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تحلیلی بر دالیل شکل گیری معوقات بانکی و راهکارهای پیش رو
سعید رسولی 1
مجتبی مجیدی 2

 نسبت مطالبات غیرجاری به كّل ماندهی مصارف در بانک های ایران حدود سه تا چهار 
برابر استانداردهای جهانی است و حجم فعلی معوقات بانکی باعث بلوكه شدن %20 نقدینگی 
كشور گردیده است. باال رفتن میزان مطالبات معوق دارای عواقبی از قبیل كاهش ارزش 
پول ملی، كاهش اعتماد به سیستم بانکی، قفل شدن منابع پولی، كاهش ظرفیت اعتباری 
بانک ها و ضایع شدن حقوق صاحبان سهام خواهد شد. با این تفاسیر می توان نتیجه گرفت 
با معضلی جدی در این زمینه روبهرو است و لزوم  بانکداری كشور  در حال حاضر نظام 
جلوگیری از پیشرفت وضعیت فعلی، خروج از آن و ریشه یابی دالیل شکل گیری آن برای 
پیشگیری از وقوع مجدد بسیار ضروری است. در این مقاله با استفاده از مطالعات اسنادی 
و كتابخانه ای و همچنین مشاهدات میدانی به دسته بندی دالیل ایجاد مطالبات غیرجاری در 
بانک ها پرداخته می شود. نتایج حاصل بیانگر این است كه دلیل عمده شکل گیری وضعیت 
سازوكارهای  نبود  همچنین  و  اشتباه  تصمیم گیری های  و  مدیریتی  انحراف های  كنونی، 

قانونی مناسب است.
واژگانکلیدی:مطالباتمعوق-سیستمبانکی-سازمانبازرسیکلکشور-

تسهیالتبانکی

S.rasouli@ut.ac.ir -1 - كارشناس اداره كل بازرسی استان همدان
M.majidy62@gmail.com -2 - بازرسیار گروه بانک و بیمه بازرسی كل استان همدان، نویسنده مسئول
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مقدمه 
 طبق گزارش سازمان حسابرسی، رقم مطالبات معوق1 بانکی از محل اصل و سود مطالبات 
در حال حاضر به مبلغ 930 هزار میلیارد ریال رسیده است. هرچند آمار و اطالعات ارایه شده 
به توان  با توجه  با این وضعیت و  نیز  می باشد.  بیانگر ارقام بسیار باالتر  توسط مراجع دیگر 
فعلی نقدینگی كشور می توان گفت معوقات بانکی باعث بلوكه شدن 20% نقدینگی كشور 
گردیده اند كه این امر به معنای كاهش توان سیستم بانکی در انجام وظیفه ذاتی خود یعنی 
ارایه تسهیالت جدید به بخش تولید و اعطای تسهیالت خرد به اقشار نیازمند است. طبق آمار 
موجود، مطالباتی كه در سرفصل غیرجاری قرار دارند حدود 14 الی 15 درصد كل مطالبات 
بانک ها را تشکیل می دهد. البته این نسبت بدون احتساب مطالبات معوقی است كه به وسیله 
این  احتساب  در صورت  و  غیرجاری خارج شده اند  از سرفصل  تسهیالت  تمدید  یا  امهال 
بخش، این نسبت افزایش خواهد یافت. با این وجود و با استناد به آمار فعلی نیز، نسبت میزان 
براساس  است.  جهانی  استانداردهای  برابر  چهار  تا  سه  مطالبات  كل  به  غیرجاری  مطالبات 
باال  بین المللی نسبت مطالبات غیرجاری باالی 5% پرخطر محسوب می شود.  استانداردهای 
رفتن میزان مطالبات معوق دارای عواقبی از قبیل كاهش ارزش پول ملی، كاهش اعتماد به 
سیستم بانکی، قفل شدن منابع پولی، كاهش ظرفیت اعتباری بانک ها و ضایع شدن حقوق 
صاحبان سهام خواهد بود. جنبه اصلی موضوع متوجه بانک های دولتی است كه به طور عمده 
از محل بودجه عمومی و بیت المال اقدام به پرداخت تسهیالت می نمایند و باال رفتن میزان 
مطالبات معوق به معنای اتالف بیت المال و سوءاستفاده از آن است. از طرفی حدود %90 
هیچ  این سپرده گذاران  تأمین می گردد كه  مشتریان  از محل سپرده گذاری  بانک ها  دارایی 
باال  لذا  نموده اند؛  سپرده گذاری  كامل  اعتماد  با  و  نداشته  بانک ها  تصمیم گیری  در  نقشی 
رفتن میزان معوقات بانکی به معنای تضییع حقوق سپرده گذاران نیز  می باشد. بانک ها به عنوان 
پول  تخصیص  و  بازتوزیع  مهم  نقش  وجوه،  به  نیازمندان  و  سپرده گذاران  بین  واسطه گران 
به عنوان یک نهاده ی اساسی تولیدی را بر عهده دارند؛ بنابراین حتی كوچک ترین انحراف 
و كج رفتاری در ایفای این وظیفه موجب پیامدهای گسترده ی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
استاندارد  از  موجود  انحراف  به  توجه  با  و  شده  ذكر  مطالب  به  عنایت  با  لذا  شد.  خواهد 
نظام  نتیجه گرفت در حال حاضر وضعیت مطالبات معوق در  مطالبات غیرجاری؛ می توان 
بانکداری كشور تبدیل به معضلی جدی شده است و با عنایت به این كه بسیاری از بحران های 
فراگیر اقتصادی در جهان از مؤسسات مالی و بانک ها آغاز شده است، لزوم جلوگیری از 
1 - طبق بخشنامه بانک مركزی تسهیالت معوق شامل اصل و سود تسهیالتی است كه بیش از 6 ماه و كمتر از 18 ماه  از سررسید یا تاریخ قطع پرداخت 
اقساط سپری شده و مشتری اقدامی درخصوص بازپرداخت بدهی خود نکرده است. در این صورت مجموع اقساط سررسید شده تسهیالت به این طبقه 
منتقل می شود. تسهیالت مشکوک الوصول: تمامی اصل و سود تسهیالتی كه بیش از 18 ماه از سررسید و یا تاریخ قطع پرداخت اقساط سپری شده است 

و مشتری اقدامی درخصوص بازپرداخت بدهی خود نکرده است.
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پیشرفت وضعیت فعلی، خروج از آن و ریشه یابی دالیل شکل گیری، برای پیشگیری از وقوع 
تالش  اوالً  است،  توجه  مورد  اساسی  راهبرد  دو  زمینه  این  در  است.  بسیار ضروری  مجدد 
ثانیاً  از مطالبات،  این دسته  برای وصول مطالبات غیرجاری فعلی و كاهش  اهتمام جدی  و 
بررسی دالیل شکل گیری وضعیت كنونی در راستای رسیدن به راهکاری برای جلوگیری 
راستای  در  فقط  پیشگیرانه  و  ریشه ای  اقدامات  به  توجه  بدون  اگر  واقع  در  بروز مجدد.  از 
وصول مطالبات معوق فعلی اقدام شود، بی شک پس از گذشت چندین سال مجدداً همین 
وضعیت شکل گرفته و تکرار این دور باطل نتیجه ای جز اتالف وقت و منابع در بر نخواهد 
داشت. ازاین رو توجه جدی به علل شکل گیری مطالبات معوق و تالش برای رفع آن ها از 
اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. با عنایت به جایگاه حساس سازمان بازرسی كل كشور 
سنگینی  وظیفه  دولتی،  دستگاه های  در  امور  جریان  حسن  بر  ناظر  نهاد  عالی ترین  به عنوان 
بر  دولتی  بانک های  در  به ویژه  معوق  مطالبات  انباشت  و  شکل گیری  با  مقابله  درخصوص 
عهده این سازمان قرار دارد. بی شک ورود جدی و بدون مالحظه سازمان بازرسی به موضوع 
مطالبات معوق نقش مؤثری در حل معضل ایجاد شده خواهد داشت. در این مقاله با استفاده 
از مطالعات اسنادی و كتابخانه ای و همچنین مشاهدات میدانی سعی شده است به دسته بندی 
دالیل ایجاد مطالبات غیرجاری در بانک ها پرداخته و در پایان راهکارهایی برای نقش آفرینی 

در برون رفت از این وضعیت به مسئولین سازمان بازرسی كل كشور پیشنهاد شود.
مبانینظری

درخصوص شکل گیری معوقات بانکی می توان به دو دسته از نظریات اشاره كرد كه مورد 
اول نقش شرایط اقتصاد كالن را در شکل گیری معوقات بانکی مورد كندوكاو قرار می دهد 

و دسته دوم به نظریه پردازی در حوزه ی رفتار داخلی بانک می پردازد.
مبانی نظری مرتبط با شرایط كالن اقتصادی عمدتاً بر پایه نظریه دوره تجاری1 استوار است. 
طبق این نظریه، اقتصاد كشورها چرخه های رونق و ركود را به صورت مداوم طی می كنند. 
پرداخت دیون  توان  بودن وضعیت درآمدی خانوارها،  مناسب  دلیل  به  در دوره های رونق 
بانکی باال بوده و مطالبات معوق كمتری شکل می گیرد، اما در شرایط ركود به دلیل وضعیت 
نامناسب تولید و درآمد پایین، توان كافی برای پرداخت دیون توسط خانوارها وجود نداشته 
بیش ازحد  البته زیاده روی در اعطای تسهیالت و تساهل  ایجاد می گردد.  و مطالبات معوق 
اصلی  از دالیل  بیشتر  با هدف كسب سود  بانک ها  توسط  وثایق در دوره ی رونق  اخذ  در 

شکل گیری مطالبات معوق و ورود به دوره ركود است )كافمن2، 1998(.
1 - Trading Cycle

2 -Kaufman
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می پردازد.  اقتصاد  واقعی  بخش  و  مالی  بازار  بین  رابطه  به  شتاب دهنده1  نظریه  همچنین 
براساس این نظریه وقوع ركود در بخش واقعی اقتصاد باعث ایجاد دیون معوق در نهادهای 
مالی و بانک ها شده و از طرفی بحرانی شدن شرایط نهادهای بانکی به دلیل زیان حاصل از 
به  تسهیالت جدید  نباشند  قادر  تجاری  بانک های  باعث می گردد كه  معوقات  شکل گیری 
بخش تولید پرداخت نمایند و این امر تعمیق ركود در بخش واقعی اقتصاد را در پی خواهد 

داشت كه این چرخه موجب شکل گیری ركود مزمن خواهد شد )كردبچه، 1390(.

 

عدم توانایی در بازپرداخت دیون 
بانکی و شکل گیری معوقات 

وارد شدن زیان به نهادهای 
بانکی 

قادر نبودن بانک های تجاری 
در پرداخت تسهیالت جدید به 

صنایع تولیدی

رکود در بخش واقعی اقتصاد 

شکل1-نظریهشتابدهندهوچرخهتعمیقرکود

بانک  نظام و ساختار درونی  به  نظریات مختلف دیگری  اقتصاد كالن،  بر شرایط  عالوه 
به عنوان دالیل شکل گیری معوقات می پردازند.

دسته ای از مبانی نظری، موضوع كژمنشی2 )مخاطره اخالقی( را پیش می كشند. بر طبق این 
نظریه رفتار تسهیالت گیرنده قبل و بعد از دریافت وام به صورت منفی تغییر می كند، بدین 
با  ترتیب كه تسهیالت گیرنده قبل از اخذ وام و در مقطع پیگیری فرآیند اعطای تسهیالت 
ارایه آمار و عالیم مثبت سعی دارد خود را یک مشتری خوش حساب و قابل اعتماد جلوه 
دهد. بانک نیز به دلیل كامل نبودن اطالعات در مورد مشتری در اعتبارسنجی دچار اشتباه 

1 -Accelerator theory

2 - Moral Hazard
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می گردد. پس از اخذ وام رفتار مشتری تغییر كرده و رفتارهای مخاطره آمیز غیرقابل پیش بینی 
انجام می دهد كه ریسک معوق شدن مطالبات را باال می برد. این نظریه كه در صنعت بیمه 
كاربرد بیشتری دارد راهکارهایی از قبیل نظارت مستمر بر تسهیالت گیرنده پس از اعطای 
تسهیالت و اعمال شروط و بندهای بازدارنده در متن قرارداد تسهیالتی را به منظور جلوگیری 

و یا كاهش آثار كژمنشی پیشنهاد می دهد.
همچنین نظریه ای توسط آلن و گال1 )2000( ارایه گردیده كه معتقد است در یک سیستم 
باال  بانک های متعدد، احتمال پذیرش ریسک  بین  فزاینده  به دلیل رقابت  بانکی غیرمتمركز 
و در نتیجه شکل گیری معوقات بیشتر است. هرچند نظریه های مخالفی نیز وجود دارند كه 
كمتر شدن نرخ بهره و قوی تر بودن نظام اعتبارسنجی در سیستم غیرمتمركز را باعث كاهش 

ریسک نکول در این سیستم نسبت به نظام متمركز می دانند.
ساختار مالکیت دولتی به عنوان یکی دیگر از دالیل شکل گیری معوقات مطرح می گردد. در 
این ساختار به دلیل فقدان عملکرد بهینه اقتصادی و كارایی پایین و همچنین اختصاص یارانه و 
كمک های دولتی، انگیزه ی كافی برای پیگیری معوقات و پیشگیری از وقوع آن ها وجود ندارد. 
مخالفان این نظریه معتقدند در جوامع با فساد باال، بانک های خصوصی متعلق به خانواده ها و 
جریان های سیاسی خاص بوده و پول شویی در این بانک ها امری رایج است و وام های با ریسک 

باال در این بانک ها به اشخاص و جریان های همسو با آن ها پرداخت می گردد )هیو، 2004(.
می شود.  بانکی  معوقات  موجب شکل گیری  كه  است  دیگری  دلیل  نیز  مدیریتی  ضعف 
عواملی از قبیل ناتوانی در غربالگری2، اعتبارسنجی نادرست، ارزیابی نامناسب وثایق، نظارت 
ضعیف بر عملکرد وام گیرندگان و فرآیند ناكارآمد وصول مطالبات می تواند موجب بروز 

تسهیالت معوق گردد.
نظریهاقتصاداطالعات

یکی از نظریه های مهم مرتبط با ساختار درونی نظام بانکی، نظریه اقتصاد اطالعات3 است. 
بر مبنای این نظریه در جهان امروز، اطالعات از ارزش اقتصادی بسیار باالیی برخوردار است، 
چراكه داشتن اطالعات صحیح و به هنگام به كنشگران اقتصادی این امکان را می دهد كه با 
تصمیم گیری های درست بهترین انتخاب ممکن را انجام داده و عایدی و منفعت مورد انتظار 
خود را در آینده به حداكثر برسانند. در یک مبادله اقتصادی )برای مثال یک قرارداد تسهیالت 
بانکی(، دو طرف مبادله )بانک و تسهیالت گیرنده( اطالعات متقارن و مشابهی از وضعیت و 
شرایط یکدیگر ندارند. تسهیالت گیرنده اطالعات كاملی از توان بازپرداخت و خوش حسابی 

1 -Allen & Gale

2 -Screening

3 - Information Economics

تحلیلی بر دالیل شکل گیری معوقات بانکی و راهکارهای پیش رو
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خود دارد ولی بانک چنین اطالعاتی در مورد وی ندارد. هرچند بانک تالش می كند با استفاده 
از روش های اعتبارسنجی اطالعات خود را از طرف مقابل باال ببرد ولی قطعاً هیچ گاه نخواهد 

توانست به میزانی كه تسهیالت گیرنده از اعتبار خودآگاهی دارد، دست یابد.
با توجه به توضیحات ارایه شده رفتار دو طرف قرارداد به نوعی تعامل استراتژیک تبدیل 
می شود. معموالً طرفی از قرارداد كه اطالعات كامل تری در اختیار دارد می خواهد از این 
برتری سوءاستفاده كند. نظریه اطالعات نامتقارن به دو نوع رفتار فرصت طلبانه در این شرایط 

اشاره دارد:
1- كژگزینی )انتخاب بد(1

2- كژمنشی
قرارداد  انعقاد  از  قبل  زمان  به  مربوط  بانکی،  تسهیالتی  قراردادهای  مثال  در  كژگزینی 
نامناسب  از وضعیت  كاملی  اطالعات  وام گیرنده  این وضعیت  در  است.  مشتری  انتخاب  و 
است.  بی اطالع  نامناسب  وضعیت  این  از  بانک  كه  می داند  همچنین  و  دارد  خود  اعتباری 
ازاین رو وام گیرنده با پنهان نگه داشتن اطالعات خود یک قرارداد اشتباه را به بانک تحمیل 
می كند و در واقع با این شرایط یک كژگزینی )انتخاب بد( توسط بانک صورت گرفته است.

دهد  انجام  بد  انتخاب های  كاهش  یا  و  جلوگیری  راستای  در  باید  بانک  كه  راهکاری 
اطالعات  جمع آوری  شامل  غربالگری  می شود.  نامیده  »غربالگری«  اقتصادی  اصطالح  در 
 - فنی  اصطالح  در  كار  این  است.  مقابل  طرف  نشده  مشاهده  مشخصات  درمورد  اضافی 
بانکی اعتبارسنجی نامیده می شود. یکی از نتایج كژگزینی و غربالگری ضعیف شکل گیری 
مطالبات معوق است، چراكه در نتیجه غربالگری ضعیف و به دلیل داشتن اطالعات ناقص، 
احتماالً مشتری از وضعیت اعتباری مناسب برخوردار نبوده و تعهد درونی نسبت به پرداخت 

به موقع دیون خود ندارد.
اما كژمنشی زمانی پیش می آید كه قرارداد تسهیالتی منعقد شده و انتخاب مشتری صورت 
گرفته است. در این شرایط ممکن است تسهیالت گیرنده با بهره گیری از عدم نظارت مستقیم 
بانک سعی كند بخش هایی از قرارداد را كه به زیان اوست انجام ندهد. به عنوان مثال ممکن 
است تسهیالت گیرنده وام دریافتی را در محلی غیر از موضوع ذكر شده در قرارداد كه دارای 

ریسک باالیی باشد، هزینه كند.
از این سوءاستفاده بهره می گیرد.  بانک از روش های نظارت بر مصرف برای جلوگیری 
هرچقدر توانایی و پیگیری بانک در نظارت بر مصرف صحیح تسهیالت باالتر باشد امکان 
كژمنشی كاهش می یابد. در صورت نظارت ضعیف بانک، ممکن است تسهیالت گیرنده با 

انجام رفتارهای پر ریسک احتمال زیان فعالیت و نکول مطالبات بانک را باال ببرد.
1 -Adverse Selection
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توانایی پایین مدیریت بانک در دو مقوله غربالگری و نظارت بر مصرف موجب باال رفتن 
ریسک اعتباری و احتمال شکل گیری مطالبات معوق خواهد شد.

معوق شدن  دلیل  به عنوان  نظریات دیگری  تسهیالت در  نرخ سود  غیرمتعارف  بودن  باال 
مطالبات برشمرده می شود. بر این مبنا، وقتی بانک سود تسهیالت خود را باال می برد مشتریانی 
كه به كسب وكارهای با ریسک كم و سود پایین تر مشغول هستند انگیزه ای برای دریافت وام 
ندارند ولی افراد ریسک پذیری كه به فعالیت های پر ریسک می پردازند و یا به اشتباه سود 
فعالیت خود را باالتر از میزان واقعی برآورد كرده اند اقدام به دریافت تسهیالت با نرخ سود 
باال می نمایند؛ به دلیل باال بودن ریسک این دسته از مشتریان احتمال معوق شدن مطالبات باال 
می رود. در واقع با باال رفتن نرخ سود تسهیالت، به طور خودكار مشتریان خوش حساب از رده 

خارج شده و فقط مشتریان پر ریسک و دارای رتبه پایین اعتباری باقی می مانند.
پیشینهپژوهش

شکل گیری  علل  بررسی  زمینه  در  كشور  خارج  و  داخل  در  متعددی  تجربی  مطالعات 
معوقات بانکی انجام شده است كه در ادامه به برخی از موارد مهم و مرتبط اشاره می گردد.

كیتون و موریس1 )1987( در مطالعه خود با اندازه گیری اولیه ی زیان وام ها با استفاده از 
زیان مربوط به مطالبات معوق، نشان دادند كه شرایط اقتصاد داخلی همراه با عملکرد ضعیف 

بخش های خاص، علل اصلی تفاوت در زیان وام ها است.
سریع  رشد  كه  می دهد  نشان  آمریکا  بانک های  در  خود  بررسی  در  كیتون )1990( 
از  بیشتر وام ها در بخش های خاص  به زیان  اعتباری  پایین  استانداردهای  با  اعتبارات  حجم 

ایاالت متحده منجر شده است.
برگر و دی یانگ2 )1997( در تحقیق خود مدعی شدند در بانک هایی كه سرمایه محدودی 
دارند نگرانی كمتری نسبت به ورشکستگی وجود دارد و این امر خود موجب شکل گیری 
كژمنشی می شود. در این حالت با افزایش سهم وام های با ریسک باال در بانک، احتمال معوق 

شدن تسهیالت افزایش می یابد.
كروگمن3 )1998( در بررسی بحران مالی آسیا، به این نتیجه رسید كه تضمین بازپرداخت 
توسط  و كژگزینی  باال  ریسک  با  مشتریان  پذیرش  موجب  تایلند،  دولت  توسط  تسهیالت 
بانک ها شده است و این امر را مسبب اصلی بحران دهه 90 در جنوب شرق آسیا برمی شمرد.

خاص  عوامل  آرژانتین  بانکی  نظام  ورشکستگی  بررسی  در   )2002( همکاران4  و  كاف 
بانکی و عوامل كالن اقتصادی را مؤثر دانستند.

1-Keeton and Morris

2 -Berger A.N and R. De young

3 - Krugman, Paul

4 - Bercoff, et al

تحلیلی بر دالیل شکل گیری معوقات بانکی و راهکارهای پیش رو
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ساالس و سارینا1 )2002( نتیجه گرفتند كه عواملی از قبیل رشد تولید ناخالص داخلی2، 
رشد سریع اعتبارات، اندازه بانک، نسبت سرمایه، قدرت بازاری، ساختار مالکیت و عملکرد 

بانک )به عنوان شاخصی از كیفیت مدیریت( منجر به شکل گیری معوقات بانکی می شوند.
از 119 كشور و 5000 مؤسسه  نمونه ای متشکل  از  استفاده  با  میکو و همکاران3 )2004( 
اعتباری نشان دادند كه رابطه مستقیمی بین مالکیت دولتی و حجم مطالبات معوق وجود دارد.

فوفک4 )2005( با مطالعه بر روی چند كشور آفریقایی نشان داد كه رشد تولید ناخالص 
داخلی، نرخ ارز واقعی، حاشیه سود خالص و وام های بین بانکی ازجمله عوامل شکل گیری 

مطالبات معوق در این كشورها هستند.
در سال های اخیر و با جدی تر شدن بحث مطالبات معوق در كشور، مطالعات و تحقیقات 
از  تعدادی  به  ادامه  در  كه  گرفته  صورت  زمینه  این  در  مختلف  رویکردهای  با  متعددی 

مهم ترین تحقیقات انجام شده اشاره می گردد:
آقای میرمجتبی هاشمی نودهی )1377( در تحقیقی با عنوان »بررسی علل ایجاد مطالبات 
توسعه  است كه عدم  نتیجه گرفته  مسکن«  بانک  در  تسهیالت  و سررسید گذشته ی  معوق 
واقعیت های  همچنین  و  شبکه ای  توسعه ی  با  هم زمان  بانک  آن  آماری  سیستم  هماهنگ 
بازار دالیل اصلی شکل گیری  بهره در  بانکی و نرخ  نظیر تورم، نرخ سود  اقتصادی جامعه 

مطالبات معوق است.
علی نجفی )1379( در پایان نامه ای با عنوان »نقد و بررسی روش های وصول مطالبات معوق 
بانکی از دیدگاه حقوقی« مدعی شد كه تسهیالت تکلیفی نسبت به سایر تسهیالت، دارای 

معوقات بیشتری است.
سوسن حبیبی )1381( در پایان نامه ای با عنوان »بررسی عوامل مؤثر بر بازپرداخت به موقع 
كشاورزی  نهاده های  بهای  شاخص  افزایش  كه  گرفت  نتیجه  كشاورزی«  بانک  تسهیالت 
بازپرداخت  عدم  موجب  كشاورزی  كاالهای  عمده فروشی  بهای  شاخص  افزایش  عدم  و 

تسهیالت در سررسید آن می گردد.
»بررسی  عنوان  با  مقاله ای  در   )1387( نجف پوركردی  حمیدرضا  و  نقی تاج  غالمحسین 
آن«  كاهش  و  پیشگیری  راهکارهای  و  نمونه  بانک  معوق  مطالبات  افزایش  علل  تحلیل  و 
فقدان  مناسب،  آموزش  نبود  قبیل  از  عواملی  كه  می گیرند  نتیجه  آماری  مطالعه  یک  طی 
بلندمدت و عدم بهره گیری از شیوه های نوین اعتبارسنجی موجب شکل گیری  برنامه ریزی 

وضعیت كنونی مطالبات معوق شده است.
1 -Salas & Saurina

2 -Gross domestic product

3 -Micco.et al

4 -Fofack
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پیمان نوری و همکاران )1388( در پژوهش خود با عنوان بررسی نقش بحران های مالی بر 
شاخص های كلیدی بانک ها، با عطف بر بحران مالی اخیر آمریکا تأكید نموده اند كه كژگزینی 

بانک ها به دلیل نرخ بهره باال، از جمله مهم ترین عوامل باال رفتن مطالبات بانکی است.
مؤثر  عوامل  »بررسی  عنوان  با  تحقیقی  در   )1389( محمدی  یوسف  و  رضایی  شاپور 
آذربایجان  استان  اقتصاد  مهر  بانک  موردی  )مطالعه  بانک ها  در  معوق  مطالبات  ایجاد  بر 
تسهیالتی  پرونده های  از  شده  جمع آوری  اطالعات  تجزیه وتحلیل  از  استفاده  با  شرقی(«، 
مشتریان به این نتیجه رسیدند كه عواملی از قبیل نوع وثیقه، مبلغ تسهیالت، نوع تسهیالت 
)عقد(، مدت زمان اعتبار پرداختی، موارد استفاده از تسهیالت و نوع فعالیت اقتصادی در 

ایجاد مطالبات معوق بانکی مؤثرند.
حمید كردبچه و لیال پردل نوش آبادی )1390(، در مقاله خود با عنوان »تبیین عوامل مؤثر بر 
مطالبات معوق در صنعت بانکداری ایران«، به بررسی عوامل ایجاد مطالبات معوق بانک های 
تجاری در صنعت بانکداری ایران پرداخته اند. آن ها با برازش یک مدل رگرسیونی اقتصادسنجی1 
نتیجه گرفتند كه كارایی عملیاتی، رفتار احتیاطی و نوع مالکیت بانک ها و همچنین شرایط 

اقتصاد كالن، متغیرهای تعیین كننده و معنادار در توضیح مطالبات معوق هستند.
امیر محمدزاده و همکاران )1392( در مقاله ای با موضوع »شناسایی و اولویت بندی موانع 
وصول معوقات بانکی با استفاده از مدل تركیبی دیمتل شبکه ای و ویکور« عواملی از قبیل 
تعیین  عدم  مناسب،  وثیقه  اخذ  عدم  كشور،  اقتصادی  ثبات  عدم  معتبر،  ضامن  اخذ  عدم 
صالحیت مشتری و ناكافی بودن اطالعات بانک مركزی را در شکل گیری مطالبات معوق 

تأثیرگذار دانسته اند.
روشتحـقیق

بر مبنای مطالعات كتابخانه ای و اسنادی  از حیث هدف، كاربردی بوده و  تحقیق حاضر 
 می باشد. روش تحقیق تحلیل استنتاجی و توصیفی است.

دستهبندیدالیلشکلگیریمطالباتمعوق
همچنین  و  صورت گرفته  قبلی  تحقیقات  و  مطالعات  بررسی  از  استفاده  با  بخش  این  در 
بررسی تعدادی از پرونده های مربوط به مطالبات معوق بانک های استان همدان دالیل اصلی 
تقسیم بندی  اصلی  بخش  دو  به  و  شده  استخراج  و  معوق جمع آوری  مطالبات  شکل گیری 

گردیده است:
1 - عوامل بیرونی
2 - عوامل درونی

 دسته اول حاصل سیاست های كالن اقتصادی بوده و قسمتی از آن نیز ناشی از ماهیت و 
1 - Econometric Regression

تحلیلی بر دالیل شکل گیری معوقات بانکی و راهکارهای پیش رو
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ریسک طبیعی در اعطای تسهیالت و سرمایه گذاری است. مواردی از قبیل تغییر و تحوالت 
بین المللی،  ارز، اعمال تحریم های شدید  افزایش غیرقابل  پیش بینی نرخ  اقتصادی،  سیاسی و 
شدن  هدفمند  از  )ناشی  تسهیالت گیرندگان  برای  كسب وكار  هزینه های  غیرمنتظره  افزایش 
یارانه ها( و ... در این خصوص قابل ذكر است. عواملی مثل فوت تسهیالت گیرنده، به وجود 
بیرونی  نیز می توان جزو علل  را   ... و  اختالف شركا  برای مشتری،  آمدن مشکالت حقوقی 
دسته بندی نمود. بخشی از این عوامل طبیعی حاصل ریسک نرمال در كسب وكار است كه 
عنوان  با  فنی  و  مبحث علمی  به عنوان یک  امروزه  و  دارد  تمام صنایع و كشورها وجود  در 
مطالعات ریسک و نا اطمینانی در ارزیابی پروژه های اقتصادی گنجانده می شود؛ اما باید توجه 
داشت كه میزان ریسک حاصل از این عوامل در كشور ما به سبب شرایط خاص سیاسی و 
اقتصادی به مراتب باالتر از متوسط جهانی است و به دلیل وابستگی بیش ازحد به واردات و ارز، 
تأثیرپذیری از شرایط سیاسی بین المللی و عدم ثبات در متغیرهای كالن اقتصادی )مثل تورم(، 
... حساسیت باالیی در این زمینه دارد. استفاده از راهکارهایی  بخش تولید، آسیب پذیری و 
برای اتکا به ظرفیت های درونی اقتصاد و تحقق محورهای اقتصاد مقاومتی كه نتیجه آن كاهش 
است،  بین المللی  سیاسی  تحوالت  و  رویکردها  با  داخلی  اقتصادی  شرایط  مستقیم  وابستگی 

می تواند موجب كمتر شدن اثر این بخش در شکل گیری مطالبات معوق شود.
رفتارهای  واقع حاصل  در  كه  است  اول  دسته  عوامل  به جز  دلیلی  هر  شامل  دوم  بخش   
انحرافی و غیربهینه مسئولین حوزه ی پولی و بانکی در رده های باال و میانی است. این بخش 
كه بدون شک باید مورد توجه و واكاوی بیشتر قرار گیرد، شامل مواردی به شرح زیر است:

- فقدان نظام كنترل داخلی مناسب در بانک ها
- نگاه متضاد دولت و سیستم بانکی به مقوله ی اعطای تسهیالت

- نگاه مسئولین سیاسی به بانک ها به عنوان حیاط خلوت و صندوق تأمین منابع
- عدم پیش بینی مقررات و قانون های مناسب و قابل اجرا

- رانت جویی به جای انتخاب بهینه مشتری
- تفاوت معنی دار نرخ سود بانکی با نرخ سود در بازار

و  اختیارات  مناسب  توزیع  عدم  و  رده پایین  و  میانی  مدیران  توسط  مسئولیت  قبول  عدم   -
مسئولیت های مدیران

- سازوكار سنتی بانک ها
- عدم آموزش مناسب كاركنان بانک

- فقدان نظام جامع اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان
- فقدان واحدهای حرفه ای و تخصصی وصول مطالبات
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- شخصی نگری و نگرش كوتاه مدت مدیران بانکی
- نبود سازوكار قانونی مناسب

- عدم نظارت صحیح و مستمر بر مصرف تسهیالت
- ارزیابی غیركارشناسی وثایق

- تمدید و امهال تسهیالت معوق در موارد غیرضروری
- روند طوالنی و پیچیده اعطای مجوز به واحدهای تولیدی و تجاری

میزان  غیرطبیعی  رشد  موجب  مختلفی  و  متعدد  عوامل  می گردد  مالحظه  كه  همان گونه 
مطالبات معوق و بروز وضعیت كنونی در سیستم بانکی گردیده است. بدون تردید با اندكی 
تغییر نگرش و تدبیِر امور به راحتی می توان جلوی بروز بسیاری از این مطالبات را گرفت و 
در آینده شاهد كاهش چشمگیر در میزان آن بود. در ادامه به طور مجزا به شرحی كوتاه در 

مورد مهم ترین عوامل ذكر شده خواهیم پرداخت.
1- فقدان نظام كنترل داخلی مناسب در بانک ها:تحقیقات كمیته جهانی نظارت بانک ها نشان 
می دهد كه ریشه ی بخش اعظم بحران های داخلی بانکی نبود سیستم مناسب و كارآمد كنترل 
داخلی است. در واقع سیستم كنترل داخلی كارا، قادر است جلوی بروز بسیاری از مشکالت 
و بحران ها را گرفته و یا به سرعت آن ها را شناسایی و چاره اندیشی نماید. نظام كنترل داخلی 
نوین  سیستم های  از  استفاده  عدم  مناسب،  سرمایه گذاری  عدم  قبیل  از  مشکالتی  با  بانک ها 
رایانه ای، عدم بازرسی و حسابرسی دقیق، مستمر و به هنگام، همسو بودن منافع شخصی مسئولین 

كنترل داخلی با مدیران بانکی، اهمال و سهل انگاری مسئولین مربوط و ... مواجه است.
بانک،  اقتصادی  دیدگاه  از  تسهیالت:  اعطای  مقوله  به  دولت  و  بانک ها  متضاد  نگاه   -2
باالترین میزان سود و كمترین میزان ریسک را دارا  به محلی اعطا شود كه  باید  تسهیالت 
باشد؛ اما سیاست های دولت های اخیر )در راستای رونق تولید(، مبتنی بر اعطای تسهیالت 
به صنایع و كسب وكارهای بحران زده برای رونق بخشیدن به تولید و خروج از ركود است. 
بدیهی است كه این قبیل صنایع و كسب وكارها دارای ریسک باال و بازدهی پایین بوده و 
اجبار و تکلیف بانک های دولتی برای اعطای تسهیالت با مقررات جاری به این كسب وكارها 

در اغلب موارد منجر به شکل گیری مطالبات معوق و حتی سوخت شده می گردد.
3- نگاه برخی مسئولین سیاسی و اقتصادی به بانک ها به عنوان صندوق تأمین منابع: متأسفانه برخی 
از مسئولین كشوری و استانی، بانک های دولتی را به عنوان صندوق شخصی خویش قلمداد نموده 
و به منظور حمایت از افراد و جریان های موردنظر خود، برای اعطای تسهیالت بدون ضوابط و 
تشریفات قانونی الزم به بانک ها فشار می آورند كه این گونه اعمال نفوذها در بیشتر موارد موجب 

تشکیل پرونده های تسهیالتی معوق و غیرقابل وصول می گردد )امانی، 1394(.
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4- عدم پیش بینی قوانین و مقررات مناسب و اجرایی: قوانین موجود در مواردی موجب تضاد در 
عملکرد و كاهش كارایی بانک می گردد. تضاد بین قوانین مالیاتی و بانکی، ابالغ بخش نامه های 

نامناسب و متناقض، طوالنی بودن روند قانونی وصول مطالبات و ... از این جمله اند.
ضوابط(: با  به  نسبت  روابط  بودن  )پررنگ  مشتریان  بهینه  انتخاب  به جای  رانت جویی   -5
بانک های دولتی می توان پی برد كه عامل اصلی  بررسی اجمالی در پرونده های تسهیالتی 
موفقیت مشتری در اخذ تسهیالت كالن بانکی، برخورداری از روابط شخصی قوی و رانت 
است و نه داشتن اهلیت و اعتبار الزم و طی مقدمات قانونی؛ در واقع برخورداری از روابط 
قوی با اشخاص و جریان های ذی نفوذ به مراتب نسبت به مطابقت با ضوابط اجرایی مربوط 
در  عظیم  انحراف  یک  شکل گیری  موجب  امر  همین  است.  برخوردار  بیشتری  اهمیت  از 
اعطای تسهیالت بانکی و غیر بهینه نمودن فرآیند می گردد. واضح است اگر اعطای تسهیالت 
كالن تنها با اعتبارسنجی و رتبه بندی مناسب و به روز صورت پذیرد؛ میزان مطالبات معوق و 

مشکوک الوصول به مراتب كاهش خواهد یافت.
6- تفاوت معنی دار نرخ سود بانکی با نرخ سود در بازار: به دلیل پایین بودن نرخ سود بانکی در 
مقایسه با نرخ بهره در بازار، عماًل تسهیالت گیرنده انگیزه ی اقتصادی برای تسویه ی تسهیالتی 
كه حتی مشمول نرخ جریمه معوق نیز است، ندارد. چراكه طبق منطق اقتصادی عدم تسویه 
تسهیالت نه تنها هیچ هزینه فرصتی برای تسهیالت گیرنده ندارد، بلکه از محل تفاوت سود بانکی 

با نرخ بهره بازار، فرصت كسب منفعت نیز برای تسهیالت گیرنده ایجاد می شود )امانی، 94(.
7- عدم قبول مسئولیت از طرف مدیران میانی و رده پایین و عدم تفویض اختیارات: مدیران 
اكثر  نمی باشند. چراكه در  پاسخ گو  قبال مطالبات معوق  در  میانی معموالً  و  پایین  رده های 
به  بنا  و مدعی هستند كه  دانسته  اختیارات خود  از حیطه  را خارج  تسهیالت  اعطای  موارد 
سفارش ها و توصیه ها و یا مصوبات مقامات باالتر اقدام به اعطای تسهیالت نموده اند. مقامات 
باال نیز در اغلب موارد از مصونیت های خاص برخوردارند كه همین امر موجب می شود هیچ 
فرد خاصی در قبال معوق شدن تسهیالت پاسخ گو نباشد. در مواردی نیز مقطع زمانی اعطای 
تسهیالت مربوط به سال های گذشته و مدیران سابق بوده است كه مدیران فعلی در قبال معوق 
شدن این دسته از تسهیالت پاسخ گو نیستند. عماًل یکی از معضل های بزرگ، وجود وقفه 
چندین ساله برای مشخص شدن آثار تصمیم های صحیح یا غلط در حوزه ی پولی و بانکی 
است. به طور متوسط نتیجه یک سیاست و یا تصمیم در حوزه ی پولی و بانکی در یک بازه ی 
زمانی 3 تا 5 ساله مشخص می شود كه با توجه به عمر كوتاه مدیران سیاسی و اقتصادی در 
رده های مختلف؛ در مقطع بروز نتایج یک سیاست و یا تصمیم، معموالً مدیران مربوطه تغییر 

كرده اند و دیگر پاسخ گو نیستند.



17

از  بانک ها  از موارد كاركنان  بسیاری  بانک ها: در  به كاركنان  ارایه آموزش الزم  8- عدم 
آموزش الزم در راستای تشکیل پرونده تسهیالتی مطابق با دستورالعمل ها و قوانین مربوط 
نیز موجب تشکیل پرونده های مشکل دار و بروز مشکالتی از  نیستند كه این امر  برخوردار 

جمله ایجاد مطالبات معوق می گردد.
9- فقدان نظام جامع اعتبارسنجی مشتریان: در شرایط كنونی نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی 
مشتریان همان روش معمولی و سنتی استعالم های چک برگشتی و بدهی معوق و... است. 
اقدامات فوق هرچند ضروری هستند اما با توجه به شرایط و معادالت پیچیده اقتصادی امروزه 
قطعاً كافی نخواهند بود. استعالم ها و اعتبارسنجی هایی كه درحال حاضر در سیستم بانکی 
صورت می گیرد گذشته نگر است، درحالی كه تسهیالت در آینده بازپرداخت خواهد شد. 
در این راستا ابتدا باید بررسی كرد كه آیا طرح كسب وكاری كه مشتری برای آن درخواست 
بازار،  تخمین  و  مطالعات  و  ارزیابی  اقتصادی،  و  فنی  توجیه  از  است  نموده  تسهیالت  اخذ 
تخمین هزینه و درآمد )حداقل برای پنج سال آینده( برخوردار است یا خیر. ارایه طرح های 
كسب وكار1، احراز اهلیت و توانایی مشتری در اجرای طرح موردنظر، توانایی وی در كسب 
سهم بازار، وجود مطالعات بازار به صورت علمی با محاسبه ی ریسک های موجود و وجود 
بازپرداخت  در  مشتری  توانایی  می تواند  كه  است  مواردی  از  شركت2،  راهبری  سازوكار 
برای طرح های كسب وكار  اعطای تسهیالت كالن  لذا در زمان  ارزیابی كند،  را  تسهیالت 

الزم است مطالعات و موارد فوق توسط مشتری تهیه شده و به بانک ارایه گردد.
10- سیاست های نادرست دولتی: در یک دهه ی اخیر، دولت قصد داشت با ارایه تسهیالت 
آسان، گامی در راستای رونق تولید بردارد. درهمین راستا با معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی 
برای دریافت تسهیالت، بانک های عامل را مکلف به پرداخت تسهیالت بدون مقدمات و 
اما به دلیل مناسب نبودن سایر زمینه ها برای ایجاد كسب وكار و یا عدم  شرایط الزم كرد؛ 
شکست  به  اقتصادی  طرح های  این  از  بسیاری  تسهیالت گیرنده،  كافی  تخصص  و  تجربه 
انجامید و در نهایت موجب ناتوانی مجریان طرح ها در بازپرداخت به موقع تسهیالت گردید.

مواردی  در  تجاری:  و  تولیدی  واحدهای  به  مجوز  اعطای  پیچیده ی  و  طوالنی  روند   -11
گیرندگان تسهیالت به سبب طوالنی شدن فرآیند اخذ مجوزهای الزم برای آغاز فعالیت، 
در بازه های زمانی مقرر به سوددهی و تولید انبوه موردنظر خود نمی رسند و از همین رو از 

پرداخت به موقع تعهدات خود بازمی مانند.
مؤثری  نظارت  كه  شرایطی  در  تسهیالت:  مصرف  بر  مستمر  و  صحیح  نظارت  عدم   -12
در  را  دریافتی  وام  تسهیالت گیرنده  است  ممکن  باشد،  نداشته  تسهیالت وجود  بر مصرف 

1 - Business Plan

2 -Corporate Governance
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طرح هایی غیر از طرح عنوان شده در قرارداد هزینه كند كه دارای ریسک باال بوده و احتمال 
شکست طرح و معوق شدن تسهیالت را باال ببرد.

