر ضمن تغییر در لیست کوتاه تهیه 
شده و ايجاد ابهام در اعتبار لیست مذکور، فاقد شرايط الزم برای تحقق مناقصه ای رقابتی می  گردد. 
لذا به منظور رفع ابهام های مذکور پیشنهاد می گردد ضوابط خاصی برای برگزاری مناقصه محدود 
از سوی مراجع ذی صالح تهیه و ابالغ گردد و حتی االمکان دستگاه های اجرايی به منظور حصول 
اطمینان از توانمندی مناقصه گران با لحاظ ارزيابی کیفی مناقصه گران در اسناد مناقصه ، مناقصات 

خود را به روش مناقصات دو مرحله ای عمومی برگزار نمايند.
2. از ديگر ابهامات موجود در قانون برگزاری مناقصه، موضوع  بند د ماده 5 قانون برگزاری 
مناقصات می باشد. در اين بند آمده است: »در مناقصات دو مرحله ای ، كمیسیون مناقصه با حضور 
ريیس دستگاه مناقصه گزار تشكیل مي شود« در حالی که در جزء يک بند الف همان ماده يکی 
از اعضای کمیسیون مناقصه را ريیس دستگاه مناقصه گزار يا نماينده وی معرفی نموده است. الزام 
قانونی ايجاد شده در بند »د« ماده 5 قانون مذکور عملًا قسمت مؤخر جزء يک بند الف همان ماده 
در خصوص حضور نماينده وی در کمیسیون مناقصات دو مرحله ای را منتفی نموده است. با توجه 
به اينکه مناقصات دومرحله ای عملًا دارای حساسیت و يا سطح تشخیصی خاصی نسبت به ساير 
مناقصات ندارد لذا ضرورت تأکید و الزام ريیس دستگاه به حضور در کمیسیون مناقصات دو 
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مرحله ای مشخص نبوده و کمیسیون مذکور نیز می تواند همانند ساير کمیسیون ها به تشخیص ريیس 
دستگاه دارای نماينده باشد. همچنین در صورت حضور ريیس دستگاه به همراه نماينده وی عملًا 
امکان تفکیک آراء )و بعضًا اعتبار رسمیت جلسه در صورت غیاب مسوول فنی دستگاه مناقصه 
گزار( مورد ابهام قرار می گیرد. از اين رو به منظور جلوگیری از ايجاد ابهام و سردرگمی مسوولین 
دستگاه های اجرايی، ضرورت دارد قانونگذار نسبت به شفاف سازی و رفع ابهام از بند د ماده 5 قانون 
برگزاری مناقصات اقدام نمايد.در اين راستا پیشنهاد می  شود بند د ماده 5 قانون برگزاری مناقصات 

حذف گردد.
3.  در بند الف ماده  15 قانون برگزاری مناقصات1  اشاره به خريد اسناد شده است که اين موضوع 
مستمسک برخی از دستگاه های اجرايی شده تا هزينه اسناد مناقصه را به طور غیر واقعی تعیین نمايند 
و يا ساير هزينه های مربوط به فرآيند مناقصه را من جمله هزينه آگهی روزنامه را از برنده مناقصه مطالبه 
نمايند2 . بدين ترتیب برخی از دستگاه های دولتی در اخذ هزينه آگهی روزنامه از برنده مناقصات و 
همچنین نحوه تعیین قیمت فروش اسناد مردد شده و اين اقدام را در راستای تأمین هزينه های دستگاه 
اجرايی؛ قانونی دانسته و برخی نیز به استناد ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 
31380  اين عمل را غیرقانونی می دانند و استدالل هر دو طرف نیز بال وجه نمی باشد چرا که در قانون 
تبیین موضوع صراحت ندارد و دستگاه های اجرايی در راستای تأمین منافع خود؛ دست به تفسیر 
قانون می زنند. با عنايت به قابلیت دسترسی کلیه مناقصه گران به پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات و 
امکان آسان و ارزان قیمت دسترسی به اطالعات و اسناد مناقصه، به صورت فايل های الکترونیکی4، 
پیشنهاد می گردد عبارت »يا خريد« از بند الف ماده 15 قانون برگزاری مناقصات حذف گردد. 
بديهی است در اجرای پیشنهاد مذکور عبارت »خالصه اسناد مناقصه« در جزء 3 بند الف ماده 23 به 

