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سخن مدیر مسئول

به نام خالق یکتا

دانش  از فصلنامه تخصصی  انتشار شماره دیگری  توفیق  را كه  حمد و سپاس خداوند 
ارزیابی و فرصتی برای بازنمایی نتایج تحقیقات و پیمایش های ملی و تجربه هایی فراملی 
را در اختیار دست اندركاران این حوزه از سازمان بازرسی كل كشور قرار داد. در شماره 
تجربه های  بازتاب  كه  این دست  از  نوشته هایی  اقتصادی،  مباحث  اهمیت  به دلیل  حاضر، 
روال موجود  اگرچه  نوشته ها، خودنمایی می كند.  دیگر  میان  در  است  و خارجی  داخلی 
دانشگاهیان،  نوشته های  از  بهره گیری  گذشته،  از  برجای مانده  رسمی  به  فصلنامه  تهیه  در 
محققان و عالقه مندان داخلی حوزه های مرتبط با نظارت و بازرسی است اما هر از چندی، 
سوق دادن بخشی از مطالب این مجموعه به سوی نوشته های مراكز علمی- اجرایی فراملی 

می تواند بر غنای مجله و گسترش دامنه دانسته های خوانندگان بیافزاید.
انتقادها و آثار علمی عالقه مندان در راستای تقویت  پیشنهادها،  از نظرات،  چون همیشه، 
بنیان های دانشی این فصلنامه استقبال می نماییم و آن را عاملی مؤثر در بهبود كیفی آن می پنداریم.

                                                                                         بـمنـه  وكـرمــه 
                                                                                   ناصر سراج                                                                                                                              





مقاالت   علمی





سال هشتم
شماره 29
پاییز 139۵

مقایسه جایگاه، نقش و کارکرد دستگاه های نظارتی قوه قضاییه
در احیای حقوق عامه

دكتر محمدرضا حسینی1 
مجتبی جامعی2

مبحث نظارت و كنترل، همواره از موضوعات راهبردی و اساسی در جوامع امروزی محسوب 
شده و تأمین آن یکی از وظایف كلیدی حاكمیت به شمار می آید. پس از پیروزی شکوهمند انقالب 
تصویب  و  تدوین  ایران  اسالمی  اساسی جمهوری  قانون  در  نظارتی كشور،  نظام  اسالمی، ساختار 
گردید. در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، احیای حقوق عامه و پشتیبانی از حقوق شهروندان 
بر عهده ی قوه  قضاییه كه بخشی از حاكمیت می باشد قرار گرفته است. تعیین و تبیین حدود وظایف 
و اختیارات سازمان بازرسی كل كشور و دیوان عدالت اداری در قانون و این كه قانون گذار دو اصل 
از اصول قانون اساسی را به صورت مجزا برای این دو دستگاه در نظر گرفته، تأكیدی بر حاكمیت 
تا هیچ گونه  ایران می باشد،  قانون مداری در دستگاه های اجرایی جمهوری اسالمی  قانون و اجرای 
تعدی و تجاوز به حریم و حقوق آحاد جامعه صورت نگیرد. هدف از این پژوهش مقایسه نحوه ی 
نظارت و جایگاه دستگاه های نظارتی قوه قضاییه از منظر قانون اساسی و تطبیق آن ها و شناخت افتراق 
و اشتراكات دستگاه های نظارتی موصوف می باشد و این امر می تواند نسبت به پیدایش و تبلور نقش 
دستگاه های نظارتی قوه  قضاییه در میان دستگاه های اجرایی كشور مؤثر واقع گردد. این نوشتار با 
به  اسنادی و كتابخانه ای،  مطالعه  از  استفاده  با  داده ها  ابزار گردآوری  و  توصیفی  از روش  استفاده 

همراه مصاحبه با صاحب نظران و خبرگان دستگاه های نظارتی قوه  قضاییه صورت پذیرفته است.
واژگان کلیدی: دستگاه های نظارتی، قوه قضاییه، حقوق عمومی

rezahsn88@gmail.com 1- استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی
jameemoj@gmail.com 2- دانشجوی دكترای دانشگاه عالی دفاع ملی
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مقدمه 
رشد عمیق و گستره ی كنترل در حکومت ها، ازجمله مباحث مهمی است كه اقتدار و ثبات حکومت ها 
را می تواند در عرصه ی داخلی و بین المللی به تصویر بکشد )ساوه درودی، جامعی،110:1394( یکی از 
این راه ها كه امروزه، كشورها به آن توسل می جویند و بر آن تأكید دارند، دستگاه های نظارتی می باشد. 
پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، ساختار نظام نظارتی كشور، به نحوی نوین و جامع تر از 
گذشته در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بر پایه ی قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضاییه تدوین و 
تصویب گردیدكه نشان دهنده اهمیت و حساسیت امر نظارت و توجه ویژه حاكمیت و تدوین كنندگان 

قوانین، به تحقق این مهم می باشد.
درمورد  حکم  صدور  و  رسیدگی  اساسی،  قانون   1۵6 اصل  طبق  آن كه  بر  عالوه  قوه  قضاییه 
تظلمات، تعدیات، شکایات و حل وفصل دعاوی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل، آزادی های 
مشروع، پیشگیری از وقوع جرم و كشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین را بر عهده دارد، دارای 
یک وظیفه مهم و اساسی دیگر با عنوان »نظارت بر حسن اجرای قوانین« نیز   می باشد كه این وظیفه 
و سایر وظایف محوله را ازطریق ارگان های نظارتی خود انجام می دهد و به این صورت نقشی اساسی 

و جایگاهی بنیادین در اجرای امر نظارت دارد.
براساس بند 22 سیاست های كلی برنامه چهارم توسعه ابالغی مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
و بند ب ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی كل كشور، شورای دستگاه های نظارتی كشور، از 
پنج دستگاه نظارتی به نام های سازمان بازرسی كل كشور، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات 
كشور، وزارت اطالعات و سازمان حسابرسی تشکیل شده است. از این میان، سازمان بازرسی كل 
ساختار  جزء  اساسی(  قانون   173 )اصل  اداری  عدالت  دیوان  و  اساسی(  قانون   174 )اصل  كشور 
تشکیالتی قوه  قضاییه بوده و حسب مورد، امر نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین 
مقررات  و  قوانین  در چارچوب  را  تظلمات  و  به شکایات  رسیدگی  نیز  و  اجرایی  دستگاه های  در 

مربوطه بر عهده دارند.
بدیهی است این امر، موجبات جلوگیری از بروز و وقوع تخلفات، جرایم و سوء  جریانات اداری 
و نیز تضمین صحت سالمت امور و برقراری قانون مداری، مسئولیت پذیری، پاسخ گویی و كاهش 
فساد در دستگاه های اجرایی و همچنین تسریع و تسهیل فرآیند خدمات رسانی دستگاه های اجرایی 

دولت به عموم مردم را فراهم خواهد ساخت. )عباسی، جامعی، 4:139۵(
مؤسسات،  ادارات،  وزارتخانه ها،  عملکرد  نحوه ی  و  امور  روند  بر  نظارت  جایگاه  امروزه 
بر  را  سنگینی  رسالت  ناظران  و  بوده  برخوردار  اهمیت خاصی  از  آن،  نظایر  و  دولتی  شركت های 
با نظارت جدی،  به اهداف عالی و غایی جوامع  ازاین روی تحقق آرمانی و دستیابی  دوش دارند. 
مستمر و بایسته دستگاه های نظارتی بر روند امور و نحوه ی عملکرد دستگاه های اجرایی و كاركنان 
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مربوط در سطوح و رده های شغلی مختلف، می تواند موجبات افزایش سطح كمی و كیفی عملکرد، 
پاسخ گویی و خدمت رسانی بهینه به آحاد جامعه، جلوگیری و ممانعت از اعمال رویه های شخصی و 
سلیقه ای و غیرمتعارف و بعضاً فاقد محل قانونی، افزایش ضریب دقت و صحت انجام امور، كاهش 
سطح ایرادها و اشکال ها و نواقص امور، جلوگیری از وقوع تخلفات و جرایم احتمالی، حاكمیت 
نظم و انضباط كاری، ارتقای سطح انگیزه و احساس مسئولیت كاركنان را فراهم سازد و این مهم نیز، 
حركت جامعه را در مسیر نقشه ترسیمی اسناد باالدستی و خواست آرمانی جامعه امکان پذیر و عملی 
به پیدایش و تبلور نقش دستگاه های نظارتی قوه  قضاییه در میان  خواهد ساخت و می تواند نسبت 
دستگاه های اجرایی كشور مؤثر واقع گردد و چنانچه ضرورت وجودی و فلسفه بنیادین امر نظارت 
بر روند امور و نحوه ی عملکرد دستگاه های اجرایی كه مقوله ای بسیار حساس در پیشگیری و مبارزه 
با اشکال مختلف فساد در جامعه و برقراری عدالت و احقاق حقوق عامه می باشد، مغفول واقع گردد، 
به طورقطع، آثار و تبعات منفی عدیده و بروز و وقوع جرایمی همچون اختالس و رشوه در ادارات 

دولتی، ایجاد فساد اداری و شیوع گسترده آن، ظهور پیدا خواهد نمود.
تابع قوه  قضاییه، تالش  به ماهیت دو دستگاه  از پی خواهد آمد، ضمن اشاره مختصر  در آنچه 
خواهیم نمود تا فلسفه وجودی، نقاط اشتراک و افتراق آن دو را به آزمون بکشیم و از خالل این 

آزمون به چرایی دوگانگی این نظام پاسخ دهیم.
1 - سازمان بازرسی کل کشور

الف( پیشینه تاریخی سازمان بازرسی کل کشور
اهمیت  هیچ گاه  مدون،  قوانین  تدوین  و  تهیه  وضع،  زمان  از  و  ایران  در  قانون گذاری  بدو  از 
نظارت و بازرسی بر قانون گذاران پوشیده نمانده و در هر برهه، مقننین توجه خاصی را به این امر 
و  نظارت  هیأت  »نظامنامه  عنوان  با  قضایی  مراجع  بر  نظارت  امر  به  مربوط  مصوبه  اولین  داشته اند. 
تفتیش قضایی« پس از انقالب مشروطه و تدوین قوانین مملکتی و تشکیل وزارتخانه ها و ادارات با 
وظایف و اختیارات مشخص، در تاریخ 1308/4/10 به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید كه در 
این نظامنامه، واحد یا دستگاه مستقلی با عنوان سازمان یا اداره كل بازرسی و... پیش بینی نگردیده 
است، بلکه نظارت بر مراجع قضایی به وزیر دادگستری محول شد كه با تشکیل هیأتی با عنوان هیأت 
عنوان  با  دیگری  نظامنامه  نیز،  در سال 1310  و  می نموده  اقدام  اختیار  این  اعمال  به  نسبت  نظارت 
»نظامنامه تفتیش قضایی و اداری« به تصویب رسید. به موجب نظامنامه مزبور، نظارت و بازرسی از 

مراجع قضایی، برعهده رییس دادسرای دیوان عالی كشور بود.
در سال 1312، نظامنامه دیگری به نام نظامنامه تفتیش كل مملکتی تصویب شدكه در این نظامنامه، 
هیأت تفتیشه كل مملکتی به ریاست یکی از وزرا و به انتخاب هیأت دولت تشکیل شد كه این مصوبه 
تا سال 131۵  به قّوت خود باقی بود. بدین ترتیب از سال 1310 تا سال 131۵ نظارت و بازرسی از 
مراجع قضایی برعهده دادسرای »دیوان عالی كشور« واگذار شده بود. مقنن در قانون اصالح قسمتی 

مقایسه جایگاه، نقش و کارکرد دستگاه های نظارتی قوه قضاییه در احیای حقوق عامه
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از اصول تشکیالت عدلیه و استخدام قضات مصوب 131۵/10/6 وضعیت مذكور را دگرگون نموده 
و بازرسی از مراجع قضایی و سایر ادارات و وزارتخانه ها را به وزیر دادگستری محول كرده بود.

به موجب ماده 6 این قانون، وزیر عدلیه دارای سه دفتر اختصاصی به شرح زیر بود:
1. دفتر كل وزارتی مشتمل بر داراالنشاء، دفتر راكد، دفتر محرمانه

2. دفتر بازرسی كل كشور
3. دفتر كل بازرسی و تشکیالت وكالی عدلیه )احمدی گرجی، آرایی، 1392: 169( 

بدین ترتیب امور بازرسی كل كشور، با ریاست وزیر دادگستری انجام می شد، تا آن كه در تاریخ 
14 اسفند 1333، الیحه اصالح قسمتی از قانون اصول تشکیالت دادگستری و استخدام قضات در 
كمیسیون مشترک مجلسین به تصویب رسید كه مواد 7  الی 13 آن، اختصاص به بازرسی كل كشور 
داشت. قانون مذكور و آیین نامه اجرایی آن،  تا سال 1347 مورد عمل بود. اگرچه در سال 1337 به 
فرمان شاه مخلوع، بازرسی شاهنشاهی تأسیس شد، ولی این بازرسی چون مجوز قانونی نداشت در 

سال 1341 به دستور دولت وقت تعطیل و بازرسی كل كشور به وظایف قانونی خود ادامه داد.
در سال 1347، قانون تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی مشتمل بر 14 ماده و دو تبصره به تصویب 
مجلس شورای ملی وقت رسید. به موجب این قانون، اداره كل بازرسی كشور به اداره كل بازرسی 
وزارت دادگستری كه وظیفه آن منحصراً رسیدگی به امور قضایی و اداری دادگستری بود، تبدیل و 

سایر وظایف اداره كل بازرسی كشور به سازمان بازرسی شاهنشاهی محول شد.
در این سال به موجب قانون تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی، امر بازرسی از مراجع قضایی و 
مراجع دیگر از هم تفکیک گردید. براساس ماده  1 این قانون به منظور رسیدگی به شکایت مردم از 
كاركنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و سازمان های انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت، شهربانی 
مؤسسات  و  شهردار  بودن  انتصابی  درصورت  شهرداری ها  و  كشور  كل  ژاندارمری  و  كشور  كل 
عام المنفعه و كلیه سازمان هایی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آن ها متعلق به دولت است یا دولت به 
نظارت  بازرسی شاهنشاهی تحت  به نام سازمان  نظارت می نماید، سازمانی  بر آن ها  انحاء  از  نحوی 
بازرسی شاهنشاهی،  از تشکیل سازمان  قانون مذكور، پس  بنابر مفاد ماده 9  عالیه تشکیل می شود. 
اداره كل بازرسی كشور با عنوان اداره كل بازرسی وزارت دادگستری برای رسیدگی به امور قضایی 
و اداری وزارت دادگستری، طبق قوانین مربوط به خود انجام وظیفه خواهد نمود و سایر وظایف اداره 
كل بازرسی كشور كه به  موجب قوانین مقرر گردیده به سازمان بازرسی شاهنشاهی محول می گردد.

چنان كه مالحظه می شود پس از تشکیل این سازمان، اداره كل بازرسی كشور كه یکی از ادارات 
وزارت دادگستری محسوب می شد، همچنان امر بازرسی از مراجع قضایی و واحدهای تابعه وزارت 
دادگستری را برعهده داشت. با پیروزی انقالب اسالمی، به موجب مصوبه مورخه 13۵7/12/7 شورای 
انقالب، این تشکیالت )سازمان بازرسی شاهنشاهی( به »بازرسی كل كشور« تغییر نام یافته و طی 4  
مرحله در سال های 1360 ،  137۵، 1387 و 1393  براساس مصوبات مجلس شورای اسالمی، دچار 
برخی تغییرات ساختاری و افزایش حوزه اختیارات در بخش نظارت و مکلف كردن دستگاه های 
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ذی ربط به اجرای پیشنهادهای بازرسی، شده است )فتاحی اردكانی، 1391: ۵1(.
ب( جایگاه سازمان بازرسی کل کشور ازنظر قانون اساسی جمهوری ایران

براساس اصل 1۵6 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به طور مشخص و منجز، چنین تصریح 
و مقرر گردیده است: قوه  قضاییه قوه ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و مسئول 

تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
رفع  و  دعاوی  حل وفصل  شکایات،  تعدیات،  تظلمات،  درمورد  حکم  صدور  و  رسیدگی   .1

خصومات و اخذ تصمیم و اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبیه، كه قانون معین می كند.
2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع

3. نظارت بر حسن اجرای قوانین
4. كشف جرم و تعقیب و مجازات، تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسالم

۵. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمین
بر  »نظارت  بر  مبنی  قوه  قضاییه  وظایف  بند سوم  بر  ناظر  كه  اساسی1  قانون  اصل 174  براساس 
حسن اجرای قوانین«  می باشد. سازمان بازرسی كل كشور به عنوان مرجع عالی نظارتی كشور، وظیفه 
نظارت بر روند امور و نحوه ی عملکرد دستگاه های اداری كشور، از حیث نظارت بر حسن اجرای 

امور و اجرای صحیح قوانین را عهده دار می باشد.
ج( تعریف نظارت و بازرسی از منظر قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

درباره ی  الزم  اطالعات  جمع آوری  به منظور  هدف دار  و  منظم  و  مستمر  فعالیت های  مجموعه 
مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات دستگاه های مشمول بازرسی، تجزیه وتحلیل آن ها، تطبیق عملکرد 
دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارایه پیشنهادهای مناسب درجهت حسن جریان امور )تبصره 

ماده 1 قانون تشکیل سازمان بازرسی كل كشور(.
بازرسی كل كشور،  قانون تشکیل سازمان  اجرایی  ماده 4 آیین نامه  الف و ب  بندهای  براساس 
امور و اجرای صحیح قوانین،  از حیث حسن جریان  بازرسی،  اداری مشمول  عملکرد دستگاه های 
رشد،  درجه ی  و  طرح ها  برنامه ها،  انجام  دستگاه ها،  وظایف  و  مأموریت  با  ساختار  تناسب  شامل 
ارتقا و نیل به اهداف تعیین شده در سیاست ها و برنامه های مصوب، شناسایی نقاط قوت و ضعف، 
فرصت ها و تهدیدات، مفاسد اداری و مالی و همچنین نحوه ی عملکرد و رفتار مسئوالن از حیث 
اصول مدیریت، استفاده از منابع، ایجاد تحول و به كارگیری فن آوری های نوین درجهت تسریع و 
تسهیل در امور و نیز صحت عمل، حسن شهرت، انضباط، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی، رعایت 

1- اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، چنین مقرر داشته است: براساس حق نظارت قوه 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  قضاییه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این 

سازمان را قانون تعیین می كند.

مقایسه جایگاه، نقش و کارکرد دستگاه های نظارتی قوه قضاییه در احیای حقوق عامه
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حقوق مردم و اخالق حرفه ای و شئون اسالمی، باید موردتوجه قرار گیرد.
د( شیوه های مختلف نظارت و بازرسی

برنامه ای:
قلمرو  تعیین  با  ساالنه  منظم  و  مدون  برنامه های  براساس  مستمر  بازرسی  و  نظارتی  فعالیت های 

موضوعی، محیطی و زمانی )بند د ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان(.
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 تشکیل سازمان بازرسی كل كشور، انجام می گیرد )بند و ماده 

1 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان(.
موردی:

محدوده  در  جریان  سوء   یا  تخلف  وقوع  بر  دایر  به دلیل  مقرون  اعالمات  و  شکایات  بررسی 
صالحیت سازمان. )بند ه ماده آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان(

ه( دستگاه های مشمول نظارت و بازرسی
كلیه وزارتخانه ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان ها و دستگاه های تابعه قوه  
قضاییه، نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات و شركت های دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته 
به آن ها، دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام المنفعه، نهادهای انقالبی و سازمان هایی كه تمام یا قسمتی 
از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء 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 می باشد. )بند الف ماده 2 قانون تشکیل سازمان(
و( وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور

براساس قانون سازمان بازرسی كل كشور و آیین نامه اجرایی آن، وظایف و اختیارات سازمان 
بازرسی كل كشور، به شرح زیر می باشد:

1- نظارت و بازرسی مستمر و موردی از دستگاه های مشمول بازرسی موضوع بند الف ماده 2 
قانون تشکیل سازمان.

2- انجام بازرسی های فوق العاده، حسب دستور مقام معظم رهبری و یا به دستور رییس قوه  قضاییه 
و یا درخواست رییس جمهور و یا كمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسالمی 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  )بند ب قانون تشکیل سازمان(.
و  وزارتخانه ها  مالی درخصوص  و  اداری  سوء جریانات  و  نارسایی ها  تخلف،  موارد  اعالم   -3
نهادهای انقالب اسالمی و بنیادها به مراجع و مقامات ذی صالح )بند ج ماده 2 قانون تشکیل سازمان(.

4- ارسال گزارش به مراجع قضایی درخصوص كشف وقوع جرایم دارای حیثیت عمومی چنانچه 
عمل ارتکابی دارای عناوینی ازجمله تخلفات اداری، انضباطی و یا انتظامی باشد، مراتب مستقیماً به 
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مراجع ذی ربط اعالم خواهد شد )بند د ماده 2 قانون تشکیل سازمان(.
آن ها،  تضییع  و  عمومی  حقوق  و  دولتی  اموال  به  خسارت  ورود  به  منتهی  جرایم  درمورد   -۵
دادستان ضمن تعقیب كیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح، درصورت احراز ورود خسارت و 
ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می نماید. )تبصره 

1 بند د ماده 2 قانون تشکیل سازمان(.
دستورالعمل های  بخش نامه،  تصویب نامه،  آیین نامه،  به  مربوط  بازرسی  گزارش های  ارسال   -6
موارد  در  تخلف  تشخیص  از  حاكی  كه  غیردولتی  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  و شکایات  صادره 
فوق الذكر باشد، برای رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری )تبصره 2 بند د ماده 2 قانون 

تشکیل سازمان(.
7- ارسال گزارش های بازرسی متضمن اعالم تخلف اداری مدیران كل ادارات و مقامات باالتر 
تا سطح وزرا و هم طراز آنان جهت رسیدگی به هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری )بند ه 

ماده 2 قانون تشکیل سازمان(.
توضیح این كه: رسیدگی به تخلفات مقامات و كاركنان قوای قضاییه و مقننه و نیروهای مسلح، 

شورای نگهبان و دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این ماده مستثنا است.
8- پیگیری انجام پیشنهادهای مندرج در گزارش های ارسالی به مراجع ذی ربط تا حصول نتیجه 

نهایی )ماده 10 قانون تشکیل سازمان(.
شایان ذكر است سازمان بازرسی كل كشور، عالوه بر موارد فوق كه مکلف به انجام آن می باشد، 

حسب مورد نیز می تواند نسبت به انجام موارد زیر اقدامات الزم را معمول نماید:
الف – بهره گیری از توان تشکل های غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخش های 
تشکیل  قانون   11 ماده  الف  )بند  محوله  وظایف  انجام  به منظور  مردمی  و  صنفی  تخصصی،  علمی، 
سازمان(. در این راستا، سازمان می تواند از ظرفیت تشکل های غیردولتی و مردم نهاد و افراد واجد شرایط، 
درحدود اختیارات قانونی در زمینه های مختلف ازجمله در امر پیشگیری از وقوع جرم، جلوگیری از 
تضییع اموال عمومی و منابع طبیعی، حفظ محیط زیست و ارتقای میزان سالمت نظام اداری و مقابله با 
فساد، توسعه فرهنگ قانون مداری و كسب اطالعات و اخبار ارزیابی ها و پیشنهادها بهره مند شود و از 
نیروهای متخصص و كارشناس تشکل های مذكور در انجام برنامه های نظارت و بازرسی، انجام بررسی 

و مشاوره های تخصصی حسب مورد استفاده نماید )ماده 6۵ آیین نامه اجرایی قانون سازمان(.
با حفظ  نظارتی كشور  دستگاه های  مسئوالن  با  منظم  و  مستمر  هماهنگی های الزم،  ایجاد  ب- 
اثربخشی  افزایش  و  ارتقای كیفی و كمی  به منظور  ذاتی هر دستگاه،  و  قانونی  اختیارات  استقالل، 
اقدامات نظارتی و پرهیز از كارهای موازی و غیرضروری و تقویت مدیریت كشور و ارایه گزارش 

نتایج حاصله به رؤسای قوای سه گانه )بند ب ماده 11 قانون تشکیل سازمان(.
سازمان بازرسی كل كشور موظف است، ساختار مناسب دبیرخانه شورای دستگاه های نظارتی 
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كشور را طراحی و با تعیین پست های سازمانی الزم، نسبت به تنظیم و پیگیری امور شورا و تشکیل 
شوراهای متناظر استانی، كارگروه های تخصصی و واحدهای مرتبط مذكور در اساسنامه اقدام نماید 

)ماده 62 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان(.
پ- معرفی نماینده، به مجامع و شوراهای تصمیم گیر در معامالت دستگاه های دولتی و عمومی 
غیردولتی و دستگاه های مشمول بازرسی به عنوان ناظر بدون حق رأی درجهت انجام وظیفه نظارتی 

 )بندج ماده 11 قانون تشکیل سازمان(.
توضیح این كه، در اجرای بند پ فوق، اقدامات سه گانه آتی، توسط سازمان انجام می گیرد:

- شناسایی مجامع و شوراهای تصمیم گیر در معامالت )بند الف ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون 
تشکیل سازمان(.

مشمول  برنامه ریزی كشور دستگاه های  و  مدیریت  اطالع رسانی سازمان  پایگاه  از  بهره گیری   -
بازرسی و مجامع و شوراها به منظور ایجاد بانک اطالعات مربوط به مزایده ها، مناقصه ها، قراردادها و 
معامالت دستگاه های مشمول بازرسی، تجزیه وتحلیل مناسب و تشخیص اولویت ها و اعزام نماینده یا 
نمایندگان مطلع به مجامع و شوراها و كمیسیون های مربوط )بند ب ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون 

تشکیل سازمان(.
- تدوین و ابالغ نحوه ی اقدام ناظرین به منظور ایجاد رویه واحد،  دستورالعمل اجرایی چگونگی 
ثبت و ضبط اطالعات، تشخیص اولویت ها و نیز آگاه سازی كاركنان سازمان نسبت به اجرای صحیح 

قانون ازطریق آموزش های الزم )بند ج ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان(.
ت- ارایه گزارش های نظارتی هشداردهنده به هنگام به مقامات مسئول برای پیشگیری از وقوع 

جرم، تخلف و سوء  جریانات احتمالی )بند د ماده 11 قانون تشکیل سازمان(.
ارتقای سالمت  به منظور  عمومی  رسانه های  ازطریق  عمومی  آگاهی بخشی  و  اطالع رسانی  ث- 
نظام اداری و مقابله با فساد، با رعایت مقررات مقرر در قانون آیین دادرسی كیفری )بند ه ماده 11 

قانون تشکیل سازمان(
 ج- بهره گیری از فناوری های نوین و برقراری ارتباط الکترونیکی با دستگاه های مشمول بازرسی، 
به منظور دریافت اطالعات الزم از سامانه دستگاه های مشمول بازرسی و سپس تجزیه وتحلیل آن ها با 
رعایت اصول و قواعد علمی و النهایه ارسال گزارش های مربوط همراه با استنتاج و ارایه پیشنهادهای 
مناسب، به مراجع ذی ربط. در این راستا، مسئوالن ذی ربط دستگاه های مذكور مکلف اند زمینه ایجاد 
ارتباط الکترونیک و استفاده از فن آوری های نوین اطالعاتی را برای سازمان فراهم آورند )ماده 18 

آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان(.
چ- ارسال شکایات و اعالمات راجع به سوء جریانات اداری و مالی یا تخلف از قانون و مقررات 
و  اطالعات ها  و حفاظت  به شکایات، حراست ها  رسیدگی  و  عملکرد  ارزیابی  نظارت،  ادارات  به 
بازرسان قانونی دستگاه های مشمول نظارت و بازرسی و خواستار اعالم نتیجه در ظرف مدت معین 
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)ماده 64 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان(.
از  دعوت  مکاتبه،  ازطریق  بازرسی  گزارش های  در  مندرج  پیشنهادهای  اجرای  پیگیری   - ح 
مسئوالن ذی ربط، اعزام بازرس یا هیأت بازرسی و یا هر طریق قانونی دیگر تا حصول نتیجه نهایی 

)ماده ۵4 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان(.
2 - دیوان عدالت اداری

الف- پیشینه تاریخی دیوان عدالت اداری
اداری آمده  با عنوان دیوان عدالت  ایران،  اسالمی  اساسی جمهوری  قانون  آنچه در اصل 173 
است، بدین شکل سابقه تاریخی نداشته است. در واقع نخستین تأسیسی كه در ایران به مرجع اداری 
)ه.ق(   1333 رجب   21 مصوب  ایران«  مملکت  كل  مالیه  وزارت  تشکیالت  »قانون  دارد  شباهت 
می باشد كه موسوم به »اداره محاكمات مالیه« بود. سپس در قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و 
دولت مصوب 12 آبان ماه 1309 مرجعی به نام محاكمات مالیه )دیوان دادرسی دارایی( تشکیل شد 
)شمس، 1380: 133(. در زمان رژیم سابق با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی آن 
كشور قانون راجع به شورای دولتی در سال 1339 به تصویب رسید، ولی این قانون هرگز اجرا نشد.

رسیدگی  برای  اسالمی،  جمهوری  اساسی  قانون   173 اصل  براساس  اسالمی،  انقالب  از  پس 
گردید  تأسیس  اداری  عدالت  دیوان  به نام  قضایی  عالی  مرجع  یک  اداری،  شکایات  و  دعاوی  به 

)طباطبایی موتمنی، 13۵6: 423(.
به طور رسمی تشکیل شده و آغاز  قانون مصوب 4 بهمن 1360،  به موجب  اداری  دیوان عدالت 

به كار كرد كه قانون مزبور تاكنون چهار بار اصالح شده است كه عبارت اند از:
1( قانون الحاق پنج تبصره به مواد 1۵، 18، 19 مصوب 1373/3/26

2( قانون اصالحی مصوب 1378/2/9
3( قانون اصالحی مصوب 138۵/3/9 مجلس شورای اسالمی كه با جایگزینی مواد 13 و بند 11 
ماده 19 این قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 138۵/9/2۵ از سوی آن مجمع 

موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است.
4( قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/2۵

ب - جایگاه دیوان عدالت اداری از منظر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
قوه قضاییه عهده دار وظایف  ایران،  اسالمی  اساسی جمهوری  قانون  براساس تصریح اصل 1۵6 

پنج گانه زیر می باشد:
رفع  و  دعاوی  حل وفصل  شکایات،  تعدیات،  تظلمات،  درمورد  حکم  صدور  و  رسیدگی   .1

خصومات و اخذ تصمیم و اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبیه، كه قانون معین می كند.

مقایسه جایگاه، نقش و کارکرد دستگاه های نظارتی قوه قضاییه در احیای حقوق عامه
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2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع
3. نظارت بر حسن اجرای قوانین

4. كشف جرم و تعقیب و مجازات، تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسالم
۵. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمین

»به منظور  است،  گردیده  مقرر  چنین  مذكور،  عالی  قانون   173 اصل  به موجب  نیز،  همین رو  از 
رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم، نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی 
و احقاق حقوق آن ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه  قضاییه تأسیس می گردد. 

حدود اختیارات و نحوه ی عمل این دیوان را قانون تعیین می كند«.
بنابراین نظارت یا كنترل موردنظر، به معنی دخالت مصطلح نیست بلکه به معنی تطبیق عملیات هر 

سازمان اداری با مقررات و قوانین كشوری و همچنین مصوبات و آیین نامه های قوه  مجریه با قوانین است.
نظر به موضوع بحث كه جایگاه دیوان عدالت اداری در قانون اساسی است، محور اصلی، پیرامون 
نظارتی است كه دیوان عدالت اداری بر تصمیمات، اعمال و مصوبات قوه  مجریه اعمال می نماید، 
از این رو، جنبه دیگر نظارت قضایی كه در صدر اصل 1701 قانون اساسی به آن تصریح شده است، 
موردتوجه نمی باشد. یکی از راه های اعمال نظارت قضایی بر تصمیمات، اعمال و آیین نامه های قوه 

 مجریه، دیوان عدالت اداری می باشد.
نظارت قضایی یادشده می تواند دارای اشکال مختلفی باشد:

الف( نظارت از جهت عدم تجاوز مأمورین به خدمات اداری عمومی از حدود صالحیت های 
ذاتی، محلی و شخصی

ب( نظارت از جهت اطمینان از عدم سوءاستفاده مأمورین از قدرت
ج( نظارت ازجهت اطمینان از رعایت تشریفات اداری مانند صدور گواهی نامه تحصیلی یا پروانه 

رانندگی بدون لحاظ قواعد شکلی
د( نظارت از جهت عدم مغایرت تصمیمات اداری با قانون

و كمیسیون هایی  اداری  تخلفات  به  هیأت های رسیدگی  قطعی  و تصمیمات  آراء  بر  نظارت  ه( 
مانند كمیسیون های مالیاتی، هیأت حل اختالف كارگر و كارفرما از حیث نقض قوانین و مقررات یا 

مخالفت با آن ها )انصاری،1384: 1۵2(
همان گونه كه مالحظه می شود كنترل بر تصمیمات و اعمال قوه  مجریه و رسیدگی به شکایات در 

این خصوص برعهده  دیوان عدالت اداری است و این امر، مهم ترین شأن و كاركرد دیوان می باشد.
مضافاً این كه جایگاه دیوان عدالت اداری، در تأمین عدالت اداری جایگاهی بی بدیل است، زیرا 
براساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، دولت موظف می باشد تا همه امکانات خود را برای 
رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی و ایجاد نظام 
1- اصل 170 قانون اساسی، چنین مقرر داشته است: قضات دادگاه ها مکلف اند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی كه مخالف با قوانین و 
مقررات اسالمی یا خارج از حدود اختیارات قوه  مجریه است خودداری كنند و هركس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری 

تقاضا كند.
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اداری صحیح و حذف تشکیالت غیرضروری به كار گیرد )بندهای 9 و 10 اصل سوم قانون اساسی(.
می باشد.  حقوقی  سیاسی–  حاكمیت  مجموعه  اساسی  قانون  سوم  اصل  در  دولت  لفظ  از  مراد 
بنابراین به كارگیری تمام امکانات برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد نظام اداری صحیح نیز ازجمله 
اداری ازطریق  از حاكمیت است كه در گستره ی حقوق  به عنوان بخشی  وظایف كلی قوه  قضاییه 

دیوان عدالت اداری اعمال می شود.
احیای حقوق عامه و گسترش عدالت اداری و آزادی های مشروع كه در قانون اساسی شناسایی شده 
و ممکن است در جریان تصمیمات و اعمال مقامات دولتی ضایع شود، ازجمله وظایف كلی قوه 

 قضاییه است كه ازطریق دیوان عدالت اداری بخش مهمی از آن تأمین و تضمین می شود.
ج - صالحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی آن

براساس  اداری،  عالی  دادگاه  تأسیس حقوقی جدید و یک  به عنوان یک  اداری  دیوان عدالت 
اصل 173 قانون اساسی تشکیل گردیده است كه به موجب ماده 10 قانون تشکیالت و آیین دادرسی 
به  اختیارات مرجع قضایی مذكور،  اداری مصوب 1392/3/2۵، صالحیت و حدود  دیوان عدالت 

شرح زیر می باشد:
الف – رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

• تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شركت های 
دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیالت و نهادهای انقالبی و مؤسسات وابسته به آن ها
• تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور در بند  الف در امور راجع به وظایف آن ها

ب– رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات 
اداری و كمیسیون هایی مانند: كمیسیون های مالیاتی، هیأت حل اختالف كارگر كارفرما، كمیسیون 
موضوع ماده )100 ( قانون شهرداری های منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها.