هستند  روبه رو  آن  با  بانک ها  كه  عمده ای  معضالت  از  وثایق:  غیركارشناسی  ارزیابی   -13
ارزیابی غیركارشناسی وثایق تسهیالت است. در بسیاری از موارد ارزش وثایق بسیار باالتر از 
ارزش واقعی آن برآورد می شود و این امر در هنگام اقدام اجرایی، باعث بروز مشکل كسری 

وثیقه می گردد.
14- تمدید و امهال تسهیالت در موارد غیرضروری: با شدیدتر شدن بحران مطالبات معوق 
در سال های اخیر، مواد قانونی به منظور بخشش دیركرد تسهیالت، امهال و یا تمدید این دسته 
از مطالبات پیش بینی و وضع گردیده است؛ اما در عمل این مواد قانونی تنها منجر به تغییر 
سرفصل مطالبات معوق شده و كمکی به بهبود وضع بانک و بدهکاران بانکی نمی كند. حتی 
در مواردی این مواد قانونی باعث ایجاد آرامش خاطر و انگیزه برای مشتریان بدحساب بانکی 

برای عدم بازپرداخت به موقع تسهیالت به امید استفاده از این راهکارهای قانونی می گردد.
نتیجهگیریوپیشنهاد

میزان كنونی مطالبات معوق در كشور حدود سه تا چهار برابر استانداردهای جهانی بوده و 
رقم این مطالبات باعث بلوكه شدن 20% نقدینگی كشور گردیده است. بدین ترتیب می توان 
گفت كه وضعیت مطالبات معوق در نظام بانکی تبدیل به معضل اساسی شده و باید با قید 
فوریت در پی ارایه راهکارهای عملی برای برون رفت از این بحران بود. جمع بندی مطالب 
عنوان شده نشانگر این است كه عامل اصلی شکل گیری وضع فعلی مطالبات معوق وجود 
اشکاالتی است كه در مرحله قانون گذاری و اجرا به وجود آمده و می توان با انجام اصالحات 
پیگیری  روند  تا  مشتری  شناسایی  و  پذیرش  مرحله  از  تسهیالت  اعطای  فرآیند  در  اساسی 
وصول مطالبات ظرف مدت كوتاهی شاهد كاهش چشمگیر در میزان مطالبات بود. در این 
راستا و با توجه مباحث ذكر شده پیشنهادهایی به برنامه ریزان و مدیران سازمان بازرسی كل 

كشور به منظور نقش آفرینی مؤثر در فرآیند مقابله با این معضل ارایه می گردد:
1 - بدیهی است كه سازمان بازرسی كل كشور به دلیل محدود بودن منابع انسانی و كمبود 
زمان قادر نخواهد بود نظارت مستمر و ریزبینانه بر روند اعطای تسهیالت در تمامی بانک ها 
داشته باشد. سیستم های كنترل داخلی بانک ها به دلیل محدودتر بودن دایره نظارتی و آشنایی 
می گردد  پیشنهاد  لذا  بود.  خواهند  مؤثرتر  زمینه  این  در  بی شک  بانک،  شرایط  با  نزدیک 
سازمان بازرسی كل كشور از طریق ارتباط مستمر با مسئولین كنترل داخلی بانک ها و نظارت 
بر حسن عملکرد این نهادها، امکان بررسی دقیق مطالبات معوق در تمامی بانک ها را فراهم 
نماید. همچنین استفاده از سیستم های رایانه ای در راستای انتقال و تبادل اطالعات بین بانک 

و سازمان می تواند در این امر مؤثر باشد.
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2 - اعمال نظارت دقیق بر تمامی تشریفات و الزام های قانونی برای جلوگیری از سهل انگاری 
و استفاده از نفوذ و روابط شخصی در اعطای تسهیالت؛

معوق  تسهیالت  اعطای  فرآیند  در  كه  سابق  و  میانی  مدیران  از  جدی  بازخواست   - 3
نقش آفرینی داشته اند؛

4 - تعریف محورهایی به منظور بررسی نحوه ی اعتبارسنجی مشتریان در بازرسی های برنامه ای؛
5 - نظارت دقیق و جدی بر نحوه ی كارشناسی و قیمت گذاری وثایق؛

6 - نظارت مستمر در زمینه مطابقت محل مصرف تسهیالت با طرح مصوب در قرارداد؛
7 - بررسی و پیگیری نحوه ی پذیرش و اعطای تسهیالت تکلیفی و همچنین بررسی دالیل 

تعیین اشخاص مشمول برای برخورداری از این دسته تسهیالت؛
8- نظارت موردی بر نحوه ی تشکیل پرونده های تسهیالتی كالن.
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جایگاه و نقش نظارت و بازرسی در ارتقای سالمت اداری 
و مبارزه با فساد اداری

محمد صنایع 1 
 حامد موحدنسب 2

نظارت و بازرســی به عنوان دو ابزار در نظام مدیریتی، نقش كنترلی، بازدارندگی و اصالحی 
دارد و عملیاتی اســت كه اجرای صحیح فعالیت ها و تطابق آن با قوانین و مقررات را تضمین و 

برای نیل به اهداف و مقاصد و برنامه های موردنظر در هر سازمان الزامی است.
مبارزه با فســاد مســتلزم اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده اســت اما برای ارتقای سالمت اداری 
می بایســت راهکارهایی را انتخاب كرد تا عالوه بر حفظ ســالمت اداری وضع موجود، باعث 
استمرار آن هم بشود. ماده 28 قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد، شورای دستگاه های 
نظارتی كشور را مکلف به تهیه شاخص های اندازه گیری میزان سالمت اداری كرده و این شورا 
شاخص های 9 گانه ی قانون گرایی، استقرار و توسعه ی سامانه های الکترونیکی، شفافیت، نظارت 
و كنترل داخلی، پاسخ گویی، انضباط اداری و مالی، آموزش، مهارت و توسعه ی فرهنگ دینی و 

اخالقی، شایسته ساالری و الگوی مصرف و بهره وری را به تصویب رسانده است.
عالوه بر این مشــاركت جویی، مسئولیت پذیری و عدالت جویی ازجمله شاخص هایی است كه 
سالمت اداری را تحت تأثیر قرار داده و منجر به تشویق مدیران صالح، افزایش كارآمدی نظام اداری، 

اطمینان بخشی از اجرای صحیح قوانین و بازدارندگی و پیشگیری از تخلف و جرم می شود.
این مقاله با بیان بازتعریفی از نظارت، بازرسی، سالمت اداری و شاخص های سالمت اداری، 

سعی در تبیین جایگاه نظارت و بازرسی در ارتقای سالمت اداری دارد.
واژگانکلیدی:نظارتبازرسی-سالمتاداری-شاخصهایسالمتاداری

1. بازرس كل امور خارجه واحدهای تابع ریاست جمهوری و مجلس سازمان بازرسی كل كشور
hmn_110@yahoo.com – 2. كارشناس تشکیالت و بهبود روش های اداره كل منابع انسانی و تحول اداری سازمان بازرسی كل كشور
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مقدمه
امری  به  را  جوامع  تمامی  در  نظارت  و  كنترل  به  نیاز  قانون،  بر  مبتنی  و  جمعی  زندگی 
ضروری و مورد نیاز تبدیل كرده است. به همین خاطر، در دیوانساالری پیچیده ی امروزی 
نظارت و بازرسی از جمله اركان اساسی اداره ی امور در كنار دو ركن دیگر قانون گذاری و 

اجرا به شمار می آید.
نقش  ایران  اسالمی  اساسی جمهوری  قانون  و 175   174 ،90 ،89 ،55 ،54 ،8  ،4 اصول 
دیوان  چون  نظارتی  نهادهای  اساس،  این  بر  و  داده  قرار  تأكید  مورد  را  نظارت  جایگاه  و 
محاسبات كشور، سازمان بازرسی كل كشور و دیوان عدالت اداری براساس اصول 54، 55، 

174 و 175 شکل گرفته اند.
و  كاستی ها  رفع  و  تخلف  وقوع  از  پیشگیری  قانون،  اجرای  موجب  بازرسی  و  نظارت 
معایب، جلوگیری از تکثر، فزونی و تکرار تخلف، تمایز افراد شایسته و الیق از ناكارآمد، 
افزایش بهره وری و كاهش هزینه های جبران خسارت در نظام اداری كشور گردیده و در 

نهایت ارتقای سالمت اداری را فراهم می سازد.
برخورداری از سالمت در یک نظام اداری به دوراز فساد، شالوده و اساس نظام حکومتی 
پایدار و از اصلی ترین پایه های استحکام آن محسوب می شود. بر این اساس هر دولتی برای 
بقای نظامی كه بر اساس آن مشروعیت یافته است، همواره ارتقای سالمت اداری و مقابله با 
فساد را، سرلوحه ی برنامه های خود قرار داده و پیشرفت و اعتالی خود را مرهون آن می داند.

ازآنجایی كه نظارت و بازرسی از راهکارهای اصلی در ارتقای سالمت اداری و مبارزه با 
فساد است، ازاین رو مقاله حاضر درصدد تبیین نقش و جایگاه نظارت و بازرسی در ارتقای 

سالمت اداری و مبارزه با فساد اداری است.
1-نظارت

»نظارت« از ماده نظر است و دهخدا در كتاب لغت نامه )جلد 14( ذیل واژه مذكور، آن را 
به نگریستن در چیزی با تأمل، چشم انداختن، حکومت كردن بین مردم و فیصله دادن دعاوی 
فکر،  دیده،  بصر،  چشم،  معنای  به  نیز  و  كردن  كمک  كردن و  مدد  و  دادن  یاری  ایشان، 

اندیشه، تفکر، رویه، دقت، تأمل، تدبر، خیال، وهم و اعتراض آورده است.
وی »ناظر« را كنایه از جاسوسی، دیده بان و نگاهبان مطرح نموده و در نهایت »نظارت« را 
به معنای نظركردن و نگریستن به چیزی، مراقبت و در تحت نظر و دیده بانی داشتن كاری، 

نگرانی دیده بانی به سوی چیزی و مباشرت معنا كرده است.
  supervision, control, overseeing,برای واژه نظارت در زبان انگلیسی، واژه های

1monitoring پیشنهاد شده است.
1. http://www.merriam-webster.com/dictionary
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به طور مؤثر رفتار گیرنده ی  پیام هایی كه  ارسال  نیست جز  نظارت چیزی  واینر1،  نگاه  از 
پیام ها را تغییر می دهد )الوانی، 1371: 89(. دسلر تأكید دارد كه هدف سیستم های نظارتی 
تأثیر گذاشتن بر رفتار است. هدف از نظارت، افزایش كیفیت و بهبود فعالیت ها و روش های 

انجام امور و در نهایت رشد و تعالی فردی و سازمانی است )سبحانی نژاد،1385: 2(.
به نظر استونر2 نظارت و كنترل فعالیتی منظم است كه در قالب استانداردهای انجام عملیات؛ 
عملیات  می گردد،  طراحی  اطالعات  دریافت  سیستم  می شود،  تعیین  آن  انتظار  مورد  نتایج 
پیش بینی شده و انجام شده با هم مقایسه می شوند، اختالفات و انحرافات مشاهده شده ارزیابی 
و  اهداف  تحقق  برای  نهایت اصالحات الزم  در  و  اهمیت آن ها مشخص می شود  میزان  و 

مأموریت های سازمان انجام می گیرد )دادگر، 1380: 42(.
گری دسلر نیز هدف تمامی نظام های نظارتی را تأثیر گذاشتن بر رفتار معرفی می كند)دادگر، 
1380: 27(. انصاری، نظارت را تطبیق فعالیت های یک مؤسسه با اهداف تعیین شده طبق موازین 
قانونی و همچنین انطباق فعالیت های مردم با موازین قانونی و نظم اجتماعی تعریف می كند 
)انصاری، 1386: 149(. اما به اعتقاد صادقی نظارت فعالیتی است كه ضمن آن عملیات پیش بینی 
شده با عملیات انجام شده مقایسه می شوند و در صورت وجود اختالف و انحراف )بین آنچه 

باید باشد و آنچه هست( به رفع و اصالح آن اقدام می شود )صادقی، 1383: 185(.
نظارت مؤثر به طور فزاینده ای در صحت، سالمت و درستی در سازمان دارای اهمیت است. 

نظارت دارای برخی ویژگی ها از این قرار است:
الف( همراه با ارزیابی است؛

ب( مستمر است و در طول زمان ادامه دارد؛
كنترل  را  نظارت شونده  توسط  شده  ارایه  خدمات  كیفیت  ناظر  نظارت،  فرایند  طی  ج( 

می كند و این كنترل با پایش رخ می دهد؛
د( عملکرد نظارت در نهایت همانند یک دریچه ی حفاظتی موظف به بهبود و اثربخشی 

در شغل است؛
ه( گامی اساسی در روند هدایت وظیفه به شمار می رود؛

و( به طورعمده الهام بخش كاركنان بوده و باعث سوگیری به سمت كارایی بیشترمی شود 
)ساهاسرابود،2011(.

1. Norbert Wiener

2. stoner 
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شکل زیر روابط اجزای نظام نظارت را نشان می دهد:

 یابی ند، اختالفات و انحرافات مشاهده شده ارزشویسه میشده و انجام شده با هم مقا ینیبشیات پیگردد، عملیم یطراح افت اطالعاتیدر
دادگ ر، ) ردی گیس ازمان انج ام م ه ایمأموریتتحق   اه داو و  یت اصالحات الزم براید و در نهاشویمشخص م هاآنت یزان اهمیو م

1380 :42). 
  ی نظ ارت را تب  ،یانص ار .(27: 1380دادگر، )کن دیم  یگذاشتن بر رفتار معرف تأثیررا  ینظارت یهامنظا یز هدو تمامیدسلر ن یگر
 یو نظ م اتتم اع ین ق انونیم ردم ب ا م واز ه ایفعالیتن انب  ا  یو همچن ین قانونیشده ط   مواز نییمؤسسه با اهداو تع یک هایفعالیت
ات انج ام ش ده یشده با عمل ینیبشیات پیه ضمن آن عملکاست  یتینظارت فعال یاما به اعتقاد صادق .(149: 1386انصاری، ) کندیف میتعر
ص ادقی، ) ش ودید باشد و آنچه هست( به رف   و اص الآ آن اق دام مین آنچه بایوتود اختالو و انحراو )ب صورت شوند و دریسه میمقا

1383 :185). 
از ای ن ق رار  ه ایژگیودارای برخی  نظارت دارای اهمیت است. سازمان در و درستی در صحت، سالمت یاندهیفزا طوربه مؤثرنظارت 

 :است
 با ارزیابی است؛ هالف( همرا

 ب( مستمر است و در طول زمان ادامه دارد؛
 ؛دهدمیاین کنترل با پایش رخ و  کندیمه شده توسط نظارت شونده را کنترل یکیفیت خدمات ارا ، ناظرج( طی فرایند نظارت

 به به ود و اثربخشی در شغل است؛ حفاظتی موظف یهمانند یک دریچه د( عملکرد نظارت در نهایت
 ؛رودیشمارم( گامی اساسی در روند هدایت وظیفه بهه

 .(2011ساهاسرابود،) شودیشترمیبکارکنان بوده و باعث سوگیری به سمت کارایی  بخشالهامو( به طورعمده 
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در تعاریف فوق به جنبه ها، سطوح و ابعاد گوناگون نظارت از آن جمله تطبیق عملکرد 
با اهداف  برنامه  با اهداف، مقایسه  نتایج عملکرد  از لحاظ چگونگی اجرا، مقایسه  قانون  با 
نظر  اهداف كالن و سیاست های كلی در  با  اهداف كوتاه مدت  مقایسه  عالی  و در سطوح 
گرفته شده برای آن برنامه پرداخت شده است؛ بنابراین در تعریفی جامع می توان گفت: » 
نظارت اقدامی است مبتنی بر اطالعات؛ عالمانه، عامدانه، پیش بینانه و پیشگیرانه بطور پیوسته 
و مستمر، با استفاده از راهکارهاي علمي و مهارت هاي عملي براي بررسي فعالیت ها، برنامه ها 
و میزان تحقق اهداف و تعیین نقاط ضعف و قوت و ارایه راه حل هاي اصالحي كه تحقق آن 

مستلزم حضور در محیط نمی باشد.«
در تحلیل مفهوم یادشده، موارد زیر را می توان برشمرد:

نظارت  فرآیند  نظارت شونده،  ناظر،  دانست:  مؤثر  می توان  را  نظارت چهار ركن  هر  در   •
)دیدن و كنترل آگاهانه امور(، ابزارها و شیوه های نظارت.

• نظارت با عقالنیت در ارتباط است؛ چون نیاز به دیدن، تجزیه وتحلیل و تشخیص صحیح 
از ناصحیح دارد.

را  جهل  روی  از  و  تصادفی  نگاه  هر  ازاین رو  است؛  عالمانه«  و  »عامدانه  كنشی  نظارت   •
توانمندی  دارای  افراد  و  امری تخصصی است  نظارت،  به همین جهت  و  نمی نامند  نظارت 
خاص می توانند از عهده مسئولیتی كه بر عهده ی آن ها نهاده شده، برآیند و به قدری پیچیده 
است كه ممکن است هر دانش آموخته ای صالحیت نظارت، كنترل و بازرسی را نداشته باشد.
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• شیوه های نظارت ممکن است یکسان نباشند اما وجوه مشتركی دارند.
و  فرادولتی  نهاد  یک  یا  و  دولت  و  گروه  یا  فرد  می تواند  ناظر  تحلیل«،  »سطح  منظر  از   •
فراملیتی باشد؛ چنانکه نظارت شونده نیز می تواند فرد، گروه، دولت و نهادهای فرامرزی باشد 

و عمل نظارت نیز آشکار یا پنهان، مستقیم یا غیرمستقیم محقق شود.
2-بازرسی

به  به معنای تفتیش و وارسی كردن است و در اصطالح حقوق جزایی  بازرسی در لغت 
اقداماتی گفته می شود كه مأمورین ذی صالح حسب مجوز یا دستور مقام قضایی در جهت 
با رعایت موازین شرعی  از جرم  اموال حاصله  نیز  و  ادله ی جرم  و  ادوات  كشف آالت و 
)شاملو  می دارند  معمول  ارتکاب جرم  به  مظنونین  و  متهمین  مخفیگاه  و  منزل  در  قانونی  و 

احمدی 1380: 90(
بازرسی در اصطالح حقوق عمومی به معنی نظارتی است كه از سوی قدرت عمومی یا دولت 
بر عملکرد مأموران اداری و ادارات اعمال می شود )شاملو احمدی 1380: 90(، این بازرسی به 
دالیل عقلی و شرعی ضروری است، عقل سلیمی كه خالی از گرایش های نفسانی باشد وجود 
بازرسی را در حوزه های مختلف از جمله دیوانساالری، بر ادارات و كارمندان تأیید می كند. 
بازرسی در مقایسه با نظارت عبارت است از: » اقدامی اطالعات محور، آگاهانه، هوشمندانه، 
مقتدرانه و بازدارنده برای كشف جرم، تخلف و سوءجریان كه تحقق آن از طریق حضور در 

محیط بازرسی و جمع آوری حرفه ای مستندات امکانپذیر است.«
3-سالمتاداری

اكثر صاحب نظران، سالمت اداری را در مقابل فساد اداری تعریف كرده و برای بیان مفهوم 
آن، به مفهوم فساد اداری توجه كرده اند درحالی كه فساد اداری روی دیگر سالمت اداری 
به شمار نمی آید. به همین دلیل است كه سیاست ها، برنامه ها، اقدامات و راهکارهای مبارزه 
و مقابله جویانه با فساد اداری متفاوت از سیاست ها و برنامه ها و راهکارهای ارتقای سالمت 
است. در بررسی انجام گرفته، تعریف علمی و مشخصی از سالمت اداری یافت نگردید و 
اداری  می شود. سالمت  پیشنهاد  زیر  تعریف  این حوزه،  به  مربوط  مسایل  مطالعه ی  از  پس 
عبارت است از: »كیفیت مطلوب روابط كاركنان و نحوه ارایه خدمت به نحوی كه موجب 

كارآمدی دستگاه های اجرایی و جلب رضایت ذی نفعان و گیرندگان خدمت شود.«
در این تعریف، تفاوت بین سالمت با فساد بدین نحو مشخص می گردد كه برای مبارزه با 
فساد الزم است اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده انجام داد لیکن در مورد ارتقای سالمت اداری 
الزم است راهکارهایی را انتخاب كرد تا عالوه بر حفظ سالمت اداری وضع موجود، سالمت 
اداری استمرار یابد. عالوه بر این به جنبه ی درون سازمانی و برون سازمانی توجه شده و برای 

ارزیابی و اندازه گیری كیفیت می توان شاخص هایی را در نظر گرفت.

جایگاه و نقش نظارت و بازرسی در ارتقای سالمت اداری و مبارزه با فساد اداری
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4-شاخصهایسالمتاداری
1-1-  ضرورت بیان شاخص های سالمت اداری

عالیم  نشانگرها،  بررسی  و  توجه  از  ناگزیر  اداری،  سالمت  میزان  از  صحیح  درک  برای 
در  سالمت  كنونی  وضعیت  بیانگر  جامع  به طور  و  به درستی  كه  بود  خواهیم  معیارهایی  و 

دستگاه های اجرایی باشد. ازاین جهت بیان شاخص ها ضروری است.
2-1 - تعریف شاخص

در كتب مرتبط با روش شناسی1 تعاریف گوناگونی از شاخص ارایه گردیده است. برخی از 
این تعاریف عبارت است از:

• یک متغیر فرضی كه بیان كننده یک متغیر دیگر است كه خود قابل اندازه گیری و تفسیر 
نیست.

• یک معیار برای مرور اطالعات مربوط به یک پدیده خاص یا یک نشانگر مستدل برای 
سنجش آن پدیده؛

• پارامتر یا معیاری كه از سایر پارامترها مشتق شده است و به ارایه اطالعات یا شرح وضعیت 
موجود یک پدیده فراتر از ارزش مستقیم آن پارامتر می پردازد.

در این تعاریف شاخص به عنوان یک عالمت بیان شده است. در علم عالمت شناسی عالمت 
چیزی است كه قائم به ذات چیز دیگر باشد. مفهوم شاخص به عنوان چیزی كه بر موضوعی 
است2. نشانه  مفهوم  از  بخصوصی  معنی  می دهد  نشان  را  امری  شدن  واقع  یا  دارد   داللت 

.3-1 - كاركردهای شاخص
كاربرد اصلی شاخص ها عبارت اند از:

• ارزیابی شرایط و حساسیت ها؛
• مقایسه بین مکان ها و موقعیت ها؛

• ارزیابی شرایط و گرایش ها در ارتباط با اهداف و مقاصد؛
• تأمین اطالعات هشداردهنده؛

• پیش بینی شرایط و روند آینده3 
بنا برگزارشی كه شورای دستگاه نظارتی كشور درخصوص شاخص های سالمت اداری در 

ایران تهیه و تنظیم نموده4، كاركردهای اصلی شاخص عبارتند از:
• معیاری برای حركت دستگاه بر مبنای اهداف، مأموریت ها و وظایف؛

• ابزاری برای اندازه گیری میزان موفقیت و كارآمدی یک دستگاه؛
• وسیله ای برای شناخت آسیب ها، انحراف ها و ضعف ها؛

1- شاخص های توسعه پایدار، ترجمه و تدوین نشاط حداد تهرانی و دكتر ناصر محرم نژاد، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، 1381، صص 22-17
2- همان، ص 19
3- همان، ص 20

4- شاخص های اندازه گیری میزان سالمت اداری، دبیرخانه شورای دستگاه نظارتی كشور، گزارش مورخ 1391/2/21: ص 3
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• مبنایی برای همگرایی و پذیرش تغییرات و اصالحات در نظام مدیریتی؛
• كلید رفع اختالف ها و كاهش اعمال سلیقه؛

• نشان دهنده شرایط موجود و واقعی نظام اداری و فاصله آن با وضعیت مطلوب؛
• متغیری برای اندازه گیری میزان تغییرات در راستای اهداف سازمانی؛

4-1 - معیارهای تعیین شاخص ها
انتخاب شاخص هایی كه قرار است، میزان سالمت اداری دستگاه های اداری و اجرایی  در 
به وسیله آن ها اندازه گیری شود. الزم است تا معیارهایی مدنظر قرار گیرند كه اختالف نظرها 
كارشناسان  و  صاحب نظران  به طوری كه  برساند  ممکن  حداقل  به  را  برداشت ها  تفاوت  و 
داشته  را  از شاخص ها  هر یک  مفهوم  از  هم  به  نزدیک  یا دست كم  مشترک  فهم  مربوط، 
باشند؛ بنابراین معیارهای زیر مبنای تعیین شاخص های اندازه گیری میزان سالمت اداری قرار 

گرفته است1:
• شفاف، روشن و قابل فهم؛

• كاربردی، عملیاتی و منطبق با واقعیت ها؛
• قابل محاسبه و اندازه گیری؛

• عمومی و مشترک؛
• مستند به اصول و مبانی قانونی.

5-1 - مبانی تعیین شاخص های اندازه گیری میزان سالمت نظام اداری2
برای تعیین شاخص های اندازه گیری میزان سالمت نظام اداری، نمی توان به اتکای ذهن عمل 
كرد؛ بنابراین شاخص ها باید به مدد ذهن و براساس معیارهای متقن و منطقی و مستند به اسناد 
مقام معظم  و  )ره(  امام راحل  بر سخنان  مبتنی  نه گانه  ازاین رو شاخص های  تهیه شوند.  معتبر 
رهبری )مدظله العالی(، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، سند چشم انداز بیست ساله جمهوری 
ارتقای  قانون  مدیریت خدمات كشوری،  قانون  توسعه كشور،  پنجم  برنامه  قانون  اسالمی، 
سالمت نظام اداری و مقابله با فساد و سایر قوانین و مقررات موضوعه نیز تدوین شده است.

6-1 - شاخص های اندازه گیری میزان سالمت نظام اداری3
وفق ماده 28 قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد، شورای دستگاه های نظارتی 
كشور مکلف به تهیه شاخص های اندازه گیری میزان سالمت اداری گردیده است. فهرست 
نه گانه سالمت اداری كه توسط شورای دستگاه های نظارتی كشور در تاریخ  شاخص های 

1391/2/31 به تصویب رسیده است، عبارت اند از:
• قانون گرایی

• استقرار و توسعه ی سامانه های الکترونیکی
1- شاخص های اندازه گیری میزان سالمت اداری، دبیرخانه شورای دستگاه نظارتی كشور، گزارش مورخ 1391/2/21: ص 3

2- همان
3- همان: ص 4

جایگاه و نقش نظارت و بازرسی در ارتقای سالمت اداری و مبارزه با فساد اداری
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• شفافیت
• نظارت و كنترل داخلی

• پاسخ گویی
• انضباط اداری و مالی

• آموزش، مهارت و توسعه ی فرهنگ دینی و اخالقی
• شایسته ساالری

• الگوی مصرف و بهره وری
این شورا هریک از شاخص های نه گانه فوق را به صورت زیر تعریف كرده است:

قانون  قوانین شرع مقدس، اصول  معنای عام آن؛ شامل  به  قانون  از  قانون گرایی1 تبعیت   )1
و  قوانین  نظام و كلیه  اسالمی، مجمع تشخیص مصلحت  اساسی، مصوبات مجلس شورای 

مقررات وضع شده توسط مراجع ذی صالِح وضع،  می باشد.
یک نظام اداری سالم نیازمند چارچوب های قانونی قوی است تا بتواند منصفانه و درست 
عمل كند. همچنین باید از سازوكارهای قوی و تضمین كننده برخوردار باشد تا بتواند قوانین 

را به نحواحسن اجرا و از حقوق افراد كاماًل حفاظت كند.
2( شفافیت2: دسترسی ضابطه مند، روشن و آسان ذی نفعان به قوانین، مقررات، مأموریت ها، 
وظایف، رویه های كاری، تصمیمات، همچنین اقدامات و فعالیت های كلی دستگاه مرتبط با 

حقوق شهروندی.
 به معنای آزاد گذاشتن جریان اطالعات و قابل دسترس بودن آن برای همه افرادی است 

كه با تصمیمات در ارتباط هستند.
3( استقرار و توسعه ی سامانه های الکترونیک و فناوری های نوین3: ایجاد، توسعه و بهره گیری 
افزایش دقت، سالمت و نظارت  الکترونیکی به منظور  حداكثری ساختار اداری از خدمات 
در جهت هوشمندسازی برنامه های اداری به نحوی كه مخاطبان و ذی نفعان بتوانند به سهولت 

اطالعات و خدمات مورد نیاز را از طریق درگاه الکترونیکی دریافت نمایند.
4( نظام نظارت و كنترل داخلی4: فرایندی است برای حصول اطمینان از صحت اقدامات و 

فعالیت ها مطابق با اهداف، برنامه ها، وظایف و مأموریت های قانونی.
عملکرد  از  حاصل  پیامدهای  و  نتایج  مسئولیِت  پذیرش  از  است  عبارت  پاسخ گویی5:   )5
دستگاه ها یا مسئوالن آنها و ارایه پاسخ شفاف در قبال وظایف انجام شده و نشده به مردم و 
افکار عمومی نظیر مراجعه كنندگان، سلسله مراتب اداری، نهادها و واحدهای نظارتی داخلی 

1- شاخص های اندازه گیری میزان سالمت اداری، دبیرخانه شورای دستگاه نظارتی كشور، گزارش مورخ 1391/2/21: ص 5
2- همان: ص 11
3- همان: ص 24
4- همان: ص 30

5- شاخص های اندازه گیری میزان سالمت اداری، دبیرخانه شورای دستگاه نظارتی كشور، گزارش مورخ 1391/2/21: ص 40
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و بیرونی دستگاه مربوطه و اصحاب رسانه.
عالوه بر این كه ارایه دهندگان خدمت و كاركنان در مقابل ذی نفعان باید پاسخ گو باشند، 
تصمیم گیران و مدیران نیز باید نسبت به تصمیمات خرد و كالن خود در برابر كسانی كه از 
تصمیم آنان بهره مند شده یا امتیاز و منفعتی را از آنان سلب می نماید پاسخ گو باشند. این دسته 

از افراد شامل كاركنان و مراجعه كنندگان هستند.
6( انضباط اداری و مالی1: پیروی از قوانین و مقررات اداری، مالی و قواعد پذیرفته شده ی 

حرفه ای، برای نیل به اهداف قانون گذار.
7( آموزش، مهارت و توسعه ی فرهنگ دینی و اخالقی2: شامل مجموعه ی آموزش ها و مهارت ها 

و انتقال اطالعات به كاركنان و ذی نفعان حسب مورد به منظور دست یابی به اهداف است.
8( شایسته ساالری3: به كارگیری فرد مناسب و برخوردار از تعهد، تخصص و توانایی الزم در 

انجام مسئولیت محوله با رعایت ضوابط و مقررات.
و  اسراف  به دوراز  امکانات  و  منابع  از  مناسب  استفاده ی  بهره وری4:  و  مصرف  الگوی   )9

بهره گیری از روش های صحیح برای تقویت كارایی و اثربخشی فعالیت ها.

قانونگرایی

شفافیت

های توسعه سامانه
الکترونیک

نظام نظارت و کنترل 
داخلی

انضباط اداری و مالیپاسخگویی

آموزش، مهارت و 
توسعه فرهنگ دینی 

و اخالقی

سته ساالرییشا

الگوی مصرف و 
بهره وری

10)  
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 هایشاخص
 اداری نظام سالمت

2- همان: ص 44
2- همان: ص 52
3- همان: ص 56
4- همان: ص 60
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نگارندگان معتقدند عالوه بر موارد فوق، می توان شاخص های زیر را به عنوان شاخص های 
سالمت اداری در نظر گرفت:

به عبارت دیگر همه  لحاظ شود.  باید در تصمیم گیری ها  نظریات عموم  1( مشاركت جویی: 
افراد ذی ربط به طور مستقیم یا غیرمستقیم باید در تصمیم گیری ها مشاركت كنند. البته برای 
تحقق چنین هدفی، ابتدا شهروندان باید مشاركت را تمرین كرده تا به تدریج یک جامعه ی 
مدنی سازمان دهی شده، شکل گرفته و در كنار آن آزادی هایی نظیر آزادی بیان و اجتماعات 

تضمین شود.
نیازمند آن است كه به همه ذی نفعان در یک فرصت  2( مسئولیت پذیری: سالمت اداری 
كه  است  امکان پذیر  زمانی  امر  این  دهد.  ارایه  خدمات  هنگام  به  و  مناسب  و  مقتضی 
و  حساس  گروه ها  و  افراد  نیازهای  و  انتظارات  خواسته ها،  به  نسبت  اداری  دستگاه های 

باشند. مسئول 
3( عدالت جویی: در سازمان های سالمت محور همان طور كه همه ی افراد باید از فرصت ها 
بهره مند شوند، توجه ویژه ای به قشر آسیب پذیر برای استفاده از فرصت های رشد و توسعه 
و گروه های  افراد  همه ی  اختیار  در  را  فرصت ها  باید  سازمان هایی  چنین  می گیرد.  صورت 

ذی نفع قرار دهند.
5-جایگاهنظارتوبازرسیدرارتقایسالمتاداری

پس از بازتعریف نظارت، بازرسی و سالمت اداری الزم است نقش و جایگاه نظارت و 
بازرسی در ارتقای سالمت اداری تشریح گردد.

نظارت و بازرسی به عنوان دو ابزار در نظام مدیریتی، نقش كنترلی، بازدارندگی و اصالحی 
دارد و عملیاتی است كه اجرای صحیح فعالیت ها و تطابق آن با قوانین و مقررات را تضمین 

و برای نیل به اهداف و مقاصد و برنامه های موردنظر در هر سازمان الزامی است.
تشویقمدیرانصالح

در  مؤثر  نقشی  مدیر،  هر  زیرمجموعه  افراد  كنترل  و  رصد  برای  ابزاری  به عنوان  نظارت 
برخوردار  بهتری  عملکرد  از  مدیریت  و  داشته  كاركنان  بیشتر  اثربخشی  و  كارایی  افزایش 
می گردد كه این خود تضمین كننده سالمت در نظام اداری و به تبع آن در سطح جامعه است.

افزایشکارآمدینظاماداری
تأثیر مطلوب نظارت و بازرسی در كنترل و مهار كاركنان غیرقابل انکار است. نظارت از 
مورد  آن ها  بدانند كه عملکرد  اگر كاركنان  و  است  امور  اداره ی  در  مهم  بسیار  شیوه های 
مسئولیت های  و  وظایف  انجام  در  گرفت،  خواهد  قرار  بازخواست  نهایت  در  و  بازرسی 
دچار خطا  باشد كمتر  كاركنان  عملکرد  از  دقیق  نظارت  اگر  می كنند.  بیشتری  دقت  خود 
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و یا تخلف می شوند. به تعبیر مقام معظم رهبری1: »احساس وجود ناظری دقیق و امانت دار، 
روحیه ی مقاومت در برابر فساد و وسوسه های آدم های ناباب را در انسان های سالم تقویت و 

روحیه متخلفان را تضعیف می كند«.
اطمینانازاجرایصحیحقوانین

نظارت و بازرسی می بایستی مشخص كننده انحرافات و حاوی پیشنهادهای اصالحی الزم 
برای انجام صحیح و اصولی امور باشد. لذا در نظارت و بازرسی باید از راهکارهای عملی 
و علمی برای حصول اطمینان از انطباق فعالیت های اجرایی با قوانین مورد عمل و افزایش 

بهره وری و بهره دهی در همه ابعاد به ویژه نیروی انسانی استفاده گردد.
بازدارندگیوپیشگیری

در اثر بازرسی و نظارت، افرادی كه صالحیت حضور و اقدام در یک سازمان را دارند 
با  و  ندارند  شایستگی  و  لیاقت  كه  افرادی  حضور  از  و  می مانند  خود  مقام  در  و  شناسایی 
سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود اقدام به خیانت می كنند جلوگیری به عمل می آید. همچنین 
از زیاده طلبی، سوءاستفاده، حیف ومیل شخصی اموال عمومی جلوگیری و در نتیجه اعتماد 
عموم مردم به نظام مقدس جمهوری اسالمی در پیگیری، اجرا و برقراری عدالت اجتماعی دو 
چندان می گردد. این مهم موجب می شود افراد سودجو، هوسران و ناشایست، خیال به دست 

آوردن جایگاه ها و مسئولیت را در سر نپرورانند.
مهم ترین آثار و پیامدهای اجرای صحیح و دقیق بازرسی و نظارت در سازمان ها و نظام 

اداری را می توان در موارد زیر برشمرد: )خان، مشتاق حسین، 1388: ص 26(
• اجرای قانون؛

• تضمین سالمت اداری؛
• ایجاد انگیزه برای كاركنان و مدیران خدوم و متعهد؛

• جلب اعتماد عمومی به نحوه ی ارایه خدمات؛
• اصالح فرایند انجام كار در دستگاه ها؛

• پیشگیری از وقوع تخلف؛
• جلوگیری از افزایش و یا تکرار تخلف؛

• تشخیص عوامل وقوع كج روی ها و یا تخلفات؛
• شناسایی و نمایاندن نواقص و معایب موجود؛

• شناسایی و تمایز افراد متخلف از افراد الیق و دلسوز؛
• افزایش بهره وری؛

• كاهش هزینه های جبران خسارت ناشی از وقوع جرم، تخلف و سوءجریان.
1- سخنرانی مقام معظم رهبری 1383/7/11
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جمعبندی
پیش بینانه  عامدانه،  عالمانه،  اطالعات  بر  مبتنی  است  اقدامی  نظارت  تعریف،  به  توجه  با 
عملی  مهارت های  و  علمی  راهکارهای  از  استفاده  با  مستمر،  و  پیوسته  به طور  پیشگیرانه  و 
ارایه  نقاط ضعف و قوت،  تعیین  و  اهداف  میزان تحقق  و  برنامه ها  فعالیت ها،  بررسی  برای 
راه حل های اصالحی كه تحقق آن مستلزم حضور در محیط نیست و بنا بر تعریف، بازرسی 
اقدامی اطالعات محور، آگاهانه، هوشمندانه، مقتدرانه و بازدارنده برای كشف جرم، تخلف 
و سوءجریان كه تحقق آن از طریق حضور در محیط بازرسی و جمع آوری حرفه ای مستندات 
اداری محقق می شود كه كیفیت مطلوب  نمود زمانی سالمت  اشاره  باید  امکان پذیر است. 
روابط كاركنان و نحوه ی ارایه خدمات، به نحوی كه موجب كارآمدی دستگاه های اجرایی 
و جلب رضایت ذی نفعان و گیرندگان خدمت شود و از طریق نظارت و بازرسی، اجرای 
قانون، پیشگیری از وقوع تخلف و رفع كاستی ها و معایب، جلوگیری از تکثر، فزونی و تکرار 
تخلف، تمایز افراد شایسته و الیق از ناكارآمد، افزایش بهره وری و كاهش هزینه های جبران 
خسارت در نظام اداری كشور شده و در نهایت زمینه ارتقای سالمت اداری و مبارزه با فساد 

اداری فراهم آید.
بر این اساس برای آن كه در نظام اداری بتوانیم قوانین را به نحو صحیح اجرا نموده و از 
وقوع تخلف و نواقص جلوگیری و پیشگیری نماییم تا افزایش بهره وری و كاهش هزینه های 
جبران خسارت ناشی از نقص را داشته باشیم، الزم است؛ مشاركت جویی، مسئولیت پذیری، 
عدالت جویی، استقرار و توسعه ی سامانه های الکترونیکی، شفافیت، نظارت و كنترل داخلی، 
مالی، آموزش، مهارت و توسعه ی فرهنگ دینی و اخالقی،  اداری و  انضباط  پاسخ گویی، 
شایسته ساالری و راهکارهای اجرایی الگوی صحیح مصرف و بهره وری در عموم كاركنان 

افزایش پیدا كند.
بدین سبب، مجموعه ای از پیشنهادها برای هموار كردن راه نظارت و بازرسی و دستیابی به 

نتایج ملموس ، مطرح می گردد:
كه  معنا  بدین  نمایند،  برقرار  نظارتی  دستگاه های  با  هدفمند  ارتباط  اجرایی  دستگاه های   .1
نه تنها در مقابل اعمال نظارت صف آرایی كنند بلکه خود در یک نظام برنامه ریزی، تقاضای 

نظارت داشته باشند.
2. دستگاه ها، نگاه حمایتی و انگیزشی به نظارت داشته و در دریافت پیامدهای نظارت مؤثر 

عمل گرا بوده و آن را نقطه قوت و سرآغاز اصالح امور قرار دهند.
3. برای تقویت نظارت عمومی مطلوب، از طریق شفاف سازی و انتشار به هنگام اطالعات، 
آگاه سازی از چگونگی و كیفیت ارایه خدمات با استفاده از ابزارهای نوین اطالعاتی بستر 

مناسب ایجاد گردد.
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4. مدیران در مقابل بازرسی های مقتدرانه، مواجهه ای مدبرانه و اثربخش داشته، ضمن حفظ 
و  متخلفان  تنبه  راهگشای  و  بوده  پایبند  قوانین  اجرای  به  شهروندی،  حقوق  از  صیانت  و 

قانون گریزان باشند.
و  داشته  متعهدانه  پاسخ گویی  بازرسی،  و  نظارت  مطالبات  برابر  در  مدیران  و  كاركنان   .5
در راستای ارتقای سالمت اداری بر اجرای پیشنهادهای حاصل از نظارت و بازرسی همت 

گمارده و زمینه ی اجرای پیشنهادها و اصالح فرآیندها را فراهم نمایند.
6. در فرآیند اصالح گرایانه نظارت، احترام متقابل، همکاری در ارایه ی اطالعات صحیح و 

ارایه ی نظرات تخصصی مشورتی، نشانگر كنش حرفه ای است.
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اصل صحت از دیدگاه فقهی، حقوقی و کاربرد آن در قراردادهای 

منعقده، قوانین و آرای قضایی ایران
ابوالفضل خمسه 1 

اصل صحت یکی از قواعد مهم در حقوق اسالم و اصلی عملی موضوعی است كه در شرع و قانون برای 
آن اعتبار اماره قایل شده اند و یکی از مهم ترین و مشهورترین قواعد فقهی در فقه امامیه است.

این اصل از زمان های دور بین فقها و عالمان فقهی كاربرد داشته و آن چنان متداول بوده كه در تمام اعصار 
آن را می توان در بسیاری از ابواب فقه و در بسیاری از معامالت )عقود و ایقاعات( و حتی در عبارات، اقوال 

و اعتقادات مشاهده كرد.
نظام تفسیر، قواعد و ابزارهای خاص خود را دارد كه صرفاً بر اساس آن اصول، كشف اراده مشترک 
میسر می گردد. یکی از فن های تفسیر كه نقش بسیار ممتازی در تبیین مفاد قرارداد و روشن ساختن مفهوم 

آن دارد، اصل صحت است. 
اصل صحت در قراردادها در حقوق اسالم و ایران )ماده 223 قانون مدنی( مورد پذیرش قرار گرفته 
است. این اصل كه به عنوان قاعده جهانی در قلمرو حقوق شناخته می شود، در دیگر نظام های حقوقی و نیز 
كنوانسیون ها و رویه های قضایی بین المللی، صراحتاً مورد توجه قرار گرفته است. نکته حائز اهمیت این كه 
این اصل در عقود كاربرد فراوان داشته و حتی در عقود نوین هم قابل اجرا است، لیکن اجرای این اصل در 

عقود مستلزم شرایط و اركانی است كه با تحقق آن راه برای اجرای اصل صحت هموار است.
در این پژوهش سعی شده تا به تاریخچه ی اصل صحت، ماهیت و ادله اصل صحت و كاربرد و تأثیر این 
اصل بر حقوق موضوعه ایران با استفاده از آرای قضایی پرداخته شود و هم چنین آثار فقهی و حقوقی آن 
مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد و ازآن جایی كه امروزه بخش قابل توجهی از  سوءجریان و نقض قوانین 
مطرح شده در دستگاه های تحت نظارت مشمول قانون تشکیل سازمان بازرسی كل كشور پیرامون قراردادها 
، پیمان ها و... منعقده بوده كه نیازمند تفسیر صحیح آن  می باشد لذا مطالعه مقاله پیش روی می تواند كمک 

شایانی در این رابطه به بازرسان و كارشناسان سازمان ارایه نماید . 
کلیدواژگان:اصلصحت،ماهیتاصلصحت،فقه،اصلصحتدرقرارداد،قانونمدنی

 1 - معاون اداره كل بازرسی استان قزوین 
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مقدمه
اصل صحت یکی از اصولی است كه مقام واالیی در فقه امامیه و حتی اهل سنت داشته 
است. هم اهل سنت و هم فقه شیعه كتاب های زیادی در مورد این اصل نگاشته اند، حال این 
سؤال مطرح است كه اصاًل این قاعده به چه معنی است و چه كاركردی دارد؟ صحت را در 

لغت به معنای درستی، صحیح بودن و حلیت هر چیزی گویند.
در اصطالح فقهی، اصل صحت به این معنی است كه هـر عملی، از هر فردی رخ می دهد 
باید آن را حمل به صحت و مشروعیت نمود مگر آن كه عدم صحت و عدم مشروعیت آن 
مشخص شود. اصل صحت بر مبنای فطرت بنا شده است، بدین معنی كه: اسالم، انسان آفریده 
شده توسط خدا را به دوراز گناه و نادرستی می داند و معتقد است كه انسان هر عملی را كه انجام 
می دهد اصل بر این است كه عمل وی صحیح و به دوراز خطا است، مگر آن كه خالف آن ثابت 
شود و این همان اصل است كه در قوانین كیفری كشورهای جهان راه یافته است زیرا هنگامی كه 

تقصیر و خطای كسی اثبات نشده، او را مجرم نمی شناسند و كیفر نمی دهند.
ازآنجایی كه قانون هـر جامعه ای بر پایه عقاید، عرف و عادات مرسوم استوار است و قانون 

ایران  هم بر پایه احکام اسالمی استوار بوده، ازاین رو اصل صحت وارد حقوق ایران شد.
فصلاول

اصلصحتدرلغتواصطالح:
اصل در لغت به معنای ریشه، پی، بنیان و صحت، تندرستی، راستی، درستی آمده است.1 و 
در اصطالح حقوقی در دو معنای اعم و اخص به كاررفته است. اصل در معنای اخص همان 
نهاد حقوقی برای رفع تحیر و سرگردانی است2 و در معنای اعم خود هم دربردارنده معنی 
اخص هم دربرگیرنده مفهوم قاعده حقوقی است كه در برابر فساد به كار می رود. چنانچه در 

ماده 223 قانون مدنی در این معنی به كاررفته است كه در این معنی مدنظر است.3
قاعده یا اصل صحت از قواعد بسیار مهم فقهی است كه كاربرد فراوان دارد و در میان فقها 
نسبت به صحت آن تردیدی نیست اما درزمینه ی دالیل صحت آن اختالف نظر وجـود دارد.4

از آنجایی كه قانون مدنی از فقه امامیه مقتبس است؛ اصل صحت در فضای حقوقی ما نیز 
راه یافته و قانون گذار در وضع قانون مدنی نشانه هایی از آن را آورده است.5

مفاد اصل صحت درواقع بیان گر این امر است كه: اگر در فعل كسی شک كنیم كه آیا 
مکلّف كار حرامی انجام داده یا خیر و یا شک كنیم كه عملی واقعاً صحیح است یا باطل 

1- عمید، حسین. فرهنگ لغت عمید، انتشارات امیر كبیر، سال 1374، چاپ سـوم، جد اول، ص 217
2- شهیدی، مهدی. اصول قراردادها و تعهدات، تهران، انتشارات مجد، سال 1383، چاپ هفتم، ص 228

3- عمید، حسین. همان، جلد دوم، ص 1613
4- شهیدی، مهدی. همان، ص 191

5- محقق داماد، سید مصطفی. قواعد فقه در بخش مدنی، تهران، نشر علوم اسالمی، سال 1386، چاپ هفتم، ص 228
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به مقتضای اصل صحت می گوییم كه عملش حالل و كارش صحیح است.
استعمالاصلدرمعانیمختلف:

الف- اصل صحت به مفهوم جواز تکلیفی
منظور از اصل صحت در این معنی آن است كه اعمال افراد را اصوالً باید صحیح و مشروع 
و حالل تلّقی كرد و مادام كه دلیلی بر نادرستی و عدم صحت و حرمت پیدا نشده هیچ كس 
حق ندارد در صورت َدَوران امر بین احتمال صحت و مشروعیت ازیک طرف و عدم صحت 

و عدم مشروعیت از طرف دیگر، اعمال افراد را نامشروع و غیر صحیح پندارد.
در فرض مثال اگر از دور كسی را ببینیم كه مایعی می نوشد و احتمال بدهیم كه ممکن 
است آب آشامیدنی یا شراب باشد بنا بر اصل صحت كه مسلمان فعل حرام مرتکب نمی شود، 

باید بپذیریم كه آن مایع آب است و شراب نیست.
این اعمال و رفتار كه از دیگران صادر می گردد كه مربوط به رابطه آن شخص با خداوند 
خویش است و اثر چندانی در زندگی دیگران ندارد، به اصطالح جنبه تکلیفی محض داشته 

و آثار وضعی بر آن مترتب نیست.
دالیل اصل صحت به مفهوم تکلیفی:

 1 - آیات
آیات متعددی در قرآن كریم در خصوص این اصل وارد گردیده كه ازجمله آن می توان 

به آیات زیر اشاره نمود:
آیه شریفه »... قُولُوا لِلنَّاِس ُحسناً...1«

یعنی: برای مردم خوبی بگویید. 
ور2«  » ... َو اجتَنِبُوا قُوَل الزُّ

 یعنی: از سخن دروغ و افترا بپرهیزید.
ِن اِثم3«  »اِنَّ بَعَض الظَّ

 یعنی: همانا برخی از گمان ها گناه است.
از تدبر و تأمل در این آیات اعتبار اصل صحت كاماًل مستفاد و مشهود است.