عبارت »اسناد مناقصه« تغییر خواهد يافت. 
4.  مطابق بند الف ماده 2 قانون برگزاری مناقصات؛ »مناقصه فرايندي است رقابتي براي تأمین 
كیفیت مورد نظر كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری كه كم ترين قیمت متناسب 
را پیشنهاد كرده باشد، واگذار مي شود«. همچنین قانونگذار در بند الف ماده 20 قانون برگزاری 
مناقصات، برنده اول مناقصه را شخصی می داند که حايز مناسب ترين قیمت شده باشد. البته در ادامه 

1-بند الف ماده 15 ق.ب.م - »شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهاي خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه گزار تسلیم کنند...«
2-به طور مثال آگهی  فراخوان شماره 1344812 مورخ 92/9/14 در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات.

3-ماده 4 : »دریافت هرگونه وجه ، کاال و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی 
غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع است.«

4-به طور مثال آگهی  فراخوان شماره 1344104 مورخ 92/9/6 در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات.
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همین بند تصريح می نمايد: »روش ارزيابی مالی بايد در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذکر 
نحوه تأثیرگذاری ارزيابی فنی بازرگانی بر قیمت اعالم شود«. لیکن بررسی اسناد و مدارک موجود 
در دستگاه های اجرايی مشخص می نمايد؛ بعضًا کمیسیون مناقصه بدون توجه به شرايط اسناد 
مناقصه ) نحوه تأثیر ارزيابی فنی بازرگانی بر قیمت پیشنهادی( نسبت به رد کم ترين قیمت پیشنهادی 
اقدام نموده و پیشنهاد مذکور را نامتناسب تلقی می نمايد. اين در حالی است که در صورت عدم 
پیش بینی تأثیر ارزيابی فنی بازرگانی بر قیمت؛ در راستای رعايت صرفه و صالح دولت می بايست 
کم ترين قیمت پیشنهادی مناط عمل قرار گرفته و انجام تعهدات موضوع مناقصه با حداقل قیمت 
صورت پذيرد. توضیح اينکه بر اساس بند »ج« ماده 19 قانون برگزاری مناقصات هرگونه ارزيابی 
فنی بازرگانی، تنها پیش از گشودن پیشنهادهای قیمت مجاز بوده و صالحیت مناقصه گران نیز قبلًا 
در اجرای ماده 12 قانون مذکور مورد مالحظه و تأيید قرار گرفته است و البته تضامین الزم نیز برای 
انجام تعهدات در زمان انعقاد قرارداد از برنده مناقصه دريافت خواهد شد. بديهی است کمیسیون 
معامالت می بايست حسب شرايط مندرج در اسناد مناقصه و عندالزوم اخذ نظر کمیته فنی بازرگانی )که 
اختصاص به اعالم نظر در خصوص بررسی قیمت ها و تجزيه و کنترل مبانی آن را به عهده دارد( نسبت 
به تعیین برنده مناقصه اتخاذ تصمیم بنمايد. لذا به منظور رفع هرگونه ابهام پیشنهاد می گردد در بند الف 
ماده 20 قانون برگزاری مناقصات عبارت »مناسب ترين قیمت« به  »کم ترين قیمت تراز شده« تغییر نمايد.
5. يکی از الزامات قبل از برگزاری مناقصات ، ورود اطالعات مناقصه و اسناد آن در پايگاه ملی 
اطالع رسانی مناقصات1 و همچنین درج اطالعات مربوط به برگزاری مناقصه يا مزايده در پايگاه 
نظارت بر معامالت سازمان بازرسی کل کشور2 می باشد، همچنین در قوانین ديگر از الزام به ثبت 
اسناد مربوط در پايگاه های ديگری چون پايگاه ملی اطالعات قراردادها3،  بانک اطالعات مناقصات 
نیز نام برده شده است ، اين پايگاه های اطالعاتی که همگی در جهت شفاف سازی و تسهیل نظارت 
بر معامالت و رعايت اصل رقابت ايجاد گرديده اند لیکن به سبب تعدد و تشابه، زمان و هزينه زيادی 
را از دستگاه ها برای درج اطالعات اخذ می نمايد. هر چند در حال حاضر به دلیل فقدان نظارت و 
عدم ضمانت اجرايی، بسیاری از دستگاه ها، به تکالیف خود برای ثبت اسناد و مدارک مورد اشاره 
در آيین نامه اجرايی نظام مستند سازی و اطالع رسانی مناقصات به طور کامل عمل نمی نمايند.  اين 
در حالی است که پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات قابلیت مناسبی برای تجمیع ساير پايگاه های 
اطالع رسانی را دارد. لذا پیشنهاد می شود معاونت نظارت راهبردی رياست جمهوری با هماهنگی 

1-بند »ب« ماده 7 آیین نامه اجرایی نظام مستند سازی واطالع رسانی مناقصات.
2-بند ج ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور.