پ– رسیدگی به شکایات قضات و مشموالن قانون مدیریت خدمات كشوری و سایر مستخدمان 
واحدها و مؤسسات مذكور در بند )1( و مستخدمان مؤسساتی كه شمول این قانون نسبت به آن ها 

محتاج ذكر نام است اعم از لشکری و كشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
شایان ذكر است كه تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهای 

)1( و )2( این ماده پس از صدور رأی در دیوان مبنی بر وقوع تخلف، با دادگاه عمومی است.
انتظامی  دادگاه های  و  نظامی  و  دادگستری  قضایی  مراجع  سایر  و  دادگاه ها  آرای  و  تصمیمات 
قضات دادگستری و نیروهای مسلح، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد. همچنین حدود 

وظایف و صالحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر می باشد:
الف( رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر 
نظامات و مقررات دولت و شهرداری های و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی كه مقررات 
یا تجاوز یا سوءاستفاده  یا عدم صالحیت مرجع مربوط  قانون و  یا  با شرع  به علت مغایرت  مذكور 
از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی كه موجب تضییع 

مقایسه جایگاه، نقش و کارکرد دستگاه های نظارتی قوه قضاییه در احیای حقوق عامه
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حقوق اشخاص می شود.
ب ( صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه كه آرای متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
پ( صدور رأی ایجاد رویه كه در موضوع واحد، آرای مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.

و  بخش نامه ها  آیین نامه ها،  صرفاً  و  قوه  قضاییه  قضایی  تصمیمات  به  رسیدگی  این كه،  توضیح 
تصمیمات رییس قوه  قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، 

مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.
د- ضمانت اجرای آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری

كلیه اشخاص و مراجع مذكور در ماده 10 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 
كه در بخش سوم مورد اشاره قرار گرفت، مکلف اند آرای دیوان را پس از ابالغ به فوریت اجرا نمایند.

نکات موردتوجه در این رابطه، عبارت است از:
الف( شعب دیوان پس از ابالغ رأی به محکوم علیه، یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد 
اجرای احکام دیوان ارسال می نمایند. محکوم علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای 
كامل آن یا جلب رضایت محکوم له اقدام و نتیجه را به طور كتبی به واحدهای اجرای احکام دیوان 

گزارش نماید )ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری(.
ب( هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی كشور مسئوالن ذی ربط 
از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی نفع یا رییس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، 
مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده 

محکوم می شود )ماده 109 همان(.
پ( درصورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام 
دیوان، مراتب را به رییس دیوان گزارش می كند. رییس دیوان بالفاصله پرونده را به شعبه صادركننده 
رأی قطعی ارجاع می نماید شعبه مذكور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی 
و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید 

)ماده 110 همان(.
در مواردی كه اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا كمیسیونی مركب از 
دو یا چند نفر باشد و اعضای آن ها از تبعیت حکم صادرشده استنکاف نمایند، تمامی اعضای مؤثر 
در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می شوند. مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت 

عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.
شعبه رسیدگی كننده به استنکاف، ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به 
اجرای  هفته جهت  نماید، حداكثر یک  استمهال  تقاضای  مستنکف  چنانچه  می نماید.  تفهیم  آن ها 
حکم و اعالم به دیوان، به وی مهلت داده می شود و در غیراین صورت و یا پس از انقضای مهلت، 
مشمول حکم مقرر در ماده 112 قانون مذكور، قرار می گیرد. درصورتی كه محکوم علیه، از اجرای 
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رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادركننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال 
و جبران خسارات وارده محکوم شود. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابالغ، قابل  تجدیدنظر 
در شعبه تجدیدنظر دیوان می باشد و درصورتی كه رأی مذكور در شعبه تجدیدنظر صادرشده باشد 

به شعبه هم عرض ارجاع می گردد )ماده 112، قانون دیوان عدالت اداری(.
3- اشتراک و افتراق دستگاه های نظارتی قوه قضاییه؛ سازمان بازرسی کل کشور و 

دیوان عدالت اداری
نظر به موضوع این بخش كه صرفاً ناظر بر وجوه اشتراک و افتراق جایگاه دیوان عدالت اداری 
و  وظایف  جایگاه،  استنادی  و  استداللی  تشریح  از  منصرف  و  بوده  كشور  كل  بازرسی  سازمان  و 
اختیارات قانونی هر دو مرجع فوق از حیث حقوقی و مقررات حاكم بر هركدام می باشد، لذا صرفاً به 
بررسی اجمالی وجوه اشتراک و افتراق دو مرجع یادشده با مصاحبه با برخی صاحب نظران، خبرگان 

و مدیران دستگاه های نظارتی قوه  قضاییه اكتفا می گردد:
جایگاه دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی كل كشور به طور كاماًل مشخص، منّجز و مجزا، 
به ترتیب اصول 173 و 174 قانون اساسی به عنوان قانون عالی نظام جمهوری اسالمی ایران، تصریح شده 
است. هر دو مرجع، زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل و رییس هركدام، از قضات با سابقه و مستقیماً 
توسط رییس قوه  قضاییه انتخاب و منصوب می شود. بخشی از نیروهای هر دو مرجع، اختصاص به 
دارندگان پایه های قضایی دارد. هر دو مرجع یاد شده، دارای قانون خاص خود هستند كه قانون اولیه 
هر دو مصوب سال 1360 مجلس شورای اسالمی می باشد كه البته بعدها مورد تغییرات، اضافات و 
الحاقاتی شده است. حوزه های رسیدگی و نظارتی هر دو مرجع، حسب مورد، ناظر بر دستگاه های 
دولتی، اجرایی و اداری می باشد. لیکن دایره شمول سازمان بازرسی كل كشور طبق ماده 1 قانون 

تشکیل این سازمان مقداری گسترده تر است.
ازلحاظ افتراق، مهم ترین آن همین است كه شأن دیوان عدالت اداری، شأن و جایگاه رسیدگی 
قضایی به تظلم خواهی و اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به تصمیمات و اقدامات 
وزارتخانه ها، سازمان ها، شركت های دولتی، شهرداری ها و نهادهای انقالبی و مؤسسات وابسته آن ها 
و نیز تصمیمات و اقدامات مأموران مربوط و همچنین تصمیمات و آرای قطعی دادگاه های اداری، 
هیأت های بررسی و كمیسیون های مختلف مطرح در قانون دیوان عدالت اداری می باشد كه مشخصاً 
از سوی قضات بلندپایه شعب بدوی و شعب تجدیدنظر انجام می پذیرد و حسب مورد هیأت عمومی 
مرجع مذكور انجام می گیرد درخصوص آرای قطعی یا قطعیت  یافته كه مورد اعتراض قرارگرفته 
نیز با چارچوب و سازوكاری كه قانون پیش بینی كرده است، می توان ورود كرد. لذا همان طوركه 
می بینیم، شأن و جایگاه دیوان،  قضایی است، رأی قضایی اعم از حکم و قرار صادر و ابالغ می كند و 
دستگاه مورد شکایت هم مکلف به اجرای رأی است. مضافاً این كه مجموعه ای به نام اجرای احکام، 
اداری  عدالت  دیوان  عمومی  هیأت  و  شعب  سوی  از  صادره  یافته  قطعیت  آرای  اجرای  عهده دار 

مقایسه جایگاه، نقش و کارکرد دستگاه های نظارتی قوه قضاییه در احیای حقوق عامه
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می باشد چنانچه مدیر یا هر مقام مسئولی، از اجرای مفاد رأی قطعی، استنکاف نماید، برابر قانون و 
با توجه به فرآیند و سازوكاری كه در قانون پیش بینی شده است، به عنوان مستنکف، قابلیت تعقیب 
كیفری و اعمال مجازات جزایی را دارد. درحالی كه، شأن و جایگاه سازمان بازرسی كل كشور شأن 
و جایگاه، نظارتی است كه این عمده ترین تفاوت یا وجه افتراق سازمان بازرسی كل كشور و دیوان 

عدالت اداری می باشد.
سازمان بازرسی كل كشور برای نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین زیر نظر 
رییس قوه  قضاییه تشکیل می شود و دیوان عدالت برای رسیدگی به شکایات و تظلم خواهی به شرح 
بازرسی های  و  نظارت  ازطریق  را  بازرسی كل كشور، وظایف خود  فوق تشکیل می شود. سازمان 
سازمان  گزارش  اگر  درنهایت  و  می كند  اعمال  فوق العاده  و  موردی  برنامه ای،  بر  مشتمل  سه گانه 
بازرسی، متضمن وقوع سوء جریان، تخلف و یا جرمی باشد، دیگر سازمان حق رسیدگی و صدور 
رأی اعم از اداری یا قضایی را ندارد، زیرا وظیفه اش فقط نظارت و بازرسی بوده و در این قبیل موارد، 
مکلف است گزارش اختصاصی خود را همراه با اسناد و مدارک،  استدالالت و استناداتی كه دارد به 
مراجع ذی صالح قانونی ارسال كند. اگر مورد، تخلف اداری باشد، مراتب باید به مرجع ذی صالح 
برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و اگر عمل موردنظر واجد وصف جزایی باشد، 

به مرجع قضایی ذی صالح منعکس شود. 
بنابراین، سازمان بازرسی كل كشور در مقام رسیدگی و اصدار رأی نیست، بلکه در مقام نظارت و 
بازرسی و درصورت لزوم تهیه و ارسال گزارش به مراجع ذی صالح قانونی است و آن مرجع قضایی 
یا اداری نیز رسیدگی های خود را انجام داده و نتیجه را به سازمان اعالم می كند. البته نماینده سازمان 
می تواند به اعتبار جایگاه و به عنوان گزارش دهنده، موضوع را پیگیری و وفق مقررات قانونی، نسبت 
به ارایه لوایح، مستندات و یا اعتراضات خود اقدام نماید. همچنین سازمان به اعتبار حدود وظایف 
و اختیاراتی كه دارد می تواند به منظور پیشگیری از بحران های اجتماعی، سوء جریانات مهم، وقوع 
جرایم و نقض قوانین، به مقامات و مسئولین مربوط گزارش های هشداردهنده بدهد. سازمان بازرسی 
كل كشور به فراخور نتایج حاصل از بازرسی ها می تواند پیشنهادهای الزم را ارایه كند. زیرا وظیفه 
سازمان نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری كشور است لذا 
بدیهی است كه در این راستا، متوجه اشکال، ایراد، اشتباه و نواقص موجود در روند امور و نحوه ی 
عملکرد دستگاه های بازرسی شونده و كاركنان مربوطه شده و به تبع این امر، پیشنهادهای الزم را 
احصا و ارایه نموده و تا رفع آن نواقص و ایرادات نیز، اجرای پیشنهادها را پیگیری می كند. مرجع 
مورد بازرسی نیز، مکلف است پیشنهادهای سازمان را اجرا نماید و اگر انجام نداد و دلیل موجهی 
نیز نداشت، سازمان می تواند تقاضای تعقیب كیفری آن مقام مسئول را به لحاظ استنکاف از اجرای 

پیشنهادهای سازمان، از مراجع قضایی ذی صالح   درخواست كند.
نکته دیگر آن است كه سازمان بازرسی كل كشور، تنها به رسیدگی مراجعات حضوری اكتفا 
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نمی كند، بلکه بر مبنای شرح وظایف و اختیارات قانونی كه دارد، رأساً می تواند در قالب نظارت و 
بازرسی های موردی، برنامه ای و فوق العاده، وارد شود اما دیوان عدالت اداری، رأساً و بدون شکایت 
آن،  به  رسیدگی  و  دیوان  در  پرونده  تشکیل  چراكه  شود؛  وارد  موضوعات  به  نمی تواند  اشخاص 

سازوكار خاص خود را دارد.
سازمان بازرسی می تواند به فرآیند، امور و نحوه ی عملکرد دستگاه های مشمول بازرسی به استثنای 
امور ماهیتاً قضایی ورود پیدا كرده و مورد نظارت و بازرسی قرار دهد. در واقع اصل بر این است 
كه این مرجع عالی نظارتی كشور، باید بینا، بیدار، هوشیار و به روز باشد، حتی اگر خارج از اوقات 
اداری یا در ایام تعطیل باشد.  این امر، مسئولیتی بسیار مهم و حساس است كه قانون گذار در اختیار 
سازمان بازرسی كل كشور گذاشته و در این راستا، سازمان می تواند از پتانسیل سازمان های مردم نهاد 
حراست ها  اطالعات ها،  حفاظت  دولتی،  حسابرسی  سازمان  مسئولین  همچنین  كند.  استفاده  نیز 
اداری  و  مالی  عملکرد  در  جریانات  سوء  از  اطالع  هرگونه  هستند  مکلف  اجرایی  دستگاه های  و 
دستگاه های مربوط را كه رسیدگی به آن در چارچوب اختیارات سازمان بازرسی كل كشور است، 
نیز حدود وظایف و  به این دستگاه منعکس كنند. بر همین اساس، دستگاه های مشمول بازرسی و 
استان های  تمام  در  سازمان  همچنین  می باشد.  بسیار گسترده  بازرسی كل كشور  سازمان  اختیارات 
كشور، یک اداره كل بازرسی دارد كه به نمایندگی از سوی مركز، استان را تحت پوشش نظارت و 

بازرسی قرار می دهد، لیکن وضعیت دیوان عدالت اداری چنین نیست.
در راستای وجوه افتراق، چنانچه نظر سازمان بازرسی بر این باشد كه یک آیین نامه، تصویب نامه 
اداری  عدالت  دیوان  از  را  آن  ابطال  می تواند  است،  قانون  برخالف  دستورالعملی  یا  و  بخشنامه  و 
امر، در صالحیت  این  به  ابطال كند زیرا ورود و رسیدگی  آن را  نماید ولی نمی تواند رأساً  تقاضا 
ایران  اداری می باشد. شهروندانی كه تحت حاكمیت نظام جمهوری اسالمی  قانونی دیوان عدالت 
قرار دارند، اگر هرگونه شکایتی از دستگاه های دولتی كشور كه به نوعی می توان از آنان به عنوان 
سازمان  به  اعالمیه  شکایت،  عریضه،  قالب  در  می توانند  باشند،  داشته  یادكرد،  قدرت  سازمان های 
بازرسی كل كشور ارایه دهند تا مورد رسیدگی قرارگیرد. حتی اگر هویت اعالم كننده معلوم نباشد 
كه البته در این صورت، شکایت باید به طور مدلل حاوی مسایل مهمی باشد و سازمان رسیدگی به 
آن را الزم تشخیص دهد اما برای دیوان عدالت اداری این طور نیست. مسلم است كه تعیین و تبیین 
اداری و  از یک سو و حدود وظایف دیوان عدالت  اداری  حدود وظایف و اختیارات دستگاه های 
سازمان بازرسی كل كشور از سوی دیگر، تأكیدی بر حاكمیت قانون می باشد تا دستگاه های اجرایی 
و سازمان های قدرت هیچ گونه سوءاستفاده ای از قدرت نکرده و صرفاً در چارچوب وظایف قانونی 

خود انجام وظیفه نمایند. )غفاری مقدم، بهزاد، مصاحبه: مرداد 139۵(.
سازمان بازرسی كل كشور از لحاظ ساختاری، در باالترین رده ها قرار می گیرد و می تواند بركل 
بلکه  است  پیشینی  نه تنها  سازمان،  این  نظارت  نماید.  بازرسی  و  نظارت  اداری كشور،  دستگاه های 
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پسینی است. نه تنها می تواند به محاكم قضایی، پرونده ارسال كند بلکه می تواند هشدار دهد. نه تنها 
عملکرد دستگاه ها را بررسی می كند بلکه قانون را نیز بررسی می كند و می تواند پیشنهاد اصالح قانون 
را ارائه كند. سازمان بازرسی كل كشور، به لحاظ اختیارات وسیع قانونی، حتی می تواند ریل گذاری 
كند. منتظر نیست كه شکایتی واصل شود لذا خود رأساً اقدام می كند. سازمان قبل از آن كه كسی 
دستگاه ها  برای  بدهد،  هشداردهنده  گزارش  و  شده  وارد  پیشینی  به صورت  می تواند  كند  شکایت 
گزارش ارسال كند تا در حوزه ی قوانین دست به اصالح بزنند. اما شروع به كار آمبودزمان ها در دنیا و 
دیوان عدالت اداری در ایران با شکایت است. دیوان می تواند رأی قضایی دهد ولی سازمان بازرسی 
كل كشور نمی تواند. سازمان بازرسی صالحیت قضایی ندارد و فقط می تواند به محاكم و حتی خود 
دیوان پیشنهاد دهد كه رأی صادر كند. اما در این موضوع تفاوت بین سازمان و دیوان این است كه 
سازمان بازرسی فقط می تواند گزارش تهیه نموده و اخذ توضیح كند  و همچنین مدارک جمع آوری 
نماید، ولی محصول نهایی سازمان گزارش است و تنها می تواند آن فرد را با توجه به قوانین به دادگاه 
البته آن هم  اما دیوان می تواند رأی صادر كند.  صالحه یا هیأت رسیدگی به تخلفات معرفی كند. 
نقایصی دارد كه همه جا و به همه موضوعات نمی تواند وارد شود. اما سازمان بازرسی می تواند همه جا 

و در همه موضوعات ورود كند )قلجی، حسین، مصاحبه: مرداد 139۵(.
در اصل 1۵6 قانون اساسی آمده است كه  قوه  قضاییه، قوه ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی 
و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. این اصل پنج مسئولیت بزرگ را برعهده ی قوه  
قضاییه قرار داده است، 2 وظیفه آن به بحث ما مربوط می شود كه مربوط به سازمان بازرسی كل 
كشور و دیوان عدالت اداری است. بدین توضیح كه در بند 3 همین اصل،  یکی از وظایف قوه  قضاییه 
را نظارت برحسن اجرای قوانین دانسته است. دستگاه های ناظر بر حسن اجرای قوانین در اصول دیگر 
تعیین شده است. ازجمله آن ها دیوان عدالت اداری و بازرسی كل كشور می باشد. بنابراین در 2 اصل 
قانون اساسی، اختیارات و وظایف دیوان عدالت و سازمان بازرسی كل كشور برشمرده  شده است؛ 
با اصل  یعنی اصول 173 و 174. اگر اصل 173 قانون اساسی كه مربوط به دیوان عدالت است را 
174 قانون اساسی كه مربوط به سازمان بازرسی كل كشور است مقایسه كنیم، به مشابهات این دو 
سازمان پی می بریم. باید گفت هر دو به شکلی وظیفه نظارت قضایی را از طرف قوه  قضاییه نسبت به 
دستگاه های تحت شمول برعهده دارند. هر دو دستگاه وابسته به قوه  قضاییه هستند. در رأس هر دو 
دستگاه، كسانی حضور دارند كه عمدتاً قاضی می باشند. عمده نیروهای تصمیم گیرنده و مؤثر این 
دو دستگاه قضات هستند. این ها اشتراكاتی است كه این دو سازمان نسبت به نظارت قضایی در حسن 

اجرای قوانین دستگاه ها به عهده دارند.
به عبارتی هرچند هر دو دستگاه  تفاوت های آن ها، دستگاه های تحت شمولشان است.  ازجمله 
قضایی  ناظر  دو دستگاه  هر  است.  متفاوت  ولی دستگاه های تحت شمولشان  دارند  قضایی  نظارت 
هستند ولی نظارت سازمان بازرسی كل كشور، نظارت »حکمیت« و تعیین و تکلیف قضایی نیست. 
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بلکه در واقع با دید قضایی اجرای صحیح قانون را بررسی كرده و احراز می كند و تعیین و تکلیف 
قضایی نمی كند. قانون گذار به سازمان بازرسی كل كشور اجازه قضاوت نداده و صرفاً این سازمان، 
تخلف را كشف و گزارش آن را به مراجع قضایی ارسال می كند تا تصمیم گیری شود. درحالی كه 
دیوان عدالت اداری نظارت قضایی را بعد از احراز، قضاوت كرده، حکم داده و احقاق حق می كند. 
درصورتی كه اقدامات و تصمیمات موضوع شکایت موجب تضییع حق اشخاص شده باشد، شعبه 
رسیدگی كننده حکم به نقض رأی یا لغو اثر از تصمیمات و اقدامات آن می دهد. لیکن در قانون قید 
نشده است كه سازمان بازرسی می تواند حکم به نقض رأی یا لغو اثر از تصمیمات و اقدامات بدهد. 
بنابراین قانون گذار یک نوع صالحیت نظارت قضایی از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت 
با آنان را به دیوان عدالت اداری داده است و این مهم را، صراحتاً در بند 2 ماده 10 قانون و آیین 

دادرسی دیوان عدالت اداری تصریح می كند و این حسن اجرای قوانین است.
حوزه  در  هم  و  ذاتی  صالحیت  حوزه  در  هم  عدالت  دیوان  و  بازرسی  سازمان  افتراق  وجوه 
بازرسی  سازمان  ذاتی،   صالحیت  حوزه  در  است.  نظارت  تحت  دستگاه های  به  نسبت  صالحیت 
كل كشور یک صالحیت اضافی نیز داراست كه آن حسن جریان امور است. مثاًل طرحی به عنوان 
»قاصدک« درباره پرستاران محترم كشور درحال اجرا است كه براساس آن، هر پرستاری كه در روز 
وقت بیشتری صرف كار كند، حقوق بیشتری دریافت خواهد كرد كه این موضوع با اعتراض سایر 
پرستاران مواجه شده است مبنی بر این كه سابقه كار در آن اثری ندارد و پرستاران با سابقه چون به 
از حقوقشان كاسته  نیستند،  برای كار  بیشتری  به صرف زمان  قادر  تازه كار و جوان  نسبت پرستاران 
می شود. دیوان عدالت عنوان كرد كه طرح قاصدک كه در چارچوب قانون وضع و اجرایی شده 
است، خالف قانون نیست. اما چنانچه اشکاالتی متوجه این طرح است، به سازمان بازرسی كل كشور 
اطالع داده شود تا موردبررسی قرار گیرد و این اضافه صالحیتی است كه سازمان بازرسی كل كشور 
بر عهده دارد و بیشتر اوقات دیوان عدالت اداری افراد را به سازمان بازرسی كل كشور ارجاع می دهد 
با سوء جریان صورت  انتصابات در فالن وزارتخانه  یا گزارشی به دست دیوان عدالت می رسد كه 
می گیرد كه دیوان عدالت نمی تواند راجع به انتصابات حکم قضایی دهد. چون ممکن است دستگاه 
اجرایی انتصابات را حق خود بداند. اما سازمان بازرسی كل كشور می تواند بررسی كرده و پس از 

آن كه سوء جریان آن را كشف كرد، گزارش آن را برای مراجع ذی ربط ارسال كند.
با دیوان عدالت تفاوت  بنابراین صالحیت اضافی كه سازمان بازرسی كل كشور برعهده دارد و 
می كند این است كه عالوه بر اجرای صحیح قوانین، حسن جریان امور را نیز بر عهده دارد. تفاوت 
دیگری كه وجود دارد این است كه دیوان عدالت با حکم قضایی دعوا را فیصله داده و ماجرا خاتمه پیدا 
می كند، ولی قانون گذار چنین حقی را برای سازمان بازرسی كل كشور در نظر نگرفته است. از حیث 
دستگاه های تحت شمول نظارت، قلمرو صالحیتی سازمان بازرسی كل كشور از دیوان عدالت اداری، 
وسیع تر است. در دیوان عدالت اداری، نظارت ما نسبت به دستگاه ها و شركت های دولتی، نهادهای 
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انقالب اسالمی و از نهادهای عمومی غیردولتی فقط شهرداری و تأمین اجتماعی، است بنابراین درباره ی 
بر دستگاه های  به ورود نیست. ولی در حوزه ی نظارت  نهادها دیوان عدالت قادر  سایر دستگاه ها و 
دولتی، سازمان بازرسی كل كشور و دیوان عدالت اداری شرایط مشابهی دارند اما درمورد دستگاه های 
نظارت دارد. درصورتی كه سازمان  اجتماعی  تأمین  بر شهرداری ها و  غیردولتی، دیوان عدالت فقط 
بازرسی كل كشور بر بسیاری از نهادها و سازمان های تقنینی و حتی قضایی نظارت می كند. بنابراین 

حوزه صالحیت سازمان بازرسی كل كشور به لحاظ محیط نظارتی گسترده تر است.
یکی دیگر از تفاوت ها این است كه نظارت دیوان عدالت اداری به صورت رسیدگی به دعوای 
ترافعی است. یعنی فرد به دیوان آمده و شکایت خود را مطرح می كند و به دیوان توضیح می دهد 
و در نهایت دیوان حکم صادر می كند. بنابراین اعضای دیوان در محیط نظارت حضور ندارند. این 
درحالی است كه سازمان بازرسی كل كشور می تواند به صورت به اصطالح ایستاده نظارت كند و 
همان طور كه گفته شد نظارت دیوان عدالت اداری، نظارت نشسته است. یعنی دیوان نشسته و افراد 
شکایت می كنند، بعد دیوان به این شکایات رسیدگی می كند كه به آن نظارت نشسته اطالق می شود 
و به نظارت سازمان بازرسی كل كشور كه خود به دستگاه ورود می كند، نظارت ایستاده می گویند 

)واحدی، ذبیح اهلل، مصاحبه: مرداد 139۵(.
درخصوص وجه افتراق و اشتراک سازمان بازرسی كل كشور با دیوان عدالت اداری با نگرش به 
جایگاه و وظایف نظارتی بر اجرای صحیح قوانین باید اذعان داشت كه همان طوركه انگیزه حركت 
و اقدام در دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم است در سازمان بازرسی 
كل كشور نیز پویایی و عملکرد بر مبنای نظارت بر چگونگی جریان در واحدهای موظف و اجرایی 
است. تفاوت عمده در وظایف این دو ارگان این است كه دیوان عدالت اداری پس از بررسی و 
كشف سوء جریان و جرایم، در جایگاهی قرار دارد كه حکم صادر می كند ولی سازمان بازرسی 
كل كشور در این مرحله پرونده را به مراجع ذی صالح قضایی ارجاع می دهد تا آن ها نسبت به صدور 
حکم اقدام كنند، ضمن این كه پیگیری تا مرحله نهایی نیز شامل این فرایند می گردد. ازآنجایی كه 
قدرت  مقوم  و  تثبیت  و  اداری، عملکردهای ساختاری  بازوهای سالمت  یادشده جزء  جایگاه های 
اجتماعی،  عدالت  برقراری  و  عدالت محوری  مانند  اموری  در  هستند؛  اسالمی  جمهوری  نظام  نرم 
سازمان  دو  هر  دارند.  مشتركی  نقش  ایفای  ارزش ها  حفظ  و  هنجارسازی  و  مثبت  هنجارپروری 
به عنوان نهادی در قوه  قضاییه، پاسداری از حقوق مردم و در مواردی منافع دولت و پیشگیری از 
انحرافات در درون ساختار اداری كشور را برعهده دارند تا بدین ترتیب، ضمن »مبارزه با كلیه مظاهر 
فساد و تباهی و پیشگیری از آن« در ساختار اداری كشور، »ایجاد نظام اداری صحیح« و »تأمین حقوق 
نیز پیش بینی شده است،  همه جانبه افراد، گروه ها و سازمان ها« در این زمینه كه در فرازهای قانونی 

امنیت الزم را ایجاد بنمایند.
ازاین رو، استقرار و تداوم فعالیت این سازمان ها بر پایه ی تحقق عدل اسالمی و پرهیز از هرنوع 
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رابطه و مناسبات ناسالم به جای ضوابط قانونی استوار گردیده است. هر دو سازمان وجه اصالح گرایی 
دارند و این فرایند در بازرسی كل كشور ازطریق نظارت و ارزیابی و در دیوان عدالت اداری ازطریق 
رسیدگی به شکایات و صدور حکم محقق می گردد. هر دو سازمان در حقیقت بازآوری و بازسازی 
ارزش ها و تبدیل نقاط منفی و ضعف ها به حیطه های مثبت و مؤلفه های قّوت را بر عهده دارند. با 
وجود این كه فرایند كار در این سازمان ها متفاوت است لیکن با اندكی دقت مشخص می گردد كه 
»پیشگیری« به عنوان یکی از بازخوردها و برآیندهای اصلی در عملکرد آن ها متجلی است. درنهایت 
با عناصر سیاست، حکومت و  با توجه به شاخص ها و مؤلفه های برشمرده شده فوق و رابطه آن ها 
آثاری كه كاركردهای صحیح این سازمان ها در فرآیند اجرایی برجا می گذارد؛ چنین نتیجه گیری 
علی،  )كنگاوری،  هستند  مؤثر  حکومتی  نظام  امنیت  مبانی  تحکیم  در  آن ها  دوی  هر  كه  می شود 

مصاحبه: مرداد 139۵(.
كشوری  نظارتی  دستگاه های  جزو  دو  هر  می باشند.  قضاییه  قوه  تابعه  سازمان های  جزو  دو  هر 
اصلی  دارای  است.  مردم  احقاق حق  و  فساد  با  مبارزه  و  نظارتی  سازمان،  دو  هر  ماهیت  می باشند. 
از اصول قانون اساسی هستند  )اصل 173 و 174 (. هر دو مرجع رسیدگی به تخلفات و شکایات از 
دستگاه های دولتی و مرجع تظلم خواهی مردم از دستگاه های دولتی هستند و اما درخصوص وجوه 
افتراق، دیوان عدالت اداری دارای شأن قضایی بوده ولی سازمان بازرسی كل كشور شأن نظارتی 
دارد. دیوان عدالت اداری دارای شأن صدور احکام نسبت به تظلم خواهی های صورت گرفته ولی 
سازمان بازرسی كل كشور صرفاً شأن نظارت بر تظلم خواهی دارد و رأی صادر نمی كند. اكثر پرسنل 
دیوان عدالت اداری قاضی بوده و یا دارای تحصیالت حقوقی می باشند و در سازمان بازرسی كل 

كشور كمتر این چنین می باشد )محضری، مهدی، مصاحبه: مرداد 139۵(.
دیوان عدالت اداری به موجب اصل 173 قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات 
مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها، تأسیس شده است و 
وظیفه رسیدگی به شکایات علیه تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها 
و...، رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به آراء و تصمیمات قطعی كمیسیون ها، هیأت ها 
شهرداری ها  و  دولتی  ادارات  سازمان ها،  وزارتخانه ها،  در  مختلف  قوانین  برطبق  كه  شوراهایی  و 
اداری،  تخلفات  به  رسیدگی  هیأت های  مانند  می كنند؛  رسیدگی  خاصی  مسائل  به  و  تشکیل شده 
بازرسی كل كشور طبق  دارد. درحالی كه سازمان  برعهده  را  و...  ماده 100 شهرداری ها  كمیسیون 
اصل 174 قانون اساسی و ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی كل كشور، نسبت به حسن جریان 
امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری و در قالب بازرسی و نظارت مستمر، فوق العاده و 
موردی اعمال می شود. بنابر آنچه بیان شده است ذات كار این دو نهاد »تصمیم گیری« درخصوص 
وضعیتی است كه ازسوی یکی از طرفین دعوا یا اختالف و یا هر دو، قلمداد شده و قانون به وی اجازه 
شکایت یا واكنش می دهد و لیکن حوزه ی نظارتی سازمان بازرسی كل كشور عملکرد و اقدامات 
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و  شکایات  به  بیشتر  اداری  عدالت  دیوان  درحالی كه  برمی گیرد  در  را  كشور  اجرایی  دستگاه های 
اعتراضات نسبت به تصمیمات و آرای صادره توسط هیأت ها وكمیسیون ها رسیدگی می كند. ازسوی 
دیگر تفاوت عمده دو نهاد مزبور در نحوه ی اعمال نظارت است، بدین نحو كه سازمان بازرسی كل 
كشور فرضاً اگر با انجام بازرسی، صدور پروانه ساخت بنا را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد، 
مراتب را با اجازه حاصله از ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی كل كشور به مرجع ذی صالح در 
قالب پیشنهاد اعالم می نماید، درحالی كه دیوان عدالت اداری در قالب رأی، اقدام به ابطال پروانه 

صادره می نماید. )ابراهیم پور، مصاحبه: شهریور 139۵(
هر دو دستگاه زیرمجموعه قوه  قضاییه می باشند. رؤسای هر دو نهاد دارای پایه قضایی هستند، 
تعداد نفرات قابل توجهی از نیروی انسانی هر دو دستگاه نظارتی را قضات قوه  قضاییه تشکیل می دهند. 
سازمان بازرسی درخصوص آیین نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، تصویب نامه ها كه برخالف قانون 
اصدار یافته اند صرفاً باید آن را به دیوان عدالت اداری برای رسیدگی اعالم نماید و حق ابطال آن ها 
توسط سازمان بازرسی مبنای قانونی ندارد درحالی كه دیوان عدالت اداری می تواند آن ها را باطل 
نماید. سازمان بازرسی حق صدور هیچ گونه رأیی ندارد و جرایم و تخلفات گزارش شده توسط آن 
ازطریق محاكم قضایی صالح و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی می شود، حال آن كه 
به صدور رأی می نماید و كلیه دستگاهای اجرایی محکوم علیه  مبادرت  اداری رأساً  دیوان عدالت 

مکلف به اجرای احکام هستند. )شیخ عباسی، حیدر، مصاحبه: شهریور 139۵(
نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری ازطریق سازمان بازرسی 
كل كشور اعمال می شود. سازمان بازرسی به لحاظ ماهوی، كاركردی شبیه دیوان عدالت دارد، یعنی 
رسیدگی به شکایات و اعالمات، اعالم نتایج رسیدگی، انجام تحقیقات، استماع دفاعیات فرد و اعالم 
تخلف یا جرم به مراجع ذی ربط، با این اختالف كه دیوان راساً اقدام به صدور حکم می نماید لیکن 
سازمان بازرسی اختیاری در صدور حکم ندارد. دادرسی در دیوان عدالت به عنوان یک مرجع قضایی 
صورت  نظارتی  اختصاصی  عالی  مرجع  یک  به عنوان  بازرسی  سازمان  در  دادرسی  و  اداری  عالی 
در  آن،  وسیع  معنای  به  و  دولتی  دستگاه های  در  را  اداری  تضمین سالمت  نهاد  دو  هر  و  می گیرد 
قوای سه گانه حاكم بر كشور باهدف حفظ حقوق عامه مردم دنبال می نمایند. اگر شکایت در دیوان 
عدالت مطرح شود طبق مواد 30، ۵4، ۵۵ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان و اگر در سازمان 
بازرسی مطرح شود، طبق مواد 11 و 12 و 13،14، 20، 22، 23، 2۵، 33، 3 الی 37 به طریق دادرسی 
عادی مورد رسیدگی قرار می گیرد. )دادرسی عادی در مقابل دادرسی اختصاصی(، ممکن است در 
حین رسیدگی طرفین دعوت شوند كه ملزم به حضور می باشند و درصورت استنکاف براساس ماده 
8  قانون تشکیل سازمان بازرسی اقدام خواهد شد و در دیوان مشمول ضمانت اجرای مقرر در تبصره 
1 و 2 و 3 ماده 43 قانون دیوان خواهد بود. ویژگی های دادرسی در دیوان عدالت و سازمان بازرسی 
در رسیدگی به شکایات و اعالمات اشخاص درخصوص سوء جریان اداری و مالی و نقض قوانین 
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و مقررات در دستگاه های اداری مشمول این دو نهاد كه هر دو همدوش یکدیگر سالمت اداری را 
در دستگاه های اجرایی كشور تضمین می نمایند و ازنظر كاركرد به لحاظ ماهوی جنبه اداری دارد با 
این تفاوت كه یکی در مقام اعالم است و دیگری در مقام انشای حکم و از جهت صالحیتی، یکی 
صالحیت اداری دارد و دیگری صالحیت قضایی دارد )طیب لی، مهدی، مصاحبه: شهریور 139۵(.