 2 - روایات
از  از آن در اصول كافی  اعتبار اصل صحت روایات زیادی وارد شده كه ازجمله  برای 

امیرالمؤمنین علی )ع( نقل شده است كه فـرمود: 
»َضع اََمر اَخیَک َعلی اَحَسنِِه َحتّی یَاتیَک ما یغلِبَُک مِنُه وال تَُظنَّنَّ بَِکلَمـٍة َخَرَجت مِن اَخیَک 

1- سوره بقره، آیه 83
2- سوره حج، آیه 30

3 - سوره حجرات، آیه 12
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ُسوًء و انَت تَِجُدلَها فِی الَخیِر َمحِماًل.1«
یعنی كار برادر دینی و هم كیشت را به بهترین وجه تعبیر كن تا آن زمان كه از او رفتاری 
سر زند كه بتواند باورت را درباره او دگرگون كند و نیز به گفتار برادرت تا وقتی كه تفسیر 

نیک می توانی كرد، گمان بد مبر.
با مراجعه به این روایت مشخص می گردد كه اسالم برای جلوگیری از مفاسد به مسلمین 
حکم می كند اعمال مردم را در مرحله اول و تا زمانی كه خالف آن با ادله اثباتی به ثبوت 
نرسیده باید حمل به صحت و حالل و مشروعیت نماییم زیرا چنانچه اصل را بر فساد قرار 

دهیم، قوام و استقرار نظام مدنیت از بین خواهد رفت.
ب- اصل صحت به مفهوم وضعی

 1 - اجماع
با مالحظه ی آثار فقهی اسالمی كه در مورد اصل صحت وجود دارد می توان فهمید كه 
اكثر فقهای اسالمی در مورد قاعده صحت اجماع دارند؛ ولی با توجه به وجـود ادله دیگر 
می دانیم كه اجماع ارزش استقاللی ندارد و فقط اگر كاشف از قول و فعل و تقریر معصوم 
)ع( باشد حجت است و چنانچه مستند دیگری موجود باشد، چنین كاشفیتی نخواهد داشت.

 2 - سیره و روش عقالی اسالم
سیره ی عقال را می توان از دالیل دیگر قاعده ی صحت دانست. عقالی تمام عالم معتقدند، 
تا زمانی كه فساد و خطای اعمال افراد مشخص نشده باید اعمال صادره از آن ها را حمل بر 

صحت نمود.
نفی شارع مقدس واقع نشده،  بوده و مورد  نیز جاری  این روش در شریعت اسالم  چون 

بنابراین بنای عقال ازجمله دالیل اصل صحت است.2
 3-  عقل

با توجه به حکم عقلی در جامعه و زندگی روزمره بایستی اصل صحت را جاری نماییم 
چراكه اگر اصل صحت را عقاًل معتبر ندانیم مصالح جامعه مردم خلل پذیرفته و بنیان تجارت 
و ... دست خوش هرج ومرج و اختالل می شود و رابطه های حقوقی و اقتصادی پایدار نمی ماند 

كه این فساد بی شک ازنظر عقلی نیز مردود است.
 4 - ظهور حال مسلِم

فقها ظهور حال مُسلِم را نیز از دالیل اصل صحت دانسته اند. ظهور حال مسلم در باب اصل 
صحت به این معنی است كه: چون مسلمانان قبول كننده و پایبند به مقررات اسالمی هستند 
پس با توجه به این پایبندی، مرتکب اعمالی كه خالف این مقررات باشد، نمی شوند و اعمال 

1 - اصول كافی- ج 2، باب التهمه، ص 362، حدیث 3، چاپ آخوندی
2- فراید االصول شیخ انصاری محشی- چاپ قم، ص 416
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آن ها را باید حمل بر صحیح بودن نمود.
البته باید توجه داشت كه این استدالل خیلی هم صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا وقتی گفته 
می شود مسلمانان عمل خالفی مرتکب نمی شوند منظور از این سخن آن است كه مسلمانان 
در شرایط عادی فعل حرامی مرتکب نمی شوند نه این كه عمل آن ها همیشه درست است. 
انسانی كه در عالم  نیست. هر  پذیرفت كه اصل صحت مخصوص مسلمانان  باید  هم چنین 
هستی، عقالیی می اندیشد به این نتیجه خواهد رسید كه این اصل باید پذیرفته شود و معتبر 
ندانستن این اصل می تواند موجب اختالل جامعه و عدم پایداری در نظام اقتصادی، تجارت 

و ... را فراهم نماید.
اصلصحتوُشبههیحکمیوموضوعی

هرگاه صحت قرارداد مورد تردید واقع شود منشأ تردید از دو صورت خارج نخواهد بود:
در  كه  است  قانون گذار  و  شارع  حکم  و  خطاب  تردید،  منشأ  حکمیه:  شبهه ی  الف- 
قراردادی  مثاًل  می گویند.  حکمی  شبهه ی  یا  حکمیه  شبهه ی  را  حاصل  شبهه ی  اینصورت 
منعقد می گردد كه سنخ و مشابه آن قباًل وجود نداشته است؛ مانند قرارداد بیمه، با توجه به 
اینکه در مورد مشروعیت و یا عدم مشروعیت آن در بین فقها و مخصوصاً فقهای اهل سنت 
اختالف نظر وجود دارد، علی هذا در مقام تردید می توان با توجه به اصل صحت و عمومات 
ماده 223 قانون مدنی، قراردادهای بیمه را شرعی و صحیح دانست با توجه به اینکه در قسمت 
اخیر ماده 223 مرقوم آمده است كه: »... مگر اینکه فساد آن معلوم شود.« و ازآنجایی كه شرع 
مقدس اسالم نیز با قراردادهایی كه مخالف شرع نباشند مخالفتی ندارد و حتی قراردادهای 
دوران جاهلیت را نیز كه مغایر شرع انور نبوده مورد تأیید قرار داده است و با توجه به پیشرفت 
صنعت و تجارت داخلی و بین المللی و ارتباط آن با جان و مال مردم، مورد نیاز همگان است 
نمی شود؛ علی هذا  دیده  فقهی  بطالن آن در كتب  و  فساد  بر  اینکه نص صریحی  به  نظر  و 

قراردادهای بیمه محمول بر صحت می باشند.1
ب- شبهه ی موضوعیه: هرگاه در اصل جهل به موضوع حکم قانون گذار در صحت عقد 
یا ایقاعی اشتباه و تردید حاصل شود آن را شبهه ی موضوعیه یا شبهه ی موضوعی می گویند.

به عبارت دیگر در شبهه موضوعیه حکم و خطاب شارع معلوم است ولی انطباق آن حکم 
و خطاب با موضوع و فردی از عقد و ایقاع كه در خارج واقع شده است مجهول است؛ مثاًل 
درمورد وكالت شخصی كه پروانه وكالت ندارد و فقط عرض حال داده است، چون شمول 
اراده  مبنای آزادی  بر  تردید است  به مورد، محل  نسبت  قانون وكالت  ماده 55  قانونی  منع 
وعدم دلیل قطعی بر شمول منع نسبت به مورد، حکم بر صحت عمل مزبور می شود و دادگاه 

1. توفیق عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسالم و ایران، ناشر انتشارات كیهان، ص 182، چاپ سال 1371، مسعود حائری، مبانی فقهی اصل آزادی 
قراردادها، ص 18، ناشر انتشارات كیهان سال 1370.
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نباید دادخواست را رد كند بلکه باید اخطار رفع نقص به طرف ذی نفع بنماید.1
مثال دیگر، ماده 218 قانون مدنی است. اگر شخصی امالک متعددی داشته باشد و با وجود 
مدیون بودن اقدام به فروش یکی از امالک خود بنماید، به طوری كه با فروش اموال دیگر 
بتواند ادای دین نماید آیا چنین معامله ای معامله به قصد فرار از دین تلقی می شود یا خیر؟ 

شعبه ی 3 دیوان عالی كشور در حکم شماره 985 ـ 1310/8/8 خود چنین رأی داده است:
فرار از دین كه در ماده 218 »قانون مدنی« ذكر گردیده، وقتی محقق می شود كه به سبب 
معامله  مورد  به  منحصر  او  دارایی  و  نباشد  دین  ادای  به  قادر  دیگر  طرق  از  مدیون  معامله 
تشخیص داده شود.2 مالحظه می شود كه دیوان عالی كشور درخصوص مورد، اصل صحت 

را در شبهه ی موضوعیه مالک عمل قرار داده است.
مرادازصحت،صحتواقعیاستیاصحتنزدفاعل؟

برخی معتقدند كه مراد از اصل صحت، صحت واقعی است و عده ای دیگر بر این باورند 
كه مراد از اصل صحت، صحت به اعتقاد فاعل است. گاهی ممکن است، عملی از شخصی 
سر زند و برای ما، در صحت و فساد آن تردید وجود داشته باشد و تردید معلول جهاتی باشد 
كه نزد ما معتبر است لکن فاعل در حین عمل، خود را ملزم به انجام آن نمی دانسته و یا معتقد 

به اعتبار آن نبوده است. در این صورت قاعده صحت چگونه خواهد بود؟
مثاًل اگر شخصی به وكالت از ما عقد نکاحی انجام دهد و پس از انجام، برای ما تردید 
حاصل شود كه آیا ایجاب را مقدم بر قبول داشته؟ )تا عقد مزبور صحیح انجام گرفته باشد.( 

یا به صورت عکس آورده؟ )تا فاسد و بی اثر باشد.(
چنانچه در همین مثال، نزد فاعل تقدم ایجاب بر قبول در عقد نکاح معتبر نباشد و یا جاهل 
به اعتبار آن باشد، برای ما كه عقیده به اعتبار آن داریم اجرای قاعده صحت چگونه خواهد 
بود و چه نتیجه ای بر آن مترتب است؟ آیا می توانیم با اجرای قاعده صحت نتیجه بگیریم كه 
عقد مزبور صحیح انجام گرفته، به این معنی كه حتی شرایطی را كه ما معتقد به اعتبار آن 

هستیم واجد بوده است؟
می دانند  مسلم  حال  ظهور  تنها  را  صحت  قاعده  مستند  كه  بعضی  باال،  سؤال  پاسخ  در 
معتقدند كه اجرای قاعده مزبور بیش از صحت نزد فاعل را نتیجه نمی دهد؛ زیرا چیزی را 
كه مسلمانان در حین انجام عمل به اعتبار آن عقیده ندارند انگیزه ای برای رعایت آن برای 

او وجود نخواهد داشت.
تنها ظهور حال  قاعده صحت  مستند  می گوید: چون  است،  پذیرفته شده  كه3  دیگر  نظر 
دلیل  و  عقال  بنای  آن  اعتبار  بر  دلیل  عمده  شد  اشاره  كه  همان گونه  بلکه  نیست،  مسلمان 

1.  لنگرودی محمدجعفر جعفری، مقدمه علم حقوق، ص 366، ناشر گنج دانش، 1371.
2. حسینی سید محمد رضا، قانون مدنی در رویة قضایی، زیرنظر نصراهلل قهرمانی، انتشارات مجد، ص 67، سال 1379.

3- موسوی بجنوردی، سید محمد. قواعد فقهیّه، نشر میعاد، چاپ دوم، صفحه 94 ،  فراید االصول، شیخ محشی، چاپ قم، ص 417
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عقل است و عقال، معامالت و اعمال عبادی دیگران را بدون لزوم تفحص و تحقیق قبلی در 
زمینه های فکری و اعتقادی فاعل، حمل بر صحت می كنند؛ بنابراین مالک صحت، نزد فاعل 

نیست بلکه صحت واقعی است.
وانگهی، اصل صحت یک اصل اجتماعی- عقالیی است كه برای قوام جامعه و استواری 
روابط و مناسبات اجتماعی از سوی خردمندان معتبر شناخته شده است و بی گمان بدون آن 
اصل، مناسبات و روابط اجتماعی اقتصادی مردم مختل می شود، درنتیجه عقال اعمال عبادی 

و معامالتی یکدیگر را تلقی به صحت می نمایند و این صحت، صحت واقعی است.
اصلصحتدرفقهاهلسنتوسایرمذاهب

و  نشده  اشاره ای  مستقل  موضوع  یک  به عنوان  صحت  اصل  به  سنت  اهل  فقه  در  ظاهراً 
در كتب اصولی آن ها نیز اصل مذكور عنوان خاصی را حائز نگردیده است. بااین حال در 
خالل پاره ای از مباحث فقهی و مخصوصاً در مباحث مربوط به اختالف متعاقدین عبارات 
و مثال هایی مشاهده می شود كه دلیل بر پذیرش اصل صحت است. در كتاب »اَلبَحر الّزخار« 
تألیف امام احمدبن یحیی بن مرتضی كه از فقهای زیدیه در قرن نهم هجری بوده، چنین آمده 
است: »اَلُقول فی الَعقد لُِمنکر ُوقُوَعه اَو فَسَخه اِجماَعاً اِذ ُهوااَلصل و لُِمنکر فِساَده اَِذا الّظاِهُر 

ة«1 حَّ مِن ُعُقوِد الُمسلِمیَن اَلصِّ
یعنی در عقد اجماعاً بنا بر اصل سخن منکر، وقوع عقد یا فسخ آن را می پذیرند و نیز در 
مورد ادعای فساد عقد، گفتار منکر فساد مقبول است زیرا ظاهر در عقود مسلمین، صحت 
اختالف در  یعنی درمورد  بیان اصل صحت است  مقام  متن مذكور در  اخیر  است. قسمت 
صحت و فساد عقد، قول كسی پذیرفته است كه عقد را صحیح و درست می داند مگر آنکه 

مدعی فساد آن را اثبات نماید و این در حقیقت تمسک به اصالة الصحة  می باشد.
الکبیر درمورد اختالف  الشرح  نیز در كتاب  فقیه معروف حنبلی  ابن قدامه،  شمس الدین 
بین متبایعینی كه یکی به دلیل مجهول بودن ثمن و مدت خیار و نحوه آن مدعی فساد بیع 
است و دیگری ضمن ادعای معلوم بودن ثمن و مدت خیار مدعی صحت عقد  می باشد چنین 
حیَح اَكثَُر مِن  ة َمَع یمینُه اِلَن ُظُهوِر تَعاِطی الُمسلِمیَن اَلصَّ حَّ عی الصِّ می گوید: »اَلقُول قَوُل َمن یدَّ

تَعاِطی الفاِسد«2
با سوگند  را  قول مدعی صحت عقد  فقیه مذكور  برمی آید كه  نیز چنین  متن مذكور  از 
می پذیرد و استدالل می كند كه ظاهر آن است كه دادوستد مسلمین به صورت صحیح بیشتر 
از صورت فاسد انجام می گیرد و بدین ترتیب اصل غلبه را كه همان سیره ی عقال است دلیل 

اصل صحت می شمارد.
شمس الدین محمد رملی، فقیه شافعی نیز در كتاب نهایة المحتاج مواردی از اصل صحت 

1. فریار حسین، نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی، دانشگاه تهران، اصل صحت )مقاله( زیرنظر دكتر ابوالقاسم گرجی، شماره 6، ص 161، چاپ 1358.
2 - همان، ص 164.
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ؤیة فَالَقول قَوِل مُّدعیها  را آورده است كه ازجمله آن ها چنین آمده است: »اِن اِختَلَفا فی الرُّ
تِه َو ُهَو جار َعلی القاِعَدة فی َدعَوی الِفساد« یعنی  حَّ بِیمینه ِلَنَّ االِقداَم َعلی الَعقِد اِعتِراٌف بِصِّ
هرگاه طرفین در رؤیت مبیع اختالف نمایند و مشتری بگوید كه قبل از خرید ندیده بودم 
و برعکس بایع بگوید آن را دیده ای، سخن مدعی رؤیت یعنی بایع را كه به آن سوگند یاد 
می كند می پذیرند. چه اقدام به عقد، اعتراف به صحت آن است و در ادعای صحت و فساد 
باید همواره چنین رفتار شود و قول مدعی صحت، مقدم قرار بگیرد« مالحظه می شود كه فقیه 

مذكور نیز اصل صحت را پذیرفته است.
فِساٌد  االِخَر  َو  البَیِع  َة  ِصحَّ ادَّعی  »لَِو  است:  آمده  نیز  المحتاج  نهایة  در جلد چهارم كتاب 
ة بِیمینِِه« یعنی اگر یکی از متعاقدین ادعای صحت عقد و آن  عی الِصحَّ فَااَلصلَُح تَصدیُق مُدَّ
دیگری ادعای فساد عقد را بنماید درست تر آن است كه تصدیق مدعی صحت با سوگند 
وی به عمل آید. شارح نهایة المحتاج در تفسیر مطلب فوق توضیح می دهد: »اِلَّن الّظاِهَر فِی 
یعنی ظاهر در عقود،  الِفساد«  َعَدِم  اَصُل  بِعاِرضِه  حیِح  الصَّ اَلعقِد  َعَدَم  اَصُل  َو  ة  حَّ اَلصِّ الُعُقوِد 
صحت است و اصل عدم عقد صحیح مورد معارضه و مخالف اصل عدم فساد )و به اصطالح 
محکوم آن(  می باشد. به همین دلیل می توان گفت كه در فقه اهل سنت، اصل صحت یکی 

از دالیل صحت عقود است.
اجرایاصلصحتدرعقودونتایجآن:

قانون گذار صحت در عقود را با صراحت پذیرفته است و در موارد مختلف قانون مدنی 
ازجمله ماده 223 معامالت واقع شده درست و نافذ است و طرفین باید به مفاد آن پایبند باشند 
قراردادها صحت  و  قلمرو  در  كه  می توان گفت  بنابراین  ثابت شود؛  آن  فساد  این كه  مگر 
قرارداد مشکوک الصحه حکم  به صحت  گـاه  اصل  این  با  است.  برخوردار  مهمی  تأثیر  از 
می كنند و گاه قراردادی را كه در فقه اسالمی نام و عنوان خاصی ندارد را صحیح می شمارند.

اجرای اصل صحت دارای اركان و شرایطی است و نتایج خاصی را هم به دنبال خواهد 
آورد. اركان و شرایط را در ادامه مورد بررسی قرار خواهیم داد و امّا از نتایج اجرای اصل 

صحت در عقود می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1- درصورتی كه مخالفت عقد با قانون مورد تردید باشد، اصل بر صحت است.

2- اگـر عقد با قانون مخالف باشد و تردید نباشد كه قانون امری است یا تکمیلی، مقتضای 
اصل صحت این است كه قانون تکمیلی فرض شود.

در  باید  آن  عبارت  باشد  معانی گوناگون  دارای  در عرف  عقد  الفاظ  كه  موردی  در   -3
معنایی گرفته شود كه عقد درست باشد و آن معانی كه فساد عقد را به دنبال دارد خالف 

اصل تلقی می شود.



43

4- درجایی كه عقد به ظاهر واقع شده است آن گاه احدی ادعای صوری بودن آن را دارد، 
باید دلیل ارایه شود.1

ایفا می نماید. همان طور كه می دانیم  قراردادها  تفسیر  بسیار مهمی در  نقش  اصل صحت 
مختلف  حوزه های  در  ارتباطات  افزایش  موجب  اجتماعی  ضرورت های  و  نیازها  گسترش 
است. قراردادها به عنوان یکی از اصلی ترین ابزار این ارتباط شناخته می شود، هرچند خواست 
مشترک معامله كنندگان، انعقاد و اجرای روشن و بدون ابهام است اما این مقصود در تمام 
موارد حاصل نمی شود، به تبع آن مشکالت و اختالف نظریه هایی در زمینه صحت یا بطالن 
معامله به وجود خواهد آورد. نقشی كه اصل صحت در تفسیر قراردادها ایفا می كند را می توان 

در چند مورد خالصه نمود:
1- تفسیر قراردادها نباید سبب بطالن و فساد آن گردد. هرگاه عبارات یک قرارداد معانی 
متعدد داشته باشد ما آن معنایی را در تفسیر مدنظر قرار می دهیم كه به موجب آن عقد صحیح 

انگاشته شود.
2- تفسیر قرارداد نباید موجب فسخ قرارداد گردد. اگر بتوان قرارداد را به نحوی تفسیر كرد 
كه سبب فسخ آن گردد اصل صحت اقتضا می كند كه در معانی دیگر، كه صحت قرارداد 

تأیید می شود تفسیر صورت گیرد.2
ارکانوشرایطاعمالاصلصحت:

معین  را  شرایطی  و  قیود  اسالمی  دانشمندان حقوق  عقود،  در  اصل صحت  اجرای  برای 
نموده اند كه اعمال اصل صحت منوط به تحقق این شرایط است.

الف- جریان قاعده منوط به احراز عنوان عمل است، درصورتی كه فعلی از شخصی صادر 
شود و آن فعل معنون به یکی از عناوین باشد اگر در صحت و فساد آن عنوان شک شود بنای 

عقال حمل به صحت آن عنوان است.3
ب- لزوم تحقیق عنوان عمل در معامالت؛

پ- امر دایر باشد بین صحت فعلی و بطالن كلی مثاًل بیع فضولی كه در صورت شک در 
صدور اجازه، امکان استناد به اصل صحت وجود ندارد.

ت- اگر عملی به سبب طبیعت آن فاسد باشد نمی توان به استناد اصل صحت برخالف ذات 
آن حکم به صحت داد. مثل فروش مال وقف كه ذاتاً فاسد و باطل است.

ث- قاعده در مورد عملی جاری شود كه به اتمام رسیده باشد اما چنانچه هنوز عمل آغاز 
نگشته و ایجاد نشده حکم به صحت عمل متصور نیست.

1- كاتوزیان، ناصـر. حقوق مدنی، قواعد عمومی قرارداد، تهران، شركت سهامی انتشار، سال 1368، چاپ هفتم، جلد دوم، صفحات 373 تا 375
2- طباطبایی، سید محمد صادق. آرایی، حمید، مطالعه تطبیقی مفهوم اصل صحت در تفسیر قراردادها، زمستان 1390، شماره 88

3- موسوی بجنوردی، سید محمد. همان، صفحه 95
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ج- اصل صحت در كلیه معامالت، اعم از عقود و ایقاعات جاری است و بر اصالـة الفساد 
در معامالت مقدم خواهد بود.1

استثنادراصلصحت:
قباًل اشاره گردید كه اصل صحت دایره گسترده ای دارد و بسیاری از اعمال مردم را در 
اما مواردی وجود دارد كه این اصل نسبت به آن ها جاری نمی شود كه در زیر  برمی گیرد 

اشاره می گردد:
الف- برخی اعمال وجود دارد كه طبیعت آن ها مبتنی بر فساد است به طوری كه صحیح 
نمود.  اشاره  وقف  بیع  به  می توان  اعمال  این  در  می شود.  تلقی  استثنایی  امری  آن ها  بودن 
این است كه وقف  بر  بیع وقف را نداده و اصل  ایران اجازه  قانون گذار جمهوری اسالمی 
غیرقابل بیع است. تنها قانون گذار در مواردی خاص و استثنایی اجازه فروش مال وقفی را 
داده كه دایره آن خیلی محدود  می باشد. فروش عین مرهونه نیز مثل بیع وقفی به عنوان استثنا 
تلقی شده و شایسته نیست مالی كه عین آن در رهن دیگری است به راحتی بتوان فروخت. این 
امر با حق مسلم مرتهن مخالف  می باشد؛ البته استثنای این حکم این است كه با اجازه مرتهن 
می توان آن را فروخت. در این مورد و درخصوص بیع وقف، هرگاه در رابطه با صحت و 
بطالن معامله شک شود حکم به بطالن معامله داده می شود چراكه طبیعت این قبیل معامالت 
اقتضا می كند كه باطل باشند، البته اگر دلیل دیگری برای صحت این معامالت داشته باشیم 
می توانیم این دالیل را قبول كنیم و حکم به صحیح بودن معامله بدهیم. وقتی می گوییم دلیل 
اصلی صحت سیره عقل است و عقلـا بر اساس عقل خود حکم به صحیح بودن اصل صحت 
داده اند، پس همین عقلـا با مشاهده وضعیت بیع وقف و بیع مرهونه به بطالن این معامالت رأی 

داده اند و صحیح بودن آن را امری خالف می دانند.
ب- مواردی وجود دارد كه در آن انجام دهنده ی عمل در عمل خود متهم است؛ به این 
معنی كه قراین و شواهدی وجود دارد كه عادتاً این قراین رأی به فساد بودن معامله می دهد. 
بودن  باطل  به  باید حکم  و  است  اصل  معامله خالف  بودن  درست  به  موارد حکم  این  در 
معامله داد. برای مثال شخصی به وكیل وكالت می دهد تا اموال گوناگون برای وی بخرد و 
این اموال در شرایط عادی احتیاج به وزن كردن دارد. چنانچه وكیل مدعی گردد كه همه 
این اموال را در مدت كوتاهی خریداری نموده و بعد از خرید آن ها را وزن وكیل نیز نموده 
است، درحالی كه در شرایط عادی وزن كردن همه این اموال به لحاظ این كه وقت زیادی را 
بایستی صرف می كرده ممکن نبوده پس باید عادتاً در این موارد حکم به عدم صحت معامله 
داد. علت آن هم این است كه قراینی وجود دارد كه موجب سوِءظن نسبت به ادعای مدعی 
فلذا عقل  اشاره شد چون اصل صحت، اصلی عقلی است،  بنابراین همان گونه كه  می شود 

حکم به فاسد بودن این معامله را دارد.
1- موسوی بجنوردی، سید محمد. همان، صفحه 96
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فصلدوم
کاربرداصلصحتدرقراردادها:

از  بسیاری  باید  نپذیریم  را  اصل  این  اگـر  دارد.  قراردادها  بر  زیادی  تأثیر  صحت  اصل 
قراردادهایی كه صحت آن ها مشکوک است، قراردادهایی كه نام و عنوان خاصی در فقه 
ندارند و همین طور قراردادهای جدیدی كه به وجود می آید را نیز نپذیریم. درحالی كه در 
سایه این اصل ما می توانیم قراردادهای جدیدی را كه به وجود می آید بپذیریم و قراردادهایی 
كه صحت آن ها مشکوک است را صحیح بدانیم و هم چنین قراردادهایی كه در فقه عنوان 
خاصی ندارند را معتبر بدانیم؛ اگر در صحیح بودن یک عقد به  این  علت شک كنیم كه فاقد 

چیزی است كه احتمال می دهیم، آن چیز نباید در عقد باشد.
 در همه این موارد اصل صحت به ما كمک می كند و می گوید كه عقد انجام گرفته شده 
صحیح است. هرگاه در اثبات عقد مشکوک ادله عامی وجود داشته باشد و از سوی دیگر 
ندانیم كه این عقد مورد تأیید شارع است یا خیر؟ از آنجایی قرآن كریم می فرماید: »اُوفُوا 
بِالُعُقود«»ال تَاُكلُوا اَموالَُکم بَینَُکم بِالباِطل ااِّل اَن تَُکوُن تِجاَرًة َعن تَراٍض« و هم چنین حدیث 
»اَلُمؤمنون ِعنَد ُشرُوِطِهم« می توان استدالل نمود كه هر عقد جدیدی كه شکل می گیرد باید 

آن را صحیح تلقی نمود.
اصلصحتدرقوانینوآرایقضاییایران:

فقه امامیه در قوانین ما همواره نقش مهمی ایفا می نماید، قواعد فقه امامیه، در قانون مدنی، 
قانون جزا و سایر قوانین وارد شده و بسیاری از قوانین ما از آن اقتباس شده است. اصل صحت 
هم كه از اصول فقه امامیه  می باشد، به تبع آن وارد حقوق ایران شده است. در این بخش از 
پژوهش، تعدادی از مواد قانونی كه اصل صحت در آن ها پذیرفته شده است به همراه آرای 

دیوان عالی كشور آورده شده است.
همان گونه كه قباًل بیان شد، اصل صحت در اكثر معامالت، عقود و قراردادهای عموم مردم 
جریان دارد، اگر این اصل را نادیده بگیریم، مشکالت زیادی در عرصه اجتماعی و اقتصادی 
قراردادهایی كه صحت آن ها  این اصل است كه  به وجود می آید. قضات در سایه  جامعه 
مشکوک است را صحیح می شمارند و هم چنین در پوشش این اصل است كه قراردادهای 
جدیدی را كه به وجود می آید صحیح تلقی می نماید. قضات هم چنین زمانی كه با عقود و 
این اصل،  ندارند، در سایه  قراردادهایی برخورد می نمایند كه هیچ سابقه و عنوانی در فقه 

حکم به صحت انعقاد این قراردادها می نمایند.
قانون گذار ما در قانون مدنی اصل صحت را به طور قاطع پذیرفته است و نمود بارز آن را 

می توان در ماده 223 مالحظه نمود.

اصل صحت از دیدگاه فقهی، حقوقی و کاربرد آن ...
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1- ماده 223 قانون مدنی مقرر داشته: »هر معامله ای كه واقع شده باشد محمول بر صحت 
است مگر این كه فساد آن معلوم شود.1«

قاعده ای كه به موجب این ماده اتخاذ شده است همان قاعده ای است كه در اصطالح علمای 
حقوقی، اصالت و صحت نامیده می شود و به موجب ماده مذكور اصل در معامالت صحت 

آن ها است و هر كس كه مدعی فساد یا بطالن آن باشد باید ادعای خود را ثابت نماید.
دیوان عالی كشور در رأی شماره 1465 دراین باره چنین اتخاذ تصمیم نموده است.

مطابق ماده 223 قانون مدنی هر معامله ای كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر 
وقوع  از  نوشته كه حاكی  انتساب  احراز صحت  برای  بنابراین  معلوم شود  آن  فساد  این كه 

معامله باشد فساد معامله محتاج به اثبات خواهد بود نه صحت آن.2
2- ماده 190 قانون مدنی مقرر داشته:»برای صحت هر معامله شرایط زیر اساسی است:

1- قصد طرفین و رضای آن ها، 2- اهلیت طرفین، 3- موضوع معین كه مورد معامله باشد و 
4- مشروعیت جهت معامله.3«

در حکم شماره 1447 شعبه چهارم دیوان عالی كشور اشاره گردیده كه: اگر مستأجر اول 
منعی در اجاره دادن مورد اجاره به دیگری نداشته باشد فسخ اجاره اول مستلزم انفساخ اجاره 

دوم نخواهد بود.
 مالحظه می شود با وجود آن كه مستأجر اول صراحتاً اجازه ی اجاره به دیگران را نداشته، 
او  اجاره ی خود  به طوری كه فسخ  است.  تلقی گردیده  بر صحت  مع هـذا عمل وی محمول 
موجب انفساخ اجاره دوم نمی شود. این رأی نیز با در نظر گرفتن اصل صحت صادر شده است.

3- ماده 206 قانون مدنی مقرر داشته:
»اگر كسی درنتیجه اضطرار اقدام به معامله كند، مکره محسوب نشده و معامله اضطراری 

معتبر خواهد بود.4«
بیان  در رأی شماره 21/1366 شعبه بیست و یکم دیوان عالی كشور در این مورد چنین 

شده است:
مورخ  دعاوی  قرارداد  بطالن  و  بی اعتباری  درخصوص  خواهان  وكیل  كه  را  آنچه 
1364/10/11 با تغییر نحوه خواسته در جلسه دادرسی مورخ 1367/6/5 عنوان نموده و اظهار 
داشته است كه موكل برای رهایی از زندان و به لحاظ آشفتگی زندگی و اختالل وضع شغلی 
تَن به امضای قرارداد مزبور داده است، در فرض صحت می تواند وجود اضطرار در انجام 
معامله تلقی گردد؛ كه مستند به ماده ی 206 قانون مدنی و نظر مشهور فقها، از موجبات فساد 

1- قربانی، فرج اله. مجموعه كامل قوانین و مقررات اساسی - مدنی، انتشارات دانشور، 1375، صفحه 140
2- نیک فر، مهدی. قانون مدنی در آرای دیوان كشور، سازمان انتشارات كیهان، سال 1370 چاپ دوم، صفحه 60

3- قربانی، فرج اله. همان، صفحه 135
4- قربانی، فرج اله. همان، صفحه 138
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و بطالن معامله و خدشه در قصد و رضا محسوب نمی شود.
 بنابراین نظریه استنباطی مورخ 1367/6/5 شعبه 18 دادگاه حقوقی یک تهران كه مآالً به 

صحت قرارداد مزبور ابراز گردیده، صحیح و موجه است.
4- ماده 218 قانون مدنی مقرر داشته: »هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دین به طور 

صوری انجام شده آن معامله باطل است.«1
هیأت عمومی دیوان عالی كشور در رأی شماره 249 چنین اشاره داشته:

ماده 218 قانون مدنی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین را باطل اعالم نموده با این عبارت 
كه؛ به قصد فرار از دین ناظر به صورتی است كه، دین مدیون به شخص ثالث ازنظر دادگاه 
است. مالحظه  نموده  معامله  به  اقدام  دین  تأدیه  از  فرار  به منظور  محقق شود  و  بوده  معلوم 
می شود مادامی كه بدهی فروشنده به شخص ثالث ازنظر دادگاه محرز و مسلم نگردیده باشد 
و یا این كه مثاًل فروشنده دو ملک داشته باشد و هركدام از آن ها كفاف پرداخت بدهی را 
بدهد و شخص مذكور یکی از امالک خود را بفروشد، نمی توان عنوان معامله را به قصد فرار 

از دین تلقی كرد و درنتیجه معامله غیر نافذ یا باطل باشد، بلکه اصل بر صحت معامله است.
باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق  5- ماده 394 قانون مدنی مقرر داشته: »مشتری 

شرایطی كه در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید.«2
عدم  كرده؛  بیان  چنین   3753 شماره  رأی  به موجب  كشور  عالی  دیوان  این خصوص  در 

وصول ثمن تزلزلی در صحت عقد وارد نخواهد داشت.
مالحظه می گردد با این كه ماده 394 قانون مدنی كلمه »باید« را به كاربرده است مع هذا دیوان 

عالی كشور در رأی صادره در مورد عدم پرداخت ثمن اصل صحت را در نظر داشته است.
6- ماده 463 قانون مدنی مقرر داشته: »اگر در بیع شرط معلوم شود كه قصد بایع حقیقت بیع 

نبوده است، احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.«3
مورد استفاده از این ماده آن است كه تا وقتی كه معلوم نشده است كه بایع حقیقتاً قصد بیع 

نداشته است مطابق اصل صحت باید احکام بیع را بر آن مترتب نمود.
7- ماده 215 قانون مدنی مقرر داشته: »مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقالیی 

مشروع باشد.«4
در این خصوص نیز در رأی شماره 5892 دیوان عالی كشور اشاره شده؛ كه خریدوفروش 
و  مالی  ارزش  فروشنده  و  نظر خریدار  در  ولی  ندارد  دادوستد  ارزش  در عرف  چیزی كه 

معنوی دارد معقول است مثل یادگاری های خانوادگی.
1 - قربانی، فرج اله. همان، صفحه 139
2- قربانی، فرج اله. همان، صفحه 168
3- قربانی، فرج اله. همان، صفحه 179
4- قربانی، فرج اله. همان، صفحه 139
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8- ماده 216 قانون مدنی مقرر داشته: »مورد معامله نباید مبهم باشد مگر در موارد خاص كه 
علم اجمالی به آن كافی است.«1

در رأی شماره 247 دیوان عالی كشور در این خصوص اشاره گردیده كه با مشخص بودن 
حدود و مشخصات بیع، حکم به بطالن از جهت جهل به آن نمی شود كه در این ماده نیز 
صرف معلوم بودن حدود و مشخصات بیع برای صحت عقد كافی شناخته شده است و اصل 

صحت در آن منظور گردیده است.
اگر  كه  كند  قید  مثل اینکه ضامن  در ضمان  »تعلیق  داشته:  مقرر  مدنی  قانون  ماده 699   -9

مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.«2
دیوان عالی كشور در رأی شماره 3376 خود بیان می دارد كه تعلیق پرداخت درمورد ضمان 
موجب تعلیق اصل ضمان و بطالن آن نخواهد بود ولو این كه معلق علیه تعلل و تسامح داین باشد.

 هم چنین در رأی شماره 1561 نیز اشاره داشته كه التزام موضوعاً و حکماً با ضمان مخالف 
است و تعلیق در التزام مطابق ذیل ماده ی 699 و ماده 733 قانون مدنی صحیح است كه مفاد 

آرای اشاره شده حکایت از رعایت اصل صحت دارد.
10- ماده 762 قانون مدنی مقرر داشته: »اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی 

واقع شده باشد صلح باطل است.«3
حال اگر پس از انعقاد صلح ادعا گردد كه مصالح به تصور این كه متصالح از اقربای او 
از  متصالح  كه  گردیده  معلوم  عقد  وقوع  از  پس  ولی  نموده  انعقاد صلح  به  مبادرت  است 
بستگان او نیست و این ادعا مورد تکذیب طرف مقابل واقع شود بر مبنای اصل صحت عقد 
محمول بر صحت است و مدعی صحت عقد محتاج به اقامه ی دلیل بر عدم وقوع اشتباه نیست 

و بر عهده ی مدعی اشتباه است كه ادعای خود را ثابت نماید.
11- ماده 752 قانون مدنی مقرر داشته: »صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا 

جلوگیری از تنازع احتمالی درمورد معامله و غیر آن واقع شود.«4
اگـر طرفین اختالف اقرارنامه ای برای تَرک دعوی تنظیم نمایند آیا این اقدام را می توان 

عقد صلح تلقی نمود؟
اشاره  این خصوص شعبه هشتم دیوان عالی كشور در رأی شماره 8/189 خود چنین  در 
كرده كه؛ سند تنظیم شده تحت عنوان دعوی عقد صلح محسوب می شود. در این رأی نیز 

آثار اصل، مالحظه می گردد.
12- ماده 793 قانون مدنی مقرر داشته: »راهن نمی تواند در رهن تصرفی كند كه منافی حق 

مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.«5
1- قربانی، فرج اله. همان، صفحه 139
2- قربانی، فرج اله. همان، صفحه 211
3- قربانی، فرج اله. همان، صفحه 220
4- قربانی، فرج اله. همان، صفحه 219
5- قربانی، فرج اله. همان، صفحه 224
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شعبه ششم دیوان عالی كشور در رأی شماره 1293 اشاره داشته: درصورتی كه راهن ملک 
خود را به دیگری بفروشد و مرتهن طلب خود را از خریدار مطالبه نماید در حقیقت مرتهن 
امضای معامله ای را كه قبل از انقضای مدت رهن به عمل آمده، نموده است و بنابراین معامله ی 
راهن نسبت به ملک مرهون، تصرفی نبوده كه منافی حق مرتهن باشد و استناد دادگاه به ماده 
793 قانون مدنی در بی اثر بودن معامله به عنوان این كه راهن حق انتقال عین مرهونه را نداشته 
صحیح نخواهد بود. مالحظه می شود كه در رأی دیوان عالی كشور با توسل به اصل صحت 

معامله ی راهن نسبت به ملک مرهون صحیح داشته شده است.
13- ماده 1067 قانون مدنی مقرر داشته: »تعیین زن و شوهـر به نحوی كه برای هیچ یک از 

طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.«1
حال اگر ادعا شود كه در ازدواج اشتباه در شخص شده است و مثاًل مرد مدعی شود كه 
زنی را كه به عنوان دختر فالن به او معرفی كرده اند پس از ازدواج متوجه شده كه اشتباهی 
رخ داده و زوجه دختر شخص دیگری است ولی زن اظهارات زوج را تکذیب نموده و وقوع 
اشتباه را مردود بداند برابر اصل صحت، اظهارات زوجه مورد قبول است مگر این كه زوج 

خالف آن را ثابت نماید.
14- ماده 1290 قانون مدنی مقرر داشته: »اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام 
آنان معتبر است و اعتبار آن ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است كه قانون تصریح 

كرده باشد.«2
شعبه هشتم دیوان عالی كشور در حکم شماره 361 خود اصل صحت را در نظر داشته و 
چنین مقرر نموده كه سند وقتی ابطال می شود كه از طرف كسی كه در تنظیم آن دخالت 
داشته یا قایم مقام او ادعای بطالن كرده باشد. بدین ترتیب اصل صحت و اصل اصالت اسناد 

درخصوص مورد جاری است، مادامی كه خالف آن ثابت شود.
برای  و  مالک  حامل  وجه  در  سند  هر  »دارنده  داشته:  مقرر  تجارت  قانون   320 ماده   -15
مطالبه وجه آن مُحق محسوب می شود مگر درصورت ثبوت خالف، مع ذلک اگر مقامات 
صالحیت دار قضایی یا پلیس تأدیه وجه آن سند را منع كند تأدیه وجه به حامل مدیون را 

نسبت به شخص ثالثی كه ممکن است سند متعلق به او باشد بری نخواهد كرد.«3
بر اساس اصل صحت تصویب شده است و مادامی كه  نیز  این ماده  مالحظه می شود كه 
اصل  به  توجه  با  است  نشده  ثابت  حامل  وجه  در  سند  دارنده  استحقاق  و  مالکیت  خالف 

صحت، اصالت سند و مُحق بودن دارنده ی سند مالک عمل خواهد بود.

1- قربانی، فرج اله. همان، صفحه 277
2- قربانی، فرج اله. همان، صفحه 312

3- ناصر زاده- هوشنگ- قانون تجارت- چاپ نیل- چاپ هفتم- پاییز 1375- صفحه 167
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در حال  ادواری  مجنون  و  مطلقاً  دایمی  »مجنون  داشته:  مقرر  مدنی  قانون  ماده 1213   -16
جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود. 
لکن اعمال حقوقی كه مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است مشروط بر آن كه افاقه 

او مسلّم باشـد.«1
بر طبق این ماده اگـر مجنون ادواری ادعا كند كه در هنگام معامله در حال بیماری بوده و 
طرف قرارداد مدعی باشد كه او در حال افاقه بوده است، اصل صحت ایجاب می نماید كه به 
چنین تردیدی اعتنا نداشته و معامله نافذ باشد، هم چنین شعبه 33 دیوان عالی كشور در دادنامه 
شماره 673 هم این مطلب را متذكر و اشاره داشته كه؛ براثر اختالف بین وراث الف در مورد 
صحیح بودن معامالت متوفی از جهت سالم بودن وی در زمان انجام معامله صادر گردیده، 

اصل صحت در مقام رفع مشکل برآمده و معامالت انجام شده را صحیح دانسته است.
17- در مقررات ثبتی نیز آثاری از اصل صحت دیده می شود، در اسناد رسمی رهن، گاهی 
اشاره ای به اقباض رهینه نمی شود و این شبهه ایجاد می شود كه رهن باطل است. در پاسخ 
به شبهه اشاره شده باید گفت كه اوالً قبض و اقباض از آثار رهن است و از سوی دیگر در 

صورت شک در وقوع اقباض اصالـة الصحـة جاری است.
هم چنین رأی شماره 114 شورای عالی ثبت همه بیان گر این مطلب است و اضافه می نماید 
باشد، پس اشکالی در صحت  اقباض در خارج صورت گرفته  كه امکان دارد كه قبض و 

رهن وجود ندارد.
18- ماده 836 قانون مدنی مقرر می دارد: »هرگاه كسی به قصد خودكشی خود را مجروح یا 
مسموم كند یا اعمال دیگر از این قبیل كه موجب هالكت است مرتکب گردد و پس ازآن 
وصیت نماید، آن وصیت درصورت هالكت باطل است و هرگاه اتفاقاً منتهی به فوت نشد 

وصیت نافذ خواهد بود.«2
در ارتباط با ماده فوق، اگر ورثه در دادگاه ادعا كنند كه »موصی« پس از انجام اعمالی از 
قبیل مذكور در ماده مزبور، به قصد خودكشی مبادرت به وصیت نموده و به همان علت نیز 
وفات نموده است و از تحویل »موصی به« امتناع ورزند، چنانچه اصل اعمال مزبور را به اثبات 
رسانند، مثل این كه ثابت كنند فالن داروی سّمی و مهلک را استعمال نموده و این موضوع 
برای دادگاه هم محرز می شود، بازهم دادگاه با استناد به اصل صحت حکم به صحت وصیت 
می نماید مگر این كه ورثه بتوانند قصد خودكشی موصی و وقوع وضعیت پس از استعمال 

دارو را به اثبات رسانند.
1- قربانی، فرج اله، همان، صفحه 298
2- قربانی، فرج اله. همان، صفحه 230
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19- ماده 601 قانون مدنی مقرر می دارد: »هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود كه قسمت به غلط 
واقع شده است، تقسیم باطل می شود.«1

 ماده فوق بر اساس اصل صحت تنظیم شده است و لذا چنانچه پس از انجام تقسیم، احدی از 
طرفین ادعا كنند كه تقسیم به غلط انجام شده، مادام كه به اثبات نرساند محمول بر صحت است.

