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سخن مدیر مسئول

به نام خالق يکتا

مقابله با فساد ازجمله مقوالتی است كه فراهم آوردن مقدماتش، گاه از اصل مقابله و مبارزه 
مشکل تر می نمايد. اين مقدمات از يک سو، جنبه ای كاماًل مادی و ابزاری به خود می گیرند و در 
چارچوب فراهم آوردن زيرساخت ها و ابزارهای گوناگون ظاهر می گردند و از سوی ديگر، 
لباسی غیرمادی بر تن می كنند و در شکل فعالیت هايی دانشی، علمی و فرهنگی خود را به نمايش 
درمی آورند. فعالیت های دانشی نیز از تبیین مفاهیم گرفته تا تعیین روش ها و از پردازش نظريه ها تا 
كاربست آن ها، چنان متنوع و پرشمارند كه حساب ها را از دست عقل خارج می كنند. بااين همه، 
پی آيندهای فساد، چنان پرقدرت اند كه لحظه ای غفلت و تحمل، نفوذ و تأثیرگذاری آن ها را 

دوچندان می نمايد.

مجموعه ی حاضر به عنوان فصلنامه تخصصی مباحث مقابله با فساد در كشور می كوشد تا 
حاصل فعالیت های علمی- پژوهشی محققان و نويسندگان را در اختیار خوانندگان قرار دهد. 
اين نوشته ها از يک منظر، نگاهی به نوع و سطح پردازش موضوعات علمی در اين خصوص در 
كشور است و از منظری ديگر، نوعی به اشتراک گذاری تجارب، روش ها و خالقیت به حساب 
می آيد. امید آن كه تالش های يادشده، به ارتقاء سطح دانش افراد در شناخت فساد و مبارزه مؤثر 

با آن كمک نمايد.

                                                                                         بـمنـه  وكـرمــه 
                                                                                   ناصر سراج                                                                                                                              





مقاالت   علمی





سال هفتم
شماره 23
بهار 1394

 

 

چالش ها و راهکارهای استقرار نظارت الکترونیک 
در سازمان بازرسی کل کشور1 

دکتر بهزاد پورنقدی2 

نظارت الکترونیکی با هدف كاهش هزينه های نظارت سنتی و مراجعات حضوری و افزايش 
بهره وری و استفاده از ارتباطات الکترونیکی به دنبال سازوكارهای مناسب و كارآمد است. با تغییر 
نظام و ساختار نهادهای اجرايی، روشن است كه روش های سنتی نظارت و كنترل از بازدهی و 
بهره وری الزم برخوردار نخواهند بود؛ لذا »نظارت الکترونیک« يکی از مفاهیم جديد در حوزه 
نظارت و بازرسی است كه به عنوان مفهومی كارآمد در خدمت و تکمیل روندها و تسهیل نظارت، 
امروزه يکی از مهم ترين روش های نهادهای نظارتی شده است. با توجه به گسترش استقرار دولت 
الکترونیک يکی از مشکالت اساسی نظارت و بازرسی در ايران، استفاده از ابزارها و روش های 
قديمی و سنتی نظارتی در كشف جرايم است. اجرای نظارت الکترونیک می تواند ابزاری مناسب 
و نظام مند برای پیشگیری، كشف و شناسايی جرايم به موازات تحقق دولت الکترونیک باشد. 
ضروری است سازمان بازرسی كل كشور با بهره گیری از نظارت الکترونیک، به پیشگیری و 
كشف سريع و دقیق جرايم بپردازد كه اين امر موجب ارتقاء توانمندی سازمان در راستای تحقق 

اهداف و مأموريت های محوله و همچنین صرفه جويی اقتصادی در هزينه ها خواهد شد.
کلید واژه  ها: نظارت الکترونیک، سازمان بازرسی کل کشور، دولت الکترونیک، مقابله با فساد

1. اين مقاله بخشی از كتاب تألیفی »الزامات و راهکارهای نظارت الکترونیک بر جرايم رايانه ای از سوی سازمان بازرسی« است كه با تصويب و حمايت 
اداره كل بازرسی استان سمنان )سازمان بازرسی كل كشور( تدوين و منتشر شده است.

 behzad_pournaghdi@yahoo.com  .2. دكترای مهندسی فناوری اطالعات، استاديار دانشگاه آزاد اسالمی
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مقدمه 
مهم ترين تحول در عرصه علم و دانش توسعه و گسترش علوم رايانه، الکترونیک و فناوری 
اطالعات و ارتباطات است كه در سال های اخیر شاهد پیشرفت های چشمگیری در اين زمینه 
بوده ايم. امروزه اين علم در خدمت و كمک رسانی به ساير علوم برآمده و در تمامی ابعاد زندگی 
مردم و تکالیف روزمره ايشان دخیل و حائز اهمیت است )سکر، 1390(. فناوری اطالعات و 
ارتباطات در ابعاد گسترده ای وارد حیطه های مختلف كاری جوامع بشری شده است و سازمان 
بازرسی كل كشور و ساير نهادهای نظارتی نیز از اين قاعده مستثنا نیستند. فناوری اطالعات در 
راستای خدمت رسانی و تسريع روند انجام كارها و افزايش سرعت بهره وری و تبادل اطالعات و 

ارتباطات، دنیا را متحول ساخته است.
جست  و جوی سريع در بین انبوهی از اطالعات، سرعت باالی عملیات ارتباطی و پردازش 
داده ها، از میان برداشتن محدوديت های جغرافیايی، اشتراک علم و دانش و يافته های علمی در 
میان ملل، تبادل فرهنگی، سهولت انجام كارهای روزانه، سهولت نظارت و انجام فرآيند بازرسی 
و... شماری از خدمات و نوآوری های اين فناوری است. به طوركلی سیستم دستگاه های قضايی، 
نظارتی و بازرسی با به كارگیری فناوری اطالعات و نظارت الکترونیک باعث افزايش توان اجرايی 
خود در تحقق اهداف و آرمان ها، پیشگیری، كشف و مقابله با جرايم و تخلفات و همچنین ارتقاء 
توان نظارتی خود در انجام مأموريت های محوله خواهند شد. مقاله حاضر به بررسی الزامات و 
راهکارهای نظارت الکترونیک بر جرايم رايانه ای از سوی سازمان بازرسی كل كشور و يافتن 
روش های جديد نظارت و بازرسی پرداخته و اهداف و چشم اندازهای آن را با كاربرد فناوری 
اطالعات تعمیم می دهد. امکانات و دستاوردهای فراوانی كه ابزار جديد نظارت الکترونیک در 
اختیار بازرسان سازمان بازرسی قرار می دهند كشف تخلف، پیشگیری از جرم و برخورد قانونی و 

هدفمند با متخلف را آسان تر می سازد.
يک سیستم بازرسی و نظارتی بدون در اختیار داشتن اطالعات كافی، صحیح و به موقع نمی تواند 
نقش مؤثری در راستای اهداف و مأموريت های خود ايفا كند؛ بنابراين طراحی يک شبکه گسترده 
اطالعاتی مبتنی بر ابزار الکترونیک كه قادر است برای مسئوالن نظارت و بازرسی اطالعات الزم 
را فراهم سازد و اين اطالعات را به موقع در اختیار آنان قرار دهد، در فرآيند انجام كنترل و نظارت 
ضروری است. ازآنجايی كه نظارت دايمی و مستمر بر عملکرد افراد، كاركنان، يا فعالیت ها و 
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نحوه ی عملکرد سازمان ها و ادارات به داليلی همچون صرف وقت و هزينه های زياد امکان پذير 
نیست، ضرورت تشکیل يک سیستم نوين نظارت و بازرسی الکترونیک با استفاده از تجهیزات و 
بسترهای فناوری اطالعات كامالً روشن و آشکار است؛ زيرا اين امر موجب به دست آوردن نتايج 
بهتر و نظارت و كنترل گسترده تر و دقیق تر با صرف هزينه و وقت كمتر می شود. يکی از عوامل 
مؤثر در بهبود عملکرد نظارت سازمان و كاهش هزينه ها و صرفه جويی در منابع مالی و امکانات، 

بودجه، منابع انسانی و زمان سیستم نظارت الکترونیک است.
سیستم نظارت الکترونیک يک فرآيند نظارتی نوين است كه با استفاده از تجهیزات و امکانات 
فناوری اطالعات و ارتباطات و به منظور دستیابی به نتايج بهتر به كنترل و نظارت سازمانی می پردازد 
و اين امر موجب حصول فرآيند بازرسی مؤثر، دقیق و كشف سريع فساد و تخلفات اداری 
می شود. يکی از مسايلی كه در سیستم های نظارتی نقش مهم و اساسی دارد وجود اطالعات 
گسترده و مناسب است؛ زيرا اطالعات پراكنده، غیر مرتبط و ناقص برای فرآيند نظارت، كنترل 
و بازرسی يک تهديد و چالش جدی است. گاهی سیستم های نظارتی به دلیل حجم انبوهی از 
اطالعات متفرقه و طبقه بندی نشده و يا عدم درجه بندی اطالعات و اخبار برحسب نیاز، نمی توانند 
به شناسايی و كشف موارد تخلف و فساد بپردازند كه اين مشکل با استفاده از سیستم های نوين 
نظارت الکترونیکی و پردازش سیستمی و رايانه ای اطالعات قابل حل است. حجم و درجه بندی 
اطالعات دريافتی، جريان و يا عملکرد عادی يک سازمان با مقايسه شاخص ها و استانداردهای 
موجود بايد به گونه ای باشدكه قابل فهم بوده و از طرفی امکان تصمیم گیری و اقدامات اصالحی را 

برای تشکیالت نظارتی ممکن سازد.
بنابراين، وجود چنین سیستمی تنها با به كارگیری يک مدل كارآمد نظارت الکترونیکی 
امکان پذير است كه برای تحقق چنین سیستم نظارتی نیازمند به كارگیری و استفاده از سیستم های 
نظارت رايانه ای و الکترونیکی هستیم. تعدد سازمان های نظارتی و عدم هماهنگی و ارتباط سیستمی 
و قانونمند میان سازمان های نظارتی موجب انجام فعالیت های موازی، تکراری و پرهزينه می شود. 
اين ناهماهنگی ها و عدم ارتباط سبب شده تا حاصل اقدامات و نتیجه فعالیت دستگاه های نظارتی 
برای يکديگر قابل بهره برداری و  استفاده نباشد. هرچند ارتباطات مقطعی و غیرمتمركزی میان 
آن ها وجود دارد اما اين ارتباطات كافی نبوده و اهداف موردنظر درزمینه ی نظارت و بازرسی را 
تأمین نمی كنند و بايد در يک سیستم ارتباطی صحیح نتايج اقدامات نظارتی هر يک از سازمان های 
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نظارتی بر اساس يک راهبرد مشخص مورد بهره برداری قرار گیرد )عبداللهی، 1383(.
بیان مسأله

»نظارت الکترونیک« يکی از مفاهیم جديد مديريتی است كه به عنوان مفهومی كارآمد در 
خدمت و تکمیل دولت الکترونیکی بسیار مورد استقبال واقع شده است. برنامه ريزی منابع سازمان، 
سیستمی است كه می تواند با نظم دادن يکپارچه به تمامی اطالعات تولیدشده و ثبت، دسته بندی 
و طبقه بندی، پردازش و ارايه گزارش های مديريتی، تمامی اين اطالعات را در اختیار مديران قرار 
دهد تا در نظام برنامه ريزی و نظارت مورداستفاده قرار گیرد )حسینی و فوالدی طرقی، 1389، ص 
677(. سرعت تحوالت و توسعه دانش بشری فرصت تفکر و تدبیر را در زدودن ترديد و وسواس 
می ربايد. عقب ماندگی از خیل عظیم جهان مجازی و فوق پیشرفته، خسرانی است كه جبران آن 
بسیار دشوار است؛ لذا برای جبران يک جانبه نگری بودجه ريزان كشور، تدابیری انديشیده شده كه 

هر يک درخور توجه ويژه است.
برای آن كه با خاستگاه ها و مظاهر فساد به صورت ريشه ای و هدفمند برخورد شود، درصد 
بازرسی های مستمر و از پیش برنامه ريزی شده افزايش يافت. برای كاهش تنش ها و ابهامات، به جای 
گزارش های محیطی بیشتر به گزارش های موضوعی روی آورده شد. با مجازی شدن مديريت، 
سازمان و دولت رفته رفته به مجازی شدن جهان نزديک می شويم. چنانچه اعمال مديريت امروزی 
تنها منوط به حضور مدير در محل مديريت و سازمان مطبوع خود نیست و بخش اعظم آن با كنترل 
از راه دور )همانند روش های پیشگیری و درمان در امور پزشکی( انجام می شود. اعمال نظارت و 
بازرسی نیز می تواند با بهره گیری از دانش فنی روز، شدنی باشد. بديهی است برای تحقق نظارت 
الکترونیکی ايجاد بسترهای فناوری اطالعات و ارتباطات ضروری است و مستلزم اين است كه 

سازمان ها نیز به سمت الکترونیکی شدن گام بردارند )احمدی گرجی، 1386(.
با توجه به گستردگی حجم اطالعات و تولید دانش و گزارش ها سازمان نیازمند بهره مندی از 
سیستم های اطالعات يکپارچه است؛ بنابراين توجه به نظام های يکپارچه اطالعاتی در سازمان ها در 
همین راستاست و سیستم برنامه ريزی منابع سازمان1 يکی از طرح های اطالعاتی و عملیاتی است 
كه می تواند به صورت يکپارچه به تمامی اطالعاتی كه در حین عملیات تولید می شود نظم دهد و 
با ثبت، دسته بندی و طبقه بندی، پردازش و ارايه گزارش های مديريتی تمامی اين اطالعات را در 
اختیار مديران قرار دهد تا در نظام برنامه ريزی و نظارت و كنترل مورداستفاده قرار گیرد. سازمان های 
مدرن و مديران آن ها برای نقش و جايگاه اطالعات اهمیت ويژه ای قائل هستند. اطالعات به عنوان 

1.ERP
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مواد خام سازمان، اطالعات به عنوان دارايی، اطالعات منبع ارزش افزوده، اطالعات منبع راهبردی 
و اطالعات يک منبع مهم تاكتیکی ازجمله مواردی هستند كه نظريه پردازان فناوری اطالعات و 
ارتباطات جهت تبیین جايگاه و اهمیت اطالعات در سازمان به آن ها اشاره دارند. برنامه ريزی منابع 
سازمان، فرهنگ سازمانی جديدی است كه با يکپارچه سازی سیستم ها و منابع اطالعاتی سازمان 
با استفاده از شبکه های كامپیوتری، نظام تصمیم گیری و روند برنامه ريزی و حتی رفتار سازمان را 
تغییر می دهد. به نظر برخی انديشمندان مديريت و فناوری اطالعات، برنامه ريزی منابع سازمان 
يک سیستم اطالعاتی جامع برای يکپارچه سازی رفتارهای اطالعاتی سازمان است )صرافی زاده، 

.)1386
بازرسان سایبری و الکترونیکی

بازرسان آينده مجبور خواهند بود فرآيند بازرسی و نظارت بر حسن اجرای قانون را با روش ها 
و تکنیک های بازرسی الکترونیک اجرا كنند. امروزه بازرسان می توانند پرونده های مهمی را 
درزمینه ی كشف انواع فساد اداری و يا تخلفات سازمانی و جرايم رايانه ای بدون ترک دفتر كاری 
خود به سرانجام برسانند. همچنین در آينده ای نزديک بازرسان و كارشناسانی كه در مقابل انقالب 

رايانه ای مقاومت می كنند، هرگز اقدامی را با حصول موفقیت به انجام نخواهند رساند.
جرايم سايبری طیف وسیعی از بزه كاری ها را شامل می شود و از انواع مزاحمت تا جرايم 
فاجعه آمیز را دربر می گیرد كه در يک محیط مجازی به وجود می آيند. جرايم سايبری و مجازی 
قدمت كوتاهی دارند و تنها طی بیست سال اخیر اين اصطالح رواج يافته است و با ساده تر شدن 
كاربرد و استفاده از رايانه برای همگان و كاهش قیمت دسترسی به ابزار فناوری اطالعات، معضلی 
نوين به نام جرايم سايبری در فضای مجازی پديد آمده است و نهادهای امنیتی، انتظامی و نظارتی را 
با چالش جديدی مواجه ساخته است. جرايم سايبری كه به جرايم نسل سوم رايانه و اينترنت وابسته 
است در محیط مجازی يا فضای سايبری قابل تحقق است. از اين  جهت رفتار مجرمان رايانه ای 
كامالً متفاوت با مجرمان سنتی است. در اين نوع از بزه، مرتکبان ناشناس در فضايی ناشناخته دست 
به اعمال مجرمانه می زنند. برخالف جرم كالسیک، جرم رايانه ای دارای فناوری برتر و وسايل 
پیشرفته تری است. مرتکبین اين جرايم با استفاده از فناوری نوين و ابزارهای جديد به اهداف شوم 
خود دست پیدا می كنند، بدون آن كه اثری همانند جرم كالسیک از خود برجای بگذارند. ويژگی 
ديگر اين جرايم نامشخص بودن هويت مجرمان و همچنین عدم تشخیص درست طیف بزه ديدگان 
است؛ زيرا افراد و سازمان های متعددی می توانند هدف اين مجرمان قرار بگیرند. اين موضوع 
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نشان می دهد كه مجرمان رايانه ای و مجازی فارغ از زمان و مکان بوده اند و اين نوع از جرايم و 
تخلفات هم اكنون جنبه فراملی و فراسرزمینی به خود گرفته است. فناوری های نوين در اين عرصه 
و پیشرفت تجهیزات ارتباطی، مخابراتی و الکترونیکی، سهولت وقوع جرايم رايانه ای در فضای 
مجازی متخلفان و مجرمان را قادر ساخته كه فعالیت های خود را بدون داشتن ارتباطی خاص با 
يک محل معین و مشخص انجام دهند. پرواضح است كه با وقوع اين نوع از جرايم، خطری 
جدی برای جامعه بین المللی و جامعه داخلی يک كشور و سیستم اداری و تشکیالت سازمانی آن 
رقم می خورد. در شیوه جديد و جرايم نوين رايانه ای بیشترين مورد وقوع جرم در جرايم تجارت 

الکترونیکی و جرايم بانکداری الکترونیکی است )عالی پور، 1390، ص 89(.
در خصوص كشف جرايم و تخلفات رايانه ای و حفظ ادله الکترونیک، مراحل و روش های 
فنی و  بديهی است رعايت نکات  ارايه می شود.  بازرسی  بازرسان سازمان  برای آگاهی  زير 
تخصصی در اين خصوص می تواند در اقدامات نظارتی و بازرسی درزمینه ی كشف فساد و جرايم 

مؤثر باشد:
1. ضروری است مجموعه سازمان بازرسی كل كشور از اخبار مردمی و همکاری خبرگان و 

متخصصان علوم رايانه ای و فناوری اطالعات و ارتباطات بهره مند شود.
2. بازرسان، مسئوالن فناوری اطالعات و انفورماتیک ادارات و تشکیالت مورد بازرسی را جهت 

همکاری و مشاوره دعوت كنند.
3. كارشناس جرايم رايانه ای و بازرسان الکترونیک می بايست از كلیه شواهد، اسناد، ادله الکترونیک 

و مدارک موجود به صورت كامل يک نسخه پشتیبان و يا به تعداد كافی كپی تهیه كنند.
4. كارشناس جرايم رايانه ای كلیه شواهد، مدارک و مستندات را به آزمايشگاه تخصصی كشف 

جرم در سازمان بازرسی منتقل كند.
5. بازرسان در صورت نیاز مديران، مسئوالن، كارشناسان و يا كاركنان ذی ربط را برای پاسخگويی 

فرابخوانند.
6. ضروری است كارشناسان جرايم رايانه ای و بازرسان الکترونیک كلیه فايل ها را برای يافتن 
شواهد و مدارک مربوط به ارتکاب جرم آزمايش كنند و از صحت و اصالت اسناد، شواهد و 

مدارک به دست آمده مطمئن شوند. 
7. بازرسان پس از بررسی مدارک و انجام بازرسی های الزم گزارش مربوط به كارشناس جرايم 
رايانه ای را به صورت كامل مطالعه كرده و دفاعیات و شواهد را به صورت قابل قبول برای ارايه در 
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گزارش پیوست كنند.
استفاده از افرادی بی تجربه و غیرمتخصص در فرايند بازرسی و كشف آثار جرايم رايانه ای 
باعث نامعتبر شدن اثر جرم و شواهد و مدارک موجود خواهد شد؛ لذا الزم است همواره در اين 

عرصه از افراد متخصص استفاده شود.
نظام بازرسی و ادله الکترونیکی

يکی از مباحث مهم و حساس در نظام های حقوقی ادله و نحوه استناد و پذيرش آن جهت 
اثبات يا رد دعاوی خصوصی و جزايی است؛ به نحوی كه می توان گفت بدون دلیل هیچ دعوايی 
سرانجام ندارد. پس اسناد و مدارک ناشی از كاركردهای فناوری اطالعات را نیز بايد در همان 
فضا و به صورت الکترونیکی جست وجو كرد. اطالعات و داده های مهمی در مورد افراد و مشاغل، 
سازمان ها و ادارات دولتی و خصوصی به صورت الکترونیکی ايجاد، ذخیره، پردازش و مبادله 
می شوند كه می توانند نقش مؤثری در فرآيند دادخواهی يا تعقیب جزايی داشته باشند. اصوالً 
نسخه های الکترونیکی می توانند اطالعات ارزشمندی را ارايه دهند كه در نسخه های كاغذی و 
سنتی وجود ندارد. ازآنجاكه سازمان ها و اشخاص به طور گسترده ای به سیستم های رايانه ای خود 
وابسته شده اند توجه قانون گذار، نهادهای قضايی، نظارت و بازرسی و مجريان قانون به ذخاير 
ارزشمند اطالعاتی كه در اين سیستم ها نگهداری می شوند معطوف شده است. اين اشخاص 

به طورجدی جهت كشف و ارايه داده های الکترونیکی در تمامی دعاوی خود اهتمام می ورزند.
امروزه فناوری اطالعات و علوم رايانه درزمینه ی نحوه مديريت اطالعات و روش های اداره 
مشاغل، انقالب بزرگی به وجود آورده است. اطالعات راجع به مشاغل مهم به سرعت در حال 
ايجاد، ذخیره سازی و برقراری ارتباط به روش الکترونیکی است. امروزه ديگر اطالعات مختلفی 
كه در دعاوی حقوقی يا پیگردهای جزايی نقش مهمی ايفا می كنند در پرونده های كاغذی ثبت 
و بايگانی نمی شوند بلکه در يک سیستم رايانه ای و يا به شکل قابل خواندن با رايانه، ذخیره و 
بايگانی می شوند. به همان نسبت كه افراد، سازمان ها و شركت ها اتکای خود را بر سیستم های 
رايانه ای افزايش داده اند بازرسان و نهادهای نظارتی نیز به ارزش ذخاير گرانبهای الکترونیکی 
پی برده اند؛ ذخاير محفوظ در سیستم های رايانه ای كه به طور گسترده ای استناد به آن ها برای كشف 
و به جريان انداختن انواع دعاوی آغاز شده است. هرگونه داده يا نرم افزار يا سخت افزار الکترونیکی 
كه بتواند اطالعات ارزشمندی در راستای اثبات ادعا، دفاع، كشف جرم و يا استدالل قضايی به 
دست دهد، دلیل الکترونیکی محسوب می شود. اين اطالعات كه ممکن است در اسناد كاغذی 
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موجود نباشد می تواند نقش مؤثری در فرآيند تعقیب كیفری، حقوقی يا دادرسی ايفا كند و با توجه 
به توسعه فناوری الکترونیک به ويژه فناوری اطالعات و ارتباطات، يکی از ابزارهای مهم فن حقوق 

محسوب خواهد شد )حسینی و فوالدی طرقی، 1389(.
 ادله الکترونیکی با توجه به گسترش استفاده از فناوری رايانه درزمینه ی مديريت اطالعات و 
افزايش بهره گیری از سیستم رايانه ای به جای پرونده های كاغذی و سیستم بايگانی سنتی، ذخاير 
ارزشمندی از اطالعات را در سیستم های رايانه ای ايجاد می كنند كه كشف و استناد به آن حائز 
اهمیتی خاص است. چنان كه قريب به چند دهه است در دادگاه های كشورهای توسعه يافته به 
كار می آيند. مسأله و موضوع كشف ادله الکترونیکی را كشف رسانه الکترونیکی نیز می نامند. 
در پرونده های مختلفی از دعاوی اخیر كشورهای توسعه يافته ازجمله موارد آزار جنسی، نشر 
غیرمجاز، كالهبرداری، اثبات ارتباط قربانی و متهم در موضوع قتل عمدی، اثبات سرقت اسرار 
تجاری و كاری و كشف دلیل و مدرک دال بر ساير اعمال مجرمانه و غیره از ادله الکترونیکی 

.)Jones, 2011( بهره برده اند
جمع آوری ادله الکترونیک در نظارت و بازرسی الکترونیک

حفظ و نگهداری ادله الکترونیک در فرآيند نظارت و بازرسی يکی از مهم ترين اقدامات 
بازرسان الکترونیکی است؛ بنابراين توجه به موارد زير در اين راستا می تواند نسبت به حفظ و 

نگهداری ادله الکترونیک و استفاده از آن ها مورداستفاده قرار گیرد.
الف( با توجه به اين موضوع كه در بازرسی ها يا تفتیش ها داده های الکترونیکی منبع ادله 
بايد در نظر داشت  اين زمینه  نمونه های خاص كه در  به حساب می آيند، برخی  گرانبهايی 

عبارت اند از:
1.  داده های ذخیره شده در رسانه های مغناطیسی يا نوری قابل حمل؛

2.  پست الکترونیکی؛
3.  رويه های حسابرسی؛

4.  تصاوير ديجیتالی و ويديويی؛
5.  داده های صوتی ديجیتالی؛

6.  پست صوتی و... .
ب( اطالع رسانی و آگاه ساختن افراد يا سازمان بازرسی شونده از اين موضوع كه ممکن است 
با كاربری معمول از سیستم رايانه ای يا ديگر تجهیزات الکترونیکی بدون اجرای اقدامات فوری يا 
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محافظت از آن ها، ادله الکترونیک خاصی تخريب شود.
ج( حتی المقدور بازرسان انواع اطالعاتی كه بايد محافظت شوند را تعیین كنند و مکان هايی 

كه احتمال می رود اين داليل وجود داشته باشد، مشخص شوند.
در راستای توسعه و گسترش نظام كنترل، نظارت و بازرسی الکترونیکی و كشف ادله و 

داده های الکترونیکی اجرای مراحل و اقدامات زير ضروری است:
1. تهیه پرسش نامه ای رسمی در چارچوب قوانین حاكی از بازجويی جهت كسب اطالعات 
غنی و الزم در رابطه با روش ها و سیستم های رايانه ای سازمان و دستگاه بازرسی شونده )اين فرآيند 

بايد در صورت اجازه قوانین حوزه قضايی ذی ربط انجام گیرد(؛
2. پیگیری فرآيند نظارت و بازرسی از طريق كشف شفاهی )گزارش مردمی و يا شهادت 
كاركنان(، بازرسی و بازجويی كاركنان سازمان و يا بازرسی سیستم های اطالعاتی و رايانه ای 

سازمان در صورت عدم محدوديت قانونی و اجازه قوانین ذی ربط؛
3. كسب اطمینان از اين كه در مراحل بازرسی سازمان، تمامی درخواست های تولید و ارايه ادله 

موردنظر عالوه بر اسناد كاغذی بر اسناد الکترونیک نیز تصريح شده است؛
4. جست و جوی نسخه های الکترونیکی داده هايی كه از طرف كارشناسان گواهی دهنده در 

سازمان مطبوع تقاضا و احراز شده است؛
5. توجه بازرسان به اين موضوع كه آيا ارزيابی يا تفتیش سیستم كامپیوتری موردنظر الزم 
خواهد شد و يا امکان دارد كه به ادله الکترونیک ارايه شده توسط كاركنان و يا سیستم اداری 

سازمان بازرسی شونده اعتماد كرد؟
برای اين كه كارشناسان و بازرسان، تفتیش و بازرسی جامعی از ادله الکترونیکی به عمل آورند، 
الزم است بدانند كه به دنبال چه چیزی هستند و بايد آن ها را كجا بیابند. بازرسان بايد معین كنند 
كه كدام سیستم های رايانه ای و كدام برنامه های نرم افزاری موجود و يا سیستم های ذخیره سازی 
الکترونیکی، شامل محتوای داده های الکترونیکی موردنیاز هستند. همچنین الزم است تمامیت 
داده های الکترونیکی كشف شده نیز به اثبات برسد كه در ادامه اين بخش به برخی روش های 
جمع آوری ادله الکترونیک اشاره شده است. برای جمع آوری ادله الکترونیک در فرآيند بازرسی 
می بايد بازرسان افراد كلیدی و جريان كاری بین آن ها راكشف و شناسايی كنند. همچنین فهرستی 
از همه فايل ها و يا اسناد تولید يا اصالح شده توسط افراد ذی ربط در يک دوره معین درخواست 
شود )قدمی، 1383( سپس هويت افرادی كه به اسناد مربوط دسترسی دارند مشخص شود. همچنین 
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هويت اشخاص ثالثی كه نسخه های اين اسناد را در اختیار دارند تعیین شود. در ادامه فرآيند بازرسی 
الزم است بازرسان موارد احتمالی و چگونگی تخريب اطالعات و اسناد نگهداری شده و ادله 
الکترونیکی را شناسايی كرده و درخصوص جلوگیری از چنین مشکلی تدابیر الزم را بینديشند. 
تولید و توزيع چندين نسخه از ادله الکترونیک كار آسانی است و معموالً از داده ها و اطالعات 
سازمان ها به طور منظم و دوره ای نسخه های پشتیبان1  گرفته و ذخیره می شود؛ بنابراين در بسیاری از 
موارد اين نسخه ها در مکان های متعددی وجود دارند. به طوری كه حتی اگر سازمان بازرسی شونده 
يا كاركنان پاسخگو معتقد باشند همه نسخه ها قبالً پاک شده اند، می توان يک نسخه كپی يا 
نسخه های ديگری از آن ادله موردنیاز را كشف كرد. بازرسان و متخصصان نظارت الکترونیک 
برای اين كه بتوانند استراتژی كشف داده های الکترونیکی را اجرا كرده و تدوين و توسعه دهند، 
الزم است همه مکان هايی كه احتمال می رود نسخه ای از اطالعات مربوط در آنجا باشد را در نظر 
داشته باشند. برخی از اين مکان ها عبارت اند از: كامپیوترهای شخصی اداره يا سازمان، ديسکت ها، 
حافظه های فلش قابل حمل و ديسک های USB، ِسرور2  فايل های شبکه يا سیستم های رايانه ای 
بزرگ، كامپیوترهای شخصی موجود در منزل كاركنان، كامپیوترهای مشترک اداری قابل حمل3، 

منابع كامپیوتری تحت كنترل خارج از مجموعه، سرويس های پست الکترونیکی4  و ساير موارد.
چالش ها و موانع گردآوری و تحلیل ادله الکترونیک

درخواست های ارايه شده بازرسان در خصوص اسناد بايد مشخص و عاری از هرگونه ابهام 
باشد و الزم است كه در آن ها به همه منابع احتمالی ادله الکترونیک مرتبط اشاره شود. اين منابع 
شامل مکان های مختلف ذخیره ساز، كامپیوتر و منابع نسخه های پشتیبان، فايل های حذف شده اما 
قابل بازيابی، بخش های آخر نوارها و غیره است. درخواست كننده بايد اين آمادگی را داشته 
باشد كه در صورت لزوم هم سازمان بازرسی شونده و هم سازمان مطبوع خود را درخصوص 

موضوعات فنی مربوط به ذخیره سازی و بازيابی ادله الکترونیک توجیه كند.
1. محرمانگی داده های سازمانی

اگر الزم باشد كه بازرس و كشف كننده اقدام به كنترل و بازرسی منبع الکترونیکی كند 
سازمان بازرسی و محاكم قضايی می توانند از سازمان يا نهاد مورد بازرسی در برابر محرمانه بودن 

1. Backup
2. Server
3. Laptop
4. E-Mail
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مطالب غیرقابل كشف و هزينه های مربوط به آن حمايت كنند. دستور حمايتی محاكم قضايی و يا 
مقام بازرسی فقط می تواند به بازرسان، كارشناسان و يا نمايندگان منتخب طرفین، اجازه بازرسی و 

افشای اطالعات را بدهد )جاللی فراهانی، 1389(.
2. حجم اطالعات و اسناد الکترونیکی

يکی ديگر از مشکالت و معضالت فراروی بازرسان الکترونیک، حجم گسترده و انبوهی از 
اطالعات الکترونیک است؛ به طوری كه حجم اطالعاتی كه به شکل الکترونیکی ذخیره می شوند 
بسیار زياد است. ازآنجايی كه قیمت فضای ذخیره ساز ديسک سخت كامپیوتر به سرعت در حال 
كاهش است، هزينه نگهداری اطالعات قديمی نسبت به صرف وقت يک كارمند جهت حذف 
اطالعاتی كه ديگر موردنیاز نیستند، پايین تر بوده و هرروزه اين هزينه به طور فزاينده ای رو به كاهش 
است. جدا از آسیبی كه به طور بالقوه بر اطالعات ذخیره شده الکترونیکی وارد می آيد، هنگام 
رسیدگی قضايی به چنین مقادير بزرگی از داليل و مدارک انباشت شده، حجم زياد آن ها نیز 

موجب بروز خسارت مضاعف بر آن ها می شود.
3. عدم سازماندهی و دسته بندی داده های الکترونیکی

عموماً اطالعات رايانه ای و الکترونیکی نسبت به اطالعات و مدارک كاغذی و سنتی كمتر 
ساماندهی و دسته بندی می شوند. معموالً اسناد كاغذی به صورت پرونده های شماره بندی شده 
بايگانی می شوند و هر يک دارای كارت شناسايی مخصوص هستند و نسخه مالی اضافی نیز در 
پرونده هايی جداگانه و مرتبط نگهداری می شود؛ ولی در بسیاری موارد اطالعاتی كه در سیستم های 
رايانه ای سازمان ها و ادارت ذخیره می شود، به خوبی ساماندهی و دسته بندی و بايگانی نمی شود. 
معموالً نسخه های الکترونیکی پشتیبان اطالعات به طور كامل فهرست بندی نمی شوند. شايد بتوان 
نسخه های پشتیبان را بر اساس تاريخ تولیدشان تعیین و دسته بندی كرد، اما تشخیص اين كه كدام 
حامل داده ای حاوی چه فايل پشتیبانی است، امری غیرممکن است. بازرسان و يا كارشناسانی كه 
اسناد و مدارک تولیدشده در جريان كشف را دريافت می كنند، بايد آن ها را ساماندهی و ثبت 
و ذخیره كنند )جاويد نیا، 1388(. ساماندهی يا طبقه بندی اسناد و مدارک باتوجه به میزان مفید و 
مرتبط بودن آن ها با مورد يا موارد مطروحه است. همچنین بازرسان می توانند در بررسی و بازبینی 
حجم عظیمی از ادله الکترونیک از كمک سیستم های رايانه ای نیز بهره مند شوند و موارد موردنیاز 

را با توجه به كلمات كلیدی ضروری مورد جستجو و بازبینی قرار دهند.
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4. رمزگذاری و فشرده سازی ادله الکترونیکی
الکترونیک  ادله  جمع آوری  درخصوص  بازرسان  احتمالی  مشکالت  از  ديگر  يکی 
مواجه شدن با قالب اختصاصی فشرده سازی و رمزگذاری اطالعات و مستندات است. بسیاری 
از برنامه های كاربردی داده ها را در قالب يک فايل اختصاصی ذخیره می كنند تا عالوه بر 
صرفه جويی در فضای ذخیره سازی اطالعات، دسترسی سريع تر به داده ها را نیز فراهم كنند؛ 
ادله از حالت فشرده سازی يکی از دشواری های فرآيند  بنابراين رمزگشايی و خارج كردن 

بازرسی الکترونیک خواهد بود.
5. بررسی صحت و اصالت اسناد الکترونیکی

ادله الکترونیک نسبت به اسناد و مدارک كاغذی سنتی بیشتر در معرض نابودی، تغییر، 
دستکاری و يا دسترسی غیرمجاز قرار دارند. تاريخ و زمان مربوط به ادله الکترونیکی كه توسط 
سیستم های عامل رايانه ای ايجاد و نگهداری می شود، به آسانی قابل تغییر است. اين موضوع يکی 
ديگر از چالش های سیستم نظارت و بازرسی الکترونیک خواهد بود؛ زيرا با تغییر زمان ايجاد و 
ثبت داده های الکترونیکی استنادپذيری ادله های الکترونیکی نیز از بین می رود و يا با مشکل روبه رو 

خواهد شد )پرنیان، 1383(.
6. عدم تولید و بايگانی اسناد الکترونیک در دستگاه ها

در پرتو كشف تخلفات، جرايم و نظارت بر اطالعات الکترونیکی يک سازمان بايد كلیه 
كاركنان خود را به تهیه پیش نويس كلیه مدارک و مستندات به ويژه پیام های الکترونیکی تشويق و 
توصیه كند؛ زيرا ممکن است در آينده و در جريان تحقیقات و بازرسی يکی از نهادهای نظارتی، 
هنگام رسیدگی بازرسان به اطالعاتی در اين خصوص نیاز باشد كه ضمن ارايه آن به فرآيند 
نظارت الکترونیکی و همچنین سازوكار و ساختار خودكنترلی سازمانی كمک كنند. به ادارات، 
نهادها، ارگان ها و سازمان ها توصیه می شود ضمن حفاظت از اسناد و داده های الکترونیکی خود 
از نبود شرايط و عوامل خطرساز غیرضروری در سیستم بايگانی الکترونیکی خود اطمینان حاصل 
كنند. مدارک و اسناد داخلی سازمان ها بايد به درستی ثبت و ذخیره شوند و فعالیت های انجام شده 
توسط سازمان را برای كنترل و نظارت به نهادهای نظارتی ارايه دهند. بايد همواره دقت كافی 
به عمل آيد تا از به كارگیری افراد فاقد مهارت يا افرادی كه آموزش الزم و تخصص مناسب را 
در رابطه با سیستم بايگانی و ثبت اسناد الکترونیکی ندارند، خودداری شود. يکی از راهبردهای 
كاربردی كه می تواند از هزينه های بررسی شمار زيادی از اسناد الکترونیکی در مورد درخواست 
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تهیه يک سند در جريان نظارت و بازرسی بکاهد، استفاده از برنامه های پیشرفته بايگانی اسناد است 
)احمدی گرجی، 1386(.