مستند قانونی ایجاد و فعالیت نظارتی هر دو مرجع، قانون اساسی كشور است. هر دو مرجع مستقیماً 
زیر نظر رییس قوه  قضاییه فعالیت می نمایند. تکلیف دستگاه های اداری در همکاری و ارایه اسناد 
و مدارک مورد درخواست مراجع صدراالشاره دارای ضمانت اجرایی است )ماده 8 قانون تشکیل 
سازمان بازرسی كل كشور و ماده 44 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری( لزوم 
اجرای پیشنهادهای اصالح ساختار ارایه شده در گزارش های سازمان بازرسی و همچنین آرای قطعی 
شعب دیوان عدالت اداری دارای ضمانت اجرایی است )ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی كل 
درخصوص  اداری(.  عدالت  دیوان  دادرسی  آیین  و  تشکیالت  قانون   112 الی   107 ماده  و  كشور 
وجوه افتراق باید گفت دیوان عدالت اداری مرجع مستقیم تظلم خواهی و احقاق حق )از تعدیات 
و  مفهومی كالن تر  در  و  نداشته  نقشی  چنین  بازرسی كل كشور  سازمان  درحالی كه  است  اداری( 
منجر  عوامل  و  علل  ریشه یابی  و  بررسی  به  شخص،  حق  احقاق  در  مستقیم  اقدام  و  دخالت  بدون 
به سوء  جریان و مفسده می پردازد. سازمان بازرسی كل كشور در مقوله نظارت از جایگاه و منظر 
رفیع تری برخوردار است چراكه دیوان عدالت اداری صرفاً مسئول رسیدگی به شکایات، تظلمات 
و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدهای دولتی و یا ابطال آیین نامه های خالف قانون، شرع 
و... است، درحالی كه سازمان بازرسی كل كشور منبعث از حق نظارت قوه  قضاییه، مسئول نظارت بر 
حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در تمامی دستگاه های اداری بوده و می تواند رأساً و بدون 
نیاز به طرح شکایت از سوی شاكی و با تشخیص خود نسبت به ورود به انواع موضوعات در حیطه 
دستگاه های اداری كشور اقدام نماید. به استناد ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی كل كشور سایر 
مراجع نظارتی، حفاظت اطالعات ها، حراست ها و بازرسی وزارتخانه ها و... مکلف اند، سوء  جریاناتی 
نمایند  بازرسی كل كشور گزارش  به سازمان  مربوطه كشف می نمایند  را كه در عملکرد دستگاه 

درحالی كه چنین تکلیفی در قبال دیوان عدالت اداری برای ایشان تعریف  نشده است.
از  مردمی  شکایت های  دریافت  صالحیت  دو  هر  گفت  باید  اشتراک  وجوه  درخصوص 
دستگاه های اداری و اجرایی كشور را دارا هستند. صرف نظر از صالحیت دیوان عدالت اداری در 
ابطال آیین نامه ها و بخشنامه های مغایر شرع و قانون، هر دو صالحیت ورود و بررسی ماهیت و مفاد 
آیین نامه و بخشنامه های ابالغی مختلف را دارا هستند. وجوه افتراق آن، سازمان بازرسی كل كشور 
دارای اختیار نظارت و بازرسی كلیه وزارتخانه ها، ادارات، سازمان ها و دستگاه های تابعه قوه  قضاییه 
می باشد، درحالی كه دیوان عدالت اداری حق دخالت و نظارت بر نحوه ی عملکرد كلی دستگاه های 
اداری را ندارد و صرفاً درصورت دریافت شکایت از شاكی ذی نفع و دارای اهلیت در تصمیمات و 
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اقدامات واحدهای دولتی نسبت به اشخاص و آیین نامه های صادره اقدام می نماید.
دیوان عدالت اداری صرفاً به شکایاتی رسیدگی می كند كه شاكی آن دارای اهلیت و ذی نفع باشد 
درصورتی كه سازمان بازرسی كل كشور اعالنات و اطالعیه های واصله حائز اهمیت را بدون توجه به 
این موضوع موردبررسی قرار خواهد داد. سازمان بازرسی كل كشور با امعان نظر به اختیار قانونی خود 
در اعمال نظارت حین اقدام دستگاه های اجرایی و اداری كشور، صالحیت ارایه گزارش های هشداری 
و بازدارنده در موضوعات مختلف را داراست درحالی كه چنین عملکردی برای دیوان عدالت اداری 
اداری  به دیوان عدالت  اعتراضات واصله  و  تظلمات  به شکایات،  نگردیده است. رسیدگی  تعریف 
در داخل شعب دیوان خواهد بود و دیوان رأساً نسبت به صدور رأی در موضوع موردبررسی اقدام 
می نماید، لیکن به رغم گستردگی دامنه ی نظارت سازمان بازرسی كل كشور، رسیدگی به گزارش های 
اختصاصی سازمان در مراجع قضایی و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود. دیوان عدالت 
آرای  و  آیین نامه ها  و  بخشنامه ها  دولتی،  تصمیمات  ابطال  در  مقتضی  رأی  اداری صالحیت صدور 
مراجعی از قبیل كمیسیون های ماده صد، مالیاتی ماده ۵ و... را درصورت احراز مغایرت قانونی و شرعی 
داراست لیکن سازمان بازرسی كل كشور چنین صالحیتی نداشته و درصورت برخورد با چنین مواردی 
باید با تهیه گزارش نسبت به ارجاع آن ها به دیوان عدالت اداری و در موارد مربوطه به رییس قوه  قضاییه 
اقدام نماید. دیوان عدالت اداری صالحیت صدور آرای وحدت رویه درخصوص رویه های متعدد 
اداری در موضوعات واحد را داراست كه چنین صالحیتی برای سازمان بازرسی كل كشور پیش بینی 

نشده است. )مهرورز، محمودرضا، مصاحبه: شهریور 139۵(.
نتیجه

بعد از شکل گیری زندگی جمعی در قالب های سیاسی و تشکیل حکومت ها، نظارت از مهم ترین 
تبدیل  اجتناب ناپذیر  امری محسوس و  به  و حساس ترین موضوع ها و مسایل مورد بحثی است كه 
در   .)7:139۵ جامعی،  )جمشیدیان،  گرفت  قرار  بشری  جوامع  نیازهای  فهرست  در  بیش ازپیش  و 
و  آزادی ها  تضمین  عامل  به عنوان  كه  مهمی  اصول  از  یکی  امروزی  متمدن  و  پیشرفته  كشورهای 
حقوق فردی افراد شناخته شده، اصل حاكمیت قانون است بدین معنی كه دولت نیز مانند افراد باید 
در كلیه اقدامات و تصمیمات خود، قوانین و مقررات را رعایت نماید. یکی از دغدغه های حاكمان، 
چگونگی جلوگیری از خودسری و تعدی قوه  مجریه به حکومت شوندگان بوده است براساس این 
اصل، در قوانین و نظامات كشورها، مراجعی پیش بینی و در دسترس افراد قرار داده شده تا درصورت 
به  بتوانند  شهروندان  قانونی،  اختیارات  و  حدود  از  دولتی  دستگاه های  و  مقامات  تجاوز  و  تخطی 
مراجع مذكور مراجعه و یا این كه دستگاه های نظارتی به صورت مستقیم و با نظارت خود، خاطیان را 
بر رعایت قوانین و مقررات و رفع تجاوز از حقوق خود مجبور و یا اعمال مجازات نمایند. بنابراین 
نظارت یک فرایند عقالنی برای جلوگیری از طغیان، عصیان و تخلف است كه به موجب آن میزان 
انحراف و خطا در عملکرد فرد، سازمان و دستگاه های اداری كاهش یافته و صحت مسیر حركت با 
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ضریب اطمینان باال پیگیری می شود. )الوانی، 1379(
در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، احیای حقوق عامه و پشتیبانی از حقوق شهروندان به 
عهده ی قوه  قضاییه كه بخشی از حاكمیت می باشد، قرارگرفته كه براساس اصل 1۵6 قانون اساسی 
جایگاه  به  نگاه  با  است.  گردیده  تصریح  آن  به  منجز،  و  مشخص  به طور  ایران  اسالمی  جمهوری 
اساسی شرح وظایف  قانون  استناد اصول 173 و 174  به  ترتیب  به  قوه  قضاییه  نظارتی  دستگاه های 
یا  مأمورین  به  نسبت  اعتراضات مردم  تظلمات و  به شکایات،  از رسیدگی  آنان عبارت است  كلی 
واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها، كه دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس 
گردیده است. براساس حق نظارت قوه  قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین 
در دستگاه های اداری نیز، سازمانی به نام بازرسی كل كشور تشکیل می گردد كه هر دو دستگاه زیر 
نظر رییس قوه  قضاییه بوده و حدود وظایف و اختیارات آنان را قانون تعیین می نماید. هر دو دارای 
اصلی مجزا و منجز از اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران می باشند. رؤسای هر دو دستگاه از 
قضات با سابقه و مستقیماً توسط رییس قوه  قضاییه انتخاب و منصوب می گردند. حوزه های رسیدگی 
و نظارتی هر دو مرجع، حسب مورد، ناظر بر دستگاه های اجرایی می باشند و به شکلی وظیفه نظارت 

قضایی را از طرف قوه قضاییه نسبت به دستگاه های تحت شمول بر عهده  دارند.
از طرفی افتراق این دو دستگاه، در حوزه ی صالحیت ذاتی و هم در حوزه ی صالحیت نسبت به 
دستگاه های تحت نظارت آنان می باشد. شأن سازمان بازرسی كل كشور شأن نظارتی و شأن دیوان 
عدالت اداری شأن قضایی است، بدین صورت كه شأن و جایگاه رسیدگی قضایی به تظلم خواهی و 
اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به تصمیمات و اقدامات وزارتخانه ها، سازمان ها، 
و  تصمیمات  نیز  و  آن ها  به  وابسته  مؤسسات  و  انقالبی  نهادهای  و  شهرداری ها  دولتی،  شركت های 
اقدامات مأمورین مربوطه و همچنین تصمیمات و آرای قطعی دادگاه های اداری، هیأت های بررسی 
و كمیسیون های مختلف مطرح در قانون دیوان عدالت اداری است و یا حسب مورد هیأت عمومی 
مرجع مذكور با چارچوب و سازوكاری كه قانون پیش بینی كرده می تواند درخصوص آرای قطعی 
یا قطعیت یافته ای مورد اعتراض قرارگرفته، ورود نماید و همچنین رأی قضایی اعم از حکم و قرار 
صادر و ابالغ كند و چنانچه مدیر یا هر مقام مسئولی از اجرای مفاد رأی قطعی، استنکاف نماید برابر 
قانون به عنوان مستنکف، قابلیت تعقیب كیفری و اعمال مجازات جزایی را دارد. اما سازمان بازرسی 
كل كشور صرف نظر از ارسال گزارش متضمن وقوع سوء  جریان، تخلف و یا جرم، حق رسیدگی و 
صدور رأی اعم از اداری یا قضایی را ندارد و وظیفه اش صرفاً نظارت و بازرسی بوده و مکلف است 
گزارش اختصاصی خود را همراه با اسناد، مدارک و استناداتی كه دارد به مراجع ذی صالح قانونی 
ارسال نماید. از طرفی دیوان عدالت اداری، رأساً و بدون شکایت اشخاص نمی تواند ورود پیدا كند ولی 
سازمان بازرسی كل كشور بر مبنای شرح وظایف قانونی خود در قالب نظارت و بازرسی های موردی، 
برنامه ای و فوق العاده، منتظر مراجعه شهروندان و یا شکایت به سامانه سازمان نمی ماند و به موضوعات 
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مربوطه ورود می نماید، لذا دایره شمول سازمان بازرسی كل كشور به استناد ماده یک قانون تشکیل این 
سازمان نسبت به دیوان عدالت اداری گسترده تر می باشد به طوری كه سازمان موصوف می تواند به منظور 
پیشگیری از سوء  جریانات به مقامات و مسئولین، گزارش های هشداردهنده ارسال نموده و پیشنهادهای 
به دیوان  یعنی شاكی  ترافعی است  به دعوای  به صورت رسیدگی  نظارت دیوان  نماید.  ارایه  الزم را 
مراجعه و متشاكی به دیوان توضیح می دهد و در نهایت دیوان حکم صادر می كند و اعضای دیوان در 
محیط حضور ندارند و این درحالی است كه سازمان بازرسی كل كشور می تواند به دستگاه ورود كند 

و به صورت میدانی موضوع پرونده را موردبررسی قرار دهد.
اعمال دستگاه های اجرایی را  بوده كه تصمیمات و  این قوه  بنیادین در  نوع نظارت، ركنی  این 
از حیث مطابقت با قانون اساسی و یا قوانین عادی مورد ارزیابی قرار می دهد كه هدف از این نوع 
نظارت، حمایت از قانون در مقابل دولت یا به عبارتی حمایت از مردم در مقابل دولت است تا با 
دو  اداری  عدالت  دیوان  و  بازرسی كل كشور  سازمان  نگردد.  تجاوز  آنان  به حقوق  قوانین  نقض 
دستگاه از دستگاه های تابعه قوه  قضاییه می باشند كه عضو شورای دستگاه های نظارتی كشور بوده 
و وظیفه خطیر و با اهمیت نظارت را برعهده دارند و تشکیل این دو نهاد نظارتی و صالحیت وسیع 
آنان به موجب قانون، نشانگر عمق اهمیت متقن به برقراری عدالت و اجرای صحیح قوانین و از بین 
رفتن تخلف، جرم و فساد در دستگاه های اجرایی كشور را دارد كه در این راستا سنجش تصمیمات 
و اقدامات مسئولین واحدهای دولتی با میزان قانون ازسوی دستگاه های نظارتی قوه  قضاییه اخطار و 

زنگ خطری مؤثر در حركت به سوی افزایش كارآمدی دستگاه های اجرایی است.
بنابراین هر دو نهاد به عنوان بازوهای سالمت اداری، تثبیت و مقوم قدرت نرم جمهوری اسالمی 
ایران در اموراتی همچون عدالت محوری، برقراری هنجارهای دستگاه های اجرایی و حفظ ارزش های 

اساسی و حیاتی، ایفای نقش مشترک را دارا می باشند. 
تعیین و تبیین حدود وظایف و اختیارات سازمان بازرسی كل كشور و دیوان عدالت اداری در 
قانون و این كه قانون گذار دو اصل از اصول قانون اساسی را به صورت مجزا برای این دو دستگاه 
در نظر گرفته، تأكیدی بر حاكمیت قانون و اجرای قانون مداری در دستگاه های اجرایی جمهوری 
اسالمی ایران می باشد تا هیچ یک از این دستگاه ها از اختیارت و قدرت خود سوءاستفاده ننمایند و 

هیچ گونه تعدی و تجاوز به حریم و حقوق آحاد جامعه صورت نگیرد.
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 - جناب آقای دكتر حسین قلجی، سازمان بازرسی كل كشور، مرداد 139۵.

 - جناب آقای دكتر حیدر شیخ عباسی، دیوان عدالت اداری ،شهریور 139۵.
 - جناب آقای دكتر مهدی محضری، دیوان عدالت اداری، مرداد 139۵.
 - جناب آقای علی كنگاوری، سازمان بازرسی كل كشور ،مرداد 139۵.

 - جناب آقای محمود رضا مهرورز، سازمان بازرسی كل كشور، شهریور 139۵.
 - جناب آقای مهدی طیب لی، سازمان بازرسی كل كشور، شهریور 139۵.

 - قاضی محترم جناب آقای بهزاد غفاری مقدم، سازمان بازرسی كل كشور، مرداد 139۵.
 - قاضی محترم جناب آقای دكتر ذبیح اهلل واحدی،دیوان عدالت اداری، مرداد 139۵.

مقایسه جایگاه، نقش و کارکرد دستگاه های نظارتی قوه قضاییه در احیای حقوق عامه
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تقلب در بانک ها و مؤسسات مالی
آیت باقری باباکندی1

بانک ها و مؤسسات مالی به دلیل حجم باالی تراكنش مالی در معرض بیشترین تخلفات هستند، 
نیستند. همچنین گسترش حوزه فعالیت بانک ها و  با هیچ سازمان دیگری  از این حیث قابل مقایسه 
مؤسسات مالی و خدمات ارائه  شده توسط آن ها بر گستره ابعاد نظارتی واسطه های مالی افزوده و 
ضرورت آشنایی مقامات نظارتی با ابعاد و حوزه های شکل گیری تقلب در این مؤسسات را پررنگ تر 
با نرم افزار و فناوری  با توجه به گسترش فناوری های مرتبط  نموده است. به ویژه در سال های اخیر 
همه روزه  و  پذیرفته  انجام  باالتری  سرعت  و  باكیفیت  مشتریان  به  بانکی  خدمات  ارائه  اطالعات، 
به  بهتر  هر چه  و  بیشتر  ارائه خدمات  مالی جهت  مؤسسات  و  بانک ها  پیش روی  افق های جدیدی 

مشتریان خود فراهم می گردد. 
تقلب  و  استفاده های سودجویانه  برای  فرصت  افزایش  باعث  تراكنش ها  و  سازمان ها  پیچیدگی 
آمیز شده است. در نوشتار حاضر این مسأله به نحو مناسبی موردبررسی قرار گرفته و به چگونگی 
سطح  )در  برون سازمانی  و  مدیریت(  و  كاركنان  سطح  )در  درون سازمانی  تقلب  شکل گیری 
شركت های خدمات مالی( اشاره شده است. سازوكارهای معرفی شده در نوشتار حاضر در برآورد 
خطر تقلب و كشف تقلب در مؤسسات، می تواند مقامات نظارتی و حسابرسان داخلی را با ضرورت 
طراحی راهکارهایی به منظور پیشگیری و كشف تقلب و همچنین گستره ی راهکارهای بالقوه در این 

زمینه آشنا نماید.
واژگان کلیدی: تقلب، اختالس، بازرسی، حسابرسی، نظارت و کنترل داخلی

1- كارشناس مركز مطالعات و پژوهش های سالمت اداری و مبارزه با فساد
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مقدمه
رسمی  بازرسان  انجمن  گزارش  طبق  بوده اند.  تقلب  معرض  در  همواره  گوناگون  سازمان های 
این  می دهند.  از دست  تقلب  اثر  در  را  درآمد خود  7 درصد  در هرسال  سازمان ها  آمریکا،  تقلب 
انجمن در سال 2008 این مبلغ را نزدیک به یک تریلیون دالر اعالم كرد. برای آن كه اهمیت این 
مبلغ را در ذهنمان مجسم كنیم كافی است بدانیم كه مبلغی نزدیک به مجموع درآمد صادرات نفت 

ایران طی 100 سال گذشته است.
اقتصادی،  تغییرات سریع در محیط  رقابت،  تشدید  فعالیت ها،  پیچیدگی روزافزون  و  گستردگی 
ضــرورت تنوع بخشی و ارائه خدمات جدید، فناوری اطالعات و سیستم های مکانیزه، بانک ها را با انواع 
ریسک های اعتباری و عملیاتی در دســتیابی به اهداف ســازمانی روبه رو ســاخته اســت. بانک ها و 
مؤسسات مالی و اعتباری برای خدمات رسانی مؤثر، ناگزیر از مهاجرت از بانکداری سنتی به بانکداری 
مدرن و برخط شده اند. هرچند استفاده از این فناوری ها باعث مدیریت بهتر فرایندهای مالی و افزایش 
كارایی و سرعت خدمات رسانی به مشتریان این مؤسسات شده، اما مشکالت و مخاطراتی نیز به همراه 
داشته است. تقلب و سوءاستفاده های مالی یکی از مشکالتی است كه این سازمان ها در پی پیشگیری از 
آن ها و كاهش اثرات آن ها بوده اند. بنابراین با توجه به این كه پای مبالغی هنگفت و منافعی سرشار در 
میان است، تقلب و فساد مالی را می توان در هیبت یکی از پرگردش ترین و سودآورترین تجارت های 
بزرگ جهان، مثل تجارت اسلحه، نفت و مواد مخدر دانست. به همین خاطر است كه بانک ها در میان 
انواع ریسک ها غوطه ور هستند، آن ها در پایان سال مالی باید پاسخ گوی سپرده گذاران و سهامداران 
باشند و سود مورد توقع آن ها را تأمین كنند، بنابراین مدیران آن ها ناگزیر از فعالیت در یک چنین 

فضایی بوده و باید انواع ریسک ها را مدیریت كنند.) وكیلی فر، 1393(
اقتصادی  قدرت  هستند.  كشورها  اقتصاد  در  تأثیرگذار  و  قدرتمند  بسیار  مؤسسه هایی  بانک ها، 
بانک ها به قدری است كه در تمامی دوره ها بحران های مالی و اقتصادی از بخش بانکی شروع شده 
و توسط همان بخش نیز كنترل می شود. نکته ی مهم تر آن كه عملیات بانکی بسیار مستعد فساد است 
و جالب تر آن كه مجرمین در تمام دنیا برای انجام فعالیت های غیرقانونی اقتصادی و به ویژه پولشویی 
سعی در نفوذ به بانک ها و یا تصاحب بانک ها می نمایند. چرا بانک ها تا به این حد در اقتصاد كشورها 
تأثیرگذار هستند؟ جواب این سؤال را باید در قدرت خلِق پول در بانک ها جست وجو كرد. بانک ها 
گونه ای از مؤسسه های اقتصادی هستند كه قابلیت خلق پول و نقدینگی را دارند. پول در اقتصاد به 
نقدینگی  بانک ها اطالق می شود و  اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده های دیداری 
شامل پول و سپرده های غیردیداری )مدت دار( بانک هاست. ازآنجاكه حجم اسکناس و مسکوكات 
در دست مردم نسبت به نقدینگی ناچیز است ازاین رو بیش از 90 درصد نقدینگی شامل سپرده های 
بانکی است و یا به عبارت دیگر توسط بانک ها خلق می شود. بنگاه هایی كه قدرت چند برابر كردن 
پول پایه ی كشور در قالب نقدینگی را دارند، بدیهی است كه تأثیرگذاری باالیی در اقتصاد داشته 
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باشند. از سوی دیگر چون بانک ها بنگاه های تأمین منابع مالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی هستند، 
اشخاص برای امکان اخذ تسهیالت بانکی الزم است رفتار مناسب در قبال بانک ها داشته باشند تا 
سابقه ی اعتباری خود را بهبود بخشیده و بتوانند از تسهیالت بانکی بیش تر و با نرخ های بهتر بهره مند 
شوند و درواقع افراد سعی می كنند در برابر بانک ها مسئوالنه رفتار كنند و در غیر این صورت حیات 
اقتصادی آن ها با مخاطره روبه رو می شود و اما سرانجام اعتماد عمومی باال به سیستم بانکی است كه 
آن ها را متمایز می سازد. مردم اعتماد باالیی به بانک ها دارند به طوری كه پول های خود را با خیال 
راحت و با نگرانی اندک در آن ها سپرده گذاری می نمایند، پس نماد اعتماد عمومی و ثبات اقتصاد 
هستند و در صورتی كه عکس آن اتفاق بیفتد یعنی مردم به بانک ها اعتماد نداشته باشند، بی ثباتی و 

بحران اقتصادی پیامد آن است. 
به دلیل همین قدرت باالی بانک هاست كه در تمام دنیا نظارت خاصی بر عملکرد بانک ها صورت 
می گیرد. مدیران بانک ها در تمام كشورهای دنیا با دقت و حساسیت خاصی انتخاب و توسط مقام 
ناظر تأیید می شوند. این تأیید از دو منظر صورت می گیرد. تأیید صالحیت علمی و تأیید صالحیت 
اخالقی تا مقام ناظر مطمئن شود كه بانک به دست افراد متخصص و متعهد اداره می شود و جوالنگاه 
مفسدان اقتصادی نخواهد بود، زیرا بانک ها بر كل اقتصاد كشور تأثیرگذارند و هرگونه سهل انگاری 

در نظارت بانکی نتایج جبران ناپذیری دارد.
تعریف تقلب در بانک ها

تقلب كه قدمتی به اندازه زندگی بشریت دارد و حجم مالی آن روزبه روز درحال گسترش است، 
در سال های اخیر با توسعه فناوری های جدید راه های زیادی را برای متقلبان و مجرمان باز كرده است 

كه بتوانند مرتکب تقلب شوند.
از رقمی  باالتر  بانکداری وارد می سازند خیلی  به صنعت  متقلبان  خسارت های غیرمستقیمی كه 
است كه این سازمان ها به طور مستقیم متضرر می شوند. در سال های اخیر بازارهای مالی ایاالت متحده 
آمریکا با افشای متعدد اعمال متقلبانه برخی شركت ها به طورجدی متضرر شده اند. ورلدكام، انرون، 
مالی هستند كه  از رسوایی های صورت های  اندكی  تعداد  فقط  تیکو  و  آدلفیا، گلوبال كروسینگ 
بازار سهام را دچار نوسان كرده و باعث سلب اعتماد عمومی شده اند. از سوی دیگر این رسوایی ها 
است.  برده  میان  از  را  آن ها  رقابت  توان  و  آورده  وارد  سرمایه گذاران  بر  جبران ناپذیری  زیان های 
بسیاری از این رسوایی ها به پس انداز افراد، مزایای بازنشستگی، آموزش دانشگاهی و امنیت آینده 

آن ها نیز زیان زده است.
پیچیدگی سازمان ها و تراكنش ها باعث افزایش استفاده های سودجویانه و تقلب آمیز شده است. 
و  سازمان  بر  نیز  مختلفی  روانی  اثرات  اقتصادی،  ضررهای  بر  عالوه  تقلب ها  این  سازمانی  اثرات 
مشتریان آن ها خواهد داشت. این اثرات ممکن است باعث تأثیر بر شهرت سازمان و سطح رضایت 
بُعد  در  دهد.  كاهش  را  ارائه شده  جدید  خدمات  به  نسبت  مشتریان  اعتماد  سطح  و  شده  مشتریان 

تقلب در بانک ها و مؤسسات مالی
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درون سازمانی نیز فرآیند مدیریتی سازمان را با اختالل مواجه ساخته و بر روی اخالِق وجدان كاری 
كاركنان نیز تأثیر منفی داشته باشد.

تقلب در بانکداری الکترونیک در بستر خدمات الکترونیک و به صورت بر خط اتفاق می افتد و 
حاصل آن، انتقال پول الکترونیکی از یک حساب به حساب دیگر به صورت نامشروع و غیرقانونی 
بستر  در  و  اینترنت  سطح  در  مالی  و  پولی  نقل وانتقال  و  معامالت  از  زیادی  حجم  امروزه  است. 
همچنین  و  ازیک طرف  تراكنش ها  و  خدمات  این  روزافزون  رشد  و  می شود  انجام  الکترونیکی 
ناشناس ماندن مجرمان در بستر اینترنت از طرف دیگر، باعث تشویق و تحریک متقلبان و شیادان به 

ورود به این حوزه می گردد )عباسی و شهاب صفا،1393(.
درمجموع، تقلب بانکی به معنای استفاده از ابزارهای متقلبانه به منظور دسترسی به اموال منقول، 
غیرمنقول و سایر اشکال تملک دارایی تحت تملک یک مؤسسه مالی و یا به دست آوردن غیرقانونی 

اموال سرمایه گذاران ازطریق تأسیس سازمان ها و مؤسسات مالی جعلی است.
در این بخش، انواع تقلب هایی كه عموماً در صنعت بانکداری ممکن است رخ بدهد موردبررسی 
قرار خواهد گرفت الزم به ذكر است كه این گونه تقلبات با توجه به گستره ی وسیع خدمات بانکی 

می تواند در قالب تقلب  سنتی و یا تقلب الکترونیک رخ دهند.
کارمندان فاسد درون سازمانی

باشند.  به كار  از بخش های سازمان، مشغول  فاسد درون سازمانی می توانند در هریک  كارمندان 
این افراد با انگیزه های مختلف ازجمله كسب سود مالی و یا وارد آورن خسارت به سازمان خود، 

دست به كار می گردند.
درحال حاضر در بسیاری از سازمان ها با توجه به ماهیت كاری كارمندان فنی، دسترسی زیادی را 
در اختیار آن ها می گذارند. به عنوان مثال كارمندان بخش پشتیبانی شعب بانک، ممکن است دسترسی 
مستقیم به پایگاه داده های این شعب داشته و حتی امکان تغییر اطالعات در این پایگاه داده ها را داشته 
باشند. لذا این افراد می توانند به راحتی موجودی حساب خود در شعب مربوطه را تغییر داده و بدین 

ترتیب اقدام به سوءاستفاده نمایند.
نیز  مالی  مؤسسات  و  سازمان ها  مورداستفاده  نرم افزارِی  سیستم های  توسعه دهندگان  همچنین 
می توانند با اضافه نمودن قطعات كد در برنامه خود و اجرای این قطعات كد در زمان های از پیش 
تعیین شده در برنامه، اقدام به سوءاستفاده های مالی نموده و یا درصورتی كه این برنامه در یک محیط 
عمومی نظیر اینترنت مورداستفاده قرار گیرد، به صورت غیرمجاز به برنامه مربوطه دسترسی پیدا كنند.

كارمندان باجه های بانک ها نیز می توانند ازطریق تبانی با یک شخص ثالث در ابتدای روز كاری، 
بدون دریافت هیچ مبلغی برای وی فیش واریز ثبت نموده و معادل مبلغ این فیش، پول نقد به وی تحویل 

دهند و در انتهای روز كاری با ثبت فیش برداشت، مبلغ مربوطه را مجدداً از وی دریافت نمایند.
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مسئولین فاسد
سرمایه گذاری های  به  بانک  از  نیابت  به  می تواند  كه  است  بانک  رده باالی  كارمندان  از  یکی 
عظیمی دست زند. این شخص با منابع بانکی اقدام به سرمایه گذاری های پر ریسک می كند. اگر یکی 
از این سرمایه گذاری ها موجب از بین رفتن منابع شود، شخص بازارهای بیشتری را )اغلب سوداگری 
و زمین خواری( را در این جریان دخیل می كند تا با استفاده از آن بازارها به سودآوری موقت برسد 

و ضررها را به نحوی بپوشاند.
دست کاری دفاتر حسابداری

بعضی از شركت ها به منظور اختفای برخی از مشکالت جدی مالی و سرپوش گذاشتن بر نقصان های 
مالی خود اقدام به اعالم سودآوری باال و دست كاری در دفاتر حسابداری شان می كنند. با این روش، 

این شركت ها اقدام به دریافت وام های باال برای شركت می كنند كه سودآوری فراوانی ندارند.
كرد  ارائه  مالی  صورت های  در  تقلب  عنوان  با  مطالعه ای  وی1  ترید  كمیته   1999 سال  در 
و  بیشترین  گزارش،  این  براساس   .)1394 )وكیلی فرد،  بودند  گزارش شده  متقلبانه  به صورت  كه 

معمولی ترین روش های مورداستفاده برای ارتکاب تقلب شامل موارد زیر است:
• شناسایی نادرست درآمدها

• بیش نمایی دارایی ها
• كم نمایی هزینه ها

در بخش درآمدها، تقلب مربوط به ثبت درآمدهای جعلی و ثبت بیش از موعد درآمدها می شد. 
در بخش دارایی ها، تقلب شامل بیش نمایی دارایی های موجود، ثبت دارایی های جعلی یا دارایی هایی 
كه در مالکیت شركت نبودند، سرمایه محسوب كردن اقالمی كه باید به حساب هزینه برده می شدند 

و افشای ناكافی و عدم تناسب دارایی ها را می شد.
وام های متقلبانه

هستند  مطمئن  زیرا  دهند  وام  خود،  خوش حساب  مشتریان  برای  دارند  تمایل  همواره  بانک ها 
این حالت وام گیرنده یک  اقساط می كنند. در  بازپرداخت  به  اقدام  كه این گونه مشتریان سر موقع 
موجودیت تجاری است كه توسط یکی از كارشناسان غیرامین بانک كنترل می شود. ممکن است 
ایجاد  به  اقدام  بانک  كارشناسان  از  یکی  عبارتی  به  باشد،  داشته  غیرواقعی  موجودیت  وام گیرنده 
موجودیتی غیرحقیقی می كند و برای این موجودیت اقدام به دریافت وام كرده و سپس موجودیت را 
حذف نماید. در برخی از منابع، این موجودیت غیرواقعی را مشتری مجازی می نامند. برهمین اساس 

انواع تقلب های مرتبط با وام را می توان به گروه های زیر تقسیم بندی كرد:
الف- وام پردازی به وام گیرندگان صوری

در این حالت، تقلب معموالً توسط كاركنان داخلی صورت می پذیرد. كاركنان درخواست وام 
را تسلیم نموده اما از نام، نشانی و سایر جزئیات كاذب استفاده می كنند. با توجه به این كه خود مدیِر 
اعتبارات نیز در این زمینه همدست است، درخواست برای مدیر اعتبارات ارسال گردیده و توسط 
1- (Tread way)
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وی تصویب می شود. در این روش، مرتکبان تقلب، همه مکاتبات با قرض گیرنده را كنترل می كنند. 
نهایتاً هیچ پرداختی صورت نپذیرفته و وام معوق و ال وصول می گردد.