اگر  لیکن  نیست.  مسموع  اقرار،  از  بعد  »انکار  می دارد:  مقرر  مدنی  قانون   1277 ماده   -20
است  و هم چنین  شنیده می شود  بوده  یا غلط  اشتباه  بر  مبنی  یا  فاسد  او  اقرار  ادعا كند  مقر 
درصورتی كه برای اقرار خود عذری ذكر كند كه قابل قبول باشد مثل این كه بگوید اقرار به 
گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده كه وصول نشده، لیکن دعاوی مذكور، مادامی كه 

اثبات نشده مضر به اقرار نیست.«2
ماده اشاره شده نیز همانند مواد قانونی قبل بر اساس اصل صحت تنظیم شده و لذا مادام 
كه مدعی فساِد اقرار، در محکمه مدعای خود را به اثبات نرساند اقرار انجام شده محمول 

بر صحت است.
یا كارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت  قانون مدنی »خادم  به استناد ماده 514   -21

معینی یا برای انجام امر معینی.«3
اگر پس از تنظیم قرارداد اجاره یکی از طرفین یا ثالث، اظهار كند كه اجاره برای كار معین 
و مدت معین نبوده و برای اجاره مدت تعیین نشده است و طرف مقابل اظهار كند كه اجاره 

مثاًل یک ساله بوده است، در این مورد مدعی چه كسی است و اثبات ادعا به عهده كیست؟
آیا كسی كه اجاره را یک ساله می داند باید آن را ثابت كند یا اثبات معین نبودن مدت به  
عهده قایل آن است. در این مورد نیز بر اساس اصل صحت تکلیف روشن است و كسی كه 

مدعی معین نبودن مدت است باید ادعای خود را ثابت كند.
در مثال فوق، توجه به این نکته الزم است كه اگر مشخص باشد در مسأله مورد اختالف، 
این صورت موضوع دگرگون می شود و كسی كه ادعای  تعیین شده، در  مثاًل ماهیانه  مزد 
یک ساله بودن اجاره را می نماید باید آن را ثابت كند، چون اصل صحت فقط در محدوده 
تعیین شده  ماهیانه  قرار  به  اُجرت  و  مزد  و در موردی كه  است  استناد  قابل  بطالن عقد  رّد 
باشد مطابق ماده 515 قانون مدنی، صحت عقد محرز و مدت اجاره یک ماهه مفروض است 
و كسی كه مدعی یک ساله بودن آن است باید ادعای خود را اثبات كند و طرف مقابل به 

استناد اصل عدم، از اقامه دلیل بی نیاز است.
1- قربانی، فرج اله. همان، صفحه 199
2- قربانی، فرج اله. همان، صفحه 311
3- قربانی، فرج اله. همان، صفحه 187
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 در اجاره اشیاء نیز كه برابر ماده 468 قانون مدنی، مدت اجاره باید معین باشد، در صورت 
اختالف در مدت، حکم فوق جاری است.

22- مطابق ماده 532 قانون مدنی: »در عقد مزارعه اگر شرط شود كه تمام ثمره مال مزارع 
یا عامل تنها باشد عقد باطل است.«1

حال آن كه اگر پس از انعقاد عقد ادعا شود كه در عقد، شرط شده ثمره، تماماً مال زارع 
است تردیدی نیست كه در این مورد نیز اثبات اشتراط چنین شرط با مدعی آن است. ولی 
چنین شرطی  اشتراط  ادعای  اصل صحت،  مقتضای  اساس  بر  آیا  كه  است  این  بحث  قابل 
به علت مغایرت آن با اصل صحت باید توسط مدعی اثبات شود یا مبنای آن اصل عدم است.

به نظر می رسد در این مورد نیز بتوان از اصل صحت استفاده كرد، چون وجود چنین شرطی 
مبطل عقد و خالف مقتضای اصل صحت است و به همین علت اثبات آن با كسی كه قایل 

به وجود شرط است  می باشد. ضمنا ًمی توان اثبات ادعا را به اقتضای اصل عدم نیز دانست.
23- برابر ماده 699 قانون مدنی »تعلیق در ضمان مثل این كه ضامن قید كند كه اگر مدیون 

نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.«2
حال اگـر پس از وقوع عقد بین طرفین اختالف شود و »مضمون له« بر این نظر باشد كه ضمانت 
به طور منجز واقع شده ولی التزام به تأدیه، معلق بوده است و ضامن مدعی شود كه ضمان تعلیقی 
بوده و عقد به این صورت واقع شده است كه اگر »مضمون عنه« دین را نپردازد او ضامن است. در 
این اختالف نیز به استناد اصل صحت، گفته »مضمون له« تا ثبوت خالف از طرف ضامن پذیرفته 

می شود و ضامن كه مدعی ضمان تعلیقی است باید ادعای خود را ثابت كند.
24- ماده 1292 قانون مدنی مقرر می دارد: »در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی كه اعتبار اسناد 
رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد 

مزبور كند یا ثابت نماید كه اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.«
به موجب ماده باال اصل در اسناد رسمی و یا اسنادی كه اعتبار اسناد رسمی را دارد، صحت 
است و چنانچه شخص مقابل دارنده سند، مدعی بطالن و مجهولیت سند مزبور گردد، این 

ادعا مادام كه به اثبات نرسد مسموع نیست.
لزومتحققصورتعرفیعملدرمعامالت

شکی كه در معامالت حاصل می شود چند فرض دارد:
الف- شک در اركان اصلی معامله :منظور از اركان اصلی معامله آن است كه با فقدان آنها 
اصوالً نمی توان عنوان عرفی معامله و عقد را بر عمل انجام شده اطالق كرد. مثل این كه در 

معامله شک كنیم آیا ثمن وجود داشته یا نه؟ یا این كه عوضین مالیت داشته اند یا نه؟

1- قربانی، فرج اله. همان، صفحه 189
2- قربانی، فرج اله. همان، صفحه 211
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چون در معامالت از شرایط اساسی این است كه ثمن وجود داشته باشد و عوضین مالیت 
بر آن  عنوان معامله  باشد عرفاً  فاقد اوصاف مذكور  بنابراین چنانچه معامله ای  باشند،  داشته 

قابل اطالق نیست.
ب- شک در شرایط متعاملین: گاهی در اركان اصلی معامله شک وجود ندارد و بعد از 
استکمال اركان اصلی در متعاملین از جهت یا جهاتی شک حادث می شود مثل این كه آیا 

متعاملین مختار بوده اند یا مکره؟
ج- شک در مقررات شکلی: ممکن است شک در شرایط جنبی معامله حاصل شود مثل این كه 

آیا ایجاب بر قبول مقدم بوده است یا نه و یا این كه مقررات شکلی عقد رعایت شده است یا نه؟
د( شک در وجود فاسد یا مانع: گاهی هم شک در وجود مانع یا شرایط فاسده ای است كه 

ممکن است معامله را باطل كند.
در سه قسم اخیر شکی نیست كه اصل صحت جاری می شود اعم از این كه شک در شرایط 

متعاملین یا عوضین یا مقررات شکلی و وجود شرایط فاسد و مانع باشد.1
اما در صورت اول یعنی آن جا كه شک در وجود اركان اصلی معامله  می باشد به نظر بسیاری 
و  متوقف  مذكور  معامله  بر  عرفی  عنوان  تحقق  زیرا  نمی شود  جاری  صحت  اصل  فقها  از 
منوط به تحقق آن ركن اصلی است. به صورتی كه بدون آن اصوالً معامله ای واقع نشده است. 
به عبارت دیگر اصالـة الصحة در معامالت جاری نمی شود مگر پس از احراز عنوان عرفی معامله.

ولی شیخ انصاری »طاب ثراه« اصل صحت را همه جا جاری می داند و احراز اموری را كه 
در صدق عنوان عقد معتبر است الزم نمی داند و اصل صحت را حتی در موارد وجود شک 
از اركان اصلی عقد قابل اعمال می بیند.2 مستند شیخ انصاری، سیره و رویه اسالمی و نیز لزوم 
اجتناب از اختالل نظام است. شیخ در تأیید مدعای خود اضافه می كند كه موافق سیره، هرگاه 
كسی درمورد مالی كه خریده است شک كند كه آیا آن مال را در زمان ِصَغر بایع خریده یا 

در ِكبَر؟ حکم صحت جاری است.3
در پاسخ شیخ ممکن است گفته شود: اوالً سیره اسالمی بر اجرای اصل صحت به نحو عام 
احراز گردیده و در موارد خاص استناد شده، ثانیاً صغر از شرایط اساسی و اصالحی معامله 
نیست به نحوی كه در صورت فقدان آن عنوان معامله عرفاً صدق نکند، بلکه صغر از شرایط 

شرعی محسوب است هرچند كه تمیز شاید از شرایط عرفی باشد.4
قانون مدنی ایران در ماده 223 مقرر می دارد: »هر معامله ای كه واقع شده باشد محمول بر 

صحت است مگر این كه فساد آن معلوم شود.«
1- امام خمینی. الرسایل، ج 1، ص 324

2- فراید االصول، همان، ص 417
3- فراید االصول، همان، ص 417

4- محقق داماد، همان، ص 219
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اصل  و  نموده  تبعیت  انصاری  ازنظر شیخ  فوق  ماده  تنظیم  در  قانون گذار  می رسد،  به نظر 
صحت را در تمامی موارد، جاری دانسته است، زیرا در ماده 190 قانون مزبور تحت عنوان 
شرایط اساسی برای صحت معامله، قصد طرفین و رضای آن ها، اهلیت طرفین، موضوع معین 
كه مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله را ذكر نموده است و لذا با توجه به ماده 223 
می توان گفت در كلیه معامالت كه شک در صحت آن باشد اصل صحت جاری خواهد بود.

در این جا ذكر نکته ای ضروری است؛ بعضی از حقوق دانان معاصر چنین تصور كرده اند كه 
با اصل صحت بسیاری از تأسیسات و قراردادهای حقوقی معاصر كه در صدر اسالم وجود 
نداشته قابل توجیه است، از قبیل بیمه، حقوق مؤلفین و مصنفین، حقوق مربوط به اختراعات 
و اكتشافات و ثبت عالمات تجاری و امثال این ها و این طور استدالل می كنند كه چون در 
صحت این عقود و قراردادها شک به وجود می آید اصل را بر صحت می گیریم و این اعمال 

حقوقی را صحیح تلقی می كنیم.
این  هرچند  زیرا  است؛  فقهی  موازین  با  آشنایی  عدم  از  ناشی  پندار  این  می رسد  به نظر 
قراردادها داخل در عام و از مصادیق »اُوفُوا بِالُعُقود« یا »اَلمومِنوَن ِعنَد ُشرُوِطِهم« و یا ادله دیگر 
باشد، همان گونه كه بسیاری از فقها نیز چنین احتمال داده اند كه عقود و قراردادهای خارج از 
چارچوب عقود معین نیز محمول بر صحت است، ولی این به آن معنی نیست كه این اعتبار 
ناشی از اصل صحت باشد؛ زیرا اصل صحت در مواردی استعمال و استفاده می شود كه معامله 
یا قراردادی كه باید تحت ضوابط و شرایط معینی تحقق یابد مورد شک قرار گیرد. این جا 
است كه اصل صحت مداخله می كند و عمل تحقق یافته را صحیح تلقی می سازد تا خالف 

آن ثابت شود.
اصل صحت به این معنا نیست كه قراردادی را كه شارع تنفیذ نکرده است و اصوالً معلوم 

نیست در نظر شارع صحیح باشد، در اعمال و معامالت صحیحه داخل كنیم.
به عبارت دیگر اصل صحت در شبهات موضوعیه جاری است نه در شبهات حکمیه، یعنی 
با  نداریم  نه حق  یا  است  اعالم كرده  را صحیح  معامله ای  تردید حاصل شد كه شارع  اگر 
تمسک به اصل صحت این معامله را صحیح تلقی كنیم، بلکه در معامله ای كه اصلش را شارع 
تأیید و تنفیذ نموده، اگر در شرایط و لوازمش تردید حاصل كنیم با اعمال اصل صحت شک 

را برطرف و اثر عقود صحیحه را بر آن مترتب می كنیم.
و  حقوقی  تأسیسات  و  جدید  قراردادهای  این گونه  كه  نیست  این  نظر  داشت  توجه  باید 
قراردادی ناشی از رشد صنعت و تکنولوژی باطل است یا در شریعت جایی ندارد. بالعکس 
این گونه تأسیسات و قراردادها با موازین فقه شیعه قابل توجیه، تطبیق و تبیین است ولی نه با 
اصل صحت بلکه در این گونه موارد باید با تمسک به اطالقات و ادله فقهی راه حل مناسب 

شرعی را جستجو كرد و به كار بست.
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نتیجهگیری:
هدف از این پژوهش تعریف اصل صحت و بیان نقش و جایگاه آن در عقود، قوانین و 
آرای قضایی بود كه تالش گردید در فرصت موجود ضمن ارایه تعاریفی از اصل مذكور و 
تقسیم بندی آن در دو مفهوم وضعی و تکلیفی به آن پرداخته شود، با توجه به مباحث مطروحه 
و بررسی های انجام یافته از این پژوهش درجه اهمیت اصل صحت در تأمین نفوذ قراردادها و 
رفع اختالف اشخاص معلوم میشود، كه نتایج حاصل شده از این پژوهش را می توان به شرح 

زیر خالصه نمود:
قوانین هر  زیرا  ایران شده است  امامیه وارد حقوق  فقه  از  1- اصل صحت اصلی است كه 
كشور تحت تأثیر عرف و آداب و رسوم اجتماعی و قواعد آن است و ایران نیز مستثنی از 

این موضوع نبوده است.
سایر  در  بلکه  نیست  امامیه  فقه  و  ایران  در حقوق  پذیرفته شده  اصل  تنها  اصل صحت   -2

مذاهب و حتی در قوانین سایر كشورهای جهان نیز اصلی شناخته شده است.
3- در قانون ایران بارزترین ماده قانونی در راستای تبیین و تثبیت جایگاه اصل صحت ماده 

223 قانون مدنی است.
4- اگر معامله ای واقع شود چه به صورت یکی از عقود معین یا به صورت عقد غیرمعین و عرفاً 
بتوان عنوان معامله را بر آن صدق نمود و هیچ نهی خاص و عامی نیز از طرف شارع بر آن 
معامله وارد نشده باشد و ضوابط، شرایط و قواعد عمومی در آن رعایت شده باشد آن معامله 

صحیح قلمداد می گردد.
5- درصورتی كه مخالفت عقد با قانون مورد تردید باشد، اصل بر صحت آن است و به بهانه 

امکان وجود این مخالفت نمی توان عقد را نادرست دانست.
6- اصل صحت یکی از اصولی است كه سابقه طوالنی در فقه و حقوق داشته و این قدمت 
را می توان در آیات قرآن كریم نیز یافت. از آنجایی كه قرآن كریم آیه »اُوفُوا بِالُعُقود« را بیان 

می نماید، مراد از این آیه این است كه عمل مردم را باید حمل به صحت نمود.
8- از آنجایی كه این اصل برمبنای عقل استوار است، عقالی عالم این اصل را به طور قطع 

پذیرفته و به آن ارج می نهند.
9- درجایی كه الفاظ عقد در عرف معانی گوناگون دارد عبارت باید حمل بر معانی شود كه 
عقد در آن صورت درست است. مثاًل بیع قراردادی معوض است و فروش بدون ثمن فاسد 
است ولی هبه قراردادی رایگان  می باشد و نیازی به عوض ندارد. حال اگر تردید شود كه 
مفاد تراضی بیع بدون ثمن است و یا هبه  می باشد، برابر اصل صحت باید آن را هبه دانست. 
نمونه های زیاد دیگری هم می توان ذكر كرد ولی برای آنکه اهمیت قضیه بیشتر معلوم گردد 
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به یکی از قراردادهای نوظهور )مستحدثه( به نام قرارداد بیمه اشاره می شود كه جزء عقود 
معین ذكر نشده است و در كتب فقهی نیز به ندرت مورد بحث قرار گرفته است حال اگر 

چنین قراردادی را حمل بر صحت نکنیم واقعاً مشکالت عظیمی دامن جامعه را فرامی گیرد.
امروزه اكثر كشورهای اسالمی مقدار قابل توجهی از احتیاجات روزانه و مواد غذایی خود 
)مثاَلً گندم( را از كشورهای خارجی خریداری و وارد می كنند. هر بازرگانی مجبور به تهیه 

اعتبار از بانک است و بانک ها بدون پوشش بیمه، اعتباری در اختیار بازرگانان نمی گذارند.
اگر بازرگان كاالی خود را بیمه نکرده باشد، كاالی او از زمان حمل تا تخلیه با خطرات 
گوناگون نظیر غرق شدن كشتی، رها شدن كاال از چنگال جرثقیل و متالشی شدن آن، پرت 
شدن كانتینرها به هنگام طوفان در دریا از روی عرشه، سرقت و فاسد شدن كاال و وسایل 
نقلیه هوایی و دریایی و زمینی مواجه  می باشد. حال اگر قرارداد بیمه را صحیح و نافذ ندانیم 

امکان حمل ونقل كاالها و حتی تهیه غذای مورد نیاز جامعه یک كشور مقدور نخواهد بود.
است  شده  تبدیل  نقلیه ضروری  وسیله  یک  به  امروزه  كه  است  اتومبیل  بیمه  دیگر  مثال 
امروزه تصادفات زیادی به وقوع می پیوندد و جان و مال عده ای نیز در اثر تصادفات از بین 
می رود. سایر وسایل نقلیه هوایی و دریایی نیز وضع مشابهی دارند. خطر سقوط هواپیما و غرق 
شدن كشتی و از بین رفتن سرنشینان آن ها و اموال و اثاثیه ایشان همواره وجود دارد. عقل نیز 
حکم می كند كه راهی برای حفظ مال و جان پیدا شود و یا میزان خسارت وارده را تقلیل 
نماید. قرارداد بیمه در چنین مواردی قسمت عمده ای از خسارت وارده را جبران می نماید و 
شركت های بیمه مبالغ قابل توجه ی به سانحه دیدگان و خانواده ی آن ها می پردازند. سیره ی 
عقلـا نیز چنین قراردادی )قرارداد بیمه( را تأیید می نماید. حفظ مصالح عمومی و پیشگیری 
از اخالل و هرج ومرج در جامعه نیز امری منطقی و عقالنی است، در فقه امامیه نیز عقل یکی 
از منابع حقوقی شمرده شده است. برای حل مشکل چنین قراردادی دالیل گوناگونی ارایه 
شده است. كه ازجمله آن ها اصل صحت یا اصالة الصحة  می باشد كه یکی از قواعد مربوط به 

احکام اسالمی است.
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تأثیر عوامل فرهنگی- اجتماعی و سازمانی بر فساد مالی؛ 
مطالعه موردی کارکنان بانک ها و مؤسسات مالی استان خوزستان

سیدرضا پورغفاری 1
فرهاد افشارنیا 2

غالمحسین کرمی3
محمودرضا مهرورز 4

سعید شریفی 5

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل فرهنگی- اجتماعی و سازمانی بر فساد مالی 
در بین كاركنان بانک ها و مؤسسات مالی در استان خوزستان به روش پیمایشی انجام گرفت. 
جامعه آماری پژوهش 15000 نفر از كاركنان مؤسسات مالی و كارشناسان موضوعی بود 
كه از این میان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم و از طریق فرمول 
جمع آوری  ابزار  شدند.  انتخاب  نمونه  حجم  به عنوان  نفر   384 تعداد  كوكران  نمونه گیری 
اطالعات در بخش اول، مصاحبه از مدیران ارشد و در بخش دوم پرسشنامه بود. روایی ابزار 
پژوهش مورد تأیید متخصصان و پایایی آن از طریق ضریب آلفای كرونباخ و گاتمن به ترتیب 
برابر 87 /0 و 86 /0 برآورد گردید. نتایج حاكی از آن بود كه میانگین میزان تأثیر عوامل سازمانی 
و فرهنگی- اجتماعی بر فساد مالی به ترتیب 09 /4 و 98 /3 باالتر از حد متوسط بود. همچنین 
عوامل سازمانی با میانگین 62 /1 نسبت به عوامل فرهنگی- اجتماعی سهم بیشتری در ایجاد 
و كنترل فساد داشتند. نتایج نشان از آن داشت كه عناصر معطوف به فرهنگ سازمانی سهم 
بیشتری در ایجاد یا كنترل فساد اداری دارند. نتایج همچنین نشان داد بین نظرات پاسخگویان 
در عوامل سازمانی برحسب میزان تحصیالت، سابقهی شغلی و در عوامل فرهنگی- اجتماعی 

برحسب میزان تحصیالت و سابقه شغلی تفاوت معنی دار وجود داشت.
واژگانکلیدی:فساد-فسادمالی-فرهنگ-عواملسازمانی-عواملفرهنگی

1. كارشناس ارشد مدیریت و معاون اداره كل بازرسی استان هرمزگان 
2. دانشجوی دكترای حقوق خصوصی و رییس كل دادگستری استان خوزستان

3. پژوهشگر مسایل جامعه شناسی و مدیركل بازرسی استان خوزستان
4. پژوهشگرمسایل حقوقی و مدیركل بازرسی استان كردستان

5. پژوهشگر و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(
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مقدمه
فساد را می توان در نوشته های ارسطو1 و بعد از آن سیسرون2 ردیابی كرد، ولی به طور علمی 
بهترین توصیف را موریس3)1991( از فساد در قالب »استفاده نامشروع از قدرت عمومی به 
به عنوان یک عمل مخفیانه و  بااین حال فساد را می توان  نفع منافع خصوصی4« داشته است. 
عمدتاً با حمایت قدرت كه طی آن انتفاع كاال یا خدماتی به شخص یا گروه ثالث می رسد، 
شناخت )سنیو2006،5(. فساد مفهومی گسترده است كه طیف وسیعی از رفتارها و فعالیت های 
غیرقانونی نامشروع، متقلبانه، غیراصولی و ناهنجار را شامل می شود، از نظر تاریخی، فساد در 
تمامی حوزه های سیاسی، اداری و بخش خصوصی وجود دارد، در واقع فساد عامل اصلی 
است كه مانع رشد اقتصادی می شود، مشروعیت دولت را كاهش می دهد و بر ثبات سیاسی 
كشورها در طول زمان اثر می گذارد )میردال6، 1986(. در میان انواع مختلف فسادهایی كه 
آسیب های اجتماعی به بخش عمومی كشور وارد می آورند و تصمیمات سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی را تحت تأثیر خود قرار می دهند فساد مالی و اداری اهمیت شایان توجهی دارد 
)همیلتون2013،7(. فساد مالی رویدادی پیچیده، چندبعدی، شایع و دارای علل و آثار چندگانه 
است. منشأ این امر عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی است كه 
تأثیرگذار است. اگرچه فساد  مالی  نوع فساد  بر شدت و  اقتضائات زمانی  به تناسب  هریک 
مالی در كشورهای در حال توسعه شدت بیشتری دارد )لوئیز و استوارت8، 2013( اما این بدان 
معنا نیست كه در كشورهای توسعه یافته وجود ندارد، بررسی ها نشان داده است در روسیه 
با پزشکان و معلمان پیشنهاد رشوه  با یکدیگر و  افراد در تعامالت  از  در حدود 60 درصد 
می كنند همچنین در حدود 28 درصد از مراودات دولتی با پیشنهاد رشوه صورت گرفته است 

)چلوخین و هابرفیلد9، 2013(.
به حساب  سازمان ها10  اجتماعی  مسئولیت  یک  به عنوان  امروزه  مالی  فساد  از  جلوگیری 
می آید؛ ازاین رو تنظیم مقررات مبتنی بر رعایت مسئولیت اجتماعی - اخالقی در سازمان ها 
برای مبارزه با فساد یک اصل به شمار می رود )اوسوجی2011،11(. برای مطالعه و پیشگیری از 
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7-Alexander Hamilton

8-John M Luiz, Callum Stewart

9-Serguei Cheloukhine and M R Haberfeld

10-Corporate social responsibility

11-Onyeka Osuji
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فساد اداری تالش های زیادی صورت گرفته است. اما اولین گام، شناسایی علل و عوامل مؤثر 
و تعیین رابطه آن ها با عامل فساد اداری است. اگرچه به نظر می رسد كه استفاده از فن آوری ها 
در سازمان های هزاره ی سوم می تواند عامل كاهش فساد باشد ولی بررسی ها خالف این امر 
بیشتر  را نشان می دهد؛ چراكه فن آوری ها خود می توانند فرصت های ایجاد فساد اداری را 
نماید )دانایی فرد، 1384(. بر این اساس عواملی همچون عدم وجود یک چارچوب باثبات 
مدنی،  جامعه ی  و  عمومی  افکار  تشویش  دموكراتیک،  سازوكارهای  توسعه  عدم  قانونی، 
خصوصی سازی  مالی،  سیستم های  و  بازار  توسعه ی  عدم  مالیاتی،  سیستم  ضعیف  عملکرد 
ناقص شركت های دولتی، بی ثباتی حکومت از طریق دستکاری قانونی توسط نخبگان سیاسی 
از عمده عوامل زمینه ساز فساد مالی است )گرودانیک و مارتینویک1، 2012(. بررسی ها در 
ایران نشان داده است كه عوامل متعددی بر فساد مالی در دستگاه های اجرایی مؤثر است. 
افزایش حقوق بخش دولتی، وضع مقررات و قوانین مؤثر، مطبوعات، آگاهی عمومی نسبت 
كردن  سیاسی  عدم  اداری،  ساختار  اصالح  كارا،  و  مالی  سیستم های  قوانین،  و  مقررات  به 
سیستم اداری، و خصوصی سازی می توانند در كنترل و جلوگیری از فساد اداری مؤثر باشند 
)خلفخانی،1388(،  اجتماعی  سرمایه های  همچنین  فرهادی نژاد،1380(.  و  حسینی  )خداداد 
)زاهدی  زندگی كاری  و همکاران،1391(، عوامل كیفیت  مالیاتی )كریمی  ضعف سیستم 
و همکاران،1388(، ادراک از عدالت سازمانی )سلیمی و پور عزت،1389(، تعهد سازمانی، 
فرهنگ  فردگرایی،  فرهنگ   )1391 )حقیقتیان،  كاركنان  مالی  تمکن  و  شغلی  رضایت 
تأثیر  اداری  فساد  بر   ،)1391 )صادقی ده چشمه،  اخالقی  نابهنجاری  عوامل  مصرف گرایی، 
گذاشته و از آن تأثیر می پذیرند. برخی پژوهش ها عوامل مؤثر بر فساد را در بعد سازمانی شامل 
نظام پرداخت، بستر كنترل و نظارت، ارتباطات، جرایم و قوانین فساد، گروه های غیررسمی، 
شفافیت، اطالع رسانی و پاسخ گویی، قوانین و مقررات اداری و در بعد مدیریتی شامل ضعف 
مدیران در رهبری و هدایت، ضعف مدیران در نظارت و كنترل و ضعف مدیران در بسیج 
منابع و امکانات )عظیمی و همکاران،1389( در ایران مطرح كردند. پژوهش های خارجی در 
زمینه ی فساد حاكی از آن بوده است كنترل داخلی و خارجی ناكافی نرخ و میزان مجازات 
)كارولین و بئاتریس ودر1997،2( قدرت مازاد، فاصله بین كاركنان و مدیران )فوكو2009،3( 
كیفیت نهادهای دموكراتیک )وآسلکسن2007،4( عدم وجود حکمرانی مردم ساالر )كافمن5 
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و همکاران،2007( رفاه اجتماعی و فرهنگ فردگرایی )موتاسکو2010،1( باورهای مدیران 
)لیس سوت2، 2012( فرهنگ جمع گرایی )قومیتی( )ژنگ و همکاران2013،3( پاسخ گویی 
و شفافیت )والتون و دیکس2013،4( و اعتماد اجتماعی )لوپز و سانتوس5، 2013( از جمله 
پیامدهای فساد اداری در قالب  انکار كرد كه  عوامل مؤثر در فساد اداری بودند. نمی توان 
اختالس،  و  ارتشا  شغلی،  موقعیت های  از  سوءاستفاده  همچون  ناهنجاری هایی  و  معضالت 
ارباب رجوع  برای  نارضایتی  ایجاد  باج خواهی،  بی عدالتی،  پارتی بازی،  كالهبرداری، 
)ذی نفع ها(، سرقت اموال و دارایی های سازمان، فروش اطالعات محرمانه سازمان به دیگران 
اساس  این  بر  می گردد.  پدیدار  سازمــــان یافته  و  گروهی  فردی،  به صورت  آن  نظایر  و 
نمی توان انتظار داشت نظام اداری آمیخته با فساد مالی ابزار مدیریتی مناسبی برای توسعه ی 
با  آمیخته  سازمان های  از  نمی توان  همچنین  باشد؛   1404 چشم انداز  تحقق  مسیر  در  پایدار 
فساد انتظار بهره وری و حضور در محیط رقابتی داشت؛ اگرچه سازمان ها امروزه با استفاده 
از ابزارهایی چون منشور اخالقی، تقویت آموزه های دینی و افزایش نظارت های سازمانی در 
تالش اند تا بر مهار فساد سازمانی فائق آیند، اما در تحقق این هدف چندان موفق نبوده اند. به 
نظر می رسد یکی از مهم ترین دالیل عدم تحقق در كنترل فساد، ناتوانی در شناسایی عوامل 
مؤثر بر فساد باشد. سؤال اینجاست كه آیا افزایش هزینه های كنترل فساد كه عمدتاً از طریق 
به كارگیری فن آوری، ایجاد قوانین جدید و تشدید مجازات صورت می گیرد می تواند عاملی 
اساسی در كنترل فساد باشد یا خود به  ابزاری برای ایجاد فساد بدل می گردد. با این  وجود 
به نظر می رسد مهم ترین گام در كنترل و مهار فساد اداری شناسایی عوامل تأثیرگذار از دو 
با مسایل سازمانی است. چراكه عمدتاً شناسایی عوامل  دیدگاه مدیران و كارمندان مرتبط 
فساد سازمانی به صورت پیش فرض یا كلیشه ای صورت گرفته و تحقیقات علمی در این زمینه 
از فراوانی زیادی برخوردار نبوده اند؛ اینکه چه عواملی بر فساد سازمانی از منظر افرادی كه 
با این پدیده مواجه اند، مؤثر است و هر یک تا چه اندازه سهم در ایجاد فساد دارد، می تواند 

عاملی اساسی در برنامه ریزی های كنترل فساد سازمانی باشد.
فرض پژوهش حاضر بر این است كه سهم عوامل فرهنگی و اجتماعی به ویژه در فضای 
سازمانی در ایجاد فساد مالی اهمیت زیادی دارد؛ ازاین رو تأكید بر دو بخش عوامل سازمانی 
به دست  مسأله  این  به  نسبت  دید جامع تری  می تواند  به طور همزمان  اجتماعی  فرهنگی-  و 
عارضه یابی  در  را  نظارتی  نهادهای  و  سازمانی  مدیران  می تواند  عوامل  این  رتبه بندی  دهد. 
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نقاط شناسایی شده  بر  تأكید  با  نمایند همچنین می توانند  یاری  اداری  فساد  بر  مؤثر  عوامل 
نتایج این  و هدایت تمركز در كاهش عوامل زمینه ساز فساد نقش قابل تأملی داشته باشند. 
پژوهش می تواند در كلیه سازمان ها و دستگاه های اجرایی مورد استفاده قرار گیرد و مبنایی 
برای برنامه ریزی كنترل فساد در دستگاه های نظارتی باشد. بر این اساس دستگاه های نظارتی 
و اجرایی با همکاری توأمان، زمینه ی تدوین الزامات حقوقی و قانونی مورد نیاز، امکانات 
فنی و زیربنایی كنترل فساد مالی را با تأكید بر عوامل شناسایی شده صورت می دهند. این 
امر می تواند از طریق ایجاد بسترهای الزم توسط مسئولین اجرایی دستگاه ها، فضای مناسبی 
با  تا  اساس تحقیق حاضر درصدد است  این  بر  فراهم آورد.  باهدف كاهش فساد سازمانی 

شناسایی این عوامل سهم هر یک را در ایجاد فساد مالی مشخص نماید.
سؤاالتپژوهش

 1. عوامل سازمانی تا چه میزان بر فساد مالی در مؤسسات مالی اعتباری و بانک ها نقش دارند؟
 2. عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر فساد مالی تا چه میزان در مؤسسات مالی - اعتباری و 

بانک ها نقش دارند؟
 3. رتبه بندی عوامل مؤثر بر فساد مالی در مؤسسات مالی - اعتباری و بانک ها چگونه است؟

 4. آیا تفاوت در عوامل جمعیت شناختی در نظر پاسخ گویان بر عوامل مؤثر بر فساد اداری در 
مؤسسات مالی اعتباری و بانک ها تفاوت ایجاد می كند؟

روشپژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی 
و  اسناد  بر  مبتنی  مطالعات  پژوهی،  سند  از  اول  بخش  در  اطالعات  برای گردآوری  است. 
اطالعات كتابخانه ای از طریق مراجعه به كتاب ها و تحقیقات موجود در این زمینه استفاده 
صاحب نظران  و  ارشد  مدیران  با  مصاحبه  بر  مبتنی  پرسشنامه  از  دوم  بخش  در  است.  شده 
موضوعی در حوزه ی مسایل مالی در استان خوزستان استفاده شد. جامعه ی آماری پژوهش 
از كاركنان، مدیران، صاحب نظران و كارشناسان موضوعی دستگاه های  نفر  شامل 15000 
اجرایی بود كه از طریق فرمول تعیین حجم نمونه تعداد 386 نفر به عنوان حجم نمونه محاسبه 
حاضر  پژوهش  در  شد.  درصد جمع آوری   99 بازگشت  نرخ  با  و  شده  توزیع  پرسشنامه  و 
متغیر  نیز  مالی  فساد  و  مستقل  متغیر  به عنوان  اجتماعی  فرهنگی-  عوامل  و  سازمانی  عوامل 

وابسته  می باشد كه شاخص های مربوط به آن ها در جدول 1 نشان داده شده است.
یافتههایتحقیق

در این قسمت به تجزیه وتحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS پرداخته شده است.
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جدول1-دستهبندیعواملمؤثربرفساداداریدردوسطحسازمانیوفرهنگی-اجتماعی
نوع 

 عوامل
 میانگین هاگویه

انحراف از 
 معیار

نی
زما

 سا
مل

عوا
 

 .751 4.65 با عوامل فساد موقعبهعدم برخورد 
 .825 4.21 مختلف در استخدام افراد غیر اصلح هایدستگاهاعمال نفوذ 

 .791 4.33 به نظر کارشناسان مجرب توجهیبی
 .828 4.29 عدم تناسب بین افزایش حقوق کارمندان با وضعیت اقتصادی جامعه

 .852 4.27 اجرایی هایدستگاهتفاوت فاحش حقوق کارمندان در 
 .899 4.12 شکنیقانونوجود جو 
 .861 3.97 جرم و مجازات عدم تناسب بین

 .906 4.08 بودن فرآیند رسیدگی به جرم برزمان
 .887 4.04 خطاکاروجود امنیت شغلی برای فرد 

 .923 3.97 هابخشنامهنقص در قوانین و 
 .900 4.10 مختلف در برگشت به کار افراد متخلف هایدستگاهاعمال نفوذ 

 .842 4.14 ضعف در نظام پاداش و تشویق
 .974 4.13 گیرتصمیمصالحیت و ناتوانی مسئولین  عدم

 1.005 4.07 عدم صالحیت مسئولین مجری
 .947 4.04 قطعی از مراجع مسئول در برخورد با جرایم مالی رسانیاطالععدم 

 1.155 3.83 زیردستاناستعفا نکردن مسئولین رده باال در هنگام تخلف 
 .728 4.22 ناظر هایدستگاهضعف در نظارت 

 .866 4.08 کارکنانوضعیت نابسامان اقتصادی 
 .913 3.96 عواقب انجام تخلف اداری عدم نگرانی فرد نسبت به

 .948 4.04 نکردن در خصوص مجازات متخلف در فضای اداری رسانیاطالع
 .946 4.03 بنیادین( هایضعفو  هاریشه رفع جایبه) بودندنبال مقصر 

 .892 3.85 ن کارمندان از سازمانییاحساس عدالت سازمانی پا
 .803 4.28 عدم حمایت از مدیران و کارمندان شایسته

 .918 3.88 اعالم نکردن آمارهای تخلف در هر سازمان در هر سال
 .872 4.18 رشوه داد(شکسته شدن قبح رشوه دادن و گرفتن )برای رسیدن به حق باید 

 .924 3.98 هاآنتخلف مسئولین بر کارکنان  تأثیر
 .979 4.02 محدود شدن کار فرهنگی به آمار برگزاری نماز و همایش

 .918 3.90 افزایش تمایل به گزارش کمی به مافوق )آمار صوری(
 .903 4.00 کارکنان مالی موقعبهی جایبهبه جا توجهیبی

 .965 4.01 تمایل مسئولین به کتمان تخلف اداریافزایش 

ل 
وام

ع
ی 

هنگ
فر

عی
تما

اج
 

 .858 3.97 نسبت به فساد هاواقعیتدر بازتاب  هارسانهضعف 
 .965 3.64 گرایی مبتنی بر منافع از کودکی به فرزندان(دگرا شدن جامعه )آموزش فردفر

 .797 4.35 سست شدن پایبندی به اعتقادات دینی
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یافته های جدول فوق نشان می دهد گویه های عدم برخورد به موقع با عوامل فساد در بعد 
سازمانی و سست شدن پایبندی به اعتقادات دینی در بعد فرهنگی و اجتماعی باالترین میانگین 

را در بین عوامل تأثیرگذار بر فساد سازمانی داشته اند.
در پاسخ به این سؤال كه تا چه میزان عوامل سازمانی بر فساد مالی در مؤسسات مالی - 
اعتباری و بانک ها نقش دارد؟ جدول 2 نشان دهنده مقایسه میانگین نمره میزان تأثیر عوامل 

سازمانی بر فساد مالی است.

جدول2-مقایسهمیانگیننمرهمیزانتأثیرعواملسازمانیبرفسادمالیبامیانگینفرضی2/5

 سطح معناداری درجه آزادی t انحراف از میانگین انحراف معیار میانگین مؤلفه
 001/0 383 692/44 024/0 47/0 09/4 عوامل سازمانی

 

بر فساد مالی 4/09  تأثیر عوامل سازمانی  یافته های جدول 2 میانگین نمره میزان  براساس 
است. بنابراین نمره میزان تأثیر عوامل سازمانی بر فساد مالی، بیشتر از سطح متوسط  می باشد.

در پاسخ به این سؤال كه تا چه میزان عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر فساد مالی در 
مؤسسات مالی - اعتباری و بانک ها نقش دارد؟ جدول 3 نشان دهنده مقایسه میانگین نمره 

میزان تأثیر عوامل فرهنگی- اجتماعی بر فساد مالی است.

تأثیر عوامل فرهنگی- اجتماعی و سازمانی بر فساد مالی
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جدول3-مقایسهمیانگیننمرهمیزانتأثیرعواملفرهنگی-اجتماعی

برفسادمالیبامیانگینفرضی2/5

 سطح معناداری درجه آزادی t انحراف از میانگین انحراف معیار میانگین مؤلفه
 001/0 383 914/32 029/0 58/0 98/3 اجتماعی -فرهنگیعوامل 

 

بر اساس یافته های جدول 3 میانگین نمره ی میزان تأثیر عوامل فرهنگی- اجتماعی بر فساد 
مالی 3/98  می باشد. بنابراین نمره ی میزان تأثیر عوامل فرهنگی- اجتماعی بر فساد مالی، بیشتر 

از سطح متوسط  می باشد.
در نتیجه یافته های پژوهش نشان می دهد كه عوامل فرهنگی- اجتماعی و عوامل سازمانی 
بر فساد مالی در مؤسسات مالی اعتباری و بانک ها تأثیر معناداری دارد و این نشان دهنده یک 

رابطه مثبت بین متغیرهای فوق  می باشد.
برای پاسخ به این سؤال كه رتبه بندی عوامل مؤثر بر فساد مالی در مؤسسات مالی - اعتباری 
و بانک ها چگونه است؟ آزمون فریدمن به منظور رتبه بندی مؤلفه ها استفاده شد. كه نتایج این 

رتبه بندی در جداول 4 و 5 آمده است.

جدول4-میانگینرتبهبندیدرعواملمؤثربرفسادمالی

 هامؤلفه در عوامل مؤثر بر فساد مالی یبندرتبهمیانگین 

 سازمانی 62/1
 اجتماعی -فرهنگی 38/1

 

و  رتبه  باالترین  سازمانی  عوامل  می دهد  نشان  را  ابعاد  رتبه بندی  میانگین   4 نتایج جدول 
عوامل فرهنگی-اجتماعی پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده است.

جدول5-آزمونفریدمن

 384 تعداد
 274/22 مقدار خی دو
 1 درجه آزادی

 001/0 معناداریسطح 
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نتایج جدول 5 نشان می دهند كه نتایج حاصل بین مجموعه رتبه های دوگانه ی عوامل مؤثر 
بر فساد مالی در سطح p>0/01 معنی دار است )مقدار خی دو 22/274(. لذا سؤال تحقیق مبنی 
بر این كه تفاوت معنی داری بین مجموعه نمرات در دوگانه ی عوامل مؤثر بر فساد مالی وجود 

دارد، تأیید می گردد.

به توجه با اجتماعی فرهنگی- و سازمانی عوامل متغیری واریانس تحلیل -6 جدول

و  فعلی  نظارت  شغلی،  سابقه ی  تحصیالت،  میزان  سن،  تأهل،  وضعیت  )جنس،  دموگرافیک متغیرهای

اقتصادی( مجرمین  كردن  معرفی 

 متغیر منبع
مجموع 

 مجذورات
درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 یدارمعنی

 جنسیت
 سازمانی

 اجتماعی -فرهنگی
074/0 
270/0 

1 
1 

074/0 
270/0 

369/0 
924/0 

544/0 
337/0 

 تأهلوضعیت 
 سازمانی

 اجتماعی -فرهنگی
234/0 
017/0 

1 
1 

234/0 
017/0 

162/1 
057/0 

282/0 
812/0 

 سن
 سازمانی

 اجتماعی -فرهنگی
461/1 
311/2 

3 
3 

487/0 
770/0 

424/2 
633/2 

066/0 
051/0 

 میزان تحصیالت
 سازمانی

 اجتماعی -فرهنگی
552/3 
783/3 

4 
4 

888/0 
946/0 

420/4 
232/3 

002/0 
013/0 

 شغلی یسابقه
 سازمانی

 اجتماعی -فرهنگی
352/6 
674/11 

5 
5 

270/1 
335/2 

323/6 
979/7 

001/0 
001/0 

 نظارت فعلی
 سازمانی

 اجتماعی -فرهنگی
038/0 
502/0 

1 
1 

038/0 
502/0 

190/0 
714/1 

664/0 
191/0 

معرفی کردن 
 مجرمین اقتصادی

 سازمانی
 اجتماعی -فرهنگی

918/0 
047/1 

1 
1 

918/0 
047/1 

570/4 
577/3 

033/0 
059/0 

 

میزان  برحسب  سازمانی  عوامل  نمرات  بین  كه  می دهد  نشان   6 جدول  در  مندرج  نتایج 
اقتصادی و عوامل فرهنگی- اجتماعی  تحصیالت، سابقه ی شغلی و معرفی كردن مجرمین 
برحسب میزان تحصیالت و سابقه ی شغلی تفاوت معنی دار وجود دارد. آزمون های تعقیبی 

ارایه شده در جداول 7 تا 11 تفاوت بین گروه ها را نشان می دهد.
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جدول7-آزمونزوجیمقایسهمیانگینعواملسازمانیبرحسبمیزانتحصیالت

 یدارمعنیسطح  تفاوت میانگین میزان تحصیالت
 001/0 -289/0 (26/4)دیپلمفوق (97/3دیپلم)
 010/0 -155/0 (11/4لیسانس) (97/3دیپلم)

 044/0 134/0 (11/4لیسانس ) (26/4)دیپلمفوق
 001/0 458/0 (80/3) لیسانسفوق (26/4)دیپلمفوق

 001/0 324/0 (80/3) لیسانسفوق (11/4لیسانس)
 

جدول8-آزمونزوجیمقایسهمیانگینعواملفرهنگی-اجتماعیبرحسبمیزانتحصیالت

 یدارمعنیسطح  تفاوت میانگین میزان تحصیالت
 001/0 -331/0 (20/4)دیپلمفوق (86/3دیپلم)
 018/0 -171/0 (00/4لیسانس) (86/3دیپلم)
 024/0 253/0 (60/3)لیسانسفوق (86/3دیپلم)

 045/0 160/0 (00/4لیسانس ) (20/4)دیپلمفوق
 001/0 117/0 (60/3) لیسانسفوق (20/4)دیپلمفوق
 018/0 664/0 (40/27دکتری و باالتر ) (87/29)دیپلمفوق

 001/0 425/0 (40/27) لیسانسفوق (87/29لیسانس)
 

جدول9-آزمونزوجیمقایسهمیانگینعواملسازمانیبرحسبسابقهیشغلی

 یدارمعنیسطح  تفاوت میانگین سابقه شغلی
 007/0 265/0 (92/3سال) 25تا  21 (16/4سال) 5کمتر از 

 005/0 -245/0 (35/4سال) 20تا  16 (12/4سال) 10تا  5
 005/0 201/0 (92/3سال) 25تا  21 (12/4سال) 10تا  5

 008/0 -265/0 (35/4سال ) 20تا  16 (00/4سال) 15تا  11
 037/0 181/0 (92/3سال ) 25تا  21 (00/4سال) 15تا  11
 001/0 447/0 (92/3سال ) 25تا  21 (35/4سال) 20تا  16

 007/0 223/0 (15/4سال ) 25باالتر از  (35/4سال) 20تا  16 
 001/0 223/0 (15/4سال ) 25باالتر از  (92/3سال) 25تا  21
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جدول10-آزمونزوجیمقایسهمیانگینعواملفرهنگی-اجتماعیبرحسبسابقهیشغلی

 یدارمعنیسطح  تفاوت میانگین سابقه شغلی
 003/0 358/0 (73/3سال) 25تا  21 (        06/4سال) 5کمتر از  
 012/0 -262/0 (28/4سال) 20تا  16 (       04/4سال) 10تا  5 
 001/0 317/0 (73/3سال) 25تا  21 (       04/4سال) 10تا  5 
 001/0 -422/0 ( 28/4سال ) 20تا  16 (      80/3سال) 15تا  11 
 013/0 -273/0 (16/4سال ) 25باالتر از  (       80/3)سال 15تا  11 
 001/0 580/0 (73/3سال ) 25تا  21 (       28/4سال) 20تا  16 
 007/0 223/0 (16/4سال ) 25باالتر از  (        28/4سال) 20تا  16 
 001/0 -430/0 (16/4سال ) 25باالتر از  (        73/3سال) 25تا  21 

 

جدول11-آزمونزوجیمقایسهمیانگینعواملسازمانیبرحسبمعرفیمجرمیناقتصادی

 یدارمعنیسطح  تفاوت میانگین موافق
 033/0 146/0 (03/4خیر) (       17/4بلی)

 

بحثونتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان داد كه می توان عوامل مؤثر بر فساد را در یک سازمان را به دو 
سطح كلی سازمانی و فرهنگی-اجتماعی دسته بندی نمود؛ عوامل سازمانی در قلمرو سازمان 
و عوامل اجتماعی در حوزه ی اجتماع و بیرون از سازمان بر فساد تأثیر می گذارد. ازآنجایی كه 
اكثر این عوامل فرهنگی هستند. می توان سهم عوامل فرهنگی را در ایجاد فساد سازمانی بیش 
از سایر عناصر دانست. بااین وجود نتایج پژوهش نشان از آن داشت كه سهم عوامل سازمانی 
بیشتر است. ماهیت عمده ی عوامل  ایجاد فساد  یا  از عوامل فرهنگی و اجتماعی در كنترل 
معطوف به سازمان نشان می دهد كه عمده ی این عوامل نیز بار فرهنگی دارند. بر این اساس 
می توان نقش عوامل فرهنگی را در ایجاد فساد در سازمان ها بیشتر از سایر عوامل دانست. 
ازاین رو توجه به فرهنگ سازمانی یک عامل بسیار مهم و اساسی در ایجاد یا كنترل فساد از 
این  است.  برخوردار  و...  مقابل سایر عوامل همچون ساختار، فن آوری  بیشتری در  اهمیت 
مهم )فرهنگ سازمانی( در الگوی اقتصاد مقاومتی نیز به چشم می خورد، به نحوی كه در بند 
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بیست سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز در بیان كامل تر با عنوان فرهنگ جهادی بر آن تأكید 
شده است.