3-بند ب ماده 3 قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد.
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سازمان بازرسی کل کشور ضمن تغییرات نرم افزاری مناسب پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات، با 
تدوين »دستورالعمل نحوه ثبت اطالعات و نگهداری اسناد در پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات« 
نسبت به تجمیع ديدارگاه های الکترونیک اقدام نمايد. بديهی است تحقق اين امر موجب صرفه 
جويی در وقت و هزينه گرديده و با نظارت سازمان بازرسی کل کشور؛ پايگاه مذکور بستر مناسبی 
برای شفاف سازی اطالعات و تحقق حسن جريان امور در عرصه برگزاری مناقصات خواهد بود. 

6. .برخی از دستگاه های اجرايی در هنگام انتشار آگهی فراخوان مناقصه يا مزايده اين عبارت را 
در ذيل آگهی خود درج می کنند : » دستگاه مناقصه گزار در رد هر يك يا تمام پیشنهادها مختار 
است«. حال آنکه اين موضوع در بند 4 ماده 10 آيین نامه معامالت دولتی آمده بود و قانونگذار 
در قانون برگزاری مناقصه چنین اختیاری را برای دستگاه مناقصه گزار پیش بینی ننموده و در ماده 
30 قانون برگزاری مناقصات نیز به نسخ ساير قوانین مغاير اين قانون تصريح نموده است. با توجه به 
سکوت قانونگذار در اين مورد سوال اساسی اين است که آيا دعوت به مزايده و مناقصه را بايستی 
ايجاب به فروش يا خريد خدمات انگاشت که پیشنهاد خريد و ارايه خدمات به قیمت معین، قبول 
آن است يا اعالن مزايده يا مناقصه تنها دعوت به ايجاب است و پیشنهادهای رسیده را بايد صاحب 
کاال قبول کند تا معامله انجام شود و پیش از آن فروشنده در رد يا قبول پیشنهادها آزاد است؟                        

)کاتوزيان  ؛1385(.  
در خصوص مزايده نظرات متعددی ارايه گرديده، برخی معتقدند پس از تعیین برنده مزايده يا 
حراج عقد را بايد تمام شده دانست که اين نظر قوی تر است) کاتوزيان ، ناصر ؛1385(.  با وجود اين 
پیشنهاد کننده می تواند به صراحت اعالم کند که در رد و قبول نتیجه مزايده آزاد است ، زيرا اين 
قید نشان می دهد که او هنوز در انجام دادن معامله جازم نیست و مفاد عقد را بر مبنای مزايده انشاء 
نکرده است، لذا در اين گونه موارد برنده شدن در مزايده به تنهايی عقد را واقع نمی سازد زيرا امکان 
انتخاب برای اعالن کننده حاکی از آن است که اعالن را بايد دعوت به ايجاب شمرد و در نتیجه 

اراده برنده مزايده ايجاب است و بايد مورد قبول قرار گیرد )همان ، ص 292( . 
در خصوص مناقصه نیز نظرات مختلفی ارايه شده است ، عده ای آن را يک ايجاب همراه با التزام 
می دانند ، چرا که شرايط خاصی برای افراد شرکت کننده ، نحوه ارايه قیمت ، نحوه انجام کار و ... 
در نظر گرفته می شود و هرگاه ايجاب همراه با تعهد به نگهداری آن باشد، اين تعهد حق رجوع از 
ايجاب را ساقط می کند و لذا آن را يک اعالن يا دعوت به ايجاب نمی دانند. اما به نظر نويسنده در 
مناقصه عقد اولیه ای هنگام انتشار آگهی دعوت بین کارفرما و شرکت کنندگان منعقد گرديده که 
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پیمانکاران ذی صالح ايجاب های خود را مطابق شرايط معین شده به کارفرما ارايه دهند تا وی آن 
ايجابی را که مناسب ترين است قبول نمايد. کارفرما به طور ضمنی متعهد گرديده که در صورتی که 
ايجاب ها مطابق با شرايط عقد اولیه ارايه گردند آنرا که مناسب ترين است قبول نمايد و لذا نمی تواند 