ب-کاله به کاله کردن وام ها
در این حالت شخص متقلب چندین وام متقلبانه دریافت نموده و از دریافتی های یک وام برای 

پرداخت وام های دیگر استفاده می كند.
 ه- وام های تجاری متقلبانه

اغلب در قالب ارائه مستندات كاذب صورت می گیرد. وام گیرنده با متورم كردن ارزش اموال، 
استفاده از قرارداده ای چند برابر كننده سود، بیش ارزش گذاری موجودی كاال و سایر روش ها سعی 
بر دریافت وام بیشتر می نماید. ممکن است شامل همدستی با كاركنان بانک نیز باشد. به عنوان مثال 

ممکن است درصدی به كارمندان بانک جهت همکاری در این زمینه پرداخت گردد.
 ح- تقلب وام های معوق

در این حالت، بدون انجام تشریفات، وام به افراد درون و یا برون سازمانی پرداخت می گردد. وام 
پرداختی به یکی از حساب های معلق نظیر بدهکاران داخلی یا موقت منظور می گردد. نهایتاً ممکن 

است وام معلق یا ال وصول اعالم گردیده و یا بدون شناسایی درآمد، بازگشت داده شود.
تقلب های مربوط به چک های بانکی

در این حالت، فرد با اعمال تغییراتی در محتویات چک ازجمله مبلغ و اسم، اقدام به تقلب می كند. 
در برخی از موارد فرد اقدام به جعل امضا كرده و آن را در سایر مدارک استفاده می كند. ازجمله 

استفاده از امضای شخص در چک های خالی و یا صادركردن چک های بی محل از جانب شخص.
قالب  در  است،  مورداستفاده  حرفه ای  كالهبرداران  توسط  حاضر  حال  در  كه  دیگری  روش 
به صورت  متقلب  فرد  این حالت  در  می گیرد.  امضا صورت  و جعل  اجتماعی  مهندسی  از  تركیبی 
گذری به مدت 2 یا 3 روز به استان ها و نواحی دیگر سفر كرده و با حضور در صف های بانک، 
افرادی كه برای وصول چک در بانک حضور دارند را شناسایی و با دریافت وجه چک و ارائه آن 
به صاحب چک، چک او را دریافت می كنند. این افراد با بیان این كه برای نقد كردن تعداد زیادی 
چک به بانک آمده ایم و كارمان به طول می انجامد و باید چندساعتی در بانک بمانیم و نیز با اظهار 
نوع دوستی، اعتماد افراد را جلب می كنند و چک وی را برای كمک به او می گیرند تا زودتر آن 
این  را تحویل  قبال دریافت وجه كامل چک، چک خود  فرد صاحب چک هم در  نقد كنند.  را 
افراد می دهد. سپس كالهبرداران به شیوه حرفه ای و غیرمستقیم، میزان موجودی صاحب چک را 
از متصدی باجه می پرسند و رقم چک را به مبلغی كم تر از موجودی حساب، تغییر داده و با كارت 

شناسایی جعلی، چک را نقد و محل را ترک می كنند.
الزم به ذكر است روش صدور چک بی محل از حساب شخصی خوِد فرد نیز یکی از روش های 
سنتی تقلب است. در این حالت فرد بدون پشتوانه مالی اقدام به صدور چک از حساب خود نموده و 
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چک مربوطه را در ازای دریافت كاال و خدمات در اختیار فروشنده قرار می دهد. فروشنده با مراجعه 
به بانک متوجه بی محل بودن چک صادرشده می گردد.

چک های مفقودی
بسیار زیادی چک  تعداد  اتفاق می افتد كه  ادارات و سازمان هایی  در  گم شدن چک ها معموالً 
در آنجا جمع می شود ازجمله این ادارات می توان به سازمان های جمع آوری مالیات، اداره پست، 
قسمت های مالی سازمان ها و.... اشاره كرد. در این اماكن به دلیل باال بودن تعداد چک ها بعضاً چند 
چک گم می شود و لذا كارمندان متقلب این ادارات به بهانه گم شدن چک ها در فرصت های آتی از 

آن سوءاستفاده می كنند )تصرفی منش،1391(. 
شبکه های سیمی

شبکه های سیمی مانند شبکه بین المللی swift هدف خوبی برای متقلبان جهت انجام جابجایی های 
مالی غیرمجاز هستند. درصورت انجام هرگونه انتقال غیرمجاز در این شبکه، بازگرداندن آن خیلی 
بین بانکی  تسویه حساب های  انجام  به منظور  شبکه ها  این  ازآنجاكه  است.  غیرممکن  حتی  و  مشکل 
مورداستفاده قرار می گیرد، بنابراین انتقال های مالی سریع و با حجم باال در طول شب در این شبکه ها 
انجام می پذیرد. در این حالت ممکن است یک متقلب درون سازمانی با استفاده از اسناد متقلبانه و یا 
جعل شده تقاضای انتقال وجه غیرمجاز از یک بانک به بانک دیگر در خارج از مرزهای آن كشور 

را در سیستم ثبت كند.
سپرده های مشکوک

همه ساله تعدادی از بانک ها خود را ورشکسته و یا محدود در عملیات اعالم می كنند. بااین وجود 
افرادی با ارائه مستندات رسمی، خود را به عنوان مشتری آن بانک ها معرفی  و اقدام به خریدوفروش 
سهام با اعتبار آن بانک ها می نمایند. ریسک فعالیت این نوع بانک ها در حالتی كه از نوع اینترنت 
بانک و یا برون مرزی باشند بسیار بیشتر است. همه ساله فهرستی از بانک هایی كه مجوز فعالیت ندارند 

و یا ورشکسته شده اند توسط خزانه داری آمریکا اعالم می گردد.
چک بازی

منظور از چک بازی، صدور چک از یک حساب و تودیع آن به حساب دیگر است كه یکی از 
روش های رایج در سوءاستفاده می باشد. این تقلب مربوط به سیستم هایی است كه در آن مشتری بانک 
چکی را برای واریز به حسابش می آورد و بانک همان لحظه و بدون انجام كلرینگ، پول را به حساب 
مشتری واریز می كند. به عبارتی مشتری چکی را از حساب خود و به مبلغ 1000 دالر صادر می كند. 
سپس برای واریز این چک به حساب دیگرش در یک بانک دیگر اقدام می كند. بانک مقصد بدون انجام 

كلرینگ 1000 دالر به حساب شخص واریز می كند. در حقیقت در این لحظه شخص 2000 دالر دارد.
جعل هویت

در این نوع از تقلب، فرد با كسب اطالعاتی از دارنده حساب، در تعامالتش خود را به جای دارنده 
حساب جا می زند. فرد متقلب، اطالعات دارنده حساب را ممکن است از كارمندان داخلی بانک ها 
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به دست آورد. روش مرسوم دیگر برای به دست آوردن اطالعات، ارسال یک سری فورم به دارنده 
حساب است، در این حالت نیز فرد متقلب خود را به عنوان كارمند بانک معرفی می كند.

بازرسان جعلی
این حالت یکی از قدیمی ترین روش های رایج در كالهبرداری است. در این روش، فرد خود 
را به عنوان بازرس بانک معرفی می كند و به مشتری می گوید كه آن ها به یکی از كارمندان بانک 
مشکوک اند لذا از مشتری می خواهد تا اجازه دسترسی به تمام و یا قسمتی از حسابش را داشته باشد.

را  فرد خود  است.  تقلبی  مهاجرتی  به شركت های  مربوط  نوع كالهبرداری  این  از  دیگری  نوع 
به عنوان نماینده شركت معرفی می كند و از مشتری می خواهد تا به او اعتماد كرده و حساب هایش را در 
اختیار وی قرار دهد تا فرد بتواند كارهای مهاجرتی مشتری را انجام دهد و به این ترتیب اطالعات حساب 
بانکی مشتری را می گیرد. اخیراً استفاده از جعل هویت در دزدی اطالعات افراد بسیار رایج شده است.

اختالس
اختالس عبارت از تصاحب و بردن وجه یا مال متعلق به دولت و بیت المال یا اشیای سپرده شده به 
یکی از كاركنان دولت یا مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی است؛ بنابراین اختالس 
یکی از تعدیات كارمندان دولت و مأموران به خدمات عمومی است كه به دلیل انجام وظیفه نسبت به 
اموال و وجوه عمومی و بیت المال یا متعلق به اشخاصی كه به آن ها سپرده شده است، مرتکب می شوند. 
به عبارت دیگر، اختالس نوعی خاص از خیانت  در امانت است كه مأموران دولتی ازطریق تصاحب 
وجوه و اموالی كه برحسب وظیفه به آن ها سپرده شده است، مرتکب می گردند )تصرفی منش،1391(.

اختالس می تواند به یکی از روش های زیر صورت پذیرد:
1. اعطای تسهیالت خارج از ضوابط به گروه های ذی نفوذ در بانک ها

2. فرد ازطریق افتتاح حساب بانکی با مبلغ كالن، ابتدا نزد بانک كسب اعتبار می كند و بانک 
طرِف حساب، متعاقب آن و به واسطه این اعتبار، چکی را با مبلغ باال به وی می دهد كه فرد می تواند 
با چک دریافتی در بانک دیگری اقدام به سرمایه گذاری نماید و ادامه این جریان مبلغ كالنی برای 

وی به همراه خواهد داشت.
3. سوءاستفاده كارمندان بانک از وجوه حساب های راكد كه مدتی بالاستفاده باقی مانده و در 

اكثر موارد درجاهایی بدون اطالع بانک و صاحب حساب به جریان می افتد.
4. وجوهی كه باید در زمان معین به حساب افراد منظور شوند در جای دیگر مورد سوءاستفاده 
قرار می گیرند و با تأخیر به حساب اصلی واریز می شوند. این سوءاستفاده اگرچه برای مدت كوتاهی 

می تواند باشد، اما برای اختالس كننده سود قابل توجهی به جای خواهد گذاشت.
۵. برداشت كوتاه مدت از وجوه بانک و بدهکار كردن حساب مشتریان به طور موقت كه به دلیل 

نحوه ی حسابداری و ثبت اسناد به شیوه نادرست، امکان آن به وجود می آید.
وجوه  انتقال  و  دست كاری  و  بانک ها  عابر  حساب های  كردن  حک  به اصطالح  یا  ورود   .6

به حساب های دیگر.
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تقلبات مربوط به کارت های پرداخت و سیستم های پرداخت الکترونیک
بحث تقلب در زمینه ی كارت های اعتباری مبحث جدیدی نیست. سالیان درازی است كه افراد 
متقلب سعی در به دست آوردن دارایی های دیگران دارند. كالهبرداری به معنی به دست آوردن كاال 

یا خدمات از دیگران با استفاده از حقه و یا فریفتن آن هاست.
در برخی از موارد كالهبرداری آشکار است. به عنوان مثال افراد متقلبی كه سعی در استفاده از 
كارت های دزدیده شده می نمایند و یا تالش می كنند كه كاالهای سفارش داده شده توسط شخص 
دیگر را به تملک خود درآورند؛ اما تمامی متقلبان نیز خالف كار حرفه ای نیستند. در برخی موارد 
زیادی  باشد كه تصور می كند هوش  ممکن است شخص كالهبردار، مشتری عادی یک سازمان 
داشته و می تواند با فریب فروشنده از محصول استفاده نموده و سپس محصول مربوطه را به فروشنده 
بازگرداند و یا ممکن است خریدار، تقاضای خرید محصول داده و بعد از دریافت آن ادعا نماید 
است  از مشتریان كه ممکن  برخی  نداده است.  اصاًل سفارش  یا  و  ننموده  را دریافت  كه محصول 
مشتریان درستکاری نیز باشند، اصاًل باور نداشته باشند كه چنین فعالیت هایی كالهبرداری محسوب 
جانب  از  وارده  آسیب  از  كمتر  می گردد  وارد  مشتری ها  این  سمت  از  كه  آسیبی  اما  می گردند؛ 

كالهبرداران حرفه ای نیست.
بسیاری از فروشندگان و مشتریان تصور می كنند كه تقلبات مربوط به كارت های اعتباری تنها 
شامل دزدی هویت است اما در حقیقت دزدی هویت یکی از قدیمی ترین شیوه های تقلب است و 
فقط در سال های اخیر در اخبار، صحبت های زیادی در این زمینه وجود داشته است. ممکن است به 
نظر آید كه دزدی هویت پدیده ای جدید و مربوط به عصر اینترنت است اما در حقیقت در تمامی 
اعصار گذشته نیز یکی از بهترین راه های نامرئی شدن، استفاده از هویت جدید بوده است. همچنین 
می توانند  متقلبان  است.  دیگری  از شخص  آن  دزدیدن  هویت جدید،  آوردن  به دست  راه  بهترین 
با به دست آوردن كپی گواهی تولد فرد، به اطالعات شناسنامه ای و سایر اطالعات موردنیاز برای 
دزدی هویت فرد دست یابند. دزدی هویت تنها بخشی از مشکل بوده و تنها یکی از راه های پیش 

پای كالهبرداران به منظور انجام تخلف و پاک نمودن رد پای خود است.
با ظهور اینترنت، امکان انجام انواع تقلب به شیوه مؤثرتر فراهم آمد، زیرا متقلبان مجبور نیستند 
كه برای آزمایش و استفاده از كارت های اعتباری دزدیده شده به مکان ها و فروشگاه های فیزیکی 
مراجعه نمایند. امکان مخفی شدن نیز در این حالت راحت تر است زیرا فرد متقلب، نامرئی بوده و 
با آن وارد معامله  در حقیقت در هنگام انجام معامالت به صورت آنالین امکان مشاهده فردی كه 

می شویم وجود ندارد. )مکارم،1392(
در شیوه های سنتِی استفاده از پست و یا تلفن به عنوان كانال های سفارش نیز، مشکل نامرئی بودن 
خریدار وجود داشته اما فروشندگان حداقل در شیوه ی تلفنی با فرد ارتباط صوتی برقرار كرده و در 
شیوه ی سفارش ازطریق پست نیز زمان پردازش درخواست و ارائه محصول طوالنی تر بود، به عالوه در 
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شیوه ی تلفنی درصورتی كه مسئول خرید مشکوک می شد، می توانست در هرزمانی با مشتری ازطریق 
تلفن ارتباط برقرار نموده و سؤاالت بیشتری را از وی بپرسد. در فضای اینترنت هیچ گونه ارتباط مستقیمی 
وجود ندارد. اگر اطالعات مشتری مشکوک باشد یا می باید درخواست مربوطه را در همان لحظه رد 
نمود و یا درخواست را با قبول ریسک كالهبرداری قبول كرد. از طرف دیگر خود مشتریان نیز انتظار 

دارند كه با وجود اینترنت، درخواست های آن ها با سرعت هرچه بیشتری انجام پذیرد.
در این بخش برخی از موارد سوءاستفاده و كالهبرداری در زمینه ی كارت های اعتباری و همچنین 

سیستم های پرداخت الکترونیک موردبررسی قرار خواهد گرفت.
سرقت کارت اعتباری

هنگامی كه كارت اعتباری، گم شده و یا دزدیده می شود تا زمانی كه دارنده كارت، صادركننده 
كارت  صادركنندگان  از  بسیاری  داشت.  خواهد  وجود  كارت  از  استفاده  امکان  ننماید،  مطلع  را 
اعتباری، تلفن 24 ساعته برای گزارش مفقودی و یا سرقت در اختیار صاحبان كارت قرار می دهد؛ 
اما به هرحال تا زمان اعالم گزارش مفقودی، امکان خرید غیرمجاز توسط سارق كارت وجود خواهد 
داشت. درصورت عدم وجود اقدامات ایمنی دیگر، سارق، امکان خرید كاال و خدمات تا زمان مطلع 

شدن صادركننده كارت را خواهد داشت.
تقلب مرتبط با تراکنش های بدون کارت

است.  اعتباری  كارت های  زمینه ی  در  فعال  مهم كالهبرداران  دو روش  اینترنتی  و  پستی  خرید 
باشد،  نداشته  وجود  آن  دارنده  و  كارت  فیزیکی  مشاهده  امکان  خرید،  هنگام  در  درصورتی كه 
فروشنده می باید به صاحب كارت یا هركسی كه ادعای مالکیت كارت را دارد اعتماد كرده و باور 
نماید كه اطالعات غیرمستقیم ارائه شده توسط وی چه ازطریق پست، تلفن و یا اینترنت صحیح است. 
با این كه برخی اقدامات امنیتی در این زمینه صورت پذیرفته است، اما هنوز هم این روش نسبت به 
این گونه  برای  نیز  كارت  صادركنندگان  بنابراین  و  داشته  باالتری  ریسک  حضوری،  خرید  روش 

تراكنش ها، مالیات بیشتری در نظر می گیرند.
در این حالت تشخیص هویت خریدار و شناسایی این كه آیا واقعاً دارنده كارت درخواست خرید 
را صادر كرده، بسیار مشکل است. شركت های تحویل كاال می توانند به فروشنده اطمینان دهند كه 
كاال دقیقاً در محل اعالم شده توسط فروشنده تحویل داده می شود اما معموالً متعهد به احراز هویت 
گیرنده كاال ازطریق مدارک شناسایی نیستند. یکی از اقدامات پیشگیرانه در این زمینه ارائه كاالی 
خریداری شده تنها به آدرس دارنده كارت است. البته در این صورت نیز شخص متقلب پس از ارسال 
درخواست های خرید غیرمجاز خود به فروشنده، در آدرس خریدار حاضر شده و قبل از تحویل كاال 

به مشتری، كاالهای مربوطه را از مأمور پست تحویل می گیرد.
زیرا  است  فروشنده  از جانب  امنیتِی كمتر  اقدامات  شامل  معموالً  پایین تر  با حجم  تراكنش های 
تراكنش ها، ریسک  این گونه  زمینه ی  فروشنده در  از جانب  قوانین دست وپا گیر  اعمال  درصورت 
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از دست دادن مشتری باالست. به همین دلیل اشخاص كالهبردار نیز سعی می كنند از این شیوه از 
تراكنش ها برای اقدامات كالهبردارانه خود استفاده بیشتری نمایند.

دزدیدن حساب شخص
در این حالت شخص كالهبردار سعی می كند كه در ابتدا درخصوص قربانی اطالعات به دست 
آورده و سپس ازطریق تماس با صادركننده كارت و تظاهر به این كه دارنده واقعی كارت است، از 
صادركننده درخواست نماید كه آدرس پستی وی را تغییر دهد. پس از تغییر آدرس، فرد كالهبردار 
اعالم مفقودی نموده و درخواست صدور كارت جدید می نماید. نهایتاً كارت جدید را در آدرس 

پستی جدید كه خود او قباًل درخواست تغییر آن را داده بود، دریافت می نماید.
اعتبار سنجی کارت های مسروقه

لحظه ای  پردازش  كه  سایت هایی  از  یکی  در  را  كارت  اطالعات  كارت،  سارق  حالت  این  در 
تراكنش را پشتیبانی می نمایند، برای اعتبارسنجی وارد می كند. اگر فرایند پردازش با موفقیت انجام 
پذیرد، سارق می داند كه كارت هنوز فعال و قابل استفاده است. برای انجام این عمل الزم نیست كه 
ثبت نام  نماید كه جهت  استفاده  از سایت هایی  به عنوان مثال می تواند  انجام دهد.  سارق حتماً خرید 
احتیاج به شماره كارت اعتباری دارند و یا از سایت هایی خبره استفاده نماید. معموالً خرید با مقادیر 
مالی كم انجام پذیرفته و بدین ترتیب خرید خارج از محدوده ی اعتبار كارت كه ممکن است موجب 

جلب توجه صادركننده كارت گردد، انجام می پذیرد.
در گذشته، كالهبرداران از برنامه های تولید شماره كارت اعتباری استفاده نموده و سپس به منظور 
آزمودن معتبر بودن آن ها از سایت های اینترنتی خرید آنالین استفاده می نمودند؛ اما درهرحال این 
روش به دلیل نیاز به واردكردن اطالعات اضافه در هنگام خرید ازطریق كارت، نظیر كد امنیتی 3 تا 
4 رقمی و یا تاریخ اعتبار كارت، مورداستفاده قرار نمی گیرد. درحال حاضر این روش برای آزمودن 

اطالعات كارت های سرقت شده از مشتریان به شیوه فیزیکی یا الکترونیکی مورداستفاده می شود.
به این شیوه در اصطالح كالهبرداران فیش )phish( نامیده  اطالعات كارت های به دست آمده 
می شود. معموالً این اطالعات به صورت گروهی به كالهبرداران دیگر فروخته می شود. قیمت فیش ها 

بر مبنای نوع كارت، تازگی اطالعات و وضعیت اعتباری كارت قربانی، متفاوت است.
سایت های جعلی

از مشتریان می خواهد كه  اینترنتی راه اندازی نموده و  در این حالت فرد كالهبردار یک سایت 
در ازای ثبت نام در سایت، اطالعات كارت اعتباری خود را برای بررسی هویت وارد نمایند. سایت 
اینترنتی مذكور ممکن است برخی خدمات را به صورت مجانی به مشتریان ارائه دهد؛ اما هدف اصلی 

آن دزدی اطالعات مربوط به كارت های مشتریان است.
حمالت فیشینگ

نوعی از بزه و كالهبرداری مجازی كه بر شیوه های مهندسی اجتماعی )تکنیک به دست آوردن 
اطالعات محرمانه به وسیله تحریک كاربران مجاز( پایه گذاری شده است. نام آن مشابه كلمه ماهی گیری 
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.)phishing( بوده و البته شبیه به یک غلط امالیی از این كلمه به نظر می رسد )fishing( در انگلیسی
فیشینگ، فرایندی است كه متخلف را قادر می سازد تا با جلب اعتماد كاربر، اطالعات شخصی، 
كلمه عبور و همچنین اطالعات محرمانه وی را سرقت نماید. در این فرآیند اطالعات در قالب فرم ها 
به دولت و غیره برای طعمه ارسال می شود و  بانک، مؤسسات وابسته  با عناوین مختلف ازجمله  و 
طعمه بدون اطالع از این كه فرم دریافتی جعلی، )و فقط شبیه فرم اصلی است( ناآگاهانه اطالعات 
محرمانه موردنظر را در آن وارد و برای شیاد ارسال می نماید. یک مثال می تواند بدین صورت باشد 
كه ایمیلی دریافت كنیم كه ظاهراً از بانک ارسال شده و در آن خواسته شده كه بر روی یک لینک، 
كلیک كرده و مشخصات بانکی خود را بازبینی نماییم. معموالً در چنین مواقعی یک اخطار در برابر 
تعقیب نکردن لینک وجود دارد ازجمله این كه كلیک نکردن آن موجب بسته شدن یا معلق شدن 
حساب بانکی خواهد شد. هدف فرستنده ایمیل آن است كه اطالعات خصوصی شامل رمز عبور، 
شماره ملی، شماره حساب بانکی و مانند آن ها را به دست آورد. این روش با بهره بردن از ذكر نام 
یک شخص حقیقی به جای یک سیستم پشتیبانی، اعتماد بیشتری را جلب می كند و گاهی از كاربر 
می خواهد كه به دالیل خاصی اطالعات خود را به روز درآورده و یا صحت آن ها را بررسی كند. 

به این ترتیب جاعالن و سوءاستفاده گران وارد سیستم امن شبکه یک شركت می شوند.
برخی دیگر از این روش ها به گونه ای است كه با كلیک روی یک لینک، نرم افزارهای جاسوسی 
خودپرداز  دستگاه های  در  حمله  نوع  این  نماید.  سرقت  را  اطالعات  تا  می كند  سیستم  وارد  را 
ذهن  عماًل  دستگاه،  روی  بر  خودپرداز  دستگاه  شبیه  قطعه هایی  نصب  با  كه  است  بدین صورت 
مجاز صورت  با دستگاه  می نماید كه عملیات وی  قانع  را  و وی  منحرف كرده  را  صاحب كارت 
می گیرد. در این حالت نیز سرقت اطالعات شخصی سپرده گذار و ساخت كارت پالستیکی جعلی 
و برداشت ازطریق كانال های توزیع دیجیتالی امکان پذیر است. برخی از شیادان با نصب تجهیزاتی 
در دستگاه های خودپرداز در روزهای تعطیل و یا زمان های كم تردد )طوری كه این تجهیزات از 
در  قرارگرفتن  و  بی سیم  تجهیزات  داشتن  ازطریق  و  می رسند(  نظر  به  طبیعی  كاماًل  مشتریان  سوی 

اتومبیل های خود نسبت به سرقت شماره كارت و كلمه عبور اقدام می كنند. )مکارم،1392(
برخی دیگر از حمالت فیشینگ ممکن است ازطریق تلفن انجام پذیرند. این نوع حمالت شامل 
پیام هایی می شوند كه ادعا می كنند ازطرف بانک هستند و از مشتری ها )استفاده كنندگان خدمات 
با یک شماره ای  به وجود آمده  برای حساب های آن ها  به مشکلی كه  توجه  با  بانکی( می خواهند 
تماس گیرند. به محض این كه مشتری با این شماره تلفن )كه متعلق به مهاجم است و یک سرویس 
تلفن اینترنتی است( تماس می گیرد، دستوراتی به مشتری داده می شود تا شماره حساب و رمز خود را 
وارد كند. فیشرهایی كه از سرویس تلفن اینترنتی استفاده می كنند، گاهی اوقات از داده های جعلی 
برای شماره انداز )caller ID( استفاده می نمایند تا برای مشتریان این گونه به نظر برسد كه این تماس 

از طرف یک سازمان مطمئن و معتبر انجام می شود.
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) Pharming( حمالت فارمیگ
منظور از این حمالت، حمله نفوذگر به منظور تغییر ترافیک وب سایت به یک سایت جعلی دیگر 
است. كاربر به تصور این كه وارد سایت اصلی بانک می شود، وارد سایت جعلی فرد شیاد شده و 
اطالعات محرمانه بانکی اعم از شماره حساب، شماره كارت و كلمه عبور را وارد می نماید و آنگاه 
فرد شیاد به راحتی می تواند نسبت به سوءاستفاده اقدام نماید. در این حالت به جای این كه كاربر را 
فریب دهند تا به یک ایمیل تقلبی پاسخ دهد، او را به یک سایت جعلی هدایت كرده و برای فریب 
كاربر به منظور تسلیم هویت و اطالعات حساس وی، از روش های زیركانه تری استفاده می كنند. این 
هدایت كننده  برنامه های  و  كلیدخوان  برنامه های  نصب  برای  )تروجان(  تروآ  اسب های  از  حمالت 
استفاده می كنند تا به یک نفوذگر اجازه دهند كلمات عبور و شماره كارت های اعتباری را به دست 
آورد، بدون این كه كاربر مجبور به انجام كاری غیرعادی باشد. در اینجا یک مثال از نحوه ی این 

حمله عنوان می شود:
كاربر یک ایمیل ظاهراً صحیح را باز می كند كه او را تشویق می كند تا فایل الحاقی به ایمیل را باز 
كند. این فایل الحاقی به صورت مخفیانه یک كلیدخوان )برنامه ای است كه كلیدهایی را كه توسط 

كاربر زده می شود، ثبت می كند( نصب می كند.
و  می دهد  تشخیص  را  این  كلیدخوان  می زند،  سر  خود،  آنالین  بانک  به  كاربر  هنگامی كه 
ورودی های صفحه كلید كاربر را هنگامی كه وی اسم و كلمه عبور را تایپ می كند، ثبت می نماید. 
شود.  استفاده  كاربر  به حساب  دسترسی  برای  تا  می شود  ارسال  نفوذگر  برای  اطالعات  این  سپس 

)بکائی زاد و امیری، 1388(
)skimming( حمالت اسکیمینگ

این نوع شیادی در دستگاه های خودپرداز صورت می گیرد. فرایند كار شامل كپی كردن اطالعات 
از  استفاده  و  كارت خوان  میان  از  كارت  كشیدن  ازطریق  مشتری  اعتباری  كارت  مغناطیسی  نوار 

اطالعات برای ساخت كارت تقلبی توسط فرد شیاد است.
به طوركلی در سه موقعیت، اطالعات محرمانه ممکن است با خطر روبرو شود:

• در مکان و موقعیت دادوستد
• به هنگام فرآیندهای انتقال به منظور اخذ مجوز

• در بخش ذخیره سازی اطالعات
اطالعات  و خواندن  در محل ورودی كارت دستگاه خودپرداز  پیشرفته  ابزار  نصب  با  مجرمان 
را  افراد  به حساب  دسترسی  برای  موردنیاز  اطالعات  تمامی  كوچک  دوربین  یک  نصب  و  كارت 
تمامی  بدانیم  است كه  می افتد. جالب  اتفاق  الکترونیکی  این طریق سرقت  از  و  به دست می آورند 
پکیج كامل دستگاه های كارت خوان و كارت های پالستیکی خالی و سایر امکانات موردنیاز این كار 

در آمریکا به راحتی و به صورت كاماًل قانونی ازطریق اینترنتی خریدوفروش می شود.
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روش دیگر به این صورت است كه معموالً یک خانم یا آقا كه به ظاهر )ولی نه واقعاً( كارمند آن 
شعبه بانک می باشند در كنار دستگاه خودپرداز می ایستد و از مشتریان آن می خواهد تا برای شركت 
در قرعه كشی جدید آن بانک، مشتری اسمش را پشت رسیدهای بیرون آمده از آن دستگاه نوشته و 
رسید را در یک كارتون كه در دست دارد بیندازد. این رسیدها دارای شماره حساب و تاریخ هستند 
و آن فرد هم كه كمتر كسی به او شک كرده و كنار ماشین ایستاده به راحتی شماره رمز مشتری ها را 
دیده و در جایی یادداشت كرده است، می تواند بعداً از روی این اطالعات با همکاری همدستانش 

یک كارت اعتباری جدید ساخته و استفاده نماید.
)Lebanese loop( حیله لبنانی

این نوع از حمله ازآنجاكه برای نخستین بار و به میزان بسیار زیاد در لبنان مورداستفاده قرارگرفته 
است، حیله لبنانی نامیده می شود. در این روش از یک آستین پالستیکی )Plastic Sleeves( كه 
توضیح داده خواهد شد، استفاده می شود. حلقه )loop( در اینجا به معنای عقب و جلو رفتن كارت 

در ماشین بوده و در حقیقت بدین معناست كه كارت گیر كرده و سرگردان شده است.
روش عمل آستین پالستیکی بدین صورت است كه در ابتدا كاربر كارت را وارد دستگاه می كند 
اما هر چه رمز كارت را وارد می كند، دستگاه پیغام خطای رمز داده و كارت را نیز برنمی گرداند. 
آن  می شود  مستأصل  كاربر  درزمانی كه  و  ایستاده  كاربر  پشت سر  هم  دیگر  مشتری  یک  معموالً 
مشتری نما كه پشت سر وی ایستاده بوده ممکن است پیشنهاد كمک دهد و بگوید كه این دستگاه 
قباًل نیز این مشکل را داشته و او می تواند مشکل را حل كند. او شماره رمز را از كاربر پرسیده یا از او 
می خواهد كه آن را دوباره وارد نماید و بدین ترتیب رمز وی را كشف می نماید )و یا قباًل از پشت 
سر، رمزی را كه چند بار وارد شده است، مشاهده و به خاطر سپرده است( دستگاه بازهم كارت را 
پس نداده و شماره ی رمز را نیز قبول نمی كند. درنهایت كاربر، كارت را در دستگاه رها كرده و همان 

مشتری نما از حساب بانکی طعمه، پول برداشت می كند.
روش این حقه ی ساده بدین صورت است كه آن مشتری قباًل یک ورقه پالستیکی بسیار نازک و 
تقریباً غیرقابل دید )مثل یک آستین نامرئی( را در دریچه كارت خوان آن دستگاه وارد كرده و منتظر 
قربانی است. وقتی قربانی، كارت را داخل دستگاه می كند، آن كارت درون یا زیر ورقه پالستیکی 
رفته و دستگاه نمی تواند كارت را بخواند و بنابراین توانایی خواندن شماره ی رمز را نیز ندارد. پس 
یا كمی خم شده آن  برجسته  لبه  به سادگی  رفتن وی، شیاد  و  مشتری  توسط  رها كردن كارت  از 
پالستیک را )كه شامل كارت نیز هست( از درگاه دستگاه بیرون می كشد و كارت را دوباره بدون آن 
پالستیک به دستگاه وارد می كند و شماره رمز را هم می داند. حتی ممکن است كه پشت سر قربانی 
نباشد بلکه با استفاده از یک دوربین پالستیکی بسیار كوچک و مخفی كه قباًل در باالی آن دستگاه 

نصب شده، شماره رمز كارت قربانی را كشف نماید. )تصرفی منش، 1391(
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دالیل وقوع تقلب و اختالس در بانک ها
مالی كشور  بانک ها و مؤسسات  از اختالس در  متعددی  اخیر شاهد گزارش های  طی سال های 
بوده ایم. بانک ها و مؤسسات مالی به سبب فعالیت اصلی آن ها )سروكار داشتن با وجوه نقد( و حجم 
باالی معامالت و تراكنش های مالی در معرض تقلب و اختالس هستند. واژه اختالس همان طور كه 
اشاره شد، تعاریف گوناگونی دارد و به طوركلی به برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا غیردولتی كه 
از سوی كارمندان و مدیران انجام می گیرد، گفته می شود. اختالس گونه ای از كالهبرداری محسوب 
می شود كه بیشتر به صورت برنامه ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام 
گفته  مالی  متقلبانه  گزارش  و  دارایی ها  از  سوءاستفاده  مالی،  فساد  به  نیز  تقلب  همچنین  می پذیرد. 
مشتریان،  )سهامداران،  خارجی  و  كاركنان(  و  )مدیران  داخلی  منابع  نیز  تقلب  موضوع  می شود. 
سپرده گذاران و...( را شامل می شود. بنابراین برای بررسی این كه چرا اختالس و تقلب رخ می دهد، 

نخست باید فلسفه ی چرایی و چگونگی انجام تقلب بررسی شود.
مدیران  متوجه  نیز  انجام یافته  تقلب های  عمده  و  انسانی  نیروی  تقلب  عامل  مهم ترین  و  نخستین 
ارشد بانک هاست. حال باید بررسی شود كه آیا در انتخاب مدیران و حتی كاركنان بانک ها دقت 
الزم به كار گرفته شده است؟ به واسطه نقش اساسی بانک ها در اقتصاد كشور باید انتخاب مدیران و 
كاركنان با دقت الزم و كافی صورت گیرد. صالحیت، دانش و مهارت مدیران قبل از استخدام باید 
بررسی و سازوكار الزم برای ارزیابی آنان فراهم شود. به طوركلی عوامل مؤثر بر اختالس و تقلب در 

بانک ها را می توان به شرح زیر خالصه كرد:
1. واژه گمشده ی اخالق حرفه ای در فرهنگ

 وقتی ناهنجاری ها به ارزش تبدیل شوند و درستی و نادرستی قابل تشخیص نباشند، انسان ها در 
به  حرفه ای  اخالق  می پردازند. بنابراین  گوناگون  توجیهات  و  شخصی  تفسیر  به  تقلب  با  برخورد 

فراموشی سپرده می شود و انجام هركاری از هركسی برمی آید.
2. عدم صالحیت فنی برخی از مدیران و كاركنان

برنامه های  ارتباطات،  مهارت،  و  دانش  حرفه ای،  سوابق  تحصیالت،  باید  كاركنان  استخدام  در 
استفاده شود،  فاقد تحصیالت در حوزه ی مالی  ناآشنا و  از مدیران  مدیران و... بررسی شود. وقتی 
طبعاً شاهد چنین رویداده ایی خواهیم بود. برعکس چنانچه بخواهیم از مدیر باصالحیت در این حوزه 
استفاده كنیم، باید یکسری شرایط و محدودیت ها را برطرف كرد. به طور مثال مدیری كه مناسب 

جایگاه خود و توانمند باشد، حق وحقوق متفاوتی را طلب می كند.
3. تجربه، آموزش و استقالل حسابرسان در صنعت بانکداری

عدم پرداخت حق الزحمه مناسب، ناآشنایی و عدم تسلط برخی از حسابرسان و همچنین عدم   
مالی  گزارشگری  ایرادات  و  ضعف ها  تا  می شود  باعث  حسابرسی  برای  مناسب  زمان  تخصیص 
به خوبی شناسایی و گزارش نشود. در انتخاب حسابرسان بانکی باید قوانین و مقررات اصالح شوند 
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و پرداخت حق الزحمه نیز باید متناسب با كار حرفه ای انجام شده، پیچیدگی ساختار بانکی، مسئولیت 
خطیر حسابرسان و... باشد.