برای دستیابی به یک فرهنگ مطلوب، مهم ترین و اساسی ترین نقش را مدیران كالن و عالی 
سازمان بر عهده دارند. شناسایی فرهنگ سازمانی، درک متغیرها و عوامل تأثیرگذار بر آن و 
همچنین سهم هر یک از آن ها در كیفیت فرهنگ سازمانی عامل مهمی در تغییر فرهنگ در 
به عدالت سازمانی ادراک  به شمار می رود. فاصله ی قدرت در یک سازمان، توجه  سازمان 
طریق  از  كه  است  مهمی  عوامل  جمله  از  شایعات  كنترل  همچنین  و  كاركنان  توسط  شده 
فرهنگ سازمانی می تواند در زمینه سازی برای فساد سازمانی نقش ایفا كند. با توجه به یافته های 
پژوهش پیشنهاد می شود مؤسسات مالی و اعتباری در درجه ی نخست، برخورد به موقع و قاطع 
با عوامل زمینه ساز فساد در سازمان داشته باشند. این امر از طریق ایجاد سازوكار نظارتی انسانی 
و همچنین نظر كارشناسان مجرب صورت می گیرد. بی توجهی به نظرات كارشناسان و اتکا 
این  بر  باشد.  ایجاد فساد سازمانی داشته  به مصالح و منافع سازمانی می تواند نقش مهمی در 
اساس پیشنهاد می شود كانون كارشناسانی از میان افراد متخصص و متعهد در هر سازمان تشکیل 
شده و نظرات كارشناسی آن ها از طریق سازوكارهای علمی مالک عمل قرار گیرد. همچنین 
پیشنهاد می شود سازمان ها به جابه جایی به موقع كاركنان مالی توجه بیشتری داشته باشند. اتکا به 
نظارت های انسانی، خودارزیابی ها و دیگر ارزیابی های مبتنی بر ارتباط فرد با همکاران، مافوق 
و زیردستان می تواند در این زمینه مؤثر باشد. ازآنجاكه سست شدن پایبندی به اعتقادات دینی 
یکی از آسیب های اجتماعی است كه بدنه ی سازمان ها را نیز متأثر از خود كرده است، پیشنهاد 
می شود در گزینش و انتخاب افراد به مصادیق الگوهای رفتار دینی كه تناسب زمانی و مکانی 
دارد مد نظر قرار گیرد. همچنین پیشنهاد می شود از طریق برگزاری كالس های اخالق و آموزش 

روابط فرد- سازمان بر مبنای آموزه های اسالمی اهتمام بیشتری گردد.
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ادراک از فساد اداری و عوامل مؤثر بر آن

)مطالعه موردی: شهر اصفهان(
دکتر رضا اسماعیلی 1 

 علی سیف زاده 2

فساد پدیده ای دایماً در حال تغییر است و تحت تأثیر عوامل مختلفی نظیر شرایط اجتماعی و 
فرهنگی، ساختارهای نهادی و سازمانی، محیط های سیاسی و نیز سیاست های ساختاری و اقتصادی 
قرار دارد. فساد اداری به عنوان شکلی از انحرافات اجتماعی در زمره یکی از مهم ترین موانع پیشرفت 
اقتصادی و اجتماعی جوامع است. فساد دو رویه دارد. یک رویه آن، ادراكی است كه نسبت به 
فساد در جامعه وجود دارد، یعنی باورهایی كه جامعه نسبت به وجود فساد و گسترهی آن دارد. رویه 
دیگر، سنجش و ارزیابی فساد و تعیین شاخص هایی برای آن است. هدف كلی این پژوهش بررسی 
ادراک از فساد و عوامل مؤثر بر آن در شهر اصفهان  می باشد. در این پژوهش از روش پیمایشی و 
از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق كلیه شهروندان 18 سال و باالتر شهر 
اصفهان هستند. از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده و حجم نمونه 394 نفر است.  برای سنجش 
از اعتبار صوری و برای محاسبهی پایایی از آزمون آلفای كرونباخ استفاده شده است. نتایج تحقیق 

نیز با استفاده از نرم افزار آماری SPSS در دو سطح توصیفی و تحلیلی استخراج شده است.
یافته های تحقیق نشان می دهد كه: 1( بین جنسیت پاسخگویان و ادراک آن ها از فساد تفاوت 
معنی داری وجود دارد و زنان میزان آلوده شدن سازمان ها، نهادها، بخش ها و فعالیت ها را به فساد بیش 
از مردان ارزیابی كرده اند.2( بین ادراک از فساد و سطح تحصیالت و وضعیت تأهل پاسخ گویان 
تفاوت معنی داری وجود دارد. 3( بین سن و پایگاه اقتصادی و اجتماعی پاسخ گویان و ادراک آن ها 

از فساد تفاوت معنی داری وجود ندارد.
واژگانکلیدی:فساداداری-ادراک-ادراکازفساد
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مقدمه
مطالعه تاریخ تمدن های باستان بیانگر این نکته است كه فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه 
تمدن داشته و اكنون نیز یکی از مسایل مبتالبه كشورهای جهان   می باشد. فساد اداری، پدیده ای 
است كه در دنیای امروز به ویژه در كشورهای درحال توسعه، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل 
در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است و این پدیده توانسته صدمات جبران ناپذیری را بر 

سرعت حركت چرخ توسعه جامعه  ایجاد كند )اسفندیاری، سیف زاده و پالیزبان، 1393(.
فساد یک پدیده پنهان و اغلب غیرقابل پیش بینی است و ویژگی های آن به تناسب زمان، 

مکان و شرایط تغییر می كند:
از  سوءاستفاده  تبانی،  اختالس،  كالهبرداری،  اخاذی،  رشوه،  دارد:  متنوعی  بسیار  انواع   • 
انتصاب،  در  مداری  رابطه  هدیه،  كردن  ردوبدل  خویشاوندساالری،  جانب داری،  اختیار، 

حمایت
 • در تمام سطوح قدرت رخ می دهد: جهانی، ملی، استانی، محلی

 • ممکن است توسط هر عاملی صورت پذیرد، خواسته و یا ناخواسته: افراد، كسب وكارها، 
 Matsheza  , 2008( غیردولتی  یا  و  دولتی  بازیگران  سیاستمداران،  دولتی،  مقامات 

.)&Timilsina
درمورد فساد اداری مطالعات فراوانی انجام شده و برخی نهادها معیارهایی را برای سنجش 
فساد تهیه كرده اند كه بر پایه آن ها كشورها را رتبه بندی می كنند. معروف ترین این شاخص ها 
در حال حاضر »شاخص ادراک فساد«1 است كه از سوی سازمان شفافیت بین الملل، ساالنه 
پیمایش های گوناگون و یک شاخص  و  نظرسنجی ها  این شاخص، حاصل  منتشر می شود. 
تركیبی است كه بر مبنای داده هایی در ارتباط با فساد محاسبه می شود و توسط آمارگیری 
شاخص  این  می گیرد.  انجام  مختلف  سازمان های  در  برجسته  كارشناسان  و  كارآفرینان  از 
منعکس كننده نظرات كارآفرینان و تحلیل گران در سراسر جهان است كه شامل افرادی در 
درون كشور مورد ارزیابی نیز  می باشد. شاخص ادراک فساد بر روی فساد در بخش عمومی 
)شامل دولت( متمركز شده است و فساد را سوءاستفاده ی بخش عمومی و دستگاه های دولتی 

از منافع افراد جامعه تعریف می كند.
براساس آمار منتشره از سوی ائتالف جهانی علیه فساد، در سال 2007، ایران از میان 133 
كشور در رتبه 79 از نظر فساد اداری قرار گرفته است، به گونه ای كه اگر آن را در طیفی 
به مقیاس 1 تا 10 در نظر بگیریم میزان آن در حدود 3/7 خواهد بود )سازمان بازرسی كل 
كشور، 1386( همچنین براساس رتبه بندی سازمان شفافیت بین المللی، در سال 2012، در میان 
با 28  برابر  ایران  امتیاز  ایران در شاخص ادراک فساد، 133 بوده است.  176 كشور رتبه ی 
1. Corruption Perceptions Index (CPI)
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 می باشد كه این امر نشان دهنده ی هشدار نسبت به وجود فساد در كشور است.
بودن  فاسد  میزان  از  ادراک  براساس  را  مناطق مختلف  و  فساد،كشورها  ادراک  شاخص 
بخش عمومی آن ها رتبه بندی می كند. تعریف فساد به مثابه »استفاده از مقام دولتی برای رسیدن 
به منفعت شخصی« مبنای سنجش فساد در شاخص ادراک فساد است. در پیمایش هایی كه 
از آن ها برای محاسبه این شاخص استفاده می شود، سؤاالتی درباره ی رشوه گیری مقامات 
دولتی، كالهبرداری در خریدهای دولتی، اختالس، سؤاالتی درباره ی میزان قوت و تداوم 
سیاست های ضد فساد در كشورها پرسیده می شود. سازمان شفافیت بین الملل از سال 1995 
انتشار رتبه و میزان فساد در كشورهای جهان نموده و در مطالعه خود در  به  اقدام  تاكنون 
سال 2008 با تركیب اطالعات 12 سازمان مستقل به تهیه شاخص ادراک فساد پرداخته است 

)عطایی، 1389: 37(.
در تازه ترین گزارش سازمان شفافیت بین الملل، دانمارک با نمره 92 مقام اول را كسب 
كرده و پس از آن به ترتیب كشورهای نیوزیلند، فنالند، سوئد، نروژ، سوئیس، سنگاپور و 
هلند قرار دارند. از سوی دیگر كشورهای سومالی، كره شمالی، سودان، افغانستان و عراق در 
پایین ترین رتبه این رده بندی و جزو فاسدترین كشورهای جهان هستند. در گزارش سازمان 
شفافیت بین المللی درمورد شاخص ادراک فساد در سال 2015 ایران رتبه 130 را در میان 
175 كشور كسب كرده است. براساس این محاسبات در میان كشورهای خاورمیانه و شمال 
آفریقا، كشورهای لبنان، سوریه، یمن، لیبی، عراق و سودان وضعیت بدتری نسبت به ایران 
ایران كسب كرده اند.  به  نسبت  را  بهتری  نمره  و  رتبه  منطقه  این  بقیه كشورهای  اما  دارند، 
ازآنجایی كه در گزارش سال 2013، ایران با نمره 25، رتبه 144 را كسب كرده بود، وضعیت 
ایران در سال 2015 ، حاكی از این است كه علی رغم اینکه رتبه ادراک فساد در ایران 14 
رتبه بهبود یافته است اما همچنان بسیاری از كشورهای منطقه وضعیت بهتری را نسبت به ایران 

دارند. )سازمان شفافیت بین الملل،2012(.
اگر بپذیریم كه داده های قابل اعتمادی درباره ی فساد در ایران وجود ندارد و هنوز دانش 
استدالل  است، آن گاه می توانیم  نشده  تولید  داخل كشور  در  نیز  فساد  برای سنجش  كافی 
ابتدا  باید  به عبارتی،  از كلی ترین روش ها آغاز شود.  باید  ایران  كنیم كه سنجش فساد در 
از روش هایی آغاز كرد كه داده هایی درباره ی سطح رواج فساد در كل كشور، در سطح 
سازمان های دولتی و برخی متغیرهای مرتبط با فساد ارایه می كنند. روش های مبتنی بر ادراک 
و تجربه فساد، بهترین گزینه ها برای اولین مرحله سنجش فساد هستند. سایر كشورهای جهان 

نیز همین راه را طی كرده اند )عطایی، 1389: 33(.
در این مقاله ادراک از فساد اداری و عوامل مؤثر بر آن در شهر اصفهان بررسی می شود. 

ادراک از فساد اداری و عوامل مؤثر بر آن )مطالعه موردی: شهر اصفهان)
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پرداختن به این مسأله از دو جهت دارای اهمیت است. اوالً مطالعات زیادی پیرامون فساد و 
عوامل مؤثر در سازمان ها و دستگاه های مختلف انجام گرفته است، ولی درخصوص ادراک 
از فساد اداری و عوامل مؤثر بر آن تحقیقات بسیار اندكی انجام شده و بیشتر این بررسی ها 
متمركز بر خود شاخص ادراک از فساد و نحوه ی سنجش، معایب و مزایای این روش است.

پیشینهتحقیق
پرفسور فرامرز رفیع پور  پیمایشی را در شهر تهران انجام داده و در پی پاسخ دادن به این 
به  ایران وجود دارد؟« )رفیع پور، 1386: 57(. وی برای پاسخ  سؤال است كه »آیا فساد در 
این سؤال از راهبردهای متفاوتی استفاده می كند. ابتدا شواهد فساد را در متون ادبی فارسی 
روشی  اما  می كند؛  كاوش  فساد  درباره ی  روزنامه ها  گزارش   در  سپس  كرده،  جست وجو 
كه برای سنجش كمی فساد به كاربرده از جنس پیمایش های ادراک فساد است. ابزاری كه 
در این تحقیق به كاربرده شده است نگرش های مردم درباره ی رواج فساد در بخش دولتی، 
نمایندگان مجلس، پلیس، قوه ی قضاییه، بخش خصوصی و ارزیابی قبح فساد است. همچنین 
نگرش  بر  مؤثر  فرضیه آزمایی درباره عوامل  برای  پرسشنامه  به كاررفته در  برخی گویه های 

مردم به فساد هستند.
لطفعلی بختیاری )1393( در مقاله ای به بررسی ادراک مردم از فساد اداری در كالنتری ها و 
سازمان های خدمات اداری استان قم پرداخته است. این پژوهش با هدف سنجش ادراک مردم 
اداری در كالنتری ها و سازمان های خدمات عمومی شهرستان قم انجام شده است.  از فساد 
تحقیق حاضر از نظر هدف، كاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه 
آماری تحقیق شامل كلیه افراد باالی 18 سال شهرستان قم هستند كه تعداد 400 نفر از آنان 
)با روش  به كالنتری ها  مراجعین  و  نمونه گیری هدفمند(  )با روش  مردم  در دو گروه عموم 
نمونه گیری تصادفی( انتخاب شده اند. نتایج تحقیق نشان داد كه؛ میزان ادراک از فساد اداری 
در كالنتری های قم از بیمارستان ها، بانک ها، شهرداری ها، دادگستری و دادگاه ها، دفاتر اسناد 
رسمی، ادارات دارایی و مالیات و گمرک قم كمتر است. همچنین در بین 10 كالنتری قم، 

كالنتری 11 با نمره 3/07 )در مقیاس 7 درجه ای( كمترین میزان فساد اداری را دارد.
به  پایان نامه كارشناسی ارشد خود نگرش نسبت  هادی حسن دوست فرخانی )1391( در 
با تأكید بر سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان  فساد اداری و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن 
نتایج این تحقیق  دانشگاه شهید باهنر كرمان سال تحصیلی 91 -90 را بررسی كرده است. 
كه از یک نمونه 406 نفری، به صورت نمونه گیری طبقه ای سیستماتیک و از طریق فرمول 
سال  در  كرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  دانشجویان  نفری   15215 آماری  جامعه  از  كوكران 
تناسب  عدم  مستقل  متغیرهای  میان  از  كه  می دهد  نشان  شده اند،  انتخاب   90-91 تحصیلی 



77

بین اهداف و وسایل، تعلق اجتماعی، تعهد اجتماعی، وضعیت تأهل، ناكامی منزلتی، سرمایه 
اجتماعی و خودپنداره پاسخ گویان بیشترین پیش بینی را از متغیر وابسته داشته است.

حسینی هاشم زاده و حبیبی )1391( در مقاله ای به مقایسه ادراكات، تجربیات و نگرش های 
كاركنان زن و مرد نسبت به فساد/ سالمت اداری پرداخته اند. جامعه آماری این مطالعه كاركنان 
شاغل در دستگاه های خدمات دهنده عمومی در شهر تهران بوده كه باتوجه به محدودیت های 
موجود، 17 دستگاه مورد مطالعه قرار گرفته است. تعداد نمونه مورد بررسی 534 نفر بوده 
كه  45/5 درصد زن و 54/5 درصد مرد بودند. نتایج حاصل در اكثر متغیرهای مورد مطالعه 
در  اما  نمی دهد،  نشان  كارمند  مردان  و  زنان  نگرش های  و  ادراكات  بین  معناداری  تفاوت 
برخی موارد مهم، تفاوت هایی به چشم می خورد. زنان تأثیر فساد را بر عرصه های مختلف 
زندگی بیش از مردان می دانند، تجربه ی فساد زنان كم تر از مردان است. زنان میزان آلوده 

شدن سازمان ها، نهادها، بخش ها و فعالیت ها را به فساد بیش از مردان ارزیابی كرده اند.
لیال یزدان پناه و همکاران در تحقیق با عنوان بررسی رابطه نگرش به فساد اداری و دینداری 
)مطالعه ی موردی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر كرمان( به بررسی رابطه دو متغیر نگرش 
به فساد و دینداری پرداخته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد كه از یک سو بین متغیر نگرش 
به فساد اداری دانشجویان و میزان دینداری آن ها رابطه معنادار وجود دارد و از سوی دیگر، 

مؤلفه های دینداری به شکل مجزا با نگرش به فساد اداری در ارتباط است.
فساد اداری و شیوه های كنترل آن عنوان مقاله ی دیگری است كه توسط محسن فرهادی نژاد 
در دومین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی در مردادماه 1380 ارایه شده است. در 
این تحقیق، فساد اداری در مفهوم كالن خود به مجموعه ی رفتارهای آن دسته از كاركنان 
بخش عمومی اطالق می شود كه در راستای تأمین خواسته های فردی خود، عرف و قوانین 
پذیرفته شده را نادیده می گیرند؛ بنابراین، فساد اداری، طیف گسترده ای از رفتارها را شامل 
می شود. بدنه ی اصلی این تحقیق، حاصل بررسی گسترده ی منابع موجود در این زمینه بوده و 
نیز نتایج تحقیقات میدانی نگارنده كه در سال جاری انجام پذیرفته، در زمینه ی مهم ترین علل 
و مؤثرترین روش های كنترل فساد اداری ارایه شده است. در پایان نیز براساس مدل عرضه و 

تقاضای فساد، روش هایی به منظور كنترل این پدیده، ارایه شده است.
مبانینظری:

به  پیلیپونایت  است.  ارایه شده  فساد  انواع روش های سنجش  از  دسته بندی های گوناگونی 
دسته بندی چهارگانه لسلی هولمز استناد می كند: رویکرد مبتنی بر ادراک فساد1؛ رویکرد مبتنی 

1. Perception-based approach
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.)Piliponyte, 2005, P. 3( 3بر تجربه فساد1؛ دنبال كردن فرایند فساد2؛ آمارهای رسمی
منابع داده ای بسیاری در جهت دستیابی به ابعاد فساد، شفافیت، پاسخ گویی و درستکاری 
وجود دارد اما به استثنای آزمایش های سیاست، مجموعه های داده ای محدودی به طور ویژه 
بر سطوح اندازه گیری فساد تمركز دارند. جمع آوری داده های فساد به صورت دقیق دشوار 
است ازاین رو مجموعه های داده ای بسیاری در ارتباط با ادراک و تجارب فساد وجود دارد.

جدول1-ابزارهایانتخابشدهبرایاندازهگیریفساد

 هایدادهنوع  مدل ایدادهمجموعه 
 شودمی گیریاندازهچه چیزی  تولید شده

 Global سالمت جهانی گزارش
Integrity 

نظرسنجی از 
 متخصصان

 ارزیابی
ای شفافیت، هاجرای مکانیزم یچهارچوب قانونی و نحوه

 گویی و درستکاریپاسخ

 نظرسنجی TIشاخص ادراک فساد 
ادراک، تجربه، 

 ارزیابی
 و تجارب فساد ادراک

 ادراک و تجربه فساد راک، تجربهدا نظرسنجی TIبارومتر جهانی فساد 
 ادراک فساد ادراک نظرسنجی TIرشوه  کنندگانپرداختنظرسنجی 

 شهروندان از فسادتجارب  تجربه نظرسنجی شاخص رشوه کنیا

 تجربه نظرسنجی بزرگ هایشرکتنظرسنجی 
تجارب بخش خصوصی از پرداخت رشوه به مقامات دولتی 

 خاص هایبخشدر 

 ادراک، تجربه نظرسنجی (GAC)تشخیص فساد و حکمرانی 
فساد اداری، تصرف دولت، مناقصه، )و تجارب فساد  ادراک

 (دزدی منابع عمومی، خرید مجوز

 عمومی هایهزینهیابی نظرسنجی رد
مطالعات موردی بر 

 پایه شاخص
اداری،  هایداده

 تجربی، ارزیابی
 یناهنجارتا مقصد و تعیین مکان و مقیاس  مبدأجریان منابع از 

 عمل خالف قانون[]

بارومتر آفریقایی، بارومتر التین، بارومتر 
 ، بارومتر عربیآسیایی

نظرسنجی از 
شهروندان و 

 خانوارها
 و تجارب شهروندان از فسادادراک  بهدرک، تجر

Shudify 
نظرسنجی توقف 
 دریافت خدمت

 تجارب
 ارایهتجارب شهروندان از پرداخت رشوه در مراکز محلی 

 خدمت
 

منبع: راهنمای كاربران برای اندازه گیری فساد و ضد فساد

پیمایش ادراک فساد مبتنی بر نظرسنجی از مردم و گروه های مختلف و سنجش نظرات 
سنجش ها،  این  از  هدف  است.  جامعه  كل  یا  نهادها  در  رایج  فساد  میزان  درباره ی  ایشان4 
بازه ی زمانی، شناخت درک مردم و  تغییرات نگرش های مردم و نخبگان در یک  بررسی 
نخبگان از كارایی دولت و سطح وقوع فساد، شناخت نهادها یا عرصه هایی كه بیشترین فساد 
1. Experience-based approach

2. Tracking approach

3. Legal statistics

4. Perception surveys
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در آن ها رخ می دهد، شناخت میزان حمایت مردم از برنامه های ضدفساد، شناخت اقداماتی 
كه مردم آن ها را فساد یا مهم ترین صورت های فساد تعریف می كنند، ارایه معیارهایی برای 

رده بندی كشورها در زمینه فساد و كمک به سیاست گذاری برای مبارزه با فساد است.
تعریف فساد و همچنین سالمت اداری با نگاه به ارزش های عمومی در جامعه نیز به ما كمک 
زیادی می كند. بر این اساس فساد اداری در تمام عرصه ها هنجارشکنی و تخطی از هنجارهای 
اخالقی و ارزشی و قانونی در عملکرد سازمانی و شغلی است؛  ازاین روست كه سالمت اداری 
تبعیت از هنجارهای قابل قبول سازمانی و شغلی در جامعه و فرهنگ است )سیف زاده، 1393(.

به طوركلی داده های مرتبط با فساد و یا ضدفساد به چهار دسته تقسیم می شوند، از زنجیره ی 
ذهنی )»نرم«( به عینی )»سخت«(: 1. ادراكی 2. تجربی، 3. ارزیابی،4. اداری1

در   )1381 )رضاییان،  می گویند  ادراک  را  محیطی  محرک های  تفسیر  و  تعبیر  فرآیند   
تعریف دیگری از ادراک آمده كه ادراک فرآیندی شناختی است كه بر اساس آن محیط 

پیرامون خود را تفسیر و درک می كنیم )قلی پور،1386(.
داده های ادراكی فساد، شامل نظرات عموم شهروندان، صاحبان كسب وكار و یا متخصصان 
موضوعاتی  به  مربوط  اطالعات  جمع آوری  برای  داده ها  این  است.  مختلف  موضوعات 
می باشند،  مناسب  است  دشوار  عینی  داده های  جمع آوری  برای  آن ها  مفهومی سازی  كه 
سیاسی  فساد  یا  و  قدرت(  از  )سوءاستفاده  بزرگ  فساد  مدنی،  فضای  عمومی،  اعتماد  نظیر 
در دسترس  اداری  داده های  ادراكی همچنین درصورتی كه  داده های  مشتری.  ترجیحات  و 
نباشند مفید خواهند بود، نظیر كیفیت مدیریت عمومی2 )دولتی( یا دولت ها. داده های ادراكی 
از طریق نظرسنجی به دست می آیند كه یک روش ارزان برای جمع آوری داده به  معموالً 
شمار می رود، به ویژه اگر نظرسنجی ها به صورت آنالین از طریق ایمیل و یا تلفن انجام شوند. 
اطمینان حاصل شود  این  تا  هستند  فنی  نیازمند صالحیت  ادراكی  نظرسنجی های  بااین حال 
اندازه  این كه  و  نمونه گیری(  )مانند  نشان دهنده گروه های مورد مطالعه می باشند  كه داده ها 
معموالً  ادراكی  داده های  یابد.  تا حاشیه ی خطا كاهش  هستند  بزرگ  به قدر كافی  نمونه ها 
اولین گام در شناسایی حوزه ای است و می بایست به آن تمركز نمود تا اكتشافات بعدی میسر 

شوند )برنامه توسعه سازمان ملل،2015(.
تحصیالت،  سن،  جنسیت،  چون  متغیرهایی  فساد،  از  ادراک  بر  مؤثر  زمینه ای  عوامل 
وضعیت تأهل و پایگاه اقتصادی- اجتماعی است؛ كه در ادامه به تأثیر هركدام از این متغیرها 
ادراک شده  فساد  از  وقتی  است كه  به ذكر  البته الزم  می شود.  پرداخته  فساد  از  ادراک  بر 
 Governance indicators:« 1- این طبقه  بندی به طور ویژه در ارتباط با اندازه گیری فساد و غیر فساد است. برای بحث کلی پیرامون  نشانگرهای حکمرانی به

A User’s Guide,” UNDP, 2009 رجوع شود.

 2- Public administration
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شکل گیری  در  غیرواقعی  عواملی  كه  دارد  وجود  احتمال  این  همیشه  می گوییم،  سخن 
ادراک شده  فساد  به عبارت دیگر  باشد.  داشته  تأثیر  پدیده  یک  باب  در  مردم  ادراک 
نه واقعیت سنجی. در واقع هرچند كه تحقیقات اخیر نشان  حاصل نوعی نظرسنجی است 
حدی  از  بیشتر  حتی  می تواند  واقعی  فساد  و  فساد  ادراک  بین  شکاف  كه  است  داده 
اقدام تجربی  به عنوان یک  فساد  ادراک  از شاخص  استفاده   ...« انتظار می رود،  باشد كه 
بیان شده  این زمینه  ادبیات موجود در  باشد كه در  از آنچه  ممکن است مشکل آفرین تر 
است« )Donchev & Ujhelyi,2007( ضرورت تکیه به عوامل ذهنی به خاطر فقدان 
منابع بهتر نمی تواند این واقعیت را پنهان كند كه حتی بهترین نظرسنجی مبتنی بر ادراک 
فساد  با  هنگامی كه  به خصوص  است،  وسیع  بسیار  بالقوه  خطای  حاشیه  یک  دارای  نیز 

.)Bertrand& Mullainathan,2001( واقعی مقایسه می شود 
جنسیتوادراکازفساد

از متغیرهای  به متغیر جنس اشاره نمود؛ یکی  از فساد می توان  بر ادراک  از عوامل مؤثر 
كلیدی كه تقریباً در بیشتر تحقیقات موردسنجش قرار می گیرد جنسیت است. درمورد رفتار 
انحرافی نیز متغیر جنسیت موردسنجش قرار گرفته است. آیا مردان بیشتر از زنان ادراک از 
فساد دارند یا در فراوانی رفتار انحرافی، فرقی بین زنان و مردان وجود ندارد و تنها در شدت 
بزهکاری است كه به ظاهر، مردان در انحرافات شدیدتری درگیر می شوند. به هرحال از میان 
تحقیقات مورد بررسی تنها یک مورد پایبندی مردان به هنجار اجتماعی بیشتر از زنان ارزیابی 

شده است )افشاری،1378(.
لمبسدورف )2011( مطالعاتی را كه با استفاده از روش آزمایشگاهی رابطه فساد و جنسیت را 
بررسی كرده اند، مورد مطالعه قرار داده و نتیجه گیری موقتی اصلی از این قرار بوده است: اگر زنان 
در معامالت بالقوه فاسد درگیر شوند، احتمال بیشتری هست كه شکست بخورند. دلیلش این 
نیست كه زنان ذاتاً صادق ترند، آنان وقتی كه از شانس به هم زدن قرارداد تلویحاً فاسد برخوردارند، 

فرصت طلبانه تر عمل می كنند و كمتر در ضد عملیات تالفی جویانه درگیر می شوند.
فساد با محدود كردن توانایی های زنان و اخالل در مسیر پیشرفت به سمت برابری جنسیتی، 
توانایی های آنان برای پیگیری حقوقشان را كاهش می دهد. شواهد درباره ی این كه آیا زنان 
نمی تواند  و  نیست  قاطع  كافی  به اندازه  نه  یا  دارند  فساد  به  كمتری  تمایل  مردان  به  نسبت 

پاسخی قطعی به این سؤال دهد )حسینی هاشم زاده و حبیبی، 1391: 103(.
وضعیتتأهلوادراکازفساد

در اغلب پژوهش های اجتماعی متغیر وضعیت تأهل یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار 
تلقی شده و مورد توجه قرار می گیرد، به ویژه در مطالعاتی كه جنبه ی آسیب شناسی دارند، 
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محققین با این پیش فرض كه ازدواج، رفتارهای اجتماعی را تغییر می دهد )به عنوان مثال نرخ 
این متغیر را مورد بررسی قرار می دهند  از نرخ زندانیان مجرد است(  زندانیان متأهل كمتر 

)حسینی هاشم زاده و حبیبی، 1391: 111(.
در تحقیقات انجام یافته عامل تأهل نیز به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر ادراک از فساد 
در نظر گرفته شده است كه بنابراین تحقیقات می توان گفت كه افراد متأهل نسبت به افراد 
مجرد دارای ادراک بیشتری از فساد می باشند )صداقت،1384؛ محسنی،1378(. به هر روی با 
توجه به نتایجی كه در رابطه بین رده های سنی و اطاعت از قانون به دست آمده باید گفت كه 
مجردها با توجه به این كه در سنین جوانی به سر می برند، بیشتر از افراد متأهل دارای ادراک از 
فساد می باشند. تأثیر وضعیت تأهل بر ادراک از فساد را می توان براساس اصل پیوند اجتماعی 

توضیح داد )همان:30(.
سنوادراکازفساد

سومین متغیر مورد بررسی در این تحقیق متغیر سن و تأثیر آن روی ادراک از فساد است. 
به  نسبت  جوانان  بیشتر  قانون گریزی  و  هنجارشکنی  بر  دال  را  شواهدی  مطالعات  برخی 
میان ساالن و ... را نشان می دهد. ازاین رو متغیر مهمی در كنترل این رابطه محسوب می شود 

)حسینی هاشم زاده و حبیبی، 1391: 111(.
تحصیالتوادراکازفساد

آرزوی  و  امید  به  كه  می دهند  تشکیل  جوانانی  را  كشور  امروز  نسل  از  عمده ای  بخش 
دستیابی به شرایط بهتر و زندگی مساعدتر سال هایی از عمر خود را صرف تحصیالت عمومی 
و دانشگاهی نموده اند و به نسبت افزایش تحصیالت، انتظارات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی 
و سیاسی گسترده تری را در خیال پرورانده اند. اكنون ساختارهای ناكارای جامعه تقریباً قادر 
به پاسخ گویی به انتظارات آن ها نیست. به این ترتیب جای شگفتی نخواهد بود كه این نسل به 

آسیب های گوناگون اجتماعی دچار گردد.
براساس تئوری كرچ، كرچفیلد و باالكی به دست آمد كه هرچه تحصیالت باالتر باشد، 
یعنی نگرش فرد به خالف منفی تر می گردد. البته نتایج پژوهش حسینی هاشم زاده و حبیبی 
)1391( نشانگر آن است كه پاسخ گویان در سطوح مختلف تحصیلی ادراک نسبتاً مشابهی 

از فساد دارند.
پژوهش رحیمی و كاظمی )1390( با عنوان تحلیل نگرش به خطر در نواحی درون شهری 
و برون شهری نشان داد كه پارامترهای مؤثر و مهم عامل انسانی كه در نگرش به خطر مؤثر 

هستند عبارت اند از: سن، جنسیت، تحصیالت، محیط و درآمد.
نتایج تحقیق حبیب احمدی و میترا ابراهیمی با عنوان بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با نگرش 
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دختران به رفتارهای بزهکارانه )مطالعه ی موردی شهر گرگان( نشان می دهد كه موافق ترین 
نگرش به رفتار بزهکارانه مربوط به افرادی است كه تحصیالت آن ها در حد ابتدایی است.

پایگاهاقتصادی-اجتماعیوادراکازفساد
مطابق نتایج تحقیق حسینی هاشم زاده و حبیبی )1391( پاسخ گویان در پایگاه اقتصادی- 
تأثیر  متغیر  این  ورود  و  دارند  فساد  از  مشابهی  ادراک  باال  و  متوسط  پایین،  اجتماعی، 

قابل مالحظه ای بر رابطه جنسیت با ادراک فساد ندارد.
 فرضیه های تحقیق:

فرضیه اول: بین جنسیت پاسخ گویان و ادراک آن ها از فساد تفاوت معنی داری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین وضعیت تأهل پاسخ گویان و ادراک آن ها از فساد تفاوت معنی داری وجود دارد.
فرضیه سوم: بین سن پاسخ گویان و ادراک آن ها از فساد رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه چهارم: بین تحصیالت پاسخ گویان و ادراک آن ها از فساد تفاوت معنی داری وجود دارد.
فرضیه پنجم: بین پایگاه اقتصادی - اجتماعی پاسخ گویان و ادراک آن ها از فساد تفاوت 

معنی داری وجود دارد.
روششناسی

جامعه  است.  شده  گرفته  بهره  پرسشنامه  ابزار  از  و  پیمایشی  روش  از  پژوهش  این  در   
)جمعیت( آماری تحقیق كلیه شهروندان 18 سال و باالتر شهر اصفهان می باشند. همچنین از 
روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است و حجم نمونه 394 نفر  می باشد.  برای سنجش 
ادراک از فساد از پرسشنامه محقق  ساخته استفاده شده است. برای محاسبه شاخص ادراک 
از فساد، ابتدا از طریق نمره دادن، متغیرها به صورت متغیر فاصله ای درآورده شده است. به 
این معنی كه مثاًل برای گویه های )مثبت( سنجش ادراک از فساد، از 5 تا 1 نمره داده شده و 
برای گویه های منفی نیز برعکس از 1 تا 5 نمره داده شده و درمجموع نمره های داده شده با 
هم جمع شده و شاخص ادراک از فساد محاسبه شده است. همچنین برای سنجش از اعتبار 
صوری و برای محاسبه ی پایایی از آزمون آلفای كرونباخ استفاده شده است. نتایج تحقیق نیز 
با استفاده از نرم افزار آماری SPSS در دو سطح توصیفی و تحلیلی استخراج شده است. برای 
تجزیه وتحلیل اطالعات و تفاوت ادراک پاسخ گویان از فساد اداری، از آزمون های آماری 
T، تحلیل واریانس )F( و برای سنجش همبستگی سن و ادراک پاسخ گویان از فساد اداری، 

از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.
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تعریفنظریوعملیاتیمفاهیم:
فساد: مشهورترین تعریف فساد »استفاده از موقعیت و قدرت دولتی برای رسیدن به منافع 
شخصی« است. در غالب متون نیز از همین تعریف استفاده می شود. با این تعریف: در نظامی 
كه »مقامات و مأموران دولت می توانند بخش قابل توجهی از پول و تسهیالت دولت را به 
خود اختصاص دهند و ثروتمند شوند و ... می توانند از اشخاص ثالث كه مایل اند معامالتی با 
دولت انجام دهند در مقابل تأمین قراردادها و ترتیبات دیگر میان دولت و این صاحبان منافع 

ثالث، مبالغ عظیمی اخاذی كنند یا رشوه بگیرند« )هلیدی، 1358: 65(.
ادراک: پدیده ادراک فرایندی ذهنی است كه در طی آن تجارب حسی، معنی دار می شود 
و از این طریق انسان روابط امور و معانی اشیا را درمی یابد. این عمل به اندازه ای سریع در ذهن 
آدمی صورت می گیرد كه هم زمان با احساس به نظر می رسد. در این عمل، تجارب حسی، 
مفاهیم و تصورات ناشی از آن، انگیزه فرد و موقعیتی كه در آن ادراک صورت می گیرد 

دخالت می كنند )ایروانی، 1381: 10(.
در واقع نگرش به فساد و ادراک آن به عنوان متغیر وابسته در این تحقیق قلمداد می شود 
شناختی،  عنصر  یک  شامل  كه  است  دوام  با  نظامی  نگرش  نظری  دیدگاه  براساس  كه 
احساسی و یک تمایل به عمل است. مؤلفه ی عاطفی شامل هیجانات و عاطفه فرد نسبت 
تمایل  چگونگی  رفتاری  مؤلفه ی  است.  منفی  و  مثبت  ارزیابی های  خصوصاً  موضوع  به 
افکاری  شامل  نیز  شناختی  مؤلفه ی  می شود.  شامل  را  موضوع  راستای  در  فرد  عمل  به 
دارد  خاص  نگرش  موضوع  آن  درمورد  فرد  كه  است  حقایق  و  اطالعات  دانش،  مانند 

)حسن دوست فرخانی و یزدان پناه، 1392: 99(.
یافتههایتحقیق

 59/9 می شوند،  محسوب  تحقیق  این  پرسشنامه های  پاسخ گوی  كه  نفر   394 مجموع  از 
درصد   47/7 داده اند.  تشکیل  زنان  را  آماری  نمونه  از جمعیت  درصد   40/1 و  مرد  درصد 
جوان، 35 درصد میانسال و 17/3 درصد بزرگسال بوده اند. 67 درصد پاسخ گویان متأهل و 

33 درصد مجردند.
دارای  پاسخ گویان  درصد   2/5 ابتدایی،  تحصیالت  دارای  پاسخ گویان  درصد  یک 
تحصیالت  دارای  درصد   66/5 دیپلم،  پاسخ گویان  درصد   21/3 دیپلم،  زیر  تحصیالت 

ادراک از فساد اداری و عوامل مؤثر بر آن )مطالعه موردی: شهر اصفهان)
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بوده اند.  باالتر  و  ارشد  كارشناسی  تحصیالت  دارای  درصد   8/6 و  كارشناسی  و  كاردانی 
81/1 درصد پاسخ گویان میزان تقریبی هزینه های خانوار خود را كمتر از یک میلیون تومان، 

15/8 درصد یک تا دو میلیون و 3/1 درصد بیش از دو میلیون اعالم كرده اند.
جدول2-بررسیادراکازفسادبرحسبجنسیتپاسخگویان

 داریمعنیسطح  آزمون تی انحراف استاندارد نیانگیم یاوانفر 

 جنسیت
 55332/19 7619/107 233 مرد

764/8 000/0 
 77284/18 6563/110 161 زن

 یتوضع
 تأهل

 68796/18 9750/107 241 متأهل
463/4 042/0 

 73080/19 2308/114 132 مجرد

 

بین جنسیت پاسخ گویان و ادراک آن ها از فساد تفاوت معنی داری وجود دارد، به این معنی 
كه ادراک از فساد پاسخ گویان زن بیش از مردان  می باشد؛ بنابراین فرضیه وجود تفاوت بین 

جنسیت پاسخ گویان و ادراک آن ها از فساد تأیید می شود.
همچنین بین وضعیت تأهل پاسخ گویان و ادراک آن ها از فساد تفاوت معنی داری وجود 
دارد، به این معنی كه ادراک از فساد پاسخ گویان مجرد بیش از پاسخ گویان متأهل  می باشد؛ 
بنابراین فرضیه وجود تفاوت بین وضع تأهل پاسخ گویان و ادراک آن ها از فساد تأیید می شود.

جدول3-بررسیادراکازفسادبرحسبسنپاسخگویان

 سن رهایمتغ

 ادراک از فساد

 046/0 رسونیپ یهمبستگ

 639/0 داریمعنیسطح 

 376 یفراوان

 
مطابق جدول فوق، بین سن پاسخ گویان و ادراک آن ها از فساد تفاوت معنی داری وجود 
ندارد، به این معنی كه ادراک از فساد گروه های سنی مختلف تقریباً یکسان  می باشد؛ بنابراین 

فرضیه وجود تفاوت بین سن پاسخ گویان و ادراک آن ها از فساد رد می شود.
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جدول4-بررسیادراکازفسادبرحسبتحصیالتپاسخگویان

 داریمعنیسطح  انسیل واریتحل انحراف استاندارد نیانگیم یفراوان تحصیالت

 04643/18 1775/159 61 زیر دیپلم

611/6 000/0 
 85511/15 1521/100 143 دیپلم

 28915/17 7317/109 132 کاردانی و کارشناسی

 09980/25 5026/111 58 کارشناسی ارشد و دکتری

 

بین تحصیالت پاسخ گویان و ادراک آن ها از فساد تفاوت معنی داری وجود دارد، به این 
معنی كه ادراک از فساد پاسخ گویان دارای تحصیالت كارشناسی ارشد و دكتری بیش از سایر 
پاسخ گویان  می باشد و با افزایش سطح تحصیالت افراد ادراک از فساد آن ها نیز بیشتر می شود؛ 
بنابراین فرضیه وجود تفاوت بین تحصیالت پاسخ گویان و ادراک آن ها از فساد تأیید می شود.

جدول5-بررسیادراکازفسادبرحسبپایگاهاقتصادی-اجتماعیپاسخگویان

 داریمعنیسطح  انسیل واریتحل انحراف استاندارد نیانگیم یفراوان اجتماعی -پایگاه اقتصادی

 36333/10 8889/104 137 پایین

 06458/21 5000/109 163 متوسط 323/0 143/1

 26028/18 5556/114 92 باال

 
معنی داری  تفاوت  فساد  از  آن ها  ادراک  و  پاسخ گویان  اجتماعی  اقتصادی-  پایگاه  بین 
وجود ندارد، به این معنی كه ادراک از فساد پاسخ گویان با پایگاه اقتصادی- اجتماعی پایین، 
اقتصادی-  پایگاه  بین  تفاوت  وجود  فرضیه  بنابراین  یکسان  می باشد؛  تقریباً  باال  و  متوسط 

اجتماعی پاسخ گویان و ادراک آن ها از فساد رد می شود.
بحثونتیجهگیری:

یافته های پژوهش نشان می دهد كه بین جنسیت پاسخ گویان و ادراک آن ها از فساد تفاوت 
معنی داری وجود دارد، به این معنی كه ادراک فساد پاسخ گویان زن بیش از مردان  می باشد. 
معدود مطالعاتی كه در دنیا رابطه جنسیت و فساد را مطالعه كرده اند، به نتایج متفاوتی دست 

یافته اند كه جمع بندی در زمینه نتیجه گیری را با مشکل مواجه می كند.
نتایج تحقیقات سوامی و دیگران )2000( نیز نشان می دهد كه تفاوت های جنسیتی در درک 

ادراک از فساد اداری و عوامل مؤثر بر آن )مطالعه موردی: شهر اصفهان)
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فساد وجود دارد. زنان بیشتر احساس می كنند كه زندگی شان تحت تأثیر فساد قرار دارد.
یافته های تحقیق حاضر بیانگر آن است كه بین وضعیت تأهل پاسخ گویان و ادراک آن ها 
از فساد تفاوت معنی داری وجود دارد، به این معنی كه میزان ادراک فساد پاسخ گویان مجرد 
بیش از پاسخ گویان متأهل  می باشد؛ بنابراین نتایج تحقیق با یافته های تحقیق حسینی  هاشم زاده 
در  كه  دارد  آن  از  حکایت  آن ها  تحقیق  نتایج  چراكه  ندارد،  همخوانی   )1391( حبیبی  و 
برقرار  فساد  از  ادراک  و  بین جنسیت  همبستگی  همان  تأهل(  تأثیر  )كنترل  مساوی  شرایط 
است،  نگذاشته  فساد  از  ادراک  بر  قابل مالحظه ای  تأثیر  تأهل  وضعیت  به بیان دیگر  است. 