در برنامه بايگانی اسناد اصل بر اين است كه فقط اسناد مفید )اسناد و مدارک راجع به فعالیت های 
شغلی و موضوعات قانونی كه شركت با آن ها مواجه می شود( برای مدت زمان محدودی كه 
بايگانی آن ها الزم است، حفظ و نگهداری شوند. يک برنامه بايگانی كه خوب طراحی شده باشد 
می تواند به عنوان يک ابزار قانونی بازدارنده از فساد اداری و تخلفات سازمانی به كار رود. همچنین 
اين سیستم می تواند موجب حذف هزينه سنگین نگهداری مدارک غیرضروری و منسوخ شود 
و از هزينه های مالی و هزينه بررسی دوباره اسناد در پاسخ به درخواست های كاری، بازرسی های 

دولتی و قضايی و نهادهای نظارتی بکاهد.
راهکارهای رفع موانع نظارت و ارزیابی الکترونیک

به منظور غلبه بر موانع نظارت و ارزيابی در سازمان ها راهکارهايی پیش بینی شده است كه 
برخی از اين راهکارها در زير بیان می شوند:

1. خودنظارتی را در افراد و سازمان ها توسعه دهیم: در سازمان های اجتماعی بهترين نوع 
نظارت آن است كه فرد نظارت را از خودش شروع كند و خودنظارتی معمول شود. منظور از 
خودنظارتی اين است كه فرد تقريباً آزاد است و آزادی فرد تا جايی است كه به آزادی حقوق و 

اموال ديگر افراد لطمه نزند. نظارتی كه درباره خود اجرا می كنیم ساخته خودمان است.
2. شناخت روشنی از مسئولیت ها به افراد و سازمان ها بدهیم: چنانچه كاركنان و مديران 
سازمان شناخت روشنی از مسئولیت های خود برای انجام تعهدات داشته باشند، می توان انتظار 
داشت تا خودنظارتی به بهترين نحو بر رفتار آنان در سازمان اثر گذاشته و از بروز ناهنجاری و فساد 

جلوگیری كند.
دهیم.  را دخالت  نظارت  مورد  سازمان های  و  افراد  نظارتی،  استانداردهای  تدوين  در   .3
درصورتی كه هنگام وضع استانداردهای نظارتی نظر افراد، گروه ها و يا سازمان های مورد نظارت 
را نیز جويا شويم به میزان زيادی مقاومت هايی را كه در مورد فرآيند نظارت به  وجود خواهد آمد 
از بین می بريم. همچنین می بايد به افراد، كاركنان و سازمان هايی كه مورد نظارت قرار می گیرند 
به طور مستمر بازخورد داده شود. افراد و سازمان های تحت نظارت حق دارند تا به طور مستمر در 
مورد عملکرد خود بازخورد بگیرند و سازمان های نظارتی نیز در حقیقت موظف به ارايه چنین 
بازخوردی هستند پس بايد به طور مستمر به نظارت شوندگان بازخورد داده شود تا موجب بهبود و 
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اثربخشی نظارت شود )صادقپور، 1378ص19(.
4. الزم است تشکیالت نظارتی از امکانات، فناوری و دانش  روز برای كنترل، نظارت و 
بازرسی بهره مند شوند. همچنین ضروری است سازمان بازرسی كل كشور در فرآيند اجرای امور 

پیشرفت و بهبود داشته باشد و به ايجاد و استفاده از سیستم نظارت الکترونیک اقدام كند.
5. به وضع قوانین و تعیین ضوابط صريح و روشن همراه با ضمانت اجرايی قوی بپردازيم. 
به منظور حل مسايل و مشکالت مبتال به سازمان ها ازنظر فساد و تبعیض و موارد ديگر می بايست 
قوانین و ضوابط صريح و روشنی تصويب شوند كه مسیر را برای نظارت شفاف هموار كنند و 
از طريق وضع قوانین و تعیین ضوابط و ضمانت اجرايی مناسب سیستم نظارت كّمی و كیفی و 

همچنین نظارت مالی و فنی و اجرايی در سازمان ها فراهم شود.
6. به تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد برای نظارت و ارزيابی بپردازيم. سازمان های 
نظارتی در كشور بايستی به تربیت نیروی انسانی ورزيده، مؤمن و كارشناس بپردازند تا بتوانند با 
دقت كامل به اعمال نظارت بر سازمان های كشور پرداخته و موجب اثربخشی سیستم كنترل و 

نظارت در كشور شوند )اصالنی، 1378، ص 65(.
7. به بازبینی در ساختار نظارتی كشور و ايجاد هماهنگی بین سازمان های نظارتی پرداخته شود. 
همان طور كه در بخش موانع ساختاری مطرح شد در حال حاضر سازمان های نظارتی فراوانی در 
كشور ما به امر نظارت و بازرسی مشغول اند؛ اما در میان اين سازمان ها هماهنگی الزم وجود ندارد؛ 
لذا بايد به منظور ايجاد هماهنگی بین اين نهادهای نظارتی نوعی تشکیالت هماهنگ كننده ايجاد 
و شرح وظايف هر يک از بخش های نظارتی كشور را دقیقاً مشخص شود تا از موازی كاری و 

همچنین عدم نظارت در برخی از موارد جلوگیری به عمل آيد.
8. توجه به نظارت پیش نگر: موضوع بااهمیت در امر بازرسی و نظارت اين است كه پیشگیری 
همیشه بهتر از درمان است. درصورتی كه ما در امر انتصاب و انتخاب مديران سازمان ها دقت الزم 
را كرده و افراد امین و كارآمد را در پست های مديريتی منصوب كنیم تا حد زيادی از نیاز به 
نظارت های بعدی و همچنین نیاز به تالش برای كشف فساد و جرم در مراحل بعدی نظارت كاسته 
خواهد شد. بدين منظور مکانیسم های انتخاب و انتصاب مديران دولتی بايد به گونه ای تغییر كند كه 

شايسته ساالری و به گزينی جايگزين رابطه مداری شود.
نتیجه گیری و پیشنهاد

در عصر نوين دانش و فناوری اطالعات نیاز جوامع انسانی به رايانه و اينترنت هرروز افزايش 
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يافته است. اين موضوع به افراد فرصت طلب و سودجو امکان می دهد تا مقاصد و اهداف شوم 
خود را در فضای سايبری دنبال كنند. عالقه به ارتکاب جرم در فضای سايبر به دلیل نامحدود بودن 
و احتمال ردگیری و شناسايی پايین مجرمان توسط نهادهای امنیتی، بازرسی، نظارتی و قضايی 
افزايش يافته است. با توجه  به گستردگی دستگاه های اجرايی و تخصصی شدن فعالیت های اجرايی 
منحصر كردن نظارت و بازرسی به شیوه های سنتی و به عبارتی دستی و فیزيکی همانند آن است 
كه در انبار كاه به دنبال سوزن بگرديم؛ بنابراين در چنین اوضاعی تنها راه حل، اعمال شیوه مديريت 
و نظارت الکترونیکی است. شیوه ای كه ما را در جهت قانون گرايی رهنمون می سازد؛ زيرا تحقق 
قانون گرايی در گرو توسعه نظارت و توسعه نظارت نیز وابسته به مديريت نظارت است كه اين 
مهم تنها با اجرای سیستم يکپارچه نظارت الکترونیک محقق خواهد شد. بديهی است برای تحقق 
نظارت الکترونیکی، ايجاد بسترهای فناوری اطالعات و ارتباطات ضروری است و مستلزم اين 

است كه سازمان ها نیز به سمت الکترونیکی شدن گام بردارند.
توجه به نظام های يکپارچه كنترل و نظارت در سازمان ها نیز در همین راستا بوده و سیستم 
برنامه ريزی منابع سازمان1 يکی از طرح های مديريتی و عملیاتی است كه می تواند به صورت 
يکپارچه به تمامی اطالعاتی كه در حین عملیات تولید می شود نظم دهد و با ثبت، دسته بندی و 
طبقه بندی، پردازش و ارايه گزارش های مديريتی تمامی اين اطالعات را در اختیار مديران قرار 

دهد تا در نظام برنامه ريزی و نظارت و كنترل مورداستفاده قرار گیرند.
درخصوص الزامات نظارت الکترونیک بر جرايم رايانه ای پیشنهادهای كاربردی ارايه می شود:
1. آموزش و تسلط كارشناسان و بازرسان سازمان بازرسی به علوم كامپیوتر و فناوری اطالعات؛

2. برگزاری میزگردها، نشست ها، همايش ها و سمینارهای درون سازمانی برای بررسی و معرفی 
طرح نظارت و بازرسی الکترونیکی؛

3. اطالع رسانی درون سازمانی و فرهنگ سازی و بسترسازی به منظور توجیه و آموزش كلیه 
مديران و همکاران سازمان بازرسی؛

4. تبیین راهکارهای قانونی، اداری يا علمی و ضرورت آموزش تمامی مديران دستگاه های 
اجرايی كشور نسبت به استفاده از ابزار رايانه ای و فناوری اطالعات؛

5. تجهیز بخش های اداری و عملیاتی سازمان بازرسی به ابزار پیشرفته رايانه ای و بسترسازی 
ارتباطات شبکه ای و راه اندازی سیستم نظارت و بازرسی الکترونیک در سازمان بازرسی؛

6. آموزش تکمیلی كارشناسان سازمان بازرسی در بخش ستاد خبری و برقراری ارتباط 
1. ERP
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شبکه ای آن با بخش های مديريتی مرتبط؛
7. برگزاری سمینارها و میزگردهای مشترک سازمان بازرسی با هر يک از دستگاه های اجرايی 

درخصوص اجرايی شدن طرح نظارت و بازرسی الکترونیک؛
8. برگزاری میزگردهای علمی و سمینارهای برون سازمانی درخصوص موضوع های زير در 

راستای تحقق طرح:
1 -8 . جايگاه نظارت و بازرسی الکترونیک در كشف و كاهش فساد و تخلفات اداری؛

2 -8 . جايگاه نظارت و بازرسی الکترونیک در كاهش هزينه های نظارت و بازرسی؛
3 -8  . چگونگی نظارت و بازرسی در مديريت مجازی و الکترونیک؛

4 -8 . دولت الکترونیک و نقش و جايگاه نظارت و بازرسی در آن )احمدی گرجی، 1386(.

منابع و مآخذ
- احمدی گرجی، حسینعلی )1386(، طرح نظارت الکترونیک )ديجیتالی يا مجازی(.

در دولت،  فراموش شده  نظارت طرح های عمرانی، وظیفه ای   ،)1378( اصالنی، رشید   -
مقاالت سی امین سالگرد تأسیس مركز آموزش مديريت دولتی، مجموعه يازدهم، 1387.

- پرنیان، حمیدرضا )1383(، ارتباطات و فناوری اطالعات و نقش آن در نظارت كارآمد، 
مجموعه مقاالت سومین همايش نظارت كارآمد.

- جاويد نیا، جواد )1388(، جرايم تجارت الکترونیک، تهران: نشر خرسندی.
- جاللی فراهانی، امیرحسین )1389(، كنوانسیون جرايم سايبر و پروتکل الحاقی آن، چاپ 

اول.
- حسینی، میرزاحسن و فوالدی طرقی، مهدی )1389(، بررسی موانع و محدوديت های اجرای 

نظارت الکترونیکی، فصلنامه مطالعات مديريت انتظامی، سال پنجم، شماره چهارم.
- رحیمیان، نظام الدين )1377(، نقش فناوری اطالعات در حسابرسی، ماهنامه حسابدار، سال 

سیزدهم، شماره 131.
- سکر، جین )1390(، يادگیری الکترونیکی و كتابخانه ديجیتال، ترجمه اكبر مجیدی. تهران: 

كتابدار.
- صادقپور، ابوالفضل )1378(، نظارت يا كنترل كردن، مركز آموزش مديريت دولتی، كتابچه 

مقاالت سی امین سالگرد تأسیس مركز آموزش مديريت دولتی، مجموعه يازدهم.
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- صرافی زاده، اصغر )1386(، فناوری اطالعات در سازمان، انتشارات میر.
- عبداللهی، جواد )1383(، موانع و محدوديت های اعمال نظارت كارآمد، مجموعه مقاالت 

سومین همايش نظارت كارآمد.
- قدمی، محسن )1383(، نظارت كارآمد و فراگیر در سازمان های نوين، مجموعه مقاالت 

سومین همايش نظارت كارآمد.
- كريمیان، محمد وزين )1380(، نظارت شکلی - نظارت ماهوی، دومین همايش علمی و 

پژوهشی نظارت و بازرسی.
- كونتز و همکاران )1392(، اصول مديريت، ترجمه: طوسی و همکاران، جلد دوم.

- Peter. Jones, “Combating Fraud & corruption in the public sector”, 

chapman & Hall, 2011.
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نظارت و بازرسی مشارکتی
ابوالفضل خسرو پور1 

رضا رضایی 2
عبدالرضا کیخا 3

غالمرضا شهرکی 4

ارزشیابی مشاركتی، روش شناسی انجام ارزشیابی به عنوان بخشی از فرآيند طراحی و اجرای 
برنامه های توسعه است؛ به گونه ای كه مردم به جای پیرامون در مركز برنامه قرار می گیرند. اين 
امر مستلزم كنش جمعی، انعکاس، بازنگری و ارزيابی انتقادی میزان حصول به اهداف برنامه 
توسط ذی نفعان است. در روش نظارت و ارزيابی كه به نظارت و ارزيابی مشاركتی يا نگرش 
»از پايین به باال« مشهور است، هدف اين است كه فرآيند نظارت و ارزيابی، در نیازمندی های 
روزمره افراد در بســتر زندگی واقعی پاسخگوتر و دقیق تر شــود. در روش نظارت و ارزيابی 
مشــاركتی، اهمیت لحاظ كردن ذی نفعان در فرآيند نظارت و ارزيابی به روشــنی درک شده 
است. در اين مقاله به سیر تاريخی مفهوم نظارت و بازرسی مشاركتی، مراحل و عوامل كلیدی 

موفقیت آن می پردازيم.
واژه هاي کلیدي: سازمان بازرسی، نظارت و ارزیابی، نظارت و بازرسی مشارکتی

1. كارشناس ارشد مديريت آموزشی
2. كارشناس ارشد مديريت آموزشی

3. دانشجوی كارشناسی ارشد مديريت اجرايی
4. كارشناس ارشد تاريخ
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مقدمه
پروژه های توسعه محسوب  از كاركردهای ضروری و مهم  ارزشیابی  نظارت و  تحقیق، 
می شوند. همواره دولت ها، مجريان پروژه ها و نهادهای كمک كننده به دنبال تعیین محدوديت ها، 
موانع و نیازهای پروژه ها و به عبارتی نظارت بر پیشرفت و ارزشیابی نتايج آن ها هستند. در برنامه های 
مشاركت مردمی تحقیق، نظارت و ارزشیابی به طور عمده در راستای رفع نیازهای اطالعاتی 
برنامه های  از  مشاركت كنندگان و حل مشکالت رودرروی آن ها تالش می كنند. آن دسته 
مشاركتی كه در جهت تقويت و بهبود ظرفیت گروه های اجتماعی برای حل مسأله و دستیابی 
به خوداتکايی تالش می كنند، به عنوان يک ابزار يادگیری مشاركتی شناخته می شوند. روش های 
جديد نظارت و ارزشیابی )مثل ارزشیابی مشاركتی( اين رهیافت متعارف را به چالش می طلبد. 
امروزه تمامی سازمان های كمک دهنده از ضعف ذاتی روش های ارزشیابی متعارف آگاه اند. 
ضعف اين روش ها عمدتاً زمانی آشکار می شود كه اهداف برنامه در آغاز به طور كامالً واضح 
بیان نشده باشد؛ بنابراين جهت رفع نارسايی های موجود پروژه های تحقیقاتی زيادی در اين زمینه 
در حال اجراست. يکی از نتايج مهم اين تحقیقات آن است كه مشاركت ارزشیابان بومی از 
طرف سازمان های كمک كننده، امری حیاتی محسوب می شود. در طول سال ها فعالیت و تجربه، 
سازمان های دولتی و غیردولتی ابزار مفهومی و عملی متنوعی را برای دخالت بهره برداران در 
فرآيند ارزشیابی و نظارت تدارک ديده اند. اين رهیافت كه نظارت و ارزشیابی مشاركتی 
)PM &E( نام دارد، ابزاری برای يادگیری از تجربه ها، موفقیت ها و شکست ها و انجام بهتر 
كارها در آينده است. مفهوم نظارت و بازرسی مشاركتی مفهومی جديد نیست. مفهوم نظارت و 
ارزشیابی مشاركتی از دهه 1970 شکل گرفته و تاكنون اشکال مختلفی از آن مطرح شده است. 
نوع نظارت و بازرسی مشاركتی به مواردی چون: افرادی كه در آن مشاركت دارند، سطوح 
مشاركت آنان و هدف دقیق از نظارت و بازرسی بستگی دارد. در گذشته تحقیقاتی پیرامون 
 ،)PAR يا participatory action research( مفاهیمی چون: تحقیقات در عمل مشاركتی
يادگیری و عمل مشاركتی )participatory learning and action( شامل ارزيابی مشاركتی 
روستايی )Participatory Rural Appraisal يا PRA(، تحقیقات سیستم های كشاورزی 
)farming systems research يا FSR( يا تحقیقات مشاركتی كشاورزی انجام شده 
است )گويجت و گاونتا1، 1998؛ استراال2، 2000: 3(. از دهه 1980 مفاهیم نظارت و بازرسی 

1. Guijt and Gaventa
2. Estrella
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مشاركتی وارد حوزه سیاست شد و سازمان های غیرانتفاعی و خیريه ای چون سازمان غذا و 
كشاورزی )1FAO(، سازمان توسعه بین المللی آمريکا )2USAID(، نهاد توسعه بین الملل سوئد 
)3SIDA(، آژانس نروژ برای توسعه بین الملل )4NORAD(، بانک جهانی و سازمان های ديگری 
به وجود آمدند؛ اما اهداف، روش ها و ابزارهايی كه در نظارت و بازرسی مشاركتی در گوشه 
و كنار دنیا به كار گرفته شده، بسیار متفاوت است )آرمونیا و مک میالن5 ، 1997(. در بخش 
خصوصی نیز می توان سابقه ی نظارت و ارزيابی مشاركتی را به دوره ی مربوط به افزايش تمايل به 

يادگیری سازمانی و فردی نسبت داد )راينارد6 ، 1998(.
عواملی كه باعث تمايل به مشاركتی سازی نظارت و ارزيابی شدند عبارتند از:

1. تمايل مديران به »پاسخگويی مبتنی بر عملکرد« با تأكید بیشتری بر نتايج و اهداف به دست 
آمده كه فراتر از گزارش دهی مالی بود.

2. كمبود رو به رشد وجوه و بودجه كه منجر به نیاز به پاسخگويی بیشتر و نمايش دادن 
موفقیت بود.

3. تغییر جهت به سمت تمركززدايی و تفويض اختیارات و مسئولیت های دولت مركزی به 
سطوح پايین تر دولت و نیاز به اشکال جديدی از نظارت به منظور اطمینان از شفافیت و حمايت از 

طرح های ابتکاری.
4. ظرفیت و توانايی بیشتر سازمان های مردم نهاد در تصمیم گیری و اجرای فرآيند توسعه 

)استراال، 2000: 3(.
تعریف »نظارت و ارزیابی«

تاكنون از واژگان نظارت و ارزيابی تعاريف مختلفی شده است كه جامع ترين آن ها تعريف 
زير است:

»كنترل و ارزيابی فرآيندی است كه طی آن نتايج عملکرد و فعالیت های شركت طوری تحت 
نظارت و كنترل قرار می گیرد كه بتوان عملکرد واقعی را با عملکرد مطلوب مقايسه كرد«. اين 
فرآيند بازخورد الزم را به مديران می دهد تا بتوانند نتايج را ارزيابی كنند و در صورت لزوم اقدامات 
تصحیح كننده و اصالحی را انجام دهند )جی. ديويد هانگر، توماس آل ويلن،2001: 260(. با توجه 

1.Food And Agriculture
2.United States Agency for International Development
3.Swedish International Development Authority
4.Norwegian Agency for International Development
5.Armonia and Campilan
6.Raynard

نظارت و بازرسی مشارکتی
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به اين تعريف، اشکال عمده ای كه در تعاريف نظارت و ارزيابی و به طبع در برنامه های اجرايی 
نظارت و ارزيابی سازمان ها وجود دارد، عدم توجه به فرآيندهاست؛ يعنی هدف اصلی در يک 
برنامه ارزيابی و نظارت، صرفاً نتايج جديد و مقايسه آن ها با نتايج قبلی است پس شايد بتوان گفت 

تعريفی كامل تر است كه شامل نظارت بر اجرای فرآيندها هم بشود.
تعریف مشارکت

مشاركت دارای تعاريف گوناگونی است كه شايد اختالفشان بیشتر در به كارگیری الفاظ 
است. مشاركت از لحاظ لغوی به معنای شركت دادن، با هم شريک شدن، سهیم كردن و سهیم 
شدن، انجام كار گروهی و نیز بهره برداری گروهی است. مشاركت را به گونه های متعددی تعريف 
كرده اند. قديمی ترين تعريف مشاركت عبارت است از: پیوندی دو سويه، سازنده و سودمند میان 
دو تن يا بیشتر از دو تن. در تعريف ديگر مشاركت به معنی فراهم آوردن و گستردن بستر نقد 
مشترک برای يافتن هدف های مشترک است )طوسی،1379، ص 4(. همچنین در تعريفی تازه از 
كارشناسان سازمان ملل متحد، مشاركت بدين گونه معنی شده است: دخالت و درگیر شدن مردم 
در فراگردهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی كه بر سرنوشت آنان اثر می گذارد )همان، 
ص6(. مشاركت يک پیوند دوسويه و سودمند و سازنده میان دو يا چند نفر است. مشاركت يک 
درگیری ذهنی  - عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است كه آنان را برمی انگیزد تا برای 
دستیابی به هدف های گروهی يکديگر را ياری دهند و در مسئولیت كار شريک شوند. در اين 

تعريف سه انديشه مهم نهفته است: درگیر شدن، ياری دادن و مسئولیت.
نظارت و ارزیابی مشارکتی

نظارت و ارزيابی مشاركتی )PM&E( تخمین تغییر از طريق فرآيندهايی است كه شامل افراد 
و گروه های زيادی است كه هر يک به نحوی تحت تأثیر اثرات ارزيابی قرار می گیرند يا آن ها را 
متأثر می سازند )گويجت1، 1999: 1(. نظارت و ارزيابی مشاركتی فرآيندی توانمند ساز به  حساب 
می آيد؛ بدين صورت كه به قشری از جامعه كه در آن دخیل اند اختیار داده و به آن ها اين حس را 
می دهد كه نظرشان مهم است. همچنین باعث توسعه و رشد قابلیت های فردی و مهارت های اين 

افراد شده و آن ها را در جايگاه مسئول قرار می دهد )گويجت و گاونتا، 1998(.
مراحل بازرسی و نظارت مشارکتی

 اگر بخواهیم نظارت و بازرسی مشاركتی را به صورت فرآيندی متشکل از چند زير  فرايند 

1. Guijt
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فرض كنیم، زيرفرآيندها يا مراحل اجرای بازرسی و نظارت مشاركتی عبارت اند از:
الف- برنامه ريزی و ساختن چارچوب فرآيند بازرسی و نظارت مشاركتی؛

ب - جمع آوری داده ها؛
 ج- تجزيه وتحلیل داده ها؛

 د- مستندسازی، گزارش دهی و به اشتراک گذاری اطالعات )كانسرن، 1996(.
الف: برنامه ریزی و ساختن چارچوب فرآیند بازرسی و نظارت مشارکتی

 اولین گام در اجرای نظارت و بازرسی مشاركتی، مرحله ی برنامه ريزی است. از اين مرحله 
به عنوان مهم ترين گام در فرآيند نظارت و بازرسی مشاركتی ياد می شود. در اين مرحله مهم ترين 
كار تعیین اهداف پروژه نظارت و بازرسی مشاركتی است. در اين مرحله گروه های ذی نفع مربوط 
بايد شناسايی و انتخاب شده و همچنین سؤاالت اصلی چندی بايد به وضوح پاسخ داده شوند. اين 

سؤال های كلیدی عبارت اند از:
چه اطالعاتی، برای چه كسی و چگونه در پیاده سازی و اجرای برنامه يا پروژه مورداستفاده 
قرار می گیرد )اسکات ويلرز، 1997(. همچنین اين فاز مذاكرات چندی را بین ذی نفعان و با توجه 
به نیازمندی ها و اهداف گروه های مختلف می طلبد )آبوت و گويجت، 1997؛ آيواردف، 1997(.

 شناسايی اهداف و شاخص های نظارت می تواند مشکل ترين بخش برنامه ريزی نظارت و 
ارزيابی مشاركتی باشد )استرال، 28:2000(. اسکات ويلز )3:1997( بیان می كنند گاهی اوقات 
افرادی كه در امر نظارت و ارزيابی مشاركتی حضور دارند، بدون اين كه حتی از خود بپرسند 
را  افرادی پروژه ای  اين موضوع را می پذيرند كه »چون  امر مشاركت می كنند،  اين  چرا در 
طراحی كرده اند ما نیز وظیفه داريم آن را اجرا كنیم«؛ اما اگر بخواهیم نظارت و ارزيابی مشاركتی 
بهترين نتیجه را در پی داشته باشد بايد حتماً نظرات ذی نفعان و مشاركت كنندگان را در مرحله ی 

برنامه ريزی فرآيند نظارت و ارزيابی مشاركتی لحاظ كنیم.
 به منظور تعیین اهداف نظارت و ارزيابی مشاركتی بايد بدانیم عامالن فرايند )actors( چه 
كسانی هستند و نیز كاربران نهايی )end-users( چه كسانی خواهند بود، چرا پروژه بايد اجرا شود 
و چگونه نتايج و فرآيندها مورداستفاده قرار می گیرند. كاربران نهايی می توانند از سطوح مختلفی 
باشند: اعضای جامعه، كاركنان )افراد( پروژه، بازرسان افتخاری، نهادهای توسعه )آژانس های 
توسعه( و سازمان های تحقیقاتی، سیاست گذاران سطح ملی )در بخش دولتی و غیرانتفاعی( و 
حتی ذی نفعان غیرمستقیم در جامعه. آنچه بايد نظارت و ارزيابی شود و نیز چگونگی استفاده 
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و به كارگیری فرايند، به ضرورت به اين موضوع وابسته است كه »چه كسی به نتايج و اطالعات 
نظارت و ارزيابی مشاركتی نیاز دارد؟« و »چه كسی در فرآيند نظارت و ارزيابی مشاركتی درگیر 

است؟« )استرال، 28:2000(.
 گام بعدی پس از مشخص كردن اهداف و ايجاد توافق نسبی بر روی آن ها، تعیین شاخص های 
نظارت و ارزيابی مشاركتی است. شاخص ها نسبت به اهداف عینی تر، ملموس تر و مشخص تر 
هستند. اين در حالی است كه اهداف نمايانگر نمای وسیع تر و كلی تر از پروژه بوده و ارزش ها، 

ديدگاه ها و دستاورد های بلندمدت را مدنظر قرار می دهند )پراپا، 1995(.
 شاخص ها بايد معتبر، مقرون به صرفه، مرتبط، قابل  بررسی، ساده و برای همه افراد بامعنا باشند 
)كانسرن، 1996(. شاخص ها را با عبارت »SMART« بیان می كنند؛ بدين معنا كه شاخص ها بايد:

1. واضح1 
2. قابل  اندازه گیری2 

3. فعالیت محور3 
4. واقع گرا4

5. دارای چارچوب زمانی5 باشند )آبوت و گويجت، 1997(.
 اسکات ويلرس )1997( معتقد است شاخص ها بايد بی نهايت دقیق بوده و جمع آوری داده ها 
را تسهیل كنند و در فرآيند تصمیم گیری پروژه مفید باشند. البته آبوت و گويجت )1997( معتقدند 
تعريف شاخص ها تا زمانی كه توسط تمامی ذی نفعان پیشنهاد، تطبیق، مورد مذاكره و تصويب 
نشده باشد بی فايده است. در كل، انتخاب شاخص ها به اين بستگی دارد كه چه چیزی قرار است 
مورد ارزيابی قرار گیرد؛ كاربران نهايی چه كسانی هستند و اطالعات قرار است به چه شکلی 

استفاده شوند.
ب: جمع آوری داده ها

به محض مشخص شدن اهداف و نیازهای اطالعاتی، نوبت به تعیین چگونگی جمع آوری 
داده ها می رسد. امروزه روش ها و تکنیک های متنوعی برای اهداف جمع آوری داده ها و انتقال 
آن ها استفاده می شوند. توسعه فناوری اطالعات و اينترنت و ابزارهای ديجیتالی همراه همچون 

1. Specific
2. Measurable
3. Action-oriented
4. Realistic
5. Time-framed
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لپ تاپ ها و PDA ها، موبايل و موارد اين چنینی نه تنها به روش های جمع آوری داده ها و انتقال 
آن ها تنوع بخشیده است، بلکه تا حد زيادی آن ها را تسهیل كرده است. بسیاری معتقدند انتخاب 
ابزار جمع آوری داده ها تا حد زيادی بستگی به زمینه ها و معیارهای مربوط به پروژه دارد. در مرحله 
جمع آوری داده ها، سؤاالت كلیدی زيادی بايد پاسخ داده شوند: چه ابزارهايی برای جمع آوری 
دادها بايد استفاده شوند؛ چه كسانی و چه هنگام بايد مبادرت به جمع آوری داده ها كنند و سؤال های 

ديگری از اين قبیل.
ج: تجزیه وتحلیل داده

يا  داده ها  پردازش  دربرگیرنده  مشاركتی  ارزيابی  و  نظارت  فرآيند  اجرای  بعدی  گام 
تجزيه وتحلیل آن هاست. داده های حاصل از مرحله جمع آوری بايد در اين فاز تجزيه وتحلیل شوند 
)گوسلینگ و ادواردز، 1995(. به صورت سنتی )در نظارت و ارزيابی سنتی( تجزيه وتحلیل داده ها 
عموماً توسط افراد بیرونی و يا ذی نفعانی در رده های باالی سازمانی انجام می گرفت؛ اما در نگاه 
مشاركتی به نظارت و ارزيابی، تمامی افراد در سطوح مختلف شامل كاربران نهايی و ذی نفعان در 
امر تجزيه وتحلیل دخیل می شوند. در اين فاز، گروه های ذی نفع در مورد انعکاس موانع و مشکالت 

و محدوديت های پیش رويشان و نتايج فعالیت هايی كه انجام داده اند، اظهار نظر می كنند.
 ويلرز )1997( معتقد است در فاز تجزيه وتحلیل داده ها اعمال زير بايد صورت گیرد:

- تجزيه وتحلیل میزان تناسب بین اهداف و برنامه ها و پروژه ها با نیازها و عاليق ذی نفعان؛
- يادگیری اثرات فعالیت های انجام شده؛

- بازبینی فرآيندی كه از طريق آن پروژه اجرا شده و نیز چگونگی اتخاذ تصمیمات.
 همچنین بايد در اين فاز حوزه ی تجزيه وتحلیل داده ها مشخص شود؛ به خصوص اين كه چه 
چیزی، چگونه و توسط چه كسی بايد تجزيه وتحلیل شود )استرال، 32:2000(. بايد دقت داشت 
كه چگونگی تجزيه وتحلیل داده ها، بستگی زيادی به تکنیک هايی دارد كه در هنگام جمع آوری 
داده ها )فاز دوم( استفاده شده اند؛ به عنوان  مثال اگر از روش های ديجیتالی برای جمع آوری داده ها 
استفاده شده باشد، تجزيه وتحلیل داده ها نه تنها سريع تر صورت می گیرد، بلکه دست اندركاران در 

انتخاب نوع نرم افزارهای تجزيه وتحلیل تا حدی مختار خواهند بود.
د: مستندسازی، گزارش دهی و به اشتراک گذاری اطالعات

آخرين فاز اجرای فرايند نظارت و ارزيابی مشاركتی شامل مستندسازی، گزارش دهی و به 
اشتراک گذاری اطالعاتی می شود كه فازهای قبلی ايجاد كرده اند. گاهی اوقات چنین پیشنهاد 
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می شود كه ركوردهای اطالعاتی در مورد پروژه از آغاز تا انجام آن، از همان مراحل اولیه اجرای 
پروژه نگهداری شود تا ديدی جامع و كل نگر نسبت به چرخه ی زندگی پروژه به دست دهد. منابع 
مختلفی به پیشنهاد راه های مستندسازی، گزارش دهی و به اشتراک گذاری اطالعات در پروژه های 

نظارت و ارزيابی پرداخته اند )اسکارت ويیلرز، 1997(.
 از ويژگی های اين فاز می توان به اين موارد اشاره كرد: وضوح اطالعاتی، سادگی، ايجاز، 
استفاده از ابزارهای بصری )نمودارها، شکل ها و ...(، به هنگام بودن و قابلیت دسترسی )استرال، 

.)32:2000
 در اين فاز مسايل مهمی بايد مدنظر قرار گیرد. به خصوص مسايل مربوط به مالکیت اطالعات 
و داده ها و نحوه ی استفاده از آن ها. روبین )1995: 55-54( معتقد است هنگامی  كه گروه های 
مختلف با ساليق و نیازهای متفاوت درگیر مسأله ای چون نظارت و بازرسی مشاركتی می شوند، 
الزم است از ابتدا قوانین مشخصی درمورد نحوه ی  استفاده از اطالعات و مسايل مربوط به مالکیت 
آن وضع شود. همچنین بايد در مورد نحوه ی انتشار اطالعات و يافته ها تصمیماتی اتخاذ شود. بیشتر 
مواقع از فرمت های رسمی برای انتشار اطالعات استفاده می شود. اين روش برای افراد محلی شايد 
مناسب نباشد پس الزم است از روش های انتشار غیررسمی تری همچون استفاده از زبان محلی 
افراد برای گزارش دهی يا استفاده از تکنیک های تصويری و بصری برای اين منظور استفاده كرد 

)كانسرن، 1997(.
عوامل کلیدی موفقیت نظارت و بازرسی مشارکتی

 عوامل كلیدی موفقیت يا CSFs 1 شرايط، ويژگی ها و متغیرهايی هستند كه تأثیری چشمگیر 
و مستقیم بر اثربخشی و بهره وری يک سازمان، برنامه يا پروژه دارند2 . در صورت عدم وجود عوامل 
كلیدی موفقیت، عموماً پروژه ها شکست نمی خورند؛ اما اثربخشی و بهره وری آن ها به شدت پايین 

می آيد. در ادامه عوامل كلیدی موفقیت مطرح شده در ادبیات تحقیق معرفی می شوند.
:) 3WFP( عوامل کلیدی موفقیت نظارت و بازرسی مشارکتی از منظر برنامه غذایی جهان

1. مهارت های خوب در تجزيه وتحلیل داده ها و اطالعات؛
2. مهارت در مذاكره نزد بازرسان افتخاری؛
 3. بلوغ در قضاوت نزد بازرسان افتخاری؛

4. ابتکار و خالقیت زياد نزد بازرسان افتخاری؛
1. Critical Success Factors
2. http://www.businessdictionary.com/definition/critical-success-factors-CSF.html
3. World Food Programe (WFP/010/2012)
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5. مهارت های ارتباطات كالمی و مهارت در نامه نگاری و گزارش نويسی؛
6. توانايی كار گروهی نزد بازرسان افتخاری و توانايی بنا نهادن ارتباطات كاری بین افرادی با 

زمینه های )شغلی، تخصصی، فرهنگی( مختلف؛
7. انعطاف پذيری در پذيرش مأموريت هايی خارج از شرح شغلی معمولی؛

8. توانايی در ارتباط برقرار كردن با همکاران در پروژه يا سازمان و افراد خارج از سازمان 
)همچون: سازمان بازرسی و ديگر سازمان های مردم نهاد(؛

9. توانايی فرد در ايجاد اولويت های كاری، برنامه ريزی، هماهنگ كردن و نظارت بر كارهای 
خود و كارهای زير نظر سرپرست.

عوامل کلیدی موفقیت نظارت و بازرسی مشارکتی از منظر گویجت )گویجت، 1999: 16(:

1. پذيرش ارزيابی توسط مشاركت كنندگان در نظارت و بازرسی )سازمان های مردم نهاد( 
به عنوان يک نیاز درونی و مسئولیت پذير بودن در قبال آن؛

2. يادگیری تجربی ارزش ها به همراه درس گرفتن مشاركت كنندگان از خطاها و اشتباهات 
)سازمان های مردم نهاد(؛

3. درک نیاز برای شراكت بین بخش های مختلف، به خصوص پذيرا بودن مشاركت كنندگان 
در ورود به شاخه های دانش اجتماعی؛

4. كار كردن مشاركت كنندگان در نهادهای نامتمركز؛
5. استقبال مشاركت كنندگان از استفاده از شاخص های )سنجش( كیفی؛

6. مشاركت كنندگان آژانس های سرمايه گذاری مالی مشتاق را در اين امر وارد كرده و 
»قهرمانان پروژه« را در مکان و سطح درستی قرار دهند؛

7. سازمان های مشاركت كننده )سازمان های مردم نهاد( از افرادی با مهارت های مديريت 
تعارض بهره ببرند؛

فرآيندی  به عنوان  را  مشاركت  مردم نهاد(  )سازمان های  مشاركت كننده  سازمان های   .8
دموكراتیک ببینند و درک كنند؛

9. سازمان های مشاركت كننده )سازمان های مردم نهاد( افراد بانفوذ و سطح باالی مديريتی را 
در امر پروژه نظارت و بازرسی مشاركتی دخیل كنند؛

10. درک صحیح جامعه هدف مورد ارزيابی سازمان های مشاركت كننده؛ بدين جهت كه 
افراد كلیدی ناديده گرفته نشوند؛
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بازرسی مشاركتی نزد جامعه هدف توسط سازمان  از پروژه نظارت و  ايجاد درک   .11
مشاركت كننده؛

12. سازمان های مشاركت كننده بتوانند در فضای باز و درون چارچوب های حمايت كننده در 
پروژه نظارت و بازرسی مشاركت كنند )نه در فضايی بدون حمايت و سركوبگر(؛

13. بهره گیری سازمان های مشاركت كننده از نیروهای انسانی )اعضای وابسته به سازمان های 
مردم نهاد( مورد اعتماد؛

14. دسترسی سازمان های مشاركت كننده در نظارت و بازرسی به افرادی با مهارت باال و 
روش های انجام كار؛

15. بهره گیری سازمان های مشاركت كننده از يک هماهنگ كننده محلی يا ديگر افراد/ 
سازمان های رابط در امر نظارت و بازرسی مشاركتی؛

16. سازمان های مشاركت كننده )سازمان های مردم نهاد( بايد زمان كافی جهت توسعه فرآيند 
نظارت و بازرسی مشاركتی را در اختیار داشته باشند؛

17. سازمان های مشاركت كننده بايد دادن بازخورد و استفاده صحیح از يافته های پروژه نظارت 
و بازرسی مشاركتی را تضمین كنند.

عوامل اصلی موفقیت پروژه های نظارت و بازرسی مشارکتی از منظر ون گرون و ندانوسکی 

)مطالعه موردی مقدونیه()ون گرون و ندانوسکی1 ، 2005: 8-7(:

1. حس مالکیت قوی در مشاركت كنندگان محلی نسبت به پروژه نظارت و بازرسی مشاركتی؛
2. مشاركت بر اساس اهداف و چشم اندازهای مشترک ذی نفعان مختلف صورت گیرد؛

3. ذی نفعان محلی در پروژه نظارت و بازرسی مشاركتی حضوری فعال داشته باشند؛
4. مشاركت در امر نظارت و بازرسی با حضور هر سه بخش )دولتی، خصوصی و مردم نهاد( 

صورت گیرد؛
5. منابع و قدرت )اختیارات( به صورت مساوی در بین سازمان های مشاركت كننده تقسیم شده 

باشد؛
6. ارتباطات بین بازرسان افتخاری به صورتی صادقانه، باز و باقاعده صورت پذيرد؛

7. حمايت مديريت عالی سازمان؛
8. توانايی دستیابی به منابع خارج سازمانی توسط بازرسان افتخاری؛

9. اطالعات تولیدشده توسط ابزارهای كمی و كیفی به هم مربوط و مناسب باشند؛
1. van Gerwen and Nedanoski



33

11. بتوان نظرات ذی نفعان مختلف را در هم ادغام و يکپارچه كرد؛
12. ابزارهای گردآوری و تجزيه وتحلیل داده ها و اطالعات ساده و سريع باشند؛

13. ابزارهای گردآوری و تجزيه وتحلیل داده ها و اطالعات كمتر نیازمند بودجه اضافی باشند؛
14. ابزارهای گردآوری و تجزيه وتحلیل داده ها و اطالعات بتوانند بر اساس گذشت زمان و 

تغییرات، اطالعات به هنگامی در اختیار بگذارند؛
15. ابزارهای گردآوری و تجزيه وتحلیل داده ها قابلیت استفاده در تحلیل های مقايسه ای را 

داشته باشند.
عوامل اصلی موفقیت پروژه های نظارت و بازرسی مشاركتی از منظر ويکتوريا )مطالعه موردی 

CBDMit()ويکتوريا1 ، 2005: 288(:

1. بهره گیری از بهترين روش های اجرای پروژه ها 2؛
2. بهره برداری از ساختارها، مکانیزم ها و رهبران رسمی و غیررسمی سازمان های سنتی؛

3. ظرفیت سازی در جوامع هدف و بازرسان افتخاری؛
4. آگاه سازی جوامع هدف و محلی و تبديل  كردن بازرسی مشاركتی به ارزش و فرهنگ 

بین آنان؛
5. مشاركت تمامی ذی نفعان )افراد محلی، سازمان های مردم نهاد، سازمان های دولتی مرتبط، 
رهبران جوامع، سازمان های خیريه و...( با نقش های به خوبی تعريف شده و مکمل در نظارت و 

بازرسی مشاركتی.
نتیجه گیری:

با گذشت زمان و ورود به قرن جديد میالدی از يک سو با توسعه روزافزون حیطه ی فعالیت 
سازمان ها و دستگاه های حکومتی و وابستگی هر چه بیشتر زندگی مردم به اين سازمان ها مواجهیم 
و از سوی ديگر شاهد روش ها و شیوه های جديدتر و تخصصی تر تخلفات و سوءاستفاده از منابع و 
امکانات ملی توسط برخی كارگزاران حکومتی هستیم. نکات مورد اشاره كه تنها بخش كوچکی 
از واقعیت های موجود جامعه ماست، بار مسئولیت مهم ترين نهاد بازرسی كشور يعنی سازمان 
بازرسی را در اعمال هر چه دقیق تر وظايفش به گونه ای سنگین كرده است كه انجام آن با شیوه های 
گذشته و تشکیالت موجود به تنهايی، بسیار دشوار است؛ عالوه بر اين الزامات ناشی از قانون 
اساسی و تأكیدات مراجع عالی تصمیم گیری و سیاستگذاری كشور مبنی بر قانون مداری، رعايت 

1. Victoria
2. Best Practices
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حقوق شهروندان و ضرورت نظارت مستمر و دقیق بر فعالیت دستگاه های حکومتی می طلبد كه 
سازمان بازرسی به طور جد در سطح كشور طرحی نو دراندازد و با بهره گیری از منابع غنی مبانی 
نظری مديريت، به رويکردهای نوينی در انجام وظايف رو به گسترش خود در شرايط پويای 

كنونی روی آورد.
انجام وظیفه ی خطیر نظارت و بازرسی نیازمند دسترسی به مقادير زيادی داده های خام است 
كه بتوان از صحت و دقت آن ها اطمینان داشت. دسترسی به اين حجم وسیع داده ها نه تنها نیازمند 
نیروی انسانی زيادی است بلکه به امکانات و تسهیالت قابل توجهی نیز نیازمند است. همچنین 
هزينه های انجام نظارت و بازرسی می تواند بسیار باالتر از تصور باشد. ازآنجايی كه منابع مالی، 
انسانی و پشتیبانی سازمان بازرسی نمی تواند جوابگوی اين وظیفه باشد، ضروری است كه برای 
تقويت و گسترش حیطه های نظارت و بازرسی، به دنبال منابعی پايدار و غنی چه از جنبه ی انسانی 
و چه از ساير جنبه های مالی و پشتیبانی باشد. افراد ذی نفع و كاركنان هر پروژه می توانند به عنوان 
يار و همکار سازمان بازرسی با در اختیار قرار دادن منابع خود به اين سازمان نويدبخش آينده ای 
روشن در خصوص نظارت و بازرسی مشاركتی و نیز توسعه ی ظرفیت ها و اعتمادسازی در اين 

خصوص باشند.
 در بند »الف« از ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی كل كشور و ماده 65 آيین نامه اجرايی 
اين قانون آمده است كه سازمان بازرسی كل كشور در راستای گسترش و اشاعه فرهنگ امر به 
معروف و نهی از منکر و ايجاد زمینه تقويت مشاركت مردمی در امر نظارت همگانی و پیشگیری 
از تخلف و جرم و همچنین تالش در ارتقای سالمت نظام اداری، مقابله با فساد و توسعه فرهنگ 
قانون مداری و بهره گیری از ظرفیت های علمی، تخصصی و اطالعاتی مجموعه ها و نهادهای 
خارج از سازمان، می تواند از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و تشکل های غیردولتی و افراد واجد 
شرايط، در حدود اختیارات قانونی برای پیشبرد اهداف سازمانی خود بهره بگیرد. سازمان بازرسی 
كل كشور استفاده از ظرفیت رسانه ای كشور، راه اندازی شبکه اجتماعی گسترده با عنوان بازرسان 
افتخاری و همچنین اهتمام به همکاری و تعامل با سازمان های مدنی و مردم نهاد را در اولويت های 

كاری خود قرار داده است.
گرچه در اين چند ساله اخیر سازمان بازرسی كل كشور شاهد تحوالت ساختاری و اصالحی 
در ابعاد سیاست گذاران، نظارتی و مشاركتی بوده اما با توجه به شرايط روز جهانی و بین المللی و 
نقش بی بديل سازمان های مردم نهاد و غیرحکومتی در توسعه و پیشرفت كشورها، اقدام سازمان 
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بازرسی در تحقق سیاست بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت های مردمی و مدنی چون رسانه ها و 
سازمان های مردم نهاد، امری پسنديده و قابل تقدير است.