4. عدم شناسایی و مدیریت ریسک ها از سوی مدیر
از سوی  فرآیندها  بر  محتمل  ریسک های  و  داخلی  كنترل های  سیستم  ارزیابی  و  شناسایی  عدم 
اثربخشی  و  و سودمندی  عملیات  كارایی  و  به صحت  نسبت  اطمینان بخشی  می شود  باعث  مدیران 
فعالیت ها وجود نداشته باشد. به رغم الزام تشکیل كمیته های ریسک در بانک ها، معموالً توجهی به 
گزارش های كمیته نمی شود. در ضمن ساختار كمیته ریسک نیز باید براساس فعالیت های بانک دائماً 

بازبینی و اصالح شود.
۵. نبود نیروهای متخصص در حسابرسی داخلی بانک ها

با توجه به عدم پرداخت حقوق مناسب به حسابرسان داخلی و نادیده گرفتن جایگاه حسابرسی 
داخلی در بانک ها، معموالً انگیزه كافی برای كاركردن در چنین شرایطی از بین می رود. در عمده 
مدیران  انتخابات  در  حتی  و  است  شکلی  داخلی  حسابرسان  گزارش های  به  مدیران  نگاه  موارد، 

حسابرسی داخلی نیز از افراد غیرمتخصص استفاده می كنند.
6. عدم كارایی سیستم های كنترلی و نظارتی

درمجموع نظارت كافی بر معامالت بانک ها صورت نمی گیرد و در زمان پرداخت وام ها معموالً 
بوروكراسی  نمی گردد. سیستم  اخذ  الزم  ضمانت های  و  نمی شود  طی  به درستی  داخلی  رویه های 
پیچیده عمدتاً برای وام های با مبالغ پایین است. در زمینه ی وام های كالن به دلیل نبود سیستم كنترل های 
داخلی در این زمینه و رعایت نکردن قوانین، شاهد پرداخت نکردن مطالبات ازسوی وام گیرندگان 

هستیم. سیستم های كنترلی و نظارتی معموالً پیشگیرانه نیستند و بعد از وقوع تقلب كشف می شوند.
7. عدم استقرار سیستم بانکداری مناسب و بنگاهداری بانک ها

و  داللی  مشغول  بانکداری،  حوزه ی  در  خودشان  اصلی  فعالیت  به  پرداختن  به جای  بانک ها 
بنگاهداری هستند. بانک ها باید به بانکداری و تأمین منابع فعاالن اقتصادی مشغول باشند. بنگاهداری 
ازسوی  تدابیری  راستا  همین  در  شد.  خواهد  تورم  ایجاد  موجب  راكد  اموال  نگهداری  و  بانک ها 
قانون گذار در اجرای ماده 16 قانون رفع موانع تولید، بانک ها را مکلف كرده كه ساالنه 33 درصد 
به تشخیص شورای  و  به تملک آن ها درآمده  را كه  منقول و غیرمنقول و سرقفلی راكد  اموال  از 
جامعه  برای  تهدید جدی  بانکی  سیستم  در  فساد  و  تقلب  كنند.  واگذار  است،  مازاد  اعتبار  و  پول 
اصالح  در  می رسد  نظر  به  می كند.  تحمیل  مختلف  اقشار  به  سنگینی  هزینه های  و  می آید  به شمار 
سیستم بانکداری و گذار از وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب به زمان زیادی نیاز داریم. 
به هرحال فرصـت و امـکان فساد و تقلـب زمانی كه سیستم كنترل هـای داخلی بانک ها ضعیف، اركان 
مدیریتی كم اثر، كیفیت كار حسابرسان مستقل و داخلی پایین، نظارت از سوی مراجع نظارتی ناكارا، 

انگیزه های شخصی باال و... باشند، افزایــش می یابــد.
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اصول اساسی کمیته بال و بانکداری سالم و باثبات
كشورهای توسعه یافته و درحال توسعه كه در مراحل مختلفی از توسعه ی اقتصادی به سر می برند، 
قوانین بانکداری خود را براساس نیازهای اقتصادی كشور خودشان ایجاد كرده اند و در اغلب موارد 
بدون توجه به استانداردها و اهداف بین المللی، اهداف بانکداری داخلی خود را تعقیب می كنند. در 
الزامات عملیاتی بانک ها  بانکداری و دولت كه توسط تعیین  چنین فضایی، ارتباط مستقیم صنعت 

توسط دولت صورت می گیرد، نیز تعیین كننده اهداف سیستم بانکی می شود.
دولت  مستقیم  ارتباط  جهانی،  سرمایه  بازارهای  در  تحوالت  راستای  در  و  جدید  عصر  در  اما 
از  را  خود  كسری های  و  اضافی  مخارج  می توانند  دولت ها  ندارد.  چندانی  ضرورتی  بانکداری،  و 
بازارهای سرمایه داخلی و بین المللی تأمین اعتبار نمایند و این باعث حذف نیاز به دخالت دولت در 
بانکداری می شود و دولت ها را قادر می سازد تا بر كاربرد استانداردهای مقرراتی درجهت عملکرد 

مناسب و مطمئن نظام بانکی تمركز نمایند.
از سوی دیگر، در واكنش به توسعه ی شتابان بانکداری چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی 
بین المللی  تسویه حساب های  بانک  دیگر،  كشورهای  به  قابل سرایت  ریسک های  فزاینده  افزایش  و 
)BIS(، اقدام به تدوین استانداردهای بین المللی برای حصول اطمینان از صحت و سالمت بانک ها كرده 
است. دو دلیل عمده برای توافقات بین المللی درخصوص خدمات مالی چنین مطرح می شود كه: 1- 
تشخیص مشتركی از یک مسأله عمومی وجود دارد. 2- تشخیص مشتركی از چگونگی عملکرد سیستم 
مالی وجود دارد و این كه چگونه سیاست های عمومی می تواند ریسک های سیستماتیک را كاهش دهد. 

بحران های به وجود آمده در سال های اخیر به عنوان تسهیل گر چنین توافقاتی بوده اند.
كمیته نظارتی بال در سال 1997 و 2001، رهنمودهایی را با عناوین اصول اساسی برای نظارت 
كارآمد بانکی، حسابرسی داخلی در بانک ها و ارتباط ناظرین بانکی با حسابرسان منتشر نموده است.

به  را  دنیا  سرتاسر  از  مختلف  كشورهای  كه  است  كرده  تالش  سال ها  طول  در  كمیته  این 
تشخیص مشتركی درمورد چگونگی عملکرد سیاست های مالی برساند و چگونگی كاهش ریسک 
سیستماتیک را در اصول اولیه خود خاطرنشان سازد. بسیاری از این استانداردها، در طول زمان و با 
به عنوان  اولیه مذكور  ازاین رو، اصول  به روز شده اند و  نتایج بحران های مختلف،  تبعات و  به  توجه 
راه حلی برای مسایل و مشکالت واقعی مدنظر قرار می گیرند. همچنین این استانداردها نشان می دهند 
تحمیل می كنند. چراكه سرایت  مالی  پایداری  بر  را  بسیار جدی  بانکداری، ریسکی  كه مشکالت 
بانکداری  سیستم  به كل  را  معنی داری  می تواند آسیب های  بالقوه  به طور  منفرد  بانک  شکست یک 

بین المللی و اقتصاد بسیاری از كشورها وارد آورد.
درحال حاضر، كمیته نظارت بانکی بال كه اجالس های آن در بانک تسویه حساب های بین المللی 
واقع در شهر بال سوئیس برگزار می شود، به مهم ترین مرجع تخصصی در زمینه ی نظارت بانکی تبدیل شده 
و استانداردها، رهنمودها و پیشنهادهای منتشر شده از سوی  این كمیته بر طراحی الگوهای نظارتی و تدوین 
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بسیاری از مقررات و الزامات احتیاطی در كشورهای مختلف سایه افکنده است.
یکی از مهم ترین اسنادی كه ازسوی این كمیته به رشته ی تحریر درآمده است »اصول اساسی 
به مسیری صحیح و مطمئن  بانکداری  به دنبال هدایت  این اصول  بانکی مؤثر« است.  برای نظارت 
است آن چنان كه استراتژی های بانکداری قابل دسترس گردد. این اصول در پی حصول اطمینان از 

موارد زیر است:
- وجود یک محیط اقتصاد كالن سالم به عنوان پیش شرط فعالیت بانکی؛

- مدیران و مالکان، قابل اطمینان بوده و از قدرت كارشناسی و مالی برخوردار باشند؛
ریسک های  اتخاذ  از  تا  شود  كنترل  و  اندازه گیری  تفهیم،  فعالیت ها  با  مرتبط  ریسک های   -

غیرمعمول پرهیز گردد؛
- انجام نظارت حضوری و غیرحضوری برای نظارت بر رعایت الزامات احتیاطی توسط بانک ها.

و  پایدار  منعطف،  قدرتمند،  مالی  بخش  ایجاد  از  برای حمایت  مؤثر  نظارت  اصول  به طوركلی 
با زیرساخت های اقتصادی هر كشور طراحی شده است. هدف این اصول، تعیین مجموعه  متناسب 
خاصی از مقررات و الزامات نیست بلکه كمک به ایجاد یک سیستم مالی است كه برای هر بازاری 

مناسب بوده، آن را پایدار و كارا نگه می دارد.
و  چالش ها  درخصوص  جهانی  تجربه  از  بخواهند  كشور  یک  اقتصادی  سیاست گذاران  این كه 
بانکی خود را  به كارگیری اصول مشخصی، سالمت نظام  با  بانکداری استفاده كنند و  ریسک های 
بهبود بخشند، موضوعی است كه نیازمند فهم دقیق عملیات بانکداری و داشتن افق دید بلندمدت به 

اقتصاد و شفافیت آن می باشد.
نظارت کارآمد در بانک ها؛ بازرسان و حسابرسان داخلی

برخورداری واحدهای بانکی از یک نظام نظارتی كارآمد، امر طبیعی است كه اطمینان خاطری 
برای آگاهی از عملکرد بانک به شیوه ای ایمن و صحیح فراهم می سازد. وجود نقاط ضعف در نظام 
بانکی هر كشوری می تواند ثبات مالی آن را مورد تهدید قرار دهد لذا نیاز به بهبود توان نظام های 

نظارتی مالی، توجه بین المللی فزاینده ای را به خود جلب نموده است.
اگرچه براساس تعریف، حسابرسان مستقل به واحد بانکی تعلق نداشته و ازاین رو بخشی از نظام 
كنترل داخلی بانک به حساب نمی آیند، لیکن دارای تأثیر مهمی بر كیفیت كنترل های داخلی هستند. 
این مهم ازطریق فعالیت های حسابرسی آن ها ازجمله تبادل نظر با مدیریت و ارائه توصیه هایی چند 
درخصوص بهبود كنترل های داخلی انجام می پذیرد. حسابرسان مستقل بازخورد مهمی را درمورد 

اثربخشی نظام كنترل داخلی فراهم می آورند.
سالیانه یک بانک  اگرچه هدف اولیه حوزه حسابرسِی مستقل، اظهارنظر پیرامون حساب های 
است، لیکن حسابرس مستقل باید راجع به این موضوع تصمیم بگیرد كه آیا می تواند به اثربخشی 
نظام كنترل داخلی بانک اعتماد نماید. به این دلیل، حسابرسان مزبور باید اقدام به شناخت نظام كنترل 
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داخلی واحد مزبور نمایند تا از رهگذر آن مشخص نمایند كه در تعیین ماهیت، زمان بندی و حیطه ی 
روش های حسابرسی خود تا چه حد به نظام مزبور اتکا نمایند.

كشور دیگر  نقش واقعی حسابرسان مستقل و فرآیندهای مورداستفاده آن ها، از كشوری به 
متفاوت است. در بسیاری از كشورها، استانداردهای حرفه ای حسابرسی الزام دارند كه حسابرسی ها 
به گونه ای برنامه ریزی و اجرا شوند كه به حصول اطمینانی منطقی درمورد عاری بودن صورت های 
مالی از اظهارات خالف واقع مؤثر بیانجامد. همچنین حسابرسان به صورت گزینشی به بررسی سوابق 
و رویداده ای مالی مهمی می پردازند كه تراز صورت های مالی و اقالم افشاشده در این زمینه، مبتنی بر 
آن ها هستند. یک حسابرس، اصول و خط مشی های مورداستفاده در حسابداری و نیز سایر برآوردهای 
مهم انجام شده از سوی مدیریت را ارزیابی نموده، شیوه ی ارائه صورت های مالی را به طوركلی 
مستقل می خواهند كه  در برخی كشورها، مراجع نظارتی از حسابرسان  موردبررسی قرار می دهد. 
درمورد حیطه، كفایت و اثربخشی نظام كنترل داخلی یک بانک ازجمله نظام حسابرسی داخلی آن 

ارزیابی ویژه ای به عمل آورند.
هرچند، یکی از وجوه اشتراک موجود در میان تمامی كشورها این است كه از حسابرسان مستقل 
انتظار می رود تا آنجا كه به صحت صورت های مالی بانک ارتباط دارد، شناخت كاملی از فرآیند 

كنترل داخلی آن به دست آورند.
میزان توجهی كه به نظام كنترل داخلی می شود برحسب حسابرس و بانک تغییر می كند، لیکن 
عموماً این توقع می رود كه نقاط ضعف مهمی كه مورد شناسایی حسابرسان واقع  شده اند در نامه های 
محرمانه به مدیریت و در بسیاری از كشورها به مرجع نظارتی گزارش شوند. در بسیاری از كشورها 
نیز الزامات نظارتی ویژه ای وجود دارد كه براساس آن ها، حسابرسان مستقل موظف به بیان شیوه ای 

هستند كه كنترل های داخلی را بر مبنای آن، ارزیابی و گزارش می نمایند.
کنترل داخلی

از مهم ترین سازوكارهایی كه در زمینه ی هدایت اثربخش و كارایی سازمان ها به خصوص بانک ها 
و نهادهای مالی ابداع  شده است، مفهوم كنترل های داخلی است. این مفهوم را می توان مولود توسعه ی 
تفکر سازمانی و پیچیدگی ساختار سازمان ها دانست كه خود، محصول تکامل جوامع بشری و تعمیق 
مفاهیم و مناسبات تجاری و صنعتی در آن ها است. پیامد تکامل این مناسبات، تفکیک مفاهیم »نظارت« 
و »اجرا«  بود. بستری كه در ابتدا، با تفکیک دو مقوله »مالکیت« و »مدیریت« از یکدیگر و تأكید بر 
ضرورت كنترل عملکرد مدیران توسط مالکان، زمینه ایجاد حرفه ی حسابرسی را پدید آورد و در 

ادامه ی  روند تکاملی خود، به گسترش و تعمیق مفهوم دیگری با عنوان »كنترل های داخلی« انجامید.
برنامه ها، روش ها  كنترل داخلی، بخش مهمی از مدیریت یک سازمان است، بخشی كه شامل 
و رویه های مورداستفاده سازمان در دستیابی به رسالت وجودی و اهداف ُخرد و كالن خود است. 
هدف نظام كنترل داخلی و حسابرسی، بهبود توان مدیریت مالی و اداری ازطریق تحدید آن گروه 

تقلب در بانک ها و مؤسسات مالی
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از رفتارهای مالی است كه به اتالف و تخصیص نامناسب منابع و بروز فساد می انجامند. استقرار و 
استمرار یک نظام كنترل داخلی توانمند در سازمان، امکان مدیریت كارا و مؤثر سازمان را برای 
مدیریت آن فراهم می آورد. مدیران به خوبی می دانند در نبود یک سیستم كنترل داخلی اثربخش، 
حفظ سودآوری و به حداقل رساندن رویداده ای غیرمنتظره بسیار  تحقق رسالت اصلی شركت، 
مشکل است. مدیریت در مصاف با تغییرات سریع محیط های اقتصادی و رقابتی و تغییر تقاضا و 
سلیقه مشتریان و تجدید ساختار به منظور رشد در آینده، سیستم كنترل داخلی را به خدمت می گیرد 
تا بتواند به موقع از خود واكنش مناسب نشان دهد. ضمناً كنترل های داخلی باعث افزایش كارایی، 
كاهش ریسک از دست دادن دارایی ها و حصول اطمینان معقول از قابلیت اعتماد صورت های مالی 

 )Clifton Phua, 2008(.و رعایت قوانین و مقررات می شوند
برای دستیابی به اكثر اهداف مهم، به كارگیری كنترل های داخلی اجتناب ناپذیر است. به همین 
دلیل، تقاضا برای سیستم های بهتر و برتر كنترل داخلی و گزارش عملکرد آن ها دائماً رو به افزایش 
است. با دقت نظر بیشتر، می توان دریافت كه كنترل داخلی ابزاری مفید برای حل بسیاری از مشکالت 

بالقوه است و هدف از ایجاد آن، كسب اطمینان منطقی و معقول از دستیابی به اهداف زیر است:
1. اثربخشی و كارایی عملیات

2. قابلیت اعتماد به گزارش گری مالی
3. پایبندی به قوانین و مقررات جاری

در كنترل های داخلی، سعی بر آن است تا از تحقق موارد زیر اطمینان حاصل شود:
1- فعالیت یک بانک به روشی محتاطانه و در انطباق با خط مشی ها و استراتژی های تدوین شده از 

سوی هیأت مدیره بانک انجام می شود؛
2- معامالت فقط با اختیارات الزم به جریان می افتند؛

3- گزارش های حسابداری و غیره اطالعاتی كامل، دقیق و به موقع را فراهم می آورند؛
4- مدیریت قادر به شناسایی، ارزیابی، اداره و كنترل ریسک های این حرفه )بانکداری( هستند.

بنابراین كنترل های داخلی باید موارد زیر را در برگیرند:
- ترتیبات مشخصی برای تفویض اختیار و مسئولیت؛

- تفکیک وظایف تعهدآور بانک، پرداخت وجوه و حسابداری دارایی ها و بدهی ها از یکدیگر؛
- رفع مغایرت از این فرآیندها؛

- محافظت از اموال بانک.
مستلزم  به عنوان مثال، مدیریت مؤثِر بسیاری از ریسک های بانکی به خصوص ریسک عملیاتی، 
استقرار نظام كنترل داخلی توانمندی است كه در تمامی وظایف و اركان بانک جریان داشته باشد. 
همچنین در بررسی نارسایی های مربوط به حاكمیت شركتی بسیاری از سازمان ها، فقدان یک نظام 
دانسته اند. ازاین رو، نظام كنترل داخلی  كنترل داخلی را از مهم ترین علل اثرگذار در این رابطه 
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همچون بازوی توانمندی است كه به كمک آن می توان ریسک های بانکی را به شیوه ای اثربخش 
مدیریت و از استقرار نظام توانمندی از حاكمیت شركتی اطمینان حاصل نمود.

وضعیت نظام بازرسی بانک ها در ایران
در شرایط فعلی، بانک ها و سیستم های بانکی ازلحاظ رعایت استاندارد حسابرسی و كنترل داخلی 
وضعیت یکسانی ندارند، برخی بانک ها با عنایت به اهمیت فناوری اطالعات در مدیریت و نظارت بر 
عملیات بانکی، اقدامات مناسبی در راستای استقرار سیستم بانکداری الکترونیک انجام داده اند، برخی نیز 
كمتر سرمایه گذاری كرده اند و لذا محیط ریسکی بیشتری برای تخلفات و موارد عدم رعایت مقررات 
حاكم دارند. لذا میزان توجه به نظام كنترل های داخلی و سرمایه گذاری در استقرار این نظام، قطعاً شرایط 

محیطی مناسب تری برای اداره ی مطلوب و كم خطرتر بانک فراهم می كند )كمالی، 1391(.
از زاویه رعایت استانداردهای حسابداری، با توجه به الزام بانک ها به انجام حسابرسی مستقل ساالنه 
صورت های مالی، بانک ها عمدتاً نسبت به رعایت استانداردهای حسابداری در تهیه ی صورت های 
مالی خود اقدام می كنند و لذا اظهارنظر حسابرسی مستقل حسب اطالعات موجود، مقبول یا مشروط 
بوده و شاهد گزارش های مردود نیستیم، اما این امر به مفهوم عدم وجود ضعف كنترل و فقدان موارد 

خالف قوانین و مقررات نیست و صرفاً حاكی از مطلوب بودن انعکاس صورت های مالی است.
سیاست های  پیاده سازی  و  تدوین  مستلزم  تخلفات،  مقابل  در  بنگاه  هر  سیستم  كردن  ایمن 
رعایت  به  مدیران  بودن  متعهد  و  كنترلی ها  مناسب  محیط  ایجاد  كنترلی،  نظام  استقرار  ضدتقلب، 
اخالق، پایش مستمر و سیستماتیک مدیریت و انجام بازرسی های موردی، آموزش های مناسب برای 
مدیران و كاركنان در راستای جلوگیری، كشف و گزارش موارد تقلب، تقویت حسابرسی داخلــی 
و حسابرسی مســتقل و انجام حسابرسی های غیرمنتظره، تقویت سازوكار اخذ اطالعات از مخبرین و 

برقراری نظام اطالعات و ارتباطات مناسب است.
مدیریت خطر  برنامه ی  تدوین  بر  مشتمل  تقلب  با  مقابله  و  مدیریت  نظام  رابطه طراحی  این  در 
كشف  فنون  مستندسازی  تقلب،  از  پیشگیری  ضوابط  تدوین  تقلب،  خطر  دوره ای  ارزیابی  تقلب، 

تقلب و استقرار فرآیندهای داخلی برای كشف و گزارش تقلب، امری اساسی است.
اقدامات بانک ها در این زمینه متفاوت است و تعیین درجه ی ایمن سازی، نیازمند بررسی های دقیق 
و ارزیابی جامع موارد فوق در هر بانک است، اما در سطح كالن می توان گفت كه با شرایط مطلوب 

و مناسب فاصله معناداری وجود دارد.
به  نظارت  تجهیز  اجرایی،  و  مدیریتی  نظام های  و مدرن شدن  فناوری  پیشرفت  به  توجه  با  قطعاً 
فناوری روز از ضروریات اداره مناسب هر بنگاه است و قطعاً بانک ها نیز از این قاعده ها مستثنا نیستند. 
در شرایط انجام تراكنش های چند ده میلیونی، استفاده از روش های سنتی نظارت به ویژه روش های 
دستی قطعاً مؤثر نخواهد بود. این امر به عنوان یک ضعف مهم تلقی شده و موجب افزایش ریسک 
عقب تر  روز  فناوری  شرایط  از  داخلی  كنترل های  میزان  هر  به عبارت دیگر  شد.  مالی خواهد  فساد 

باشد، زمینه مساعدتری برای افزایش ریسک فساد مالی ایجاد خواهد كرد.

تقلب در بانک ها و مؤسسات مالی
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نقش استانداردهای حسابداری
و  مالی  صورت های  و  اطالعات  كه  می شود  تدوین  هدف  این  با  حسابداری  استانداردهای 
پیشگیری  دلخواه  ضوابط  به كارگیری  از  و  باشد  یکسان  وقایع  اندازه گیری  و  شناخت  روش های 
متقاضیان  و  سپرده گذاران  با  و  عهده دارند  به  را  مالی  واسطه گری  نقش  یک سو  از  بانک ها  شود. 
دریافت تسهیالت مالی، سروكار دارند و از سوی دیگر بر سالمت سیستم پولی و ثبات كشور تأثیر 
می گذارند. به این ترتیب قوانین و مقررات خاص درمورد نظام بانکی وضع و ازطریق نظارت بانک 
مركزی به اجرا درمی آیند. در ایران به موجب ماده 32 قانون پولی كشور، شورای پول و اعتبار مرجع 
و  تعیین شده  اندوخته ها  و  استهالک  مالی،  صورت های  بانک ها،  حسابداری  اصول  و  نحوه  تعیین 
مصوباتی نیز در این زمینه ابالغ شده است. همچنین کمیته نظارت بانکی بال در سطح بین المللی 
مقرراتی درمورد بانک ها وضع می كند كه در ایران، بانک مركزی مقررات كمیسیون بال را ابالغ 
می نماید و سازمان حسابرسی نیز استانداردهای حسابداری را تنظیم و ابالغ نموده است كه بانک ها 

این مجموعه را رعایت می كنند.
مرجع تدوین رسمی استانداردهای حسابرسی برای تمام بنگاه ها در سطح كشور ازجمله بانک ها 
خطِر  احتمال  شرایط  در  مکلف اند  همچنین  استانداردها  طبق  حسابرسان  است.  حسابرسی  سازمان 

وجود تقلب نسبت به موارد زیر اقدام كنند:
ماهیت،  دوباره،  بررسی  تحریف،  وجود  از  اطمینان  برای  تکمیلی  محتوایی  بررسی های  انجام   
و  تقلب  با  شناسایی  تحریف  ارتباط  بررسی  حسابرسی،  روش های  سایر  حدود  و  اجرا  زمان بندی 
اثر تحریف بر گزارش حسابرسی، مستندسازی عوامل خطر تقلب، اخذ  ارزیابی آثار آن، ارزیابی 
تأییدیه از مدیران با عطف توجه به اعمال تعدیل های ضروری ناشی از تقلب و اطالع رسانی تقلب 

به مراجع ذی صالح.
حسابرسان بانکی

درخصوص حسابرسی بانک ها باید گفت، حسابرسان بانک ها عالوه بر شرایطی كه حسابرسان 
توانایی  ازجمله  دیگری  ویژگی های  باید  باشند،  برخوردار  آن ها  از  باید  تجاری  واحدهای  دیگر 
حسابرسی فناوری اطالعات و شبکه های ارتباطی، آگاهی از قوانین و مقررات الزم االجرا در نظام 
بانکی، ازجمله مقررات بانک مركزی و همچنین از مهارت الزم در زمینه ی حسابرسی فعالیت های 

بانکی برخوردار باشند.
یکی از عوامل مؤثر و مهم در این راستا مؤثركردن حسابرسی داخلی بانک ها، راهبری شركتی 
و كنترل های داخلی اثربخش است. كنترل های داخلی واكنش مدیریت برای مدیریت ریسک های 
دارایی ها  از  حفاظت  هدف  تأمین  فقط  داخلی  كنترل های  از  امروزه  است.  تجاری  واحد  پیرامون 
طراحی  فرآیندها  و  فعالیت ها  و سطح  بانک  دو سطح  در  داخلی  كنترل های  بلکه  نمی رود،  انتظار 
باید  اقتصادی دیگر،  معامالت و عوامل  لحاظ گستردگی عملیات، كثرت  به  بانک ها  می شود. در 
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اصلی  پایه  عماًل  شود.  به روز  تغییرات  متناسب  و  شود  پیاده سازی  قوی  داخلی  كنترل  سیستم های 
بوده است.  نکردن كنترل ها  اعمال  یا  مناسب  نبود كنترل داخلی  مالی،  از سوء جریان های  بسیاری 
و  مركزی  بانک  بخشنامه های  و  داخلی  كنترل های  دستورالعمل  وجود  به رغم  بانک ها  در  درواقع 
الزامات بورس اوراق بهادار، نظام كنترل  همچنین درباره بانک های پذیرفته شده در بورس، وجود 

داخلی كارامدی كه روزآمد نیز باشد استقرار نیافته است.
در بخش استانداردهای حسابداری و الزامات گزارشگری مالی و نیز مقررات بین المللی ازجمله 
مقررات كمیسیون بال، به نظر نمی رسد در نظام بانکداری ضعف های فراوانی وجود داشته باشد؛ اما 
نبود  فناوری اطالعات و  با  لزوم حسابرسی  باالی  به لحاظ جایگاه  استانداردهای حسابرسی  درمورد 
مهارت گسترده ی حسابرسان در این زمینه، به نظر می رسد فرصت بهبود زیادی وجود داشته باشد. 
درمجموع بانک ها ازنظر استقرار یک نظام جامع كنترلی در شرایط یکسانی نیستند، اما به طور میانگین 
وضعیت مناسبی درخصوص استقرار نظام كنترلی ندارند و شاهد ضعف های جدی در این زمینه هستیم.