بدون ارايه داليل قانونی از قبول امتناع کند و همه پیشنهادها را رد نمايد.
علی ايحال به نظر نويسنده در مزايده ها و مناقصاتی که بر مبنای قانون برگزاری مناقصات مصوب 
1383 صورت می گیرند، پیش بینی اختیار قبول يا رد پیشنهادها در اسناد مناقصه فاقد وجاهت قانونی 
می باشد، صرف نظر از موارد فوق الذکر ، قانون برگزاری مناقصات در بندهای الف و ب ماده 24 ، 
شرايط تجديد يا لغو مناقصه را بیان نموده لذا در صورتی که دستگاه مناقصه گزار قصد رد نمودن 
پیشنهادی را دارد فقط در قالب بندهای الف و ب ماده 24 قانون برگزاری مناقصات می تواند اقدام 
نمايد، فلذا قانون گذار در اين قانون چنین اختیاری را برای دستگاه مناقصه گزار پیش بینی ننموده، 
لیکن در معامالتی که بر مبنای آيین نامه معامالتی خاص برگزار می گردند درج شرط مذکور 

بستگی به قوانین و مقررات خاص يا قواعد عمومی دارد.
7. بر اساس ماده 12 قانون برگزاری مناقصات ارزيابی کیفی مناقصه گران از اهمیت بااليی 
برخوردار می باشد، اين فرآيند در بسیاری از دستگاه ها اجرايی به روش های مختلف و در اکثر 
موارد به صورت ناقص انجام می پذيرد و مستنداتی بابت امتیازهای داده شده موجود نیست، لذا با 
بررسی های صورت گرفته و کار کارشناسی به منظور ايجاد وحدت رويه در اين خصوص،  نسبت 
به طراحی نمونه فرم های ارزيابی کیفی اقدام شده )فايل پیوست( که پس از ارزيابی هیچ گونه 
شکايتی را نمی توان وارد دانست، لذا پیشنهاد می گردد دستگاه های اجرايی در ارزيابی های کیفی 

خود از اين نمونه فرم ها استفاده نمايند. 
نتيجه گيری :

درقانون برگزاری مناقصات مواردی همچون : برگزاری مناقصات به صورت محدود ، مغايرت بند د ماده 
5 قانون برگزاری مناقصات با جزء 1 بند الف همان ماده ، خالء قانونی در فروش اسناد مناقصه ، قابل تفسیر 
بودن واژه »کم ترين قیمت مناسب« در ماده 2 و بند الف ماده 20 قانون برگزاری مناقصات ، تعدد بال وجه 
پايگاه های اطالعاتی مناقصات و قراردادها ، وجود خالء قانونی در اعطای اختیار به دستگاه برای رد يا قبول 
پیشنهادات در برگزاری مزايده يا مناقصه و ...  باعث گرديده ايجاد فضای سالم برای رقابت سازنده در بخش 
خصوصی، جلوگیری از ايجاد رانت در معامالت دولت، شفاف سازی معامالت دولتی و ... به درستی انجام 
نپذيرفته و همچنین در بخش نظارتی نیز در جهت تحقق اهداف تأثیر بسزايی خواهد داشت ، همچنین اين 
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چالش ها خود گلوگاه های ايجاد رانت ، بروز فساد و انحراف قانون از اهداف آن می باشد. در پايان برای 
رفع ابهامات و خالءهای قانونی موصوف پیشنهاداتی ارايه گرديده که امید است با اجرای آن ها گام مهمی 

در رسیدن به اهداف قانون برگزاری مناقصات و ارتقای سالمت نظام اداری برداريم.
منابع:

آرايی ، وحید )1389(. “بررسی و تحلیل گزارش های خود اظهاری نظارت بر مناقصه ها و مزايده ها در 
دستگاه های اجرايی طی سال 1388” ، مجله دانش ارزيابی سازمان بازرسی کل کشور ، سال دوم ، شماره 

چهارم ، تابستان 1389.
اسماعیلی هريسی ، ابراهیم )1387( . “ شرح و تفسیر قانون برگزاری مناقصات “ ، چاپ اول نشر دادگستر.
خضری ، محمد. )1390(.تربتی مقدم ، فرهاد ، نظری ، محمد رضا ، )1390(. “شناسايی زمینه های فساد 

اقتصادی در مناقصه های دولتی” ، مجله اقتصاد تطبیقی ، سال دوم شماره اول ، بهار و تابستان 1390. 
عیدی زاده ، محمد حسین  )1382(. “شرحی بر آيین نامه معامالت دولتی” ، نشر میزان.