سازمان بازرسی كل كشور به عنوان بخشی از حاكمیت نظام جمهوری اسالمی به سازمان های 
مدنی و تشکل های غیرحکومتی از يک سو و ضرورت حضور و مشاركت همگانی در همکاری 
و تعامل با دولت و دستگاه های متولی امر اجرا و نظارت از سويی ديگر، می تواند فرصتی گران بها 

برای هر دو مجموعه با هدف تقويت رويکرد توسعه و اعتالی جامعه ايرانی و اسالمی باشد.
به علت بروز برخی مشکالت در عرصه های مختلف توسعه و خدمات رسانی به اقشار جامعه 
از سوی دولت ها و دستگاه های اجرايی و احتمال افزايش سطح نارضايتی عمومی الزم است تا 
برای جبران بخشی از نارضايتی های عارض شده بر جامعه سیاسی و اجتماعی حاضر، زمینه را 
بیش از گذشته برای تحقق توسعه و تقويت مشاركت ها فراهم كرد كه در اين میان نقش سازنده 
و محوری سازمان بازرسی در كشور می تواند با استفاده از ظرفیت های قانونی و ساختاری آن 
همچون پشتوانه ای محکم، قانونی و تعادل بخش، نقشی اثرگذار و بسترساز حضور و مشاركت 
فراگیر همه نهادهای مدنی و سازمان های غیر حکومتی شود. استفاده از افراد ذی نفع و كاركنان 
پروژه ازجمله رويکردهای جديدی است كه قطعاً با بهره گیری صحیح از آن ها می توان به انجام 
مأموريت سازمان بازرسی كمک مؤثری كرد. اجرای اين پروژه می تواند كمک قابل توجهی به 

اين مهم داشته باشد.
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سنجش سطح حاکمیت رفتارهای غیروظیفه ای کارکنان

)مطالعه ی موردی: کارکنان اداره جهاد کشاورزی استان اصفهان(
نجیبه عباسی رستمی1 

دکتر سید محسن عالمه2

محیط كار عرصه اعمال رفتارهايی است كه برای افراد، سازمان ها و جامعه دارای پیامدهای 
مهمی هستند. توجه به رفتارهای غیروظیفه ای در سال های اخیر اهمیت قابل مالحظه ای يافته است. 
رفتارهای غیروظیفه ای تأثیر عمیقی بر سازمان و اعضای آن دارند. پژوهش حاضر به بررسی میزان 
حاكمیت رفتارهای غیروظیفه ای )رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای انحرافی كاری( در 
اداره جهاد كشاورزی استان اصفهان پرداخته است. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه رفتار 
شهروندی سازمانی آلن و لی )2002( و پرسش نامه رفتار انحرافی كاری بنت و رابینسون )2000( 
استفاده شده است. جامعه آماری اين پژوهش كاركنان جهاد كشاورزی استان اصفهان به تعداد 
361 نفر است. حجم نمونه به وسیله فرمول كوكران 98 تعیین شد. از آزمون های t تک نمونه ای و 
همبستگی جهت آزمون فرضیات پژوهش استفاده شده است. نتايج پژوهش حاكی از آن است 
كه سطح رفتار شهروندی سازمانی باالتر از متوسط و سطح رفتارهای انحرافی كاری زير متوسط 

است.
کلمات کلیدي:  رفتار شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی فردگرا، رفتار شهروندی 

سازمان گرا، رفتار انحرافی کاری، رفتار انحرافی فردی، رفتار انحرافی سازمانی

najibeh.abbasi@yahoo.com 1. كارشناس ارشد مديريت بازرگانی، دانشگاه اصفهان، نويسنده مسئول
2. عضو هیأت  علمی گروه مديريت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
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مقدمه
شرايط پیچیده و پررقابت، سازمان ها را بر آن داشته تا با بهینه  كردن بهره وری، كارايی 
و اثربخشی ضمن استفاده ی بهینه از منابع محدود و ارزشمند خويش بیشترين توانمندی ها 
را برای مقابله در عرصه ی رقابت به منظور پیشرفت و بقا تحصیل كنند. يکی از عمده ترين و 
ارزشمندترين منابعی كه در اختیار سازمان ها قرار دارد نیروی انسانی است كه شايد آن گونه 
منبع  اين  توانمندی های  و  اهمیت  هنوز  چراكه  نگرفته؛  قرار  مورد توجه  است  شايسته  كه 
گرانقدر برای بسیاری از سازمان های ما ناشناخته باقی مانده تا آن كه بتوانند آن را بارور ساخته 
و از اين منبع نهايت بهره را ببرند. در اين میان اهمیت رفتارهای غیروظیفه ای1 )رفتارهای 
كاری انحرافی و رفتارهای شهروندی سازمانی( كاركنان در سال های اخیر در حال افزايش 
است. رفتارهای غیروظیفه ای در خارج از شرح شغل قرار دارند؛ اما بااين وجود تأثیر عمیقی بر 

سازمان و اعضای آن دارند.
روتاندو و ساكت2 )2002( سه بعد عملکرد شغلی شامل: عملکرد وظیفه ای3، رفتارهای 
شهروندی سازمانی4 و رفتارهای انحرافی كاری5 را معرفی كرده اند. روتاندو و ساكت عملکرد 
وظیفه ای را به عنوان فعالیت ها و رفتارهايی كه تحت كنترل اشخاص هستند و برای رسیدن به 
اهداف سازمانی پیش می روند، تعريف می كنند. عملکرد وظیفه ای يا رفتارهای درون نقشی 
مستقیماً با شرح شغل در ارتباط است؛ اما رفتارهای شهروندی سازمانی رفتارهای همسو با 

جامعه هستند كه از انتظارات هنجاری سازمان فراتر می روند.
در اين میان پژوهشگران عملکرد وظیفه ای را به عنوان مهم ترين جنبه عملکرد شغلی تلقی 
كرده اند و گاهی اوقات مترادف با عملکرد شغلی كلی در نظر گرفته اند. بااين وجود اهمیت دو 
نوع رفتارهای غیروظیفه ای )رفتار شهروندی سازمانی و رفتار انحرافی كاری( نیز در ادبیات و 
پژوهش ها در نظر گرفته شده است؛ به عنوان  مثال موتوويدلو و ون اسکاتر6 )1994( نشان دادند 
كه رفتار شهروندی سازمانی نقش مهمی در عملکرد وظیفه ای و تعیین عملکرد كلی شغلی ايفا 
می كنند. همچنین روتاندو و ساكت )2002( نشان دادند كه رفتارهای انحرافی كاری همانند 

1. non-task behaviors
2. Rotundo and Sackett
3. Task performance
4. Organizational citizenship behaviors
5. Workplace deviant behaviors
6. Motowidlo & Van Scotter
7. Dunlop & Lee
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عملکرد تکلیفی نقش مهمی را در تعیین عملکرد شغلی ايفا می كنند )دانلوپ و لی7، 2004(.
 امروزه مسايل مربوط به رفتار كاركنان در سطحی فراتر از تکالیف شغلی و سازمانی 
مورد توجه قرار گرفته است. سازمان ها به ويژه سازمان های كشورهای جهان سوم كه نیازمند 
جهشی عمده در افزايش كارآمدی هستند، بايد زمینه را به گونه ای فراهم سازند كه كاركنان 
و مديرانشان با آسودگی خاطر تمامی تجربه ها، توانايی ها و ظرفیت های خود را در راستای 
اعتالی اهداف سازمانی به كارگیرند. اين امر میسر نخواهد شد مگر آن كه عوامل مؤثر بر 
توسعه ی رفتارهای شهروندی سازمانی شناسايی و بسترهای الزم برای پیاده سازی اين گونه 

رفتارها فراهم شود )زارعی متین و همکاران،1389(.
در اين میان توجه به رفتارهای انحرافی كاركنان نیز اهمیت قابل مالحظه ای دارد. توجه 
جدی پژوهشگران عرصه های مختلف به اين گونه رفتارها، يکی به دلیل شیوع فزاينده اين 
نوع رفتارها و ديگری به دلیل هزينه قابل توجهی است كه در اثر اين نوع رفتارها به سازمان 
تحمیل می شود. پژوهش های زيادی عالوه بر مستند ساختن هزينه های اقتصادی و مالی اين 
رفتارها، اثرات روانی و اجتماعی رفتارهای منفی در محیط های كار را بر جو و فضای سازمان 

نیز به خوبی مستند ساخته اند )گل پرور و نادی، 1390(.
از طرفی مديران همواره به دنبال آن هستند كه بتوانند كارايی و اثربخشی فردی كاركنان 
میدان  در  تا  پرورش دهند  را  و سازمانی  اثربخشی گروهی  و  به تبع آن كارايی  و  خويش 
اجتناب ناپذير رقابت موفق بوده و پايدار باشند؛ بنابراين ازآنجاكه افزايش رفتار شهروندی 
سازمانی و كاهش رفتار انحرافی كاركنان از متغیرهای كلیدی و اساسی مؤثر بر عملکرد 

سازمانی شناخته می شود، توجه مديران را بیش از پیش به خود معطوف ساخته است.
رفتار  و  سازمانی  )رفتار شهروندی  غیروظیفه ای  رفتارهای  اشاره كرديم  كه  همان طور 
انحرافی كاری( در تعیین عملکرد كلی سازمان نقش مهمی را بازی می كنند. پژوهش حاضر 
انحرافی كاركنان  با هدف سنجش سطح حاكمیت رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای 
انجام شده است و راهکارهايی را برای افزايش رفتار شهروندی سازمانی و كاهش رفتارهای 

انحرافی كاری پیشنهاد می دهد.
ادبیات پژوهش

مفهوم رفتار شهروندی سازمانی
مفهوم رفتار شهروندی سازمانی اولین بار توسط ارگان در اوايل دهه 1980 میالدی به 
دنیای علم ارايه شد. تحقیقات اولیه ای كه در زمینه ی رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت، 
بیشتر برای شناسايی مسئولیت ها يا رفتارهايی بود كه كاركنان در سازمان داشتند؛ اما اغلب 
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ناديده گرفته می شد. اين رفتارها باوجود اين كه در ارزيابی های سنتی عملکرد شغلی به طور 
ناقص اندازه گیری می شدند يا گاهی اوقات مورد غفلت قرار می گرفتند در بهبود اثربخشی 

سازمان مؤثر بودند )اپل بوام و همکاران2004،1(.
از مطالعه های میدانی در سازمان ها و واحدهای  نظريه های مختلف علمی كه برگرفته 
دولتی و خصوصی است، گويای اهمیت رفتار شهروندی به عنوان يک عامل اثرگذار در 
بهبود عملکرد فردی و سازمانی است. به زعم مطالعه های انجام شده رفتار شهروندی سازمانی 
بهره وری مديريتی و سازمانی را از طريق تقويت روحیه كار تیمی، انسجام و همبستگی در 
سازمان، افزايش ثبات عملکرد سازمانی، افزايش انطباق سازمان با تغییرات محیطی و درنهايت 

توسعه كیفیت خدمات افزايش می دهد )زارعی متین و همکاران، 1389(.
ارگان)1988( رفتار شهروندی را رفتارهايی می داند كه به طور مستقیم در سیستم پاداش دهی 
رسمی سازمان ذكر نشده و اغلب نیز به فراموشی سپرده می شوند و معموالً نیز داوطلبانه تلقی 

می شوند؛ اما بااين وجود در انجام فعالیت های سازمان نقش مؤثری دارند.
بولینو و تورنلی اعتقاد دارند كه رفتارهای شهروندی به طور كلی دارای دو حالت عمومی 
هستند: آن ها به طور مستقیم قابل تقويت نیستند و همچنین ناشی از تالش های ويژه و فوق العاده 
هستند كه سازمان ها برای دستیابی به موفقیت از كاركنانشان انتظار دارند )بولینو و تورنلی2، 

.)60 :2003
عناصر كلیدی تعريف رفتار شهروندی سازمانی عبارت اند از:

-  نوعی رفتار است فراتر از آنچه برای كاركنان سازمان به طور رسمی تشريح شده است؛
-  نوعی از رفتار است كه به صورت اختیاری و بر اساس اراده فردی است؛

-  رفتاری است كه به طور مستقیم پاداشی به دنبال نداشته و يا از طريق ساختار رسمی 
سازمانی مورد قدردانی قرار نمی گیرد؛

-  رفتاری است كه برای اثربخشی و كارايی عملکرد سازمان و موفقیت عملیات آن خیلی 
مهم است )كاسترو و همکاران،2004(.

از  و  می كنند  عمل  شغلی شان  وظايف  از  فراتر  ديگران  به  كمک  در  كه  كاركنانی 
سیاست های پذيرفته شده سازمان پیروی می كنند، به بهتر شدن و غنای محیط عمومی كار 
كمک می كنند؛ بنابراين بر كل سازمان تأثیر مثبتی دارند. پادساكوف، مکنزی، پاين و پاچراچ 

1. Appelbaum et al
2. Bolino & Turnley
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)2000( داليل بالقوه چندی در مورد چرايی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر رفتار گروهی و 
عملکرد كاركنان بیان می كنند كه عبارت اند از:

1- افزايش بهره وری اداری؛
2- كاهش نیاز به صرف منابع برای عملیات نگهداری؛

3- ايجاد محیط كاری سالم كه باعث افزايش روحیه كاركنان می شود )صنوبری، 1387(.
ابعاد رفتار شهروندی

در مورد ابعاد رفتار شهروندی هنوز توافق واحدی میان محققان وجود ندارد. شايد بتوان 
گفت يکی از معتبرترين تقسیم بندی های ارايه شده درباره مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی 
را ارگان بیان كرده است. بر اساس طبقه بندی ارگان )1988( رفتار شهروندی سازمانی پنج بعد 

دارد كه عبارت اند از:
يا  امور كاری و  انجام  به ديگران در  ياری و كمک  از  نوع دوستی1: عبارت است   -1
ممانعت از بروز مسايل و مشکالت در كار ديگران اعم از همکاران، زيردستان يا سرپرستان؛

2- رفتار مؤدبانه2: يعنی انجام كارها به گونه ای كه برای سازمان سودمند باشد؛
3- وظیفه شناسی3: يکی از پنج بعد بااهمیت شخصیت است كه به قابلیت سازگاری و 

توانايی كنترل انگیزش های ناشی از محیط اطالق می شود؛
و  اجتناب پذير  ناماليمات  و  به جان خريدن سختی ها  تحمل،  به  تمايل  4- جوانمردی4: 
بديهی محیط كار و همچنین تکالیف دشوار كاری بدون گاليه و شکايت است كه ناشی از 

عالقه فرد به كار، همکاران و سرپرستان است؛
5- اخالق اجتماعی5: اشاره دارد به مسئولیتی كه كاركنان به عنوان عضوی از اعضای 
سازمان عهده دار می شوند؛ به گونه ای كه در گفتگوها و ديدارهای خارج از سازمان با نحوه 

برخورد خود از سازمان خويش دفاع و حمايت می كنند )ارگان، 1988(.
گراهام )1991( معتقد است رفتارهای شهروندی در سازمان به سه نوع مختلف خود را 

نشان می دهد كه شامل اطاعت، وفاداری و مشاركت می شود:
1- اطاعت سازمانی: اين واژه توصیف كننده رفتارهايی است كه ضرورت و مطلوبیت 

1. Altruism
2. Courtesy
3. Conscientiousness
4. Sportmanship
5. Civic Virtue
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آن ها شناسايی شده و در ساختار معقولی از نظم و مقررات پذيرفته شده اند. شاخص های 
اطاعت سازمانی رفتارهايی نظیر احترام به قوانین سازمانی، انجام وظايف به طور كامل و انجام 

دادن مسئولیت ها با توجه به منابع سازمانی است.
2- وفاداری سازمانی: اين وفاداری به سازمان با وفاداری به خود، ساير افراد و واحدها و 
بخش های سازمانی متفاوت است و بیان كننده میزان فداكاری در راه منافع سازمانی و حمايت 

و دفاع از سازمان است.
3- مشاركت سازمانی: اين واژه با مشاركت فعال كاركنان در اداره امور سازمان ظهور 
می يابد كه از آن جمله می توان به حضور در جلسات، به اشتراک گذاشتن عقايد خود با ديگران 

و آگاهی از مسايل جاری سازمان اشاره كرد )طبرسا و رامین مهر،1389(.
تقسیم  كلی  طبقه  دو  به  را  سازمانی  شهروندی  رفتارهای   )1991( اندرسون  و  ويلیامز 
كرده اند: 1- رفتارهايی كه مستقیماً به افراد سازمان سود می رسانند؛ مانند كمک به كاركنانی 
كه غايب بوده اند و 2- رفتارهايی كه مستقیماً به سازمان سود می رسانند؛ مانند كار كردن بیشتر 
از زمان تعیین شده. پودساكف در سال 2000 دسته بندی مفصلی از اين گونه رفتارها انجام داده 
است. وی با جمع بندی و طبقه بندی ديدگاه های مختلف، هفت بعد اصلی اين رفتارها را نشان 
داد كه عبارت اند از: رفتارهای كمک كننده، رادمردی، وفاداری سازمانی، اطاعت سازمانی، 

ابتکارات فردی، رفتار يا فضیلت مدنی و توسعه خود.
مفهوم رفتار انحرافی کاری

رفتارهای انحرافی در محیط كار، اعمالی عمدی و اختیاری در تقابل با هنجارهای سازمانی 
و زيانبار برای كاركرد سازمانی است )بنت و رابینسون2000،1(. انحرافات كاری، ارادی است؛ 
زيرا كاركنان انگیزه ای برای تطبیق با انتظارات هنجاری ندارند و يا برای نقض اين انتظارات 
برانگیخته می شوند. منظور از هنجارهای سازمانی هنجارهايی هستند كه قوانین سازمانی آن ها 
را تعريف كرده و به عنوان استانداردهای كاری مطرح می شوند. هر رفتاری كه هنجار را نقض 
كند انحرافی نیست بلکه مالک، تهديد كردن سازمان است؛ مثاًل پوشیدن لباس خارج از 
فرم سازمانی معموالً به سازمان ها آسیبی نمی رساند و به عنوان رفتار انحرافی به شمار نمی آيد 

)رابینسون و بنت، 1995(.

1. Bennett &Robinson
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طبقه بندی رفتارهای انحرافی
طبقه بندی های گوناگونی برای رفتار انحرافی ارايه  شده است. كلبرت )2004( رفتارهای 
انحرافی را به دو دسته انحراف فردی و انحراف سازمانی طبقه بندی كرده است. انحراف 
فردی انحرافی است كه معطوف به افراد است؛ مانند رفتارهای بی ادبانه با همکاران و انحراف 

سازمانی انحرافی است كه در سازمان هدايت می شود؛ مانند عدم تمايل به تالش.
 گالپرين و برک1)2006( نیز رفتارهای انحرافی را به رفتارهای انحرافی مخرب و رفتارهای 
انحرافی سازنده طبقه بندی كرده اند. رفتارهای انحرافی مخرب رفتارهای ارادی و داوطلبانه ای 
است كه از طريق نقض هنجارهای سازمانی، سالمتی سازمان و اعضايش را تهديد می كنند؛ 
مانند دزدی و خرابکاری. رفتارهای انحرافی سازنده رفتارهای ارادی و داوطلبانه ای است كه 
با نقض هنجارهای سازمانی به سالمتی سازمان كمک كرده و دستیابی به اهداف سازمانی را 
تسهیل می كنند؛ مانند رفتارهای خالقانه در نقش، عدم همکاری با دستورات غیرعملی و انتقاد 

از سرپرستان نااليق.
رابینسون و بنت )1995( با استفاده از روش تحلیل مقیاس سازی چندبعدی، دو بعد را 
شامل  بعد  دو  اين  برمی گیرد.  در  را  كاری  انحرافات  كامل  محدوده  كه  كردند  شناسايی 
شدت و هدف انحرافات است. بعد شدت اشاره به اين دارد كه تا چه حدی عمل انحرافی 
هنجارهای مهم سازمانی را نقض می كنند و به عنوان يک عامل بالقوه زيانبار برای سازمان يا 
اعضای آن تصور می شود. بعد هدف اشاره به اين دارد كه انحراف كاری معطوف به سازمان 
است يا اعضای سازمان )الرنس و رابینسون2،2007(. از تركیب اين دو بعد چهار خانواده از 
رفتارهای انحرافی حاصل می شود كه شامل انحراف تولیدی، انحراف مالی، انحراف سیاسی 

و پرخاشگری به افراد است.
-  انحراف تولیدی3: زمانی رخ می دهد كه كاركنان استانداردهای كیفیت و كمیت در 
تولید خدمت يا محصول را نقض می كنند و می توانند باعث افزايش هزينه های تولید و كاهش 

در كنترل موجودی شوند.
-  انحراف سیاسی4: زمانی رخ می دهد كه كاركنان از سهامداران خاص حمايت كنند كه 
در اين صورت سايرين در معرض مضراتی قرار می گیرند. چنین حمايت هايی ممکن است 

1. Galperin and Burke
2. Lawrence& Robinson
3. Production Deviance
4. Political Deviance
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هزينه هايی ايجاد كند كه ناشی از كیفیت بی ثبات خدمات، نارضايتی و احساس بی عدالتی 
است.

- انحراف مالی1: شامل كسب يا اتالف اموال شركت بدون تأيید شركت است؛ مثل 
دزدی و دستکاری در حساب های هزينه.

- تهاجم شخصی2: شامل خصومت و رفتارهای متجاوزانه نسبت به ديگران می شود كه 
می تواند اعتبار شركت را به خطر بیندازد و پیامدهای جدی منفی برای افراد موردنظر داشته 

باشد )رابینسون و بنت، 1995(.
اسپکتور و همکاران3 نیز )2006( رفتارهای ناكارآمد را در پنج بعد كلی دسته بندی كرده 
ناكارآمد  اين پنج دسته رفتار  ارايه داده اند.  و برای هر دسته تعريف و توضیحات خاصی 

عبارت اند از: بدرفتاری، انحراف تولیدی، خرابکاری، سرقت و كناره گیری.
1- بدرفتاری: بدرفتاری عبارت است از رفتارهای زيانبار در مقابل ديگران كه از طريق 
ناپسند، بی توجهی به فرد يا تحلیل بردن توانايی فرد در  ايجاد تهديدات، سخنان زشت و 
انجام كارآمد كار، آسیب فیزيکی يا روانی به همراه دارد. چنین رفتارهايی اشکال مستقیم 

پرخاشگری )تهاجم( هستند.
2- انحراف تولیدی: انحراف تولیدی كوتاهی هدفمند در انجام وظايف شغلی  است؛ 

به گونه ای اثربخش و به شیوه ای كه فرض شده اين وظايف بايد انجام شوند.
3- خرابکاری: خرابکاری، بدشکل يا خراب كردن دارايی های فیزيکی متعلق به كارفرما، 
اتالف عمدی مواد، ملزومات سازمان و كثیف كردن محیط كار است. انحراف تولیدی و 
خرابکاری می تواند جايگزين اشکال پرخاشگری يا تهاجم شود و بیشتر معطوف به اهداف 
سازمانی بی جان و بی خطرتر باشد؛ اما ازآنجاكه خرابکاری معطوف به اشیای بی جان است 

احتماالً بی خطرتر از تهاجم فیزيکی مستقیم است.
4- سرقت: سرقت شامل مواردی چون برداشتن چیزی متعلق به كارفرما بدون اجازه، 
بردن تجهیزات يا ابزار كار سازمان به خانه بدون اجازه و طوالنی كردن كار به منظور دريافت 

اضافه كاری می شود.

1. Property deviance
2. personal aggression
3. Spector
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5- كناره گیری: كناره گیری عبارت است از رفتارهايی كه زمان كار كردن را به كمتر از 
آنچه برای سازمان الزم است، محدود می كنند. اين رفتارها شامل غیبت، ديرآمدن به سر كار 
يا ترک زود آن و ايجاد وقفه های طوالنی تر از حد مجاز است )اسپکتور و همکاران، 2006(.

عوامل مؤثر بر رفتارهای انحرافی
عواملی چند در بروز رفتار انحرافی دخیل هستند كه در زير به برخی از اين عوامل اشاره 

می شود:
ساختار پاداش/جبران خدمات: سیستم پاداش و جبران خدمات می تواند كاركنان را به 
اعمال رفتارهای انحرافی تشويق كند. رقابت برای پاداش ها می تواند باعث شود كه كاركنان 
فقط خود را در نظر گرفته و رفتار غیراخالقی را برای موفقیت خود الزم بدانند؛ مثاًل سیستم 
پاداش مبتنی بر حقوق كمیسیون، كاركنان را به فروش محصوالت بیشتر و كسب رضايت 
مشتری برای كسب پاداش بیشتر تشويق می كنند كه می تواند يک انگیزه قوی برای افراد به 

وجود آورد كه خود را درگیر رفتارهای انحرافی كنند.
مورد  نمی توانند  كاركنان  كه  دارند  اعتقاد  مديران  برخی  بدبینانه:  و  منفی  نگرش های 
اعتماد باشند و بايستی به منظور انجام رفتار مناسب كنترل شوند. نظريه نمايندگی1 به شرح 
اين نگرش كمک می كنند. بر اساس نظريه نمايندگی اهداف كاركنان متفاوت با اهداف 
مالکان شركت است. اين نظريه فرض می كنند كه كاركنان افرادی منطقی هستند و پیش بینی 
می كنند كاركنان برای تعقیب عاليق و خواسته های خود برانگیخته می شوند و اين امر ممکن 
است زمانی كه عاليق شخصی شان با عاليق سازمانی در تضاد باشد، منجر به بروز رفتارهای 
انحرافی شود. اين ديدگاه منفی موجب می شود كاركنان احساس كنند مورد اعتماد نیستند و 

برای تالفی، درگیر اعمال انحرافی شوند.
ابهام در مورد عملکرد شغلی: ابهام در نقش به معنای فقدان اطالعات در مورد يک نقش 
و عدم اطمینان در مورد انتظارات مرتبط با آن است. افراد ممکن است در مورد چگونگی 
تعريف نقش خود و انتظارات رفتاری شان دچار ابهام شوند كه اين می تواند پاسخ های شغلی 
منفی مثل جابجايی، ترک خدمت، استرس و ابراز انحراف های مختلف را به دنبال داشته باشد.

قوانین ناعادالنه: مديران اغلب قوانینی برای افزايش كارايی، ايجاد ثبات در كیفیت خدمات 
و كمک در نظارت بر رفتار كاركنان ايجاد می كنند. زمانی كه كاركنان احساس كنند اين 

1. Agency theory
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قوانین غیرعادالنه اند، احتماالً آن ها را ناديده می گیرند. همچنین تحقیقات نشان می دهد وقتی 
افراد احساس كنند كه با آن ها به طور عادالنه رفتار نمی شود، اغلب تمايل به تالفی پیدا كرده 

و برای جبران اين بی عدالتی به رفتارهای منفی دست خواهند زد.
عدم اعتماد: وقتی كاركنان احساس كنند كه اعتماد آن ها در حال از بین رفتن است، اعمال 
انحرافی شدت بیشتری خواهد گرفت؛ مثاًل تحقیقات نشان می دهد كه وقتی مديران چندين 
بار كاركنان را در حضور مشتری يا همکارانشان سرزنش يا توبیخ می كنند، اعتماد بین مديران 
و زيردستان شکسته شده و رفتارهای انحرافی آن ها شدت می گیرد )لیتزكی و همکاران1، 

.)2006
در شکل 1 به عوامل مؤثر بر رفتارهای  انحرافی و پیامدهای سازمانی حاصل از آن اشاره شده است.

شکل 1: عوامل مؤثر بر رفتارهای انحرافی و پیامدهای حاصل از آن

با توجه به مبانی نظری پژوهش هدف از پژوهش حاضر پاسخگويی به سؤال های زير است:
1- میزان حاكمیت مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی در چه سطحی است؟

2- میزان حاكمیت مؤلفه های رفتار انحرافی كاری در چه سطحی است؟
3- آيا میان مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی همبستگی وجود دارد؟

4- آيا بین مؤلفه های رفتار انحرافی كاری همبستگی وجود دارد؟
روش پژوهش

پیمايشی دارد. جامعه  بوده و روش توصیفی-  نظر هدف كاربردی  از  پژوهش حاضر 
آماری موردمطالعه در اين پژوهش كاركنان اداره جهاد كشاورزی استان اصفهان است كه 
تعداد آن ها 361 نفر است. برای به دست آوردن نمونه از فرمول كوكران استفاده شده است. 

1. Litzky et al

 

 در بروز عوامل مؤثر 
 رفتارهای کاری انحرافی

و ساختار نامناسب پاداش  -
 جبران خدمات

 های منفی و بدبینانهنگرش -
 ابهام در مورد عملکرد شغلی -
 قوانین ناعادالنه -
 عدم وجود اعتماد -
 

انواع انحرافات 
 کاری

انحراف تولیدی -  
انحراف سیاسی -  
انحراف مالی -  

تهاجم شخصی-  

 پیامدهای سازمانی
 عدم انسجام محصول -
 افزایش هزینه تولید -
 فقدان کنترل موجودی -
 ثبات در کیفیت  عدم -

 خدمات
 از دست دادن سود -
 گذاریقیمتعدم ثبات در  -
 کاهش اعتبار خدمات-
 عدم انجام دوباره کارها-
 

 افزایش کاهش
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با نمونه گیری اولیه به تعداد 30 نفر، واريانس نمونه 0,087 به دست آمد. با توجه به فرمول و 
واريانس به دست آمده در سطح اطمینان 95 درصد و دقت 0/05 حداقل حجم نمونه برابر با 98 
نفر تعیین شد. نمونه گیری نیز به روش نمونه گیری تصادفی ساده صورت گرفته است. در اين 
پژوهش از روش پرسش نامه ای برای گردآوری پاسخ های كاركنان جهت ارزيابی دو متغیر 
استفاده شده است. برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسش نامه استاندارد لی و آلن 
)2002( استفاده شده است. اين پرسش نامه شامل 16 سؤال است كه 8 سؤال اين پرسش نامه 
رفتار شهروندی معطوف به سازمان و 8 سؤال ديگر رفتار شهروندی سازمانی معطوف به افراد 
را اندازه گیری می كنند. نحوه ی پاسخگويی به اين پرسش نامه بر اساس مقیاس پنج درجه ای 

لیکرت )هرگز=1 تا بیشتر اوقات=5( است.
 نمونه ای از سؤال های رفتار شهروندی فردگرا و رفتار شهروندی سازمانگرا به اين شرح 
است: »حتی در شرايط سخت كاری، احترام و توجه به همکارانم را از دست نمی دهم« و 

»وفاداری خويش را به سازمان خود ابراز می كنم«.
برای سنجش رفتارهای انحرافی كاری از پرسش نامه استاندارد رابینسون و بنت )2000( 
استفاده شده است. اين پرسش نامه شامل 19 سؤال است كه 12 سؤال رفتار انحرافی كاری 
سازمانی و 7 سؤال آن رفتار انحرافی كاری میان فردی را اندازه گیری می كنند. نحوه پاسخگويی 
به اين پرسش نامه بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت )هرگز =1 تا بیشتر اوقات=5( است. 
به  میان فردی  انحرافی كاری  رفتار  و  سازمانی  انحرافی كاری  رفتار  از سؤال های  نمونه ای 
اين شرح است: »بدون اجازه ديرتر از وقت معین سركار آمده ايد؟« و »در محل كار حرفی 

آسیب زننده و تند به شخصی گفته ايد؟«.
برای اطمینان از روايی محتوای پرسش نامه ها ضمن استفاده از پرسش نامه های معتبر از 
نظر اساتید محترم نیز استفاده شد. برای سنجش پايايی پرسش نامه از ضريب آلفای كرونباخ 
استفاده شده است. پس از انجام محاسبات، ضريب آلفای پرسش نامه رفتار شهروندی سازمانی 
0/843 و ضريب آلفای پرسش نامه رفتار انحرافی كاری 0/788 به دست آمد كه چون باالتر 
 SPSS از 0/7 است پايايی پرسش نامه ها تأيید شد. برای تجزيه وتحلیل داده ها نیز از نرم افزار
استفاده شده است. روش های آماری مورداستفاده در اين پژوهش شامل آزمون t تک نمونه ای 

و آزمون همبستگی پیرسون است.
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  یافته های پژوهش
در راستای پاسخگويی به سؤال اول و دوم پژوهش از آزمون t تک نمونه ای با نقطه برش 
3 )سطح متوسط در مقیاس 5 گزينه ای لیکرت( استفاده شده است. در اين آزمون فرضیه ها به 

شرح زير است:
H0: µ=3
H1: µ≠3

در سطح اطمینان 95% در صورتی كه سطح معناداری بزرگ تر از میزان خطا )5%( باشد، 
فرض صفر پذيرفته می شود. در صورتی كه سطح معناداری كوچک تر از میزان خطا باشد، 

فرض صفر رد و فرض مقابل پذيرفته می شود.
آزمون t تک نمونه ای برای رفتار شهروندی سازمانی

همان طور كه در جدول 1 نشان داده شده است، ازآنجايی كه سطح معنی داری به دست آمده 
برای دو بعد رفتار شهروندی سازمانی كوچک تر از سطح خطاست )sig=0,000˂0,05(، در 
سطح اطمینان 95 درصد، فرض صفر رد شده و فرض مقابل آن مبنی بر عدم برابری میانگین 
رفتار شهروندی سازمانی با 3 برای دو بعد رفتار شهروندی سازمانی پذيرفته می شود. همچنین 
با توجه به اين كه حد باال و پايین مثبت است، در سطح اطمینان 95 درصد می توان گفت كه 
دو بعد رفتار شهروندی سازمانی در جامعه موردنظر باالتر از متوسط بوده و از وضعیت مطلوبی 

برخوردار است.
جدول 1: نتايج آزمون t تک نمونه ای برای ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

آزمون t تک نمونه ای برای رفتار انحرافی کاری
همان طور كه در جدول 2 نشان داده شده است، ازآنجايی كه سطح معنی داری به دست آمده 
برای دو بعد رفتار انحرافی كاری كوچک تر از سطح خطاست )sig=0,0 0 0 ˂0,05(، در 

نتیجه 
 آزمون

µ1-µ2  سطح
 معناداری

t شدهمحاسبه   ابعاد رفتار شهروندی 
 حد پایین حد باال سازمانی

رد فرض 
 صفر

رفتار شهروندی  24.054 0.000 1.0673 1.2592
 فردگرا

رد فرض 
 صفر

1.2109 0.9702 0.000 983.17 رفتار شهروندی  
 سازمانگرا
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سطح اطمینان 95 درصد، فرض صفر رد شده و فرض مقابل آن مبنی بر عدم برابری میانگین 
رفتار انحرافی كاری با 3 برای دو بعد رفتار انحرافی كاری پذيرفته می شود. همچنین با توجه به 
اين كه حد باال و پايین منفی است، در سطح اطمینان 95 درصد می توان گفت كه دو بعد رفتار 

انحرافی كاری در جامعه موردنظر در وضعیت پايینی قرار دارد.
جدول 2: نتايج آزمون t تک نمونه ای برای ابعاد رفتار انحرافی كاری

آزمون همبستگی
میان  همبستگی  رابطه  وجود  بر  مبنی  چهارم  و  سوم  سؤال  به  پاسخگويی  راستای  در 
مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای انحرافی كاری از آزمون همبستگی پیرسون 

استفاده شده است. جدول 3 و 4 نتايج حاصل از اين آزمون را نشان می دهد.
جدول 3: ضريب همبستگی بین مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی

همان طور كه در جدول 3 مشاهده می شود با توجه به كوچک تر بودن سطح معناداری از 
0,05 می توان نتیجه گرفت كه در سطح اطمینان 95 درصد میان مؤلفه های رفتار شهروندی با 

هم رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
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سطح  µ1-µ2 نتیجه آزمون
 معناداری

t شدهمحاسبه  ابعاد رفتار  
 حد پایین حد باال انحرافی کاری

-1.4796 رد فرض صفر  1.5884-  0.000 55.932-  رفتار انحرافی 
 سازمانی

-8061.4 رد فرض صفر  1.6244-  0.000 42.855-  رفتار انحرافی 
 فردی

 

رفتار شهروندی 
گراسازمان  

رفتار شهروندی 
گرافرد  

 

0.446** 
0.000 

98 

1 
0 
98 

 ضریب همبستگی
 (Sig) دارییمعنسطح 

 تعداد نمونه

گرادرفتار شهروندی فر  

1 
0 
98 

0.446** 
0.000 

98 

 ضریب همبستگی
 (Sig) دارییمعنسطح 

 تعداد نمونه

راگسازمان رفتار شهروندی  
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جدول 4: ضريب همبستگی بین مؤلفه های رفتار انحرافی كاری

همان طور كه در جدول 4 مشاهده می شود با توجه به كوچک تر بودن سطح معناداری 
از 0,05 می توان نتیجه گرفت كه در سطح اطمینان 95 درصد میان مؤلفه های رفتار انحرافی 

كاری با هم رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری

بررسی رفتار فردی در محیط كار توجه محققان را در يک دهه گذشته تا حد زيادی به 
خود معطوف كرده است. محیط كار عرصه اعمال رفتارهايی است كه برای افراد، سازمان ها و 
جامعه دارای پیامدهای مهمی است. برخی از اين رفتارها ياری رسان يا مدنی هستند كه مطلوبیت 
اجتماعی  دارند و برخی ديگر از رفتارها به عنوان رفتارهای نامناسب يا انحرافی مطرح می شوند 
كه برای سازمان ها مضرند. رفتار شهروندی سازمانی تحولی رفتاری است كه اهدافی فراتر از 
وفاداری و مسايلی چون وجدان كاری را نشانه گرفته است؛ ازاين رو سرمايه گذاری در اين 
مقوله می تواند ابزاری سودمند و قوی در حركت يکپارچه عوامل انسانی و غیر انسانی در جهت 
اهداف سازمان در اختیار مديران قرار دهد. در مواردی نیز ممکن است كاركنان به رفتارهايی 
گرايش داشته باشند كه با هنجارهای سازمانی مطابقت ندارد و از اين طريق سالمت خود و ساير 
كاركنان را تهديد می كنند. بروز چنین رفتارهايی كه از بعد رفتار سازمانی آن ها را "رفتارهای 

انحرافی كاری" می نامند، میزان توسعه يافتگی سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد.
دو  شامل  كاركنان كه  غیروظیفه ای  رفتارهای  بررسی سطح حاكمیت  به  پژوهش  اين 
نوع رفتارهای شهروندی و رفتارهای انحرافی می باشد پرداخته است. رفتارهای غیروظیفه ای 
رفتارهايی است كه در خارج از شرح شغل قرار دارد. وجه مشخصه اين رفتارهای آگاهانه، از 
روی میل و ارادی بودن آن هاست. از ديدگاه نظری رفتارهای انحرافی و رفتارهای شهروندی 
سازمانی در تقابل با هم قرار دارند و يکی به سازمان سود می رساند و ديگری آسیب رسان است.
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شهروندی  رفتار  مؤلفه های  میزان حاكمیت  كه  است  آن  از  پژوهش حاكی  يافته های 
سازمانی در حد باالتر از متوسط قرار دارد؛ بنابراين می توان بروز اين گونه رفتارها در سازمان 
را در حد خوب ارزيابی كرد. سطح مطلوب و باالی رفتار شهروندی سازمانی در كاركنان، 
افزايش  به  بین اعضای تیمی و گروه های كاری تسهیل می كنند و  هماهنگی فعالیت ها را 
بهره وری سازمان منجر می شود. همچنین توانايی سازمان را در تطبیق با تغییر محیطی افزايش 
می دهد. يافته های حاصل از آزمون همبستگی نیز نشان داده كه رابطه مثبت و معنی داری بین 
مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد؛ بنابراين می توان اين گونه بیان كرد كه بهبود و 
افزايش هر يک از مؤلفه ها موجب افزايش مؤلفه ديگر می شود و از طريق هم افزايی ايجادشده 

سطح رفتار شهروندی سازمانی افزايش می يابد.
 ذكر اين نکته ضروری است كه سطح مطلوب رفتارهای شهروندی در جامعه پژوهش 
نشانگر وضعیت مطلوبی است؛ اما رفتارهای شهروندی نوعی توانايی اكتسابی بوده و قابل 
توسعه است؛ لذا در آينده بايد به حفظ سطح مطلوب فعلی و آموزش و حتی توسعه آن 
نیاز به  توجه كرد. تقويت رفتار شهروندی مانند هر رفتار ديگری كه از افراد سر می زند، 
ترغیب و تشويق دارد؛ طراحی فرآيندهای جذب و استخدام به طوری كه افرادی كه در بروز 
رفتار شهروندی مستعدترند، جذب سازمان شوند، استفاده از برنامه های آموزشی برای تشويق 
افراد به رفتارهای شهروندی مفید و سازنده و برگزاری كالس ها و كارگاه های آموزشی 
درزمینه ی اصول رفتار شهروندی سازمانی ازجمله اقداماتی است كه می تواند به منظور تقويت 

رفتار شهروندی در سازمان مورد استفاده قرار گیرد.
انحرافی كاری  نتايج پژوهش همچنین نشان داده كه میزان حاكمیت مؤلفه های رفتار 
سازمان در حد زير متوسط قرار دارد كه بیانگر میزان بروز كم رفتارهای انحرافی در سازمان 
است. بروز كم اين گونه رفتارها در سازمان را می توان ناشی از اعتماد كاركنان به سازمان، 
وجود قوانین عادالنه، نگرش مثبت كاركنان به سازمان و ... دانست. همچنین با توجه به رابطه 
مثبت و معنی داری كه بین مؤلفه های رفتار انحرافی كاری وجود دارد می توان انتظار داشت 
كه افزايش هر يک از مؤلفه های رفتار انحرافی موجب افزايش مؤلفه ديگر شود و كاهش هر 
يک از اين مؤلفه ها به كاهش مؤلفه ديگری منجر شود. كاهش بروز رفتارهای انحرافی از 
سوی كاركنان نیز نیازمند تالش هايی در اين زمینه است. يکی از مواردی كه می تواند در اين 
زمینه تأثیرگذار باشد سیاست ها و اقدامات سازمانی است. مديران سازمانی می توانند با وضع 
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سیاست ها و راهبردهای مناسب، رعايت عدالت در ارزيابی عملکرد و سیستم پاداش و تنبیه، 
استفاده از برنامه های آموزشی در مورد رفتارهای انحرافی و آثار و پیامدهای آن، در جهت 

كاهش هر چه بیشتر رفتارهای انحرافی در سازمان تالش كنند.
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تحلیل نقش رویکردهای بسیج - پایه در ارتقای سالمت اداری1 
خلیل اسفندیاری2 
علی سیف زاده3 
 سمانه پالیزبان4

فساد معلول عوامل متعدد و گسترده ای است كه آثار و نتايج ناشی از آن در جامعه نیز بسیار پراكنده است. همچنین 
فساد مانند غده ای سرطانی است كه آسیب های بسیاری را بر جامعه و كشور وارد می سازد. وجود فساد و استمرار آن 
موجب كاهش اعتبار اجتماعی و حیثیت نظام اداری، از دست رفتن اعتماد و احترام مردم نسبت به نهادهای حکومتی 
و دستگاه های اداری و همچنین منجر به ايجاد و افزايش بیگانگی و فاصله بین حکومتگران و توده ی مردم می شود. 
ازاين رو، استفاده از شیوه ها و ابزارهای مختلف برای مقابله با شکل گیری و توسعه فساد ازجمله مهم ترين برنامه های 
حکومت هايی بوده و است كه بقا و بالندگی خود را درگرو پاكی و طهارت انديشه و عمل آحاد جامعه و كارگزاران 

حکومتی می دانند.
 بسیج، نیرويی برآمده از متن اهداف و آرمان های انقالب اسالمی است كه می توان آن را مهم ترين بازوی اجرايی 
نظام اسالمی برای رسیدن به اهداف و برنامه های مختلف آن و ازجمله مقابله با فساد در انواع مختلف آن و به طور خاص 

از نوع اداری و اقتصادی اش دانست.
هدف اصلی اين نوشتار تحلیل نقش رويکردهای بسیج - پايه در كنترل پديده ی فساد مالی و اداری است.