داخلی  نظام كنترل های  در  از ضعف های موجود  ناشی  بانکی،  اختالس در سیستم  بروز  دالیل 
بانک است، به طور مثال وقتی شعبه ای با حجم عملیات محدود و ظرفیت اعتباری پایین قادر است با 
هماهنگی نفراتی در داخل بانک، حجم عظیمی اعتبار اسنادی بدون پشتوانه و خالف مقررات صادر 
نماید، یا اعتبار در حساب بانکی مشتریان، بی حساب افزایش می یابد و این امر به نحو مناسبی خود را 
نشان نمی دهد یا حجم عمده ای ضمانت نامه صادر می شود كه به نحو مناسب در سیستم قابل ردیابی 
نیست، این ها نشان از ضعف جدی سیستم دارد. به عبارت بهتر در یک نگاه جامع، همه عملیات بانک 
باید در نظام جامع بانکی ثبت و به نحو مناسب با نظام كنترلی مورد پایش قرار گرفته و موارد خاص 
از طریق واحد بازرسی پیگیری شود. اگر همه این موارد با یکدیگر و به طور یکپارچه انجام نشود 

طبیعتاً شاهد موارد تقلب و فساد در نظام بانکی خواهیم بود.
نقش نظارتی بانک مرکزی در جلوگیری از فساد نظارتی

بانک مركزی از جهات مختلف می تواند نقش كلیدی در ارتقای سطح كیفی بانک ها ایفا كند. 
بانک مركزی ازطریق واحد نظارت بر بانک ها به عنوان مقام ناظر با الزام بانک ها به رعایت قوانین و 
مقررات و استقرار نظام كنترل های داخلی در این امر، نقش قابل توجهی دارد. در این راستا اقداماتی 
مانند انجام نظارت و بازرسی ها برای اطمینان از رعایت بخشنامه ها و مقررات و برقراری و اتصال 
سیستم كنترلی بانک به سیستم های بانک مركزی برای نظارت بر خط و استفاده از مؤسسات تخصصی 
حسابرسی برای نظارت دقیق و مؤثر بر بانک ها، طبقه بندی و نظارت بر تعیین حسابرسان مستقل و 
موارد ضعف و  بانک و درج  ارزیابی دقیق سیستم های كنترلی  به  بانک ها  الزام حسابرسان مستقل 
اشکال، نظارت بر تعیین مدیران ذی صالح در سیستم بانکی، سوق دادن بانک ها به سمت استقرار 
نظام راهبری با نگاه تقویت اعضای غیرموظف هیأت های تخصصی داخلی و تجهیز به فنّاوری روز و 
انجام حسابرسی مستمر ازجمله موارد مهم در رابطه با ایفای این نقش است. گسترش شبکه بانکی از 
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یک سو و افزایش حجم عملیات بانکی از سوی دیگر مستلزم گسترش كمی نظارت بانک مركزی 
كردن  به روز  ضرورت  و  بانک ها  توسط  الزم االجرا  متعدد  مقررات  وجود  دیگر  ازسوی  و  است 
با  مركزی  بانک  زمینه  این  در  باید  است كه  نظارت  برای  موردنیاز  ابزار  ازجمله  مربوط  اطالعات 

طراحی ساختارهای بهتر و با بهره مندی از سیستم های به روز به اثربخشی نظارت فعلی بیفزاید.
هم اكنون تمام بانک ها به صفت دولتی بودن یا پذیرفته شدن در بورس یا الزامات مقرر از طرف 

بانک مركزی، موردحسابرسی مستقل قرار می گیرند.
این حسابرسان  احراز  تعیین شرایط  برای  نیز  مركزی ضوابطی  بانک  ازسوی  قبل  سال  البته چند 
توسط  بانک ها  دیگر  و  سازمان حسابرسی  توسط  دولتی  بانک های  حاضر  درحال  است.  تعیین شده 
مؤسسات حسابرسی خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی موردحسابرسی مستقل قرار می گیرند. 
گزارش های حسابرسان مستقل نیز حاوی اشکاالتی درباره ی عدم رعایت استانداردهای حسابداری یا 

ضعف سیستم های كنترلی داخلی یا عدم رعایت قوانین و مقررات است.
لزوم اجرای استانداردهای جدید بال و مفاهیمی چون حاکمیت شرکتی

مجموعه استانداردهای بین المللی مانند مصوبات كمیسیون بال و مسایل حاكمیت شركتی تأثیر جدی 
بر بهبود عملکرد بانک ها دارد. حاكمیت شركتی نظامی است برای ارزش افزایی سهامداران و دستیابی 
امر، شفافیت، پاسخ گویی، رعایت حقوق ذی نفعان، عدالت و  این  این كه  به اهداف شركت. ضمن 
مسئولیت پذیری را نیز در پی دارد. در حاكمیت شركتی دو مفهوم بنیادی نظارت و راهبری نهفته است. 
نگرشی كه امروزه در دنیا وجود دارد این است كه بهبود حاكمیت شركتی شفافیت، پاسخ گویی و 
مسئولیت پذیری را در پی خواهد داشت كه این امر ابزاری برای نظارت را در بردارد. هرچه بانک ها 
در جهت استقرار نظام های جدید مدیریتی بیشتر اقدام كنند، مانند تقویت نقش اعضای غیرموظف 
انتصاب و حقوق و  مانند حسابرسی، ریسک،  نظارتی  تقویت كمیته های تخصصی و  هیأت مدیره، 
مزایای مدیران و... زمینه نظارتی مناسب تری برای تقویت نظام های كنترلی و نظارت مؤثرتر بر مدیران 
اجرایی فراهم می شود. البته این موارد در شکل مؤثر و اثربخش آن ها مفید هستند نه در شکل ظاهری 
و تشریفاتی. در بانک ها به لحاظ این كه سپرده گذاران منابع خود را به آن ها سپرده اند، حفظ اعتماد 
عمومی در جایگاه باالیی قرار دارد، چراكه درصورت آسیب به اعتماد عمومی فقط بانک ها دچار 
مشکل نمی شود، بلکه ممکن است نظام اقتصادی كشور دچار مشکل شود. سال 138۵ رهنمودی به نام 
كنترل داخلی اثربخش در بانک ها منتشر شد كه بخش قابل مالحظه ای از مباحثی كه مربوط به كمیته 
حسابرسی، كنترل های داخلی و كمیته ریسک موضوعیت داشت. در این رهنمود پیش بینی و اجرای آن 
الزامی گردید، اما در عمل به درستی پیاده نشد. از سوی دیگر سازمان بورس اوراق بهادار نیز الزاماتی در 

این زمینه برای بانک هایی كه سهام آن ها در بورس پذیرفته شده است را ابالغ كرد.
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راهکارهای جلوگیری از اختالس و فساد مالی در سیستم بانکی
انجام دهند كه در شرایط فعلی جای آن خالی  اقدامات متعددی در این خصوص  باید  بانک ها 
است. یکی از این اقدامات تدوین منشور اخالقی است، یعنی ایفای نقش مدیریت به عنوان الگوی 
اخالقی، آگاه سازی مدیران و كاركنان نسبت به اخالق حرفه ای، ایجاد كمیته اخالق و انجام مستمر 
ارزیابی اخالق، استفاده گسترده از فناوری اطالعات، ساده سازی و شفاف سازی فرآیندها و نظارت 
برخط )آنالین( بر فعالیت ها ازطریق استقرار بانکداری متمركز1 برای ردگیری فعالیت ها و تراكنش 

در سیستم های باز می باشد.
و  مسئولیت  تفکیک  بر  مشتمل  مطلوب  راهبری  نظام  استقرار  این خصوص،  در  دیگر  موضوع 
راه اندازی  مانند  اقداماتی  چارچوب  این  در  است.  مدیره  هیأت  غیرموظف  اعضای  نقش  تقویت 
حسابرسی  واحد  تقویت  مدیران،  خدمات  جبران  و  انتصابات  ریسک  حسابرسی،  كمیته های  مؤثر 
برقراری  انتصاب مدیران و مسئوالن،  انجام حسابرسی مستمر، رعایت شایسته ساالری در  داخلی و 
ارتباط بر خط )Hot line( برای اخذ اطالعات به موقع از مخبرین، ایفای نقش قوی تر حسابرسان 
مستقل، تدوین سیاست ها و شاخص های ضدفساد و اجرایی كردن و پایش آن، انجام رسیدگی های 
غیرمنتظره و جابه جایی كارها و مسئوالن، تشویق مخبران، نظارت بر عملکرد همکاران و دقت در 
تغییر رفتاری و نمایه های فسادآمیز و برخورد قاطع با موارد تخلف و فساد كشف شده موردنظر است.

نتیجه گیری
 همان طور كه عنوان گردید در طی دو دهه گذشته، دورنمای رقابتی در صنعت بانکداری به طور 
رشد  جهانی سازی،  جدید،  قوانین  همچون  نیروهایی  علت  به  امر  این  است  تغییریافته  قابل توجهی 
فنّاوری و تبدیل به محصول شدن خدمات بانک و افزایش قابل توجه تقاضای مشتریان است. تحول 
در فعالیت های بانکی و افزایش پیچیدگی بانک ها باعث ایجاد مباحث جدیدی در حوزه ی تقلب 

بانکی شده است.
در این نوشتار انواع تقلب بانکی، دالیل پیدایش آن و نیز راهکارهای مقابله با آن مورد بررسی 
از  بعضی  تطابق  مالی، عدم  پولی و  اشتباه  اقتصاد دولتی، سیاست های  اشاره شد كه  قرار گرفت و 
بهره گیری  نامناسب شامل عدم  بانکداری، راهبری شركتی  انعطاف قوانین و مقررات  قوانین، عدم 
از سیستم های پیشرفته حسابداری مدیریت و كنترل و حسابرسی داخلی، فقدان كمیته حسابرسی و 
درنهایت حسابرسی مستقل ناكارآمد از عوامل بروز این تقلب ها در سیستم بانکی كشور هستند.

با توجه به رشد روزافزون خدمات مالی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به صورت الکترونیکی 
بانکداری الکترونیک، رویکرد  در سطح كشور و افزایش ضریب نفوذ استفاده كاربران از خدمات 
كالهبرداران و متقلبان به سمت بانکداری الکترونیک نیز رو به افزایش است. بدین ترتیب درصورت 
بانکداری گفته می شود كه در آن كلیه ی اطالعات و تعامالت مالی در  بانکداری متمركز به انگلیسی)Core Banking(  گونه ای از   1- سیستم 
شبکه ی بانکی موردنظر، در یک واحد اطالعات مركزی )Core( نگهداری و ثبت می شود. این سیستم براساس رویکردهای استراتژیک بانکی و 

به منظور بهبود عملیات، كاهش هزینه ها و ایجاد آمادگی برای رشد بانک مورد بهره برداری قرار می گیرد.
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عدم به كارگیری سازوكارهای تشخیص و جلوگیری از تقلب باید شاهد افزایش آمار تقلب ها در فضای 
بانکداری الکترونیک باشیم. بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری با آشنایی هرچه بیشتر با انواع تقلب 
می توانند با دانش بهتری نسبت به پیشگیری از آن ها و حذف فرایندهای حامی این گونه اعمال بپردازند.

با توجه به تجربه كشورهای توسعه یافته در این خصوص، سرمایه گذاری در این بخش و الزام بانک ها 
و مؤسسات مالی و اعتباری توسط بانک مركزی به عنوان سیاست گذار اصلی در زمینه ی پولی در سطح 

كشور بسیار ضروری به نظر می رسد.
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پیش بینی حباب و بحران در سهام بورس اوراق بهادار تهران و 
نرخ ارز با استفاده از مدل بنگاه های نامتجانس

دكتر محمدمهدی موسوی1 

هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر بحران مالی سال 2008 و ارائه مدلی به وسیله رویکرد بنگاه های 
نامتجانس به منظور جلوگیری از وقوع بحران و پیش بینی حباب قیمتی در قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران 
و نرخ ارز در ایران می باشد. در این تحقیق با استفاده از مدل بنگاه های نامتجانس، قیمت پنج سهم شركت های 
مخابرات ایران، ایران خودرو، بانک پاسارگاد، گروه مپنا و پتروشیمی خارک به همراه نرخ دالر، برای دوره 
زمانی فروردین 1390 تا فروردین 139۵ پیش بینی شده و همچنین وجود حباب در این قیمت ها بررسی 
می شود. در این تحقیق با ارائه مدلی برای پیش بینی قیمت سهام و ارز ایران می توان با مقایسه قیمت پیش بینی 
شده با قیمت بنیادی از وجود حباب مطلع و از فروپاشی آن پیشگیری كرد. تمامی ضرایب تخمین زده شده 
برای تمامی پارامترها، از نظر آماری معنادار بوده كه این نشان دهنده صحت مدل می باشد. نتایج نشان می دهد 

كه این مدل می تواند حباب مالی بازار ایران را پیش بینی كند و برای جلوگیری از بحران مالی استفاده شود.
واژگان کلیدی: بنگاه های نامتجانس، پیش بینی قیمت، حباب، بنیادگراها، چارتیست ها

1- دكتری اقتصاد مالی و عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
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مقدمه
رشد  از  پایداری  دوره  آمریکا،  و  انگلستان  ازجمله  غرب  اقتصاد  مالی،  بحران  شروع  از  قبل 
اقتصادی را تجربه كردند. در این سال ها، این كشورها شاهد رشد پیوسته غیر تورمی و كاهش مالیم 

نوسان در اقتصاد كالن بوده و این دوران به عنوان »دوران اعتدال1« نامیده می شود.
زمانی كه در دوران اعتدال شاخص های اقتصاد كالن مانند توّرم و رشد در اقتصاد جهان، مالیم و 
بی خطر به نظر می رسید، شرایط آسیب پذیری، در اقتصاد جهان درحال شکل گیری بود. عدم تعادل 
سرمایه ای بزرگی، كه ده تا پانزده سال قبل از بحران در دنیا با كسری بودجه در آمریکا، انگلستان 
و سایر كشورهای پیشرفته در كنار مازاد بودجه در اقتصادهای آسیا شکل گرفته بود، با روش هایی 
بین المللی  مالی  سیستم  در  شکست  می شد.  پیگیری  تعادالت،  عدم  كردن  متعادل  برای  مختلف 
باعث ایجاد عدم تعادل در جریان سرمایه ای بین كشورها و ایجاد شرایطی با نرخ بهره بسیار پایین 
و تشویق به ریسک پذیری شد. افزایش ریسک پذیری »جستجوی بازده« نام گرفت. به این معنی كه 

.)j.Hull,2009 ( سرمایه گذاران به دنبال كسب بازده بیشتر برای سرمایه گذاری های خود بودند
سرمایه گذاران و بانک ها، به این امر كه بازده باال، نیازمند پذیرش ریسک باالست توجه نکردند 
از حدی كه  بیشتر  قیمت دارایی ها حتی  باعث شد  امر  این  درنتیجه، شرایط وام دادن ساده تر شد. 
متناسب باكاهش نرخ بهره بود، افزایش یابد و همینطور باعث انفجار بخش مالی، برای ایجاد ابزار 
بانک های  به  بلکه  به خانوارها و كسب وكارها،  نه تنها  بانک ها  بازده شد.  مالی جدید و جستجوی 
این  می كرد.  ایجاد  جدیدی  ابزارهای  مالی  سیستم  برای  امر  این  خوِد  كه  می دادند  وام  نیز  دیگر 
اثر باعث شد وام های ریسکی چندین بار همتاسازی و تکثیر شوند. در ۵ سال، ترازنامه بسیاری از 

.)H.Treasury,2009 ( بانک های بزرگ جهان، به بیشتر از دو برابر خود رسید
شکست در سیستم مالی جهانی باعث ایجاد عدم تعادل در جریان سرمایه ای بین كشورها شد و 
شرایطی ایجاد كرد كه با نرخ بهرهی بسیار پایین، پذیرش ریسک بسیار باال رفت. این تقاضا برای 
بازده بیشتر، با استفاده از موجی از ابداعات مالی، با تمركز بر ایجاد، بسته بندی، معامله و توزیع ابزار 

اعتباری مبتنی بر اوراق بهادار، پاسخ داده شد.
ارتباط  برادرز2 در سپتامبر 2008، و  لیمن  بانک  نتیجهی سقوط  نشانه های اخطاردهنده،  باوجود 
بین آن با دیگر مؤسسات مالی، به صورت پیش بینی نشده ای اتفاق افتاد و بسیاری را شگفت زده كرد.

یکی از تأثیرگذارترین تئوری های موجود در حوزه ی پیش بینی قیمت سهام در سال 1970 توسط 
تئوری، رفتار  این  براساس  بازار كارا« شناخته شده است3.  »تئوری  نام  با  تئوری  این  ارائه شد.  فاما 
عاقالنهی سرمایه گذاران در بازار، موجب كشف هرگونه پیش بینی قیمت به وسیله آن ها شده تا آنجا 
كه دیگر قدرت پیش بینی مدل از دست برود. بنابراین تئوری بازار كارا ادعا می كند كه قیمت سهم 

.)E.F.Fama,1969( غیرقابل  پیش بینی است و طبق روند »گام تصادفی« حركت می كند

1- The Great Moderation 
2- Lehman Brothers
3- Efficient Market Hypothesis
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كارا،  بازار  تئوری  در  عقالیی«  »رفتار  پیش فرض  با  سرمایه  بازار  در  مشاهدات  از  بعضی 
بیش  تالطم  از:  عبارت اند  مشاهدات  این  از  برخی   .)C.H.Hommes,2006( نیستند  سازگار 
قیمت2 اندازه  از  بیش  واكنش   )R.J.Shiller,1981( و   (G.Santos et al,2015) حد1   از 

 )F.Jeffery, Froot, Kenneth,2015 ( در پژوهشی مرتبط، فرانک و فروت .)G.Thornton,2015(
نشان  بررسی  این  نتایج  می پردازند.  آمریکا  بورس  بازار  در  رفتار سرمایه گذاران  میدانی  بررسی  به 
می دهد كه سرمایه گذاران در بازار بورس از روش های متفاوتی برای خریدوفروش استفاده می كنند. 
استفاده  فاندامنتال  روش  از  مثال  برای  كه  سرمایه گذارانی  كه  می دهد  نشان  پژوهش  این  همچنین 

می كنند نسبت به تغییر روش خود مقاومت می كنند.
بازار همگی عقالیی بوده  بازار كارا، شركت كنندگان در  بنا بر نظریه  همان طور كه اشاره شد، 
یافته های  می شود.  كشف  شركت كنندگان  تمامی  به وسیله  باشند  پیش بینی  قابل  قیمت ها  اگر  و 
عنوان شده همسو با تئوری بازار كارا نیستند. از این جهت مطالعات اقتصادی منجر به ظهور مدل های 
جدیدی هستند كه در آن ها شركت كنندگان در بازار بورس غیرمتجانس بوده و رفتار آن ها به جای 
عقالیی3 نیمه عقالیی4 می باشد. این مدل ها با عنوان مدل های بنگاه های غیرمتجانس۵ شناخته می شوند.

.(C.H.Hommes,2006 and C.Chiarella, 2006) 
 با توجه به توضیحات داده شده، عدم عقالنیت كامل سرمایه گذاران قابل مشاهده بوده و به همین 
دلیل مدل های كالسیک مبتنی بر عقالنیت كامل سرمایه گذاران و همچنین با فرض وجود یک عامل6 
مدل های مناسبی به منظور بررسی شرایط بازار نبوده و نیازمند مدلی با در نظر گرفتن این ویژگی ها 
می باشیم. بنابراین در این تحقیق مدل نامتجانس كه مبتنی بر عدم عقالنیت كامل و همچنین مبتنی بر 
وجود عوامل مختلف در بازار می باشد، به منظور شناسایی حباب قیمتی و جلوگیری از بحران استفاده 
خواهد شد. به این منظور در این تحقیق با استفاده از این مدل قیمت برای پنج سهم از بورس اوراق 

بهادار تهران به همراه دالر پیش بینی شده و به همین وسیله حبابی بودن قیمت نشان داده شده است.
در ادامه به دنبال پاسخ به پرسشهای زیر نتایج تحقیق ارائه خواهد شد:

- آیا استفاده از مدل بنگاه های نامتجانس پیش بینی بهتری نسبت به مدل گام تصادفی ارائه می دهد؟
- آیا با استفاده از مدل بنگاه های نامتجانس می توان حباب قیمتی را پیش بینی كرد؟

- آیا می توان تحلیلی بر این اساس، برای اقتصاد ایران نیز ارائه نمود و از بروز بحران جلوگیری كرد؟
پیشینه تحقیق

در سال های اخیر مدل های مالی و اقتصادی با یک تغییر اساسی از مدل های تک عاملی به سمت 
مدل های چندعاملی حركت كرده اند. در مدل های قدیمی یک مدل محاسباتی با در نظر گرفتن یک 
1- Excess volatility
2- Over reaction
3- Rational
4- Partially rational
5- Heterogeneous Agent Models
6- Agent

پیش بینی حباب و بحران در سهام بورس اوراق بهادار تهران و نرخ ارز
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عامل منطقی، هسته اصلی تمامی مدل ها را تشکیل می داد و ریاضیات اصلی ترین ابزار تجزیه وتحلیل 
بود. مدل هایی كه بر مبنای مالی رفتاری و شبیه سازی هستند، بهتر می توانند قیمت را مدل سازی كنند. 
در داخل كشور تاكنون هیچ تحقیقی در این زمینه انجام  نشده و در خارج كشور نیز تحقیقات زیادی 

صورت نگرفته است. در ادامه به بررسی این تحقیقات می پردازیم.
افراد در درک محیط و محاسبات محدود هستند و برای گرفتن تصمیم  سیمون نشان داد كه 
بهینه با هزینه جست وجو مواجه می شوند بنابراین با توجه به این محدودیت های عقالنیت محدود1، 
از مدل های عقالنیت كامل می باشند  با تصمیمات ساده ولی منطقی، بسیار واقع گرایانه تر  عواملی 
منطقی  اطمینان  عدم  شرایط  در  افراد  كه  دادند  نشان  تورسکی  و  كانمان   .)H.Simon,1957(
استفاده  تصمیم  برای  باشند  نیز  اریب  می توانند  كه  ابتکاری  روش های  از  و  نمی گیرند  تصمیم 
كردند،  استدالل  استوكی  و  میلگرم   .)D.Kahneman and A.Tversky,1973( می كنند 
هنگامیکه تمامی معامله گران بازار منطقی هستند و تمام معامله گران از منطقی بودن دیگران مطمئن هستند، 
هیچ معامله ای صورت نمی گیرد)P.Milgron and N.Stokey,1982(. در اوایل دههی هشتاد میالدی 
شیلر نوسان پذیری بیش ازحد2، به این معنی كه تغییرات در قیمت سهام بسیار بیشتر از تغییرات در عوامل 
بنیادی می باشد، را نشان داد. بحران اكتبر سال 1987 نیز كه با مدل های تک عاملی منطقی قابل توجیه 
نبود، به این مفهوم كمک كرد )R.J.Shiller,1981(. آلن و تیلر در تحقیقات خود نشان دادند كه 
فعاالن بازارهای مالی از استراتژی های متفاوتی برای پیش بینی قیمت و خریدوفروش دارایی های مالی 
استفاده می كنند )M.P.Taylor and H.Allen,1992(. فرنکل و فروت تغییرات بزرگ نرخ های 
این  از  ایجاد شده  از سفته بازی و حباب  ناشی  تغییرات  این  تبدیل ارزها را بررسی و نشان دادند 

.)F.Jeffery, Froot, Kenneth,1987( طریق می باشد
است.  قرارگرفته  موردتوجه  بسیار  اخیر  دهه  در  نامتجانس  مدل های  زمینه  در  موضوع  ادبیات 
را  بازار  نوسانات  مدل سازی  برای  نامتجانس  مدل های  قدرت  كه  بود  كسانی  اولین  از  زیمن 
معرفی كردند  را  عوامل3  جابجای  مدل های  همز  و  بروک   .)E.C.Zeeman,1974( داد  نشان 
در  نامتجانس  مدل های  قدرت  لوكس   .)W.A.Brock and C.H.Hommes,1997(
 .)T.Lux,1998( مدل سازی ویژگی های بازار ازجمله خوشه ای بودن نوسان پذیری، دم پهنی را نشان داد
كیارال و همکاران با تبدیل مدل ُدرنباش4 به یک مدل نامتجانس و تخمین آن برای بازار برابری ارزها، 
برتری این مدل را نسبت به مدل های دیگر در مدل سازی تغییرات نرخ ارزها نشان دادند. در این تحقیق از 
مدل بنگاه های نامتجانس كه برتری آن نسبت به دیگر مدل ها نشان داده شده است و تاكنون تحقیق مشابهی 

در داخل كشور در این زمینه انجام نشده، برای پیش بینی قیمت سهام و ارز استفاده خواهد شد.
1- Bounded Rationality
2- Excess volatility 
3- Agent Switching
4- Dornbusch
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مبنای نظری تحقیق
همان طور كه اشاره شده در این تحقیق از روش بنگاه های غیرمتجانس برای بررسی قیمت سهام و همچنین 
پیش بینی تغییرات آن استفاده می كنیم. مدل استفاده شده در این تحقیق براساس چارچوب مدل تئوریک 
ارائه شده توسط براک و همز طراحی شده است )W.A.Brock and C.H.Hommes,1997(. در 
ادامه این قسمت به بررسی دقیق این مدل می پردازیم. برای سادگی فرض كنید كه در بازار، فقط یک 
( براساس سازوكار زیر تنظیم می نماید: t )در زمان tP سهم ریسکی وجود دارد و ناظر بازار، قیمت آن را 

1 ( )t t tP P Dµ+ = +      )1(
tD بیانگر خالص تقاضای كل شركت كنندگان در بازار بورس سهم موردبررسی  در این فرمول 
µ به یک  µ در واقع سرعت واكنش ناظر بازار به خالص تقاضای كل است. هرچقدر كه است.
به خالص  را  بیشتری  وزن  قیمت سهم،  تعیین  در  بازار  ناظر  كه  است  این  معنی  به  باشد  نزدیک تر 

تقاضای كل اختصاص می دهد.
در  تحقیق فرض می شود كه شركت كنندگان  این  در  ارائه شده  غیرمتجانس  بنگاه های  مدل  در 
بازار به دو گروه بنیادگراها و چارتیست ها1 تقسیم می شوند. درنتیجه تقاضای كل بازار شامل تقاضای 

بنیادگراها و چارتیست ها می باشد و به صورت زیر نمایش داده می شود:
f f c c

t t t t tD N D N D= +     )2(
، تعداد بنیادگراها در بازار است.  f

tN ، خالص تقاضای بنیادگراها در بازار و f
tD در این فرمول

مدل  این  است. در  بازار  در  تعداد چارتیست ها  c
tN تقاضای چارتیست ها و c خالص 

tD همچنین
N می باشد.  فرض شده است كه تعداد كل شركت كنندگان در بازار بورس ثابت بوده و برابر با

درنتیجه می توان نسبت تعداد چارتیست ها و بنیادگراها در بازار را به شکل زیر نشان داد:

c
c t
t

Nn
N

=  و 
f

f t
t

Nn
N

=    )3(
با جاگذاری روابط )2( و )3( در رابطه )1( می توان نوشت:

 
1 ( )f f c c

t t t t t tP P n D n Dµ+ = + +
  

 )4(

تقاضای بنیادگراها در بازار
 فرض بر آن است كه خالص تقاضای بنیادگرها به صورت زیر است:

 *
1( )f

t t tD P Pα= −
 

)۵(

در  دارایی  بنیادی  قیمت   
*

tP است.  t زمان  در  بنیادگرها  تقاضای  خالص   ، f
tD فرمول این  در 

قیمت بازار در زمان t می باشد. پارامتر 1α نشانگر حساسیت گروه بنیادگرا نسبت  tP زمان t است و 

1- Fundamentalists and chartists
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به اختالف بین قیمت بنیادی و قیمت بازار می باشد. در این مدل، برای به دست آوردن قیمت بنیادی 
ازطریق جمع كل سود  بنیادین سهم  قیمت  این روش  در  استفاده كرده ایم.  از روش گردن  سهم، 

( به دست می آید: td تقسیم شده سهم )
*

1
1

t t
gP d

r g−

+
= ×

−
    )6(

قیمت بنیادی1 سهم در  tp td سود تخصیصی سهم برای دوره t و  در این فرمول r نرخ تنزیل،
زمان t می باشد.

تقاضای تحلیل گران فنی در بازار
چارتیست ها یا تحلیلگران فنی از استراتژی های مختلفی برای خریدوفروش در بازارهای مختلف 
این  در  است.  متحرک  میانگین های  استراتژی ها روش  این  معروف ترین  از  یکی  می كنند.  استفاده 
می كنیم.  استفاده  را  متحرک  میانگین های  روش  فنی  تحلیلگران  رفتار  مدل سازی  برای  پژوهش 
دلیل استفاده از این روش، پركاربرد بودن این روش است. براساس این روش، تحلیلگران فنی بازار 

براساس تابع تقاضای زیر خریدوفروش انجام می دهند:

1 2

2
( )L Lc

t t tD ma maα= −     )7( 

α2 حساسیت تحلیلگران فنی نسبت  بازار،  تابع تقاضای تحلیلگران فنی در   c
tD این فرمول  در 

هستند.  2L و 1L زمانی  بازه  با  متحرک  میانگین های   1, 2L L
tma و متحرک2  میانگین های  تفاوت  به 

2L معادل شصت روز در نظر گرفته می شود. در صورتی كه  1L معادل سی روز و  در این تحقیق 
میانگین قیمت های سی روزه از میانگین قیمت های شصت روزه بیشتر می شوند، تحلیلگران فنی اقدام 
به پارامتر  افراد برای خرید یا فروش  به خرید سهم و یا دارایی موردبررسی می كنند. تقاضای این 
α2 بستگی دارد. هرچقدر پارامترα2  به عدد یک نزدیک تر باشد، تحلیلگران فنی اعتماد بیشتری به 

تابع تقاضای خود و یا استراتژی میانگین های متحرک دارند. رابطه زیر نحوه محاسبه میانگین های 
متحرک را نشان می دهد:

1

0

1 i
i

L
L
t t i

ii

ma P
L

−

−
=

= ∑     )8(

كه  است  آن  معنای  به  عقالیی  نیمه  رفتار  دارند.  عقالیی«  نیمه  »رفتار  افراد  ارائه شده،  مدل  در 
كه  سودی  به  نسبت  را  خود  سرمایه گذاری  استراتژی  )سرمایه گذاران(،  بازار  در  شركت كنندگان 
یک استراتژی سرمایه گذاری ایجاد می كند، انتخاب می كنند. توابع سود حاصل از سرمایه گذاری با 

استفاده از استراتژی های میانگین های متحرک و بنیادین به صورت زیر محاسبه می شود:

1- Fundamental price
2- Moving Average Strategies
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, 1 1( )f

f t t t tD P Pπ − −= −
     

)9(

, 1 1( )c
c t t t tD P Pπ − −= −

     
)10(

در این قسمت فرض شده است كه نسبت هریک از سرمایه گذاران براساس تابع احتماالت گیبز1 
تغییر می كند.) C.F.Maneski and D.Mcfadden,1999(. روابط )11( و )12( تغییرات نسبت 

تعداد سهامداران را براساس تابع احتماالت گیبز نشان می دهد:
,

, ,,

f t

f t c tf t
en

e e

βπ

βπ βπ=
+     

  )11(

,

, ,,

c t

f t c tc t
en

e e

βπ

βπ βπ=
+

)12(                                                                                       

در این تابع، β سرعت تغییر استفاده سرمایه گذاران از استراتژی سودآورتر را نشان می دهد. هرچه 
β بزرگ تر باشد، به این مفهوم است كه سرعت تغییر استفاده از استراتژی سودآورتر بیشتر بوده و 
سرمایه گذاران عقالیی تر تصمیم می گیرند. با جاگذاری روابط )۵( و )6( در رابطه )4( و با استفاده از 

روابط )11( و )12( می توان معادله حركت قیمت دارایی را به صورت زیر نوشت:

1 2*
1 , 1 , 2( ) ( )L L

t t f t t t c tP P n P P n ma ma errorµ α α+  − = − + − + 

,

, ,,

f t

f t c tf t
en

e e

βπ

βπ βπ=
+

,

, ,,

c t

f t c tc t
en

e e

βπ

βπ βπ=
+

)13(
                                                                                 

استفاده می كنیم.  از روش رگرسیون غیرخطی2  برای حل دستگاه معادالت )13(  این تحقیق  در 
مدل  پارامترهای  تخمین  برای  كه  می باشد  خطی  رگرسیون  توسعه یافته  مدل  غیرخطی  رگرسیون 
غیرخطی استفاده می شود كه توسط مدل بنگاه های نامتجانس ارائه شده است. هدف این رویکرد، یافتن 

بردار پارامترهایی است كه بتوان توسط آن قیمت سهام و ارز را پیش بینی و حباب را شناسایی كرد.
1- Gibbs probabilities
2- Nonlinear regression
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داده ها
داده های مورداستفاده در این تحقیق قیمت های ماهانه پنچ نماد اخابر، خودرو، رمپنا، شخارک، 
وپاسار و دالر برای دوره زمانی اول فرودین 1390 تا انتهای سال 1394 می باشد. الزم به توضیح است 

انتخاب ۵ سهام تأثیرگذار در بازار بورس تهران براساس ترجیهات زیر بوده است:
1- انتخاب حداقل یک شركت از صنایع بزرگ در ایران

2- قدرت نقدشوندگی باال
3- باال بودن حجم معامالت

4- گزارش های منظم در صورت های مالی
درنتیجه ۵ سهم مورد بررسی عبارت اند از:

1- ایران خودرو با نماد خودرو )صنعت خودروسازی(
2- مخابرات ایران با نماد اخابر )صنعت مخابرات(

3- پتروشیمی خارک با نماد شخارک )صنعت پتروشیمی(
4- گروه مپنا با نماد رمپنا )خدمات فنی مهندسی(

۵- بانک پاسارگاد با نماد وپاسار )صنعت بانکداری(
 در ججدول 1 آماره های توصیفی این داده ها را مشاهده می كنیم. همان طور كه اشاره شد در این 
دارایی های  تمامی  برای  روزه   60 و   30 متحرک  میانگین  به وسیله  تکنیکالیست ها  تقاضای  تحقیق 
مورد بررسی و همچنین تقاضای فاندمنتالیست ها برای سهام مورد بررسی به وسیله رویکرد گردن1 
و برای محاسبه نرخ فاندمنتال دالر از رویکرد قدرت برابری خرید2 كه یک رویکرد استاندارد و 
شناخته شده در این زمینه می باشد، استفاده خواهیم كرد. در این روش نرخ ارز به وسیله شاخص قیمت 

مصرف كننده )CPI( داخلی و خارجی محاسبه می شود.
جدول 1( آماره های توصیفی داده های مورداستفاده

1- Gordon
2- Power Purchase Parity
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نتایج پیش بینی قیمت به وسیله مدل انتخابی در جدول 3( آورده شده اند. همان طور كه از نتایج این 
جدول قابل مشاهده است، درصد پیش بینی برای تمامی دارایی های مورد بررسی بیش از 60% درصد 

است، كه نشان دهنده عملکرد بسیار خوب مدل می باشد.