هرچند تعداد كاركنان متأهل چهاربرابر تعداد كاركنان مجرد بوده است.
نتایج پژوهش نشان می دهد كه بین سن پاسخ گویان و ادراک آن ها از فساد رابطه معنی داری 
وجود ندارد، به این معنی كه ادراک از فساد گروه های سنی مختلف تقریباً یکسان  می باشد؛ 
بنابراین فرضیه وجود رابطه بین سن پاسخ گویان و ادراک آن ها از فساد رد می شود. این نتایج 
با یافته های حسینی هاشم زاده و حبیبی )1391( همخوانی داشته و آن ها نیز به این نتیجه رسیده 
بودند كه با افزایش یا كاهش سن، ادراک پاسخ گویان از فساد چندان تغییری نمی كند. ولی با 
نتایج تحقیق حقیقتیان و همکاران )1391( مطابقت ندارد، چراكه یافته های تحقیق ایشان نشان 

می دهد كه هرچه سن باالتر می رود میزان ادراک فساد رو به كاهش است.
براساس نتایج تحقیق، بین تحصیالت پاسخ گویان و ادراک آن ها از فساد تفاوت معنی داری 
وجود دارد، به این معنی كه ادراک فساد پاسخ گویان با تحصیالت كارشناسی ارشد و دكتری 
بیش از سایر پاسخ گویان  می باشد. این یافته با پژوهش حسینی هاشم زاده و حبیبی )1391( 
همخوانی ندارد. در این تحقیق پاسخ گویان در سطوح مختلف تحصیلی ادراک نسبتاً مشابهی 

از فساد دارند.
مطابق یافته های پژوهش، بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی پاسخ گویان و ادراک آن ها از فساد 
تفاوت معنی داری وجود ندارد، به این معنی كه ادراک فساد پاسخ گویان با پایگاه اقتصادی- 
اجتماعی پایین، متوسط و باال تقریباً یکسان  می باشد. این یافته نیز با نتایج تحقیق حسینی هاشم زاده 
و حبیبی )1391( مطابقت دارد، به گونه ای كه طبق این پژوهش زنان و مردان در پایگاه های 

اقتصادی- اجتماعی پایین، متوسط و باال میزان مشابهی ادراک از فساد دارند.
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بررسیصالحیتنظارتسازمانبازرسیکلکشور
برمقرراتمصوِبقوهیقضاییه

رضا فلسفی 1 

این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش محوری است كه: آیا سازمان بازرسی كل كشور كه 
خود یکی از نهادهای زیرمجموعه ی قوه ی قضاییه به شمار می رود و زیر نظر رییس قوه ی قضاییه 
تشکیل می شود، عالوه بر صالحیت نظارت بر مقرراِت مصوِب قوه ی مجریه و دستگاه های تابعه 
آن، صالحیت نظارت بر مقررات مصوِب قوه ی قضاییه را دارد یا خیر؟ در این پژوهش اعتقاد بر این 
است كه سازمان بازرسی كل كشور به عنوان یکی از نهادهای تابعه قوه ی قضاییه در اِعمال نظارت 
قضایی صالحیت نظارت بر مقررات مصوِب قوه ی قضاییه را دارد و در اثبات این مدعا به اصول 
قانون اساسی، نظریات تفسیری شورای نگهبان و قانون  تشکیل  سازمان بازرسی كل كشور )مصوب 
1360/07/19 با آخرین اصالحات و الحاقات 1393( استناد نموده است كه به تناسب موضوعی در 

سه بخش به تبیین و تحلیل آن پرداخته خواهد شد.
واژگانکلیدی:نظارت-سازمانبازرسی-مقررات-قوهقضاییه

reza_falsafi@ymail.com -1.   دانشجوی كارشناسی ارشد مدیریت نظارت و بازرسی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران
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مقدمه
به  استناد بند 3 اصل )156( و اصل )174( قانون اساسی »بر اساس حق نظارت قوه ی قضاییه 
نام  به  اداری سازمانی  در دستگاه های  قوانین  اجرای صحیح  و  امور  به حسن جریان  نسبت 
سازمان بازرسی كل كشور زیر نظر رییس قوه ی قضاییه تشکیل می شود«. بر این اساس، قانون 
تشکیل سازمان بازرسی كل كشور )مصوِب 1360/07/19 مجلس شورای اسالمی( با آخرین 
اصالحات و الحاقات )93/07/15( وظایف متعددی را برای این سازمان برشمرده است كه 
ازجمله آن می توان به صالحیت نظارت این سازمان بر قوه ی قضاییه و نهادهای زیرمجموعه 
آن اشاره كرد.1 اما با توجه به اصل )174( قانون اساسی آنچه بهنظر می رسد این اصل تنها 
نظارت بر مقررات اداری قوه ی مجریه را توسط قوه ی قضاییه پذیرفته است و در این زمینه 
مطلق است؛ اما قسمت پایانی اصل )174( آنجا كه بیان می دارد: »حدود اختیارات و وظایف 
این سازمان را قانون تعیین می كند.« و با توجه به اصل )90( قانون اساسی و نظریات تفسیری 
شورای نگهبان شماره 4209 تاریخ 1360/11/5 در مورد حدود و نحوه نظارت قوه ی قضاییه 
بر ُحسِن اجرای قوانین كه از لفظ اخطار به مقامات مسئول استفاده می نماید2، می توان چنین 
استدالل نمود كه این اصل و لفظ عام است و شامل مقررات صادره از جانب مقامات مسئول 
در نهادها و اركان قضایی قوه ی قضاییه نیز می شود. با توجه به مقدمات فوق، این مسأله قابل 
طرح است كه آیا صالحیت نظارت سازمان بازرسی كل كشور را با توجه به اصل )174( 
و همچنین اصل )90( قانون اساسی و قانون تشکیل سازمان بازرسی و قوانین مرتبط ازجمله 
آیین نامه ی اجرایی آن كه موادی3 را به طور خاص به نظارت این سازمان بر مقررات مصوِب 
1- ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی كل كشور )مصوِب 1360/07/19 مجلس شورای اسالمی( با آخرین اصالحات و الحاقات 93/07/15 وظایف 

اختیارات سازمان بازرسی را به شرح زیر بیان می نماید:
الف - بازرسی و نظارت مستمر كلیه وزارتخانه ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان ها و دستگاه های تابعه قوه ی قضاییه و نیروهای 
نظامی و انتظامی و مؤسسات و شركت های دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای 
انقالبی و سازمان هایی كه تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا بر آن ها نظارت یا كمک می نماید و 

كلیه سازمان هایی كه شمول این قانون نسبت به آن ها مستلزم ذكر نام آن ها است بر اساس برنامه منظم.
ب- انجام بازرسی های فوق العاده حسب االمر مقام معظم رهبری و یا به دستور رییس قوه ی قضاییه و یا درخواست رییس جمهور و یا كمیسیون اصل 
نود قانون اساسی مجلس شورای سالمی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه های اجرایی ذی ربط و یا هر موردی كه به نظر رییس سازمان ضروری 

تشخیص داده شود.
ج- اعالم موارد تخلف و نارسایی ها و سوءجریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه ها و نهادهای انقالب اسالمی و بنیادها به رییس جمهور و 
درخصوص مؤسسات و شركت های دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذی ربط و درمورد شهرداری ها و مؤسسات وابسته به وزیر كشور و درخصوص 
مؤسسات غیردولتی كمک بگیر از دولت به وزیر ذی ربط و درخصوص سوِءجریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای تابعه ی دادگستری به 

رییس قوه ی قضاییه و در موارد ارجاعی كمیسیون اصل نود قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن كمیسیون اعالم خواهد شد.
2- نظریه ی تفسیری شورای نگهبان شماره 4209 تاریخ 1360/11/5 »برحسب بند 3 اصل 156 قانون اساسی قوه ی قضاییه، نظارت بر حسن اجرای 
قوانین دارد و بنابر این اصل می تواند در موارد تخلف از اجرای قوانین به مقامات مسئول اخطار كند و مقامات مسئول موظف اند به اخطارات قوه ی 
قضاییه كه به موجب اصل 174 قانون اساسی انجام می شود توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده اند و ترتیب و حدود 

این وظایف در قانون عادی نیز بیان شده است.«
3 - بند »ب« و »ج« ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی كل كشور و با آخرین اصالحات و الحاقات 93/07/15 و تبصره »2« آن كه بیان می دارد: 
»گزارش های بازرسی در ارتباط با آیین نامه و تصویب نامه و بخشنامه و دستورالعمل های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی كه 
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قوه ی قضاییه اختصاص داده است، می توان به طور مطلق بر اعمال و مقررات مصوِب قوه ی 
این  بر  بر می گیرد؟  نیز در  را  قوه ی قضاییه  یا آن كه مقررات مصوِب  نمود  مجریه محدود 

اساس، این نوشتار، درصدد تبیین و پاسخ به این مسایل است: 
 1. مفهوم مقررات چیست و مصادیق آن كدام است؟ 

آن  تابعه  نهادهای  و  اركان  مقامات،  توسط  قضاییه،  قوه ی  در  مقررات  وضع   2. صالحیت 
چگونه است؟

 3. صالحیت نظارت سازمان بازرسی كل كشور بر مقرراِت مصوِب قوه ی قضاییه چگونه است؟ 
در این نوشتار در سه بخش، ابتدا به بررسی مفهوم مقررات و مصادیق آن خواهیم پرداخت، 
در بخش دوم، صالحیت وضع مقررات در قوه ی قضاییه توسط مقامات و نهادهای تابعه آن 
را مطالعه می نماییم و در بخش سوم به بررسی صالحیت نظارت سازمان بازرسی كل كشور 

بر مقرراِت مصوِب قوه ی قضاییه خواهیم پرداخت.
بخشاول:مفهوممقرراتومصادیقآن

1- مفهوم مقررات
واژه ی »مقررات« جمع »مقرره« و در لغت به مجموعه قواعدی كه برای ایجاد نظم در جایی 
وضع می شود یا مجموعه اصولی كه برای جریان امور مؤسسه ای بدون این كه جنبه قانونی 
داشته باشد عماًل اجرا می شود اطالق شده است )معین، 1388: ص 4215 و انوری، 1386: 
رفته  به كار  مورد  ایران در دو  اداری و حقوقی  »مقررات« در اصطالح  واژه ی  ص 7261(. 
است: الف- به معنی عام شامل قانون، تصویب نامه، آیین نامه، بخش نامه و هر چه كه ضمانت 
اجرا داشته باشد، ب- به معنی خاص در مقابل قانون )جعفری لنگرودی،1378، ص 3475(. 
و حکم صریح  تجویز  با  مقامات صالحیت دار  توسط  است كه  قواعدی  به عبارتی مجموع 
قانون گذار و یا اختیار ناشی از مسئولیت اداری كه مقام مسئول دارا  می باشد وضع می شود 
)موسی زاده،1389، ص 107(. این دانش واژه از جانب برخی صاحب نظران و حقوقدانان به 
توسط  امور  اداره  از ضرورت های  برآمده  الزام آوری كه  و  نوعی  قواعدی كلی،  مجموعه 
مقامات اداری بوده یا با هدف ایجاد زمینه اجرای قانون وضع می شود نیز اطالق شده است 
)عباسی، 1390، ص 48، امامی و استوار سنگری، 1391، ج 2، ص 39(. برخی دیگر معتقدند 
در وضع مقررات، قلمرو زمانی و مکانی نیز در نفوذ و اعتبار مقررات باید مورد توجه قرار 
گیرد به گونه ای كه مقررات را مجموعه قواعد و نظام هایی می دانند كه مقامات صالحیت دار 
به تجویز یا دستور مقنن و با استفاده از اختیارات خود در حدود تشریفات و شرایط خاص 
این گونه  به  ارسال می گردد. رسیدگی  اداری  به دیوان عدالت  باشد جهت رسیدگی و صدور رأی  از تشخیص تخلف در موارد فوق الذكر  حاكی 
موارد به طور فوق العاده و خارج از نوبت خواهد بود.«، همچنین ماده »12« آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی كل كشور مصوب 1360 و 
اصالحیه های بعدی آن با آخرین اصالحات: 1388/1/15 كه بیان می دارد: »سازمان می تواند به شکایات و اعالمات اشخاص، درخصوص سوءجریان 

اداری و مالی و نقض قوانین و مقررات دستگاه های موضوع بند )الف( ماده 2 قانون تشکیل سازمان و كاركنان آن ها رسیدگی نماید.«

بررسی صالحیت نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر مقررات مصوِب قوه ی قضاییه
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وضع می كنند كه در زمان و مکان مخصوص به خود نافذ و معتبر است )صدرالحفاظی،1372، 
ص 421(. به عبارتی اجازه قانون برای وضع مقررات مالک است و نباید از حدود و ثغور 
كه  گفت  می توان  به واقع   .)17 ص   ،1394 دیگران،  و  )راسخ  رود  فراتر  قانون  در  مندرج 
حیات و اعتبار مقررات وضع شده تابع و وامدار قانونی است كه اجازه وضع آن را صادر 
نموده است.1 به نظر می رسد در ادبیات حقوقی این واژه در چهار مفهوم، شامل مفهوم اعم 
به استثنای  حقوقی  هنجارهای  )همه ی  عام  حقوقی(،  نظام  در  اجرا  دارای ضمانت  متن  )هر 
)مصوبات  اخص  و  مجریه(  قوه ی  )مصوبات  خاص  مقننه(،  قوه ی  مصوبه ی  به عنوان  قانون 
هیأت دولت(2 به كار می رود )آیینه بیگی، 1393، ص 3(. به طوركلی می توان گفت مقرره 
)مقررات( عبارت است از: »هرگونه قاعده مصوب در نظام حقوقی، مانند قانون، آیین نامه، 

بخشنامه و تصویب نامه«)جعفری لنگرودی، 1378، ص 3475(.
2- مصادیق مقررات

به عنوان صورت جمع »مقررات« و در معنی  قانون اساسی واژه »مقرره«  در برخی اصول 
احکام و قواعدی كه در قالب هر نوع سند حقوقی مدون شده باشند استفاده شده است كه 
می تواند حسب مورد عنوان قانون، آیین نامه و عناوین دیگری بر آن اطالق شود و ازجمله 
مشتركات لفظی در اصول قانون اساسی است كه در اصول متعددی از قانون اساسی )اصول 
قلمرو  و  مفهوم، كاربرد  با  4، 9، 10، 12، 85، 108، 110، 112، 138، 156، 170 و 177( 
این اصول »مقررات« پوشش دهنده آن گروه هنجارهایی  از  متفاوت آمده است. در برخی 
است كه در شمول قانون )مصوبات مجلس( قرار نمی گیرند كه در اصول )4(، )9(، )10( و 
)177( قانون اساسی به این معنا به كاررفته است؛ اما آنچه می توان در نظام حقوقی ایران در 
زمره مقررات به عنوان مصادیق آن به شمار آورد در اصل )138(3 قانون اساسی بدان اشاره 
شده است. بر اساس این اصل انواع مصادیق مقرره )مقررات( عبارت اند از: 1( آیین نامه 2( 

بخشنامه 3( تصویب نامه 4( دستورالعمل كه به تبیین آن ها می پردازیم.
1- تعاریف ذكرشده با تعریف قانون گذاری تبعی یا فرعی كه در برخی از نظام های حقوقی برای نام گذاری واژه مقررات استفاده می شود بسیار نزدیک 

است )راسخ و دیگران،1394، ص 16(.
2- مصوبات قوه ی مجریه )مقصود اركان این قوه ی اعم از هیأت وزیران، شورای عالی اداری و سایر نهادها و مقامات صالح در وضع مقررات در 
قوه ی مجریه است( و هیأت دولت شامل آیین نامه، بخشنامه و عناوینی از این قبیل می شود. البته مصوبات جزیی و موردی هیأت دولت و سایر اركان 

قوه ی مجریه درشمول واژه »مقررات« قرار نمی گیرند.
3- در اصل )138( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران قانون گذار مصوباتی را فهرست كرده است كه می توان به طور مشخص آن ها را از مصادیق 
مقررات دانست. به موجب این اصل، »عالوه بر مواردی كه هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیأت وزیران 
حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد، هر یک از وزیران نیز در 
حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف 
باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به كمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این كمیسیون ها 
در محدوده قوانین پس از تأیید رییس جمهور الزم االجرا است. تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات كمیسیون های مذكور در این اصل، 
ضمن ابالغ برای اجرا به اطالع رییس مجلس شورای اسالمی می رسد تا درصورتی كه آن ها را برخالف قوانین بیابد با ذكر دلیل برای تجدیدنظر به 

هیأت وزیران بفرستد.«
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2-1- آیین نامه1
از واكاوی در نظام حقوقی و قانونی ایران در تعریف آیین نامه نتیجه ای به دست نمی آید 
اما با كاوش در رویه و دكترین حقوقی تعریف های گوناگونی كه گاه از آن به »نظام نامه« 
بر  یک  هر  كه  می شود  مشخص  تعاریف  این  بررسی  با  می خورد؛  چشم  به  می شود  تعبیر 
زیر  تعاریف  به  می توان  آن جمله  از  كه  داشته اند  تأكید  و  تکیه  آیین نامه  از  وجهی خاص 
وزیران،  هیأت  مانند  مجریه  قوه ی  مختلف  مقامات  طرف  از  كه  را  »مقرراتی  نمود:  اشاره 
می نامند.  »آیین نامه«  می شود  وضع  اجرایی  مقامات  سایر  و  فرمانداران  استانداران،  وزیران، 
ایجاد حق و  عینی  و  به طور عام  افراد  برای  قواعد كلی و الزم االجرایی است كه  آیین نامه 
تکلیف می كند«)مؤتمنی طباطبایی،1390، ص 324(. »آیین نامه )نظامنامه( مقرراتی است كه 
این  است.  قانون  تشریح  آیین نامه  كنند. هدف  پارلمان( وضع  )به جز  مقامات صالحیت دار 
 .)50 ص   ،1389 است«)الهیجی،  شده  استعمال  آن  اخص  معنی  به  قانون  واژه  مقابل  واژه 
»آیین نامه مقررات كلی و نوعی است كه توسط مقامات عالی اجرایی )هیأت دولت، وزیران 
و ...( در اجرای قانون و یا در راستای تسهیل اجرای قانون وضع می شود«)هاشمی، 1391، 
ص 321(. »آیین نامه عبارت از مقرره عام، كلی و الزم االجرایی است كه از سوی مقام های 
صالحیت دار، غیر از قوه ی مقننه، در راستای اجرا یا تسهیل اجرای قانون، انجام وظایف اداری 
و تنظیم سازمان های اداری وضع می شود.«)راسخ و دیگران، 1394، ص 32(. شایان ذكر است 

كه آیین نامه را می توان به انواع دیگری تقسیم و طبقه بندی نمود2 كه عبارت اند از:
راهکارهای  و  شیوه ها  جزییات،  بیان  بر  ناظر  كه  آیین نامه هایی  اجرایی:  آیین نامه  الف- 
عملی به منظور اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی است؛ یعنی موضوع آیین نامه ها، 
نباید از متن اصلی قانون  راهکارها و جزییات الزم برای اجرایی شدن آن ها قانون است و 

تجاوز كند و یا بکاهد)امامی و استوار سنگری، ج 2، ص 1391، ص 59(.
ب- آیین نامه مستقل: آیین نامه ای كه از طرف مقامات صالحیت دار اداری و اجرایی در 
انجام وظایف خود بدون این كه مأموریت خاصی از طرف قانون گذار داده شده باشد وضع 

می گردد)تیال، 1387، ص 33(.
با  قوانین  از  بعضی  در وضع  قانون گذار  كه  می آید  پیش  تفویضی:حاالتی  آیین نامه  پ- 
مشکالتی روبه رو است، یا نسبت به آن بیگانه است و یا آن كه از نظر موضوعی فاقد عناصر 
به  مجریه  قوه ی  به  آن  واگذاری  صورت،  این  در  كه  است  اجرایی  اسلوب های  و  سیاسی 
مصلحت  می باشد كه در اصل )85( قانون اساسی این تفویض اختیار پیش بینی شده است.3 لذا 
1- Buye Law (By-law)

2- Leon Duguit:”Traiteَ  de droit consitutionnel”,T. IV Ancienne Librairie Fontemoing. 1924، PP 794-661

3 - مجلس شورای اسالمی می تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان ها، شركت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم 
)شرع و قانون اساسی( به كمیسیون های ذی ربط واگذار كند و یا اجازه تصویب آن ها را به دولت بدهد.
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این آیین نامه ها مقرراتی هستند كه قانون گذار با اجازه صریح خود تدوین آن ها را به قوای 
دیگر واگذار كرده است. این آیین نامه ها ماهیتاً با قانون فرقی ندارند )موسی زاده، 1389، ص 

.)153
2-2- بخشنامه1

بخشنامه كه به آن متحدالمال می گویند یعنی تعلیم و تعلیمات كلی و یکنواخت به صورت 
یا  قانون  تطبیق  و طرز  مدلول  به  ارشاد  برای  مرئوسین  به  اداری  مقام  از طرف  مکتوب كه 
آیین نامه داده می شود و نباید مخالف قانون یا آیین نامه باشد)جعفری لنگرودی، 1378، ص 
106(؛ و اگر مخالف صریح قانون نباشد از سوی مرئوس الزم االتباع است. بخشنامه از نظر 
حقوقی الزام آور است، ولی آثار امری آن جنبه داخلی دارد و برای همه دستگاه های اجرایی 

الزام آور نیست )آقایی و دیگران، 1389، ص 33(.
2-3- تصویب نامه2

»مقرره ای كه هیأت دولت وضع می كند و آیین نامه را در برمی گیرد كه این تعریف در 
معنای عام آن بیان شده است و در معنای خاص، مراد از تصویب نامه مقرراتی است كه هیأت 
وزیران، در حدود صالحیت خود بر اساس اصل )138( قانون اساسی در امور معین و خاص 
وضع می كند«)لنگرودی، موسی زاده، الهیجی، همان(. اصوالً هرآنچه را كه هیأت وزیران 
تصویب می كند، می توان تصویب نامه یا قرار مجلس الوزرا نامید )صدرالحفاظی، 1372، ص 
427، لنگرودی، 1378، ص 1250 و الهیجی، 1389، ص 50(؛ اما در مقام تمایز با آیین نامه 
آیین نامه  باشند  عام الشمول  و  كلی  قواعد  و  احکام  كه حاوی  تصویب نامه هایی  باید گفت 

محسوب می شوند )كاتوزیان، 1388، صص 130-131(.
2-4- دستورالعمل

دستورالعمل نسبت به سایر مقررات دولتی مانند آیین نامه جنبه فنی بیشتری دارد و جزیی تر 
و دقیق تر است )امامی و استوار سنگری،1391، ص 63(. »دستورالعمل چهارچوب حقوقی 
است كه در آن ضوابط فنی و علمی برای اجرای مقررات اعم از قانون یا آیین نامه به طور 
دقیق و روشن بیان می شود«)امامی و استوار سنگری، همان، ص 63(. اینک پس از بحث از 
مفهوم مقررات و مصادیق آن به بررسی صالحیت وضع مقررات در قوه ی قضاییه می پردازیم.
بخشدوم:صالحیتوضعمقرراتدرقوهیقضاییهتوسطمقاماتونهادهای

تابعهآن
3-صالحیتوضعمقرراتدرقوهیقضاییه

به صراحت، صالحیت  بیان گردیده،  اساسی  قانون   )138( و   )85( اصول  در ضمن  آنچه 

1- circular

 2- Resolution
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وضع مقررات در قوه ی مجریه را تأكید و تأیید می نماید؛ اما پرسش این است كه آیا قوه ی 
قضاییه اعم از مقامات، اركان و نهادهای تابعه آن صالحیت وضع مقررات در قالب آیین نامه، 
بخشنامه، تصویب نامه و دستورالعمل كه با عنوان مصادیق مقررات در این نوشتار بیان گردید 
انجام  به تبع  متعدد است و هریک  نهادهای  دارای  قوه ی قضاییه  ازآنجاكه  یا خیر؟  دارد  را 
هستند  اداری  كاركردهای  ازجمله  كاركردهایی  دارای  خویش  مسئولیت های  و  وظایف 
وضع  سپس، صالحیت  و  قضاییه  قوه ی  رییس  جانب  از  مقررات  وضع  نخست، صالحیت 
مقررات دیگر اركان و نهادهای تابعه قوه ی قضاییه مانند معاونان قوه ی قضاییه، رؤسای كل 
دادگستری و سازمان های وابسته به قوه ی قضاییه كه براساس نمودار تشکیالتی قوه ی قضاییه، 
مصوب دی ماه )1369( به آن اشاره شده و صالحیت وضع مقررات از جانب آن ها می تواند 
محل پرسش قرار گیرد را به صورت موردی در این پژوهش، ازجمله سازمان ثبت اسناد و 
امالک كشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و سازمان قضایی 

نیروهای مسلح را مورد بررسی و تبیین قرار می دهیم.
3-1- صالحیت رییس قوه ی قضاییه در وضع مقررات:

 با توجه به دو اصل )157( و )158(1 چنین استنباط می شود كه این اصول بر كاركرد اداری 
اداری  مقام واجد سمت  این  به صراحت اصول مذكور،  و  دارد  تأكید  قوه ی قضاییه  رییس 
قانون اساسی  بازنگری  اداری است. همچنین صورت مشروح مذاكرات شورای  و وظایف 
انجام  به طوری كه  قرار داده است.  اداری رییس قوه ی قضاییه را مورد توجه  )1369( نقش 
مسئولیت های قوه ی قضاییه در كلیه امور قضایی، اداری و اجرایی و مسئولیتی كه در دستگاه 
قضایی وجود دارد را به سه نوع تقسیم می كند و بیان می دارد: نوعی از مسئولیت های قوه ی 
قضاییه مربوط به مسایل قضایی صرف است، مثل كاری كه دادگاه ها انجام می دهند حکم 
و رأی صادر می كنند و هر آنچه مربوط به آنها است؛ نوعی از وظایف دستگاه قضایی به 
نحوی اداری، اما مرتبط به مسایل قضایی است یعنی در كنار قاضی یک سلسله مسایلی به 
شکل اداری مطرح است كه در كار رأی و صدور رأی و قضاوت قاضی مؤثر است نوعی از 
كارها هم امور اجرایی صرف است كه نه قضایی است و نه مستقیماً مرتبط به مسایل قضایی 
است، مثل نوع خدمات در دستگاه قضایی و نظایر آن. لذا به  مقتضای نظر تمركز در مدیریت 
قوه ی قضاییه كلیه مسئولیت های قوه ی قضاییه چه آنچه مربوط به امور قضایی است، چه آنچه 
مربوط به مسایل اداری و اجرایی است كاًل به صورت متمركز در اختیار یک مجتهد عادل 

نفر مجتهد  اداری و اجرایی مقام رهبری یک  امور قضایی و  انجام مسئولیت های  قوه ی  قضاییه در كلیه  به منظور  پنجاه و هفتم:  1- اصل یکصد و 
عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه ی  قضاییه تعیین می نماید كه عالی ترین مقام قوه ی  قضاییه است.

 اصل یکصد و پنجاه و هشتم: وظایف رییس قوه ی  قضاییه به شرح زیراست: 1. ایجاد تشکیالت الزم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد 
و پنجاه و ششم. 2. تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسالمی. 3. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن ها و تغییر محل مأموریت و 

تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این ها از امور اداری، طبق قانون. 
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آگاه به امور قضایی كه مدیر و مدبر است سپرده می شود.1 
از دیگر مواردی كه در اثبات صالحیت وضع مقررات توسط رییس قوه ی قضاییه می توان 
به آن استناد كرد، قوانین عادی   می باشد كه در آن برای رییس قوه ی قضاییه صالحیت وضع 
مقررات را به رسمیت شناخته اند و شورای نگهبان نیز آن ها را تأیید نموده است. برای نمونه 
می توان به الیحه ی آیین  دادرسی كیفری اشاره نمود كه وفق نظر استداللی 90/30/46141 
ده  حدود  قضایی،  و  اجرایی  آیین نامه  تنظیم  و  تهیه  نگهبان،  شورای   ،1390/12/23 مورخ 
مورد از این الیحه توسط قوه ی مجریه، ازجمله تبصره 2 ماده 30، تبصره 3 ماده 66، تبصره 
ماده 130، تبصره ماده 147، تبصره ماده 175 و 176، تبصره ماده 202، تبصره 1 ماده 214، 
ماده 252، ماده 261 و تبصره ماده 484 را مغایر اصول )156(، )157( و )158( قانون اساسی 
دانست و به صراحت اعالم نمود »تصویب آیین نامه در این خصوص )موارد فوق( طبق اصول 
از  بوده و سلب حق  از وظایف رییس قوه ی قضاییه  اساسی  قانون  )156(، )157( و )158( 
رییس قوه ی قضاییه و اعطای آن به قوه ی مجریه مغایر اصول مذكور شناخته شد«2. پرواضح 
است شورای نگهبان به صراحت، صالحیت وضع مقررات توسط رییس قوه ی قضاییه را به 
رسمیت شناخته است، حتی اگر به موجب قانون عادی باشد. برخی صالحیت وضع مقررات 
توسط رییس قوه ی قضاییه را بنا بر »اصل اقتضا« معتبر می دانند )سوادكوهی فر، 1380، ص 
47، راسخ و دیگران، 1394، ص 86(. »اصل اقتضا« بیان می دارد،  الزمه اعطای صالحیت به 
هریک از مقام های عمومی اقتضا می نماید كه لوازم این صالحیت به منظور انجام صحیح امور 
و اداره كامل و كارآمد آن به آن ها اعطا گردد. به تعبیری با این استدالل، صالحیت رییس 
قوه ی قضاییه در انجام كلیه امور اداری و اجرایی اقتضا می نماید كه تدوین مقررات ازجمله 
آیین نامه اجرایی، بخشنامه، تصویب نامه و بعضاً دستورالعمل به عنوان ابزار و لوازم آن برای 
انجام وظایف اداری و اجرایی مانند تنظیم سازمان های اداری و اجرای قوانین به وی محول 
و واگذار گردد؛ بنابراین بنا به آنچه كه بیان شد و مورد استدالل قرار گرفت می توان گفت: 
تأیید شورای  قوانین عادی  كه مورد  استناد اصول )157( و )158(،  به  رییس قوه ی قضاییه 
نگهبان قرار گرفته، نظریه دكترین در تمسک به »اصل اقتضا« و همچنین مشروح مذاكرات 

بازنگری قانون اساسی )1369(، صالحیت وضع مقررات را دارد.
3-2- صالحیت سایر مقام ها و نهادهای تابعه قوه ی قضاییه در وضع مقررات

اداره ی صحیح امور قوه ی قضاییه با توجه به گستردگی وظایف و مسئولیت های آن، وظیفه 
از كمک معاونان  انجام دادن آن  بر عهده دارد و در  مهمی است كه رییس قوه ی قضاییه 
1 - صورت مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی، )1369(، جلد اول، چاپ اول،  تهران، اداره كل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس 

شورای اسالمی، ص 322. 
2 - برای دیدن نمونه های بیشتر و همچنین نظرات مخالف و موافق در صالحیت وضع مقررات از جانب رییس  قوه ی  قضاییه رجوع كنید به: راسخ و 

دیگران، )1394(، صص 86-69 و همچنین امامی و استوار سنگری، )1391(، جلد 2)اعمال اداره: اعمال یک جانبه اداره(، صص 71-73. 
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ساختار  در  منظور،  بدین  و  است  بهره مند  نیز  قضاییه  قوه ی  عالی  مسئوالن  دیگر  و  خویش 
قوه ی قضاییه، معاونت ها و دفاتر مختلفی به منظور حسن انجام كار و كمک به ایفای وظایف 
رییس قوه ی قضاییه ایجاد شده كه به بررسی صالحیت آن ها در وضع مقررات در ساختار 

قوه ی قضاییه می پردازیم.
3-2-1- صالحیت معاونان قوه ی قضاییه در وضع مقررات

مهم ترین ركن این قوه ، معاونت اول قوه ی قضاییه است كه گروه نقل و انتقاالت قضات، دفتر 
اصل )142( قانون اساسی، اداره كل امور نمایندگان قوه ی قضاییه در دستگاه ها، دفتر پیگیری 
طرح ها و برنامه ها و هماهنگی میان دستگاه های مربوط را در برمی گیرد. معاونت های دیگر 
این قوه عبارت اند  از: اجرایی، حقوقی، قضایی، آموزش و تحقیقات، اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم، امور اداری و مالی و هریک از این معاونت ها نیز ادارات و زیرمجموعه های خاص 
خود را دارند )محمدنژاد، 1388، ص 53(. این اجزا، طبق اصل )157( قانون اساسی، زیر نظر 
رییس قوه ی قضاییه اداره می شوند و امکان تفویض اختیار به سایر نهادها یا مقام ها در این 
اصل پیش بینی نشده است. قانون اساسی یا قوانین عادی نیز صالحیت وضع مقررات را برای 
آن ها به رسمیت نشناخته اند. برای نمونه اختیارات و وظایف معاون اول قوه ی قضاییه در سطح 
دریافت، بررسی و تأیید بخشنامه ها، دستورالعمل ها، آیین نامه ها، لوایح و گردش كارهایی كه 
توسط معاونین، رؤسای مراكز تابعه، رؤسای سازمان ها و سایر نهادهای قوه ی قضاییه به منظور 
ارایه به رییس قوه ی قضاییه برای تصویب، تهیه شده اند تدوین و تنظیم شده است1. به عنوان 
نمونه ای دیگر، در شرح وظایف معاونت منابع انسانی قوه ی قضاییه نیز اشاره ای مبنی بر وضع 
مقررات به چشم نمی خورد و بیشتر اختیارات و وظایف محوله به این معاونت در حوزه ی، 
سیاستگذاری و برنامه ریزی درخصوص جذب و استخدام كاركنان قوه ی قضاییه، كادرسازی 
و تأمین نیروی انسانی خالق، پویا و توانمند در مناصب قضایی و اداری، جذب، استخدام 
و سنجش قضات در چارچوب سیاست های كالن مصوب، گزینش نیروی انسانی در ابعاد 
اعتقادی، سیاسی، اخالقی و شخصیتی و سالمت جسمانی، مدیریت فرآیندهای نقل وانتقال 
اجرای  و  انسانی  نیروی  نگهداشت  مربوط،  فرآیندهای  بهبود  و  اداری  كاركنان  و  قضات 
فرایندهای نظارت و ارزشیابی كاركنان تدوین و تنظیم شده است2. ازاین رو می توان استدالل 

كرد كه معاونان این قوه فاقد صالحیت وضع مقررات هستند.
3-2-2- صالحیت رؤسای دادگستری در وضع مقررات

وسیع ترین تشکیالت قوه ی قضاییه كه بیشترین نیروی انسانی در آن مشغول به كار است 
تاریخ مراجعه،  پیوندهای مرتبط، ساعت و  قوه ی  قضاییه، )http://www.dadiran.ir/Default.aspx?tabid=83 ،)1394، بخش  1 - سایت 

1394/06/20، ساعت:20/02.
2 - سایت معاونت منابع انسانی قوه ی  قضاییه، )http://www.amoozeshghanoon.ir/tabid/237/Default.aspx ،)1394، تاریخ و ساعت 

مراجعه:1394/06/20، ساعت:20/36.

بررسی صالحیت نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر مقررات مصوِب قوه ی قضاییه
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و درعین حال بیشترین ارتباط را با مردم دارد، دادگستری ها هستند كه متشکل از دادگاه ها، 
قضات و كاركنان اداری و خدماتی می باشند. به غیراز موارد پیش بینی شده در قوانین خاص، 
حسب قانون اصالحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب و آیین نامه اجرایی آن مصوِب 
)1381/07/28( وظایفی را برای رؤسای دادگستری ها پیش بینی كرده است كه ازجمله آن 
می توان به ماده 12 اشاره كرد كه بیان می دارد: »در شهرستان، رییس دادگستری رییس حوزه 
قضایی و رییس شعبه اول دادگاه بر دادگاه ها ریاست اداری دارد و در مركز استان رییس كل 
دادگستری استان، رییس كل دادگاه های تجدیدنظر و كیفری استان است و بر كلیه دادگاه ها 
و دادسراها و دادگستری های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. همچنین 
رییس دادگستری هر حوزه بر دادسرا و دادگاه های آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد.« 
با توجه به ماده فوق و ازآنجاكه رؤسای دادگستری بر دادگاه ها و دادسراهای حوزه ی خود 
به منظور  امور درون سازمانی خود  اداره  برای  به نظرنمی رسد كه  بعید  دارند،  اداری  ریاست 

تصمیمات اداری، صالحیت وضع مقررات محدود و موردی را داشته باشند.
3-2-3- صالحیت سازمان ثبت اسناد و امالک كشور در وضع مقررات

سازمان ثبت اسناد و امالک كشور سازمانی است حاكمیتی و وابسته به قوه ی قضاییه كه 
مأموریت و اهداف بنیادین آن بر اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، سیاست های 
ابالغی مقام معظم رهبری، چشم انداز بیست ساله، برنامه های توسعه ی قوه ی قضاییه، مصوبات 
ریاست محترم قوه ی قضاییه و قوانین و مقررات مجلس شورای اسالمی مبتنی بر توسعه ثبت 
رسمی در كشور و تثبیت و حمایت از حقوق و مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و 
حقوقی به منظور ارتقای نظم حقوقی و كاهش دعاوی و استفاده حداكثری از فن آوری های 
بر قوانین و  با مروری  به نحو غیرحضوری است.  ثبتی  ارایه خدمات  افزایش  به منظور  نوین 
ثبتی مالحظه می شود كه صالحیت وضع مقررات برای سازمان ثبت اسناد و  آیین نامه های 
اسناد   - مفاد  اجرایی  آیین نامه  به  می توان  نمونه  برای  است.  نشده  پیش بینی  امالک كشور 
رسمی الزم االجرا و طرز رسیدگی به شکایات عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و امالک 
كشور مصوِب )1387/06/11(، آیین نامه اجرایی قانون اصالح و حذف موادی از قانون ثبت 
مصوِب )1382/08/22(، آیین نامه تصدیق اجتهاد برای داوطلبان سردفتری در )بند 4 ماده 6(1 

1 - ماده )6( قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران )مصوب 1354/4/25(: »اشخاص زیر را می توان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی 
تعیین نمود: 1( اشخاصی كه دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول باشند، 2( كسانی كه 
دارای دو سال سابقه خدمات قضایی یا وكالت پایه یک دادگستری باشند، 3( سایر لیسانسه ها به شرط داشتن سه سال سابقه، 4( دفتریاری اشخاصی كه 
از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آیین نامه ای كه به تصویب وزارت دادگستری می رسد باشند، 5( دفتریارانی كه دارای گواهی قبولی امتحان 
مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده 10 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316 باشند به شرط داشتن 5 سابقه دفتریاری، 6( دفتریارانی 
كه دارای دیپلم كامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتر یاری اول، 7( دفتر یاران اول كه در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و 

15 سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب مستمر داشته باشند.
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و آیین نامه طبقه بندی تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران در ماده )40(1 قانون دفاتر اسناد 
رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران )مصوب 1354/4/25(، آیین نامه اجرایی ماده )57(2 
قانون مذكور و آیین نامه تقسیم درآمد حاصل از حق الثبت ماده )53(3 قانون مذكور اشاره 
نمود كه تصویب آن ها با توجه به واگذاری وظایف و اختیارات وزیر دادگستری در نظام 
حقوق اساسی پیش از انقالب به رییس قوه ی قضاییه محول گردیده است. بدین ترتیب و با 
استناد به نمونه های بیان شده، می توان گفت وضع مقررات مربوط به سازمان ثبت در اختیار 
و صالحیت رییس قوه ی قضاییه است و به نظر برخی از حقوقدانان، »نقش سازمان ثبت همانا 
مشاركت در تدوین مقررات مربوط و ارایه پیشنهاد به رییس قوه ی قضاییه است«)راسخ و 

دیگران، 1394، ص 91(.
3-2-4- صالحیت سازمان پزشکی قانونی كشور در وضع مقررات

قضاییه كه  قوه ی  رییس  نظر  زیِر  و  مستقل  است  قانونی كشور سازمانی  پزشکی  سازمان 
اجتماعی  از آسیب های  پیشگیری  و  استقرار عدالت  به  راستای كشف حقیقت، كمک  در 
با بهره گیری از نیروهای  و وقوع جرم در جامعه؛ براساس اصول علمی، قانونی و شرعی و 
كارآمد و متخصص و فن آوری های نوین و با رعایت صحت، دقت و سرعت به اظهارنظر 
در امور پزشکی قانونی و كارشناسی پزشکی می پردازد )گودرزی و كیانی، 1393، ص 21(. 
با توجه به شرح وظایف این سازمان و آنچه در قانون آن4 درج شده است مهم ترین وظایف 
قانونی و كارشناسی آن،  امور پزشکی  اظهارنظر در  از:  این سازمان عبارت اند  اختیارات  و 
كالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراكلینیکی به دستور مراجع ذی صالح قضایی، 
پاسخ به استعالمات ادارات و سازمان های وابسته به قوه ی قضاییه و سایر دستگاه های دولتی، 
خدمت  داوطلبان  علمی  صالحیت  بررسی  و  قانونی  پزشکی  كارآموزی  برنامه های  اجرای 
موردنیاز  پژوهشی  و  آموزشی  امور  انجام  و  علمی  همکاری  سازمان،  در  قانونی  پزشکی 
خارج  و  داخل  پژوهشی  و  آموزشی  مراكز  با  موردنیاز  علمی  اطالعات  تبادل  دانشگاه ها، 

1 - ماده )40( قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران )مصوب 1354/4/25(: »طبقه بندی تخلفات انتظامی و تطبیق آن ها با هریک از 
مجازات های مذكور در ماده 38 به موجب آیین نامه ای خواهد بود كه به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.«

2- ماده )57( قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران )مصوب 1354/4/25(: »از تاریخ اجرای این قانون به منظور كمک های ضروری 
با دادن وام به سردفتران و دفتریاران و كاركنان دفاتر اسناد رسمی، صندوقی به نام صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران تحت نظر كانون سردفتران 

مركز تشکیل می گردد. آیین نامه اجرای این ماده را وزارت دادگستری تصویب خواهد كرد.«
3- ماده )53( قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران )مصوب 1354/4/25(: »از درآمد حاصل از حق ثبت صاحبان دفتر یا دفتریارها 
به ترتیب زیر سهم خواهند برد تا ششصد ریال در ماه نصف از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یک پنجم از چهار 
هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهار هزار ریال یک دهم و از ده هزار و یک ریال تا پنجاه هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار 

ریال یک بیستم از مبالغ فوق به سردفتر و دفتریار و كمک اعانه به كاركنان دفاتر برابر آیین نامه وزارت دادگستری، سهمی اختصاص خواهد یافت.«
4- قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی كشور )مصوِب 1372/04/27 مجلس شورای اسالمی(، نقل از شماره 14101، مورخ 1372/05/17، روزنامه 

رسمی، شماره 1689-ق.

بررسی صالحیت نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر مقررات مصوِب قوه ی قضاییه
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كشور. بامالحظه وظایف و اختیارات این سازمان باید بر آن بود كه صالحیت وضع مقررات 
را ندارد و این صالحیت به رییس قوه ی قضاییه محول گردیده است. برای نمونه می توان به 
تأیید تشکیالت این سازمان توسط سازمان امور اداری و استخدامی كشور و تصویب آن از 
جانب رییس قوه ی قضاییه1، ماده )11(2 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی كشور )مصوِب 
1372/04/27 مجلس شورای اسالمی( و دستورالعمل تشکیل بانک اطالعات هویت ژنتیک 
)1392/11/19، رییس قوه ی قضاییه(3، اشاره نمود. البته برخی از مواد قانونی ازجمله: ماده 
)4(4 و )11(5 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی كشور، تصویب برخی 
اما  است؛  دانسته  ذی ربط  مراجع  یا  و  سازمان  رییس  صالحیت  در  را  اختیارات  و  وظایف 
همان طور كه در بخش مصادیق مقررات به تشریح و تبیین آن در این پژوهش پرداخته شد، 
بیان گردید كه موضوع برخی از مقررات اقدامات سازمانی و دستورات اداری صرف است 

و نمی توان آن ها را در زمره و مصادیق مقررات به شمار آورد.
3-2-5- صالحیت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور در وضع مقررات

براساس ماده )1(6 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور 
به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور )مصوِب 1364/11/60، مجلس شورای 
اسالمی( و ماده )1(7 آیین نامه اجرایی آن )مصوِب 1384/09/20 رییس قوه ی قضاییه( كه 
نظام  اختیارات شورای عالی قضایی در  و  اساسی )1368(، وظایف  قانون  بازنگری  از  پس 
حقوق اساسی پیش از انقالب به رییس قوه ی قضاییه محول گردیده است، سازمان زندان ها و 
اقدامات تأمینی و تربیتی كشور، سازمانی است مستقل كه به طور مستقیم زیر نظر رییس قوه ی 

1- ماده )7( قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی كشور )مصوِب 1372/04/27(: »تشکیالت سازمان توسط رییس سازمان پزشکی قانونی كشور تهیه 
می گردد و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی كشور به تصویب رییس  قوه ی  قضاییه می رسد.«

با هماهنگی سازمان و  2- ماده )11( قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی كشور )مصوِب 1372/04/27(: »آیین نامه اجرایی این قانون ظرف 6 ماه 
دادگستری جمهوری اسالمی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب رییس  قوه ی  قضاییه خواهد رسید.«

3- این دستورالعمل در اجرای بند یک قسمت ز ماده )211(، قانون پنجم توسعه، قانون برنامه پنج ساله جمهوری اسالمی ایران، مصوب1389/10/15 
مجلس شورای اسالمی توسط ریاست  قوه ی  قضاییه تهیه و تدوین شده است.