يافته های تحقیق نشان می دهد كه بسیجیان می توانند با ايفای سه نقش به شرح زير نسبت به حفظ فضیلت ها، 
جلوگیری از بروز آسیب ها و درنهايت سالم سازی سیستم اداری كشور كمک كنند:

1( نقش ارايه الگو: بسیجیان با ارايه ی عملکرد مفید و مثبت از خود می توانند افراد را به در پیش گرفتن رفتار و 
عملکردی مشابه رفتار و عملکرد خود ترغیب و تشويق كنند.

2( نقش بازدارنده: بسیجیان با ارايه ی عملکرد مفید و مثبت از خود می توانند محیط را برای كسانی كه دارای 
انگیزه های سوء هستند ناامن كرده و آنان را از دست زدن به اعمال و رفتاری خالف شئون اداری و قانونی بازدارند.

3( نقش اصالحگرايانه: بسیجیان با ارايه ی عملکردی مفید و مثبت از خود می توانند كسانی را كه نه با انگیزه و قصد 
قبلی بلکه در نتیجه ی فهم اشتباه از قوانین، شرايط محیطی، اختیارات و... به رفتار و كرداری خالف شئون اداری و قانونی 

روی آورده اند متنبه كرده و آنان را به سمت اصالح رفتار و عملکرد خود سوق دهند.
واژگان کلیدي: بسیج، تفکر بسیج-پایه و سالمت اداری

  1. الزم به ذكر است اين مقاله در شماره 22 )زمستان 1393( فصلنامه حاضر چاپ شده بود لیکن به دلیل از قلم افتادن نام آقای خلیل اسفندياری )نويسنده 
مسئول آن(، مجدداً در اين شماره منتشر می شود. )سردبیر(

khalilesfandyari@yahoo.com – 2. كارشناس ارشد مديريت دولتی - كارشناس طرح و برنامه دفتر حفاظت و اطالعات سازمان بازرسی كل كشور  
seyfzadehali@   yahoo.com 3. كارشناس مركز مطالعات و پژوهشهای سالمت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی كل كشور 

  4.كارشناس مركز مطالعات و پژوهشهای سالمت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی كل كشور
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 مقدمه
مطالعه ی تاريخ تمدن های باستان بیانگر اين است كه فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه ی 

تمدن داشته و اكنون نیز يکی از مسايل مهم و اساسی در میان كشورهای جهان است.
پی درپی،  و جنگ های  داشته  دنبال  به  بشری  برای جوامع  بسیاری  نابسامانی های  فساد،   
خشونت ها و قیام علیه تمدن های حاكم، از بین رفتن سازمان ها و در هم ريختن جوامع همیشه ناشی 
از فساد بوده است. ابن خلدون در رابطه با عوامل ظهور و سقوط تمدن ها معتقد است: عامل اصلی 
فروپاشی و زوال حکومت ها اسراف، تبذير و فساد در دستگاه حکومتی از جانب دولتمردان و 

حاكمان است )وثوقی و نیک خلق، 1385: 26(.
در طی قرون و اعصار همواره رابطه ی معکوسی بین استفاده ی درست و به جا از قدرت و قلمرو 
گسترش فساد وجود داشته است. بدان معنا كه زمانی كه از قدرت به طور مطلوب استفاده می شد، 

میزان فساد كاهش می يافته است.
موضوع فساد در تمام زمان ها گريبان گیر دولت ها و دغدغه فکری بسیاری از انديشمندان و 

متفکران سیاسی بوده است.
دانته در قرن چهاردهم به مسأله ی فساد توجه كرده و آن را از نظر درجه بندی در اعماق جهنم 

قرار می دهد.
فساد اداری ازجمله پديده های سازمانی است كه روند توسعه ی كشورها را به طور چشمگیر 
با مشکل روبه رو می سازد و موجب شکل گیری مشکالت و بحران های اساسی در سراسر جامعه 

می شود.
مقام معظم رهبری در مورد ضرورت مبارزه با فساد اداری و مالی می فرمايند: »مبارزه با فساد 
اداری و فساد اقتصادی و سوءاستفاده از امکاناتی كه قدرت در اختیار افراد می گذارد- چه 

سوءاستفاده مالی و چه سوءاستفاده سیاسی- از اصول انقالب است و بايد رعايت شود«.
معظم له درخصوص معیار فساد هم می فرمايند: »معیار و فارق صالح و فساد اين است كه آيا 
ما آن كار را برای رضای خدا انجام میدهیم يا نه؛ بديهی است زمانی كه ما می خواهیم كاری را 
برای رضای خدا انجام بدهیم، وقتی اين احساس از ما متمشی می شود كه بررسی كرده باشیم و 
ُحسن عمل و مطلوبیت عمل را فهمیده باشیم، بعد آن را برای رضای خدا انجام بدهیم. پس در بطن 

كسب رضای خدا آگاهی و هشیاری و توجه همه جانبه و تدبیر الهی مؤمن هست1«.
هدف اصلی اين مقاله بررسی نقش بسیج- پايه و تفکر بسیجی در كنترل پديده ی فساد مالی و 

1. از بیانات معظم له در ديدار وزير و مسئوالن وزارت كشور و استانداران 1370/9/27
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اداری و ارتقای سالمت اداری است.
 بنیان گذار جمهوری اسالمی ايران، حضرت امام خمینی )رحمه  اهلل علیه(، خود را مفتخر به 

فرهنگ بسیجی دانسته و از خداوند خواستند تا ايشان را با بسیجیان محشور گرداند.
اهمیت و ضرورت بررسی فساد اداری و نقش تفکر بسیج- پايه در ارتقای سالمت اداری 
ازآنجا ناشی می شود كه آثار و نتايج ناشی از فساد در جامعه بسیار پراكنده است. فساد همچون 

غده ای سرطانی است كه آسیب های بسیاری را بر جامعه و كشور وارد می سازد.
 فساد )از طريق تخريب رقابت سالم در بازار( مانع ثبات سیاسی،  اقتصادی و پیوستگی اجتماعی 

و نیز توسعه ی اقتصادی كشور می شود )محمودی، 1383(.
 وجود فساد و استمرار آن موجب كاهش اعتبار اجتماعی و حیثیت نظام اداری، از دست رفتن 
اعتماد و احترام مردم نسبت به نهادهای حکومتی و دستگاه های اداری و همچنین منجر به ايجاد و 

افزايش بیگانگی و فاصله بین حکومتگران و توده ی مردم می شود.
از آن می شود كه  ثروتمندتر  بردن بخش های  باعث سود  پديده فساد در جامعه  تداوم   
نتیجه ی آن بر دوش كشیدن ضرر و زيان اين پديده توسط اقشار فقیرتر و ضعیف جامعه است 
)صبوری،268:1380(. عالوه بر اين، به وجود آمدن ريسک تخلف در سازمان، آسیب رساندن 
به فرآيند توسعه ی منابع انسانی، كم رنگ شدن كنترل های درونی و تشديد كنترل های بیرونی در 
سازمان، كم رنگ شدن فضايل اخالقی و ايجاد ارزش های منفی در سازمان، تقدم منافع فردی بر 
منافع جمعی و كاهش كیفیت كارها در كلیه ی سطوح از پیامدهای اين پديده به شمار می روند 

)سلطانی، 1379(.
در نهايت، زمانی كه فساد اداری گسترش يافته و تحمل می شود، جّو اخالقی خاصی شکل 
می گیرد كه در آن تخلف از هنجارهای ابتدايی اخالقی به صورت هنجاری پذيرفته شده درمی آيد. 
از سوی ديگر امکان سوءاستفاده از شغل و مقام اداری در » چارچوب قانون« و به دست آوردن 
ـ »قانونی« باعث می شود كه مقامات اداری از  ـ به اصطالح  امتیازات و منافع خصوصی بر اساس 
هرگونه مجازاتی احساس مصونیت و اطمینان كرده و مطمئن شوند كه داشتن پول و ارتباطات با 

گروه های متنفذ، آن ها را از احتمال گرفتاری و مجازات توسط قانون نجات خواهد داد.
پیامدها و تبعات ناشی از اين احساس مصونیت، كاهش احترام به قانون اساسی، كاهش 
فرصت های سالم پیشرفت برای افراد، مؤسسات و سازمان ها و سرانجام رشد سیر قهقرايی جامعه و 

خنثی كردن و توقف حركت توسعه و پیشرفت چرخ های جامعه خواهد بود.
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پیشینه ی بحث
در موضوع اين مقاله تحقیق جامعی انجام نشده يا نويسندگان اين مقاله در بررسی های خود به 
آن ها دسترسی نیافته اند. البته درباره پديده فساد و آسیب شناسی آن فعالیت های مختلفی صورت 
گرفته و چندين همايش و نشست علمی نیز در سطوح ملی و استانی در كشور برگزار شده و در 
هركدام از آن ها نتايج مقاالت و پژوهش های گوناگون نیز ارايه شده است؛ لیکن در موضوع نقش 
سازمان های مردم نهاد و نمونه بارز آن بسیج در جمهوری اسالمی ايران، در امر مقابله با فساد اداری 

پژوهش و تحقیق چندانی صورت نگرفته است.
 ازاين رو به نتايج شماری از مقاالت و پژوهش هايی كه در رابطه با موضوعات مشابه و نزديک 

به بحث حاضر انجام شده است اشاره می كنیم:
1. مقاله ای با عنوان نقش رسانه ها در پیشگیری و مبارزه با فساد و ارايه ی راهکارهای عملی 
توسط شعبان نجف پور و يحیی كمالی در مجموعه مقاالت همايش ارتقای سالمت اداری در 
سال 1388 چاپ شده است. در اين مقاله آورده شده كه رسانه های توانمند و خبرنگاران حرفه ای، 
نقش مهمی در زمینه ی مبارزه با فساد دارند كه باعث افزايش آگاهی مردم شده و گزارش های 
مناسبی را در اين خصوص به مسئوالن عرضه می كنند و از اين طريق در فرآيند سیاستگذاری 

ضد فساد حضور مؤثر دارند.
 در اين مقاله ابتدا نقش و تأثیرات حضور رسانه های توانمند در زمینه ی مبارزه با فساد مورد 
توجه قرارگرفته و اقداماتی كه در جمهوری اسالمی در زمینه ی توانمندسازی رسانه ها صورت 
گرفته، تشريح شده و درنهايت راهکارهای عملی در جهت توانمندسازی رسانه ها ارايه شده است.

2. كتابی با عنوان نقش مديريت در بهبود سالمت اداری، توسط انتشارات مركز آموزش و 
تحقیقات صنعتی ايران در سال 1387 چاپ شده است. اين كتاب با رويکرد مطالعه ی رفتار سازمان 
و نظارت بر عملکرد سازمان ها و نقشی كه مديريت در سالم سازی محیط كار می تواند ايفا كند به 

نگارش درآمده است.
 در چکیده ی اين كتاب آمده كه زندگی بشر امروز به گونه ای شکل گرفته كه از ابتدای تولد 
تا لحظه مرگ، ناگزير با سازمان های مختلف و متعدد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... سروكار 
دارد. از اخذ گواهی تولد تا صدور جواز دفن، نشان وابستگی های بشر امروزی به سازمان ها و 
دستگاه های دولتی يا غیردولتی است. رفتارهای متقابل سازمان ها با يکديگر و تأثیر آن بر رفتارهای 
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فردی و چگونگی تعامل فرد با سازمان و سازمان با فرد، نشانه ی توسعه يافتگی جوامع و افراد جامعه 
است.

 اين كتاب مجموعه ای از اطالعات كاربردی است كه شايد جوابگوی پاره ای از نیازهای 
مديران و عالقه مندان به اين رشته باشد. اين كتاب شامل چهار فصل و مباحث گوناگون از قبیل 
تعاريف مختلفی از سالمتی، ارتباطات، اصول و مبانی مديريت و هنر مديران موفق، ارزش و نقش 
مهم كاركنان در ارتقای سطح سازمان و در پايان آشنايی مديران با روش های صحیح دسترسی به 

اطالعات ايمنی كار و استفاده ی بهینه از زمان است.
3. مقاله ی ديگری با عنوان نقش جامعه ی مدنی در مبارزه با فساد، توسط حسن عابدی جعفری 
و لیلی حبیبی در همايش ارتقای سالمت اداری سازمان بازرسی كل كشور در سال 1388 ارايه 
شده است. اين مقاله بر اساس روش توصیفی و تطبیقی به بیان ادبیات مختصری از فساد )تعريف، 
انواع، پیامدها و راهکارهای مبارزه( و مبانی نظری سازمان های مردم نهاد )ضرورت، تعريف، 
كاركردها( پرداخته و سپس در ادامه، يافته های بررسی تجربه ی سازمان های بین المللی، تجربه ی 

برخی كشورها و ايران ارايه شده است. در بخش پايانی نیز به بحث و نتیجه گیری پرداخته است.
با فعالیت غیرانتفاعی  در اين مقاله آورده شده امروزه سازمان های مردم نهاد و غیردولتی 
و داوطلبانه در جهت رفاه و خدمات عمومی به انجام فعالیت می پردازند. اين سازمان ها شامل 
جمعیت ها و گروه ها و نهادهای انسانی خودجوش و برآمده از مردم هستند كه مهم ترين شاخصه ی 

آن ها استقاللشان از دولت است.
و  مردمی  مشاركت های  توسعه ی  و  رشد  سازمان ها  اين  تشکیل  از  اصلی  هدف   
غیردولتی برای بهبود منافع جمعی و تحقق اهداف توسعه است. مفهوم مشاركت در قوانین 
جمهوری اسالمی ايران از جايگاه ويژه ای برخوردار است. در اصول 3،6 7،8،29،56،59، 
و 104 قانون اساسی به مشاركت مردم در امور تصريح شده و توسعه ی فعالیت سازمان های 
مردم نهاد كه از محورهای مهم و منحصربه فرد برنامه های توسعه است، در تحقق اهداف 

كالن كشور از اهمیت بسیاری برخوردار است.
اداری و  بر عملکرد دستگاه های  نظارت  در  بسیج  و وظیفه  نقش  بر  »تأملی  مقاله   .4
سالم سازی آن ها« نوشته ی خلیل اسفندياری از ديگر مقاالت به نگارش درآمده دراين باره 
است. در مقاله مزبور به كاركردهای مختلف بسیج در زمینه ی مبارزه با فساد پرداخته شده 
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اعتقادات مردم می تواند در سالم سازی  از متن  نهاد برآمده  اين  و نقش های مختلفی كه 
سامانه اداری كشور ايفا كند مورد بررسی قرار گرفته است.

یافته های تحقیق
جوامع بشری نیازمند اصالح می باشند و سازندگی و اصالح نیز در سايه ی تالش و مقاومت 
مستمر حاصل می شود؛ البته اين نکته مسلم است كه هیچ اجتماعی به كلی نمی تواند جرم و منکرات 
را ريشه كن كند. جرم با اجتماع متولد شده و تا هنگام ازهم پاشیدگی اجتماع با آن خواهد بود؛ 
ولی بايد ترتیبی اتخاذ شود كه زمینه ی بروز منکرات و ناهنجاری های اجتماعی به حداقل برسد. 
با توجه به اين كه عالج هر واقعه ای قبل از وقوع آن انجام می گیرد، مسأله ی پیشگیری از بروز 
ناهنجاری های اجتماعی و نقش بسیج و تفکر بسیج-پايه نیز بايد در اولويت بررسی قرار گیرد. 
ازآنجايی كه امر به معروف و نهی از منکر راهی بسیار مفید و مؤثر در پیشگیری از جرم به خصوص 
در جوامع اسالمی است، بدين ترتیب قانون گذار در اصل هشتم از قانون اساسی آن را صريحاً 
متذكر شده و نظارت از راه امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه ی همگانی دانسته و به شکل 

نظارت متقابل مردم بر مردم، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت معرفی كرده است.
 قانون گذار اسالمی به اين نکته ی بسیار مهم اذعان دارد كه برای كنترل جامعه تنها قانون گذاری 
كفايت نمی كنند؛ زيرا قوانین هیچ گاه نتوانسته اند در سطحی مطلوب در جلوگیری از وقوع جرايم 

مثمر ثمر واقع شوند.
 در اين راستا دين مبین اسالم نه تنها وظیفه ی جلوگیری از فساد را بر عهده ی هیأت حاكمه قرار 
داده بلکه هر شخصی به سن رشد و بلوغ شرعی می رسد به عنوان يکی از تکالیف مهم و اساسی، 
وظیفه ی امر به معروف و نهی از منکر را بر عهده دارد. با توجه به اين كه افراد در مسیر زندگی از 
يکديگر جدا نیستند، درنتیجه انحراف فردی از افراد جامعه، هم به خود وی و هم به جامعه صدمه 
ـ اجتماعی الزم و ضروری  می زند. ازاين رو، نظارت همگانی برای جلوگیری از انحراف فردی 

است.
با ظرافت  از منکر،  به معروف و نهی  امر  با تشريع فريضه ی   مکتب حیات بخش اسالم 
وصف ناشدنی امر نظارت را به عنوان يک تکلیف برای فرد فرد مسلمانان واجب دانسته تا با دقت 
اوضاع واحوال اجتماع خود را تحت نظر داشته و نسبت به حوادث پیرامون خود بی تفاوت نبوده و 
عکس العمل مناسب نشان دهند تا از غرق شدن كشتی جامعه ی انسانی در مسیر پرتالطم زندگی 
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به وسیله ی نیشترهای تیز فساد و تباهی و بی عدالتی و در يک جمله منکرات، جلوگیری به عمل 
آورد. اين فريضه ی الهی با اجرای كامل آن، ضامن اجرای ساير احکام الهی و بقای جامعه است. 
اين فريضه از امتیازات مکتب اسالم است، اين ويژگی ضامن حقوق و آزادی های مشروع ملت 

است و عالوه بر آن موجب دوام جامعه و حکومت اسالمی خواهد بود.
مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد به عنوان يکی از پايه های اصلی حکومت اسالمی 
می فرمايند: »تمام دستگاه های مسئول اعم از قوای قضايیه، مجريه و مقننه بايد به وظیفه ی خود در 
قبال اين مسأله عمل كنند و از هرگونه جوسازی و فشار در اين راه به خود هراسی راه ندهند. 
امروز اگر شعار مبارزه با فساد مالی و اقتصادی داده می شود، هر كس پیرو امیرالمؤمنین )ع( است 
بايد از اين شعار پیروی كند. هركس به معنای واقعی كلمه، دنبال صالح و اصالح است بايد 
دنبال اين كار حركت كند. دستگاه های مسئول- اعم از قوه ی قضايیه يا قوه ی مجريه يا قوه ی 
مقننه- خود را موظف بدانند اين شعار را تحقق بخشند و نگذارند در حد يک شعار توخالی و 
يک لّفاظی باقی بماند. مبارزه با فساد يکی از پايه های اصلی حکومت و نظام اسالمی است. اين 
روش امیرالمؤمنین)ع( است، امیرالمؤمنین )ع( از مردم مالحظه نکرد؛ حتی از كسانی كه از او توقع 

داشتند مالحظه نکرد. آنجايی كه ديد فساد وجود دارد با آن مبارزه كرد1«.
بررسی نقش بسیج در کنترل فساد  :

بسیجیان می توانند با ايفای نقش ها و وظايف زير به تحقق اين مهم )حفظ فضیلت ها، جلوگیری 
از بروز آسیب ها و درنهايت سالم سازی سیستم اداری كشور( كمک كنند:

1. تحلیل، تعمق و شناسايی عوامل اصلی بروز ركود و انحراف در سیستم اداری كشور و 
انعکاس آن به مراجع مربوط:

 داشتن صفاتی چون  نظم در انجام امور، تقوا و تعهد در گفتار و كردار، تالش و ارايه ی 
خدمت بدون منت به نیت تأمین رضايت خدا، نگاه به حوايج مردم و حل آن ها به عنوان باب 
رحمت الهی، تالش برای رفع دغدغه ها و مشکالت ارباب رجوع بدون اعمال تبعیض در میان 
ايشان، نگاه به مسئولیت به عنوان معبدی برای عبادت و فرصتی برای ارايه خدمت، جديت در انجام 
وظیفه و برخورداری از حس مسئولیت پذيری، داشتن حسن رابطه با همکاران و ارباب رجوع، 
برخورداری از خالقیت و ابتکار و تالش درجهت توسعه ی روزافزون دانش و تجربه ازجمله 

فضیلت هايی است كه به تبع پیروزی انقالب اسالمی در سیستم اداری كشور وارد شد.

1. از بیانات معظم له در ديدار وزير و مسئوالن وزارت كشور و استانداران 1370/9/27
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 در حال حاضر متعهد و عامل بودن به اين فضیلت ها اهم انتظارات و توقعات آحاد افراد جامعه 
از مديران و كاركنان نظام اسالمی است. صفاتی كه تحقق و تجلی كامل و جامع آن در اجزا و 
عناصر مختلف دستگاه های اداری كشور می تواند ما را در تحقق افق های منظور در چشم اندازهای 

كالن كشور و نظام اسالمی مصمم و توانمندتر كند.
 طبیعی است در برابر تحقق اين صفات و شرايط ايده آل و مطلوب، موانع و مشکالتی 
وجود داشته و عوامل مختلفی )مستقیم يا غیرمستقیم( مؤثر واقع می شوند تا اين صفات و شرايط 
به نحو مطلوب و مورد انتظار جامه ی تحقق به خود نپوشد. يکی از وظايف و تکالیف بسیجیان 
در محیط های اداری به عنوان ديده بان حريم ارزشی و اعتقادی نظام اسالمی، تشخیص، تعقیب و 

تحلیل اين عوامل و موانع است.
 به عبارتی می توان گفت بسیجیان در دستگاه های اداری مختلف به صورت جداگانه و در 
سطحی كالن در قالب بسیج ادارات و وزارتخانه ها می توانند با تشکیل كارگروه های علمی و 
تخصصی با غور و تعمق در ريشه ها و عوامل كلیدی و اصلی بروز رخوت، ركود و انحراف در 
سیستم اداری كشور آن ها را شناسايی كرده و تحلیل خود در اين زمینه را به همراه راهکارهای 
پیشنهادی برای غلبه بر آن ها به مديران و مسئوالن دستگاه مربوط و در سطح كالن به مراجع 

قانون گذاری و برنامه ريزی كشور ارايه دهند.
2. ارايه الگوی عملی از يک مدير يا كارمند متعهد، متخصص و قانونمند:

 بسیجیان را می توان جزء گروه های مرجع در جامعه به شمار آورد. گروه هايی كه رفتار، 
كردار، گفتار و عملکردشان مورد توجه سايرين بوده، موجب الگوبرداری آنان می شود. بسیجیان 
به فراخور تکلیف و تعهد مضاعفی كه به تداوم حیات و سالمت نظام اسالمی احساس می كنند 
بايد با ارايه الگوهای عملی از مدير يا كارمندانی كه از سطح باالتری از عملکرد مفید، مؤثر، مثبت 
و كارآمد در دستگاه های اداری برخوردارند به نمادهايی از افرادی كه تخصص و تعهد را توأمان 

با يکديگر دارند تبديل شوند.
 بی ترديد حضور و فعالیت اين گونه الگوها می تواند نقشی بسزا در هرچه سالم تر، شاداب تر، 

فعال تر و باانگیزه تر شدن محیط های اداری ايفا كند.
دستور و تأكید مقام معظم رهبری به بسیجیان است كه »بايد به گونه ای رفتار كنید كه احترام 
مردم جلب شود. بايد نمونه اخالق و تواضع و مهربانی و رعايت مقررات باشید. آن كسی بسیجی تر 
است كه مقررات را بیشتر رعايت می كنند. به خاطر آن كه اين فرد بیشتر از همه برای نظام دل 
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میسوزاند و مقررات، لوازم قطعی اداره درست نظام است1«.
در اين رابطه بسیجیان می توانند با ارايه عملکرد مورد انتظار از خود به ايفای يکی از سه نقش 

زير در محیط كاری خود بپردازند:
الف( نقش الگو دهنده:

 بسیجیان با ارايه عملکرد مفید و مثبت از خود می توانند در كسانی كه از زمینه های الزم 
جهت تأثیرپذيری از نمادهای مثبت برخوردارند مؤثر واقع شده، آنان را به در پیش  گرفتن رفتار و 

عملکردی مشابه رفتار و عملکرد خود ترغیب و تشويق كنند.
ب( نقش بازدارنده:

 بسیجیان با ارايه عملکرد مفید و مثبت از خود می توانند محیط را برای كسانی كه دارای 
انگیزه های سوء هستند ناامن كرده، آنان را از دست زدن به اعمال و رفتاری خالف شئون اداری 

و قانونی باز دارند.
ج( نقش اصالح گرايانه:

 بسیجیان با ارايه عملکردی مفید و مثبت از خود می توانند كسانی را كه نه باانگیزه و قصد 
قبلی بلکه درنتیجه فهم اشتباه از قوانین، شرايط محیطی، اختیارات و... به رفتار و كرداری خالف 
شئون اداری و قانونی روی آورده اند متنبه كرده و آنان را به سمت اصالح رفتار و عملکرد خود 

سوق دهند.
نمودار نقش بسیجیان در ارتقای سالمت اداری

3. عمل به تکلیف الهی امر به معروف و نهی از منکر:
 امر به معروف و نهی از منکر يکی ديگر از وظايف و ابزار مهم در دست بسیجیان برای هرچه 

1. از بیانات مقام معظم رهبری در مراسم بیعت جمع كثیری از بسیجیان نمونه 1368/4/6
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سالم سازی محیط های اداری است. وظیفه مهمی كه در بیان حضرت امیرالمؤمنین، امام علی )ع(، 
به عنوان دو شعبه از شعب چهارگانه جهاد توصیف شده است:

» والجهاد منها علی اربع شعب: علی االمر بالمعروف و النهی عن المنکر و الصدق فی الواطن و 
شنان الفاسقین...«.

در راستای اجرای اين وظیفه مهم بسیجیان می توانند در اثنای كار و انجام وظايف، به محض 
مشاهده رفتار و عملکردی خالف شئون اداری و قانونی، ضمن رعايت كلیه اصول و ضوابط 
مربوط، به امر به معروف و نهی از منکر پرداخته و متخلفین از حريم و حدود قانون را متوجه كردار 

و عملکرد اشتباه خود سازند.
»المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنکر«.

»مردان و زنان باايمان بعضی ناظر و سرپرست بر بعضی ديگر هستند و همديگر را امر به 
معروف و نهی از منکر می كنند«.

ظرافت  با  منکر،  از  نهی  و  معروف  به  امر  فريضه  تشريع  با  اسالم  حیات بخش  مکتب 
وصف ناشدنی امر نظارت را به عنوان يک تکلیف برای فرد فرد مسلمانان واجب دانسته تا با دقت 
اوضاع واحوال اجتماع خود را تحت نظر داشته باشند و نسبت به حوادث پیرامون خود بی تفاوت 
نبوده و عکس العمل مناسب نشان دهند تا از غرق شدن كشتی جامعه انسانی در مسیر پرتالطم 
زندگی به وسیله ی نیشترهای تیز فساد و تباهی و بی عدالتی و در يک جمله منکرات، جلوگیری 
به عمل آورند. اين فريضه الهی با اجرای كامل آن، ضامن اجرای ساير احکام الهی و بقاء جامعه 
است. اين فريضه از امتیازات مکتب اسالم است، اين ويژگی ضامن حقوق و آزادی های مشروع 

ملت است و عالوه بر آن موجب دوام جامعه و حکومت اسالمی خواهد بود )كامرانی، 1383(.
4. تذكر و يادآوری ارزش ها و فضیلت های اسالمی و انقالبی به مديران و مسئوالن:

 از رسول اكرم )ص( است كه فرمودند: »دو صنف هستند كه هرگاه صالح باشند امت صالح 
خواهد بود و هرگاه فاسد شوند امت فاسد خواهند. سؤال شد اين ها چه كسانی هستند؟ فرمودند: 

علماء و اداره كنندگان«. 
 آسیب ها و خطرات بزرگی مسئوالن و مديران دستگاه ها را تهديد می كنند. تجمل گرايی و 
اشرافی زدگی در زمره مهم ترين آن هاست. رخنه اين آفت در میان مديران مسبب بروز بسیاری 

ديگر از آسیب ها در نظام اداری كشور خواهد شد.
وظیفه و رسالت بسیجیان است كه از اين خطر بزرگ غافل نمانده و به محض مشاهده آثار و 
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عاليم رخنه اين آسیب در مشی و خلق مديری به تذكر و نهی از منکر پرداخته، انتظارات نظام 
اسالمی و مردم را به وی يادآور شوند.

 در بیان امام علی )ع( به ابن عباس است كه فرمودند: »در حکومتی كه داری نبايد ثروت اندوزی 
كنی و غیظ خود را نسبت به رقیب و مخالف اعمال كنی بلکه هدف تو بايد نابود كردن باطل 

وزنده كردن حق باشد«.
در بیان مقام معظم رهبری نیز هست كه فرمودند: »مسئوالن حق ندارند مانند اعیان و اشراف 
زندگی كنند1 «. اين تذكر انقالبی بايد توسط فرزندان راستین انقالب به معدود مديرانی كه با 
عدول از موازين و معیارهای انقالبی درصدد آلوده شدن به زخارف دنیوی با سوءاستفاده از 
فرصت ها و امکانات بیت المال هستند داده شود. آلوده شدن مديران به تجمالت و تشريفات به تبع 
خود، دوری آن ها از مردم، بی توجهی به ولی نعمتان انقالب اسالمی، بی اعتنايی به حريم و حدود 
بیت المال، بروز تبعیض در نحوه برخورد با مردم، تشديد رقابت بر سر تصاحب فرصت ها برای به 
دست آوردن زخارف دنیايی و بروز بسیاری از ضد ارزش های اسالمی را موجب شده، تقويت 
جريان های بیگانه و حتی ستیز با آرمان های انقالبی را به دنبال خواهد داشت. بديهی است كه 
بسیجیان در راستای رسالت خود در مسیر سالم سازی نظام اداری بايد اين مهم را با رعايت همه 

نکات و موازين قانونی مورد توجه و نظر قرار دهند.
5. ارايه مشاوره و پیشنهاد به مسئوالن دستگاه ها:

بسیجیان بايد خود را بیش از ديگران در برابر سالمت دستگاه محل خدمت و فعالیت خود 
متعهد و مسئول دانسته، به تدارک و انجام برنامه های سازمان يافته و هدف دار در اين راستا بپردازند. 
ارايه مشاوره و پیشنهاد به مسئوالن مربوط را می توان ازجمله اقدامات مفید و مؤثر در اين زمینه 
برشمرد. بسیجیان خود را به عنوان مشاوران افتخاری مديران دستگاه ها دانسته و با ارايه نظرات، 
پیشنهادها، مشاهدات و مطالعات خود به مسئوالن مربوط دستگاه ها ايشان را در به دست آوردن 

نگاهی هرچه جامع تر به مجموعه تحت مديريت خود ياری رسانند.
6. انجام اقدامات و برنامه های فرهنگی و ارشادی در دستگاه های اداری كشور:

 مهم ترين مانع كنترل فساد مالی- اداری برخورداری افراد از ريشه های فرهنگی و عقیدتی است. 
اگر ارزش ها، هنجارها، عقايد و باورهای حاكم بر افراد اجتماع متکی بر ارزش های مادی گرايانه، 
فردگرايانه و مصرف گرايانه باشد و ساختارهای اجتماعی از انسجام و كاركردهای الزم برخوردار 
نباشند، ناكارآمدی و ضعف نظام فرهنگی و اجتماعی را به دنبال داشته و پیامد آن شکل گیری فساد 

1. از بیانات معظم له در خطبه های نماز جمعه تهران 1379/9/25

 تحلیل نقش رویکردهای بسیج - پایه در ارتقای سالمت اداری



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال ششم، شماره بیست و سوم/ بهار 1394 68

در همه سطوح و اليه های اجتماع خواهد بود.
در حال حاضر سیستم اداری كشور از آسیب هايی چون ارتشاء، اختالس، كم كاری، تبعیض 

در نحوه ی برخورد با ارباب رجوع، سوءاستفاده از بیت المال و ... رنج می برد.
آسیب هايی كه يقیناً توسط شمار اندكی از فعاالن در اين بخش به وقوع می پیوندد اما بخش 
كالنی از انرژی و توان دستگاه های مختلف نظارتی و حراستی را درگیر مقابله و پیشگیری از آن 

ساخته است.
بسیجیان می توانند ضمن هماهنگی با ساير بخش های دستگاه ها در ارتقای سطح اعتقادی 
كاركنان دستگاه های اداری و اقتصادی فعاالنه ظاهر و حاضر شده و با استفاده از توانايی های بالفعل 
و بالقوه ای كه در اين راستا در مجموعه خود سراغ دارند با تدارک اقدامات فرهنگی و ارشادی 
)كه می تواند هم برای كاركنان و هم ارباب رجوع انجام گیرد( مانع از بروز و رشد آسیب ها شوند.

اين گونه اقدامات فرهنگی و ارشادی می تواند گاه در شکل يادآوری فضیلت خدمت رسانی به 
مردم و تبلیغ سیره و شیوه بزرگان در اين زمینه و آشنا كردن ارباب رجوع به حقوق حقه خود انجام 
گرفته و بروز يابد. گاه نیز می توان اين مهم را در قالب شناسايی، معرفی و تقدير از الگوهايی كه به 
خدمت صادقانه و سالم می انديشند و در آن مسیر گام برداشته و برمی دارند و به عبارتی فعالیت ها و 
عملکردشان از بیشترين قرابت با ارزش ها و فضیلت های مورد توجه نظام اسالمی برخوردار است 
به انجام رسانند. اين اقدام موجب خواهد شد تا مسیر ارزشی و انقالبی در دستگاه های اداری كشور 

همواره زنده باقی مانده و از خطر فراموشی و انزوا مصون ماند.
7. نظارت بر حسن اجرای امور:

 مهم ترين اصل در كاهش مفاسد كه از عوامل بیرونی به شمار می رود، وجود مراجع نظارتی 
قوی در جامعه است. نبود اين مراجع مانع كنترل فساد می شود. همان طور كه می دانیم در جوامع 

اسالمی سه مرجع نظارتی وجود دارد:
الف( نظارت خداوند: خداوند بر كلیه اعمال، حركات و فکر مردم نظارت مطلق دارد. قرآن 

كريم میفرمايد:
َ يری1«. »أَلَْم يْعلَْم بِأَنَّ اهللَّ

 آيا نمی دانید خداوند اعمال شما را می بیند؟
پس هر فرد مسلمانی پیش از هر چیز بر اين اعتقاد است كه رفتار، اعمال و حتی نیت های او زير 

ذره بین الهی است. يقینناً اين اعتقاد می تواند زمینه خودكنترلی را در افراد به وجود آورد.
1. سوره مباركه علق، آيه 14
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ب( نظارت حکومت: منظور از نظارت دولت فقط نظارت مستقیم نیست بلکه نظارت بر تمام 
اركان جامعه به طور غیرمستقیم می تواند وجود داشته باشد. كنترل و نظارت كه يکی از وظايف 

اصلی حکومت است، از اركان اصلی و عناصر حیاتی مديريت سالم و كارآمد به شمار می رود.
اين مهم در كشورمان به عهده دستگاه های مختلف نظارتی و ازجمله مهم ترين آن ها »سازمان 

بازرسی كل كشور و ديوان محاسبات كشور« نهاده شده است.
مقام معظم رهبری درزمینه ی وظیفه اين دستگاه های نظارتی می فرمايند: »بر خالف دوران 
طاغوت كه فساد حاكمیت داشت، مبنای تشکیل نظام اسالمی بر صالح و درستی است؛ بنابراين 
هیچ گونه فسادی در هیچ جا قابل قبول نیست و سازمان بازرسی بايد با گسترش نظارت بر همه 
دستگاه ها در هر رده ای به خصوص دستگاه اجرايی و قضايی مراقبت كند كه مطلقاً در هیچ 

گوشه ای فساد وجود نداشته باشد1 «.
ج( نظارت همگانی: مردم، بهترين ناظر در جهت انجام درست امور هستند. كلیه افراد جامعه 
موّظف اند بر اساس وظیفه شرعی خود بر عملکرد ديگر اعضا و عملکرد مديران و مسئوالن نظارت 

داشته باشند؛ البتّه اين نظارت در آموزه های دينی به امر به معروف و نهی از منکر معروف است.
8. ارايه مشاوره و پاسخ گويی به پرسش ها و ابهامات همکاران:

ترديدی در اين نیست كه شماری از رفتار و عملکردهای خالف قوانین كه از سوی برخی از 
كاركنان دستگاه های اداری سر می زند ناشی از سوءنیت آنان نبوده بلکه ريشه در جهل ايشان به 
قوانین و مقررات دارد؛ لذا می توان با راهنمايی و ارايه طريق صحیح و به هنگام و نیز پاسخگويی 
به پرسش ها و رفع ابهام از ذهن ايشان به قوانین، اين قبیل افراد را از آلوده شدن به رفتار و عملکرد 

خالف يا معارض با قوانین بازداشت.
دراين ارتباط بسیجیان می توانند با اشراف بر قوانین در انجام اين مهم نقش تأثیرگذاری را ايفا 

كرده و مرجعی مطمئن و مطلع برای ارايه راهنمايی و مشاوره برای ساير همکاران خود باشند.
9. كمک به دستگاه های حراستی و نظارتی:

كمک به دستگاه های حراستی و نظارتی برای كشف و مقابله با افراد ايجادكننده ی نارضايتی و 
سوء جريان در درون دستگاه های حکومتی از ديگر راهکارها و روش های بسیجیان در مسیر تأمین 
و ارتقای سالمت سامانه اداری كشور است. يقیناً تعداد اين گونه افراد مشکل آفرين و مسأله ساز در 
مقايسه با خیل كاركنان شريف اداری كشور قلیل است؛ لیکن آثار و تبعات ناشی از اقداماتشان در 
سلب اعتماد میان مردم و نظام اداری و ناكارآمد جلوه دادن آن، شديد و تخريب كننده خواهد بود.