شکل 1( نمودار قیمت واقعی و قیمت پیش بینی شده برای بانک پاسارگاد

برای جلوگیری از تکرار در اینجا فقط نمودار و ضرایب برآورده شده برای سهم بانک پاسارگاد 
آورده شده اند1. در شکل 1 نمودار مربوط به قیمت واقعی و پیش بینی شده برای سهم بانک پاسارگاد 
آورده شده است. همان طور كه مشاهده می شود، قیمت پیش بینی شده به قیمت واقعی نزدیک است و 
با اختالف بسیار اندكی با آن رسم شده است. همچنین در جدول 2 ضرایب برآورده شده مربوط به 
سهم بانک پاسارگاد آورده شده است. همان طور كه مشاهده می شود، ضریب مربوط به تحلیل گران 
، از ضریب بنیادگرها بیشتر می باشد. این موضوع نشان دهنده وجود حباب در قیمت هاست  1α فنی 
زیرا تحلیلگران فنی، سوداگران بازار بوده و به همین دلیل باعث به وجود آمدن تغییرات زیاد در 

قیمت ها می شوند.
جدول 2( ضرایب تخمین زده شده برای پارامترهای مدل مربوط به سهم بانک پاسارگاد

1-  در پیوست مقاله نتایج مربوط به باقی دارایی ها آورده شده است.
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جدول 3( نتایج پیش بینی به وسیله مدل تحقیق

نتیجه گیری
در سال 2008 و با ایجاد بحران مالی، بازارها بیش ازپیش نیازمند مدلی برای پیش بینی حباب قیمتی 
شدند. از مهم ترین دالیل ایجاد بحران می توان به حباب قیمتی ایجاد شده در بازار مسکن اشاره كرد. 
در این بازار باوجود قرضه های رهنی و عدم توجه كافی بانک ها هنگام وام دهی به شرایط و وضعیت 
شغلی و اعتباری افراد، و همچنین عدم توجه سرمایه گذاران و حتی بانک ها به این اوراق و بخش های 
كاهش  علت  به  خانه  صاحبان  پس ازآن  و  فروپاشید  شکل گرفته  قیمتی  حباب  آن ها،  زیرمجموعه 
شدید ارزش مسکن، قرض های خود را پرداخت نکردند و سیستم مالی در بدترین وضعیت خود 
قرارگرفت. همچنین كارمندان بانک ها با گرفتن عایدی زیاد در همان سال، توجهی به وضعیت وام ها 

نداشتند و تمامی سرمایه گذاران به رتبه AAA بدون پشتوانه اوراق قرضه ترفیع یافتند.
جهان  مالی  سیستم های  تمام  به  جبران ناپذیری  ضرر  آن،  پیش بینی  عدم  و  اقتصادی  حباب  این 
مخصوصاً كشورهای غربی زد كه اگر توجه بیشتری به آن می شد، شاید دولت ها و بانک ها می توانستند 

شدت این فاجعه را كاهش دهند.
مدل بنگاه های نامتجانس می تواند تشکیل حباب را شناسایی كند، كه در این تحقیق از آن استفاده  
شده است. بنابر نظریه بازار كارا، رفتار شركت كنندگان در بازار، همگی عقالیی بوده و اگر قیمت ها 
قابل پیش بینی باشند به وسیله تمامی شركت كنندگان كشف می شود. یافته های زیادی همسو با تئوری 
بازار كارا نیستند. از این جهت مطالعات اقتصادی مواجه با ظهور مدل های جدیدی شدند كه در آن ها 
شركت كنندگان در بازار بورس غیرمتجانس بوده و رفتار آن ها به جای »عقالیی«، نیمه عقالیی می باشد. 
این مدل ها با عنوان مدل های بنگاه های غیرمتجانس شناخته می شوند. هدف این بخش از تحقیق، بررسی 
قدرت پیش بینی تغییرات قیمت در بازارهای مهم دارایی و پیش بینی حباب اقتصادی در ایران با استفاده 
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از مدل بنگاه های غیرمتجانس می باشد. به بیان دقیق تر، هدف این تحقیق پیش بینی تغییرات قیمت در 
بازار سهام و ارز می باشد. الزم به ذكر است كه پیش بینی قیمت دارایی های اساسی در ایران براساس 
مدل بنگاه های غیرمتجانس تابه حال بررسی نشده است و این پژوهش اولین تالش در این زمینه می باشد.

تقاضای  توسط  بیشتر  موردبررسی،  سهام  و  ارز  نرخ  كه  می دهد  نشان  پژوهش  این  یافته های 
سوداگران )چارتیست ها( تغییر می كند. مدل ارائه شده در این پژوهش توانایی خوبی برای توضیح 
ارز  قیمت  تغییرات  پیش بینی  داراست. درصد درستی  را  بررسی  ارز و سهام مورد  قیمت  نوسانات 
است.  تغییرات  این  بودن  پیش بینی  قابل  نشانگر  پژوهش،  این  در  مطالعه شده  و سهام شركت های 
درنهایت هدف این تحقیق ارائه مدلی برای شناسایی به موقع حباب قیمتی در بازار بورس و ارز و 

انجام اقدامات الزم توسط سرمایه گذاران بانک ها می باشد.
پیوست

در این پیوست نتایج حاصل از تخمین پارامترهای مدل برای سهام مورد بررسی و آورده شده است. 
همچنین در این پیوست نمودار مربوط به پیش بینی و قیمت واقعی سهام و ارز نیز ارائه شده است.

مخابرات ایران )اخابر(1

1- T Statistics
2- P-Value
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ایران خودرو )خودرو(

گروه مپنا )رمپنا(
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پتروشیمی خارک )شخارک(

دالر
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مدل برنامه ریزی راهبردی و تعیین شاخص های اثربخشی
و کارایی فرایندهای بازرسی

محمود نظری فر
حمیدرضا حاج حیدری1

یکی از مسائل مهم در سازمان ها، نظارت و كنترل جریان امور درجهت تحقق اهداف و صیانت از محیط قانونی 
سازمان می باشد. نهادهایی از قبیل آمبودزمان2 كه به شکایات مردم از سازمان های دولتی، مقامات و كارمندان رسیدگی 
و دارای اختیار انجام تحقیقات، توصیه اقدام اصالحی و گزارش موضوعات از دستگاه های اجرایی می باشند به همین 
منظور و درجهت كنترل جریان امور در دستگاه های اجرایی تشکیل  شده اند. سازمان بازرسی كل كشور نقش آمبودزمان 
را در كشور ایفا نموده و مرجع اصلی نظارت بر دستگاه های دولتی می باشد، عالوه بر این در نهادهای عمومی، اجرایی 
و نظامی كشور بخش های بازرسی با هدف نظارت و كنترل فرایندهای داخلی سازمان و رسیدگی به تخلفات و جرایم 

كاركنان و همچنین رسیدگی به شکایات مردمی و كاركنان سازمان از دستگاه مربوطه ایجاد شده است.
 حركت و تعالی سازمان ها و لحاظ شدن نگرش راهبردی به انجام وظایف و همچنین روند تحولی محیطی ایجاب 
می نماید بخش های نظارتی كه تبلور آن در دفاتر بازرسی سازمان می باشد نیز از رویکرد سنتی در انجام مأموریت نظارتی 
خویش كه عمدتاً كنشی می باشد عبور كرده و رویکرد راهبردی را در برنامه ریزی و عملکرد خود اعمال نماید. این 
مطالعه با هدف پیشنهاد مدل برنامه ریزی راهبردی دفاتر بازرسی سازمان ها با توجه به شرح وظایف، مأموریت و اسناد 
باالدستی سازمانی و ازطریق بررسی مبانی نظری و سازمانی به شیوه كتابخانه ای و با بهره گیری از نظرات خبرگان حوزه 
این مطالعه شامل ۵ بخش اصلی اهداف راهبردی،  پیشنهادشده در  انجام شده است. مدل راهبردی  بازرسی  نظارت و 
راهبردها، فرایندهای اصلی، اقدامات اساسی و برنامه های عملیاتی و دو بخش فرعی شامل توانمندسازها و شاخص های 
وضعیتی می باشد. مدل ارائه شده، ضمن ارتقای عملکرد دپارتمان های بازرسی ازطریق متمركز نمودن منابع در مسیر 
برنامه های  و  اساسی  اقدامات  فرایندها،  كارایی  و  اثربخشی  علمی  و  روشمند  ارزیابی  برای  راهبردی؛  اهداف  تحقق 

عملیاتی، شاخص های وضعیتی و ارزیابی دوره ای این شاخص ها را پیشنهاد نموده است.
واژگان کلیدی: برنامه ریزی راهبردی، بازرسی، نظارت، اثربخشی و کارایی، شاخص، فرایند

1-  نویسنده مسئول و كارشناس ارشد مدیریت از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
2- ombudsman
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مقدمه
نظارت، یکی از مهم ترین سازوكارهایی است كه هر سازمان برای تضمین بقا و اطالع از كیفیت 
عملکرد و اجرای دقیق برنامه های خود، به آن احتیاج دارد. اطالعات ناشی از فرایند نظارت ضمن 
ارتقای آگاهی مدیران، كمک قابل توجهی به صحت و سالمت جریان عملیات و فعالیت ها می كند. 
به این منظور از سیستم های نظارتی بهره گرفته می شود. سیستم های نظارتی باعث جلوگیری از ركود 
در  درواقع  فراهم می كنند  را  بهره وری  افزایش  و  پویایی  پیشرفت،  زمینه های  و  در سازمان ها شده 
سیستم های نظارتی، بر دستیابی به هدف ها، برنامه ها، اجرای قوانین و مقررات، خط مشی ها و همچنین 
از دو منظر موردتوجه و  تأكید می شود. )صفرخانی،1388( نظارت و كنترل  منابع  از  بهینه  استفاده 
بررسی قرار می گیرد. اولین منظر جایگاه و نحوه ی عمل این فعالیت در كنار دیگر وظایف مدیریت 
به مانند برنامه ریزی، سازمان دهی و هدایت می باشد و منظر دیگر نیز این مفهوم را به عنوان یک چرخه 
مستقل و واحد كه به خودی خود دارای یک فرایند برنامه ریزی، سازمان دهی، هدایت و كنترل است، 
مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. نگرش اخیر به نظارت، آن را به عنوان یک process كه دارای 
یک ورودی و خروجی می باشد، مورد تحلیل و كنکاش قرار داده و در تحلیل خود منابع، فرایند و 
دستاوردهای آن را مجزا ولیکن مؤثر بر دیگر وظایف مدیریتی تحلیل می نماید. این درحالی است 
كه ضرورت و اهمیت نظارت و شیوه های مختلف اجرای نظارت و كنترل در منظر همراهی آن با 

دیگر وظایف مدیریتی قابل ارائه و تحلیل می باشد.
باوجود این كه نظارت و كنترل از هیچ فعالیتی قابل تفکیک نبوده و ضرورت رسیدن به نتایج مورد 
انتظار اعمال نظارت توسط تمامی بخش های سازمان را ایجاب می نماید، به دلیل اهمیت این مقوله و 
از سوی دیگر ضرورت ایجاد واحدی به منظور انجام برخی امور اجرایی از قبیل رسیدگی به تخلفات 
و جرایم كاركنان، اجرای برنامه های پیشگیری و رسیدگی به شکایات و گزارش ها، بخش ها و دفاتر 
بازرسی در سازمان های عمومی، دولتی و نظامی كشور ایجاد شده اند كه وظیفه اعمال نظارت عمومی 
و فراگیر را در تمامی بخش های سازمان برعهده دارند، به طوری كه نظارت بر اركان، كشف انحرافات، 

رسیدگی به جرایم و تخلفات كاركنان، شکایات و گزارش ها در این واحدها دیده  شده است.
طراحی جدید الگوی راهبردی سازمان و ترسیم حركت سازمان به سمت سازمانی نوین و متعالی 
سازمان،  بخش های  دیگر  با  هم راستا  و  خود  نظارتی  نقش  اجرای  در  بازرسی ها  می نماید  ایجاب 
راهبردی مشخص برای ایفای وظایف محوله در مسیر تحقق اهداف آرمانی و مأموریت های سازمانی 
در  مطلوب  شرایط  ایجادكننده  عوامل  بررسی  است،  نظر  مورد  مطالعه  این  در  آنچه  باشد.  داشته 
برنامه ریزی  مدل  ارائه  مشخص،  راهبردی  اهداف  ذیل  انسانی  نیروی  و  منابع  تمركز  برنامه ریزی، 

راهبردی و تعیین شاخص های اثربخشی و كارایی فرایندهای جاری در بازرسی می باشد.
نظارت ماهیتاً قابل تفکیک از هیچ فرایندی نیست و درواقع اطمینان از حصول نتایج مورد انتظار 
مأموریت  و  وظیفه  تلقی كه  این  اساس  همین  بر  می گردد،  محقق  كنترل  و  نظارت  اعمال  ازطریق 
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نظارت برعهده بخشی خاص از یک دستگاه و سازمان می باشد تصوری باطل است، ولیکن به دلیل 
و  سازمان های كشوری  نهاد  در  قوانین جاری  و  موازین  رعایت  به  توجه جدی  و  موضوع  اهمیت 
عمومی، بخشی به طور خاص به امر نظارت اختصاص داده  شده است. نظارت متصور شده در این 
فرایندها كنترل و  بر  بر زیرمجموعه می باشد و در كنار مدیریت،  نظارت مدیریت  بخش ها عمدتاً 
نظارت داشته و درصورت لزوم اقدام به تهیه گزارش و یا حتی برخورد با متخلفان می نماید و در 

انجام این مأموریت اقداماتی نیز در حوزه ی پیشگیری و آگاه سازی برعهده دارد.
نظام بازرسی به عنوان یکی از فرایندهای مدیریتی نقش برجسته ای در كمک به تحقق اهداف و 
مأموریت های سازمانها خواهد داشت. این امر در حوزه مدیریت دولتی، كه بخش عظیمی از مردم 
از رفتار و الگوهای آن متأثر می شوند، اهمیت مضاعف می یابد. همین مسأله، باعث گردیده كیفیت 
ضرورت  و  اهمیت   )1380 )طبرسا،  باشد.  نظام  عالی  مدیران  دغدغه های  از  همواره  بازرسی  نظام 
نظارت در مدیریت به دلیل حصول اطمینان از صحت حركت همه عوامل به سمت اهداف تعیین شده 
می باشد. اهداف و سیاست ها ازطریق برنامه ریزی و انجام فعالیت ها و اقدامات محقق می گردد. ایجاد 
نظام نظارتی كارامد با توجه به تحوالت بنیادین در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

نیازمند تغییر نگاه از نظارت سنتی به نظارت نوین است.
امروزه نظارت به شیوه ی سنتی جای خود را به نظارت مدرن داده است. درواقع توسعه كمی و 
كیفی دستگاه ها، پیچیده تر شدن روابط و پیشرفت فناوری، موجب افزایش نقش مدیریت در جهان 
امروز شده است. محدودیت منابع و امکانات، سرعت و كیفیت ارائه محصوالت و خدمات، تشدید 
رقابت و ضرورت انجام هدفمند امور، زمینه توجه دقیق به عملکرد سازمان ها و سازوكارهای نوین 

نظارتی را فراهم آورده است )صفرخانی،1388( .
هدف و فلسفه وجودی نظارت و كنترل، اصالح و بهبود است و اگر این ویژگی در نظام كنترلی 
موجود نباشد، سیستم دوام چندانی نخواهد یافت و به زودی به صورت یک وظیفه ی اجباری در مجموعه 
سازمانی جلوه گر خواهد شد )الوانی،1380(. باید این نکته پیوسته تکرار شود كه سازمان های نظارتی 
یابنده ی  تنبیه كننده،  به عنوان مرجعی  نباید طوری عمل كنند كه  به وجود آمده اند و  باهدف اصالح 
خطاها یا برمال كننده اشتباهات شهرت یابند. ضرورت این مسأله ایجاب می نماید كه نظارت نیز هم راستا 

با دیگر بخش های سازمان تغییریافته و منعطف درجهت اعمال نظارتی دقیق و كارآمد گردد.
در نظام و فرهنگ مدیریتی موجود در كشور ما، متأسفانه به نظارت به دیده ی منفی نگاه می شود 
و ازآن جهت كه آن را نشانه ی بی اعتمادی به افراد می دانند، وجاهت آن را صرفاً در فضاهایی كه 
ضریب اعتماد پایین است، توجیه می نمایند. )رضوان طلب، 1389( یکی از اهداف متصور بر مدل 
برنامه ریزی راهبردی بازرسی تغییر نگاه جامع سازمانی به مقولهی ناظر و سیستم نظارتی می باشد كه 
این مسأله در تعیین برنامه های توانمندساز و آموزش بازرسی به نوعی لحاظ شده است. در همین راستا 

مدل برنامه ریزی راهبردی و تعیین شاخص های اثربخشی و کارایی فرایندهای بازرسی
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ضرورت دارد مجموعه های نظارتی هم راستا با دیگر بخش های سازمان نسبت به ایفای نقش خود 
در تحقق اهداف سازمان و متناسب با اقتضائات و شرایط سازمانی اقدام نمایند كه این مسأله نیازمند 

اعمال نگاه راهبردی به نظارت و تسری آن در سطح سازمان می باشد.
نگاه راهبردی و استراتژیک ایجاب می نماید متناسب با اقتضائات و شرایط متغییر محیطی روش ها 
و شیوه های انجام مأموریت و وظیفه متناسب گردد. این نگاه قابل تعمیم به هر بخش می باشد و حوزه 
نظارتی نیز از این امر مستثنا نیست. لزوم تبیین و ایجاد برنامه ریزی راهبردی در انجام مأموریت نظارتی 
ایجاب می نماید با شناخت دقیق محیط و عوامل تأثیرگذار اهداف مشخصی تعیین و متناسب با آن 
راهبردی عملی تعیین و اجرا گردد. این رویکرد گذری می باشد از شیوه ی سنتی برنامه ریزی به رویکرد 
نوین برنامه ریزی كه منجر به نظارتی نوین و منطبق بر نیاز و خواست و شرایط متغییر سازمان می گردد.

اعمال نظارت نوین ازطریق اجرای مأموریت كنترلی به وسیله برنامه ریزی راهبری باعث خواهد 
شد كه سازمان های نظارتی دارای ابتکار عمل گردیده و فعالیت ها و برنامه های خود را به گونه ای 
طراحی و اجرا نمایند كه در سیستم اعمال نفوذ نموده و از فاز سنتی كه اصلی ترین ویژگی اش نشان 

دادن واكنش دربرابر كنش ها است، عبور نمایند.
تا  است  این  هدف  بلکه  نمی باشد،  بازرسی  و  نظارت  انجام  مطالعه  این  در  موردتوجه  موضوع 
ازطریق ارائه مدل برنامه ریزی راهبردی متناسب با شرح وظایف، مأموریت ها در حوزه های عمومی و 
كاركردی بازرسی ها كه در نمونه مورد مطالعه شامل بخش های عملیات بازرسی )اجرای بازرسی های 
كاركنان(،  جرایم  و  تخلفات  همکاران،  شبکه  و  مردمی  شکایات  به  )رسیدگی  قضایی  میدانی(، 
و  مدیریت(  عالی  سطح  عملکرد  و  برنامه  بر  )نظارت  سازمان  ارشد  مدیران  ارزشیابی  و  انتصابات 
اقدامات تأمینی و حفاظتی می باشد، نسبت به تمركز منابع و برنامه ها در تحقق اهداف راهبردی اقدام 
گردد. شایان ذكر است در بررسی انجام شده، عمده سازمان های دولتی و عمومی كشور به ویژه در 

سازمان های نظامی امور ذكرشده فوق را به دفاتر و بخش های بازرسی تفویض نموده اند.
نوآوری این پژوهش در آن است كه امکان اعمال نگاه برنامه ریزی راهبردی در حوزه نظارتی 
را بررسی و متناسب با شرح وظایف و مأموریت رده های نظارتی اقدام به پیشنهاد مدل برنامه ریزی 
سازمان ها  بازرسی  دفاتر  در  جاری  فرایندهای  كارایی  و  اثربخشی  شاخص های  تعیین  و  راهبردی 
به منظور كنترل بر فرایندهای نظارتی نموده است و به بیان دیگر ازطریق شاخص های وضعیتی بازرسی، 

نظارت را بر یک فرایند نظارتی اعمال نموده است.
دامنه و قلمرو بررسی مستندات مطالعه، اسناد مرتبط با شرح وظایف و مأموریت های محوله به 
بازرسی های نهادهای عمومی، دولتی و نظامی كشور می باشد كه شامل كلیه حوزه های كاركردی 
در رده های بازرسی سازمان معطوف به وظایف نظارتی می باشند كه به صورت مستقیم و غیرمستقیم 

در امر نظارت بر فرایندهای جاری سازمان نظارت و احاطه دارند.
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نظارت و بازرسی
بازرسی در فارسی به معنی واپژوهیدن، جستن و كاویدن، نیک جستجو كردن، نظر كردن، در ظاهر 
بازرسیدن و پرسیدن است. )رئیسی، 1376(  چیزی تفحص، تجسس، وارسی، پی جویی، پژوهش، 
در ادبیات مدیریت مشاهده می شود كه واژه هایی مانند بازرسی، ارزیابی و كنترل در برخی از موارد 
یکسان و مشابه تلقی می شوند. هرچند ازنظر تخصصی و فنی نمی توان آن ها را به طور دقیق معادل هم 
دانست، ولی با كمی اغماض، می توان فرض كرد كه جهت گیری نظام های فوق از یک تشابه و سنخیت 
فزاینده ای برخوردار است. كارآمدی، بهبود عملکرد و تحقق اهداف سازمان از رویکردهایی است 
كه نظام های كنترل، ارزیابی و بازرسی آن ها را دنبال می نمایند. به فرایند مرور و بررسی و بازنگری 
نسبت به عملکرد فرد یا سازمان به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و به كارگیری اقدامات اصالحی 
برای تقویت نقاط قوت و تبدیل نقاط ضعف به قوت، بازرسی اطالق شده است. در این تعریف نیز 
همگنی كنترل، ارزیابی و بازرسی به طور كامل مشهود است. فرایند سنجش و اندازه گیری عملکرد 
به گونه ای  بهبود عملکرد سازمانی در دوره ای مشخص  و  توسعه  یا سازمان در راستای  فرد، گروه 
كه انتظارات و شاخص های بازرس كه خود منتج از اهداف و استراتژی های سازمان است و از قبل 
استونر1 نظر  به  )طبرسا، 1380( همچنین  بازرسی گفته می شود.  باشد  ابالغ  شده  بازرسی شونده   به 

انجام  استانداردهای  قالب  انتظار در  نتایج مورد  فعالیتی منظم كه ضمن آن  از  كنترل عبارت است 
عملیات معین می شوند. نوربرت وینر2 نیز نظارت را چنین تعریف می كند نظارت چیزی نیست جز 
تغییر می دهد. )دادگر، 1380( وكونتز3 در  را  پیام  مؤثر رفتار گیرنده ی  به طور  پیام هایی كه  ارسال 
به دست  برای  و اصالح عملکرد  از سنجش  است  عبارت  »نظارت  نظارت چنین می گوید:  تعریف 

آوردن این اطمینان كه هدف های سازمان و طرح های اجرایی آن با كامیابی به انجام رسیده است«.
ریچارد آلدف4 نیز نظارت را چنین تعریف كرده است: » نظارت، تالشی است منظم كه با توجه 
با  را  واقعی  عملکرد  می كند،  را مشخص  عملکرد  استانداردهای  تعیین شده،  پیش  از  به هدف های 
را  اصالحی  اقدامات  و  تعیین  را  آن ها  اهمیت  درجه  و  انحرافات  می كند،  مقایسه  معین  معیارهای 
درصورت لزوم معمول می دارد )یا پیشنهاد می كند(«. تعریف ریچارد آلدف بیش از تعاریف دیگر 
بر سیستم و ساختار بازرسی های مجموعه مورد مطالعه در این پژوهش منطبق می باشد زیرا عالوه بر 

انجام نظارت و بازرسی و كشف انحرافات بر انجام اقدامات اصالحی توجه داشته است.
برنامه ریزی راهبردی

برنامه ریزی راهبردی )استراتژیک( فرایندی است برای تجهیز منابع سازمان و وحدت بخشیدن به 
تالش های آن در راستای نیل به اهداف و رسالت های بلندمدت، با توجه به امکانات و محدودیت های 
1- J.A.Stoner
2- Norbert Wiener
3- Harold koontz
4- Richard Alldef
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درونی و بیرونی. این مدل از برنامه ریزی می تواند كلیه منابع مالی و انسانی در اختیار قدرت را در 
ذیل چند هدف مشخص متمركز نموده و ازطریق راهبردها )استراتژی( مسیر و برنامه های دستیابی به 

اهداف را ترسیم نماید.
برنامه ریزی استراتژیک را می توان تالشی منظم و سازمان یافته برای اتخاذ تصمیم ها و مبادرت 
به اقدامات بنیادی تعریف كرد كه به موجب آن، این نکته كه یک سازمان )یا هر موجودیت دیگر( 
 .)Olsen & Eadie,1982( چیست، چه می كند، و چرا اموری را انجام می دهد، مشخص خواهد شد
برنامه ریزی استراتژیک در بهترین شکل خود نیازمند جمع آوری اطالعات بسیار وسیع، جست وجوی 

گزینه های مختلف، و تأكید بر تأثیرات آینده تصمیماتی كه امروز اتخاذ می شوند، خواهد بود.
برنامه های راهبردی رسیدن از وضعیت موجود )مأموریت سازمان( به وضعیت مطلوب را كه به سند 
چشم انداز سازمان اشاره دارد، تشریح می كنند )West et al.,1994( و به واسطه ی شناخت بهتری كه 

.)Kraus et al.,2006( از محیط به دست می دهند، سازمان را در بهبود عملکرد یاری می كنند
دستیابی به یک حلقه ارتباطی مناسب بین محیط یک سازمان و استراتژی، ساختار و فرایندهای 
آن سازمان آثار مثبتی بر عملکرد آن دارد )هانگر و ولین، 1381(. این ارتباط و منسجم شدن این 

عناصر از تغییر مدل برنامه ریزی راهبردی محقق خواهد شد.
بنیادی  ارزش های  و  سازمانی  مأموریت های  به  را  خود  توجه  یک سو  از  راهبردی  برنامه ریزی 
به تحوالت  باید  ازسویی دیگر،  و  نموده  استراتژیک معطوف  اجرایی و ذی نفعان  ارشد  و مدیران 
بپردازد  بیرونی و تجزیه وتحلیل و ارزیابی آن ها  محیطی و نقاط كلیدی و بحرانی محیط درونی و 
)مبینی، 1390(. به طوركلی منطق مدیریت و برنامه ریزی راهبردی دارای سه گام اصلی می باشد كه 
شامل تدوین راهبرد، اجرای راهبرد و ارزیابی راهبرد است )هدایتی، 1394( كه منطبق بر چرخه ی 

بهبود مستمر كیفیت دایمینگ PDCA نیز می باشد.
شاخص اثربخشی و کارایی فرایندهای بازرسی

با ارائه شاخص های مناسب، مدلی برای ارزیابی میزان تحقق راهبردهای تعیین شده در عمل فراهم 
نتوان چیزی را سنجید نمی توان آن را مدیریت  آمده است. به عقیده كاپالن و نورتن، »مادامی كه 
كرد«. بر این اساس، سنجش راهبردها مقدمه ای برای مدیریت آن ها و ارتقای یادگیری استراتژیک 
سازمان قلمداد شده است )كاپالن و نورتون، 1992( همچنین رابینز )1998( اثربخشی را  دستیابی به 
اهداف می داند، در توضیح این تعریف می توان نتیجه گرفت كه اگر راهبردهایی كه در راستای آن 
اقدامات اساسی و برنامه های عملیاتی پیش بینی شده در مدل برنامه ریزی راهبردی دارای اثربخشی و 
كارایی مناسب باشد، اهداف تعیین شده در مدل محقق می گردد. این مفهوم قائم به رویکرد شناخت 

و بررسی اثربخشی مدل براساس تحقق اهداف می باشد.
اگرچه تعریف و تعیین تفاوت های بین مفاهیم اثربخشی و كارایی دشوار و حتی به عقیده عده ای 
غیرممکن است، اما در اینجا برخی از تعاریف ارائه شده در تبیین مفاهیم اثربخشی و كارایی ارائه 
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می گردد. كارایی در حقیقت به رابطه بین درونداد و برونداد اشاره دارد و به دنبال به حداقل رساندن 
منابع مصرف شده و هزینه هاست. )Robbin,2005( و اثربخشی یعنی میزان دستیابی به هدف های 
تعیین شده و كارایی حداقل استفاده از منابع )مواد، پول، نیروی انسانی( برای تولید برونداد مطلوب 

.)Daft,2006( می باشد
 مدل مفهومی و روش تحقیق

تمام مطالعات تحقیقی بر یک چارچوب مخصوص استوار است كه متغییرهای موردنظر و روابط 
میان آن ها را مشخص می كند. هر پژوهش میدانی و پیمایشی نیازمند نقشه ذهنی و مدل مفهومی است 
كه در قالب ابزار تحلیلی مناسب، متغیرها و روابط بین آن ها ترسیم شده باشد. بر همین اساس در ادامه 
برنامه ریزی راهبردی در  بر ایجاد یک مدل  تأثیر آن ها  مدل تحلیلی فرضیات و عوامل سازمانی و 

حوزه نظارت، با توجه به ادبیات تحقیق و نظریات مطرح شده ارائه می گردد.
به طوركلی تمامی مدل های برنامه ریزی راهبردی ارائه  شده از سوی اندیشمندان دارای چهار گام 
اصلی تحلیل محیطی، برنامه ریزی، پیاده سازی و كنترل و بازخورد می باشد. این مراحل در بیشتر مدل ها 
ارائه و با اندكی تفاوت تبیین و تفسیر شده است. مدل اندروز با نظر خبرگان به عنوان مدل بنیادین انتخاب 
با تلفیق مفاهیم استراتژی از دیدگاه چندلر و دراكر، استراتژی را این گونه توصیف  گردید. اندروز 
می كند: الگویی از عمده ترین هدف های عینی، منظورها یا هدف های كالن، كه به گونه ای ارائه شده تا 
بیانگر آن باشد كه شركت در چه كسب وكاری است، نوع كسب وكار چیست و چه باید باشد. الگوی 
اندروز در سال 1980 مطرح شد، استراتژی صنفی یک مؤسسه عبارت است از الگوی تصمیم سازی كه 

براساس آن هدف های عمده، هدف های جزئی و مقاصد سازمان را معین و مشخص می شود.
با استفاده از قواعد مدل اندروز و با لحاظ نمودن برخی تغییرات ساختار كه برای فضا و محیط 
بازرسی  راهبردی  برنامه ریزی  مدل  پایش  و  ارائه  برای  الگویی  می باشد  منحصربه فرد  سازمانی  هر 
طرح گردید. 4 مرحله اصلی این مدل آن را بسیار مشابه و در تفاهم با مدل بهبود مستمر دایمینگ 
با  ابتدا  نمود  بیان  پژوهش می توان  تعریف مختصر در مدل مفهومی  قرار داده است. در   PDCA
نظر  مأموریت،  شرح  فرایندی،  مستندات  و  گزارش ها  سازمانی،  الزامات  محیطی،  شرایط  بررسی 
خبرگان، دستورالعمل ها و ابالغیه های قانونی حوزه های نظارتی و ... اقدام به ارائه اهداف راهبردی، 
راهبردها، اقدامات اساسی و برنامه های عملیاتی گردید و سپس برای پیاده سازی این بخش ها، مدل 
برنامه ریزی راهبردی بازرسی سازمان ارائه گردید. مرحله كنترل و بازخورد نیز با كمک منابع تعیین 
مدل كه در قبل بیان گردید شاخص های وضعیتی هر هدف راهبردی تعیین می گردد كه كنترل و 
كاری  فرایندهای  و  راهبردی  مدل  توفیق  میزان  نشان دهنده  آن ها  حال  شرایط  و  وضعیت  بررسی 

بازرسی در تحقق اهداف راهبردی از پیش تعیین شده می باشد.
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شکل 1( مدل مفهومی تحقیق

با توجه به ماهیت كاربردی این مطالعه، پس از بررسی مبانی سازمانی و ساختار كه عمدتاً حاصل 
از شرایط و اسناد منحصر به سازمان مورد بررسی و حوزه بازرسی در این سازمان می باشد نسبت به 
بررسی مدل ها و مبانی نظری مختلف در حوزه نظارت و كنترل پرداخته شد و مقاالت و منابع مرتبط 
سازمان  پژوهش های  و  مطالعات  مركز  در  ایجاد شده  علمی  از ظرفیت  استفاده  با  موضوع  این  در 
بازرسی كل كشور استفاده گردید. در اینجا این نکته قابل ذكر است همان طور كه سازمان بازرسی 
كل كشور اصلی ترین مركز نظارتی كشور می باشد وجود مركز مطالعات این سازمان برای مطالعات 
تخصصی حوزه نظارت و بازرسی كشور مفید بوده و عمده مطالعات و طرح های پژوهشی موجود در 

كشور حاصل تالش های انجام شده در این مركز می باشد. 
)مصاحبه  میدانی  و  كتابخانه ای  مطالعه  را  مطالعه  این  در  پژوهش  شیوه  می توان  مختصر  به طور 

ساختار نیافته با خبرگان سازمانی حوزه نظارت و بازرسی( معرفی كرد.
پیشینه کاوی پژوهش

در این مطالعه منابع داخلی كه در حوزه نظارت و بازرسی و نحوه اعمال برنامه ریزی راهبردی 
مورد بررسی قرار گرفت، یکی از محدودیت های این مطالعه ناچیز بودن مطالعات حوزه برنامه ریزی 
راهبردی با رویکرد نظارتی می باشد. اغلب مطالعات حوزه برنامه ریزی راهبردی به حوزه كسب وكار 
و بازاریابی پرداخته است. همچنین مطالعه ای كه صراحتاً درخصوص ساختار و سازمان بازرسی در 
یک نهاد حکومتی و نحوه ی بهبود برنامه ریزی و اعمال نگاه راهبردی در چنین مجموعه هایی باشد 
در بین مقاالت چاپ شده داخلی و پژوهش های انجام شده، یافت نگردید. در جدول زیر تعدادی از 
مقاالت كه به لحاظ مفاهیم و حوزه مورد مطالعه با پژوهش حاضر دارای قرابت می باشند ذكرشده 
است. )این مقاالت عمدتاً از فصلنامه دانش ارزیابی سازمان بازرسی كل كشور و مقاالت ارائه شده 
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در همایش های فصلی این سازمان در مقوله بازرسی و نظارت برگرفته شده است(. شایان ذكر است 
ماهوی  تفاوت های  دارای  پژوهش  این  با  مطالعه  حوزه  و  مفهوم  در  نزدیکی  باوجود  مقاالت  این 

فراوان در هدف پژوهش می باشند.

جدول 1(  پیشینه کاوی پژوهش

یافته های پژوهش
پس از بررسی مبانی نظری و سازمانی و اخذ نظر خبرگان حوزه نظارت و بازرسی، مدل راهبردی 
بازرسی مشتمل بر پنج بخش اصلی ارائه گردید. بخش های اصلی این مدل شامل اهداف راهبردی، 
مدل  غایی  هدف  ذیل  در  كه  عملیاتی  برنامه های  و  اساسی  اقدامات  اصلی،  فرایندهای  راهبردها، 
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این مدل  و بخش های مختلف آن مشخص گردید.  ترسیم  راهبردی سازمان می باشد،  برنامه ریزی 
به غیراز پنج بخش اصلی دارای دو بخش فرعی توانمندسازها و شاخص های وضعیتی نیز می باشد كه 
توانمندسازها در كیفیت انجام راهبردها با توسعه و ارتقای توانایی نیروی انسانی شاغل در بازرسی 
مؤثرند و شاخص های وضعیتی در پایش نتایج حاصل از عملکردها و بازنگری در برنامه های عملیاتی 
ارائه شده در سازمان موردمطالعه شامل  راهبردی  دارند. مدل  بازرسی ها كاربرد  اساسی  اقدامات  و 
و 39 شاخص  برنامه عملیاتی  اساسی، 76  اقدام  اصلی، 23  فرایند   9 راهبرد،   7 راهبردی،  4 هدف 

وضعیتی می باشدكه در ادامه بخش های مختلف مدل به تفسیر توضیح داده خواهد شد.
جدول 2( مدل راهبردی بازرسی یک سازمان نمونه1

یکی از مزایای برنامه ریزی راهبردی، هادی بودن آن است. این نوع برنامه ریزی، جهت و مسیر 
فعالیت ها و عملیات سازمان را مشخص ساخته و به عنوان راهنمای سازمان عمل می كند. در تعیین 
از  مناسب  استراتژیک  اهداف  اهداف راهبردی تالش شده است، ضمن لحاظ كردن ویژگی های 
قبیل چالشی بودن، ارتباط به همه كاركنان، همخوانی با رسالت و دورنمای سازمانی، سادگی در بیان 

تناسب این اهداف با شرح وظایف و مأموریت سازمانی حوزه نظارت لحاظ گردد.