قراباغی ، علیرضا )1386(. “ نقش قانون مناقصات در روند تحول از الگوی سنتی اداره ی امور دولتی به 
مديريت دولتی نوين در ايران” ، مجله پیام مديريت ، شماره 23 و 24 .

کاتوزيان ، دکتر ناصر )1385(. “حقوق مدنی – قواعد عمومی قراردادها” جلد اول ، شرکت سهامی انتشار.
منتی نژاد ، صادق ، )1386(. “شیوه ها و زمینه های تبانی در معامالت دولتی” مجله حقوقی دادگستری 

شماره 61.
قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و آيین نامه های اجرايی آن.

قانون محاسبات عمومی.
آيین نامه معامالت دولتی.

مجموعه قوانین و مقررات سازمان بازرسی کل کشور.
قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد.

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.
مشروح مذاکرات دوره ششم مجلس شورای اسالمی. 
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Investigating the Effect of Promotion of Supervision and 
Social Capital on Economic growth in Iran

Hamidreza Hasanpoor

 Asghar Sepahban ghare baba

Nowadays, social capital along with human capital and physical capital are among the explaining 
concepts of Growth. Mutual confidence between individuals and economic units are a part of social 
capital. Confidence which means the believe in other people in doing their obligations in socio-economic 
interactions is the main factor in generating social capital. In fact, such a belief makes the interchanges 
and interactions easier.

In this research, the model of endogenous growth and also variables such as social, human and 
physical capital are used to investigate their total effects on the variable of Economic growth in Iran 
Furthermore, the variable of social capital with two indexes of level of total participation (the ratio of 
number of members in cultural, artistic and political centers to population) and the level of crime (the 
ratio of number of judicial cases to population) are used.The tools of estimation of model are techniques 
of time series in advanced econometrics. For this purpose, long- run co integrating method of Johansen 
– Juselius is used and for analysis of short – run relations of variables, the method of Error correction 
vector  (ECM)is used. The finding of this estimation shows that in long - run two co integrating vectors 
shall be attained and both of them indicate this fact that in long – run social capital along with human and 
physical capital have the positive effects on the Economic growth in Iran. Furthermore, both of these 
vectors show that in long – run social capital has the highest effect on the Economic growth in Iran. In 
short – run, also, the relation between accumulation of socials and physical capital with the economic 
growth in Iran is positive; on the contrary, the relation between human capital and the economic 
growth is negative. The effect variable of social capital   accumulation in short – run is more obvious 
than the effect of physical capital variable.It is suggested that in order to create economic growth in 
the country, the government should provide necessary measures regarding cultural preparation for 
formation of social capital of the society. 

Key Words: social capital, Human capital, Physical capital, Economic growth, co 
integration, Iran
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Study of Factors affecting Financial Corruption from the view points 
of Staffs of Khuzestan Province Banks and Financial Establishments

Seyed reza Poorghafari
Farhad Afsharnia

Gholamhossein Karami
Mahmoodreza Mehrvarz

Saeed Sharifi
      

This research was carried out in a surveying method aiming at recognizing the effec-
tive factors on financial corruption among staffs of banks and financial establishments in 
khuzestan province. The research statistical society included 15000 staffs of financial es-
tablishments and 384 of them were experts selected through a random sampling proper 
to the volume and they were selected as the sample volume through Cocran sampling 
formula. In the first phase, the data gathering tool was interviewing chief managers and 
in the second phase, it was a questionnaire. The reliability of the research tool was ap-
proved by the experts and its validity was estimated through Kronbach›s alpha coefficient 
and Gotman 0.87 and 0.86, respectively. The PCA results through factors exploitation 
criterion with the special value of more than one showed that the exploited factors of the 
intended interviews have been put at least on a special-valued factor more than one time 
and the exploited factors describe 47.674 of data variance totally. The results of analyzing 
the discovered factor revealed that the effective factors on the financial corruption can be 
classified into two groups (organizational factors with 31 factors and cultural-social one 
with 17 factors).Increased inclination toward hiding bureaucratic crimes, paying no atten-
tion to rotating financial staffs in time and taking time in investigating process of the crime 
among high level of administrative dimensions allocate the factor load to themselves.
Individualism growth in the society, high level of expectations in the families, low social 
expenses for corruption and the lack of informing the public regarding different kinds of 
crimes and their punishments have also allocated the higher factor load in the cultural and 
social dimensions to themselves. According to the achieved results (KMO=0.776) and 
considering 0.60 criterion, KMO statistical criterion had an acceptable amount. 