1. از بیانات مقام معظم رهبری در ديدار رئیس، معاونان و مسئوالن سازمان بازرسی كل كشور 1375/12/6
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و  سرچشمه ها  شدن  كور  به  منجر  جريان ها  يا  افراد  اين گونه  به موقع  شناسايی  ازاين رو، 
زيرشاخه های فتنه فساد مالی، اداری و... شده، به تقويت انگیزه و اراده های ضد فساد در دستگاه ها 

خواهد انجامید.
10. تدبیر و ارايه راهکار جهت كاهش هزينه ها و حفظ بیت المال در دستگاه ها:

دستگاه ها،  در  غیرضروری  هزينه های  كاهش  راهکارهای  و  راه ها  يافتن  به منظور  تدبیر 
انجام امور با حداقل هزينه و صرف بیت المال در مسیر و موارد حقه آن را می توان يکی ديگر 
از روش هايی دانست كه بسیجیان می توانند با انجام آن به ايفای نقش و سهم خود در جهت 

سالم سازی دستگاه های اداری از آفت قصور يا تقصیر در مصرف بی محابای بیت المال بپردازند.
بسیجیان می توانند با تحلیل روش ها و اسلوب اجرايی جاری در دستگاه های متبوعه خود و 
استفاده از الگوهای جاری در ساير دستگاه ها، روش يا روش های بهینه ای را كه متضمن انجام امور 
توأم با رعايت حدود و حقوق بیت المال باشد را استخراج و به مبادی ذی ربط دستگاه محل خدمت 

خود ارايه دهند.
در دستگاه هايی كه به خصوص با امور عمران و صنعت سروكار دارند هرساله طرح های 
مختلف كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت متعددی به اجرا درمی آيد. پروژه هايی كه بسیاری از 
آن ها به صورت پیمانکاری بوده و توسط بخش خصوصی صورت می پذيرد. می توان با فراهم 
كردن تمهیدات الزم وظیفه ارزيابی اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای پروژه را بر عهده 

بسیجیان دستگاه های اداری گذاشت.
در اين راستا پايگاه های بسیج ادارات می توانند با تشکیل گروه های تخصصی و فنی ضمن 
تقويت توانايی های خود در اين عرصه، با ُحسن نظارت بر روند و نحوه ی اجرای طرح های 
مختلف ادارات متبوع خود چون چشمی بیدار، بینا و امین، حافظ حريم قانون، حدود بیت المال و 

حقوق و منافع سازمان متبوع خود باشند.
نقش مدیران بسیجی در سالم سازی دستگاه های دولتی:

تساهل و تسامح نسبت به فساد يکی ديگر از موانع كنترل فساد به خصوص در حوزه ی سیاسی 
و اداری است. موارد زير را می توان عمده ترين داليلی دانست كه موجبات چشم پوشی نسبت به 

فساد اداری را فراهم می آورد:
ـ ترجیح برخی مديران درزمینه ی ارايه ی فرصت های كسب درآمد و موقعیت بهتر از طرق  1
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نامشروع به جای اعطای امتیازهای قانونی به حامیان سیاسی خود؛
ـ ناتوانی در افزايش حقوق و مزايای كاركنان كه منجر به چشم پوشی از موارد تخلف   2

می شود؛
ـ جلوگیری از بروز تفرقه و تنش؛  3

ـ حفظ مشروعیت و آبروی نظام اداری از طريق مسکوت گذاردن مصاديق فساد اداری.  4
بديهی است بسیج به حکم گستردگی و دامنه نفوذ و حضورش در میان اقشار و صنوف 
مختلف جامعه در سطح خاصی محدود نمانده است. ازجمله اين اقشار مديران و مسئوالن 
دستگاه های دولتی هستند. يقیناً كثیری از اين مديران، خود از اعضا و فعاالن اين نهاد بوده يا در 
زمره متخلقین به اخالق و سیره و سلوک بسیجی هستند. اين قسم از مديران خود داعیه دار حفظ 
فضايل و ارزش های اسالمی در جامعه و به خصوص در حوزه تحت مسئولیت خود می باشند. 
آنان به  حکم بايسته ها و شاخصه های تفکر بسیج- پايه بايد طاليه دار انجام امور بر مدار و محور 
قوانین بوده، اجازه و مجال تخطی از آن در حوزه تحت مديريت خود را ندهند. اين قشر از مديران 
می توانند با انجام و هدايت اقدامات شش گانه زير برای تحقق اين مهم )سالم تر سازی دستگاه های 

اداری( به ايفای نقش بپردازند:
الف( از صحت و سالمت تصمیمات و اقدامات خود و قرار داشتن آن بر مدار و محور 
قوانین اطمینان حاصل كنند. اين اطمینان از طرق مختلف ازجمله صرف دقت و فرصت مناسب 
برای اتخاذ تصمیمات، مشاوره با افراد متعهد و متخصص و نیز توجه به هشدارها و توصیه های 

دستگاه های نظارتی می تواند حاصل شود.
ب( با روی گشاده از انتقادها و پیشنهادهای مطرح در خصوص حوزه عملکردی خود استقبال 
كرده، حتی افرادی را مشخص كنند تا تصمیمات و اقداماتشان را زير ذره بین برده و با يک نظارت 
درون سیستمی آن ها را در محک نقد و بررسی قرار داده، نظرات و پیشنهادهای اصالحی خود را 

به موقع و به دوراز هرگونه مصلحت انديشی يا خودسانسوری به وی منتقل كنند.
ج( با برخورد سريع، قانونی و قاطع با مصاديق رفتار و اعمال افراد زيرمجموعه خود كه مصداق 
عبور از قوانین و هنجارهای جامعه و يا بی اعتنايی به آن به  شمار می رود اين پیام را به همگان منتقل 
كنند كه در مبارزه با مصاديق مفاسد، جدی و مصمم بوده و هیچ گونه سفارشی را نیز در اين راستا 

نمی پذيرند.
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د( با اتخاذ تدابیر مناسب ازجمله تقويت واحدهای نظارتی و حراستی از بروز مفاسد جلوگیری 
كرده، به عبارتی عالج واقعه قبل از وقوع كنند.

ه( هدايت امور و مديريت ها را به افراد متعهد و متخصص سپرده و افراد فرصت طلب و بیگانه 
با دغدغه های اسالمی را از دست يازيدن به جايگاه هايی كه امانت خدا و مردم به شمار می آيد دور 

نگهدارند.
و( قوانین و مقررات و نیز خطوط قرمز را برای كلیه مديران و كاركنان زيرمجموعه خود به طور 
صريح و روشن ترسیم و تبیین كرده، بدين وسیله عذر جهل به قوانین را از آنان بگیرند تا به هنگام 
ارتکاب تخلف، عدم آگاهی به قوانین يا مطالبات دستگاه را دست مايه های برای توجیه فعل يا 
رفتار خود قرار ندهند. ضمن آن كه انجام اين مهم باعث خواهد شد تا منابع مهم دستگاه كه همان 
نیروی انسانی  است از خطر مواجهه يا تسلیم شدن در برابر وساوس درونی و بیرونی مصون بمانند.

نتیجه گیری
تأثیر عوامل گوناگون در شکل گیری فساد به آن ماهیت پیچیده ای داده است كه درنتیجه آن 
بسیاری از برنامه های طراحی شده دولت ها برای مبارزه با فساد به شکست انجامیده است؛ بنابراين 
از گذشته تا امروز با وجود برنامه های اصالحات اداری و قوانینی كه برای مبارزه با فساد اداری يا 

تعديل آن وضع شده است، پديده فساد اداری هنوز برطرف نشده است.
بی گمان علت آن كمبود قوانین نیست بلکه بايد علت اصلی استمرار فساد اداری را در عوامل 

ـ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اداری( جستجو كرد. ديگری )فرهنگی 
ازجمله مهم ترين راهکارهای مقابله با فساد، فعال تر كردن نهادهای مردمی و استفاده از ابزار 
مهم نظارت همگانی است. نظارتی كه در گستره كشور فعال شده و بتواند بر افعال و عملکرد 

كارگزاران حکومتی نظارت كند.
 در كشور ما بسیج به عنوان بزرگ ترين تشکل مردمی و غیردولتی می تواند نقشی بسزا 
دراين باره ايفا كند. در اين مقاله انواع نقش هايی كه بسیجیان می توانند در اين زمینه ايفا كنند را 

مورد بررسی قرار داديم.
 نقش هايی كه البته ايفای هرچه بهینه برخی از آن ها نیازمند تدوين قوانین و مقرراتی نیز است 
تا دلگرمی بیشتری به كسانی دهد كه دل درگرو موفقیت نظام اسالمی بسته و موفقیت انقالب 
اسالمی در نظام سازی و ارايه الگوی عملی از يک حاكمیت مردم ساالر دينی موفق را آرزوی 
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قلبی خود می دانند. 
فهرست منابع و مآخذ

- قرآن كريم
- نهج البالغه

- مجموعه بیانات حضرت امام خمینی )ره(
- بیانات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه تهران 1379/9/25

- بیانات مقام معظم رهبری در ديدار بسیجیان استان خراسان شمالی 1391/7/24
- بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در اجتماع بزرگ زائران حرم امام خمینی )ره( 1381/3/14

- بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در خطبه های نماز جمعه تهران  1380/9/16
- بیانات مقام معظم رهبری در ديدار جمعی از بسیجیان 1378/9/3

- بیانات مقام معظم رهبری در مراسم بیعت جمع كثیری از بسیجیان نمونه 1368/4/6
- اسفندياری، خلیل )1386(، تأملی بر نقش و وظیفه بسیج در نظارت بر عملکرد دستگاه های 

اداری و سالم سازی آن ها، روزنامه رسالت، سال بیست و دوم، شماره 6192، 1386.
- خداداد حسینی، سید حمید و فرهادی نژاد، محسن )1380(. بررسی فساد اداری و روش های 

كنترل آن، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره پنجم، شماره اول.
- روزنامه جمهوری اسالمی 1371/4/23

- سازمان بازرسی كل كشور )1386(، فساد اداری، عوامل بروز و راه كارهای پیش گیری و 
مقابله با آن.

- سلطانی، ايرج )1379(، پیامدهای برخاسته از تخلفات اداری در سازمان های صنعتی و 
تولیدی بخش دولتی، ارتقای سالمت نظام اداری، تهران، مركز آموزش مديريت دولتی.

- صبوری، منوچهر )1380(، جامعه شناسی سازمان ها، بوروكراسی مدرن ايران، تهران، سخن.
- عابدی جعفری، حسن و حبیبی، لیلی )1388(، نقش جامعه مدنی در مبارزه با فساد، همايش 

ارتقای سالمت اداری سازمان بازرسی كل كشور.
- كامرانی، علیرضا )1383(، نقش و جايگاه مشاركت مردمی در امر نظارت كارآمد، مجموعه 

مقاالت سومین همايش نظارت كارآمد سازمان بازرسی كل كشور.
.www.ict.gov.ir ،كیانی منش، كامران )1386(، تأمّلی بر موضوع فساد اداری -
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- محمودی، محمدمهدی )1383(، نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری.
- مركز آموزش و تحقیقات صنعتی ايران )1387(، نقش مديريت در بهبود سالمت اداری.

- نجف پور، شعبان و كمالی، يحیی )1388(، نقش رسانه ها در پیشگیری و مبارزه با فساد و ارايه 
راهکارهای عملی، مجموعه مقاالت همايش ارتقای سالمت اداری، سازمان بازرسی كل كشور.
- وثوقی، منصور و علی اكبر نیک خلق )1385(، مبانی جامعه شناسی، تهران، بهینه، چ پانزدهم.
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اثرات تورم بر فساد اداری و مالی و روش های کنترل آن
مطالعه موردی: گروه کشورهای درحال توسعه اسالمی 

)2003-2013(
یاور خانزاده1 
جعفر حسینی2 

احمد توکل مقدم3 

هدف اصلی اين پژوهش بررسی تأثیر نرخ تورم بر فساد اداری و مالی در گروه كشورهای 
درحال توسعه اسالمی طی سال های 2013 – 2003 است. برای اين منظور از شاخص ادراک فساد 
برای اندازه گیری فساد اداری و مالی استفاده شده و مدل تحقیق با استفاده از تکنیک داده های 
تابلويی تخمین زده شده است. نتايج حاصل از تحقیق حاكی است نرخ تورم بر شاخص ادراک 
فساد تأثیر منفی داشته و بر متغیرهای درآمد سرانه و اندازه دولت تأثیر مثبت داشته است؛ ولی 
متغیر اندازه دولت در اين پژوهش و برای اين گروه از كشورها بر شاخص ادراک فساد تأثیر 
معنی داری نداشته و لذا قابلیت تفسیر ندارد؛ ازاين رو مهم ترين راهکار سیاستی اين پژوهش آن 
است كه مسئوالن و سیاست گذاران اقتصادی كشور كه دغدغه سالم سازی محیط اقتصادی كشور 
را دارند می بايست به صورت جدی در جهت كنترل تورم گام بردارند. همچنین هرچقدر دولت در 
سیاستگذاری های اقتصادی موفق تر حاضر شود و در جهت افزايش درآمد سرانه موفقیت بیشتری 

حاصل كند، به تناسب در كنترل مفاسد مالی و اداری توفیق خواهد يافت.
کلید واژه ها: نرخ تورم، شاخص ادراک فساد، کشورهای درحال توسعه اسالمی 

)دی هشت4 (، اقتصاد مقاومتی، رهیافت داده های تابلویی
JEL: C23, E31,E62 طبقه بندی

1. كارشناس ارشد اقتصاد اسالمی دانشگاه علوم اقتصادی )امور اقتصادی سابق(، بازرس اداره كل امور اقتصادی و دارايی سازمان بازرسی كل كشور 
)نويسنده مسئول(

2. كارشناس ارشد اقتصاد، سربازرس اداره كل امور اقتصادی و دارايی سازمان بازرسی كل كشور
3. كارشناس ارشد مديريت اجرايی، بازرس كل امور اقتصادی و دارايی سازمان بازرسی كل كشور

4. كشورهای درحال توسعه اسالمی )D8( عبارت اند از: ايران، اندونزی، بنگالدش، پاكستان، تركیه، مالزی، مصر و نیجريه
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مقدمه
تولید و رشد  اندازه گیری  اقتصادی  ارزيابی هر  و  برای سنجش  مهم  مؤلفه های  از  يکی 
تولید و رشد  اقتصادی گسترش  انديشمندان و سیاستمداران  نظر  است. طبق  سرمايه گذاری 
بهره وری نیاز به سرمايه گذاری مولد دارد تا موتور تولید تغذيه شود. تأمین منابع سرمايه گذاری 
در هر جامعه ای جزء وظايف و اختیارات مؤسسات مالی است. اين امر مهم نیاز به نقدينگی دارد 
كه بايستی بانک مركزی در هر جامعه ای نقدينگی را برای مؤسسات تأمین كند؛ اما طبق رويه های 
اقتصادی نقدينگی بیش ازحد كه متناسب با ساختار بودجه كشور نباشد منجر به بروز تورم در 
اقتصاد می شود. از آثار مخرب تورم می توان به افزايش نااطمینانی و بی ثباتی در اقتصاد كالن و 

كاهش سرمايه گذاری بلندمدت و عوامل ديگر نظیر بروز فساد اداری اشاره كرد.
 داليل متعددی وجود دارد كه نشان می دهد متغیرهای فساد اداری و نرخ تورم با يکديگر 
ارتباط دارند. يکی از مهم ترين اين داليل نظريه وضع مالیات بهینه1  است كه بیان می كنند دولت ها 
از طريق پديده حق ضرب پول2، تمايل به افزايش نرخ تورم دارند. از طرف ديگر هزينه های 
جمع آوری مالیات و همچنین فرار مالیاتی3 موجب می شود تا دولت ها بر اهرم مالیات تورمی4  
به عنوان يکی از منابع درآمدهای دولت تأكید كنند؛ عالوه براين فساد اداری می تواند منجر به فرار 
سرمايه شده و از اين طريق بر درآمدهای مالیاتی دولت مؤثر باشد. با عنايت به اين موارد مالحظه 
می شود كه متغیرهای نرخ تورم و فساد اداری به لحاظ نظری می توانند با يکديگر ارتباط مستقیمی 
داشته باشند؛ لذا بررسی ارتباط بین تورم و فساد مالی و اداری و روش های مقابله با اين پديده، 
بااهمیت به نظر می رسد. در اين مقاله به صورت تجربی تأثیر نرخ تورم بر فساد در گروه كشورهای 
D8 با بهره گیری از تکنیک داده های تابلويی در سال های 2013-2003 بررسی شده است. فرضیه 

اصلی تحقیق اين است كه نرخ تورم باال منجر به فساد مالی می شود. همچنین محقق به دنبال يافتن 
پاسخ اين سؤال است كه چه ارتباطی بین تورم و فساد مالی وجود دارد؟ بر اساس هدف اين مطالعه 

بخش های تشکیل دهنده مقاله به صورت زير سازماندهی شده است:
 در بخش دوم به پیشینه ی تحقیق پرداخته شده، در بخش سوم مبانی نظری تحقیق، در بخش 
چهارم روش شناسی تحقیق، در بخش پنجم تجزيه وتحلیل نتايج و درنهايت در بخش ششم به 

نتیجه گیری و ارايه پیشنهادات اشاره شده است.
1. Theory of Optimal Taxation
2. Seigniorage
3. Tax Evasion
4. Inflationary Tax
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2. پیشینه تحقیق
 درزمینه ی بررسی رابطه بین فساد و نرخ تورم در خارج از كشور تحقیقات گسترده ای انجام 

گرفته كه در ادامه به مهم ترين مطالعات انجام يافته خارجی و داخلی اشاره می شود.
1--2 مطالعات انجام گرفته خارجی

المرهوبی )2000( به بررسی رابطه بین پديده فساد و تورم در 41 كشور با استفاده از داده های 
میانگیری شده در دوره 1995-1980 پرداخته است. در اين مطالعه به منظور دستیابی به نتايج 
قابل اتکا از شاخص های استقالل بانک مركزی، سطح توسعه يافتگی و درجه باز بودن اقتصاد 
به عنوان متغیرهای كنترلی استفاده شده است. شواهد تجربی به دست آمده داللت بر آن دارند كه 
فساد به عنوان يکی از عوامل توضیح دهنده تورم عمل می كنند؛ به اين معنی كه كشورهای با سطح 
باالتری از فعالیت های فاسد، تورم های باالتری را تجربه می كنند. مطالعه هانا يوسفی )1388( با 
استفاده از نمونه ای شامل تقريباً 100 كشور و به كارگیری روش های مقطع عرضی و پانل نشان داد 
كه پديده فساد می تواند توضیحی برای نرخ های باالی تورم باشد. همچنین يافته های اين مطالعه 

اشاره می كنند كه اثر فساد بر روی تورم در كشورهای درحال توسعه بیشتر است.
هانگ و وی1 )2001( در مطالعه ای به بررسی رابطه بین فساد و سیاست های پولی می پردازند. 
آن ها در اين مطالعه با بیان اين كه میزان فساد در كشورهای مختلف، متفاوت است، با ارايه يک مدل 
بین كشوری نتیجه گیری می كنند كه در كشورهای با میزان فساد باالتر، رابطه مثبت و معنی داری 

بین فساد و تورم مشاهده می شود.
دی تال و برائن2 )2004( در مطالعه ای به بررسی رابطه بین تورم، بی ثباتی تورم و فساد می پردازند. 
آن ها در اين مطالعه با استفاده از داده های تورم و فساد مربوط به 75 كشور، به اين نتیجه می رسند كه 
بی ثباتی و تغییرات تورم می تواند منجر به فساد باالتر و سرمايه گذاری كمتر شود. آن ها همچنین در 

مطالعه خود نشان می دهند كه سیاست های رقابتی می تواند فساد را كاهش دهد.
ويندلین و هیلمن3 )2007( به مطالعه رابطه بین سیاست رقابتی، تورم و فساد می پردازند. آن ها 
با استفاده از تحلیل های رگرسیونی به بررسی رابطه بین متغیرهای فوق در 23 كشور آفريقايی 
می پردازند و در اين مطالعه به اين نتیجه می رسند كه با وجود رابطه بین فساد و تورم در اين 

1. Theory of Optimal Taxation
2. Seigniorage
3. Tax Evasion

اثرات تورم بر فساد اداری و مالی و روش های کنترل آن
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كشورها، بین سیاست های رقابتی و تورم رابطه معناداری مشاهده نمی شود.
رحمانی و يوسفی1  )2008( در مقاله ای به بررسی ارتباط بین فساد اداری، سیاست های پولی و 
نرخ تورم در 97 كشور درحال توسعه و توسعه يافته طی سال های 2005 - 2003 می پردازند. آن ها 
در مطالعه خود به اين نتیجه می رسند كه بین فساد اداری و نرخ تورم در كشورهای موردبررسی 
رابطه مثبت و معنی دار برقرار بوده و اين رابطه مثبت با واردكردن متغیر نرخ رشد عرضه پول در 

مدل همچنان حفظ می شود.
قوش و نینیديز2 )2010( به بررسی رابطه بین فساد در مالیه عمومی يا فساد در سیستم اداری و 
رابطه آن با تورم، رشد و مالیات می پردازند. آن ها در اين مطالعه اشاره می كنند كه فساد در مالیه 
عمومی به سه شکل ممکن است رخ دهد: اوالً، كاهش در درآمدهای مالیاتی اخذشده از خانوارها 
ثانیاً، افزايش تورمی پرداختی های دولتی و ثالثاً، كاهش بهره وری و كارايی مخارج دولتی. آن ها 
در اين مطالعه به اين نتیجه می رسند كه افزايش فساد به هر يک از سه شکل فوق، منجر به افزايش 

تورم و كاهش رشد می شود كه دراين بین اثر فساد بر رشد اقتصادی قابل توجه است.
گولزار و همکاران3 )2011( در مطالعه ای به بررسی همبستگی بین شاخص ادراک فساد و 
نرخ تورم در كشورهای هند و پاكستان طی سال های -2009 1995 می پردازند. يافته های تجربی 
اين مطالعه نشان می دهد كه همبستگی بین شاخص ادراک فساد و نرخ تورم در پاكستان ضعیف 
بوده است. درحالی كه اين ارتباط در كشور هند قوی است؛ به عبارت ديگر همبستگی مثبت و 

معنی داری بین شاخص ادراک فساد و نرخ تورم در هند برقرار است.
دمیر و پراكسا4 )2011( با بهره گیری از رهیافت داده های تابلويی به بررسی تأثیر شاخص 
ادراک فساد اداری بر نرخ تورم در 10 كشور منتخب عضو اتحاديه اروپا طی سال های -2008 
1995 می پردازند. آن ها در اين مطالعه به اين نتیجه می رسند كه شاخص ادراک فساد اداری تأثیر 

مثبت و معنی داری بر نرخ تورم در كشورهای موردبررسی داشته است.
ديوان5 )2011( با استفاده از رهیافت داده های تابلويی به بررسی ارتباط بین متغیرهای فساد 
اداری و نرخ تورم در بنگالدش طی سال های 2009 - 1995 می پردازد. وی در مطالعه خود نتیجه 

1. Rahmani and Yousefi
2. Ghosh and Neanidis
3. Gulzar et al
4. Damir and Praksa
5. Dewan



79

می گیرد كه شاخص ادراک فساد اداری تأثیر مثبت بر نرخ تورم داشته است؛ اما اين تأثیرگذاری 
به لحاظ آماری معنی دار نیست.

2--2 مطالعات انجام گرفته در ايران
 با بررسی سابقه پژوهش های انجام گرفته در داخل كشور به اين نتیجه رسیديم كه مطالعات 
خیلی محدودی در مورد ارتباط بین تورم و فساد اداری صورت گرفته و اكثر مطالعات به بررسی 
ارتباط بین فساد اداری، رشد اقتصادی، سرمايه گذاری، استقالل بانک مركزی و آزادی اقتصادی 

پرداخته اند كه در ادامه به تعداد محدودی از آن ها اشاره می شود.
جعفری صمیمی )1380( فساد و استقالل بانک مركزی در كشورهای برگزيده درحال توسعه 
طی سال های 1998-1990 را بررسی می كنند. نتايج به دست آمده از اين مطالعه نشان می دهد كه 
بین استقالل بانک مركزی و كاهش فساد در كشورهای درحال توسعه رابطه ی معنی داری وجود 

دارد.
سامتی و همکاران )1385( در مطالعه ای با استفاده از سه مدل، اثر آزادی اقتصادی و اجزای 
آن بر فساد مالی را بررسی می كنند. اين مدل ها با رويکرد داده های تابلويی برای 73 كشور طی 
سال های 2003 – 2000 برآورد شده است. نتايج، بیانگر اثر مثبت و معنی دار سه جزء اصلی آزادی 
اقتصادی )ساختار قضايی و امنیت حقوق مالکیت، پول سالم، آزادی مبادله با خارجی ها( و اثر 

بی معنی دو جزء ديگر )اندازه ی دولت و قوانین و مقررات( بر فساد مالی است.
صادقی و فشاری )1390( در مطالعه ای تحت عنوان »بررسی تأثیر شاخص ادراک فساد بر 
نرخ تورم، مطالعه موردی: كشورهای منطقه منا )MENA(« با استفاده از رهیافت داده های تابلويی 
به بررسی تأثیر فساد اداری بر نرخ تورم پرداخته اند. نتايج مطالعات آن ها داللت بر اين دارد كه 

شاخص های ادراک فساد تأثیر منفی بر نرخ تورم دارد.
رحمانی، كمیجانی و فالحی )1391( با استفاده از رهیافت پنل ديتا به تحلیل رابطه بین فساد و 
مالیات تورمی در نمونه ای شامل 110 كشور پرداخته و به اين نتیجه رسیدند كه سطح فساد بیشتر با 
ثابت بودن ساير شرايط منجر به افزايش نسبت مالیات تورمی می شود. همچنین دريافتند كه اثر فساد 

بر روی مالیات تورمی در كشورهای درحال توسعه بیشتر است.
با بررسی مطالعات خارجی و داخلی می توان بیان كرد در اغلب مطالعات خارجی به بررسی 
اثر فساد بر روی تورم پرداخته  شده و در مطالعات داخلی به بررسی تأثیر تورم بر روی فساد اداری 

اثرات تورم بر فساد اداری و مالی و روش های کنترل آن
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پرداخته نشده است؛ لذا انجام اين مطالعه به صورت تجربی حائز اهمیت بوده و نسبت به مطالعات 
پیشین دارای نوآوری است.
3. ادبیات نظری تحقیق

 در اين بخش ابتدا به بیان آناتومی فساد و انواع فساد اداری پرداخته شده و سپس در قسمت 
دوم فساد مالی موردبررسی قرارگرفته و در بخش سوم به صورت اجمالی به تجزيه وتحلیل ارتباط 

بین نرخ تورم و فساد پرداخته می شود.
1--3 آناتومی فساد

 فساد تا جايی كه به سازمان و فرآيندهای سازمانی مربوط می شود به اجزای سه گانه ی سیاسی، 
قانونی و اداری قابل تقسیم است كه در اين مقاله فقط فساد اداری و مالی موردبررسی قرارگرفته 

است.
- فساد سیاسی: بنا به تعريفی كلی، فساد سیاسی عبارت است از سوءاستفاده از قدرت سیاسی 
در جهت اهداف شخصی و نامشروع. اصوالً فساد سیاسی و قدرت، همزاد يکديگرند؛ يعنی 
تا زمانی كه قدرت وجود نداشته باشد از فساد سیاسی هم اثری نخواهد بود. همان گونه كه 
روسو می گويد: »فساد سیاسی نتیجه ی حتمی كشمکش و تالش بر سر كسب قدرت است« 

)فرهادی نژاد، 1388(.
- فساد قانونی: منظور از فساد قانونی وضع قوانین تبعیض آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند 
و طبقات مورد لطف حکومت است. اين نوع رفتار كه در اصطالح به آن فساد قانونی اطالق 
می شود اين باور عمومی كه فساد فقط شامل اعمالی می شود كه مغاير با قانون باشد را رد 
می كنند؛ برای مثال قوانینی كه بدون هیچ گونه توجیه اقتصادی و يا اجتماعی انحصار خريد، 
فروش يا تولید يک محصول را به يک فرد يا گروه از افراد اختصاص می دهند نمونه هايی از 

اين نوع فساد هستند )حبیبی، 1375، ص 14(.
ـ فساد اداری: صاحب نظران به مقتضای زاويه ای كه برای نگريستن به اين پديده انتخاب 
كرده اند تعريف مختلف و بعضاً مشابهی از فساد اداری ارايه كرده اند؛ به عنوان نمونه جیمز 
اسکات معتقد است فساد اداری به رفتاری اطالق می شود كه ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع 
خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و يا موقعیت بهتر خارج از چارچوب رسمی وظايف 
يک نقش دولتی عمل می كنند )اسکات، 1972(. تعريفی كه به ساير تعاريف ترجیح داده 
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می شود تعريفی است كه ساموئل هانتینگتون ارايه داده است كه در اينجا با اندكی اصالح و 
بهبود آورده می شود. وی معتقد است: فساد اداری به مجموعه رفتارهای آن دسته از كاركنان 
بخش عمومی اطالق می شود كه در جهت منافع غیرسازمانی ضوابط و عرف پذيرفته شده را 
ناديده می گیرند )هانتینگتون، 1370، ص 91 ـ 90، كلیتگارد، 1375، ص 35(. به عبارت ديگر 
فساد ابزاری نامشروع برای برآوردن تقاضاهای نامشروع از نظام اداری است. در ادامه به انواع 

فساد اداری و فساد مالی به طور مختصر اشاره می شود.
 1-1--3 انواع فساد اداری

 فساد اداری به  وضعیتی در نظام اداری گفته می شود كه در اثر تخلفات مکرر و مستمر 
كاركنان به وجود می آيد و جنبه ای فراگیر دارد كه درنهايت آن را از كارايی و اثربخشی مورد 
انتظار بازمی دارد. اين تخلفات كه درمجموع به فساد اداری منجر می شوند انواع گوناگونی 

دارند كه رايج ترين آن ها عبارت اند از:
1ـ  فساد مالی كه خود به چندين نوع تقسیم می شود:

ـ ارتشاء،
ـ اختالس،

ـ فساد در خريدهای دولتی از بخش خصوصی،
ـ فساد در قراردادهای مقاطعه كاری دولت با پیمانکاران،

ـ فساد مالیاتی؛
2ـ  استفاده شخصی از اموال دولتی؛

3ـ  كم كاری، گزارش مأموريت كاذب، صرف وقت در اداره برای انجام كارهايی  غیر از 
وظیفه اصلی؛

4ـ  سرقت اموال عمومی از سوی كاركنان؛
5ـ  اسراف و تبذير؛

6ـ  ترجیح روابط بر ضوابط؛
7ـ  فساد در شناسايی و مبارزه با قانون شکنی )تساهل و تسامح نسبت به فساد(؛

8ـ  فساد در ارايه كاال و خدمات دولتی؛
9ـ  فساد در صدور مجوز برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی؛

اثرات تورم بر فساد اداری و مالی و روش های کنترل آن
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10 ـ فساد استخدامی: عدم رعايت ضوابط و معیارهای شايستگی در گزينش، انتخاب و 
ارتقاء افراد در سازمان. 

در ادامه مطالب به فساد مالی و تعامل آن با سیاست های پولی و مالی و رابطه آن با تورم با 
تأكید بر مؤلفه های اقتصاد مقاومتی اشاره می شود.

2--3 فساد مالی
 تاكنون تعاريف بسیاری از فساد مالی شده است و برخی صاحب نظران تعاريفی جدی از 
آن ارايه می كنند. كلمه »فساد« از ريشه »فسد« بوده كه به معنای جلوگیری از انجام اعمال درست 
و سالم است و در زبان انگلیسی با عنوان »Corruption« و ريشه التینی »rumpere« مطرح 
می شود كه به معنای شکستن و نقض كردن است و چیزی كه شکسته يا نقض می شود می تواند 
قوانین و مقررات يا قواعد اداری باشد )تانزی، 1378، ص 182 و 183(. بدين معنا فساد يعنی هر 

پديده ای كه مجموعه ای را از اهداف و كاركردهای خود بازدارد.
 به هر نوع تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و سوءاستفاده از موقعیت و استفاده غیرقانونی 
از اختیارات و قدرت در جهت استفاده از امکانات مالی، فساد مالی اطالق می شود كه دارای 
مصاديقی چون اختالس، رشوه، اخاذی و رانت های اقتصادی، برداشت و دخل و تصرف 
غیرقانونی در وجوه و اموال، استفاده از امتیازات و بهره برداری های مالی و اشکال گوناگون 
ديگر است. به عبارت خالصه فساد مالی، سوءاستفاده از مقام و موقعیت دولتی )عمومی( برای 

كسب منافع شخصی است )استر فلد، بی تا، صص20-13(.
 در دهه های اخیر برخی از صاحب نظران به عللی كه اكنون منسوخ شده وجود و شیوع فساد 
مالی را تسهیل كننده و »گريس« توسعه می دانستند و مدعی بودند كه فساد مالی و انجام مصاديق 
آن راهی مؤثر برای دور زدن مقررات مزاحم و دست و پاگیر در نظام غیر اثربخش است و 
از طرفی فساد اين امکان را به كسانی كه وقت آن ها باارزش است می دهد تا به طور مستقیم به 
اول صف بیايند يا تقديم پروژه به شركت هايی كه سودآورترين هستند صورت گیرد؛ بنابراين 
می توانند باالترين رشوه ها را بدهند تا به نتايج ثمربخش تری برسند )لین، 1986، صص -337 
341؛ هانتینگتون، 1968، صص -385 387(. اين گروه به هیچ وجه ضايعات اخالقی، اجتماعی 
و اقتصادی ناشی از فساد را در نظر نمی گیرند. اينان فراموش می كنند كه فساد مالی نوعی سرقت 
از منابع عمومی و به نوعی مخرب اقتصاد جامعه است و تخصیص استعدادها نادرست صورت 
می گیرد و افراد فاسد تصمیم های نادرستی می گیرند؛ زيرا ترجیح می دهند از طرح های زير 
استاندارد، پیچیده، پرهزينه و سرمايه بر حمايت كنند و در عوض آسان تر بتوانند مبالغ هنگفتی را 

به سود خود به دست آورند )حسن دادگر(.
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 شواهد و تحقیقات بسیاری وجود دارد كه نشان می دهد بین وسعِت كارهای فاسد و میزان 
زمانی كه مديران َصرف مالقات با مسئوالن دولتی به منظور جلب نظر آن ها می كنند، رابطه ای 
مستقیم وجود دارد. براساس نتايج تحقیقی صاحبان شركت هايی كه رشوه بیشتری می پردازند 
در مقايسه با كسانی كه رشوه كمتری می پردازند، ناچارند يک سوم وقت بیشتری را با مسئوالن 
دولتی صرف كنند. اين نتیجه نشان داد كه لزوماً انجام كارهای فسادآمیز، زمان انجام كار را 

تسريع نمی بخشد )كافمن، 1377، صص -21 24(.
1-3--3 فساد و تعامل بین سیاست های پولی و مالی

 حذف مشکالت ناشی از ناسازگاری زمانی، ايجاد يک چارچوب برای تورم هدف گذاری 
شده و دستیابی به ثبات قیمت ها به عنوان اهداف اساسی در مستقل كردن بانک های مركزی 
به حساب می آيند. باوجود مستقل كردن بانک های مركزی در بسیاری از كشورها، تفاوت های 
عظیمی در عملکرد پولی و مالی آن ها مشاهده می شود. می توان پديده فساد را به عنوان توضیحی 
برای اين تفاوت ها برشمرد. به منظور نگاه دقیق تر به اين مسأله بايد به بررسی ارتباط میان انباشت 
بدهی و فساد در سطوح مختلف استقالل بانک مركزی پرداخت. مطالعات تجربی در اين زمینه 
اشاره می كنند كه فساد منجر به انباشت بدهی بیشتر توسط دولت ها می شود. حتی اگر بانک 
مركزی مستقلی به صورت قانونی ايجاد شده باشد، فساد از طريق تأثیر گذاشتن بر درآمدها و 
هزينه های عمومی منجر به ايجاد انگیزه در دولت برای استفاده از سیاست بدهی می شود. اين 
امر منجر به ايجاد فشار بر بانک مركزی با سطوح مختلف استقالل در جهت اتخاذ سیاست های 
انبساطی می شود و از اين طريق به طور غیرمستقیم سیاست پولی را تحت تأثیر قرار می دهد. با 
سطح معینی از استقالل بانک مركزی، فساد منجر به عملکرد ضعیف تر مقامات پولی در حذف 
تورش )میل( تورمی و كاهش انتقال تورم )و درآمدهای حق الضرب( از سوی عملکرد دولت 
می شود )رحمانی، كمیجانی و فالحی، 1391(. در ادامه مبحث در قسمت 3-3-3  به مدل 

مفهومی چگونگی تأثیر تورم بر فساد و تجزيه وتحلیل آن اشاره می شود.
2-3--3 رابطه بین تورم و فساد اقتصادی با تأكید بر مؤلفه های اقتصاد مقاومتی

 مدتی است بحث اقتصاد مقاومتی در محافل رسانه ای و كارشناسی مطرح شده است. 
در توصیف اين مفهوم می توان چند مؤلفه ی اساسی را در نظر گرفت؛ اصلی ترين مؤلفه ی 
اقتصاد مقاومتی عبارت است از حمايت از تولید داخلی؛ مؤلفه ی دوم در مفهوم اقتصاد مقاومتی 
عبارت است از پرهیز از اسراف و درنهايت مؤلفه ی سوم كه در اين مقاله بیشتر تمركز روی آن 
است، مبارزه با فساد اقتصادی نهفته است. فساد اقتصادی به معنای دسترسی به منابع و مواهب 
اقتصادی بدون پرداخت مابه ازای آن است. به بیان ديگر اگر افرادی بتوانند بدون ايفای نقش در 
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چرخه ی تولید به ثروت دست پیدا كنند، در اين صورت فساد اقتصادی رخ داده است. درواقع 
در اين تعريف مفهوم فساد اقتصادی وسیع تر از مواردی چون اختالس يا امور تبهکارانه است 
و هرگونه مبادله ای را كه خارج از جريان مولد ثروت باشد در برمی گیرد. با اين تعاريف از 
مؤلفه های اقتصاد مقاومتی می توان ارتباط بین تورم، نقدينگی و فساد اقتصادی را با استفاده از 

مدل مفهومی كه در نمودار شماره 1 نشان داده شده است تشريح كرد.
نمودار شماره 1: مدل مفهومی ارتباط بین تورم و فساد

 تورم، بیماری مزمن و خانمان سوز اقتصاد ايران است. نرخ های تورم دورقمی سال هاست كه 
در اقتصاد ايران تجربه شده است و با ادامه ی شرايط فعلی انتظار نمی رود نرخ های تورم به زير 
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10 درصد نزول كند. می توان داليل متعددی را برای تداوم نرخ های باالی تورم در اقتصاد ايران 
برشمرد؛ اما مهم ترين دلیلی كه معموالً در بین اقتصاددانان برای اين وضعیت بیان می شود عبارت 
است از: رشد بی رويه ی نقدينگی. تزريق نقدينگی كافی به اقتصاد می تواند مانند خون در بدن 
موجب سرزندگی بخش های مختلف اقتصادی شود؛ اما رشد بیش از اندازه ی نقدينگی سبب 

تورم می شود.
 تورم اثرات منفی بر قدرت خريد اقشار پايین دست جامعه دارد و سبب گسترش فقر و نابرابری 
می شود؛ عالوه براين تورم اثرات مخربی نیز بر بخش های مولد جامعه می گذارد و از اين طريق 
سبب تضعیف تولید می شود؛ بنابراين كنترل تورم و كاهش آن بايد جزء اولويت های اساسی 
در سیاستگذاری اقتصادی باشد. اثرات مخرب تورم بر تولید را می توان از چند منظر بررسی 
كرد. تورم به طور مستقیم سبب می شود رقابت پذيری كاالهای تولید داخل كاهش يابد؛ چراكه 
افزايش ساالنه ی هزينه های تولید كاالها و خدمات داخلی در شرايط تورمی موجب می شود تا 
تولیدكننده ی ايرانی همه ساله برای جبران افزايش هزينه های خود به طور متناسب قیمت كاالها و 
خدمات تولیدی را افزايش دهد. در اين شرايط و با توجه به اين كه رقبای خارجی برای كاالها 
و خدمات داخلی در شرايط غیرتورمی فعالیت می كنند، طبیعی است كه به تدريج كاالی ايرانی 
قدرت رقابت خود را از دست می دهد؛ اما تورم اثرات غیرمستقیمی نیز بر تولید دارد. مهم ترين اثر 
مخرب تورم بر تولید عبارت است از: تغییر انگیزه ها از تولید به سمت فعالیت های غیرتولیدی و 
سفته بازانه كه در ازای آن چیزی به ثروت يک جامعه اضافه نمی شود. به طور مشخص در شرايط 
تورمی، فعالیت در بخش های تولیدی و پذيرش انواع مخاطرات اقتصادی مربوط به آن در مقايسه 
با فعالیت های واسطه گری و سفته بازی، بازدهی كمتری خواهد داشت و اين سبب می شود كه 
منابع مادی و انسانی كشور از فعالیت های تولیدی خارج شود و به سمت فعالیت های غیرتولیدی 
منتقل شود. به اين ترتیب تحقق مؤلفه ی اصلی اقتصاد مقاومتی كه عبارت است از حمايت از تولید 
داخلی و تشويق فعالیت های مولد اقتصادی، آسیب خواهد ديد؛ لذا سیاست های حمايت از تولید 
نیازمند اقدامات ضدتورمی هستند. در شرايط تورمی قدرت خريد اقشار پايین دست و همچنین 
گروه هايی كه درآمدهای ثابتی دارند كاهش می يابد و درنتیجه میزان پس انداز اين بخش از جامعه 
كاهش می يابد. از سوی ديگر افراد تالش می كنند دارايی های خود را به دارايی های فیزيکی مانند 
مسکن و طال تبديل كنند تا قدرت خريد ثروت خود را حفظ كنند و حتی از افزايش قیمت ها 
برای افزايش ثروت خود بهره برداری كنند. به اين ترتیب پس انداز افراد جامعه به جای اين كه از 
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طريق نظام بانکی يا بورس به بخش های تولیدی منتقل شود، به سمت بازار خريدوفروش دارايی ها 
منتقل می شود. به بیان ديگر منابع پس اندازی در شرايط تورمی به هدر می رود و اين مسأله خود 
يکی از مصاديق بارز اسراف است. از سوی ديگر با توجه به اين كه افزايش بهره وری در چرخه ی 
فعالیت های تولیدی نیازمند سرمايه گذاری جديد برای بهبود و تجديد ساختارهای تولیدی است، 
انحراف منابع سرمايه گذاری از تولید به سمت بازار طال، مسکن و دالر به معنای كاهش منابع 
در دسترس برای سرمايه گذاری های مولد می شود و درنهايت مانع رشد بهره وری خواهد شد. 
به اين ترتیب تحقق عدم اسراف و صرفه جويی در تولید و مصرف به عنوان يکی از مؤلفه های اقتصاد 