4- ماده )4( آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی كشور: »برنامه ریزی، تعیین مدت، نحوه كارآموزی، موضوعات مورد آموزش در 
مقاطع مختلف، بررسی صالحیت های علمی و صدور گواهی نامه های مربوطه و نیز تنظیم برنامه و اجرای سایر امور آموزشی سازمان برای كلیه افرادی 

كه الزم است دوره كارآموزی پزشکی قانونی را طی نمایند به موجب دستورالعمل اجرایی خواهد بود كه به تصویب رییس سازمان خواهد رسید.«
5- ماده )11( آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی كشور: »سازمان مکلف است به منظور حسن اجرای وظایف مندرج در ماده یک 
قانون به تعداد كافی پست سازمانی تحت عنوان هیأت علمی و محقق در مجموعه تشکیالتی خود و واحدهای تابعه پیش بینی نموده و به تصویب 

مراجع ذی ربط برساند.«
6- ماده )1( قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور )مصوِب 
1364/11/60، مجلس شورای اسالمی(، »از تاریخ تصویب این قانون شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور به سازمان زندان ها و 
اقدامات تأمینی و تربیتی كشور كه در این قانون سازمان نامیده می شود، تبدیل می گردد. این سازمان زیر نظر شورای عالی قضایی انجام وظیفه خواهد كرد.«

7 - بند »و« ماده )18( آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور )مصوِب 1384/09/20 رییس  قوه ی  قضاییه( و ماده )229( 
اصالحیه آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها )مصوِب 1389/02/21 رییس  قوه ی  قضاییه(.
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قضاییه انجام وظیفه می نماید و به موجب ماده )3(1 قانون مذكور، رییس سازمان به پیشنهاد 
دادستان كل كشور و با حکم رییس قوه ی قضاییه برای مدت دو سال به این سمت منصوب 
می شود كه نصب مجدد وی بالمانع است. همچنین عزل رییس سازمان قبل از اتمام مدت 
مأموریت نیز با تصمیم رییس قوه ی قضاییه است )محمدنژاد، 1387، ص 42(. در ماده )2( 
آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور، وظایف سازمان این گونه 
بیان شده است: اداره ی كلیه امور مربوط به زندان ها، بازداشتگاه ها و مراكز اقدامات تأمینی 
و تربیتی كشور و مؤسسات صنعتی و كشاورزی و خدماتی وابسته به آن ها، ایجاد امکانات 
و حرفه آموزی  اشتغال  و  زندانیان  آموزش  و  ارشاد  و  اصالح  زمینه ی  در  تسهیالت الزم  و 
آن ها، كمک به رفع مشکالت مادی و معنوی خانواده زندانیان، جذب كمک های مردمی و 
مؤسسات خیریه، برنامه ریزی برای اشتغال زندانیان داوطلب كار با استفاده از امکانات سازمان 
و نیز سرمایه های دولتی، بانک ها، تعاونی ها، بخش خصوصی و تالش در راستای خودكفایی 
به جرم شناسی و  استفاده در مطالعات مربوط  به منظور  تهیه آمار و اطالعات الزم  زندان ها، 
ارایه آن به شورای عالی قضایی و كمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای سالمی، 
تهیه و فهرست اسامی زندانیان محکوم واجد شرایط عفو یا تخفیف مجازات و ارایه آن به 
دیوان عالی كشور و همچنین پیشنهاد آزادی مشروط به مقامات قضایی مربوط، برنامه ریزی 
وظایف  اجرای  در  سازمان  ذی ربط.  دستگاه های  همکاری  با  خروج  از  بعد  مراقبت  برای 
قانونی خود تنها می تواند اقدام به تهیه پیش نویس قوانین و مقررات مورد نیاز نماید و آن ها را 
برای تصویب به مراجع ذی ربط پیشنهاد دهد2. با استناد به مواد قانونی یادشده باید صالحیت 
وضع مقررات در این حوزه را برای رییس قوه ی قضاییه پذیرفت و چنین استدالل نمود كه در 
مقررات یادشده سخنی از اعطای صالحیت وضع مقررات به این سازمان بیان نگردیده است.

3-2-6- صالحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح در وضع مقررات
سازمان قضایی نیروهای مسلح بخشی از قوه ی قضاییه كشور و تنها مرجع قضایی اختصاصی 
پیش بینی شده در قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران  می باشد كه از دادسراها 
و دادگاه های نظامی تشکیل شده است. براساس اصل )172( قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران »برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و یا انتظامی اعضای ارتش، 
ژاندارمری، شهربانی )نیروی انتظامی( و سپاه پاسداران انقالب اسالمی، محاكم نظامی مطابق 
قانون تشکیل می گردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی كه در مقام ضابط دادگستری 
مرتکب می شوند در محاكم عمومی رسیدگی می شود. دادستانی دادگاه های نظامی، بخشی 

1- ماده )3( آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و ترتبیتی كشور )مصوب 1384/9/20(: »رییس سازمان به پیشنهاد دادستان كل كشور 
و با تصویب شورای عالی قضایی برای دو سال منصوب میشود و نصب مجدد وی بالمانع است. عزل رییس سازمان با شورای عالی قضایی خواهد بود.«
2- ماده )572( قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی )مصوِب 1393/07/08 كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی(.

بررسی صالحیت نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر مقررات مصوِب قوه ی قضاییه
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قضایی  سازمان  رییس  هستند«.  قوه   این  به  مربوط  اصول  مشمول  و  قضاییه كشور  قوه ی  از 
رییس  توسط  باشند،  داشته  قضایی  خدمت  سابقه ی  سال  پانزده  حداقل  كه  قضاتی  بین  از 
قوه ی قضاییه منصوب می شود.1 براساس مواد )1( و )2( تعیین حدود صالحیت دادسراها و 
دادگاه های نظامی كشور )مصوِب 1373/05/06 مجمع تشخیص مصلحت نظام(2، مصوبات 
مجلس شورای اسالمی و اجازه ی خاص از حضرت امام )ره( و مقام معظم رهبری3 برخی 
از وظایف و اختیارات قانونی این سازمان عبارت اند از: رسیدگی به جرایم خاص نظامی یا 
یا  انتظامی، رسیدگی به جرایمی كه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی 
انتظامی دیگر كشف شود، رسیدگی به جرایمی كه اسرای ایرانی عضو نیروهای مسلح در 
مدت اسارت مرتکب شده اند، رسیدگی به جرایم اسرای بیگانه در مدت اسارت ایشان در 
كشور و جرایم مرتبط با وظایف كاركنان وزارت اطالعات. با توجه به وظایف و اختیاراتی 
كه منابع یادشده برای این سازمان در نظر گرفته اند، مشخص است كه این سازمان صالحیت 
وضع مقررات را ندارد. همچنین برخی مستندات موجود در ابطال بخشنامه های ریاست این 
سازمان، عدم صالحیت در وضع مقررات از جانب این سازمان را تأیید و گواهی می نماید4.
مقرراِتمصوِب بر بازرسیکلکشور نظارتسازمان بخشسوم:صالحیت

قوهیقضاییه
بازرسی كل كشور  سازمان  نظارت  بررسی صالحیت  بحث،  اصلی  بخش محور  این  در 
به عنوان یکی از نهادهای تابعه ی قوه ی قضاییه در اِعمال نظارت قضایی و امکان نظارت آن 
بر مقررات مصوِب قوه ی قضاییه است، این سازمان گرچه خود یکی از نهادهای زیرمجموعه 

1 - قانون »تعیین حدود صالحیت دادسراها و دادگاه های نظامی« در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه روز پنجشنبه مورخ 
ششم مردادماه یکهزار و سیصد و هفتادوسه مجمع تشخیص مصلحت نظام مشتمل بر سه ماده به تصویب رسیده است.

2 - الیحه شماره 4357 مورخ 1370/3/13 دولت درخصوص مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران كه بنا به تصمیم مجلس شورای 
اسالمی در جلسه مورخ 71/2/20 تصویب آن طبق اصل هشتادوپنج قانون اساسی به كمیسیون امور قضایی و حقوقی تفویض شده بود و تا پس از 
تصویب  به  اصالحاتی  با   1371/5/18 مورخ  شنبه  روز  جلسه  در  گردید.  اسالمی  مجلس شورای  تقدیم  آزمایشی  اجرای  مدت  پیشنهاد  و  تصویب 
كمیسیون مذكور رسیده و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1371/3/3 با پنج سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت گردیده و به تأیید شورای 
تاریخ  به   ،http://imj.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx آدرس:  به  مسلح،  نیروهای  قضایی  سازمان  )سایت  است  رسیده  نگهبان  محترم 

1394/06/22، ساعت 20/20(.
3 - در سال 1366، وزیر وقت اطالعات به جهت ضرورت حفظ اطالعات و اسناد طبقه بندی شده، از محضر حضرت امام )ره( درخواست رسیدگی 
به جرایم كاركنان وزارت اطالعات در سازمان قضایی را می نماید كه حضرت امام )ره( نیز موافقت می فرمایند كه: به جرایم مربوط به وظایف قانونی 
آنان و همچنین در مواردی كه پرونده مربوطه مشتمل بر اطالعات طبقه بندی شده و اسرار جمهوری اسالمی باشد در سازمان قضایی رسیدگی شود. 
موافقت حضرت امام )ره( را در این خصوص، مقام معظم رهبری در سال 1370 تنفیذ فرمودند. همچنین حسب درخواست ریاست موقت  قوه ی  قضاییه 
از مقام معظم رهبری و موافقت معظم له كه در مورخه 1370/12/20 ابالغ شد، دادسرای نظامی مجاز به رسیدگی به جرایم امنیتی و جرایم در حین 
خدمت نیروهای مسلح نیز می باشند و این مرجع براساس حکم والیی حضرت امام )ره( و رهبر معظم انقالب )زید عزه(، در موارد فوق به جرایم 

وزارت اطالعات و كاركنان نظامی  انتظامی رسیدگی می نماید )همان(.
4 - به عنوان نمونه میتوان به ابطال بخشنامه شماره )3/2766-313/7-1369/02/06( ریاست این سازمان در زمینه ی وضع مقررات خاص نسبت به وجوه 
و اموال متعلق به محاكم قضایی اشاره كرد كه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 20، مورخ 1373/02/17، در روزنامه رسمی 

شماره 14544، مورخ 1373/11/15 باطل اعالم گردید. 
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قوه ی قضاییه بوده و زیر نظر رییس قوه ی قضاییه تشکیل می شود، اما می توان چنین استدالل 
نمود كه صالحیت نظارت بر مقررات مصوب قوه ی قضاییه را دارا است. مدعی این استدالل 
سازمان  تشکیل  قانون  و  نگهبان  شورای  تفسیری  نظریات  اساسی،  قانون  اصول  به  استناد 
و  با آخرین اصالحات  بازرسی كل كشور )مصوب 1360/07/19 مجلس شورای اسالمی 

الحاقات 1393( است.
 به موجب بند )3( اصل )156( و اصل )174(1 قانون اساسی كه مؤسس سازمان بازرسی 
كل كشور است، فلسفه وجودی سازمان بازرسی كل كشور، در قوه ی قضاییه، براساس حق 
نظارتی است كه قوه ی قضاییه نسبت به حسن جریان و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های 
كه  است  آن  قضاییه  قوه ی  در  اصلی  هدف  گفته اند:  برخی  اساس  این  بر  داراست.  اداری 
اجرای قوانین را به نحو مطلوب تضمین نماید )هاشمی، 1391، ص 379(. آنچه از لحن قانون 
اساسی در اصول مذكور برداشت و استدالل می شود این است كه قانون گذار به صورت عام 
نظارت بر حسن اجرای امور در تمام ارگان های كشور را مد نظر داشته و استثنایی برای آن 
قائل نشده است. مؤید این استدالل در برخی از مدارک و منابع به چشم می خورد كه از آن 
قانون  به هنگام تصویب  ناطقین در مذاكرات مجلس شورا  از  برخی  بیان  به  جمله می توان 
باید  كشور  كل  »بازرسی  است:  آمده  ناطقین  بیان  در  كرد.  اشاره  بازرسی  سازمان  تشکیل 
بر حسن اجرای امور در تمام ارگان های كشور نظارت كند و این استثنا ندارد. این سازمان 
و دیوان عدالت اداری دو سازمان برجسته زیر نظر شورای عالی قضایی، به معنای بازرسی 
ایران، 1360/7/5،  بر تمام نظام جمهوری اسالمی است«)روزنامه رسمی جمهوری اسالمی 
صص 26-21(. از طرف دیگر مقام ها و نهادهای عمومی موظف اند همگام با تغییر اوضاع و 
احوال و اقتضائات حیات جمعی، خدمات متناسب با آن ها را ارایه دهند كه به نظر برخی وضع 
مقررات در قالب دستورات اداری، آیین نامه، بخشنامه و غیره مناسب ترین ابزار و قالب در این 
زمینه است )Bell et al., 1998, p. 169(؛ بنابراین حتی اگر مقصود قانون گذار اساسی در 
این زمینه عام نبوده باشد، باید وضع دستورات، تصمیمات اداری و مقررات و ضرورت وضع 
آن برای اداره امور عمومی، ازجمله امور اداری- قضایی به نهادهای غیرتقنینی را پذیرفت و 
صالحیت وضع آن ها را برای اداره امور جامعه منحصر به قانون، قوه ی مجریه و مقننه ننمود و 
این صالحیت را برای قوه ی قضاییه و نهادهای تابعه آن پیش بینی كرد. چراكه بر همین منوال 
كاركردهای اداری قوه ی قضاییه پررنگ تر شده اند )Wade, 2004, p.857( و نظارت بر 
این مقررات و كاركردهای اداری از جانب سازمان بازرسی كل كشور اجتناب ناپذیر است.

1 - اصل )174( قانون اساسی: »براساس حق نظارت قوه ی  قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی 
به نام سازمان بازرسی كل كشور زیر نظر رییس قوه ی  قضاییه تشکیل می شود«.
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را  سازمان  این  و وظایف  اختیارات  »حدود  است:  آمده   )174( اصل  انتهای  در  همچنین 
قانون تعیین می كند.« با توجه به قانون تشکیل سازمان بازرسی كل كشور كه بر مبنای همین 
سازمان  این  نظارت  صالحیت  و  اختیار  گردیده،  تصویب  و  تهیه  قانون گذار  توسط  اصل 
مورد  نظارتی آن  و در عداد وظایف  تعریف شده  مقرراِت مصوِب آن  و  قوه ی قضاییه  بر 
توجه قانون گذار قرار گرفته است؛ و به طوری كه تبصره )2( ماده )2( قانون تشکیل سازمان 
بازرسی كل كشور )مصوِب 1360/07/19 مجلس شورای اسالمی( با آخرین اصالحات و 
الحاقات )93/07/15( بیان می دارد: »گزارش های بازرسی در ارتباط با آیین نامه و تصویب نامه 
و بخشنامه و دستورالعمل های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی كه 
ارسال  اداری  عدالت  دیوان  به  رأی  صدور  و  رسیدگی  برای  تخلف  تشخیص  از  حاكی 
می گردد. رسیدگی به این گونه موارد به طور فوق العاده و خارج از نوبت خواهد بود«؛ بنابراین 
سازمان مکلف است گزارش های خود را كه حاكی از وجود مقررات خالف قانون، شرع یا 
خارج از حدود اختیارات است، براساس قانون و چارچوب صالحیت نظارتی دیوان عدالت 
از  مقررات صادره  مشمول  تکلیف  این  و  نماید  ارسال  مرجع  آن  به  رسیدگی  برای  اداری 
سوی تمام نهادهایی است كه سازمان بر آن نظارت دارد. لذا امکان نظارت سازمان بازرسی 
كل كشور بر مقررات مصوب قوه ی قضاییه و تشخیص موارد تخلف و ارجاع آن به دیوان 
وجود دارد. البته در مورد ارجاع مقررات خالف قانون مصوب رییس قوه ی قضاییه باوجود 
می دارد:  بیان  كه   )1392/03/25 )مصوب  اداری  عدالت  دیوان  قانون   )12( ماده  تبصره 
تصمیمات  و  بخشنامه ها  آیین نامه ها،  و صرفاً  قضاییه  قوه ی  قضایی  تصمیمات  به  »رسیدگی 
رییس قوه ی قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
آن  تأیید  و  است.«  خارج  ماده  این  شمول  از  ملی  امنیت  عالی  شورای  و  خبرگان  مجلس 
نظر می رسد، چراكه مفهوم دولت در اصل )173(1  به  تأمل  قابل  نگهبان،  از سوی شورای 
منحصر در قوه ی مجریه نیست و هدف از این اصول كه همان نظارت و كنترل است، اقتضای 
رعایت اصل استثناناپذیر بودن اصل كنترل را دارد و نتیجه ی آن، داللت این اصل بر مفهوم 
دولت به معنی كل نهادهای عمومی كشور ازجمله قوه ی قضاییه خواهد بود و ظاهراً دیوان 
و  آیین نامه ها  برخی  آرای خویش  در  و  است  پذیرفته  را  استدالل  همین  نیز  اداری  عدالت 
دستورالعمل های قوه ی قضاییه را ابطال نموده است.2 گروهی از حقوقدانان نیز این استدالل 
1- اصل )173( قانون اساسی: »به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین نامه های دولتی و احقاق 
حقوق آن ها، دیوانی به نام »دیوان عدالت اداری« زیر نظر رییس قوه ی  قضاییه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه ی عمل این دیوان را قانون 

تعیین می كند«.
اجرای محکومیت های  نحوه ی  قانون  اجرایی  آیین نامه  ماده 2  اداری  دیوان عدالت  تاریخ 1380/6/5 كه  به  دادنامه ش.137  به  مثال ر.ش  برای   -2
بخشنامه شماره  ابطال  با  رابطه  در  تاریخ 1386/3/20  به  دادنامه ش.185  و  است  نموده  ابطال  و  داده  تشخیص  قانون  را خالف  مالی مصوب 1377 
2/1602/2614 مورخ 1382/8/17 معاون طرح ها و برنامه های قوه ی  قضاییه. در این دادنامه، دیوان بخشنامه ی مذكور را به دلیل این كه مغایر صریح 

قانون و خارج از حدود اختیارات معاون طرح ها و برنامه های قوه ی  قضاییه در وضع مقررات دولتی است، ابطال نموده است.
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را پذیرفته اند و در نظرات خویش ابراز داشته اند كه در اصل مذكور و همچنین اصل )170(1 
از:  عبارت اند  كه  است  گرفته  قرار  استفاده  مورد  معنا  چند  در  دولت  مفهوم  اساسی  قانون 
دولت در مفهوم قوه ی مجریه و دولت در مفهوم حاكمیت عمومی و حکومت كه در اصول 
مذكور دولت به معنای قوه ی مجریه نیست، بلکه اعم از آن و به معنای اركان حاكمیت و 
كل حکومت است )یزدان مهر، 1394، ص 168، شریعت باقری، 1386، ص 6، خدابخشی و 
عابدین زاده شهری، 1383، ص 37(. در نتیجه اصول مذكور نظارت بر مقررات اداری قوه ی 
قضاییه توسط سازمان بازرسی كل كشور و رسیدگی به آن ها از جانب دیوان عدالت اداری 
را شامل می شود. البته برخی دیگر از حقوقدانان با امعان نظر به تفسیر اصول )170( و )173( 
توسط  آیین نامه  وضع  انحصاری  اختیار  كه  معتقدند  نگهبان،  شورای  توسط  اساسی  قانون 
قوه ی  توسط  كه  »آیین نامه هایی  می نمایند:  استدالل  این گونه  و  است  مجریه صحیح  قوه ی 
قضاییه به تصویب می رسد به قاعده باید توسط وزارت دادگستری تهیه شود و هیأت وزیران 
نیز آن ها را به تصویب برساند و این روند اشتباه تصویب آیین نامه هاست كه به مناقشه در باب 
و  دادگستری  وزارت  اجرایی  نقش  احیای  است.  انجامیده  اداری  عدالت  دیوان  صالحیت 
تأكید بر صالحیت انحصاری قوه ی مجریه در تصویب آیین نامه ها به وضعیتی خواهد انجامید 
كه امکان نظارت دیوان عدالت اداری نیز وجود داشته باشد« )سوادكوهی فر، 1380، ص 3(. 
به بیان دیگر، خأل نظارتی كه در مورد آیین نامه های قوه ی قضاییه وجود دارد با این سازوكار 

منطقی موجود در قانون اساسی وجود نخواهد داشت.
شورای نگهبان نیز در نظریه تفسیری خود بر اصل )174( قانون اساسی، نیز با به كار بردن 
لفظ»اخطار به مقامات مسئول«آنجا كه بیان می دارد: »برحسب بند 3 اصل 156 قانون اساسی 
قوه ی قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد، بنا بر این اصل می تواند در موارد تخلف 
اخطارهای  به  موظف اند  مسئول  مقامات  و  كند  اخطار  مسئول  مقامات  به  قوانین  اجرای  از 
قوه ی قضاییه كه به موجب اصل 174 قانون اساسی انجام می شود توجه نمایند و در صورت 
عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده اند و ترتیب و حدود این وظایف در قانون عادی 
نیز بیان شده است.« به صورت عام تمام مقامات مسئول را مورد خطاب قرار داده است كه 
قوه ی  مقامات  شامل  را  مسئول  مقامات  اصطالحی  و  لغوی  گستره ی  می توان  تردید  بدون 
قضاییه نیز دانست و صالحیت نظارت سازمان بازرسی كل كشور در موارد تخلف از اجرای 
اداری  دستورات  بخشنامه،  آیین نامه،  قالب  در  قانون  خالف  مقررات  وضع  ازجمله  قوانین 
و... از جانب قوه ی قضاییه كه با صدور آن ها حدود قانون تغییر یابد، دامنه قانون موسع یا 
با قوانین و مقررات اسالمی  1 - اصل )170( قانون اساسی: »قضات دادگاه ها مکلف اند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی كه مخالف 

یا خارج از حدود اختیارات  قوه ی  مجریه است خودداری كنند و هر كس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا كند«.

بررسی صالحیت نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر مقررات مصوِب قوه ی قضاییه
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به عنوان  از آن  قانونی كه  قانون1 و سلسله مراتب  به طوركلی اصل حاكمیت  و  مضیق گردد 
از اصول پذیرفته شده  برتر یاد می شود و در میان منابع حقوقی یکی  قانون  اصل حاكمیت 
در عالم حقوق است )Kelsen,1949, pp.123-124( را نقض نماید، می تواند از طریق 
این سازمان مور نظارت قرار گیرد و براساس قانون2 در صورت تشخیص تخلف در موارد 

فوق الذكر برای رسیدگی به دیوان عدالت اداری ارسال گردد.
از دیگر اصول قانون اساسی كه می توان در تأیید صالحیت سازمان بازرسی كل كشور بر 
مقررات مصوب قوه ی قضاییه به آن استناد نمود اصل )90( قانون اساسی است كه به تبع آن 
با عنوان كمیسیون اصل نود كه یکی از كمیسیون های تخصصی مجلس شورای  كمیسیونی 
اسالمی است تأسیس گردیده است و وظیفه محول شده به مجلس در اصل نودم قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران را انجام می دهد. در اصل )90( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
آمده است: »هركس شکایتی از طرز كار مجلس، قوه ی مجریه و یا قوه ی قضاییه داشته باشد، 
می تواند شکایت خود را كتباً به مجلس شورای اسالمی عرضه كند. مجلس موظف است به 
این شکایات رسیدگی كند و پاسخ كافی دهد و در مواردی كه شکایت به قوه ی مجریه و 
یا قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ كافی از آن ها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را 
اعالم نماید و در موردی كه مربوط به عموم باشد به اطالع عامه برساند«. ازآنجاكه شکایت از 
عملکرِد ارگان های وابسته به دولت در دیوان عدالت اداری ممکن است و شکایت از نهادهای 
این  فلسفه ی وجودی  پیگیری است،  قابل  قوه ی قضاییه  باالتر  به مراجع  با رجوع  نیز  قضایی 
اصل مربوط به زمانی است كه شکایات افراد نتیجه بخش و یا ممکن نبوده و شخص به كلیِت 
رفتاری یک قوه معترض باشد. در واقع این اصل آخرین راه تظلم خواهِی شکایت از طرز كار 
قوای سه گانه را در بر می گیرد و شکایت از نهادهای وابسته به دولت یا قوه ی قضاییه بایستی در 
دستگاه های پیش بینی شده در قانون صورت گیرد. به موجب ماده )4( آیین نامه داخلی كمیسیون 
اصل نودم قانون اساسی، برای رسیدگی به طرز كار مجلس، قوای مجریه، قضاییه و شکایت ها یا 
گزارش های مربوط سه حوزه تشکیل می گردد: 1( حوزه ی رسیدگی به طرز كار قوه ی مجریه 
مربوطه، 3(  قوه ی قضاییه و شکایات  به طرز كار  مربوطه، 2( حوزه ی رسیدگی  و شکایات 
حوزه ی رسیدگی به طرز كار مجلس )و امور ویژه( و شکایات مربوطه و هریک از این سه 

1 - مفهوم حاكمیت قانون و نه برداشت از آن، دو گزاره ی اصلی دارد: اول این كه حکومت باید به شیوه ای عقالنی تصمیم گرفته و عمل كند. بدین 
معنی كه تصمیمات و اعمال آن باید بر مبنای »دالیل« باشد و دوم آنکه، دالیل باید »قانونی« بوده و از طریق مقام صالحیت دار به قانون تبدیل شود 
)Kelsen,1949, pp.123-124(؛ بنابراین، می توان گفت در وجود این دو گزاره برای شناسایی مفهوم حاكمیت قانون هیچ شکی نیست و تمامی 

برداشت ها از حاكمیت قانون دربردارنده این دوگزارة اصلی هستند.
الحاقات  با آخرین اصالحات و  بازرسی كل كشور )مصوب 1360/07/19 مجلس شورای اسالمی(  قانون تشکیل سازمان  2 - تبصره )2( ماده )2( 
)93/07/15(: »گزارش های بازرسی در ارتباط با آیین نامه و تصویب نامه و بخشنامه و دستورالعمل های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی 
غیردولتی كه حاكی از تشخیص تخلف جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال می گردد. رسیدگی به این گونه موارد به طور 

فوق العاده و خارج از نوبت خواهد بود.«
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حوزه می توانند حسب اقتضا، كمیته هایی را تشکیل دهند. در ذیل همین ماده در بند )2( تبصره 
آن آمده است كه در حوزه ی رسیدگی به طرز كار قوه ی قضاییه و شکایات مربوطه، مسئولیت 
این حوزه به عهده یکی از نواب رییس و معاونت آن به عهده یکی از اعضای كمیسیون خواهد 
بود و برای این حوزه كمیته ای به نام كمیته قضایی به منظور رسیدگی به طرز كار و شکایات 
واصله از قوه ی قضاییه )مشتمل بر دیوان عالی كشور، سازمان بازرسی كل كشور، دیوان عدالت 
اداری، دادستانی كل كشور، سازمان ثبت اسناد و امالک كشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، 
دادگستری ها(،  تربیتی كشور،  و  تأمینی  اقدامات  و  زندان ها  قانونی، سازمان  پزشکی  سازمان 
وزارت دادگستری، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و... تشکیل می شود. به نظر می رسد 
منظور از طرز كار، شیوه اداره امور مربوطه است و می تواند وضع مقررات و دستورات اداری 
توسط مقام ها و نهادهای تابعه قوه ی قضاییه را شامل گردد؛ بنابراین اصل به موجب بند )ب( و 
)ج( ماده )2( قانون تشکیل سازمان بازرسی كل كشور )مصوِب 1360/07/19 مجلس شورای 
اسالمی( با آخرین اصالحات و الحاقات )93/07/15( كه در شرح وظایف و اختیارات سازمان 
بیان می دارد: »ب- انجام بازرسی های فوق العاده حسب االمر مقام معظم رهبری و یا به دستور 
رییس قوه ی قضاییه و یا درخواست رییس جمهور و یا كمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس 
شورای اسالمیو یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه های اجرایی ذی ربط و یا هر موردی 
كه به نظر رییس سازمان ضروری تشخیص داده شود. ج- اعالم موارد تخلف و نارسایی ها و 
به  بنیادها  انقالب اسالمی و  نهادهای  اداری و مالی درخصوص وزارتخانه ها و  سوِءجریانات 
رییس جمهور و درخصوص مؤسسات و شركت های دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذی ربط 
غیردولتی  مؤسسات  و درخصوص  وزیركشور  به  وابسته  مؤسسات  و  درمورد شهرداری ها  و 
كمک بگیر از دولت به وزیر ذی ربط و درخصوص سوِءجریانات اداری و مالی مراجع قضایی 
و واحدهای تابعه ی دادگستری به رییس قوه ی قضاییه و در موارد ارجاعی كمیسیون اصل نود 
قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن كمیسیون اعالم خواهد شد.« هرگاه كمیسیون اصل )90( قانون 
اساسی از این سازمان درخواست بازرسی نماید، سازمان موظف است درخواست آن را با عنوان 

بازرسی فوق العاده3 پیگیری نماید، حتی اگر این درخواست در مورد قوه ی قضاییه باشد.
 به عنوان آخرین مستند قانونی برای اثبات صالحیت نظارت سازمان بازرسی كل كشور بر 
مقررات مصوب قوه ی قضاییه باید ماده )12( آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی 
كل كشور مصوب 1360 و آخرین اصالحات آن به تاریخ 1388/01/15 را مورد اشاره قرار 
بیان می دارد: »سازمان می تواند به شکایات و اعالمات اشخاص، درخصوص  داد. این ماده 
3 - مواد )1(، بندهای )د(، )ه(، )و( و )2( آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی كل كشور مصوب 1360 و آخرین اصالحات آن به تاریخ 
1388/01/15: نظارت و بازرسی به یکی از صور زیر انجام می شود. الف- برنامه ای: فعالیت های نظارتی و بازرسی مستمر براساس برنامه های مدون و 
منظم ساالنه با تعیین قلمرو موضوعی، محیطی و زمانی. ب- فوق العاده)نظارت و بازرسی فوق العاده(: فعالیت های نظارت و بازرسی خارج از برنامه ریزی 

مستمر ساالنه كه حسب دستور یا درخواست مقامات مذكور در بند »ب« ماده 2 قانون در محدوده موضوع ارجاعی انجام می گیرد.

بررسی صالحیت نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر مقررات مصوِب قوه ی قضاییه
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سوء جریان اداری و مالی و نقض قوانین و مقررات دستگاه های موضوع بند )الف( ماده 2 
قانون تشکیل سازمان1 و كاركنان آن ها رسیدگی نماید«. به موجب این ماده اشخاص حقیقی 
قوه ی قضاییه و دستورات  از مقررات مصوِب رییس  را  یا حقوقی می توانند شکایات خود 
اداری صادره از سوی ایشان یا دیگر اركان قوه ی قضاییه و نهادهای تابعه آن، از حیث نقض 
قوانین و مقررات، به سازمان بازرسی ارایه دهند و سازمان با عنوان بازرسی موردی2 آن را 

پیگیری نماید.
نتیجهگیری

در ساختار قوه ی قضاییه با توجه به مستندات و استدالل هایی كه در این پژوهش به آن پرداخته 
شد، روشن گردید تنها رییس قوه ی قضاییه صالحیت وضع مقررات را دارد و سایر مقام ها، 
اركان و سازمان های تابعه صالحیت چنین اعمالی را ندارند و تنها می توانند برای اداره امور 
درون سازمانی خود دستورات اداری در قالب آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل یا دیگر موارد 
مشابه صادر نمایند و نظارت بر آن ها باید به گونه ای صورت پذیرد كه صدور آن ها موجب 
عنوان  اگر  حتی  دستورات  این  وقایعی  چنین  وقوع  با  چراكه  نشود،  مقررات  یا  قانون  نقض 
بخشنامه یا دستورالعمل را به یدک بکشد توسط خود قانون محکوم به ابطال است. به تعبیری 
دیگر این دستورات اداری در قالب هر نوع مقرره ای كه صادر شود تنها تصمیمات اداری هستند 
كه حوزه ی عمل و تأثیر آن ها به دستگاه و سازمان مربوط محدود می شود و به عموم تسّری 
نمی یابد و مبنای توجیه این دستورات بیش از هر چیز اقتضا و ضرورت اداری است. بااین حال 
باید نظارتی مستمر و دقیق اعمال شود تا محتوای این دستورات وارد حوزه ی قانون یا مقررات 
نشود و منجر به نقض حقوق و آزادی های شهروندی  نگردد. لذا براساس این پژوهش می توان 
ادعا كرد كه قانون گذار و ناظران آن به این مهم عطف توجه داشته اند و نظارتی از جنس نظارت 
عام و خاص قضایی را برگزیده اند. موضوع نظارت عام قضایی اجرای صحیح قوانین و تشخیص 
موارد تخلف بیش از حوزه قانون و مقررات است كه وظیفه آن به سازمان بازرسی كل كشور 
محول گردیده است و نظارت خاص قضایی كه رسیدگی به صحت یا عدم صحت ادعاها و 
شکایات مطروحه از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص تخلف از حدود قانون و 

الحاقات  با آخرین اصالحات و  بازرسی كل كشور )مصوِب 1360/07/19 مجلس شورای اسالمی(  قانون تشکیل سازمان  بند )الف( ماده )2(   - 1
)93/07/15(: »بازرسی و نظارت مستمر كلیه وزارتخانه ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان ها و دستگاه های تابعه  قوه ی  قضاییه و 
نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شركت های دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام المنفعه و 
نهادهای انقالبی و سازمان هایی كه تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا بر آن ها نظارت یا كمک 

می نماید و كلیه سازمان هایی كه شمول این قانون نسبت به آن ها مستلزم ذكر نام آن ها است براساس برنامه منظم«.
2 - رجوع كنید به: مواد )1(، بندهای )د(، )ه(، )و( و )2( آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی كل كشور مصوب 1360 و آخرین اصالحات 

آن می نماید و كلیه سازمان هایی كه شمول این قانون نسبت به آن ها مستلزم ذكر نام آن ها است براساس برنامه منظم«.
 - رجوع كنید به: مواد )1(، بندهای )د(، )ه(، )و( و )2( آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی كل كشور مصوب 1360 و آخرین اصالحات 

آن به تاریخ )1388/01/15(.
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نقض حقوق خصوصی و عمومی را دنبال می كند و این وظیفه را در حیطه اختیارات و وظایف 
دیوان عدالت اداری تعریف نموده است. همچنین براساس این پژوهش باید قائل به این شد، 
در نظارت عامی كه سازمان بازرسی كل كشور انجام می دهد، با توجه به گستره ی اختیارات 
و وظایف نظارت سازمان، نظارتی فراگیر است و هرگونه اقدام مالی و اداری را در بر می گیرد 
و این نظارت مالی و اداری بر تمامی نهادهای حکومتی ازجمله مقام ها، اركان و نهادهای تابعه 
قوه ی قضاییه قابل اِعمال است. به این ترتیب با استناد به اصول قانون اساسی، نظریات تفسیری 
شورای نگهبان و قانون تشکیل سازمان بازرسی كل كشور كه در این كاوش مورد استناد و 
استدالل قرار گرفت، باید نظارت سازمان بازرسی را از جهات موضوعی، نهادی و هدایتی واجد 
یک نظارت »عام حکومتی« دانست و این سازمان را به عنوان یک مدعی العموم در حوزه ی 

نظارت بر تمام اركان كشور به رسمیت شناخت.
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تحلیل رابطه میان مالکیت منابع زیرزمینی و افزایش سطح فساد؛

)مطالعه موردی کشورهای منتخب نفتی عضو اوپک(
دکتر محمدنبی شهیکی تاش 1

اسماعیل مجیدزاده بدرآبادی 2

در این مقاله به بررسی رابطه بین وفور منابع طبیعی همچون نفت و فساد در كشورهای 
عضو اوپک با استفاده از داده های تابلویی )پانل(، به روش الگوی اثرات ثابت در سال های 
2003 ـ 2013 پرداخته شده و در كنار شاخص وفور منابع نفتی از متغیرهایی نظیر حاكمیت 
استفاده  كنترل  متغیرهای  به عنوان  سرانه  داخلی  ناخالص  تولید  و  دولت  كارآمدی  قانون، 
نفتی،  منابع  )وفور  متغیرهای توضیحی  میان  نشان می دهد كه  نتایج رگرسیون  شده است. 
كارآمدی دولت، حاكمیت قانون و تولید ناخالص داخلی سرانه( و فساد اقتصادی رابطه ی 
منفی وجود دارد به طوری كه افزایش در آن ها موجب كاهش سطح فساد شده است. با توجه 
به رابطه ی قویاً منفی، میان حاكمیت قانون و كارآمدی دولت با فساد اقتصادی نتیجه كلی 
حاصل از این پژوهش را می توان به این صورت بیان كرد كه وفور منابع نفتی به خودی خود 
موجب پدید آمدن فساد نمی شود بلکه دالیل شکل گرفتن فساد را باید در عوامل دیگری 

نظیر شاخص های حکمرانی خوب جستجو كرد.
واژگانکلیدی:فساد-حاکمیتقانون-کارآمدیدولت-نفرینمنابع-

الگویپانل

Mohammad_tash@eco.usb.ac.ir -1.  دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان، مدیریت پارک علم و فن آوری
smaeil64@gmail.com - 2. دانشجوی كارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
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مقدمه 
 كشورهایی كه دارای منابع طبیعی فراوان می باشند نسبت به كشورهایی كه از منابع طبیعی 
فراوانی برخوردار نیستند، رشد اقتصادی كمتری را تجربه كرده اند. این پدیده نفرین منابع 
طبیعی1 نامیده شده است كه تأثیر منفی وفور منابع را بر رشد اقتصادی نشان می دهد. یکی 
با  طبیعی  منابع  وفور  رابطه  بررسی  سیاسی  و  اقتصادی  علوم  مطالعات  در  مطرح  مباحث  از 
فساد است. فساد پدیده ای است كه كمابیش در همه ی كشورهای جهان وجود دارد اما نوع، 
شکل، میزان و سطح توسعه یافتگی آن متفاوت است. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه 
میان وفور منابع طبیعی مانند نفت و شاخص های حکمرانی خوب همچون حاكمیت قانون و 
كارآمدی دولت با فساد اقتصادی در كشورهای عضو اوپک در سال های 2013ـ 2003است. 
فساد مالی روح توسعه را می كشد زیرا انگیزه ی افراد را برای تالش صادقانه و كار سازنده 
كه  است  آن  نشانگر  بین المللی  شفافیت2  سازمان  ساالنه ی  گزارش های  می دهد.  كاهش 
هیچ كشوری در دنیا عاری از فساد مالی نیست؛ اما تفاوت معناداری بین درجه ی فساد در 
كشورهای مختلف جهان وجود دارد. )كافمن و همکاران، 2009: 17(. فساد مالی یکی از 
عوامل بازدارنده توسعه ی پایدار در هر كشور محسوب می شود. در ایران، به رغم تالش های 
ابعاد مختلف اداری، حقوقی، قضایی، پژوهشی و آموزشی، این  زیاد برای كنترل فساد در 
شفافیت  مؤسسه  توسط  شده  منتشر  آمارهای  مطابق  بلکه  نکرده  پیدا  كاهش  نه تنها  پدیده 
بین المللی در طی سالیان اخیر روند صعودی نیز به خود گرفته است به نحوی كه از رتبه 78 
در سال 2003 به رتبه 130 جهان در بین 177 كشور در سال 2015 افول كرده است. اساساً 
فساد مالی در جهت مخالف پاسخ گویی و حاكمیت قانون حركت می كند و اعتماد مردم 
می كند  تهدید  را  حاكمیت  و  جامعه  در  اخالقیات  و  می دهد  كاهش  دولت  توانایی  به  را 
)هیمنز و لی پیتز، 1999: 9 ـ 20(. هرچقدر فساد ساخت یافته و منظم باشد، تشخیص و مقابله 
بـه وسـیله ی  بهینـه ی منـابع  بود. فساد، كار تعقیـب اصـل تخصـیص  با آن مشکل تر خواهد 
دولـت را فلـج می كند. اولویت های اساسی در طرح های ملی را به دست فراموشی می سپارد 
و فعالیت هایی اولویت می یابند كه با منافع نامشروع متصدیان فاسد سازگاری داشته باشند. در 
ایـنجـاسـت كـه افراد به سمت فعالیت های نادرست می روند و تالش در راستای دست یابی 
صورت  استعدادها  و  توانایی ها  شدن  شکوفا  به جای  سهل الوصول،  و  فوری  درآمدهای  به 
می گیرد. یکی از شاخص های پیچیده و درعین حال رایج در تحقیقات و مطالعات مربوطه به 
فساد اقتصادی، شاخص ادراک فساد )CPI( است كه از جامعیت نسبتاً باالیی برخوردار است. 
می شوند  مختلفی جمع آوری  منابع  از  فساد كه  مختلف  جنبه های  آن  محاسبه ی  در  چراكه 

1. Natural resource curse

2. TRANSPARENCY INTERNATIONAL
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مدنظر قرار می گیرند. سازمان شفافیت بین المللی هرسال با ارایه گزارشی، كشورهای مختلف 
را با محاسبه ی شاخص فساد مربوط به آن ها امتیازبندی می كند. شاخص CPI بین دو عدد 
صفر )حداكثر فساد( و صد )حداقل فساد( قرار دارد. دسترسی به منبع طبیعی توسط دولت، 
شركت یـا شخص، رانتی را برای وی ایجاد می كند؛ رانت ناشی از منابع در صنایع مختلف، 
متفـاوت است. میزان آن حتی به 80 درصد درآمد در صنعت نفـت می رسد، امـا در دیگـر 
صنایع پایین تر است. ازآنجایی كه در بیشتر كشورها دولت، منابع طبیعـی را در اختیـار دارد، 
رانت  برای كسـب  مسئول دولت  مقامات  با  نزدیک  رابطه ی  ایجاد  دنبال  به  تولیدكنندگان 
هستند. گروه های سودجو با استفاده از نفوذ خود در دولت و كسب رانت، آن را بین خود 
تقسیم كرده و توزیع درآمد را به نفع خود تغییر می دهند )رحمانی و گلستانی، 1388: 64(. 
هزینه به نسبت پایین استخراج منابع در برابر بهای فروش نسبتاً باالی آن در بازار و از طرفی 
دولتی، سبب شکل گیری  بسیار سخت گیرانه  قوانین  در چارچوب  بخش ها  این  در  فعالیت 
رفتارهای رانت جویانه در این بخش ها و گسترش فساد می شود )بهاتاچاریا و هودلر، 2010: 
با دولت در راستای  با دولت های فاسد و البی كردن  تعامل شركت های رانت خوار   .)614
فقدان  و همچنین  فراهم می آورد  را  فساد  طبیعی شرایط  منابع  از  از درآمد حاصل  استفاده 
منابع است  نفرین  تولید  از عناصر كلیدی در  نبود دموكراسی یکی دیگر  و  رقابت سیاسی 

)دامانیا و بولت، 2008: 30(.
ایران به دلیل ساختار بوروكراتیک معیوب دولت از زمان های گذشته   تمركز قدرت در 
این دو  برآیند  بنابراین  بگیرند؛  متمركز شکل  تا گروه های ذی نفع حول قدرت  سبب شده 
نیرو باعث می شود كه مدیران اقتصادی كشور به جای تکیه بر خالقیت و كارآفرینی به  فکر 
استفاده از فرصت های موجود بپردازند. در این شرایط، پدیده ای در ایران به نام رانت خواری 
و فساد اقتصادی به وجود می آید. فساد به دلیل نقشی كه در ممانعت از توسعه، برهم زدن 
نظم اخالقی و زایل كردن مشروعیت دولت دارد باید در كانون توجه قرار گیرد. همه این 
شواهد نشان می دهد كه الزم است با مشخص كردن كانون های عمده ی فساد، راه هایی برای 
مبارزه با آن یافت. بانک جهانی، استفاده از درآمدهای نفتی به نحوی كه آسیب های اقتصادی 
را به حداقل و توسعه ی اقتصادی را به حداكثر برساند، به عنوان بزرگ ترین چالش كشورهای 
در حال توسعه ی صادركننده ی نفت خام برشمرده است. با توجه به این كه كشور ایران نیز 
از  و گازی،  نفتـی  منابع  به ویژه  طبیعی فراوان  دارای سرمایه ی  از كشورهای  یکی  به عنوان 
منتشر شده  آمارهای  مطابق  دیگر  از طرف  و  اسـت  نمانـده  منـابع مصـون  نفـرین  پدیده ی 
توسط مؤسسه شفافیت بین المللی، در رابطه با فساد باال در ایران، اهمیت و ضرورت تحقیق 
به ویژه  بین سرمایه ی غنی طبیعی  به وجود می آید كه چه رابطه ای  این زمینه  و جستجو در 
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منابع نفتـی و فساد در كشور وجود دارد تا با شناسایی گلوگاه های فساد، آن را كاهش داد 
و از هدر رفتن منابع جلوگیری به عمل آورد. فرضیه اول تحقیق به این صورت است كه: 
وفور منابع نفتی با فساد اقتصادی رابطه دارد و فرضیه دوم: حاكمیت قانون موجب كاهش 
سطح فساد می شود و فرضیه سوم: كارآمدی دولت موجب كاهش سطح فساد می شود. سؤال 
اساسی كه در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ برای آن هستیم بدین صورت است كه: آیا دارا 