 Key words: Corruption, financial corruption, cultural, organizational factor, cul-
tural factors   
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An essay on the Function of the State General Inspection 
Organization(GIO)

Zahra Zaree

Since corruption and financial mismanagement and ill-function of administrative 
apparatus play an important role in creating discontent among the people and 
undermine the foundations of any society, the best way to combat lawlessness 
and abuse in the administration of the country and the most effective measures 
for the prevention of the occurrence of defective administration is an ongoing 
monitoring and oversight of specific institutions in the country.

In this regard and due to article 174 of the constitution the GIO supervises and 
verifies the implementation of laws by the administrative organs responsible.

The aim of this study is to identify the nature of an anti-corruption and protector 
body of the rights of citizens.

This research seeks to reflect the structure and functions of the GIO and it’s 
Structural and functional features.

Keywords: General inspection, supervision and administration of 
justice, civil rights
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The Role of Civil Institutions in Preventing Corruption

Mohmmad Naderi malekshah

Corruption is not a new phenomenon, its creation and development have an an-
tiquity as human societies and date of organizations and institutions as a whole, 
all of the administrative communities have corruption layers and levels. It may 
be said that in the history of human life,an era cannot be found without corrup-
tion. So corruption is an universal and epidemic phenomenon. Now a days,No   
country knows its administrative systems as perfect and without corruption, it 
means that all the administrative systems of the world have some degrees of 
corruption.Policies like free access to information, public teaching and promoting 
knowledge level, media equipment of civil structures and reporting and protec-
tion of corruption informer are among the means for preventing corruption. It 
can be  claimed that the civil institutions struggle for accompanying civil society 
and its active members with method of confronting with corruption and reporting 
policy and protect of corruption informer to encourage people for cooperating 
with institution to confronting with corruption. This study discusses equipment’s 
and methods of preventing corruption with emphasis on civil structures. 

Key words; corruption, civil institution, public teaching access to information, 
inspection and control.
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Survey method in administrative integrity

Ali Seifzadeh 

Measuring the concepts of social sciences is regarded as a difficult 
task needing  expertise technical methods.

 But this difficulty dublicates when corruption becomes the case. It is 
obvious that such cases need specific methods which are called in 
our study, methods in administrative integrity.

 The main objective of this study is investigating the application of 
survey method in administrative integrity in Iran.

 Keywords: administrative integrity, the survey method.
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 Reflections on the fundamental public culture promotion
   methods in the fight against corruption

Mahmood Mahdavifar

Fighting corruption requires various approaches at different levels of society. one 
of the main approaches in this regard is promotion of public culture. The role and 
impact of public culture on the decline and prevention of corruption necessitate the 
recognition and assessment of ways to strengthen and promote the public culture. 
This paper outlines three main approaches within this framework: education, me-
dia and non- governmental organizations (NGOs). The first part lays emphasis on 
education at  schools and in universities, where the next generation of managers 
and employees raise.In The role of media addressed in the next section of the 
paper. The media’s role is not only to inform the public about facts, but also to warn 
and educate the public about the harm of corruption and how it undermines the 
moral standards of society, endangers democracy, deprives citizens of their rights 
and blocks development. Finally an important way to create public support for 
anti-corruption programs is strengthening the NGOs. This is an important factor in 
promoting public awareness about corruption and the need to control it.

 Keywords: corruption- public culture- media- non- governmental
(organizations (NGOs
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Challenges and ambiguities of The rule of
 Performing The tenders 

Gholamali Salamat manesh

Vahid Ghasemian

The law of performing the tenders and its executive regulations is a new 
law that organized the transactions of the state organizations. In the be-
ginning of enforcing the law, the state organizations confronted many 
ambiguities and questions that most of them were answered after the 
approval of its executive regulations, but as the weaknesses and am-
biguities reveal during the time, revision of the law becomes necessary. 
The aim of this article is to identify the challenges and ambiguities of the 
rule of performing the tenders and its executive regulations from the legal, 
executive and supervisory aspects and to give the suitable suggestions 
for a substitute text. The authors hope that the given suggestions will be ac-
cording to the general legal principles and the spirit of the law of performing the 
tenders and be applicable.

Keywords: tender, bid, rule of performing the tenders, state transactions
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