مقاومتی نیز در گروی كاهش تورم است )حیدری، 1391(.
 درنهايت بايد به ارتباط بین تورم و فساد اقتصادی نیز اشاره كرد. فساد اقتصادی پديده ای پیچیده 
است كه تابع بسیاری از عوامل ازجمله ساختارهای اقتصادی، حقوقی و فرهنگی يک جامعه است. 
حتی در مورد تعاريف مربوط به فساد اقتصادی نیز اجماع نظر واحدی وجود ندارد. بااين حال شايد 
بتوان با اغماض فساد اقتصادی را كسب درآمد از چرخه ی فعالیت های اقتصادی، بدون سهیم 
شدن در تولید ثروت برای جامعه تعريف كرد. به اين ترتیب انتقال منابع از بخش های مولد جامعه 
به سمت فعالیت های غیرمولد، خود نوعی از فساد اقتصادی است. تورم به دلیل تأثیرگذاری منفی 
بر بازدهی فعالیت های تولیدی و مولد سبب می شود منابع از اين فعالیت ها به سمت فعالیت های 
غیرمولد جريان پیدا كند كه اين خود به نوعی فساد پنهان اقتصادی است. كسب درآمد ناشی از 
افزايش قیمت سکه و دالر موجب تولید ثروت در جامعه نمی شود؛ چراكه تنها انتقال ثروت از 
دارندگان پول ملی به سمت دارندگان طال و دالر است. اين انتقال ثروت مابه ازايی به شکل تولید 
كاال و خدمت جديد نخواهد داشت؛ بنابراين بايد پذيرفت كه شرايط تورمی فساد پنهان را در 
جامعه گسترش می دهد و فقر و نابرابری را نیز تشديد می كنند. درواقع در شرايط تورمی افراد به 
دنبال كسب درآمدهای غیرعادی ناشی از عدم تعادل های اقتصادی خواهند بود كه خود معلول 

كاهش بازدهی فعالیت های مولد است )حیدری،1391(.
 با اين وصف، تحقق سه مؤلفه ی اصلی اقتصاد مقاومتی كه عبارت اند از: تشويق فعالیت های 
مولد در داخل، پرهیز از اسراف و مبارزه با فساد اقتصادی نیازمند كنترل تورم و كاهش آن است. 
كاهش تورم در بلندمدت نیازمند كاهش نرخ رشد نقدينگی است. كارشناسان اقتصادی عوامل 
مختلفی را برای رشد بی رويه ی حجم نقدينگی در اقتصاد ايران برمی شمارند كه مهم ترين آن عدم 
توازن بودجه ی دولت است. درواقع دولت بايد برای كنترل رشد نقدينگی و به تبع آن كنترل تورم 
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و در ادامه آن كاهش فساد مالی و اداری، انضباط مالی را در پیش بگیرد. بدون انضباط مالی بعید 
است بتوان رشد نقدينگی را كنترل كرد. درنتیجه دولت بايد برای تشويق صرفه جويی و تعادل در 
مصرف و تولید در جامعه، خود پیش قدم شود و اسراف را در ساختار بودجه از بین ببرد )حیدری، 
1391(. در ادامه به معرفی مدل و پايگاه های جمع آوری اطالعات آماری و تجزيه وتحلیل نتايج 

پرداخته می شود.
4. روش شناسی تحقیق

 1--4 معرفی مدل و داده های آماری
 مدل مورداستفاده در اين مطالعه به منظور بررسی ارتباط بین تورم و فساد برگرفته از مدل پايه ای 
است كه دی تال و برائن )2004( معرفی كرده اند. مدل اولیه ای كه اين محققان ارايه كرده اند 

به صورت زير است:
CORRUPTIONit = β1INFORMATIONit + β2RENTSit + β3CONTROLit + εit (1)

 كه در اين مدل CORRUPTIONi  فساد اداری، INFORMATIONit اطالعات مربوط 
به تورم، RENTSit نرخ اجاره در سطح اقتصاد و CONTROLit نیز بیانگر شاخص كنترل جامعه 
به عنوان درجه ای از حقوق سیاسی است. در اين پژوهش مدل فوق با اندكی تغییرات متناسب 
با مبانی نظری موجود و با درنظرگرفتن متغیرهای درآمد سرانه و اندازه دولت در كشورهای 

درحال توسعه اسالمی )D8( به صورت زير تصريح می شود:
CPIit = β1i +β2INFLATIONit +β3LGDIPit +β4SIZEGOVERNMENTit +εit (2)

تورم،  نشان دهنده ی   INFLATIONit فساد،  ادراک  بیانگر شاخص   CPIit فوق   در مدل 
LGDIPit لگاريتم درآمد سرانه1 و SIZEGOVERNMENTit نیز بیانگر اندازه دولت برای 

كشورهای درحال توسعه اسالمی در دوره ی زمانی 2013-2003 است.
 الزم به ذكر است كه برای اندازه گیری فساد اداری متغیرهای جايگزين ديگری نیز وجود 
ريسک  راهنمای  شاخص  و  اداری  فساد  كنترل  شاخص  به  می توان  آن ها  ازجمله  كه  دارد 
بین المللی كشورها اشاره كرد. در اين مطالعه از شاخص ادراک فساد به عنوان متغیر جايگزين 
برای اندازه گیری فساد اداری در كشورهای درحال توسعه اسالمی استفاده  شده است. اين شاخص 
همه ساله از سال 1995 به بعد توسط سازمان شفافیت بین المللی منتشر شده و مقدار عددی آن بین 

1. در مدل ارايه شده مقدار متغیر درآمد سرانه از مقدار متغیرهای ديگر خیلی بزرگ تر است؛ به همین دلیل درآمد سرانه را به صورت لگاريتمی در مدل 
وارد كرديم تا برازش مدل بهتر و دقیق تر باشد.

اثرات تورم بر فساد اداری و مالی و روش های کنترل آن
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صفر و ده است. با نزديک شدن اين شاخص به مقدار 10 از میزان فساد اداری كاسته شده و با میل 
كردن اين متغیر به صفر بر میزان فساد اداری افزوده می شود. الزم به توضیح است كه شاخص ها و 
معیارهای موجود درزمینه ی محاسبه فساد اداری ذهنی بوده و بر اساس بررسی ها و نظرسنجی های 
مؤسسه های بین المللی نظیر بانک جهانی و راهنمای ريسک بین المللی كشورها استخراج می شود. 
دلیل استفاده از شاخص ادراک فساد در اين مطالعه آن است كه اين شاخص نسبت به شاخص های 
ديگر اطالعات جامعی درخصوص موارد مختلف فساد اداری نظیر ارتشا و اختالس توسط 
كارمندان دولتی را ارايه می كنند؛ عالوه  براين سازمان شفافیت بین المللی از طريق تهیه فرم های 
بررسی و نظرسنجی ساير مؤسسات بین المللی اقدام به انتشار آمار و اطالعات برای شاخص ادراک 
فساد كشورها كرده و برای كاهش تغییرات احتمالی نمره هر كشور و دقت بیشتر در محاسبات، از 
آمار و اطالعات سه سازمان معتبر بین المللی استفاده می كنند. آمار و اطالعات مورداستفاده برای 
شاخص ادراک فساد از درگاه آمار سازمان شفافیت بین المللی و داده های مربوط به ساير متغیرها از 
لوح فشرده بانک جهانی )2014( برای بازه زمانی 2013-2003 استخراج شده است. الزم به ذكر 
است كه اطالعات آماری مربوط به اندازه دولت از شاخص آزادی اقتصادی مؤسسه فريزر1 كه 
ساالنه به طور مرتب گزارش می شود جمع آوری شده است. در ادامه به تخمین مدل به روش پانل 

ديتا و تجزيه وتحلیل نتايج حاصل از خروجی ايويوز 8 پرداخته می شود.
5. تخمین مدل و تجزیه وتحلیل نتایج

 در اين بخش مدل اصلی تحقیق با استفاده  از تکنیک پانل ديتا برآورد شده است. الزم به ذكر 
است كه قبل از برآورد مدل با استناد به ادبیات اقتصادسنجی داده های تابلويی، الزم است با استفاده 
از آزمون F لیمر همگنی داده ها و درنتیجه استفاده از روش تخمین داده های تابلويی مورد آزمون 

قرار گیرد. نتايج حاصل از آزمون F لیمر در جدول شماره 1 ارايه شده است.
جدول شماره 1: نتايج حاصل از آزمون F لیمر

 مآخذ: يافته های تحقیق
 نتايج حاصل از جدول شماره 1 نشان می دهد به دلیل اين كه مقدار ارزش احتمال كمتر از 5 

1. اين شاخص برای هر كشور مقداری بین صفر تا 10 است كه هرقدر اين عدد بزرگ تر و به 10 نزديک تر باشد نشان از وجود آزادی اقتصادی بیشتر 
.)Gwarteny&Lawson,2004( در آن كشور دارد

 نوع آزمون (dfآزادی )درجه  مقدار آماره آزمون (PVاحتمال )مقدار ارزش 
 2χآزمون 7 68.9 0.000

 Fآزمون  (7،77) 13.067 0.000
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درصد است، استفاده از روش داده های تابلويی به جای روش حداقل مربعات تجمیع شده معنی دار 
بوده و فرضیه صفر را به نفع فرضیه مقابل مبنی بر اين كه استفاده از روش اثرات ثابت  مناسب است، 
رد كرده است. در ادامه از آماره آزمون هاسمن  به منظور انتخاب روش تخمین مناسب از بین روش 
با اثرات ثابت و تصادفی استفاده شده است. نتايج اين آزمون در جدول شماره 2 ارايه شده است.

جدول شماره 2: نتايج آزمون هاسمن برای انتخاب روش با اثرات ثابت و تصادفی 

 مآخذ: يافته های پژوهش
 همان طور كه مالحظه شد به دلیل اين كه مقدار ارزش احتمال كوچک تر از 5 درصد است، 
فرضیه صفر به نفع فرضیه مقابل مبنی بر اين كه بین اجزای اخالل و متغیرهای توضیحی همبستگی 
وجود دارد رد شده است؛ لذا مناسب ترين روش برای تخمین مدل در اين پژوهش روش اثرات 

ثابت است. نتايج تخمین مدل تحقیق با روش اثرات ثابت در جدول شماره 3 ارايه شده است.
)FE( جدول شماره 3: تخمین مدل تحقیق با روش اثرات ثابت

 مآخذ: يافته های پژوهش
 براساس نتايج جدول 3 مالحظه می شود معیارهای اساسی پذيرش رگرسیون همانند ضريب 
تعیین و عالمت انتظاری ضرايب )به جز اندازه دولت كه مقدار ارزش احتمال آن خیلی بزرگ تر از 
5 درصد است، لذا در اين پژوهش قابلیت تفسیر ندارد( داللت بر مناسب بودن رگرسیون برازش 
شده دارد. براساس نتايج حاصل از تخمین مدل می توان به تجزيه وتحلیل اقتصادی پرداخت. 
همان طور كه مالحظه می شود نتايج استخراج شده حاكی از آن است كه افزايش تورم تأثیری 
منفی بر شاخص ادراک فساد دارد و طبق تحلیلی كه سازمان شفافیت بین المللی از شاخص ادراک 
فساد ارايه می دهد، بدين معنی كه در بازه بین 0 و 10 هرچه اين شاخص به عدد صفر نزديک تر 

اثرات تورم بر فساد اداری و مالی و روش های کنترل آن

 آزمون آماره قدارم
2 احتمال ارزش مقدار آزادی درجه 

16.5 3 0.0009 

 

 (FEروش با اثرات ثابت )

 (PV) احتمال ارزش t  آماره مقدار ضرایب مبدأ از عرض و توضیحی تغیرهایم

C 1.08 1.525 0.1312 

INFLATION 0.0186- 1.87- 06/0 

LGDIP 0.26 2.9 0050/0 

SIZEGOVERNMENT 0.012 1.33 1866/0 

0.0000statistic)=-Prob(F ،0.85=  2R ,44.50F= 
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باشد بیانگر فساد بیشتر است، در اين پژوهش به اين نتیجه رسیديم كه افزايش تورم به افزايش فساد 
منجر می شود؛ به عبارت ديگر به ازای هر واحد افزايش نرخ تورم، به طور متوسط فساد در حدود 
0.0186 واحد افزايش می يابد. همچنین با مالحظه ساير متغیرهای توضیحی به اين نتیجه رسیديم 
كه به ازای هر واحد افزايش درآمد سرانه فساد در حدود 0.26 كاهش يافته و اندازه دولت نیز 
همان طور كه قبالً اشاره شد در اين پژوهش بی معنی بوده و قابلیت تفسیر ندارد؛ لذا از پرداختن به 

آن امتناع می شود.
6. نتیجه گیری و ارایه پیشنهادها

 در اين پژوهش كه هدف اصلی آن بررسی تأثیر تورم بر فساد و روش های كنترل آن در گروه 
كشورهای درحال توسعه اسالمی طی سال های 2013-2003 است، از تکنیک داده های تابلويی 
برای تخمین مدل استفاده شده است. نتايج حاصل از تخمین مدل داللت بر اين دارد كه نرخ تورم 
بر شاخص ادراک فساد تأثیر منفی داشته است. درحالی كه تأثیر متغیرهای درآمد سرانه و اندازه 
دولت بر شاخص ادراک فساد مثبت است. شايان  ذكر است كه تأثیر اندازه دولت بی معنی بوده و 
قابلیت تفسیر نداشت؛ ولی درآمد سرانه تأثیر معنی داری داشت؛ به عبارت ديگر به ازای هر واحد 
افزايش نرخ تورم، به طور متوسط فساد در حدود 0.0186 واحد افزايش می يابد. همچنین با مالحظه 
ساير متغیرهای توضیحی به اين نتیجه رسیديم كه به ازای هر واحد افزايش درآمد سرانه فساد در 
حدود 0.26 كاهش يافته و اندازه دولت نیز همان طور كه اشاره شد در اين پژوهش بی معنی بوده 
و قابلیت تفسیر ندارد؛ لذا از پرداختن به آن خودداری می كنیم. نتايج به دست آمده در اين تحقیق 
اوالً، فرضیه تحقیق را تأيید كرده و ثانیاً، با مبانی نظری موضوع و مطالعات تجربی دی تال و برائن 

)2004( همسو است.
به هرحال در اين پژوهش به اين نتیجه می رسیم كه يکی از علت های مهم وقوع فساد مالی و 
اداری در كشور پديده شوم تورم است؛ بنابراين مسئوالن و سیاست گذاران اقتصادی كشور كه 
دغدغه سالم سازی محیط اقتصادی كشور را دارند می بايست به صورت جدی در جهت كنترل 
تورم قدم بردارند. همچنین هرچقدر دولت در سیاستگذاری های اقتصادی موفق تر حاضر شود و 
برای افزايش درآمد سرانه موفقیت بیشتری حاصل كند به تناسب در كنترل مفاسد مالی و اداری 

توفیق خواهد يافت.
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پیوست ها
داده های آماری استخراج شده از سايت های بانک جهانی و سازمان شفافیت بین المللی به شرح 

جدول زير است:

منبع و مأخذ: استخراج شده از بانک جهانی )2014( و سايت سازمان شفافیت بین المللی

                                                           
 رفریز مؤسسه از شاخص آزادی اقتصادی شدهاستخراج -1

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 متغیرها کشور

 ایران

 3 2.9 2.9 2.7 2.5 2.3 1.8 2.2 2.7 2.8 2.5 (CPI) فسادشاخص ادراک 

 39.266 27.357 20.628 10.137 13.5 25.55 17.213 11.94 13.433 14.8 16.5 نرخ تورم

 current$) سرانهدرآمد 
US) 

1975.5 2353.9 2737.1 3140.2 3983.6 4899.3 4931.3 5674.9 7006 6578.1 4763.3 

 6.3 6.4 6.1 6.4 6.5 6.3 6.4 6.3 6.3 6.4 6.5 22اندازه دولت

 اندونزی

 1.9 2 2.2 2.4 2.3 2.6 2.8 2.8 3 3.2 3.2 (CPI) فسادشاخص ادراک 

 6.4134 4.2795 5.3575 5.1328 4.8135 9.7766 6.4074 13.109 10.452 6.2 6.6 نرخ تورم

 current$) سرانهدرآمد 
US) 

1076.2 1160.6 1273.5 1601 1871.3 2178.3 2272 2946.7 3469.8 3551.4 3475.3 

 7.6 7.72 7.8 7.9 7.6 7.4 7.6 7.6 7.6 7.2 7.2 اندازه دولت

 بنگالدش

 1.3 1.5 1.7 2 2 2.1 2.4 2.4 2.7 2.6 2.7 (CPI) فسادشاخص ادراک 

 7.53 6.2182 10.705 8.1267 5.4235 8.9019 9.107 6.7653 7.0466 7.6 5.7 نرخ تورم

 current$) سرانهدرآمد 
US) 

373 400.5 421.12 495.75 543.59 619.26 685.46 762.8 841.53 862.05 957.82 

 8.76 8.84 8.8 8.8 9.1 8.8 8.9 8.9 8.6 8 8.1 اندازه دولت

 پاکستان

 2.5 2.1 2.1 2.2 2.4 2.5 2.4 2.3 2.5 2.7 2.8 (CPI) فسادشاخص ادراک 

 7.6895 9.6851 11.917 13.881 13.648 20.286 7.5987 7.9211 9.0633 7.4 2.9 نرخ تورم

 current$) سرانهدرآمد 
US) 

546.2 631.5 693.18 853.07 929.59 1018.4 986.95 1023.2 1212.4 1252.4 1275.3 

 8.3 8.42 8.5 8.7 8.7 8.2 7.8 8 8.3 7.4 7.3 اندازه دولت

 ترکیه

 3.1 3.2 3.5 3.8 4.1 4.6 4.4 4.4 4.2 4.9 5 (CPI) فسادشاخص ادراک 

 7.4931 8.8916 6.4719 8.5664 6.251 10.444 8.7562 9.5972 10.138 10.6 25.3 نرخ تورم

 current$) سرانهدرآمد 
US) 

4595.3 5866.7 7129.6 7736.1 9312.1 10379 8626.4 10136 10605 10661 10972 
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 مصر

 3.3 3.2 3.4 3.3 2.9 2.8 2.8 3.1 2.9 3.2 3.2 (CPI) فسادشاخص ادراک 

 9.4794 7.1182 10.054 11.265 11.763 18.317 9.319 7.6445 4.8694 11.3 4.5 نرخ تورم

 current 1194.3 116.9 1249.5 1472.6 1757.8 2156.8 2461.5 2803.5 2972.6 3256 3314.5$) سرانهدرآمد 

 المللیبین( و سایت سازمان شفافیت 2014از بانک جهانی ) شدهاستخراج: مأخذمنبع و 

 

 

 current$) سرانهدرآمد 
US) 
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 نیجریه

 1.4 2.2 1.9 2.2 2.2 2.7 2.5 2.4 2.4 2.7 2.5 (CPI) فسادشاخص ادراک 

 8.4758 12.217 10.841 13.72 11.538 11.578 5.3822 8.2395 17.863 15 14 نرخ تورم

 current$) سرانهدرآمد 

US) 
510.4 645.9 804.15 1014.8 1130.9 1376 1090.7 2310.9 2507.7 2742.2 3005.5 
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تأثیر اشتغال دانش بنیان بر رشد اقتصادی در ایران
)رهیافتی از سیاست های کلی الگوی اقتصاد مقاومتی(

اصغر سپهبان قره بابا1
عادل رضویان2

تجربه ی كشورهای پیشرفته و مطالعات مختلف درزمینه ی رشد اقتصادی كشورها نشان داده است كه 
برآورد نرخ رشد اقتصادی تنها از طريق عوامل تولید سرمايه و نیروی كار، نتايج دقیقی به دست نمی دهد 
و اقتصاددانان بايستی از مقوله ی دانش نیز به عنوان يک موضوع محوری در تحقیقات اقتصادی استفاده 
كنند. اقتصاد دانش محور اقتصادی است كه بر تولید، توزيع، انتقال و بهره برداری از دانش استوار است. در 
اين میان آموزش عالی نقش اصلی را در يک اقتصاد دانش محور ايفا می كنند. به نظر می رسد اهتمام در 
دانش محور كردن اشتغال در يک جامعه می تواند عامل مهمی در ايجاد رشد پايدار در كشورها محسوب 
شود. به همین منظور در اين تحقیق با استفاده از الگوی مدل های رشد درون زا تأثیر اشتغال دانايی محور 
بر رشد اقتصادی در ايران موردبررسی قرارگرفته و رشد اقتصادی ايران به عنوان متغیری درون زا تابعی از 

شاخص اشتغال دانش بنیان و سرمايه گذاری فیزيکی در نظر گرفته شده است.
مدل رشد درون زای مورداستفاده در اين تحقیق با استفاده از روش هم جمعی پنج مرحله ای يوهانسن 
و الگوی تصحیح خطای برداری برآورد شده است. نتايج حاصل از تحقیق نشان می دهد كه در بلندمدت 
رابطه ی میان شاخص اشتغال دانش بنیان بر روی رشد اقتصادی ايران مثبت و معنی دار بوده و همچنین در 
بلندمدت شاخص اشتغال دانش بنیان در مقايسه با ديگر متغیرها بیشترين تأثیر را بر رشد اقتصادی ايران دارد.
واژگان کلیدی: اشتغال دانش بنیان، رشد اقتصادی، مدل تصحیح خطای برداری، هم جمعی

JEL: E24, E22, O47, O53 طبقه بندی

1. دانشجوی دكترای اقتصاد، دانشگاه رازی، كارشناس اداره كل بازرسی استان كرمانشاه
2. فوق لیسانس حقوق، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک، معاون اداره كل بازرسی استان كرمانشاه
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مقدمه
سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی يکی از اهداف اساسی بسیاری از كشورهاست؛ به گونه ای 
كه بسیاری از اهداف ملی با توجه به اين موضوع تنظیم می شود. اين مهم در الگوی اقتصاد مقاومتی 
نیز به چشم می خورد. به نحوی كه در بند دوم سیاست های كلی الگوی اقتصاد مقاومتی بر »پیشتازی 
اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی كشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری 
به منظور ارتقاء جايگاه جهانی كشور و افزايش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات 

دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه« تأكید شده است.
به عنوان عوامل اصلی  انسانی  فیزيکی و سرمايه ی  بر تشکیل سرمايه ی  اقتصاددانان  اكثر 
تعیین كننده ی رشد و توسعه ی اقتصادی تأكید دارند. سرمايه گذاری عامل عمده ی پیشرفت اقتصادی 
به شمار می آيد و عبارت است از تمام هزينه هايی كه موجب حفظ، ابقا و يا افزايش ظرفیت های 
تولید و همچنین ايجاد درآمد می شود. اين هزينه ها فقط سرمايه گذاری مادی در تأسیسات، 
تجهیزات، موجودی انبارها و توسعه منابع طبیعی را در برنمی گیرند بلکه سرمايه گذاری های انسانی، 
پژوهش و توسعه، آموزش وپرورش، آموزش ضمن خدمت، بهداشت و جابجايی نیروی كار را 

نیز شامل می شوند.
در نظريه های جديد رشد، بر نقش سرمايه ی انسانی روی رشد اقتصادی تأكید بیشتری می شود 
و نیروی انسانی آموزش ديده و انديشه و تفکر او در توسعه و گسترش تکنولوژی های تولید به عنوان 
پايه و محور اساسی پیشرفت و رشد اقتصادی معرفی می شود. به بیان ديگر عامل اصلی پايین بودن 
سطح رشد اقتصادی در كشورهای درحال توسعه، كمبود سرمايه گذاری در سرمايه های انسانی 
است و تا زمانی كه اين كشورها با استفاده از علوم و دانش سطح مهارت های حرفه ای را ارتقا 
ندهند، بازدهی و كارآيی نیروی كار و سرمايه در سطح نازلی باقی خواهد ماند و رشد اقتصادی 
به كندی و با هزينه های سنگین تر صورت می پذيرد. درواقع می توان گفت سرمايه های فیزيکی 
زمانی از كارآيی بیشتری برخوردار خواهند بود كه كشور دارای مقادير الزم سرمايه ی انسانی 

باشد.
عدم توانايی رشد سرمايه های انسانی همراه با رشد منابع فیزيکی يکی از داليل اصلی پايین بودن 
ظرفیت جذب منابع سرمايه ی فیزيکی در كشورهای درحال توسعه است؛ بنابراين سرمايه گذاری 
در طرح های اجتماعی يکی از نیازهای پراهمیت كشورهای فوق است. در اين كشورها به رغم 
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وجود منابع طبیعی، روش های تولید مناسب، مهارت های ضروری، بازارهای كامل و عوامل نهادی 
و اقتصادی استفاده ی مؤثر و عقاليی از اين منابع جهت ارتقاء شرايط اقتصادی و اجتماعی محدود 
است؛ لذا افزايش سطح دانش و مهارت های افراد، شرط الزم برای از بین بردن عقب ماندگی و 

ظرفیت های بالاستفاده ی اقتصادی و ايجاد انگیزه های الزم برای پیشرفت است.
هدف اصلی اين تحقیق عبارت از تحلیل تأثیر كّمی بحث اشتغال دانش محور در كنار ساير 
متغیرهای مؤثر بر رشد اقتصادی ايران مانند انباشت سرمايه ی فیزيکی با استفاده از مدل های 

دينامیک اقتصادسنجی است.
در ادامه تحقیقات انجام شده در داخل كشور و همچنین مطالعات خارجی مرور و پس ازآن 
ادبیات نظری تحقیق بیان شده و مدل مورداستفاده در تحقیق و سپس متغیرهای به كاربرده شده در 
آن معرفی و در پايان با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی به بررسی مدل پرداخته و نتیجه گیری 

خواهد شد.
2. مبانی نظری تحقیق

 در تابع تولید رومر1 )1986( برای يک سطح معین فن آوری، بازده نسبت به مقیاس برای 
تركیب ذخیره ی سرمايه و نیروی كار ثابت است. توابع انباشت برای سرمايه و كار در اينجا شبیه 
توابع متناظر در الگوی سولو است. انباشت سرمايه بستگی به نرخ پس انداز و نرخ استهالک سرمايه 

دارد. همچنین نیروی كار كه مترادف با جمعیت است دارای رشد نمايی ثابت و برون زاست.
در تابع تولید لوكاس2 )1988( سطح سرمايه ی انسانی به طور مستقیم در تولید مؤثر است. با نظر 
بر اين كه سرمايه ی فیزيکی و سرمايه ی انسانی انباشت می شوند رشد اقتصادی به انباشت سرمايه ی 
فیزيکی و انباشت سرمايه و متوسط مهارت انسانی بستگی خواهد داشت. از طرف ديگر برای 
به دست آوردن نرخ رشد اقتصادی كه مطلوبیت مصرف كننده را حداكثر می كنند، با توجه به 
محدوديت های موجود اگر كل اوقات غیرفراغت به كار تخصیص يابد، درنتیجه انباشت سرمايه ی 

انسانی صورت نمی گیرد.
يکی از خصوصیات مهم مدل ربلو3 )1990( درون زا بودن آن است و از خصوصیات مهم 
ديگر آن برخوردار بودن آن از بازدهی ثابت نسبت به مقیاس است. با توجه به اين كه در مدل رشد 
ربلو سرمايه ی فیزيکی و انسانی يکجا انباشته می شوند حداكثر كردن مطلوبیت يا رسیدن به مسیر 

1. P. M. Romer, 1986
2. R. E. Lucas, 1988
3. Reblo, 1990
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بهینه ی رشد با توجه به قید انباشت سرمايه ی مركب صورت می پذيرد. يکی ديگر از نتايج كلیدی 
الگوی حاضر اين است كه نرخ رشد اقتصاد تابع فزاينده ی نرخ سرمايه گذاری است؛ بنابراين آن 
دسته از سیاست های دولت كه نرخ رشد سرمايه گذاری را در اقتصاد به طور پیوسته افزايش دهند، 
نرخ رشد اقتصاد را به طور دايمی افزايش خواهند داد. به اين ترتیب الگوی رشد درون زا را به وجود 
می آورد؛ يعنی برای به دست آوردن رشد سرانه نیازی به اين فرض نیست كه در الگوی رشد 

بعضی از عوامل حتی فن آوری به صورت برون زا رشد كند.
دنیسون1 )1982( در مطالعه منابع رشد در آمريکا سطح تحصیالت را به عنوان شاخصی از 
سرمايه انسانی در مطالعات خود لحاظ كرد و به اين نتیجه رسید كه رشد تحصیالت رسمی 
نزديک به 25 درصد از رشد درآمد سرانه مردم آمريکا را توضیح می دهد. از زمان مطالعه ی 
دنیسون به اين سو مطالعات متعددی صورت گرفته است كه غالباً موضوع وجود ارتباط مثبت و 

مستقیم سطح تحصیالت و رشد اقتصادی را مورد تأيید قرار داده اند.
هال و جونز2 )1998( در مطالعه مقطعی 127 كشور نشان می دهند كه همبستگی بااليی بین 
تولید سرانه و سطح تحصیالت رسمی به عنوان شاخصی از سرمايه ی انسانی و همچنین بهره وری 

كل و سرمايه انسانی وجود دارد. هال و جونز تابع تولیدی خود را به شکل زير تعريف می كنند:
  ( ) ( )EeLHHAKY θαα == −1

 )E( عدد نپر و تابعی از متوسط تحصیالت نیروی كار e ،سرمايه ی انسانی H كه در اين فرمول
برحسب سال است.

می توان با داشتن اطالعاتی راجع به متوسط تحصیالت نیروی كار برحسب سال كشورهای 
مختلف و با استفاده از حسابداری رشد، سهم مشاركت تحصیالت را در رشد اقتصادی محاسبه 
كرد. در مطالعات بین كشوری تأثیر تحصیالت بر رشد همواره مثبت است؛ اما در مطالعات موردی 
تفاوت های بسیار مهمی در میزان اين تأثیر و حتی در جهت آن مشاهده می شود؛ به عنوان مثال 
جمیسون و الت3 )1990( در يک مطالعه ی سری زمانی و مقطعی برای دوره 1986-1960 و 
بررسی آمار 58 كشور نشان می دهند كه در توضیح رشد درآمد ملی، نقش سرمايه گذاری در 
آموزش مثبت و به لحاظ آماری معنی دار است؛ اما اين نقش در دوره های گوناگون و كشورهای 
مختلف بسیار متفاوت است. در اين مطالعات ضريب آموزش متوسطه در كشورهای آسیايی 

1. Denison, 1982
2. Hall and Jones, 1998
3. Jemison and Louat, 1990
4. Endogenous Growth Theory.
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شرقی مثبت و معنی دار و در كشورهای منطقه آسیای جنوبی منفی و معنی دار است؛ به عبارت ديگر 
درحالی كه سرمايه گذاری در سرمايه انسانی در برخی كشورها رشد اقتصادی را تسريع می كنند، 
در برخی ديگر از كشورها تأثیر آن منفی است؛ يعنی در برخی كشورها سرمايه گذاری در آموزش 
نه تنها به رشد اقتصادی بیشتر منجر نمی شود بلکه به كاهش هر چه بیشتر آن می انجامد. پیدايش 
و استمرار خیل بیکاران تحصیل كرده در آمريکای جنوبی و هند در سال های اخیر نشان می دهد 
كه سرمايه گذاری در سرمايه ی انسانی از بعد اين شاخص ممکن است مانند سرمايه گذاری در هر 
عامل ديگر فاقد كارايی الزم بوده و ازلحاظ اقتصادی قابل توجیه نباشد )تقوی، محمدی، 1382، 

ص 27-26(.
همان گونه كه در باال اشاره شد در »نظريه ی رشد نوين1«  و يا »نظريه ی رشد درون زا2«  نرخ 
رشد تولید ناخالص ملی به وسیله ی نظام هايی از درون سیستم و فرآيند تولید تعیین می شود و 
تکنولوژی امری درون زاست كه توسط متغیرهايی مانند تصمیمات انسانی، سرمايه ی انسانی 
و حمايت های دولتی افزايش می يابد. در نظريه ی رشد درون زا پیشرفت فنی به معنی بهبود در 
بهره وری، ابداعات، تنوع تولید، سرمايه ی انسانی، زيرساخت ها، تحقیق و توسعه تعبیر می شود. 
اخیراً نیز با تركیب جنبه هايی از هر دو مدل بیان شده در باال برای بررسی تأثیر يک و يا چند عامل 
مؤثر بر رشد درون زا دركنار عوامل تشکیل دهنده ی مدل رشد نئوكالسیک ها، مدل جديدی را به 
كار می برند كه به آن مدل »رشد تا حدی درون زا«  گفته می شود. در اين مدل فرض رقابت كامل 
نئوكالسیک ها به رقابت انحصاری كه محتمل تر است تغییر می يابد و همچنین فرض بازده كاهنده 
به مقیاس تولید در مدل در نظر گرفته نمی شود. در مدل های »رشد تا حدی درون زا« متغیرهايی 
نظیر سرمايه فیزيکی و سرمايه انسانی مورداستفاده قرار می گیرند تا اثرات جمعی آن ها بر متغیر رشد 

اقتصادی آزمون شود )كازرونی و حريقی، 1384، ص 31(.
3. پیشینه تحقیق

 شولتز3 )1961( آموزش را به عنوان سرمايه گذاری در نیروی انسانی معرفی كرده و موفقیت های 
ژاپن در تولیدات كشاورزی در سال های 1910-1875 و نیز بازسازی سريع آلمان پس از جنگ 
جهانی دوم را تنها به دلیل استقرار يک نظام آموزش فراگیر و جامع در ژاپن و وجود نیروهای ماهر 

و آموزش ديده در آلمان می داند.
1. The New Growth Theory.
2. Semi- Endogenous Growth.
3. Scholtz, 1961
4. Lau, Jemison and Louat, 1991
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لوی، جیمسون و الت4 )1991( در يک مطالعه ی سری زمانی و مقطعی در دوره ی 1986-
1960 برای 58 كشور نشان می دهند كه ارتباط میان سرمايه گذاری در آموزش و رشد تولید 
اين سرمايه گذاری در  معنادار است؛ اگرچه نقش  به لحاظ آماری  مثبت و  ناخالص داخلی 
دوره های گوناگون و كشورهای مختلف بسیار متفاوت است. بر اساس اين مطالعات ضريب 
آموزش متوسطه در كشورهای آسیايی شرقی مثبت و معنی دار و در كشورهای منطقه ی آسیای 

جنوبی منفی و معنی دار است.
نتايج تحقیقات بارو1 )2002( برای صد كشور در سال های 1990-1960 نشان می دهد كه 
سال های آموزش در دوره ی متوسطه و سطوح باالتر برای مردان باالی 25 سال به باال اثر معنادار 
بر رشد اقتصادی كشورها دارد. بر اساس يافته های وی كیفیت آموزش از كمیّت آموزش كه با 

متوسط سال های تحصیالت دانشگاهی و متوسطه به دست می آيد، اهمیت بیشتری دارد.
چن و دالمن2 )2004( طی مطالعه ای تأثیر جنبه های مختلف دانش در چارچوب اقتصاد 
دانش محور بر رشد اقتصادی 92 كشور را طی دوره ی زمانی 2000-1960 بررسی می كنند. در 
اين مطالعه برای هركدام از محورهای اقتصاد دانش بنیان از شاخص های متعددی استفاده می شود. 
در اين مدل عالوه بر متغیرهای دانش از دو متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه و سرمايه ی فیزيکی 
نیز استفاده می شود. نتیجه ی اين مطالعه تأثیر مثبت جنبه های مختلف دانش بر رشد اقتصادی است.

مهدی تقوی و حسین محمدی )1382( به بررسی تأثیر سرمايه ی انسانی بر رشد اقتصادی در 
ايران طی دوره ی 1381-1338 پرداخته و به اين نتیجه رسیدند كه رشد سطح سواد در بزرگ ساالن 
و نیز رشد متوسط سال های تحصیل نیروی كار تأثیر مثبت و معناداری روی رشد تولید ناخالص 

داخلی داشته است.
زهرا )میال( علمی و امیر جمشید نژاد )1386( اثر آموزش بر رشد اقتصادی ايران در سال های 
1382-1350 را بررسی كرده اند. ايشان برای نشان دادن اثر آموزش بر رشد اقتصادی ايران در بعد 
نظری از مدل لوكاس استفاده كرده و در مطالعه ی كاربردی از میانگین سال های آموزش نیروی 
كار شاغل به عنوان شاخص آموزش و سرمايه ی انسانی استفاده كرده و به اين نتیجه رسیده اند كه 

آموزش تأثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی ايران در طول دوره ی موردبررسی دارد.
محمدجواد صالحی )1381( در مقاله ای تحت عنوان اثرات سرمايه ی انسانی بر رشد اقتصادی 
ايران، بعد كالن سرمايه ی انسانی را موردتوجه قرار داده و نتیجه گرفته است كه متغیرهای 

1. Barro, 2002
2. Chen, D.H.C, Dahlman, C. 2004
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سرمايه ی انسانی )نرخ ثبت نام در مقاطع مختلف، سال های تحصیل و مخارج آموزشی( تأثیر مثبت 
و معنی داری بر رشد اقتصادی ايران داشته است. درعین حال تأثیر متغیرهای يادشده با همديگر 
متفاوت است. درضمن سهم نیروی انسانی متخصص در رشد بخش های كشاورزی، صنعت و 

خدمات نیز مثبت و معنی دار است.
سید علیرضا كازرونی و محمد فردين حريقی )1384( در مقاله ای تحت عنوان متنوع سازی 
تجاری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در ايران با استفاده از مدل »رشد تا حدی درون زا« نتیجه گیری 
كردند كه تأثیرگذاری متغیرهای سرمايه ی انسانی و سرمايه ی فیزيکی در بلندمدت تأثیر مثبت بر 
رشد اقتصادی كشور دارد. مدل به كار گرفته شده توسط ايشان در اين مطالعه، مدل »رشد تا حدی 

درون زا« به شکل زير است:
  DUMDHCIDVPLGDP 43210 ααααα ++++=

مسعود نیلی و شهاب نفیسی )1382( در مقاله ی خود تحت عنوان رابطه ی سرمايه ی انسانی و 
رشد اقتصادی با تأكید بر نقش و توزيع تحصیالت نیروی كار به بررسی رابطه ی میان سرمايه ی 
انسانی و رشد اقتصادی در ايران پرداخته و نتیجه گرفتند كه در ايران سرمايه ی انسانی دارای تأثیر 

مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی است.
اكبر كمیجانی و زهرا )میال( علمی )1384( نیز در مطالعه ای تحت عنوان اثر سرمايه ی انسانی 
بر درآمد با استفاده از تابع دريافتی مینسر1 برای سال های 1379-1363 به اين نتیجه دست يافتند كه 
درآمد افراد نه تنها تحت تأثیر سرمايه ی انسانی )سال های تحصیلی و تجربه( آن ها قرار می گیرد 
بلکه جنسیت افراد نیز از عوامل اثرگذار بر درآمد آن هاست. مدل به كاررفته در تحقیق ايشان به 

شرح زير است:

 DUMDHCIDVPLGDP 43210 ααααα ++++=

داوود بهبودی و بهزاد امیری )1389( در مقاله ای تحت عنوان رابطه ی بلندمدت اقتصاد 
دانش بنیان و رشد اقتصادی در ايران به بررسی رابطه ی بلندمدت میان محورهای مختلف دانش در 
چارچوب اقتصاد دانش بنیان و رشد اقتصادی ايران طی دوره ی 1386-1346 با استفاده از روش 
مدل تصحیح خطای برداری و آزمون هم انباشتگی جوهانسن پرداخته اند. نتايج مطالعه ی ايشان 

نشان می دهد كه تمام محورهای مختلف دانش تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی ايران دارد.
1. Mincer, j, 1974
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 4. طراحی مدل و معرفی متغیرها
 مدلی كه در اين تحقیق برآورد می شود به صورت يک تابع رفتاری نیمه لگاريتمی است. الزم 
به توضیح است كه در اين گونه توابع، تغییرات مطلق متغیرهای توضیحی باعث تغییرات درصدی 
ثابت در متغیر وابسته می شود. اغلب اين مدل ها را مدل های رشد تا حدی درون زا يا مدل های 
رشد ثابت نیز می نامند. از ويژگی های اين نوع توابع اين است كه ضرايب مربوط به متغیرهای 
توضیحی بدون توجه به نوع متغیر چگونگی ارتباط متغیر وابسته با متغیر توضیحی را نشان می دهد. 
در اين مطالعه از رابطه زير برای سنجش تأثیر متغیرها با روش هم جمعی بلندمدت جوهانسن استفاده 
خواهد شد. اين مدل با الهام از مدل به كاررفته در مطالعه ی كازرونی و حريقی و همچنین كمیجانی 

و علمی در سال 1384 مورداستفاده قرار گرفته است.
tuINVWIOCLNPCGDP +⋅+⋅+= 21 βββ 

تعاريف متغیرهای موجود در رابطه ی فوق عبارت اند از:
LNPCGDP : لگاريتم تولید ناخالص ملی واقعی سرانه نسبت به سال پايه ی 1376 است. 
متذكر می شود كه در مدل طراحی شده فقط تولید ناخالص ملی واقعی سرانه لگاريتمی است و 

مشتق LPCIG كه برابر با تغییرات نسبی PCIG است، نرخ رشد اقتصادی است.
WIOC : نسبت تعداد كل شاغلین تحصیل كرده در مقاطع آموزش عالی بر كل جمعیت 

شاغل كه در اين تحقیق بیانگر شاخص اشتغال دانايی محور است.
INV : نسبت سرمايه ی ثابت ناخالص واقعی بر تولید ناخالص ملی واقعی به قیمت های ثابت 

سال 1376.
5. بحث و برآورد مدل

 در اين تحقیق از داده های آماری بانک مركزی جمهوری اسالمی و سالنامه های آماری منتشره 
توسط مركز آمار ايران و معاونت راهبردی رياست جمهوری برای سال های مختلف استفاده شده 
است. جمع آوری اطالعات نیز به روش كتابخانه ای و اسنادی صورت گرفته است. سری زمانی 

مورداستفاده جهت تخمین مدل شامل داده های سال های 1338 تا 1386 است.
در اين بخش ضرايب مدل فوق با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی )OLS( تخمین 
زده می شود. )نتايج حاصل از تخمین فوق جهت مالحظه داوران محترم در جدول شماره 1 

مشاهده می شود.(
 تأثیر شاخص اشتغال دانايی محور و شاخص سرمايه های فیزيکی بر رشد اقتصادی ايران مثبت 
و معنی دار است و همچنین شدت تأثیر شاخص اشتغال دانايی محور بر رشد اقتصادی بیشتر از 
شدت تأثیر سرمايه های فیزيکی بر آن است. انگل و گرنجر )EG( بیان كرده اند كه اگر آزمون 
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ديکی– فولر را روی پسماندهای مدل انجام داده و سری زمانی پسماند مانا شد، اين امر تأيیدی 
بر هم انباشتگی است؛ بنابراين برای اطمینان از كاذب نبودن رگرسیون فوق بايستی آزمون ريشه ی 
واحد را روی جمله ی پسماند رگرسیون انجام داد. برای اين منظور با استفاده از آزمون ADF و با 
اتخاذ وقفه ی صفر بر اساس آماره ی شوارز- بیزين برای مدل نتیجه می شود كه آماره ی محاسبه شده 
برابر 5165/-2 است كه از آماره ی بحرانی در سطح اطمینان 95 درصد كه برابر 9527/-4 است 
كمتر است؛ بنابراين فرضیه ی صفر مبنی بر نامانايی رد نمی شود؛ لذا رگرسیون تخمین زده ی فوق 

يک رگرسیون كاذب است و نمی توان به ضرايب به دست آمده در جدول فوق اطمینان كرد.
قبل از برآورد مدل بايستی ابتدا نسبت به مانايی و نامانايی سری های زمانی مورداستفاده در 
مدل اطمینان حاصل شود. اين امر با استفاده از آزمون ADF و انتخاب طول وقفه ی بهینه بر اساس 
معیار شوارز- بیزين )SBC( انجام می شود. آزمون ديکی- فولر در حالتی كه در آن مدل دارای 
عرض از مبدأ و بدون روند است و همچنین در حالتی كه در آن مدل دارای عرض از مبدأ و روند 
است انجام شده است. نتايج اين آزمون برای متغیرهای مدل گويای آن است كه تمامی متغیرها در 
سطح، نامانا بوده اما در تفاضل مرتبه ی اول مانا هستند؛ لذا همگی متغیرها از مرتبه ی  مانا می باشند. 