بودن منابع زیرزمینی به تنهایی عامل افزایش فساد است یا خیر؟
 در ادامه این مقاله در بخش دوم به ادبیات و پیشینه تحقیق و در بخش سوم به ارایه مبانی 
نظری پرداخته شده است. در بخش چهارم، تصریح الگو و در بخش پنجم، برآورد الگو و 

نتایج آن ارایه شده است و بخش ششم به نتیجه گیری و ارایه پیشنهادها اختصاص دارد.
2ـادبیاتوپیشینهتحقیق

تعریف  رابطه ی خاص حکومت-جامعه  یک  به عنوان  را  مالی  فساد  پژوهشگران،  بیشتر   
تفاوت  ناكاركردی  فساد  و  فساد كاركردی  نیز  و  اداری  فساد  و  سیاسی  فساد  بین  و  كرده 
قائل می شوند و فساد مالی را به عنوان یک سازوكار نشت از باال، یا توزیع مجدد روبه پایین 
شفافیت  سازمان  و  جهانی  بانک   .)1381 8؛  ص  دیگران،  و  می كنند)رهبر  دسته بندی 
بین المللی، فساد را سوءاستفاده از اختیارات دولتی )قدرت عمومی( برای كسب منافع شخصی 
)خصوصی( می دانند. )شفیع زاده، ص 143؛ 1389(. فساد فقدان اعتماد را تقویـت می كند و 
فقـدان اعتماد، تالش حکومت در بسیج جامعه در مبارزه با فساد را بی اثر می كند و وعده ی 
ادراک فسـاد  بـین  متقابلی  به مردم را بی اعتبار می سازد. علیت قوی  بـا فساد دولت  مبارزه 
نهادهای سیاسی وجود دارد )موریس وكلسنر، 2010: 1268(. آنچه موجبات  بـه  اعتماد  و 
نگرانی بیشتر را فراهم می كند این است كه وقتی فساد به یک فرهنگ تبدیل شد، دیگركسی 
به قبح و نادرستی كارش نمی اندیشد؛ زیرا از یک سو می بیند كه همه این طور رفتار می كنند 
و از سوی دیگر از او نیز انتظار دارند كه چنین رفتار كند. )رفیع پور، فرامرز، ص 49، 1388(

در  را  نفت(  )از جمله  طبیعی  منابع  نقش  نظریات حاوی  و كیخا در سال 1387  مهرآرا   
فرایند رشد به دو دیـدگاه نظریه ها و سازوكارهای موافق نقش مثبت منابع طبیعی و نظریه ها 
و سازوكارهای قائل به اثرگـذاری منفـی منـابع طبیعـی بـر رشـد اقتصادی تقسیم كردند. در 
ادامه، این دو دیدگاه به اختصار بیان می شوند: در دیدگاه اول، اكثر نظریاتی كه برای منابع 
طبیعی از جمله نفت، نقش مثبتی در فرایند رشد اقتصادی قائل هستند، بر تأثیر درآمدهای 
پیروان  به عنوان مثال،  دارند.  تأكید  سرمایه  تشکیل  فرایند  در  منابع  این  صادرات  از  حاصل 
عامل  عمده ترین  كه  عقیده اند  این  بر  روستو«  و  »لوئیس  همانند  سرمایه  بنیادگرایی  مکتب 
طبیعی  منابع  از  حاصل  درآمدهای  و  است  سرمایه  كمبود  اقتصادی،  رشد  محدودكننده ی 
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واژه ی  دوم،  دیدگاه  برای  مقابل،  در  كند.  جبران  به خوبی  را  كمبود  این  می تواند  خداداد 
نفرین منابع نخستین بار توسط ریچارد آوتی )1993( مطرح شد تا به وسیله آن بیان كند كه 
كشورهای ثروتمند در منابع طبیعی نمی توانند از این ثروت در راستای رشد اقتصادی كشور 
خود استفاده كنند و گویا توسط این منابع نفرین شده اند. پایه این بحث به عنوان یک مسأله 
مهم بین المللی بعـد از جنـگ جهـانی دوم و پـس از جنگ های داخلی آمریکای التین ریخته 
شد، زیرا از دهه 1970 به بعد عملکرد ضعیف كـشورهای درحال توسعه دارای منابع طبیعی، 
برخوردار  فوق العاده ای  اهمیت  از  از جنگ جهانی دوم  منابعی كه پس  از  آشکار گردید. 
شد، می توان بـه نفت اشاره كرد. در اواسط قرن بیستم و با اهمیت یافتن كشورهای نفت خیز، 
انتظار می رفت كه آینده ی اقتصادی درخـشانی برای آن ها رقم خورده باشد، اما آنچه اتفاق 
افتاد، بازگوكننده شرایط متفاوتی بود. با باال رفـتن وابـستگی ایـن كـشورها بـه درآمدهای 
نفتی، رشد اقتصادی آن ها با نرخ كمتری افزایش پیدا كرد و در بعضی از این كشورها و در 
و  بیماری هلندی  مانند  نظریاتی  منفی شد.  اقتصادی  نرخ رشد  مقاطع خـاص زمـانی، حتی 
دیدگاه هایی در مورد نوسانات قیمت منابع طبیعی و سیاست های بی ثبات دولت، بی توجهی 
به سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و كاهش نیاز به سرمایه گذاری فیزیکی به نقش منفی منابع 

طبیعی در اقتصاد اشاره دارند )مهرآرا، 1387: 57(.
ا ست كه در دو دهه اخیر توجه پژوهشگران،  تازه ای  از جمله مباحث   حکمرانی خوب 
محافل علمی و بین المللی جهان را به خود معطوف نموده است. تئوری حکمرانی خوب در 
دهه گذشته پارادایم مسلط كشورهای توسعه یافته بوده است و به عنوان یکی از شاخص های 
بین المللی برای بررسی و مقایسه كشورهای مختلف به كاررفته و وضعیت كشورها را به تصویر 
می كشد. در زمینه ی حکمرانی خوب، نهادهای مختلفی نظیر سازمان ملل متحد، كمیسیون 
و  مقبولیت  به  توجه  با  پرداخته اند.  ارایه شاخص  به  بانک جهانی  و  اروپا  اتحادیه  اقتصادی 
پژوهش  در  آماری  آزمون های  و  محاسبه  عمل  مالک  جهانی،  بانک  مطالعات  جامعیت 
حکمرانی  كافمن،  دكتر  رهبری  به  جهانی  بانک  است.  جهانی  بانک  شاخص های  حاضر، 
خوب را براساس شش شاخص تعریف می كند و براساس آن، شاخص وضعیت حکمرانی 
خوب را هر دو سال یک بار در سال های 1996-2002 و به صورت سالیانه از سال 2002 به 
ارزیابی قرار داده است. شاخص های حکمرانی خوب عبارت اند  بعد در 212 كشور مورد 
از: 1- حق اظهارنظر و پاسخ گویی: به این مفهوم كه مردم بتوانند دولت را در برابر اقداماتی 
عدم  و  سیاسی  دهند.2- ثبات  قرار  بازخواست  و  مورد سؤال  می گذارد،  تأثیر  مردم  بر  كه 
خشونت: این شاخص به میزان ثبات رژیم حاكم و رهبران آن، درجه ی احتمال تداوم حیات 
مؤثر دولت و تداوم سیاست های جاری در صورت مرگ میر یا تغییر رهبران و دولتمردان 
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محول  وظایف  انجام  در  دولت  دولت: كارآمدی  اثربخشی  و  می پردازد.3- كارایی  فعلی 
نظام  یا كیفیت  تهیه و تدارک خدمات عمومی  شده كه شامل مقوله هایی همچون كیفیت 
از فشارهای سیاسی  اداری، صالحیت و شایستگی كارگزاران و استقالل خدمات همگانی 
است. 4- كیفیت مقررات: كه ناظر بر مناسب بودن، تأثیرگذاری مثبت و تسهیل گری قوانین 
و مقررات در عرصه ی خدمات دولتی و عملکرد اقتصادی است. 5- حاكمیت قانون: میزان 
احترام عملی كه دولتمردان و شهروندان یک كشور برای نهادهایی قائل هستند كه با هدف 
وضع و اجرای قانون و حل اختالف ایجاد شده اند.6- كنترل فساد: جلوگیری برای استفاده 
از قدرت و امکانات عمومی در راستای منافع شخصی. نمره هـر كشـور در هـر یـک از ابعاد 
شش گانه این شاخص از 2/5- تا 2/5+ است )كافمن و همکاران، به نقل از دانایی فرد، 1391: 
50(. حکمرانی خوب مشکل فساد را نهادهای نامناسب می داند و معتقد است با اصالح نهادها 
و اعمال شاخص های حکمرانی خوب، می شود بر فساد غلبه كرد. در حکمرانی خوب این 
نهادهای مدنی و بخش  بلکه  بر عهده دارد  اداره جامعه را  نیست كه وظیفه ی  دولت  صرفاً 

.)Elsenhance,2001:35( خصوصی نیز در این كار با دولت همکار و همراه هستند
 فاضلی و جلیلی كناری )1391( در مقاله ای با عنوان »تبیین سطح فسـاد: بررسـی تطبیقـی 
اثـر كیفیـت حاكمیـت و حکمرانی خوب« به بررسی عوامل مؤثر بر فساد در بین كشورهای 
عوامل  دسته  چهار  منظور،  بدین  آن ها  پرداختند.  ثانویه  تحلیـل  روش  از  اسـتفاده  با  جهان 
فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و عوامل فرایندی در 179 كشور جهان را مـورد آزمـون قـرار 
دادند یافته های تحقیق ایشان نشان می دهد: مهم ترین تفاوت كشورهای فاسد و غیرفاسد در 
فقدان شـاخص حکمرانی خوب قابل توجیه است. متفکرآزاد و همکاران )1392( در مقاله ای 
با عنوان »تأثیر دولت الکترونیک بر كاهش فساد اقتصادی در گروه كشورهای منتخب اسالمی« 
تأثیر دولت الکترونیک بر فساد بین 34 كشور منتخب عضو سازمان كنفرانس اسالمی طی 
سال های 2011-2003 را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد تقویت 
دولت الکترونیکی، فساد اقتصادی موجود در كشورها را كاهش می دهد. فالحی و همکاران 
)1393( در مقاله ای با عنوان »رانت منابع طبیعی و فساد در كشورهای عضو اوپک: كاربرد 
از رانت  بررسی كردند آن ها  را  فساد  بر  منابع طبیعی  فراوانی  اثر  تابلویی«  الگوی داده های 
با  فساد  روی  را  آن  اثر  و  نموده  استفاده  طبیعی  منابع  فراوانی  به عنوان  نفت  و  معدنی  مواد 
ثابت، در  اثرات  به روش حداقل مربعات معمولی تركیبی و  تابلویی و  از داده های  استفاده 
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كشورهای اوپک، در سال های 2003 تا 2010 بررسی كردند و نتیجه گرفتند كه: رانت نفت 
و مواد معدنی با فساد بیشتر ارتباط دارند. رابطه بین درآمد سرانه و درجه ی باز بودن اقتصاد 
تا صد  از صفر  فساد عددی  ادراک  است )شاخص  مثبت   )CPI( فساد  ادراک  با شاخص 
 می باشد كه عدد صد بیانگر كمترین فساد و عدد صفر بیانگر بیشترین میزان فساد است( به این 
معنی كه با افزایش آن ها، سطح فساد كاهش می یابد. تانزی و داوودی1 )2000( در مقاله ای 
با عنوان »فساد، سرمایه گذاری عمومی و رشد« با استفاده از داده های سطح كشوری در قالب 
فساد  با  اقتصادی  عوامل  ارتباط  زمینه ی  مطالعه ای را در  گزارش صندوق بین المللی پول، 
مالی انجام داده و نتیجه می گیرند كه باالتر بودن فساد مالی با 1( باالتر بودن سرمایه گذاری 
عمومی، 2( پایین تر بودن درآمدهای دولت و3( پایین تر بودن كیفیت زیرساخت های عمومی 
براساس اطالعات 68 كشور در فاصله ی زمانی  همبستگی دارد. روش شناسی این پژوهش 
سال های 1980 تا 1983 و همچنین اطالعات 42 تا 95 كشور در فاصله ی زمانی 1985 تا 
 1995انجام گرفته است. مارتین و سابرامانیان )2003( با استفاده از روش متغیرهای ابزاری، 
اثر صادرات سوخت و مواد معدنی را بر شاخص های مختلف حکمرانی آزمون كرده و نشان 
می دهند صادرات منابع طبیعی اثر منفی بر حکمرانی )فساد، حاكمیت قانون و ثبات سیاسی( 
دارد. كوان2 و میناكشی3 )2006( در مقاله ای با عنوان »خروج سرمایه: ارزیابی تجربی« در 
یک تجزیه تحلیل اقتصادسنجی نشان می دهند كه با ثابت نگه داشتن سایر عوامل تأثیرگذار 
بر سرمایه، فساد نقش مثبت و قابل توجهی بر فرار سرمایه دارد. آن ها در یک مطالعه روی 
یک نمونه شامل 69 كشور در سال های 2001-1995 به این نتیجه رسیدند كه كشورهایی كه 
دارای شفافیت سازمانی بیشتری هستند فساد در آن ها كمتر مشاهده شده است. آن ها این گونه 
بیان می كنند كه می شود با یک حاكمیت خوب كه با فساد مبارزه می كند از خروج سرمایه 
جلوگیری كرد. برونشویلر و بولته4 )2008(، این ایده كه فراوانی منابع طبیعی، كیفیت نهادی 
اثر منفی بر رشد دارد( را به چالش كشیده اند.  بنابراین  و حکمرانی را تضعیف می كند )و 
آنان ادعا می كنند علیت از مسیر دیگری عمل می كند و در واقع نهادهای بد یا حکمرانی بد 
با فساد ارتباط دارد. آن ها از معیار دارایی منابع طبیعی و كل سرمایه طبیعی برای فراوانی منابع 
استفاده می كنند و نشان می دهند این شاخص رابطه مثبت با شاخص های حکمرانی از قبیل 

1. Tanzi and Davoodi

2. Quan

3. Meenakshi rishi

4. Brunnschweiler and Bulte
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حاكمیت قانون و كارآمدی دولت دارد. شرابانی1 و روكمانی2 )2009( در مقاله ای با عنوان 
»فساد و توسعه ی اقتصادی: در مناطق مختلف با سطح درآمدهای متفاوت« به بررسی تغییرات 
فساد در یک نمونه شامل 100 كشور با طبقه بندی كشورها به سه گروه: درآمد پایین، درآمد 
برای سال های 2004- را  داده ها  برآورد  پانل  داده های  از  استفاده  با  باال،  و درآمد  متوسط 

1995، انجام دادند كه نتایج تحقیق آن ها نشان می دهد GDP سرانه واقعی، آموزش عالی و 
آزادی سیاسی، با فساد رابطه معکوس دارد و همچنین نشان می دهد فساد به طور قابل توجهی 

با بیکاری، نابرابری درآمد و نرخ سواد، باال می رود. مدل استفاده شده به صورت زیر است:
( ), 0 1 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , ,,

          i t i t i t i t i t i t i t i ti t
CPI log RGDP GINI UNEM ALR LED DEMO EFβ β β β β β β β ε= + + + + + + + +

      )1(
 :GINI  ،GDP واقعی  سرانه   :RGDP فساد،  ادراک  شاخص   :CPI مدل،  این   در 
ضریب جینی برای اندازه گیری نابرابری درآمد، UNEM: نرخ بیکاری،LED سطح عالی 
آموزش وپرورش، EF: شاخص آزادی اقتصادی كشور، DEMO: شاخص دموكراسی، 
t زمان وɛ خطا  می باشد. آرزكی و بروخنر )2011( با بررسی اثر رانت نفت بر فساد و ثبات 
به كارگیری  و   2005 تا   1992 زمانی  دوره  طی  نفت  صادركننده  كشور   30 برای  دولتی 
به طور معنی داری فساد را  افزایش در رانت نفت  نتیجه می گیرند  تابلویی،  روش داده های 
با  مقاله ای  در   )2012( تورگلر  و  دانگ  می كند بین  تضعیف  را  سیاسی  و حقوق  افزایش 
داده های  از  استفاده  با  فساد در چین  بررسی علل  به  از چین«  فساد: شواهدی  »علل  عنوان 
ثابت و متغیر پرداخته اند كه  اثر  از هر دو  با استفاده   )panel data( مقطعی سری زمانی
دسترسی  اقتصاد،  بیشتر  بودن  باز  تحصیلی،  باالتر  پیشرفت  می دهد:  نشان  آن ها  یافته های 
بیشتر به رسانه ها و دستمزد باالتر كارمندان دولت اثرات قابل توجهی بر كاهش فساد دارد 
و همچنین عدم تمركز مالی باعث كاهش چشمگیر فساد می شود درحالی كه عدم تجانس 

اجتماعی منبع فساد است.
3ـروشبرآوردالگو

برآورد  ثابت  اثرات  الگوی  به روش  تابلویی  داده های  با  موردنظر  الگوی  مقاله  این  در 
برای چندین  مشاهداتی  پانلی شامل  داده های  اقتصادسنجی، مجموعه  و  آمار  در  می شود. 
بخش )خانوار، بنگاه و...( می باشند كه در طی زمان های مختلف جمع آوری شده اند؛ یعنی 
  Tدر شامل N مؤلفه  كه  است  مکان  زمان  در  اطالعاتی  حاوی  پانل  داده های  مدل  یک 

1. Shrabani Saha

2. Rukmani Gounder
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دوره زمانی  می باشد. شکل كلی مدل داده )مدل داده های تركیبی كه به مدل اجزای خطا 
معروف است( به صورت زیر  می باشد:

1
2 1

k s

it j jit p pi it
i p

Y B B X z tγ δ ε
= =

= + + + +∑ ∑
                                                               

)2( 

در مدل اثر ثابت1 شیب رگرسیون در هر مقطع ثابت بوده و جمالت ثابت از مقطعی به 
میان  معنی داری  اختالف  اما  نیست،  معنی دار  زمانی  اثر  هرچند  است.  متفاوت  دیگر  مقطع 
مقطع ها وجود داشته و ضرایب مقطع ها با زمان تغییر نمی كند. یکی از روش های نشان دادن 

اثر مقطعی استفاده از متغیرهای مجازی است. شکل كلی این مدل به صورت زیر است:
                                                         1 2 2 3 3 2 2 3 3it t t itY DUM DUM X X eα α α β β= + + + + +                        )3(
نشان دهنده برداری از متغیرهای مستقل، DUM نشانگر متغیر مجازی  itX در این رابطه 
ite جمله خطای معادله است.  برداری از متغیرهای وابسته و itY برای نشان دادن اثر مقطعی، 
با توجه به وجود یا عدم وجود روند زمانی در جمله ثابت، به مدل های  اثر ثابت  مدل های 
ثابت  ثابت دوطرفه، شیب ها  اثر  قابل تفکیک است. در مدل  ثابت دوطرفه و یک طرفه  اثر 
متغیر  1t − سال با واردكردن  t هستند، اما جمله ثابت در هر زمان متفاوت است. اثر زمان برای 

مجازی به صورت زیر نشان داده می شود:

1 1 2it t it it itY X X eα λ β β= + + + +                                                                           )4( 

ite متغیرهای وابسته و  بردار   itY متغیرهای مستقل،  بردار  نشان دهنده   itX این رابطه در 
tλ اثر زمان بر روی جمله ثابت است. برآورد مدل با استفاده از داده های  جمله خطای معادله و

تابلویی شامل مراحل زیر است:
 1- آزمون تشخیص پایایی بر رویدادها، 2- آزمون قابلیت تخمین مدل به صورت داده های 

تابلویی، 3- آزمون تعیین اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی و 4- برآورد پارامترها
4ـتصریحالگوومعرفیمتغیرهایتحقیق

 در این بخش الگوی تحقیق ارایه و پس از معرفی متغیرها داده ها به تجزیه تحلیل، داده های 
مربوط به متغیرها تجزیه تحلیل می شود. مدل رگرسیون مورداستفاده در این تحقیق عبارت 

است از: رابطه )5(
( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 3 4( )it it it it it itCPI a b Oil b GdpPer b Rule b GovEf ε= + + + + +              )5(

درآمد سرانه واقعی، GdpPer Oilشاخص وفور منابع نفتی،  CPIشاخص فساد،   در اینجا: 
1. Fixed Effect Model

2. General least squar
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εجزء خطا هستند. i نشان دهنده كشور و  GovEfكارآمدی دولت و  حاكمیت قانون، Rule

t زمان  می باشد. در جدول )1( به معرفی متغیرهای الگو پرداخته شده است:

جدول1ـمعرفیمتغیرهایالگو

 توضیحات نماد متغیر

شاخص ادراک 
 CPI فساد

 خص ادراک فساد است که در مطالعات زیادیدر این مطالعه معیاری که برای فساد استفاده شده است، شا
المللی شفافیت گرفته شده است. عدد آن برای دوره مورد بررسی از مؤسسه بین هایدادهکار برده شده و به

و  فساد کمتر() بهترداللت بر وضعیت  تربزرگاست که مقادیر  100شاخص فساد در این حالت بین صفر تا 
 .غیرقانونی )فساد بیشتر( دارد هایپرداختل بیشتر مقامات برای داللت بر تمای ترکوچکمقادیر 

 شاخص وفور منابع
 نفتی

Oil 

از نسبت درآمدهای نفتی بر تولید ناخالص داخلی حقیقی برای به دست آوردن شاخص وفور منابع نفتی 
هزینه و  ضرب قیمت نفت در میزان صادرات نفتحاصلاختالف از  ی. درآمدهای نفتاستفاده شده است

 .باشدمی (WDI) بانک جهانی هاآمده که منبع دادهدستبه تولید نفت

تولید ناخالص 
 داخلی سرانه

Per DPG12 

برای در نظر گرفتن اثر توسعه اقتصادی از تولید ناخالص داخلی سرانه استفاده شده است. تولید ناخالص 
های مربوط به این متغیر از بانک داده یت.داخلی سرانه عبارت است از: تولید ناخالص داخلی تقسیم بر جمع

 باشد.می 2000گرفته شده است و به قیمت ثابت سال  (WDI) یجهان

 کارآمدی دولت
 

13govEf  

ها از فشارهای سیاسی در این شاخص، کیفیت خدمات عمومی، خدمات شهروندی و میزان استقالل آن
عمومی و دولتی و میزان تعهدی که دولت در های مشیمدنظر است. همچنین کیفیت تدوین و اجرای خط

گیرد. در نتیجه هرچه کیفیت خدمات ها دارد در این شاخص در کانون ارزیابی قرار میبرابر این سیاست
های سیاسی وضع و اجرا وربطها و خطدوراز جنجالهای عمومی بهمشیعمومی و شهروندی بهتر باشد و خط

منبع  ها بیشتر باشد، بیانگر وضعیت بهتری در حکمرانی خوب است.آن شوند و تعهد نظام سیاسی در قبال
 .باشدمی (WDI)14ها داده

 حاکمیت قانون
 

Rule15  
 

ها اطمینان داشت با این شاخص توان به اجرای آناند و میاینکه تا چه میزان قوانین در یک جامعه واقعی
راردادها، عملکرد پلیس و محاکم قضایی و همچنین ویژه کیفیت اجرای قشود. در این شاخص بهارزیابی می

میزان احتمال جرم و خشونت در یک جامعه مدنظر است. اگر پس از انعقاد یک قرارداد نتوان چندان به 
اجرای آن امید داشت و جرم و تخلف به سبب عملکرد ضعیف پلیس و محاکم قضایی قابل پیگیری نباشد 

 .باشدمی (WDI) هاداده . منبعاست کشور یک در حکمرانی ضعیف وجود  دهندهنشان
 

                                                           
12. Real gdp per capita 

13.Government effectiveness 

14.Worldwide governance indicators 

15. Rule of law 

ده  به  مربوط  و  بوده  زمانی  به صورت سری  مطالعه  این  در  استفاده  مورد  داده های   كلیه 
كشور منتخب نفتی عضو اوپک در دوره 2003 تا 2013  می باشد. وضعیت داده های موجود 
بیانگر این هستند كه در سال 2013 در میان این ده كشور، كشور امارات همان طوركه در 
نمودار )1( مشاهده می شود با كسب عدد 69 برای شاخص فساد )cpi( دارای كمترین فساد 
و كشور لیبی با كسب نمره 15 دارای باالترین فساد  می باشد. جایگاه ایران در سال 2013 میان 

ده كشور منتخب نفتی با كسب نمره 25، هفتم  می باشد.
بیشترین  دارای   )0/4342( عربستان  و   )0/4347( عراق   ،)0/5747( كویت  كشور   سه 
مقدار شاخص وفور منابع نفتی و سه كشور نیجریه )0/1343(، ونزوئال )0/2000( و الجزایر 
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وفور  شاخص  مقدار  می باشند.  نفتی  منابع  وفور  شاخص  مقدار  كمترین  دارای   )0/2161(
ایران  سه كشور  به  مربوط  سرانه  درآمد  بیشترین  0/3055  می باشد.  ایران،   برای  نفتی  منابع 
)118125018 دالر آمریکا به قیمت جاری(، عراق )7689039( و نیجریه )478549(  می باشد 
درآمد  كمترین  دارای   )73771( ونزوئال  و   )13607( لیبی   ،)12817( كویت  كشور  سه  و 
سرانه می باشند. بیشترین مقدار شاخص حاكمیت قانون به ترتیب مربوط به كشورهای قطر 
)1/04(، امارات )0/64(، كویت )0/39( و سه كشور ونزوئال )1/79-(، عراق )1/47-( و لیبی 
)1/36-( دارای كمترین مقدار شاخص حاكمیت قانون می باشند. مقدار شاخص حاكمیت 
قانون برای ایران، 0/98-  می باشد. بیشترین میزان شاخص كارآمدی دولت به ترتیب مربوط 
لیبی  كشور  سه  و  )0/06(  می باشد  عربستان  و   )1/07( قطر   ،)1/17( امارات  كشورهای  به 
برای  این شاخص  و  دارند  را  مقدار  )1/50-(، ونزوئال )1/14-( و عراق )1/08-( كمترین 

ایران، 0/70-  می باشد.
اوپک در دوره  نفتی عضو  برای ده كشور منتخب  ادراک فساد  نمودار )1( شاخص  در 

2003 ـ 2013 ارایه شده است:

نمودار1ـشاخصcpiبرایدهکشورمنتخبنفتی

0
20
40
60
80

100

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

لیبي           كویت          عراق            ایران           الجزایر            امارات        عربستان           قطر           نیجریه       ونزوئال 

 منبع: مؤسسه شفافیت بین المللی

    5ـبرآوردالگو
 آزمون های تشخیصی: برای تعیین نوع مدل مورد استفاده در داده های تركیبی آزمون های 
مختلفی استفاده می شود. رایج ترین آن ها آزمون chow برای استفاده از مدل اثر ثابت در 
مقابل مدل برآوردی داده های تركیب شده )pool(،  می باشد كه نتایج این آزمون در جدول 

)2( ارایه شده است:
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)Fجدول)2(ـآزمونوجوداثراتثابتفردیبرایمدلپانل)نتایجآزمون

F (probاحتمال ) یدارمعنی  آماره   بودن مدل (pooled) یبیترکفرض صفر:  
ررد فرضیه صف  0000/0  96/9  فساد در کشورهای عضو اوپک 

منبع: یافته های تحقیق

F محاسبه شده معنی دار است؛  باال، مقدار آماره  از جدول  به دست آمده  نتایج  بر اساس   
بنابراین  می گردد؛  رد  بودن  پنل  نفع  به  مدل  بودن   pooled بر  مبنی  صفر  فرض  بنابراین 
می توان نتیجه گرفت كه هر كشور دارای عرض از مبدأ خاص خود  می باشد و در نظر گرفتن 

فقط یک عرض از مبدأ برای تمامی كشورهای مورد مطالعه مناسب نیست.
اثرات  بودن  تصادفی  مقابل  در  فردی  اثرات  بودن  ثابت  آزمون  برای  هاسمن  آزمون   
اثرات فردی  بر تصادفی بودن  رگرسیون استفاده می شود. فرض صفر آزمون هاسمن مبنی 
است. اگر مقدار آماره شده محاسبه در ناحیه بحرانی واقع شود، فرض تصادفی بودن اثرات 

به نفع ثابت بودن اثرات فردی رد می شود. نتایج آزمون در جدول )3( ارایه شده است.

جدول3ـنتایجآزمونهاسمنبرایانتخابنوعمدل

 
 .Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f احتمال یدارمعنی

 فرض صفر: تصادفی
REM بودن مدل 

ررد فرضیه صف  0027/0  219139/16  فساد در کشورهای عضو اوپک 4 

منبع: یافته های تحقیق

 نکته مهمی كه باید به آن توجه داشت این است كه در مدل های تلفیقی به خاطر كم بودن 
را  این آزمون  ما  مانایی،  نتایج حاصل آزمون  بودن  تعداد موردهای زمان بررسی و مجانبی 

انجام نمی دهیم.
برآورد مدل و تفسیر خروجی نرم افزار:

در  فساد  با  نفتی  منابع  وفور  )رابطه  اول  مدل  برآورد  از  نتایج حاصل  به   )4( در جدول   
كشورهای عضو اوپک( اشاره شده است.
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جدول)4(ـنتایجحاصلازتخمینمدلبارهیافتاثراتثابت)باوزندهیبهمقاطع(

 احتمال

(prob) 
 نام متغیر t  نسبت ضریب

تخمین مدل با رهیافت 
 اثرات ثابت

0000/0  18413/42  8982/596  C عرض از مبدأ 

0000/0  021837/0  02426/21  Oil شاخص وفور منابع نفتی 

0000/0  
 

11572/14 9772/201  Rule حاکمیت قانون 
0000/0  399707/2  68910/46  Govef کارآمدی دولت 

0000/0  2000/1  85870/18  
 

GdpPer تولید ناخالص داخلی سرانه 
99/0=2R 111/2D.W=  99/0=2 R͞ 000/0Prob(F)= معیارهای اعتبار سنجی مدل 

 منبع: یافته های تحقیق 

 با توجه به نتایج برآورد مدل در جدول 4 مشاهده می شود كه برخالف انتظار وفور منابع 
با  معنی داری  و  مثبت  رابطه   0t=/02426 آماره  با   ،0/05 سطح  در   )prob= 0 / 00 (با نفتی 
شاخص ادراک فساد دارد و با توجه به این كه هر چه شاخص ادراک فساد بیشتر باشد فساد 
كمتری را نشان می دهد، این معنی را می رساند كه در كشورهای عضو اوپک هر چه شاخص 
وفور منابع نفتی افزایش یافته، فساد )نه شاخص ادراک فساد( كاهش یافته كه البته باتوجه به 
ضریب آن كه )0/021837(  می باشد اثر آن بسیار ناچیز است. به عبارت دقیق تر اگر شاخص 
وفور منابع نفتی یک واحد افزایش پیدا كند، به شرط ثابت بودن بقیه عوامل، شاخص ادراک 
فساد، 0/02 افزایش پیدا می كند. حاكمیت قانون با ) prob= 0 / 000( در سطح 0/05 با آماره 
201t=/9772  رابطه مثبت و معنی داری با شاخص ادراک فساد دارد به این معنی كه هر چه 
حاكمیت قانون باالتر باشد فساد كمتر می شود و با توجه به ضریب آن كه 14/11572  می باشد، 
به شرط ثابت بودن بقیه عوامل افزایش یک واحد در شاخص حاكمیت قانون موجب افزایش 
سطح  در   )prob= 0 / 000 ( با  دولت  كارآمدی  می شود.  فساد  ادراک  شاخص  واحدی   14
0/05 با آمارهt= 46/ 68910رابطه مثبت و معنی داری با شاخص ادراک فساد دارد و با توجه 
به ضریب آن كه 2/399707  می باشد نشان می دهد یک واحد افزایش در شاخص كارآمدی 
داخلی  ناخالص  تولید  می شود.  فساد  ادراک  شاخص  واحدی   2/3 افزایش  موجب  دولت 
با  مثبت  و  معنی دار  t= 18/85780رابطه  آماره  با   ،0/05 در سطح   )prob= 0 / 000 ( با  سرانه 
شاخص ادراک فساد دارد و با توجه به ضریب 1/25000 نشان می دهد كه افزایش یک واحد 
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در تولید ناخالص داخلی سرانه موجب افزایش 1/2 واحدی شاخص ادراک فساد می شود. 
در این معادله آماره دوربین واتسون )DW= 2  /113(  می باشد و R2 نشان می دهد كه معادله 

تخمینی توانسته 0/99 درصد از تغییرات متغیر وابسته را نشان دهد.
بررسی ضرایب جزیی شاخص وفور منابع نفتی در مدل برای هر كشور: در مدل های پانل 
دیتا می توان تأثیر هر متغیر را به صورت جداگانه بر روی هر مقطع بررسی كرد. این مسأله 
در نرم افزار EVIEWS8 نیز گنجانده شده است. برای این كار ما شاخص وفور منابع نفتی 
)OIL( را در قسمتCross section specific coefficient  وارد كرده تا اثر آن روی 
با  است.  آمده   )5( جـدول  در  نتایج  شود.  مشخص  جداگانه  به صورت  كشور  هر  در  فساد 
تخمین مدل به این صورت، متغیرهای اصلی مدل همچنان معنی دار باقی ماندند. البته در این 
حالت معنی داری یا غیرمعنی داری ضریب متغیر برای هر مقطع مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه 

بیشتر عالمت و ضریب آن مورد توجه قرار می گیرد.

جدول5ـضرایبجزئیوفورمنابعنفتیبرایهرکشور

 
 

 کشور  t نسبت ضریب  (prob)حتمالا

 الجزایر 542167/0 079887/0 5891/0
 ایران 98287/10 218786/0 0090/0
 عراق 72709/22 426288/0 0000/0
0010/0 130692/0-  کویت -402465/3 
0007/0 097705/0  لیبی 535418/3 
 نیجریه -02091/9 -251067/0 0000/0
 قطر -507203/2 -328142/0 0140/0
 عربستان -94842/9 -632197/0 0000/0
 امارات 137662/1 224110/0 2584/0
 ونزوئال -103536/4 -087589/0 0001/0

F-statistic 
(1052/979) 15/2DW= R2= 99/0  معیارهای اعتبار سنجی مدل 

منبع: یافته های تحقیق
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با توجه به نتایج برآورد مدل در جدول 5، نسبت t برای هشت كشور عربستان، ونزوئال، 
كویت، قطر، نیجریه، لیبی، عراق و ایران در سطح 0/05 معنی دار به دست آمده است و برای 
نه در سطح 0/10درصد معنی دار  نه در سطح 0/05 درصد و  امارات،  الجزایر و  دو كشور 
نیست. ضرایب شاخص وفور منابع نفتی روی شاخص ادراک فساد )CPI( پنج كشور قطر، 
عربستان، كویت، ونزوئال و نیجریه ضرایب منفی به دست آمده یعنی افزایش شاخص وفور 
منابع نفتی در این كشورها موجب كاهش شاخص فساد در آن ها شده است به عبارت ساده تر 
وفور منابع نفتی موجبات فساد در این كشورها را فراهم آورده است و برعکس برای پنج 
كشور الجزایر، عراق، لیبی، امارات و ایران ضرایب مثبت است به این معنا كه افزایش وفور 
منابع نفتی موجب كاهش فساد شده است. بیشترین اثر وفور منابع بر فساد مربوط به كشور 
عربستان )0/632197-(  می باشد و كمترین اثر مربوط به كشور الجزایر )0/079877(  می باشد. 
در كشور ایران، اثر شاخص وفور منابع نفتی روی فساد با ) prob= 0 / 0090( در سطح 0/05 
با آماره t= 10/98287 ، معنی دار و با توجه به ضریب 0/218786 نشان دهنده این است كه با 

افزایش وفور منابع نفتی فساد كاهش یافته است.
6ـنتیجهگیری

 در این مقاله ارتباط میان وفور منابع نفتی با فساد مورد بررسی قرار گرفت و همچنین در 
و  قانون  از شاخص های حکمرانی خوب همچون حاكمیت  نفتی  منابع  كنار شاخص وفور 
كارآمدی دولت به عنوان متغیرهای توضیحی مهم تأثیرگذار استفاده شد. همچنین با توجه به 
مطالعات پیشین از درآمد سرانه نیز به عنوان متغیر تأثیرگذار در مدل استفاده گردید و سپس 
با به كارگیری داده های تابلویی 10 كشور عضو اوپک كه دارای درآمد باال از نفت می باشند 
و برای دوره زمانی 2003 تا 2013 مدل موردنظر پس از آزمون های تشخیصی در نهایت با 
استفاده از روش الگوی اثرات ثابت، برآورد شد. با توجه به نتایج رگرسیونی افزایش تولید 
ناخالص داخلی سرانه در كشورهای عضو اوپک موجب كاهش فساد در آن ها شده است 
كه این نتیجه با نتایج متفکرآزاد و همکاران )1392( در داخل كشور و شرابانی و روكمانی 
)2009( در خارج از كشور همسو  می باشد و همچنین نتایج رگرسیونی حاكی از این  می باشد 
كه افزایش شاخص وفور منابع نفتی در ده كشور منتخب نفتی عضو اوپک موجب كاهش 
فساد شده است كه این نتیجه با نتایج فالحی و همکاران )1393( در داخل كشور نا همسو 
 می باشد. درنهایت نتایج رگرسیون حاكی از وجود رابطه قویاً مثبت میان متغیرهای توضیحی 
حاكمیت قانون و كارآمدی دولت با شاخص ادراک فساد  می باشد كه نشان می دهد هرچه 
این  پیدا می كند كه  به شدت كاهش  فساد  باشد،  بیشتر  قانون و كارآمدی دولت  حاكمیت 
نتایج  به طوركلی  نتایج مداح و همکاران )1390( در داخل كشور همسو  می باشد.  با  نتیجه 
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حاصل از برآورد مدل را شاید بتوان این گونه تفسیر كرد كه وفور منابع نفتی به خودی خود 
موجب پدید آمدن فساد نمی شود بلکه دالیل شکل گرفتن فساد را باید در عوامل دیگری 
قانون و كارآمدی دولت و همچنین  نظیر شاخص های حکمرانی خوب همچون حاكمیت 

سطح رفاه جامعه جستجو كرد.
 با توجه به این كه متغیر حاكمیت قانون بیشترین تأثیر را بر فساد دارد، آنچه سیاست گذاران 
بهبود  و  قانونی  قضایی،  اصالحات  شامل  نهادی  تغییرات  ایجاد  دهند  قرار  مدنظر  می توانند 
نظارت  افزایش مشاركت عمومی و  به اطالعات و همچنین  حقوق شهروندی در دسترسی 
اجتماعی در راستای باال بردن كیفیت و حاكمیت قانون  می باشد. كارآمدی دولت اثر قابل 
الکترونیک می تواند موجب شکل گیری دولتی  توجهی بر فساد دارد ازاین رو ایجاد دولت 
كارآمد در مصرف هزینه عمومی  شود و با دسترسی عامه به اطالعات و پاسخ گویی بیشتر 
دولت به شهروندان فساد كاهش یافته و رضایت عمومی افزایش پیدا می كند همچنین مدیران 
اقتصادی می توانند با استفاده از فناوری اطالعات فعالیت های پنهان و آشکار كاركنان خود را 

زیر نظر داشته باشند كه تأثیر به سزایی در كنترل و كاهش فساد خواهد داشت.
 از محدودیت های تحقیق باید به این نکته اشاره كرد كه عدم دسترسی به داده ها و اطالعات 

دو كشور عضو اوپک یعنی آنگوال و اكوادور، باعث عدم بررسی آن ها در این تحقیق شد.
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Non performing loans and available solutions
Mojtaba Majidi
Saeid rasouli

      

Current amount of Non-performing loans in Iranian banking sys-
tem has caused blocking of about 20% of total liquidity. By refer 
to statistics, Non-performing loans approximately consist of 14%-
15% of total credits of banks in Iran that is up to fourfold of the 
global norms. So, Non-performing loans became a real impasse 
in Iranian banking system and it is necessary to attempt for solving 
this problem by researching its reasons. In this article we explore 
and categorize reasons of shaping non-performing loans. Results 
show that managing deviations, decision-making mistakes and leg-
islation problems are the main reasons of this condition.
Keywords: Non-performing loans; Iranian banking system; 
General Inspection Organization.
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The Role of Control and Inspection in Promoting Administrative 
integrity and Confronting Administrative Corruption

Mohammad Sanaye
Hammed movahed nasab

Monitoring and inspection are two instruments for management 
system that have controling, deterrence and corrective role. It is 
defined the proper implementation of operational activities and to 
ensure compliance with laws and regulations and to achieve the 
desired goals and objectives and programs of every organization. 

The fight against corruption requires preventive and deterrent 
measures while, for the promotion of the administrative integrity, it 
is needed to adopt the initiatives which in addition to maintaining the 
current state of administrative integrity it. The article 28 in the law of 
integrity Promotion of administrative system, obliges The Council 
of national regulators to prepare the standard indicators for mea-
suring the administrative integrity. The council approved the nine 
indicators, including: Rule of law, establishment and development 
of electronic systems, transparency, oversight and internal controls, 
accountability, administrative and financial discipline, training, skills, 
development of religious culture and ethics, meritocracy and con-
sumption patterns and productivity.

Moreover, participation, accountability and justice are among those 
indicators that affect the administrative integrity and increase admin-
istrative efficiency, ensuring the proper implementation of laws. 
Keywords: inspection, control, the administrative integrity, 
the administrative integrity indicators.
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Investigating the effect of Socio-cultural and organizational 
factors on financial corruption;(A case study employees of 

banks and financial institutions of Khuzestan province)

Seyed Reza Pourghafari
Farhad Afsharnia

Gholam Hossein Karami
Mahmood Reza Mehrvarz

Saeed Sharifi

This study has investigated the role of socio-cultural and organi-
zational factors on financial corruption among employees of banks 
and financial institutions in Khuzestan. The study populations are 
15,000 employees of financial institutions, among which 384 peo-
ple were selected as sample using stratified random sampling 
method and Cochran sampling formula. The data collected through 
interviews with top managers in the first part and a questionnaire 
in the second part. Experts confirmed the validity and calculated 
reliability through Cornbrash’s alpha and Guttmann were 87/0 and 
86/0 respectively. Results showed that the average impact of or-
ganizational and socio-cultural factors on financial corruption was 
09/4 and 98/3 higher than the average. Organizational factors with 
an average of 62/1 have also a greater share in the creation and 
control of corruption than socio-cultural factors. According to the 
results the elements of Organizational Culture has a greater share 
in the creation and control of administrative corruption. Results also 
showed a significant difference between the respondents’ views 
on organizational factors in terms of education, Career history and 
socio-cultural factors in terms of education and Career history.

Key words: Corruption, financial corruption, culture, orga-
nizational factors, cultural factors
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Investigating the Perception of corruption and Its Related Factors
 a Case Study of Isfahan City

Dr. reza esmaeli
Ali seyfzadeh

 Corruption is a constantly changing phenomenon and which is influ-
enced by various factors such as socio-cultural, institutional and organi-
zational structures, structural policies and economic and political environ-
ments. Corruption as a form of social deviance among the main obstacles 
of economic and social development in communities. Corruption has two 
important aspects. The first is perception of corruption in society. The oth-
er is the indicators for measuring and evaluating it. The aim of this study 
was to investigate the perception of corruption and its determinants in 
Isfahan province. In this study, a questionnaire survey was used. The 
random sampling method used and the sample size is 394 to include an 
assessment of the validity and Cronbach’s alpha was used to calculate 
reliability. The results using SPSS software is both descriptive and ana-
lytical extracted.

The results show that: (1) there is a significant difference between men 
and women in perception of corruption.(2) there is a significant difference 
in perception of corruption concerning the level of education and marital 
status of respondents. (3) there is no significant difference between age 
and socio-economic status of the respondents and their perceptions of 
corruption.

Keywords: corruption, perception, perception of corruption
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Competency evaluation of GIO in Supervision on the provisions 
of the Judiciary Act

Reza Falsafi

This research tries to to answer the principle question considering 
that does the GIO as one of the subsidiary bodies of the judiciary 
have it Supervision Competency on the provisions of the Judicia-
ry Act? This study believes that such Competency exists for the 
GIO and proves it concerning the principles of the constitution, the 
Guardian Council’s interpretation views and GIO. 
Key words: Supervision, Judiciary Act, GIO
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Having natural resources and corruption: An analysis
(A case study of selected OPEC)

Dr. Mohammad Nabi  Shahiki Tash
Esmael Majidzade Badrabadi

This paper examines the relationship between the abundance of 
natural resources such as oil and corruption in OPEC countries 
using panel data and fixed effects model in the 2003-2013 peri-
od. Besides the oil resource abundance index of variables such 
as the rule of law, government effectiveness and GDP per capi-
ta is used as control variables. The regression results show that 
there is a negative relationship between the explanatory variables 
(abundance of oil resources, government effectiveness, the rule of 
law, and GDP per capita) and the corruption so that the increase 
in them, reduced corruption. Given the strong negative relationship 
between the rule of law and government effectiveness obtained 
with corruption index, The overall result of this research can be as 
stating that abundant oil resources itself does not give rise to cor-
ruption, but the reasons for taking other factors such as indicators 
of good governance.
Key words: Corruption, Rule of law, government effective-
ness, Natural Resource Curse, panel data model.
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