)جدول شماره 2 به پیوست(
يکی از مراحل اصلی در تخمین مدل VAR انتخاب درجه ی بهینه ی مدل است. در انتخاب 
درجه ی بهینه ی مدل بسیار مهم است كه درجه ی بااليی برای آزمون انتخاب شود؛ به گونه ای 
كه اطمینان حاصل شود درجه ی بهینه ی مدل از آن مقدار بیشتر نیست. بیشترين مقدار آماره های 
شوارز- بیزين و آكائیک درجه ی بهینه ی مدل VAR را به دست می دهند. درجه ی بهینه مدل 

VAR در اين تحقیق بر اساس آماره ی شوارز- بیزين برابر دو است.
آماره ی LL برای آزمون فرضیه ی اعمال قید صفر روی زيرمجموعه ای از ضرايب متغیرهای 
از پیش تعیین شده مدل برابر با 65/7894 است و نشان می دهد كه متغیرهای از پیش تعیین شده 
با اطمینان بسیار بااليی تأثیر معنی داری در مدل دارند. پس از تعیین درجه ی بهینه ی VAR و نیز 
اطمینان از معنی دار بودن اثرات متغیرهای از پیش تعیین شده بر مدل، برای تعیین رتبه ی ماتريس و 
مشخص كردن تعداد بردارهای همگرا از آزمون های اثر  و حداكثر مقدار ويژه   استفاده می شود. 

)جدول شماره 3 به پیوست(
 همان گونه كه از جدول 3 مشخص است در حالت بدون عرض از مبدأ و روند زمانی )حالت 
اول( و در حالت دارای عرض از مبدأ نامقید و بدون روند زمانی )حالت سوم( هم بر اساس آزمون 
اثر و هم بر اساس آزمون حداكثر مقدار ويژه، تعداد صفر بردار همگرايی برای مدل رشد در 
بلندمدت به دست می آيد. همچنین در حالت دارای عرض از مبدأ مقید و بدون روند زمانی )حالت 
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دوم( بر اساس آزمون حداكثر مقدار ويژه، صفر بردار اما بر اساس آزمون اثر يک بردار همگرايی 
به دست می آيد. در مدل دارای عرض از مبدأ نامقید و با روند زمانی مقید )حالت چهارم( و نیز 
در مدل دارای عرض از مبدأ نامقید و با روند زمانی نامقید )حالت پنجم( هم بر اساس آزمون اثر و 
هم بر اساس آزمون حداكثر مقدار ويژه، تعداد يک بردار همگرايی برای مدل رشد در بلندمدت 

به دست می آيد.
بردارهای همگرايی به دست آمده در حالت دوم غیرمنطبق بر نظريه های اقتصادی و غیرقابل قبول 

است؛ اما در حاالت چهارم و پنجم قابل قبول بوده و منطبق بر فرضیات اقتصادی است.
در قسمت بعدی اين تحقیق تأثیر تکانه های وسیع بر سیستم بررسی می شود. منحنی های تأثیر 
تکانه های وسیع بر كل سیستم حاوی اطالعاتی درخصوص سرعت همگرايی دستگاه به سمت 
رابطه ی تعادلی بلندمدت هستند؛ به عبارت ديگر منحنی های مذكور، شدت تداوم سرعتی را كه 
با آن عدم تعادل الگو زايل می شود را نشان می دهند. با به دست آوردن تأثیر تکانه های وسیع بر 
كل سیستم برای بردار به دست آمده برای حالت های چهارم و پنجم )در نمودارهای شماره 1 و 2( 
مالحظه می شود كه تکانه ی وارده در زمان صفر در افق 10 ساله زايل می شود. اين امر بیانگر اين 
مطلب است كه رابطه ی تعادلی بلندمدت میان متغیرهای هر يک از الگوهای فوق الذكر حاكم 
است؛ بنابراين می توان به مقادير نرمالیزه ی بردارهای به دست آمده برای ضرايب متغیرها با درجه ی 

اطمینان بااليی اعتماد كرد.
خالصه ی نتايج بردارهای هم جمعی به دست آمده از اجرای مدل در حالت های چهارم و پنجم 

در جدول منعکس شده است.
خالصه ی نتايج بردارهای بلندمدت رشد

 مأخذ: يافته های تحقیق

 
 رینام متغ

د یر مقیعرض از مبدأ غ یمدل دارا
 دیو روند مق

د و یرمقیعرض از مبدأ غ یمدل دارا
 دیمقر یغروند 

 همگرایی بردار ییبردار همگرا
 زهینرمال

 همگرایی بردار ییبردار همگرا
 زهینرمال

د ناخالص یتم تولیلگار
 سرانه یواقع یمل

6801/2 0000/1- 7375/2 0000/1- 

شاخص اشتغال 
 محوردانایی

0949/33- 3486/12 7221/33- 3184/12 

 1960/1 -2741/3 2324/1 -2324/3 فیزیکیة شاخص سرمای
 ----- ----- -040021/0 10726/0 متغیر روند زمانی
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می توان بر اساس مقادير نرمال شده ی بردارهای فوق معادالت زير را نوشت:
 Trend400210.0-  INV1.2324  WIOC12.3486 LNPCGDP ⋅⋅+⋅=

   INV1.1960  WIOC12.3184 LNPCGDP ⋅+⋅=

 هر دو بردار نشان دهنده اين واقعیت هستند كه در بلندمدت شاخص اشتغال دانايی محور و سرمايه ی
 فیزيکی تأثیر مثبت بر روی رشد اقتصادی ايران دارند. همچنین هر دو بردار نشان می دهند كه در
.بلندمدت اشتغال دانايی محور بیشترين تأثیر را بر رشد اقتصادی ايران دارد

در بردار اول با فرض ثابت بودن ساير شرايط، رابطه ی میان شاخص اشتغال دانايی محور و رشد 
در بلندمدت مثبت و معنی دار است؛ به عبارت ديگر در بلندمدت اگر شاخص اشتغال دانش محور 
يک واحد افزايش يابد، رشد اقتصادی در ايران را به میزان 12/3486 درصد افزايش خواهد داد. 
همچنین در بلندمدت اثر افزايش انباشت سرمايه های فیزيکی بر روی رشد اقتصادی ايران مثبت و 
معنی دار و حدود 1/2324 درصد است؛ به عبارت ديگر در بلندمدت اگر انباشت سرمايه ی فیزيکی 

يک واحد افزايش يابد، رشد اقتصادی در ايران را به میزان 1/2324 درصد افزايش خواهد داد.
در بردار دوم با فرض ثابت بودن ساير شرايط رابطه ی میان شاخص اشتغال دانايی محور و رشد 
در بلندمدت مثبت و معنی دار است؛ به عبارت ديگر در بلندمدت اگر شاخص اشتغال دانش محور 
يک واحد افزايش يابد، رشد اقتصادی در ايران را به میزان 12/3184 درصد افزايش خواهد داد. 
همچنین در بلندمدت اثر افزايش انباشت سرمايه های فیزيکی بر روی رشد اقتصادی ايران مثبت و 
معنی دار و حدود 1/1960 درصد است؛ به عبارت ديگر در بلندمدت اگر انباشت سرمايه ی فیزيکی 

يک واحد افزايش يابد، رشد اقتصادی در ايران را به میزان 1/1960 درصد افزايش خواهد داد.
 نتايج الگوی تصحیح خطای برداری رشد تولید ناخالص واقعی سرانه در مدل با عرض از 
مبدأ غیرمقید و روند زمانی مقید )جدول 4 به پیوست( نشان می دهد ضريب 1-) ecm( برابر 
0/035289 است كه با توجه  به آماره t، با درجه ی اطمینان بااليی معنی دار است؛ بنابراين رابطه ای 
كوتاه مدت در بین متغیرهای مدل وجود دارد. ضريب جزء تصحیح خطا نشان می دهد در هر 
سال 3/52 درصد از عدم تعادل در رشد اقتصادی تعديل می شود؛ بنابراين ضريب عبارت تعديل، 

سرعت ماليمی از همگرايی به سمت تعادل بلندمدت را نشان می دهد.
عبارت تصحیح خطای مدل به شرح زير است:

TrendINVWIOCLNPCGDPecm ⋅+⋅−⋅−⋅= 10726.02324.30949.336801.21

 الگوی تصحیح خطای برداری رشد تولید ناخالص واقعی سرانه در مدل با عرض از مبدأ 

تأثیر اشتغال دانش بنیان بر رشد اقتصادی در ایران
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غیرمقید و روند زمانی غیرمقید )حالت پنجم( )جدول 6 به پیوست( نشان می دهد ضريب متغیر  
برابر 0/021882 است كه با توجه به آماره t، با درجه ی اطمینان بااليی معنی دار است؛ لذا رابطه ای 
كوتاه مدت در بین متغیرهای مدل وجود دارد. ضريب عبارت تصحیح خطا نشان می دهد در 
هرسال 2/18 درصد از عدم تعادل رشد اقتصادی اصالح می شود؛ بنابراين ضريب عبارت تعديل 
سرعت ماليمی از همگرايی به سمت تعادل بلندمدت را نشان می دهد. عبارت تصحیح خطای 

مدل به شرح زير است:
INVWIOCLNPCGDPecm ⋅−⋅−⋅= 2741.37221.337375.21

6. نتیجه گیری
سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی يکی از اهداف اساسی بسیاری از كشورهاست؛ به گونه ای 
كه بسیاری از اهداف ملی با توجه به اين موضوع تنظیم می شود. اين مهم در الگوی اقتصاد مقاومتی 
نیز به چشم می خورد. به نحوی كه در بند دوم سیاست های كلی الگوی اقتصاد مقاومتی بر »پیشتازی 
اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی كشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری 
به منظور ارتقاء جايگاه جهانی كشور و افزايش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات 
دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه« تأكید شده است. مطالعات گسترده 
درخصوص اثر آموزش بر رشد اقتصادی در چند دهه ی اخیر بیانگر اين نکته ی كلیدی است 
كه انباشت سرمايه ی انسانی از طريق آموزش های رسمی در مقاطع آموزش عالی به تنهايی رشد 
اقتصادی را در همه ی كشورها افزايش نمی دهد؛ به طوری كه می توان كشورهايی نظیر برزيل و 
هندوستان را ازاين دست كشورها نام برد. هرچند اثر آموزش و انباشت سرمايه ی انسانی بر رشد 
اقتصادی در كشورهای پیشرفته و صنعتی امری بارز است، به نظر می رسد ريشه ی اين تفاوت را 
بايستی در عوامل ديگری جستجو كرد كه به عنوان عوامل مکمل بر انباشت سرمايه ی انسانی به كار 

می روند و موجب تأثیرگذاری آن بر رشد اقتصادی می شوند.
يکی از اين عوامل تغییر نقش مصرفی آموزش عالی به نقش تولیدی آن و به عبارت ديگر 
ورود دانش آموختگان به عرصه ی تولید و اشتغال است. بر اين اساس در اين مقاله به مطالعه ی 
تأثیر متغیرهای شاخص اشتغال دانايی محور و انباشت سرمايه ی فیزيکی بر رشد اقتصادی پرداخته 
شد. برای تحلیل رابطه ی بلندمدت میان متغیرهای موردبحث از روش همگرايی پنج مرحله ای 
جوهانسن- جوسیلیوس استفاده شد. بر اين اساس دو بردار هم انباشتگی به دست می آيد كه هر دو 
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بردار مؤيد اين مطلب هستند كه در بلندمدت رابطه ی میان شاخص اشتغال دانايی محور و انباشت 
سرمايه های فیزيکی بر روی رشد اقتصادی ايران مثبت و معنی دار است. همچنین هر دو بردار نشان 
می دهند كه در بلندمدت شاخص اشتغال دانش محور بیشترين تأثیر را بر رشد اقتصادی ايران دارد؛ 
بنابراين به نظر می رسد اهتمام در دانش محور كردن اشتغال در جامعه می تواند عامل مهمی در ايجاد 

رشد پايدار در كشور محسوب شود.
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جداول ضمیمه:
OLS جدول 1: خالصه نتايج ضرايب تخمینی مدل به روش

 مأخذ: يافته های تحقیق

 رش(یاحتمال پذ) و t آماره اریانحراف مع ریب متغیضر یحیر توضیمتغ

 5547/241 (000/0) 050240/0 1356/12 أعرض از مبد

 7382/4(000/0) 2908/1 5899/6 محورشاخص اشتغال دانایی

 5564/7( 000/0) 28830/0 1785/2 فیزیکیة شاخص سرمای

 4872/1( 148/0) 046992/0 069889/0 جنگ تحمیلی مجازیمتغیر 
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جدول 2: آزمون ريشه ی واحد ديکی فولرتعمیم يافته متغیرهای كالن

 مأخذ: يافته های تحقیق
جدول 3: خالصه نتايج آزمون رتبه ی ماتريس با استفاده از آماره های   و  آزمون

 

 مأخذ: يافته های تحقیق
)اعداد داخل پرانتز مقادير بحرانی در سطح 5 درصد هستند.(

تأثیر اشتغال دانش بنیان بر رشد اقتصادی در ایران

 
 ریمتغ نام

 عرض از مبدأ و روند یمدل دارا مدل با عرض از مبدأ و بدون روند
طول 

 ةوقف
 نهیبه

 آماره
 شدهمحاسبه

ت یمک
 یبحران

 جدول

طول 
 ةوقف

 نهیبه

 آماره
 شدهمحاسبه

ت یمک
 یبحران

 جدول
د ناخالص یتم تولیلگار
 سرانه یواقع یمل

1 2276/3- 9665/2- 4 0663/1- 5731 /3- 

شاخص اشتغال 
 محوردانایی

0 0425/1- 9665/2- 0 2486/2- 5731 /3- 

 -3/ 573 -4809/1 0 -2/ 9665 -2295/2 0 فیزیکیة شاخص سرمای
اول متغیر ة تفاضل مرتب

د ناخالص یتم تولیلگار
 سرانه یواقع یمل

1 4011/3- 9706/2- 3 8564/6- 5796/3- 

اول متغیر ة تفاضل مرتب
خص اشتغال شا

 محوردانایی

0 2235/3- 9706/2- 0 8604/4- 5796/3- 

اول متغیر ة تفاضل مرتب
 فیزیکیة شاخص سرمای

0 2280/4- 9706/2- 0 7568/4- 5796/3- 

 

 حالت پنجم حالت چهار حالت سوم حالت دوم حالت اول 0H 1H آزمون
 

 
max 

 

0r 1r 1752/16 
(6800/17) 

7738/16 
(0400/22) 

3022/16 
(1200/21) 

2328/52 
(4200/25) 

3250/51 
(3500/24) 

1r 2r 0028/7 
(0300/11) 

4147/12 
(8700/15) 

4121/12 
(8800/14) 

1617/16 
(2200/19) 

6642/15 
(3300/18) 

2r 3r 032231/0 
(1600/4) 

9397/6 
(1600/9) 

21064/0 
(0700/8) 

0883/9 
(3900/12) 

2651/8 
(5400/11) 

 
 
trace 

0r 1r 2103/23 
(0500/24) 

1228/36 
(8700/34) 

9249/28 
(5400/31) 

4828/77 
(3400/42) 

2543/75 
(3300/39) 

1r 2r 0350/7 
(3600/12) 

3545/19 
(1800/20) 

6228/12 
(8600/17) 

2500/25 
(7700/25) 

8293/23 
(8300/23) 

2r 3r 032231/0 
(1600/4) 

9397/6 
(1600/9) 

21064/0 
(0700/8) 

0883/9 
(3900/12) 

2651/8 
(5400/11) 
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نمودار شماره 1: تأثیر تکانه های وسیع بر سیستم در بردار هم انباشتگی حاصل در حالت چهارم

  نمودار شماره 2: تأثیر تکانه های وسیع بر سیستم در بردار هم انباشتگی حاصل در حالت پنجم

جدول 4: خالصه نتايج مدل تصحیح خطای برداری در حالت چهارم

 مأخذ: يافته های تحقیق

 رش(یاحتمال پذ) و t مارهآ اریانحراف مع ریب متغیضر یحیر توضیمتغ

 -56969/0 (574/0) 0158/2 -1484/1 عرض از مبدأ

تم یاول لگارة تفاضل مرتب
 یواقع ید ناخالص ملیتول

 سرانه

17649/0 21959/0 (429/0 )80372/0 

اول شاخص ة تفاضل مرتب
 محوراشتغال دانایی

6029/1 6567/1 (342/0 )96754/0 

اول شاخص ة تفاضل مرتب
 یزیکیفة سرمای

3536/1 67400/0 (055/0 )0083/2 

 04435/2( 046/0) 01726/0 035289/0 ضریب تصحیح خطای برداری

 -72304/0( 476/0) 045499/0 -032898/0 جنگ تحمیلی متغیر مجازی
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جدول 5: خالصه نتايج مدل تصحیح خطای برداری در حالت پنجم

 مأخذ: يافته های تحقیق

 رش(یاحتمال پذ) و T آماره اریانحراف مع ریب متغیضر یحیر توضیمتغ

 -36451/0 (718/0) 0648/2 -75263/0 عرض از مبدأ

 54006/0 (594/0) 0066623/0 0035980/0 متغیر روند زمانی

تم یاول لگارة تفاضل مرتب
 یواقع ید ناخالص ملیتول

 سرانه

19033/0 22025/0 (395/0 )86415/0 

اول شاخص ة تفاضل مرتب
 محورناییاشتغال دا

4518/1 6654/1 (391/0 )87171/0 

اول شاخص ة تفاضل مرتب
 فیزیکیة سرمای

4384/1 68047/0 (044/0 )1139/2 

 04435/2( 046/0) 01070/0 021882/0 ضریب تصحیح خطای برداری

 -34733/0( 731/0) 048180/0 -016734/0 جنگ تحمیلی متغیر مجازی
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بررسی هویت و ساختار سه وجهی سازمان بازرسی کل کشور 

) سالم سازی امور – کشف و مقابله با فساد – آمبودزمان( 
حبیب اله فتاحی اردکانی1  

دکتر سید علی اکبر نیلی پورطباطبایی2
دکتر سعید خزایی3

در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران ساختار بازرسی كل در قالب يک سازمان و برخالف ديگر 
سیستم ها در حوزه قوه ی قضايیه ديده شده است كه صبغه قضايی و حقوقی به اين ساختار می بخشد. از سويی 
دو اختیار نظارت بر حسن جريان و اجرای صحیح قانون به آن واگذار شده است كه كلیه مراحل بازرسی و 
نظارتی به صورت كنشی و واكنشی در مراحل سه گانه قبل، حین و بعد را شامل می شود. ساختارهای نظارتی 
دنیا امروزه با مطرح شدن مباحث حقوق شهروندی، مسايل محیط زيستی، تغییر و تحوالت ساختاری و تغییر 
شکل دولت ها وارد عرصه های جديدی با هدف كالن حکمرانی خوب شده است كه شکل جديدی از اعمال 
نظارت دولت - ملت بر سازوكار اداری، اجرايی و مالی دستگاه های حاكمیتی است و اصطالح آمبودزمان كه 

اخیراً گسترش يافته به نوعی بیانگر اين تغییر جديد شکل يافته در نظام بین الملل است.
طبق بررسی ها و برخی تعامالت در كشور ايران نیز با توجه به تغییرات جديد و مطالعات و تعامالت 
بین المللی، سمت  و سويی به سوی فعالیت هايی ازاين دست مشاهده می شود كه نزديک ترين ساختار به آن نیز 
سازمان بازرسی كل كشور است. اين مقاله به دنبال بررسی جايگاه قانونی، ظرفیت ها، توان تخصصی و حقوقی 
اين ساختار در اعمال يک هويت سه گانه ای است كه عالوه بر سالم سازی و حسن جريان امور و ساختار ضد 
فساد در كشف و مقابله با سوء جريانات، فعالیت آمبودزمانی را نیز شامل می شود. در اينجا به صورت خالصه به 

راهبردها و سازوكارهايی برای ارتقاء اين وضعیت پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: سازمان بازرسی کل کشور، ساختار سه گانه، مقابله با فساد، حسن جریان امور، آمبودزمان

1. دانشجوی دكتری مديريت و سرپرست دفتر توسعه نظارت همگانی سازمان بازرسی كل كشور
2. استاديار دانشگاه اصفهان و مدير پژوهشکده مديريت

3. دانشیار دانشگاه و رئیس مركز آينده پژوهشی دانشگاه تهران



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال ششم، شماره بیست و سوم/ بهار 1394 116

مقدمه 
سازمان بازرسی كل كشور مطابق اصل 174 قانون اساسی در جهت اعمال حق نظارت قوه ی 
قضايیه به منظور بازرسی و نظارت بر حسن جريان امور و اجرای صحیح قانون در دستگاه ها تشکیل 
شده است و از لحاظ وظايف و مأموريت از عموم و شمول مطلق نظارتی برخوردار است و مراحل 
»حین« و »بعد« را شامل می شود. اين سازمان از يک هويت و ساختار سه وجهی برخوردار است كه 
تحقق حسن جريان امور و اجرای صحیح قانون، كشف و مقابله با فساد و تامین حقوق شهروندی 
را در بر می گیرد. در اين مقاله همچنین توجه ويژه ای به نقش آمبودزمانی سازمان از لحاظ حق 

شهروندی شده است.
نقش های سه گانه سازمان بازرسی كل كشور كه در اين تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند 

عبارتند از : 
الف- نظارت برحسن جريان امور و اجرای صحیح قانون )وظیفه اصالح و سالم سازی(

ب- مقابله با تخلفات وجرايم اداری و مالی )نقش سازمان ضدفساد(
ج- اقدامات قانونی در دفاع از حقوق شهروندی )جايگاه آمبودزمانی(

یکم( جایگاه نظارتی سازمان بازرسی در تحقق حسن جریان امور واجرای صحیح 
قانون دردستگاه ها :

سازمان بازرسی كل كشور مطابق قانون در اعمال حق نظارتی قوه ی قضايیه بر حسن جريان 
امور و اجرای صحیح قانون در دستگاه ها به بازرسی و نظارت مستمر بر كلیه وزارتخانه ها، 
سازمان ها، امور اداری و مالی دادگستری ها و ... می پردازد و عالوه بر انجام بازرسی های فوق العاده 
حسب دستور مقامات به اعالم موارد تخلف و نارسايی و سوء جريانات اداری، مالی و ... مبادرت 

می كنند كه به نوعی وظیفه كالن نظارتی و پیشگیری است.
وظیفه سازمان بازرسی بر محوريت قانون و الزامات آن در كل، تضمین كننده حسن جريان 
امور قلمداد می شود. اين بحث كه به نوعی در ماده 156 قانون اساسی نیز تحت عنوان حسن اجرای 
قانون در زمره وظايف قوه ی قضايیه شمرده شده، در قالب اعمال نظارت و بازرسی های سازمان 
محقق می شود. دو مأموريت مهم سازمان بازرسی )نظارت بر حسن جريان امور و اجرای صحیح 
قانون ( معموالً از طريق نظارت و سپس بازرسی صورت می پذيرد و در بحث مقابله و مبارزه با فساد 

سازمان بازرسی از هر دو طريق به عنوان مکانیسم اجرايی استفاده می شود.
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برخی سیاست ها و اقدامات سازمان بازرسی دربحث قانون مداری و سالم سازی امور :
سازمان بازرسی كل كشور با تدوين 2 برنامه راهبردی پنج  ساله و سند چشم انداز برنامه های 
سالیانه و اعمال نظارت های قانونی به بررسی اقدامات دستگاه های مختلف در قالب موضوع و 

محورهای بازرسی مبادرت كرده كه عملکرد سازمان  در اين خصوص قابل توجه است.
- تدوين و اجرای برنامه های بلند مدت و سالیانه با دو هدف كلی حسن جريان امور و اجرای 

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

اساسی، برنامه های راهبردی پنج ساله و اسناد باال دست برنامه های كشوری؛
- طراحی و اجرای شبکه ای نظارت ديجیتال از طريق سامانه های الکترونیکی در مواردی نظیر:

سامانه )سامانه كشوری نظارت بر معامالت و دستگاه های اجرايی مزايده و مناقصات( و سامانه 
اعتبارات بانکی و ... ؛

- اعمال نظارت و بازرسی های ويژه بر محاكم، دادسراها و ... در حوزه اقدامات تأمینی و تربیتی 
زندان ها و ... در حوزه قضايی از طريق اداره كل نظارت و بازرسی دادگستری ها و قوه ی قضايیه؛

- تهیه، تدوين و ارايه گزارش های سالیانه اثر بخشی در رابطه با اقدامات دستگاه های مسئول 
در اين امر؛ 

- طراحی و اجرای برنامه های مصوب سالیانه با تأكید بر قانون گرايی و مبارزه با فساد اداری و 
مالی؛

- شناسايی و مقابله با سوء  جريان های اداری و مفاسد اقتصادی و مالی و ارايه پیشنهاد اصالحی 
به دستگاه ها؛

- پیشنهاد لغو يا تجديد معامالت دولتی )اعم از مزايده، مناقصه وترک تشريفات( به استناد 
مغايرت های قانونی؛

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

- وصول مطالبات معوق دولتی و واريز وجوه به خزانه دولت؛
- مبارزه با زمین خواری و رفع تصرف و جلوگیری از تخريب و تغییر كاربری اراضی؛

- تنقیح قوانین و مقررات كشور به عنوان مشاور و همکار اجرايی مجلس شورای اسالمی؛
موضوعات  در  آسیب شناسی  گزارش های كالن  تهیه  و  تخصصی  نظرات  نقطه  ارايه   -

تخصصی و فرابخشی؛

 بررسی هویت و ساختار سه وجهی سازمان بازرسی کل کشور
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- اعمال نظارت بر برنامه توسعه پنج ساله و ارايه گزارش های نظارتی به مجلس و مجمع 
تشخیص مصلحت نظام؛

- استقرار نظام های مديريتی، اداری و اجرای طرح ها و پروژه های علمی، آموزشی، پژوهشی 
در راستای اهداف و وظايف؛

- استقرار دبیر خانه شورای دستگاه های نظارتی )به استناد ماده 221 قانون برنامه پنجم توسعه و 
قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مبارزه با فساد(؛

- برنامه توسعه نظارت همگانی مشتمل بر بهره گیری از توان تشکل های غیر دولتی و مردم نهاد 
و به كارگیری بازرسان افتخاری؛

- برنامه نظارت الکترونیکی مبتنی بر تولید، استقرار و به روز رسانی پايگاه های اطالعاتی و 
سامانه های نظارت الکترونیک )پايگاه اطالعاتی و سامانه ملی(؛

- تشکیل دبیرخانه و پايگاه اطالعاتی فهرست محرومیت ها )تکلیف ماده 6 قانون ارتقاء 
سالمت نظام اداری و مبارزه با فساد(؛

- پیگیری ايجاد مركز همکاری منطقه ای دستگاه های مبارزه با فساد و نهادهای آمبودزمانی 
كشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی )اكو(؛

-  ايجاد مركز ملی رسیدگی به شکايات )در اجرای قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله 
با فساد(؛

- پیگیری اقدامات مشخص در بحث حقوق شهروندی از طريق مركز ملی رسیدگی به 
شکايات سازمان؛

- بررسی و مطالعات تطبیقی درخصوص میزان تبعیت از قانون و شفافیت در امر مبارزه با فساد 
)در مقايسه با كشورهای موفق دنیا(؛

-  اجرای طرح های سنجش سالمت نظام اداری در اجرای قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و 
مقابله با فساد. )سازمان بازرسی كل كشور، 1389(

دوم( اقدامات ضد فساد: 
سازمان بازرسی كل كشور مطابق وظیفه كالن نظارتی خود عالوه بر اقدامات پیشگیرانه، بر 
اعمال نظارت های قانونی و انجام بازرسی با ارايه گزارش های تحلیلی و فرابخشی به دنبال صدور 
فرمان 8 ماده ای رهبر انقالب در سال1380، اقداماتی در قالب سیاستگذاری و برنامه ريزی به 
صورت دراز مدت و میان مدت به اجرا گذاشته كه حمايت و هماهنگی جدی دستگاه های مسئول 

در اين امر می تواند به دست يابی كامل بر اهداف ضد فساد سازمان كمک كند.
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توجه به برخی آمارهای بین المللی مانند سازمان شفافیت بین الملل نمايانگر اين نکته است كه 
درصد باالی كشورهای در حال توسعه از لحاظ شاخص سالمت اداری زير عدد 5 )باالترين 
نمره 10 است( قرار دارند كه اين امر حاكی از عمق بحران است و مسئوالن را برآن داشته تا 
برنامه ها و اقدامات الزم را در اين خصوص به كار گیرند.1 در اين باره توجه به برخی چالش ها 

ضروری است: 
طی سالیان اخیر برخی اقدامات ساختاری- قانونی مانند، ابالغ سیاست های كالن ضد فساد 
از سوی رهبر معظم انقالب همچون فرمان 8 ماده ای مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی )مورخ 
1380/2/10( تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، سیاست های اجرايی اصل 44 قانون اساسی، 
اصول كلی سیاست های برنامه های پنج ساله و... امکان برداشتن قدم های بلندی را در راستای جامعه 

عاری از فساد و تبعیض فراهم كرده است. 
رفع چالش های موجود در مقابله با فساد: 

هرگونه مقابله و مبارزه با فساد نیازمند شرايط و بسترها، ساختارهای پشتیبانی، وجود اراده قوی 
و پايبندی بر اجرای قانون و مقررات از طرف مردم و حاكمیت است و در مقوله قانون مداری و 
شفاف سازی از طرف آحاد جامعه و نهادهای حکومتی و دولت، شاخص های اصلی در ارتقاء 
يک جامعه به سمت توسعه و بهره وری به حساب می آيد كه البته دستیابی به چنین جامعه ای نیازمند 
عبور از بحران ها و چالش هاست؛ لذا بدواً توجه اساسی به محورهای چالش برانگیز در حوزه مبارزه 

با فساد اداری- مالی الزم به نظر می رسد:
- برنامه ريزی و سیاستگذاری در قالب سند جامع و كالن به عنوان پايه تصمیمات مهم و 
اقدامات اثر بخش مبنای درستی است و اصولی همچون شفافیت، حِق دانستن مردم، اطالع رسانی، 
پاسخگويی مبتنی بر مباحث حق شهروندی و حقوق بشری با توجه به نگاه مثبت و سازنده مکتب 
اسالم، ايجاب می كنند كه در تدوين هرگونه سیاست و  برنامه به عنوان مبانی، مورد توجه و امعان 

نظر مسئوالن قرار گیرد.
- عزم و اراده جدی مسئوالن برای به اجرا درآوردن قوانین و مقررات موجود در مقابله و 
برخورد با مظاهر فساد اداری و مالی از طريق پايبندی به اصول و ارزش های اعالم شده از سوی 
رهبری و حمايت و پشتیبانی قانونی در ارايه امکانات و كمک های مالی و ... می تواند بر پیشرفت 
برنامه توسعه و تحول اداری- مالی و سالم سازی محیط های اداری و اجرايی كشور كه از 
دغدغه های همیشگی مردم و مسئوالن است مؤثر واقع شود. در اين باره توجه جدی مسئوالن به 

1. گزارش سازمان شفافیت بین المللی در سال 2014 

 بررسی هویت و ساختار سه وجهی سازمان بازرسی کل کشور



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال ششم، شماره بیست و سوم/ بهار 1394 120

ارتقاء ساختاری و حمايت های مالی و بودجه دستگاه های نظارتی برای اجرای طرح های مفید و 
موثر را جلب می كنند.

- قانون گذاری وسیله ای است كه هر كشور با بکارگیری آن عزم خويش را در مبارزه با فساد 
نشان می دهد، اما عملگرايی در پايبندی بر قوانین، عنصر اصلی در مقابله با فساد تلقی می شود؛ لذا 
نبايد صرفاً به قانون گذاری، سیاستگذاری و برنامه ريزی بسنده كرد بلکه عملگرايی و انجام اقدامات 

گام  به  گام اجرايی در راستای قوانین از اولويت اصلی و همیشگی برخوردار است.
- بی توجهی به اجرای برخی قوانین مهم و سیاست های برنامه ای كالن در كشور، عزم و اراده 
و جديت دولت و نظام در اجرای برخی اقدامات اساسی را در معرض سوال افکار عمومی قرار 
داده است؛ به عنوان مثال بحث چابکی وكوچک سازی ساختار اداری دولت از اولین برنامه توسعه 
كشور در سال 1368 در )بند 8( برنامه دوم )تبصره 31-32(، برنامه سوم )مواد 1 تا 4( و برنامه 
چهارم )مواد 135 تا 154( تاكنون تکرار شده 1، درحالی كه اقدامات دولت اندک و بعضاً در 

جهت عکس اين مطلب بوده است.
- برخی مبانی پايه ای در مباحث رشد و توسعه و پیشرفت به دلیل تکراری بودن آن در 
مقررات، سیاست ها و برنامه ها عمالً بال اثر شده است. نگاهی به برخی از اين مباحث نظیر: افزايش 
بهره وری، وجدان كاری، شايسته ساالری، فضای رقابتی، لغو انحصارات، مبارزه با تجمل گرايی، 
تکريم ارباب رجوع، بهبود روش ها و فاصله نظامات اداری و اجرايی كشور تا رسیدن به اهداف 

مورد نظر مؤيد اين مطلب است.
- نگاه غیركیفری و حركت در مسیر جرم زدايی )به جای جرم انگاری مگر در موارد خاص( 
و اجتناب از اليه های صلب و سخت )سلبی( و برخوردهای مکانیکی و قهرآمیز امروزه جای خود 
را به بستر سازی فرهنگی، شفافیت، اطالع رسانی، افکار عمومی، جنبه های پیشگیری و نرم افزاری 

)ايجابی( داده است كه نبايد از اهمیت آن غافل ماند.   
و  ضوابط  مقررات،  و  قوانین  مجموعه  با  آشنايان  و  حقوق  علم  آگاهان  اعتراف  به   -
دستورالعمل های اداری و اجرايی امروزه با گستره وسیع و حیرت آوری از قوانین و مقررات 
اداری، مالی، محاسباتی، استخدامی و... مواجهیم كه همین گستره وسیع قوانین )به دلیل مغايرت، 
همپوشانی تداخل و موازی كاری ها( اسباب سوء استفاده و موجبات فساد را فراهم كرده است. 

توجه به امر تنقیح قوانین با همکاری سازمان و مجلس در اين باره اقدام مؤثری است. 
- ساختار ناكارامد اداری، سیاست ها، برنامه ها و اقدامات دولت يکی از داليل اصلی وجود 

1. قوانین برنامه پنج ساله توسعه كشور )اول تا چهارم(
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و رشد پديده فساد اداری- مالی در كشور بوده است. عواملی كه مستقیماً در اين ارتباط وجود 
دارند شامل: دستورالعمل ها، آيین نامه ها، عدم شفافیت قوانین و مقررات، وضعیت تحقق منابع 
و هزينه ها، سیاست های كنترل بازار، محدوديت های تجاری، صدور مجوزها، موافقت نامه ها، 
يارانه های دولتی، نظام چند نرخی ارز، بوروكراسی و ديوان ساالری، سطح حقوق و دستمزدهای 

دولتی و... قابل توجه است. 
- با توجه به گزارش بانک جهانی يک استراتژی مؤثر مبارزه با فساد بر اساس 5 عنصر كلیدی 
شکل می گیرد كه توجه به آن در هر گونه برنامه ريزی و اقدامات ضد فساد ضروری به نظر می رسد:

- افزايش پاسخگويی 
- تقويت مشاركت مردمی 

- ايجاد بخش خصوصی و محیط رقابتی 
- ايجاد موانع در نهادينه شدن قدرت 

- بهبود و ارتقاء مديريت دولتی 
دالیل عدم اثربخشی الزم برخی اقدامات ضد فساد: 

- نارسايی های ناشی از قانون گذاری، سیاستگذاری، برنامه ريزی ضعیف و ناكارامد؛
- تداخالت، موازی كاری، ناهماهنگی نهادهای نظارتی؛ 

- ضعف عملکردی و اجرايی از سوی نهادهای رسمی و حاكمیتی؛
- وجود پديده رانت، مجوزهای اقتصادی، انحصارات دولتی و مصونیت های سیاسی؛

- فقدان جامعیت، بخشی نگری و ضعف در اجرای برنامه های ضد فساد؛
- نبود عزم جدی و ناهماهنگی برخی مسئوالن در مقابله با سوء جريانات؛

- ناكارامدی مقررات محاسباتی و عدم رعايت تشريفات اداری- مالی؛
- ضعف در اجرای نظام انتصابات، مديريت منابع و شايسته ساالری؛

- فقدان نظامات اجرايی در شفاف سازی و اطالع رسانی افکار عمومی.
سیاست های مؤثر در کاهش فساد و سالم سازی امور: 

- اصل برنامه محوری در هرگونه اقدامات دولتی در زمینه های مختلف خدمات رسانی به 
صورت دراز مدت و ضرورت پايش مستمر و رصد دستگاه های مسئول در زمینه اثر بخشی اقدامات.

- آسیب شناسی و اصالح روندها و فرآيندهای معیوب و ناكارامد موجود در چرخه اداری و 
اقتصادی كشور از طريق بررسی و ارزيابی قوانین، مقررات، مصوبات و اقدامات.
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- افزايش زمینه های نظارت عمومی بر فعالیت های دولتی به عنوان وظیفه ملی از طريق تبیین 
وظايف دستگاه ها، تبیین حق شهروندی، فرآيندهای اجرايی، منابع و هزينه های دولتی با بستر سازی 

برای مشاركت مردمی.
- پیاده سازی سیاست پاسخگويی به عنوان يک اصل برای كلیه مقامات و مسئوالن اجرايی در 

برابر وظايف، برنامه ها و عده ها، عملکردها و ارايه گزارش به آحاد مردم.
- تدوين و اجرای سیاست های خاص مبارزه با پديده فساد در جامعه مبتنی بر انجام اقدامات 

بازدارنده، پیشگیرانه و مقابله از سوی دستگاه های مسئول و اطالع رسانی.
- از بین بردن فرهنگ مصونیت افراد )انتصابی- انتسابی( و تأمین امنیت خاطر مردم از طريق 
جديت نظام در مبارزه با بی عدالتی و هرگونه سوء استفاده از بودجه و امکانات توسط هر كس در 

هر مقام و موقعیتی.
- بستن راه های هرگونه سوء استفاده از امکانات و كارهای خالف قانون و مقررات در 

زمینه های رانت جويی، امتیازات ويژه و بهره مندی خاص از امکانات.
- برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و هوشیاری افکار عمومی از طريق افشای تخلفات و سوء 

استفاده ها در جريان مقابله با مفاسد اقتصادی.
- آگاهی رسانی عمومی با ترويج آموزه های دينی و رشد آگاهی های مردم در زمینه تأثیرات 

سوء انواع فسادهای اداری و مالی بر افراد و جامعه.
برخی سازوكارهای كالن اجرايی در حوزه های اداری، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی:

- ساده سازی قوانین و مقررات؛
- اجرای كامل اتوماسیون و مقررات دولت الکترونیک؛

- چابک سازی و كاهش تصدی گری دولت؛
- رقابتی ساختن فعالیت های اقتصادی و فضای كسب و كار؛

- حذف انحصارات و هر گونه رانت و امتیازات؛
- عدم تمركز و تفويض اختیارات قانونی؛
- دسترسی عمومی به قوانین و مقررات؛ 

- اصالح مقررات مربوط به قرار دادها، مزايده و مناقصات؛
- تحول در نظام اداری، اجرايی و نظامات مديريت؛

- نظام مند كردن سیستم های مالی و حسابرسی؛
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- رشد و ارتقاء سیستم های حقوقی و پاداش كاركنان؛
- اعمال نظارت های قانونی با هماهنگی دستگاه های مسئول؛

- حاكم كردن شفافیت در قوانین و مقررات؛
- باز مهندسی فرآيندها و بهبود روش های اداری و مالی؛

- صیانت بخشی و افزايش آگاهی و آموزش های عمومی؛
- تقويت حس مسئولیت پذيری و وجدان كاری؛

- مشاركت مردمی و تقويت نهادهای مدنی؛
- شفافیت و جديت در هرگونه اقدام ايجابی و سلبی؛

- مبارزه قاطع با مظاهر فساد اداری و مالی؛
- الگو سازی، فرهنگ سازی، تقويت باورها و ايمان مردم و مسئوالن؛

- ايجاد نهادهای نظارتی قوی و حسابرسی مالی دقیق دستگاه ها؛
 - توجه به نظارت افکار عمومی ورسانه ای؛

- مشاركت شهروندان و توسعه نظارت همگانی.

سوم( آمبودزمان 1:
نهاد آمبودزمان  از سال 1809 ابتدا در قانون اساسی سوئد )به عنوان نماينده مجلس( و سپس 
در كشور فنالند و دانمارک به كار گرفته شده و امروزه در كشورهای غربی به جنبه های گوناگون 
حقوق شهروندی به صورت غیر قضايی رسیدگی و در جايگاه كنترل و نظارت قانونی بر عملکرد 
دستگاه های اجرايی از حقوق افراد حمايت می كنند. برخی آن را تقلیدی از نظارت حکومت 

اسالمی در زمان دولت عثمانی )آمّات عوثمان( دانسته اند. )سازمان بازرسی كل كشور، 1376(
به  را )شخصی كه شکايت های شهروندان راجع  نهاد  اين  بین المللی آمبودزمان  مؤسسه 
تصمیم ها، اعمال يا قصورهای مديريت عمومی را مورد رسیدگی قرار می دهد( در جايگاه حمايت 
از شهروندان در برابر نقض قانون تعريف كرده است. اتحاديه قانون وكالی بین المللی آن را يک 
مركزی می داند كه توسط يک مقام بلند پايه عمومی پس از مصوبه قانون اساسی يا مجلس تعیین 
شده و در مقابل مجلس پاسخگوست و كارش رسیدگی به شکايات اشخاص خسارت ديده 
علیه مستخدمان دولت و مقامات است؛ لذا در خیلی از كشورها كمیسیون مشابه در مجلس 
اين وظیفه را عهده دار است. در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران هر كس شکايتی از طرز 
كار مجلس يا قوه ی مجريه يا قضايیه دارد می تواند كتباً به مجلس عرضه كند تا مورد رسیدگی 

1. Ombudsman
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قرار گیرد. )ملک افضلی، 1391( به همین جهت برخی مشابه اين اقدامات در مجالس كشورها را 
)معادل كمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی( دانسته اند.

صالحیت آمبودزمان ها نسبت به شرايط كشورها متفاوت است. چنانچه در كشورهايی نظیر 
فرانسه، ايرلند و ازبکستان به قوه ی مجريه وابسته است و در كشور دانمارک از طريق پارلمان )با 
حفظ استقالل( تعیین می شود. در كشورهايی نظیر: چین، ژاپن، هند، پاكستان، فیلیپین، آرژانتین و 

كشورهای عربی آمبودزمان در معانی مشابهی به عنوان مدافع حقوق مردم به كار رفته است.
ساختار و سازوكار اجرايی آمبودزمان در مقررات بین المللی »به عنوان صاحب منصبی مستقل 
و غیر حزبی تعريف شده كه با وضع قانون از سوی يکی از ارگان های اصلی حکومت تعیین 
می شود و به شکايات مردمی رسیدگی می كنند و راه حل های اصالحی )معموالً از راه سازش( 
اعالم می دارد و معموالً دارای قدرت الزام آور اجرايی نمی باشد )بیشتر قدرت نرم دارد( و دارای 
آثار روانی، ارشادی، سیاسی و معنوی است«؛ لذا به عنوان الگويی مردمی، غیر رسمی و مستقل، 
ساز و كاری ساده و كارآمد برای حل و فصل سريع و عادالنه مسايل و مشکالت شهروندی قلمداد 

می شود. 
طی اين سال ها آمبودزمان ها فعالیت های خود را توسعه داده اند و از زمان نخستین شکل 
آن در سوئد تاكنون ساختارها و وظايف متنوعی را پذيرفته اند كه قابل مقايسه با وضعیت اولیه 
نیست. از لحاظ فعالیت بین المللی اين نهاد، رسماً از سال 1978 در اتريش تحت عنوان IOI به 
عنوان سازمان جهانی دفاتر بازرسی با همکاری بیش از 150 مؤسسه آمبودزمان با اهداف توسعه 
بازرسی، تبیین برنامه ريزی، اقدامات آموزشی و تعامالت بین المللی به وجود آمده و دارای 6 
منطقه جغرافیايی- قاره ای است )134 كشور از مجموع 194 كشور(. در سال 1995 با تشکیل 
انجمن آمبود زمان آسیايی AOA ی )27 عضو از 17 كشور( موافقت می شود و جمهوری 
اسالمی ايران در سال 2007 )1386( با عضويت دايم و به عنوان يکی از مؤسسان و اعضای 
انجمن آسیايی آمبودزمان تاكنون يک اجالس آسیايی )1378( و يک اجالس منطقه ای )1387( 
به میزبانی سازمان بازرسی در ايران برگزار كرده است و در حال پیگیری تأسیس آكادمی 

آمبودزمان در ايران است. )سازمان بازرسی كل كشور، 1390(
و  جوامع  امروز  نیازهای  به  پاسخگويی  نحوه ی  تطابق  نوعی  به  را  آمبودزمان ها  برخی 
دولت های دموكراتیک می دانند كه پاسخگوی جنبه های دموكراتیک، حقوق بشر و حقوق 
شهروندی است. اصوالً در بحث حکمرانی خوب و الگوهای مردم ساالری چهار مؤلفه اصلی 
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شامل: الف( برگزاری انتخابات آزاد و عادالنه ب( رعايت حقوق مدنی و سیاسی ج( استقرار 
جامعه مدنی د( وجود دولت شفاف و پاسخگو وجود دارد كه مورد اخیر را در ارتباط كامل با 
وظايف نهاد آمبودزمان ارزيابی می كنند. به طور كلی وظیفه آمبودزمانی در ادبیات حقوق سیاسی 
و بین المللی رسیدگی به شکايات مردمی از نهادهای اجرايی تعريف می شود كه نقشی حمايتی– 
صیانت بخشی در مقابل نقض قوانین، سوء استفاده از اموال عمومی، اقدامات غیر قانونی ناعادالنه و 

تطبیق حسن جريان امور به عنوان پاسداری از حقوق مردم در برابر دولت را بر عهده دارد.
برخی واقعیت های موجود در خصوص آمبودزمان های بین المللی كه موجب موفقیت آنان 

شده است:
1. عموماً اين نهادها به صورت مستقل و غیر حاكمیتی و از طرف پارلمان انتخاب می شوند.

2. رسیدگی غیر قضايی و خارج از حکومت به آن ها شکل مردمی و دموكراتیک داده است.
3. فعالیت بیشتر آنان متمركز بر رسیدگی به شکايات مردمی و حقوق بشری است.

4.جايگاه اجرايی گزارشات آنان به جای آن كه قانونی باشد ناشی از الزام ساختاری و سابقه 
روشن آنان به اجرای قانون است.

5. اين نهاد بر پايه و ارزش های جهانی و مشترک در احقاق حق شهروندی تکیه دارد.
6. شفافیت قانون، جنبه های دموكراسی، كیفیت باالی نظرات و استقالل ساختاری موجب 

ارتقای جايگاه بین المللی آنان شده است.
7. مشی مردمی و هدف اصلی و نهايی آنان در احقاق حق افراد بدون دخالت عوامل فردی 

و اجتماعی است.
8. تمركز بر برنامه ها و اقدامات بر شفافیت، حقیقت جويی و قانون مداری بدون طرفداری از 

اين و آن از اصول موفقیت آمبودزمان است.
در جمهوری اسالمی ايران استقالل قوه ی قضايیه و وظیفه مندی آن در مقابل قانون از طرفی 
مأموريت و تمركز فعالیت سازمان بازرسی كل كشور بر اجرای قانون و حسن جريان امور به عنوان 
الگوی ايرانی آمبودزمان اين جايگاه را برای قوه ی قضايیه رقم زده است و ضرورت وجود جايگاه 
شبه قضايی برای ساختاری اجرايی در جايگاه بازرس عالی، اين نقش را برای سازمان بازرسی 
برجسته تر می كنند. اين سازمان در سنوات اخیر بر مبنای جايگاه و مقررات، مأموريت و وظايفی را 
متقبل شده كه نقش های جديد در انجام اقدامات قانونی برای دفاع از حقوق شهروندی )جايگاه 
آمبودزمانی( محسوب می شود و از سوی نهادهای قانونی و نظارتی كشور نیز برای اين سازمان 
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پذيرفته شده و از سوی نهادهای بین المللی نماينده جمهوری اسالمی ايران در انجام وظايف 
آمبودزمانی تلقی می شود.

نوعی تشابه و همگونی برخی محورهای فعالیت بین مأموريت و وظیفه 3 دستگاه نظارتی 
ديگر شامل: ديوان عدالت اداری، ديوان محاسبات و كمیسیون اصل 90 مجلس با فعالیت های 
سازمان وجود دارد كه در اين ارتباط شورای دستگاه های نظارتی در سال 1387 به منظور ايجاد 
هماهنگی، افزايش كارايی، جلوگیری از تداخل كاری، ارتقاء سطح بهره وری و مبارزه مؤثر با 
فساد تشکیل شد.)سازمان بازرسی كل كشور، 1392(  با اين وجود وظايف و اختیارات سه گانه 
سازمان بازرسی كل كشور مطابق قانون )ماده 2 بندهای الف – ب – ج( مبتنی بر انجام بازرسی های 
مستمر، بازرسی های فوق العاده، اعالم موارد تخلف و سوء جريانات اداری و مالی به ويژه بند ج 
و آيین نامه اجرايی قانون تشکیل سازمان )بندهای 11 – 12 – 13 – 14 – 15(  فعالیت های سازمان 
را در راستای ساز و كار آمبودزمانی قرار می دهد كه با توجه به دسترسی قانونی به دستگاه ها 
در جايگاه ناظر ملی، نقش منحصر به فردی را برای آن ايجاد می كنند كه از اين لحاظ با وجود 
پیش بینی های به عمل آمده در قانون مديريت خدمات كشوری )مواد 25 – 28 – 90 – 114( 
مجموعه دستگاه ها موظف به همکاری با سازمان بازرسی كل كشور می باشند؛ لذا در بخشنامه 
210/9/36773 مورخ 91/9/13 دولت پیرامون ماده 25 قانون ارتقاء سالمت اداری، همکاری 
و پاسخگويی دستگاه ها با سازمان بازرسی كل كشور پیش بینی شده است.)مجلس شورای 

اسالمی، 1390(
سازمان بازرسی كل كشور به خاطر تجارب، ساختار و تشکیالت، مسئولیت های قانونی و 
ظرفیت های نظارتی به عنوان نهاد آمبودزمانی جمهوری اسالمی دارای مسئولیت است. همان گونه 
معموالً  و  نظارت می كند  قوه ی مجريه  اعمال  بر  »آمبودزمان  است  نهاد  اين  تعريف  در  كه 
آمبودزمان ها بر اساس قانون اساسی يا قانون مصوب مجلس، تأسیس و به وسیله يک مقام عمومی 
و مستقل و عالی رتبه اداره می شوند«؛ لذا قايل بودن جايگاه آمبودزمانی برای سازمان با وظايف 
و اختیارات اعالمی رسیدگی به شکايات به مثابه آمبودزمان جمهوری اسالمی تطابق دارد. پس 
از تشکیل مركز ملی رسیدگی به شکايات سازمان، سند راهبردی تهیه شده كه به عنوان پروژه ای 
ملی و كالن، رسیدن به ارزش ها و ويژگی های كالن نظارتی كشور در احقاق حقوق عامه از 
لحاظ ايجاد وفاق در جامعه، رفع ضعف ها و تهديدات، كیفیت سازی و كمیت پذيری و دستیابی 
به اهداف مطلوب را در كوتاه مدت و دراز مدت تعقیب می كند. اين سند به عنوان چشم انداز، 
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تسهیل كننده برنامه و اقدامات عوامل و مجريان مسئول در اين امر، ضمانت اجرايی آن را از لحاظ 
علمی و عملیاتی تأمین می كنند.

به برخی ويژگی ها و شرايط در نظر گرفته شده برای آمبودزمان های جهانی و  با توجه 
ساختارهای مشابه در ديگر كشورها نظیر: تصويب قانون در مجلس، غیر رسمی و مستقل بودن، 
تعیین مقام عالی رتبه، تأمین حقوق عامه و وضعیت متفاوت سازمان بازرسی در اين باره، الزم 
است برخی تغییرات و تحوالت ساختاری متناسب با وظايف جديد در نظر گرفته شود. در اين 
خصوص راهبردهای آمبودزمانی سازمان در سنوات اخیر )برنامه پنج ساله اول و دوم سازمان( 
مبتنی بر اهداف و سند برنامه پنج ساله كشور و قوه ی قضايیه و محورهای راهبردی و جداول 

تنظیمی مربوط به اهداف چشم انداز سازمان راهگشاست. 
ضرورت تعامل بازرسی با دستگاه های ذی ربط در بحث رسیدگی به شکایات و 

ارزیابی عملکرد دستگاه ها :
در رابطه با فعالیت های تعاملی سازمان با واحدهای مرتبط در دستگاه ها و برنامه هايی از اين 

دست، محورهايی به اين شرح اعالم می شود: 
1– ضرورت هماهنگی و ايجاد وحدت رويه، توجه به رويکردهای تخصصی در محدوده 
وظايف، رفع كمبودهای آموزشی و نارسايی های سیستمی، تسهیل و روان سازی فرآيند رسیدگی، 
ارتقاء فنی سامانه رسیدگی به شکايات، كاهش زمان )اطاله( رسیدگی به شکايات و ارتقاء سطح 
تعاملی سازمان با واحدهای مربوط در دستگاه ها ايجاب می كنند برنامه ای در اين ارتباط طراحی 

و اجرا شود.
2– مطابق تکلیف ماده 25 قانون ارتقاء سالمت اداری )تبصره 1( در مورد بازنگری سامانه 
پاسخگويی دستگاه ها برای امکان رسیدگی به شکايت غیر حضوری افراد جهت انعکاس به 
واحدهای مربوط و مسئولیت نظارتی كه متوجه سازمان شده، آسیب شناسی و طراحی و اجرای 
سازوكارهای ارتقاء اثر بخشی از طريق تعامل و برگزاری جلسه توجیهی و همايش های كاری 

مورد نظر است. 
3 –  هماهنگی و مشاركت شورای دستگاه های نظارتی كشور كه دبیرخانه آن در سازمان 
استقرار دارد با توجه به مأموريت و وظايف محوله در بحث نظارت و ارزيابی، همچنین به واسطه 
وظايف محوله در ماده 28 قانون ارتقاء سالمت اداری، همکاری و حضور اين شورا در اين قبیل 

برنامه ها و اقدامات را می طلبد.
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4– ارايه سازوكار الزم برای تهیه و ارايه به موقع گزارش از نتايج آماری جهت جمع بندی، 
تحلیل و بهره برداری واحدهای صف )معاونت ها و ادارات كل نظارت و بازرسی( و ستاد 
)دفتر برنامه ريزی و بودجه و مركز مطالعات و پژوهش های سازمان( از فعالیت واحدهای رسیدگی 
به شکايات كشور در راستای تنظیم و اجرای برنامه های نظارت و بازرسی از ديگر موارد مهم است.

آمبودزمان و تامین حق شهروندی  و حقوق بشر : 
مبحث حق شهروندی و حقوق بشر از وظايف اصلی و كالن نظامات حقوقی و سیاسی و 
كلیه دولت هاست كه در قلمروی گسترده و وسیع، حقوق گوناگونی را برای استیفای وظايف و 
مسئولیت های حاكمیتی در برابر مردم در بر می گیرد. اين بحث در نظامات دينی مثل جمهوری 
اسالمی ايران كه از ساختاری فرهنگی و انقالبی برخوردار است در جايگاه رفیع به عنوان مسأله 
اصلی قلمداد می شود كه به بخش هايی از آن، مستند به قانون اساسی جمهوری اسالمی اشاره 

می شود.
مبانی و مؤلفه های قانونی در بحث حقوق شهروندی: 

در قانون اساسی طی بند 3 و اصل های 8 ، 7 ، 3 ، 4، 1 و اصول 15، 19،20، 21 الی 41، 46 و 
47 به حقوقی تحت عنوان كلی، حقوق ملت و حقوق اساسی مردم اشاره و در مجموع مصاديق70 
گانه ای به عنوان حقوق عامه اعالم شده كه در عرف حقوق بین الملل تحت عنوان حقوق بشر يا 
حقوق شهروندی شناخته می شود. مبانی كلی نظام اسالمی در قبال جامعه و مردم نظیر: اعتقاد ديرينه 
به حکومت حق و عدل، نظامی بر پايه ايمان به خدا، عدل خدا در خلقت و تشريع، كرامت و ارزش 
واالی انسان، نفی هرگونه ستمگری وستم كشی و سلطه گری و ... به صورت كلی در اصول 1 و 2 

قانون اساسی بیان شده است.
وظايف قوای سه گانه: 

دولت مطابق اصل 3 قانون اساسی »موظف است برای نیل به اهداف مذكور در اصل دوم همه 
امکانات خود را برای امور زير به كار برد«. در همین زمینه طی اصل 113 قانون اساسی »مسئولیت 
اجرای قانون اساسی« به ريیس قوه ی مجريه واگذار شده است. »پس از مقام رهبری ريیس جمهور 
عالی ترين مقام رسمی است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و رياست قوه ی مجريه را جز در 

اموری كه مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد«. 
در راستای وظايف و اقدامات مقرر در بحث حقوق شهروندی، از طرف دولت جمهوری 
بلند مدت و میان مدتی به مورد اجرا گذاشته شده كه عالوه بر  اسالمی فعالیت ها و اقدامات 
برنامه های راهبردی پنج ساله كشور و ارسال لوايح قانونی برای تصويب مجلس شورای اسالمی، 
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اقدام شاخص 7 برنامه تحول در نظام اداری كشور به ويژه دستورالعمل طرح تکريم ارباب رجوع 
در سال 1381 و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در سال 1383 قابل 

توجه می باشد. 
     مجلس شورای اسالمی به موجب اصل 76 قانون اساسی »حق تحقیق و تفحص در تمام 
امور كشور را دارد« و بر اساس اصل 71 »مجلس شورای اسالمی در عموم مسايل در حدود 
مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع كند«. از طرفی مطابق اصل 90 قانون اساسی »هر كس 
شکايتی از طرز كار مجلس يا قوه ی مجريه يا قوه ی قضايیه داشته باشد می تواند  شکايت خود 
را كتباً به كمیسیون اصل 90 ارايه كند«. به همین دلیل برخی كمیسیون اصل 90 مجلس شورای 
اسالمی را در جايگاه حقوقی و بین المللی رسیدگی به حقوق شهروندی و حقوق بشر در كشور 

دانسته اند كه مشابه نقش فوق در اغلب مجالس دنیا محسوب می شود.
ايجاد سیستم قضايی  بر پايه عدل اسالمی جهت احقاق حقوق ملت و جلوگیری و مقابله با 
انحرافات از قانون در مقدمه قانون اساسی پیش بینی شده كه مرتبط با قوه ی قضايیه می باشد. به 

موجب اصل 156 قانون اساسی: 
»قوه ی قضايیه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت« و عهده دار 
وظايف از جمله: »رسیدگی و صدور حاكم در مورد تظلمات، تعديات، شکايات، احیای حقوق 
عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین و ... « معرفی شده 
و مطابق اصل 159 »مرجع رسمی تظلمات و شکايات، دادگستری است« كه طبق اصل 160 
مسئولیت كلیه مسايل مربوط به روابط قوه ی قضايیه با قوه ی مجريه و قوه ی مقننه را بر عهده دارد.

چکیده مطالب اصلی در بحث حقوق شهروندی:
- حقوق شهروندی مفهوم وسیع و فراگیری است كه كلیه حکومت ها، دولت ها و دستگاه ها 

مطابق الگوی حکمرانی خوب در قبال آن وظیفه مند بوده و پاسخگو هستند.
- هر سه قوه از لحاظ قانون گذاری و اعمال نظارت قانونی )مجلس( اجرای مقررات و انجام 
وظیفه و مسئولیت های اجرايی )دولت( پیگیری قضايی و اعمال حقوق عامه ) قوه ی قضايیه( 

وظايفی را طبق قانون اساسی بر عهده دارند.
- قوه ی قضايیه عالوه بر وظیفه مندی و مسئولیت های اجرايی مشخصاً حقوقی و قضايی در 

اعمال حقوق مردم و پیگیری آن، مطابق اصل 156 از وظیفه نظارتی برخوردار است.
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- همان گونه كه در اصل 174 قانون اساسی تصريح شده اعمال حق نظارتی قوه در بازرسی 
و نظارت بر حسن جريان امور و اجرای قانون به سازمان بازرسی اشاره شده كه مسئولیتی كلی و 

كالن است.
- در مفهوم وسیع وگسترده كلیه فعالیت های نظارت و بازرسی سازمان در قالب مأموريت های 
برنامه ای و غیره در راستای احقاق حق اعم از دولت و ملت تعريف می شود كه به نوعی حقوق 

عامه قلمداد می شود.
- در مفهومی محدود و تخصصی تر از لحاظ وظیفه مندی در قبال حقوق شهروندی، رسیدگی 
به شکايات مردمی و پیگیری گزارشات نظارت و بازرسی به صورت برنامه ای، فوق العاده و موردی 

اقدام مشخص سازمان در اين باره شناخته می شود.
- در اسناد برنامه راهبردی و سند چشم انداز سازمان بازرسی كل كشور به راهبردهای حقوق 
شهروندی نظیر: سالمت اداری، مبارزه با فساد، قانون مداری، حفظ حقوق شهروندی و ... اشاره 

شده كه گويای وظیفه مندی سازمان در اين خصوص است. 
برخی وظایف حاکمیتی دولت در زمینه حقوق شهروندی:

1. انجام كار فرهنگی و اطالع رسانی عمومی در اجرای قوانین و مقررات مربوط در جهت 
بهره مندی از ظرفیت های قانونی كشور؛

2.  بررسی و مهندسی مجدد در رابطه با اجرای طرح های مرتبط با حقوق شهروندی نظیرطرح 
تکريم ارباب رجوع و منشور حقوق شهروندی؛

3.  ايجاد و گسترش فرهنگ »شفاف سازی« در مجموعه های حاكمیتی و نظامات اجرايی 
دولت بر آن؛

4. تأكید بر گسترش و عملیاتی شدن اهداف برنامه های دولت الکترونیک  در كشور؛
5.  گسترش و به روز رسانی سامانه های نظارت ملی نظیر: سامانه ملی نظارت بر معامالت دولتی 

و عمومی؛
6.  ايجاد و فعال سازی سامانه های ارتباطی و پورتال های وزارتخانه ها و مؤسسات؛

7.  فعالیت های آموزشی برای افزايش آگاهی های مردم نسبت به حقوق شهروندی با تأكید بر 
نقش رسانه های گروهی؛

8.  حذف فعالیت های موازی دستگاه ها در موضوع »حقوق شهروندی« با معرفی وظايف 
عمومی و خاص هر 3 قوه؛
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9.  بهره گیری از ظرفیت های موجود در اقوام و اقشار مختلف جهت تحقق برنامه های نظام؛
10.  تالش برای گسترش فرهنگ »نظارت همگانی« دركشور؛

11.   استفاده از ظرفیت »سازمان های مردم نهاد« به منظور تبیین و دفاع از حقوق شهروندی؛
12. تأسیس دفاتر»خدمات مشاوره ای« برای ارايه خدمات مورد نیاز شهروندان )با رويکرد 

بخش خصوصی(؛
13. گسترش برنامه های مربوط به استقرار »میز خدمت« در دستگاه های دولتی جهت ارايه 

خدمات مطلوب به شهروندان؛
14. تأسیس و راه اندازی »ديده بان حقوق شهروندی« در كشور؛

15. برنامه ريزی جهت استقرار »نظارت درون سیستمی« در دستگاه های دولتی.
برنامه ها واقدامات کالن قوه ی قضاییه در بحث حقوق بشر: 

فلسفه وجودی ساختارها و سازمان های تابعه قوه ی قضايیه نظیر: دادستان كل، ديوان عدالت، 
سازمان زندان ها و  سازمان بازرسی كل كشور تأمین حقوق شهروندی است و در حوزه ستادی 
قوه ی قضايیه ساختارهايی برای اين امر تشکیل شده است. مواردی كه قوه ی قضايیه بنا بر وظايف 

ذاتی و مسئولیت ماهوی خود در اين باره انجام داده عبارتند از:
1. تشکیل ستاد حقوق بشر قوه ی قضايیه متشکل از سازمان های مسئول در سال 1360؛ 

2. دستورالعمل اجرايی بند 15 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی 
در سال 1383؛

3. تشکیل هیأت مركزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی قوه ی قضايیه؛ 
4. ايجاد معاونت حقوقی و بین الملل قوه ی قضايیه؛

5. تدوين و اجرای برنامه های راهبردی پنج ساله در راستای مأموريت و وظیفه كلی احقاق 
حقوق عامه؛

6. اقدامات نظارتی و ارزيابی عملکرد توسط سازمان های تابعه قوه ی قضايیه از جمله سازمان 
بازرسی كل كشور.

نقش و جایگاه آمبودزمانی سازمان بازرسی کل کشور در تأمین حقوق شهروندی:
در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران از حقوق شهروندی ذكری به میان نیامده اما طی 
بند 3 و اصل های 8 تا 47 مواردی تحت عنوان حقوق ملت بیان شده كه امروز تحت عنوان 
حق شهروندی در نظامات دموكراتیک به عنوان پايه حقوق بشر معروف است. شايد اگر بنا بود 
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منشوری در اين باره تهیه شود به جای تفکیک اين حقوق و تکرار مطالب قانونی و متون حقوقی 
در بحث حق  شهروندی و حقوق بشر )آن گونه كه در پیش نويس منشور حقوق شهروندی آمده( 
بهتر بود به اصول كلی برنامه و خط مشی دولت پرداخته می شد؛ در حالی كه اين منشور به نوعی باز 

خوانی حقوق شهروندی احصاء شده از قانون اساسی است. 
دولت در نقش مسئول اجرای قانون اساسی مطابق اصل 13 قانون اساسی مسئولیت عمومی 
در اجرای مواد قانونی ذكر شده را بر عهده دارد. با اين حال دو دستگاه كالن ديگر يعنی قوه ی 
قضايیه و مجلس، دارای وظايف حقوقی و نظارتی هستند كه از حوزه اجرا جداست؛ لذا اگر چه 
منشور حقوق شهروندی در حد حاكمیت و در قالب فلسفه حکمرانی خوب، ارايه شده با اين حال 
وظايف و مسئولیت های تعیین شده مرتبط با آن ارتباط كاملی با قوه ی قضايیه و نهادهای وابسته 
همچون ديوان عدالت اداری، سازمان بازرسی كل كشور و ... پیدا می كند و عالوه بر ساختارهای 
مركز ملی حقوق شهروندی )ماده 4 فصل سوم( و كمیسیون حقوق شهروندی با حضور وزرای 
دولت )ماده 13 – فصل سوم (، موضوع  ارايه لوايح و تدوين برنامه جامع )ماده 13 فصل سوم( و  
بحث مستقل عدالت قضايی )بندهای 3 – 85 تا 3 – 93 ( وظايف و تکالیف قوه ی قضايیه را هم 

شامل می شود.
عالوه بر تشکیل و راه اندازی شورای دستگاه های نظارتی و استقرار دبیرخانه آن در سازمان كه 
عمالً زمینه مشاركت ديگر دستگاه ها )هر قوه 3 نماينده( برای تدوين و اجرای برنامه های مشخصی 
راجع به اعمال حقوق عامه را فراهم كرده است، به واسطه وظايف مقرر در ماده 28 قانون ارتقاء 
سالمت اداری، مطابق بند 2 اساسنامه اهداف مهمی از لحاظ ايجاد هماهنگی، افزايش كارايی و 

اثربخشی اقدامات مبارزه با فساد برای آن پیش بینی شده است. 
در قانون ارتقاء سالمت اداری مصوب سال 1390  تکالیف دستگاه ها در پیشگیری از مفاسد 
اداری تعیین شده است. مطابق ماده 25 در مورد سامانه پاسخگويی دستگاه ها به شکايت افراد، 
مسئولیت نظارتی آسیب شناسی و طراحی و اجرای سازوكارهای ارتقاء اثر بخشی از طريق تعامل 
و برگزاری جلسه و همايش به صورت هدفمند و برنامه ريزی شده از وظايف سازمان بازرسی كل 
كشور تلقی می شود. با توجه به ارتباط مركز رسیدگی به شکايات سازمان با دفاتر مديريت ارزيابی 
عملکرد دستگاه ها و اختیارات قانونی در مورد تشکیل اين دفتر )بخشنامه 210/91/36773 مورخه 

91/9/13( وظیفه نظارتی مهمی بر عهده سازمان می باشد.
       از آنجا كه وظیفه مشخص و كارويژه سازمان بازرسی مطابق اصل 174 قانون اساسی 
نظارتی است و به همکاری نهادهای نظارتی )ماده 7 فصل سوم( در اعمال نظارت های سه گانه 
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فردی، عمومی و دولتی در منشور نیز اشاره شده است، به نظر می رسد كه عالوه بر سازوكار 
اجرايی، سیاست ها و برنامه های سازمان در نظارت بر اين بخش نیز مشخص شود.

به  اطالعاتی  بر دسترسی كامل  اين باره عالوه  در  بازرسی  سازمان  نظارتی  سازوكارهای 
اقدامات دولت، اعمال بررسی و نظارت همه جانبه ) قبل، حین، بعد( با تأمین منابع مالی، بودجه ای 
و سخت افزاری، نرم افزاری را شامل می شود كه همواره از دغدغه های سازمان بوده است. همچنان 
كه در استراتژی كالن سازمان بازرسی اين سازمان دارای ساختاری فوق تخصصی با جايگاه 
نظارتی كالن تعريف شده لذا می تواند محمل خوبی برای پیشبرد اقدامات و مطالبات حاكمیت و 

مردم باشد. 
سازمان در اين بخش مشخصاً به برخی اقدامات ساختاری نظیر: تأسیس مركز ملی رسیدگی 
به شکايات، تشکیل معاونت حقوقی و نظارت همگانی، ايجاد دفتر توسعه نظارت همگانی، 
تدوين سند راهبردی و چشم انداز، اجرای برنامه های نظارتی و ارزيابی اقدامات دستگاه ها در 
تکريم ارباب رجوع كرده و در قالب برنامه های سالیانه به رسیدگی به اعالمات و شکايات مردم و 
دستگاه ها به عنوان يکی از وظايف 3 گانه سازمان پرداخته كه آنچه از جايگاه برنامه ای )بلند مدت 
– كوتاه مدت( برای لحاظ در سند جامع حقوق شهروندی دولت جمهوری اسالمی در عمل به 
وظايف قانونی خود اهمیت دارد، توجه به جايگاه نظارتی در راستای حسن جريان امور و اجرای 

صحیح قانون در دستگاه هاست كه مراتب زير را شامل می شود:  
- تعامل و همکاری با نهادهای مسئول و متولی؛ 

- ارتقای دانش و فرهنگ عمومی؛
- شناسايی آسیب ها و چالش های مختلف؛

- بررسی اعالمات و شکايات مردمی؛ 
- اعالم موارد تخلف و سوء جريان ؛

- ارايه گزارش های تحلیلی و عملکردی؛ 
- عمل به وظیفه قانونی نظارت سازمان در رسیدگی به شکايات و اعالمات؛

-  انجام پايش و بازرسی های برنامه ای؛
- مشاركت مردمی و نظارت همگانی.

نتیجه گیری:
در اين مقاله تالش شد تا از نگاهی هويتی، ساختار سه وجهی سازمان بازرسی كل كشور و 
زير نقش های قانونی آن مورد توجه قرار گیرد. از اين رهگذر نقش های اصالحی، ضد فسادی و 
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آمبودزمانی سازمان در قالب نظارت بر حسن جريان امور و اجرای صحیح قوانین، مقابله با تخلفات 
و جرايم و سرانجام اقدامات مرتبط با دفاع از حقوق شهروندی بررسی شد. مجموعه داده های 
موجود حکايت از ظرفیت باالی سازمان بازرسی كل كشور در انجام وظايف محوله دارد و تقويت 
ساختار ياد شده در هر گونه برنامه ريزی راهبردی، عملیاتی و فعلیت بخشیدن كامل به اين قابلیت ها 

می تواند نقشی اثر بخش ايفا كند. 
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Challenges and Solutions for the deployment of electronic 
surveillance in the GIO

Dr.Behzad Pournaghdi

      

The purpose of electronic surveillance is reducing the cost of tra-
ditional monitoring, personal referrals and increase productivity, the 
use of electronic communication and looking for appropriate and 
efficient mechanisms. By changing the system and structure of ex-
ecutive bodies, it is clear that traditional methods for monitoring the 
performance and efficiency are not enough. And thus “electronic 
monitoring” is a new concept in the field of supervision and inspec-
tion that efficiently serve and complete the processes and facilitate 
monitoring and today it is one of the most important methods used 
by regulatory bodies. With the increasing deployment of e-govern-
ment, one of the main problems of monitoring and inspections in 
Iran is using  the old and traditional tools and methods of monitoring 
and detecting crime and systematic implementation of electronic 
monitoring could be an appropriate tool to prevent, detect crime, 
and the realization of e-government. It is essential for GIO to use 
the electronic surveillance by which the prevention and rapid and 
accurate detection of crimes will improve the ability of this organi-
zation to achieve the goals and missions as well as economizing 
on costs.

Keywords:  electronic monitoring, GIO, e-government
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Participatory monitoring & evaluation (PM&E)

Abolfazl Khosropour
Reza Rezaee

Abodolreza Kikha 
Gholamreza shahraki

Participatory monitoring & evaluation (PM&E) is a process 
through which stakeholders at various levels engage in monitoring 
or evaluating a particular project, program or policy, share control 
over the content, the process and the results of the M&E activity 
and engage in taking or identifying corrective actions. PM&E focus-
es on the active engagement of primary stakeholders. Participa-
tion is increasingly being recognized as being integral to the M&E 
process, since it offers new ways of assessing and learning from 
change that are more inclusive and more responsive to the needs 
and aspirations of those most directly affected. PM&E is geared 
towards not only measuring the effectiveness of a project, but also 
towards building ownership and empowering beneficiaries; build-
ing accountability and transparency; and taking corrective actions 
to improve performance and outcomes.
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Assessment of The rule of non-duty bound behavior of staff
(Case study: employees of the “agricultural jihad” in Isfahan 

province) 

Najibeh Abbasi Rostami,
Dr. Sayyed Mohsen Allameh

Workplace is a place of actions and behaviors that it has im-
portant implications for individuals, organizations and society. The 
importance of non-task behavior increased significantly in recent 
years. Non-task behaviors have a profound effect on the organi-
zation and its members. This study examines the degree of non-
task behaviors (organizational citizenship behavior and deviant 
behaviors work) at the agricultural jihad in Isfahan province. In 
order to collect data, organizational citizenship behavior Alan and 
Lee questionnaire (2002) and Bennett and Robinson’s work devi-
ant behavior questionnaire (2000) was used. The population of this 
study is employees of the agricultural jihad in Isfahan province by 
the number of 361 people. Sample size was determined by sample 
size 98 determination’s formula. Single-sample t test and correla-
tion applied for test of hypotheses. Research results indicate that 
the level of organization citizenship behavior is above the average 
and the level of Workplace deviant behaviors is under the Average.
Keywords: non-task behaviors, organizational citizenship behavior, 
Workplace deviant behavior.
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Analysis of Basij based - approaches on promoting 
administrative integrity 

Kalil Esfandyari
Ali seifzadeh

Samaneh Palizban

Corruption is a result of numerous factors and its implica-
tions in society are immense. The continuity of Corruption re-
duces the social prestige and dignity of the administrative sys-
tem and causes a loss of trust and respect of people toward 
the government. Basij rooted in the goals and ideals of the Is-
lamic Revolution and it can be describe as the executive arm 
to achieve the objectives and programs. The main objective of 
this paper is to analyze the role of Basij militia in the control of 
financial and administrative corruption. in this article three role 
of Basij militia in the prevention of corruption and administra-
tive reform, have been considered: The role of patterning ,The 
its role as a deterrent effect and The role of the reforming.

Key words: Basij approaches – based, administrative in-
tegrity, role of patterning, deterrent effect, reformation.
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The effects of inflation on administrative and financial 
corruption and methods of control

Case study: group of Islamic Developing Countries
(2003-2013)

Yavar Khanzadeh
Jafar Hosseini

Ahmad Tavakol Moghadam

 The objective of this study is to evaluate the effect of in-
flation on the administrative and financial corruption in Islam-
ic developing countries in the years of 2013 - 2003. To this 
end the corruption perception index for measuring corruption 
and financial is used and research model is estimated using 
panel data techniques. The results suggest that the negative 
impact of inflation on the Corruption Perception Index, and 
income per capita and the size of government have a posi-
tive impact, But the variable of government size - and to this 
group of countries in this study - had no significant impact on 
the corruption perception index and therefore not being capa-
ble of interpretation. Hence the policy approach of this study 
is that officials and policy makers who are concerned about 
the country’s healthy economic environment should seriously 
take steps to control inflation.

Also being successful in economic policymaking and in-
creasing per capita income, the control of financial and ad-
ministrative corruption will be more successful.

Keywords: Inflation, corruption perception index(cpi), Is-
lamic Developing Countries (D8), panel data approach.

Classification JEL: C23, E31, E62.
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The effect of Knowledge - based Employment on Economic 
Growth of Iran 

Asghar sepahban
Adel razavian

Experience of Developing countries in the field of economic growth 
and various studies have shown that the estimated economic growth rate 
only through capital and labor factors of production will not lead to a pre-
cise result. Economists have to use knowledge as a pivotal tool in their 
economic research. Knowledge based economy is an economy based 
on production, distribution, transformation and utilization of knowledge, 
On this basis, the higher education plays a crucial role in a knowledge 
based economy.

It seems that attempt in making knowledge oriented employment in 
various countries may be an important factor in the establishment of sus-
tained economic growth. For this purpose, in this paper by applying an 
indigenous model of growth, the effects of knowledge based employment 
and physical investment in Iran has been analyzed. The economic growth 
of Iran as an indigenous variable, is a function of knowledge based em-
ployment and physical capital.

The indigenous model used in this research, has been estimated with 
five steps co integration approach of Johansson and Vector Error Correc-
tion Model. The two co integrated model obtained in this approach, show 
that in the long run, the relation between the index of knowledge based 
employment and increase of physical capital on the economic growth 
of Iran is positive and significant, Both vectors show that in the long run 
the index of knowledge based employment has the highest effect on the 
economic growth of the country.
Key words: Knowledge Based Employment, Economic Growth, Physical 
Capital Accumulation, Vector Error Correction Model, Co-integration.  
JEL Classifications: E24, E22, O47, O53
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Verifying of Identity and the Triple Structure of the GIO
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Saeid Kazaei 

In The constitution of the Islamic Republic of Iran, the General 
Inspection is an organization, unlike other systems, seen in the area of 
judiciary branch that has more legal aspects. Meanwhile, the two duties 
- supervising the good flow of affairs and Proper implementation of the 
law- has been assigned to inspection which consisted the monitoring 
of all stages of the action and reaction , and stages before, during and 
after Operation .On the other hands, today Monitoring  structures have 
been entered  in a new area  in the world  with the introduction of civil 
rights issues, environmental issues, structural changes and transformed 
into new stages in the line with of good governance . This is a new 
form of exercise participation and supervision of the state - nation on 
the mechanism of administrative, executive, financial and governance 
systems with approach maximum satisfaction. the term of Ombudsman 
recently expanded , explained a new approach in the international system.

This paper aims to investigate the legal status, capacity, professional 
and legal ability of GIO to exercise its Triple legal identities .this 
organization, In addition to improving integrity and structure of the anti-
corruption to discover and deal with administrative rule violations and also 
ombudsmanship activities. Here we will discuss a summary of strategies 
and mechanisms in improving of this situation.
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