1- به دلیل الزام سازمان مورد مطالعه، از ذكر نام سازمان خودداری می شود. 

 یاصل یندهایفرا راهبردها یراهبرد اهداف

ت اساسی
اقداما

 

برنامه
ها

 ی
عملیات

 ی

 تیامن یارتقا
 ن(یه تأم)حوز

 یا سوا  یرویون، محصووت  و  کن و حفاظت از امایتأم -1
 ریپذبیآسو  قاط ها دیمقابله با تهد ویی با شناسا

 یعیو طب یصنعت یاحتمال یهابحران دربرابر یآمادگ -2

 یحفاظت و ینیاقداما  تأم -1
 یو حفاظت ینیتأم یها ظار  -2
 نترل بحرانکت یریمد -3

سالمت  یارتقا
 یادار

ان بوه وووابط و یبوا متعود برخوردو  یط قا و یا ت از محیص
 مقررا 

 

 یدعواو یریوگی، اقامه و پجرایمبه  یدگیرس -1
 ییدر مراجع قضا

 پیگیری و پایش تخلفا -2
ه کنووان و شووبکارکا  یاکبووه شوو یدگیرسوو-3

 ارانکهم

 ینیگزستهیشا
 رانیمد

متخصص، مودبر و متعهود در ران یو ا تصاب مدیی شناسا -1
 تیریمد یسطوح عال

 ارشدران یو ا تصابا  مد یابی، همتایابیارزش

 یهابر امهتحقق 
حسن ) یسازما 

 جریان امور(

 سازمان ی ظار  بر حسن تحقق اهداف راهبرد -1
پوایش محیطووی بووا کسووب اخبووار و اطالعووا  پیرامووو ی و -2

 سازما ی
 توسعه  ظار  همگا ی -3

و  ظووار  مسووتمر بوور  یکسووتماتیس یبازرسوو -1
 ...و  هاهیابالغ ،هادستورالعملندها، ی، فراهابر امه

 اخبار و افکارسنجی -2
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شکل 2( مدل راهبردی بازرسی 

اهداف راهبردی
با عنایت به نقشی  با مأموریت و شرح وظایف و رسالت ذاتی بازرسی ها در سازمان و  متناسب 
كه این مجموعه در تحقق آرمان ها و اهداف سازمان ایفا می نماید، 4 هدف راهبردی ترسیم و تعیین 
گردید. یکی از ویژگی های مدل های راهبردی تمركز كلیه فعالیت ها، منابع و اقدامات مجموعه در 
راستای دستیابی به اهداف مشخص می باشد. باوجود این كه اهداف بلندمدت هستند ولیکن ضرورت 
مدل  اهداف  خواهان  و  هم راستا  محیط  زمانی كه  و  می باشد  محیطی  تحلیل  استراتژی،  و  راهبرد 

راهبردی نباشد باید متناسب با فضای جدید اهداف نیز تغییر نمایند.
هدف ارتقای امنیت در مدل راهبردی بازرسی متمركز بر وظیفه بخشهای بازرسی در سازمانها، 
در  برنامه  تحقق  هدف  و  می باشد  سازمان  عالی  مدیریت  امنیتی  مأموریت های  نظارت  و  اجرا  در 
راستای مطالبات سازمانی درخصوص جاری سازی بازرسی سیستماتیک و حضور بازرسی ها در بطن 
پیش بینی شده در  برنامه  است. كه عمده  لحاظ شده  و در مدل  تعیین  اقدامات سازمان  و  فعالیت ها 

تحقق این هدف در فرایند اصلی دفاتر عملیات بازرسی دیده شده است.
قضایی  حوزه  اقدامات  و  برنامه ها  از  مجموعه ای  كه  است  اداری  سالمت  ارتقای  دیگر  هدف 
سازمان در بخش رسیدگی و پیشگیری از تخلفات و جرایم كاركنان و رسیدگی به شکایات مردمی 
انتصاب  نیز قائم به ارزشیابی سالیانه و  و شبکه همکاران را پوشش می دهد و هدف شایسته گزینی 
مدیران ارشد سازمان و نظارت بر برنامه و عملکرد سطوح عالی مدیریتی سازمان بوده و با اجرای 
برنامه ها و اقدامات اساسی پیش بینی شده در این مدل نسبت به تحقق هدف شایسته گزینی تعیین شده 

در این مدل اقدام می گردد.
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راهبردها
از  استراتژی  است.  استراتژی )strategy( انتخاب  شده  واژه  برای  كه  است  معادلی  راهبرد 
به كار  آن  مفهوم  برای  كه  معادلی  معموالً  و  است  آمده  غیرنظامی  به حیطه های  نظامی  عرصه های 
می بردند، واژه تركیبی »خط مشی« بود. استراتژی كمتر به صورت واژه مستقل به كار رفته است و بیشتر 
به صورت صفت یا مضاف وابسته به یک واژه دیگر به كار برده شده است، مانند اهداف استراتژیک، 
برنامه استراتژیک، مدیریت استراتژیک و غیره )جهانگیری،1390(. مسیر و تحقق اهداف راهبردی 

مدل ازطریق راهبردهای مشخص تعیین  شده است.
فرایندهای اصلی، اقدامات اساسی و برنامه های عملیاتی

مجموعه وظایف بازرسی های سازمان ازطریق فرایندهای مشخص كاری اجرا می گردد، در مدل 
به یک یا چند فرایند كاری می باشد.  انجام هر راهبرد مرتبط  راهبردی سازمان تحقق هر هدف و 
فرایند انجام كار به یک سری عملیات و اعمالی كه برای انجام تمام یا قسمتی از یک نظام بهعمل 
می آید اطالق می شود و عبارت است از تعدادی روش وابسته به یکدیگر كه با اجرای روش های 
مزبور، قسمتی از اهداف سازمان تأمین می شود. سیستم ها و فرایندهای انجام هر كار مجموعه ای از 
شیوه ها و روش های مورد عمل سازمان است كه نقش مؤثر و مهمی در موفقیت یا عدم موفقیت آن 

.)Rose,2002( سازمان دارد
همان طور كه بیان گردید این مدل در ترجمه چشم انداز و سیاست های سازمانی و تدابیر ابالغی، 
اقدامات اساسی و برنامه های عملیاتی پیشنهاد و تعیین نموده است. این برنامه ها هم راستا با وظایف 
ازطریق شاخص های وضعیتی  و  اجرا  اهداف  تحقق  راستای  در  و  راهبردها  ذیل  در  بازرسی  ذاتی 

كیفیت و درستی انتخاب آن ها به عنوان برنامه های عملیاتی پایش می گردد.
توانمندسازها

ارتقای شأن و جایگاه بازرسی در منظر بخش های دیگر سازمان و ورود بازرسی ها در بطن فعالیت ها 
و امور اساسی حوزه های مأموریتی سازمان شامل تولید، تحقیقات و كیفیت ایجاب می نماید تا در تحقق 
وظایف برنامه های توانمندساز پیش بینی و اجرا گردد. عمده برنامه های توانمندسازی بازرسی سازمان در 
بخش آموزش مبانی نظارت و بازرسی، مفاهیم اولیه حوزه های نظارتی شامل فرایندهای كاری سازمان 
در بخش های بازرگانی، مالی، كیفیت و تحقیقات و همچنین برنامه های آگاه سازی و آموزش قوانین و 
مقررات سازمانی و نیروهای مسلح به گروه های هدف می باشد. دیگر اقداماتی كه در راستای برنامه های 
توانمندساز بازرسی ها اجرا گردید شامل تغییر ساختار و مشاغل بازرسی ها در چارت سازمانی، جلسات 
مستمر هم اندیشی مدیران بازرسی رده ها در حوزه تخصصی كاری، انتصاب افراد شایسته و خبره دارای 

نگاه سیستمی و تجربه در حوزه مختلف كاری در پست های مدیریتی بازرسی می باشد.
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 توانمندسازی مفهوم جدید است كه در دهه 1990 توجه بسیاری از پژوهشگران و دست اندركاران 
بهبود عملکرد و كارایی  تأثیر زیادی در  به خود جلب كرد و  مدیریت و روان شناسی سازمانی را 
سازمان ها به دنبال داشت. واژه توانمندسازی1 از فعل Empower به معنی دادن قدرت یا اختیار به 
شخصی برای انجام عملی گرفته  شده است. به لحاظ مفهومی تعاریف گوناگونی از توانمندسازی 
ارائه شده است. گرو )1971( به تعریف رایج فرهنگ لغت از توانمندسازی اشاره می كند كه شامل 
تفویض قدرت قانونی، تفویض اختیار كردن، مأموریت دادن و قدرت بخشی است. توانمندسازی 
ایجاد  به  آنان  قادرساختن  برای  كاركنان  در  الزم  ظرفیت های  مجموعه  ایجاد  یعنی  انسانی  نیروی 
ارزش افزوده در سازمان و ایفای نقش و مسئولیتی كه در سازمان به عهده دارند، توأم با كارایی و 
اثربخشی )نیازی و نصرآبادی، 1388( توانمندسازی فرایند توسعه است، فرایندی كه باعث افزایش 
توان كاركنان برای حل مشکل ارتقای بینش سیاسی و اجتماعی كاركنان می شود و آن ها را قادر 
.)Cartwright, 2006( می سازد تا عوامل محیطی را شناسایی كرده و تحت كنترل خود درآورند

زیر  شرح  به  را  خدماتی  سازمان های  در  كاركنان  توانمندسازی  مزایای   )1992( الولر  و  باون 
توصیف می كنند:

- كاركنان توانمند به نیازها پاسخ های سریع و به موقع می دهند.

- افراد توانا به كاركنان ناراضی پاسخ سریع و به موقع می دهند.
- كاركنان توانمند احساس بهتری نسبت به خود و شغلشان دارند.

- كاركنان توانا می توانند منبع بزرگی از اندیشه های خالقانه باشند.
اعتمادی  خود  نوعی  از  جامعه  یک  افراد  آن  براساس  كه  است  پیوسته ای  فرایند  توانمندسازی 
برخوردار شوند و قادر به ارزیابی صحیح و شناخت واقعی خویش باشند و از توانایی ها و قابلیت های 
هدف های  به  خود،  توانمندی  افزایش  با  بتوانند  و  شوند  خودآگاه  اهداف  به  رسیدن  برای  خود 

موردنظر دست یابند )فرخی، 1376(.
توجه به احیا و آموزش ارزش های اخالقی و انضباطی، تبلیغات در زمینه ی پیشگیری و ارتقای 
اخالقی،  معیارهای  ترویج  به  نسبت  جامعه  در  ایجاد حساسیت  عمومی،  آموزش  و  فرهنگ  سطح 
آموزش و ترویج ارزش های دینی و اخالقی برای كاركنان و كارگزاران و به كارگیری خط مشی های 
مدل  در  پیش بینی شده  برنامه  اصلی ترین  و  مهم ترین  متعهد،  نیروهای  پرورش  ازطریق  بازدارنده 
راهبردی در توانمندسازی منابع انسانی شاغل در بازرسی ها می باشد. این آموزش ها و همچنین دیگر 
وظایفشان  انجام  در  افراد  انگیزه  تقویت  موجب  توانمندسازی  در حوزه ی  راهبردی  مدل  اقدامات 

ازطریق پرورش احساس شایستگی و یا كاهش احساس بی قدرتی در بازرسی ها می گردد.
همچنین آموزش فرایندهای حوزه های نظارتی كه عمده فرایندهای كاری سازمان در بخش های 
مختلف مانند كیفیت، تحقیقات، بازرگانی، مالی و ... را شامل می گردد باعث بهبود زیربنای علمی 

بازرسی ها و غنای كارشناسی و گزارش های بازرسی شده است.
1-Empowerment
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شاخص های اثربخشی و کارایی فرایندهای بازرسی
 همان گونه كه بازرسی بر فرایندهای مختلف سازمان نظارت و كنترل دارد باید بر فرایندهای جاری 
خود نیز كنترل و پایش داشته باشد. برای اطمینان از درستی انتخاب اهداف و راهبردهای تعیین شده و 
نحوه ی عملکرد براساس برنامه ها و اقدامات اساسی پیش بینی شده در مدل راهبردی بازرسی، ضمن 
پایش عملکرد برنامه ها نسبت به بررسی دستیابی به اهداف ازطریق شاخص های وضعیتی اقدام می نماید. 
برای تعیین میزان اثربخشی و كارایی فرایندهای كاری و جاری در بازرسی ها، مدل راهبردی یک روند 
ارزیابی، كنترل و بازخورد دارد كه با استفاده از یک روش علمی و فنی، خروجی های سیستم را با نتایج 
مورد انتظار مورد مقایسه قرار داده و درصورت انحراف، علت را در ورودی های سیستم یا فرآیند تغییر 

شکل آن جستجو می كند و نسبت به اصالح و بهبود آن اقدام می نماید.
انجام برنامه ریزی ماهیتاً افزایش اثربخشی و كارایی فرایند را به همراه دارد. لذا ایجاد برنامه براساس 
اهدافی مشخص و تعیین راهبرد و برنامه های دستیابی به آن ضمن افزایش اثربخشی و كارایی، افزایش 
بهره وری منابع را نیز در بر خواهد داشت. ضمن این كه كارایی و اثربخشی فعالیت و اقدام های مرتبط 
با نظام بازرسی، مستلزم این است كه فرایند بازرسی را در سازمان به صورت یک نظام تلقی نماییم، این 

تلقی پیام های زیر را به مخاطب منتقل می نماید: )طبرسا، 1380(
و  قوانین  انسانی،  نیروی  مانند  مؤلفه هایی  و  اجزا  عناصر،  دارای  سازمان  هر  در  بازرسی  نظام   -

مقررات، منابع و ... است.
- عناصر نظام بازرسی با یکدیگر در تعامل بوده و برهم تأثیر متقابل دارند.

- نظام بازرسی با محیط در تعامل است.
- جهت گیری و شناخت كلیت سازمان مورد بازرسی همواره باید مدنظر باشد.

- جهت گیری و اهداف بازرسی باید شفاف گردد.
- نظام بازرسی در یک سطح، سیستم اصلی و در سطح دیگر سیستم فرعی تلقی می شود.

استخراج شاخص ها از نظام اهداف و راهبردها و همچنین عینی، منطقی و موردپذیرش بودن آن ها 
از زمینه های اصلی برای افزایش كیفیت نظام بازرسی است. نظام بازرسی در صورتی مؤثر و كارساز 
واقع خواهد شد كه نخست ویژگی ها و خصوصیات الزم برای هر مؤلفه وجود داشته باشد و سپس 

مؤلفه ها و یا عناصر نظام بازرسی از تعامل منطقی برخوردار باشند )طبرسا، 1380(.
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سال هشتم
شماره 29
پاییز 139۵ کمیسیون رسیدگی به شکایات و آمبودزمان های آلمان

حسن روحانی1

مقاله حاضر باهدف آشنایی محققان، عالقه مندان و كاركنان حوزه نظارت و بازرسی با ساختار 
و كاركرد كمیسیون رسیدگی به شکایات و آمبودزمان های آلمان تهیه  شده است. با توجه به دستور 
كاری كه سازمان بازرسی كل كشور در فعالیت های خود به عنوان نهاد آمبودزمانی و رسیدگی به 
شکایات مردمی در نظر دارد، همچنین عضویت این سازمان در نهادهای آمبودزمانی جهانی ازجمله 
به شکایات مجلس  با كمیسیون رسیدگی  نزدیک  ارتباط كاری  و  بین المللی«  آمبودزمان  »مؤسسه 
آلمان  در  مشابه  مؤسسات  دیگر  و  مزبور  نهاد  تاریخی  و  تبیین حقوقی  به  مقاله  این  آلمان،  فدرال 
پرداخته و با بررسی اسناد، قوانین و آیین نامه های آن ها به معرفی ساختار حقوقی رسیدگی به شکایات 

در آلمان می پردازد.
واژگان کلیدی: رسیدگی به شکایات، آمبودزمان، آلمان

1 - كارشناس اداره روابط بین الملل سازمان بازرسی كل كشور
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مقدمه
جمهوری فدرال آلمان به عنوان بزرگ ترین اقتصاد اروپا )پس از روسیه( و دومین كشور پرجمعیت 
و از كلیدی ترین كشورهای قاره سبز در حوزه های اقتصادی، سیاسی و سازمان های دفاعی است. 
رقابت قدرت های اروپایی، آلمان را درگیر دو جنگ ویرانگر جهانی در نیمه اول قرن بیستم كرد 
كه متعاقب آن، آلمان در سال 194۵ به اشغال نظامی متفقین )ایاالت متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه 
و جمهوری  غربی1  آلمان  فدرال  آغاز جنگ سرد جمهوری  با  درآمد.  اتحاد جماهیر شوروی(  و 

دموكراتیک آلمان شرقی2 در سال 1949 شکل گرفتند. 
  اگرچه آلمان غربی به سازمان های كلیدی و مهم اقتصادی و امنیتی غرب ازجمله اجتماعات اروپایی3

 )كه بعداً به اتحادیه اروپا برگشت و تکامل یافت( و ناتو4 پیوست، اما آلمان شرقی كمونیست خود 
را در خط مقدم پیمان ورشو قرار داد. با سقوط اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد در سال 
1990 و اتحاد آلمان غربی و شرقی، این كشور سرمایه و تنخواه فوق العاده زیادی در قسمت شرقی 
 خود صرف ارتقا و توسعه تولیدات، حقوق، دستمزد و گسترش معیارهای غربی كرده است. همچنین

ازنظر مالی، آلمان و 10 كشور دیگر اروپا در ژانویه سال 1990 پول مشترک یورو را به صورت رسمی در 
 كشورهای خود رواج داده اند. آلمان ازنظر تقسیمات كشوری به 16 ایالت )Lander( مجزا می شود۵

 كه عبارت اند از بادن وورتمبرگ )Baden-Württemberg(، بایرن )Bayern(، براندنبورگ 
 ،)Thüringen( تورینگن   ،)Bremen( برمن   ،)Berlin( برلین   ،)Brandenburg(
 ،)Sachsen( زاكسن   ،)Saarland( زارالند   ،)Rheinland-Pfalz( راینالندفالتز 
 ،)Schleswig-Holstein( شلسویگ هولشتاین   ،)Sachsen-Anhalt( زاكسن آنهالت 
Nordrhein-( نوردراین وستفالن ،)Mecklenburg-Vorpommern( مکلنبورگ فورپومرن
.)Hessen( هسن ،)Hamburg( هامبورگ ،)Niedersachsen( نیدرزاكسن ،)Westfalen 

آن  پارلمان  بر  مبتنی  آلمان  آمبودزمانی  و  شکایات  به  رسیدگی  تحقیقی،  نظام  این كه  به  توجه  با 
كشور است، لذا اشاره به تركیب مجالس آن ضرورت دارد. آلمان دارای دو پارلمان است. شورای 
فدرال Bundesrat با 69 كرسی كه اعضای آن از سوی 16 ایالت فوق الذكر منصوب می شوند؛ 
مجلس فدرال Bundestag نیز با 631 كرسی كه تقریباً نصف آن ها به صورت تركیبی و مستقیم 
از حوزه های انتخابی و نیم دیگر آن نیز به صورت مستقیم و از جانب حوزه های مزبور اما به صورت 

انفرادی انتخاب می شوند. 
1- Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
2- Deutsche Demokratische Republik
3- Europäische Gemeinschaften
4- Die NATO

۵- با توجه به این كه آلمان عالوه بر كمیسیون رسیدگی به شکایات )به انگلیسی: Petition Committee( از آمبودزمان های منطقه ای همچون 
و  حقوقی  ابعاد  بررسی  به  منابع  به  دسترسی  فراخور  به  پژوهش  این  در  است،  برخوردار  نیز  »مکلنبورگ فورپومرن«  و  »تورینگن«  »راینالندفالتز«، 

كاركردهای آن ها پرداخته  شده است.
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پیش زمینه قانونی نظارت و رسیدگی به شکایات
و   1949 سال  در   Grundgesetz به  موسوم  آلمان  اساسی  قانون  دوم،  جهانی  پایان جنگ  با 
به موجب ابالغیه )Gesetz vom 23 mai 1949, BGBl I 1949/1( الزم االجرا شد. با استناد 
به بند 1 اصل 20 آن قانون، جمهوری فدرال آلمان كشوری دموكراتیک، سوسیال و فدرال است. 
دولت فدرال متشکل از 16 ایالت است كه از صالحیت های معینی در زمینه ی قانون گذاری، اداری 
و قضایی برخوردارند. مجلس فدرال كه در میان توده با نام Deutscher Bundestag شناخته 
می شود، بارأی اكثریت مردم و مشروط به رعایت مقررات قانون اساسی برای دوره 4 ساله انتخاب 
می شود )اصل 39 قانون اساسی آلمان(. براساس اصول ۵0 و ۵1 قانون اساسی، ایالت های آلمان در 
فدرال  ازطریق شورای  اروپا،  اتحادیه  به  مربوط  امور  در  و  فدرال  اداره دولت  و  قانون گذاری  امر 
مشاركت می كنند. شورای فدرال متشکل از اعضاء دولت های ایالتی است كه از طرف آن دولت ها 
منصوب یا بركنار می شوند. رییس جمهور فدرال1 كه در رأس دولت است توسط كنوانسیون فدرال2 
انتخاب و برای دوره ۵ ساله فعالیت می كند )اصل ۵4(. كنوانسیون مزبور متشکل از Bundestag و 
Bundesrat است. همچنین، دولت متشکل از صدراعظم فدرال و وزیران فدرال است )اصل 62(. 
بند 1 اصل 63 قانون اساسی مقرر می دارد »صدراعظم فدرال بنا بر پیشنهاد رییس جمهوری فدرال از 

طرف مجلس فدرال و بدون مذاكره انتخاب می شود«.
تأسیس  فدرال  اساسی  قانون  دادگاه  به عنوان   Bundesverfassungsgericht در سال 19۵1 
شد. نقش این دادگاه تفسیر قانون اساسی، رسیدگی به اختالف نظر یا تردید راجع به تطابق شکلی و 
ماهوی قانون فدرال و یا قانون ایالتی با قانون اساسی3 یا مطابقت قوانین ایالتی با دیگر قوانین فدرال است. 
همچنین از دیگر وظایف این دادگاه رسیدگی به شکایات مرتبط با قانون اساسی است و تمامی اشخاص 
آلمانی می توانند درخصوص نقض حقوق اولیه خود طرح دعوی كنند )اصل 93 بند 1 و بند 4 الف(. 
به  ایالت های آلمان وجود دارند كه صالحیت رسیدگی  قانون اساسی در همه  به عالوه، دادگاه های 
اختالفات مربوط به تفسیر قوانین اساسی مربوط به ایالت ها را برعهده  دارند. همچنین، دادگاه های اداری 
در سال 1949 تأسیس و دادگاه اداری فدرال Bundesverwaltungsgericht در سال 19۵2 و 
به عنوان عالی ترین دادگاه اداری تشکیل شد. دادگاه های اداری آلمان به عنوان دادگاه های ویژه، وظیفه 
حمایت حقوقی از اشخاص در مقابل نهادهای اداری و در زمینه ی مسائل بیمه های اجتماعی و مالیات 
را برعهده  دارند. آیین دادرسی مدنی سه دادگاه ویژه را در این زمینه تعیین كرده است كه به منظور 

جلوگیری از طوالنی شدن كالم نسبت به تبیین آن ها در این پژوهش اجتناب می شود.
اول است.  بنیادین در فصل  از حقوق  از فهرستی  اساسی جمهوری فدرال آلمان متشکل  قانون 

1- Der Bundespräsident
2- Der Bundesversammlung
3- Grundgesetz

کمیسیون رسیدگی به شکایات و آمبودزمان های آلمان
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را در سال  بشر1  اروپایی حقوق  اروپا است و كنوانسیون  اصلی شورای  اعضای  از  آلمان  همچنین 
19۵2 امضا كرده است. با توجه به بند 2 اصل ۵9 قانون اساسی آلمان كه درخصوص تلفیق اسناد 

بین المللی با نظام حقوق داخلی آلمان است، كنوانسیون مزبور از قوانین فدرال محسوب می شود.
کلیاتی درخصوص نهادهای آمبودزمانی موجود در آلمان

سطح  در  و  فدرال  حوزه  در  شکایات  به  رسیدگی  زمینه  در  قدرتمندی  و  دیرینه  سنت  آلمان 
فراگیر  ایالت های آن چندان  در  آمبودزمانی  فعالیت های  ایده ی  دیگر،  از طرف  اما  دارد.  ایالت ها 
اساسی است كه مقرر می دارد  قانون  بر اصل 17  مبتنی  نیست. سیستم شکایت و تحقیق در آلمان 
به مقامات مسئول را  یا شکایت خود  با جمع، درخواست و  یا همراه  به تنهایی   »هركس حق دارد، 

و یا نمایندگان مردم ارائه دهد«.2 اگرچه در سطح فدرال نهاد آمبودزمانی با صالحیت های نظارتی 
مقرر  كه  آلمان  اساسی  قانون  ب   4۵ اصل  به  استناد  با   1949 سال  در  اما  ندارد  وجود  آلمان  در 
فدرال  مجلس  برای  كمکی  ارگان  یک  به عنوان  و  بنیادین  حقوق  از  پاسداری  »به منظور  می دارد 
تعیین   Wehrbeauftragter فدرال  مجلس  دفاعی  كارگزار  یک  پارلمانی،  نظارت های  امر  در 
به شکایات مجلس فدرال آلمان  نیروهای مسلح و كمیسیون رسیدگی  می گردد« آمبودزمان ویژه 
تأسیس شد. با توجه به این كه حق طرح شکایات از طرف نیروهای مسلح محدود شده است، نهاد 
كارگزار دفاعی مجلس فدرال به عنوان جایگاه طرح شکایات و عرایض آن ها تعیین و  شده است. 
دارد را  خود  خاص  شکایات  به  رسیدگی  محلی  كمیسیون  ایالت،  هر  كه  است  توضیح  به   الزم 

نهاد  نخستین  این كه،  به عالوه  می كنند.  فعالیت  ایالت ها  آن  نمایندگان3  مجمع  چارچوب  در  كه 
منطقه ای  آمبودزمان های۵  و درحال حاضر،  تشکیل شد  راینالندفالتز4  ایالت  در  آلمان  آمبودزمانی 
آمبودزمان  و  مکلنبورگ فورپومرن6  آمبودزمان  راینالند-فالتز،  آمبودزمان  از  عبارت اند  آلمان 
از  هدف  دارد.  وجود  شلسویگ هولشتاین8  در  ویژه  مسائل  آمبودزمان های  همچنین  تورینگن.7 
آمبودزمان هایی كه در ایالت های آلمان فعالیت می كنند، تقویت بنیه و كاركرد كمیسیون های محلی 

رسیدگی به شکایات است.
کمیسیون رسیدگی به شکایات در مجلس فدرال

تاریخچه و مبنای حقوقی
كمیسیون رسیدگی به شکایات از نوامبر سال 1949 و پس از آن كه مبنای آن در قانون اساسی 
فدرال  مجلس  می دارد  مقرر  اول«  بند  4۵ پ  »اصل  كرد.  آغاز  را  فعالیت خود  شد،  فراهم  آلمان 
1- Europäische Menschenrechtskonvention
2- Art 17: Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten 
oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden.
3- Der Volksvertretung eines Landes
4- Rhineland-Palatinate
5- Bürgerbeauftragte
6- Mecklenburg-Vorpommern
7- Thuringia
8- Schleswig-Holstein
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یک كمیسیون رسیدگی به شکایات تعیین می كند كه براساس اصل 98، مسئول بررسی عرایض و 
شکایات ارسال شده به آن مجلس است.1 مقررات قانونی بعدی درخصوص كمیسیون رسیدگی به 
شکایات را می توان در مواد 108 تا 112 آیین نامه مجلس فدرال آلمان و قانون اختیارات كمیسیون 
آیین كار  برای  قواعدی  این ها  بر  آلمان مالحظه كرد. عالوه  فدرال  به شکایات مجلس  رسیدگی 
 Verfahrensgrundsätze des Petitionsausschusses( 2كمیسیون رسیدگی به شکایات
دارد. حق طرح  نیز وجود   )über die Behandlung von Bitten und Beschwerden
عریضه و شکایات اصوالً حق سیاسی شهروندان آلمان است كه به موجب آن می توانند با نمایندگان 
با ماهیت  از اساس  به شکایات  بنابراین، مفهوم كمیسیون رسیدگی  باشند.  تعامل  خود در تماس و 

نهادهای آمبودزمانی كالسیک متفاوت است.
ساختار

كمیسیون رسیدگی به شکایات یکی از مجموعه كمیته های مجلس فدرال آلمان و درحال حاضر 
متشکل از 27 عضو است. حدود 89 كارمند نیز در استخدام دفتر كمیسیون مزبور می باشند.

وضعیت حقوقی
اعضای كمیسیون رسیدگی به شکایات از معاونت های مجلس فدرال هستند. همچنین، اعضای 
با  این كمیسیون  برعهده  دارند. رییس  نمایندگی فراكسیون های آن مجلس را در كمیسیون  مزبور 
رأی اكثریت ساده انتخاب می شود و تنها شرط حضور در كمیسیون، نمایندگی در مجلس فدرال 
دولتی مشاغل  یا  سمت ها  دیگر  در  اشتغال  با  شکایات  به  رسیدگی  كمیسیون  در  عضویت   است. 

در تعارض است. ازنظر زمانی محدودیتی برای عضویت در كمیسیون رسیدگی به شکایات وجود 
ندارد اما ازآنجاكه هر نماینده برای دوره ی 4 ساله در مجلس فدرال خدمت می كند، محدوده زمانی 
به شکایات  رسیدگی  اعضای كمیسیون  بود.  زمانی خواهد  بازه  این  از  متأثر  در كمیسیون  فعالیت 
مستقل اند و از هیچ مرجعی دستور نمی گیرند. فراكسیون های مجلس فدرال می توانند نماینده خود 
یا  استعفا  اعضای كمیسیون درصورت  به عالوه،  تغییر دهند.  به شکایات  را در كمیسیون رسیدگی 
كمیسیون  از عضویت  فدرال  مجلس  ساله   4 دوره  پایان  در  یا  نمایندگی  مأموریت  دادن  از دست 
رسیدگی به شکایات خارج می شوند. اعضای كمیسیون رسیدگی به شکایات، به اقتضای ویژگی های 

نمایندگی خود در مجلس مزبور از مصونیت برخوردارند.
حوزه عملکرد

می گیرند  قرار  شکایات  به  رسیدگی  كمیسیون  نظارت  چارچوب  در  كه  اصلی  موضوعات 
عبارت اند از دولت فدرال، مقامات فدرال و دیگر نهادهایی كه مسئولیت و كاركرد عمومی دارند 
موضوع  كه  نهادهایی  شامل  كنترل  این  به عالوه،  كار(.  آیین   ۵ ماده   4 و   3 بند  همچنین  و   2 )بند 
1- Der Bundestag bestellt einen Petitionsausschuß, dem die Behandlung der nach Artikel 17 an den Bund-
estag gerichteten Bitten und Beschwerden obliegt. (Artikel 45 c [Petitionsausschuß])
2- Geschäftsordnung des Petitionsausschusses
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نظارت دولت های فدرال هستند نیز می شود )ماده 2 قواعد آیین كار كمیسیون رسیدگی به شکایات(. 
همچنین، مطابق بند 1 ماده ۵ آیین كار، كمیسیون رسیدگی به شکایات به پرونده هایی كه در حوزه 
رسیدگی  فدرال  قانون گذاری  به  مربوط  موضوعات  به ویژه  دارند،  قرار  فدرال  مجلس  صالحیت 
می كند. رییس دولت، قوه قضاییه )بند ۵ ماده ۵ قواعد آیین كار( و ندامتگاه هایی1كه در چارچوب 
صالحیت های ایالت ها قرار می گیرند از حوزه عملکرد كمیسیون رسیدگی به شکایات مجلس فدرال 
خارج است. شایان ذكر است كمیسیون رسیدگی به شکایات »كارگزار دفاعی مجلس فدرال« را از 

هرگونه تحقیق نسبت به نیروهای مسلح فدرال آگاه می كند )متمم بند 6 ماده 7  قواعد آیین كار(.
مهم ترین مطلبی كه در اینجا باید به آن اشاره كرد ضوابطی است كه در نظارت های كمیسیون 
رسیدگی به شکایات اعمال می شوند و عبارت اند از »مشروعیت یا قانونی بودن اقدامات مقامات و 

مسئولین« و »رعایت اصول حاكمیت صحیح«.
شکایت  یا  عرایض  براساس  را  خود  بازرسی های  شکایات  به  رسیدگی  كمیسیون  ازآنجاكه 
شهروندان آغاز می كند، لذا كمیسیون مذكور به صورت مستقیم، سرخود یا »اكس آفیسیو«2 بازرسی 
انجام نمی دهد. براساس اصل 17 قانون اساسی، شهروندان آلمانی حق دارند درخواست یا شکایت 

خود را نزد مقامات مسئول یا نمایندگان مردم یعنی »كمیسیون رسیدگی به شکایات« مطرح كنند.
عرایض و شکایات به كمیسیون رسیدگی به شکایات به صورت مکتوب ارسال می شود و هیچ الزام 
دیگری به جز آن وجود ندارد. رییس مجلس فدرال، شکایات را به كمیسیون رسیدگی به شکایات ارجاع 
می دهد )ماده 109 آیین كار(. سپس »سرویس كمیسیون رسیدگی به شکایات«3 ملزومات پرونده تحقیق 
را برای كمیسیون تهیه و تدوین می كند. مطابق ماده 7 قواعد آیین كار كمیسیون رسیدگی به شکایات، 
موارد معین از شکایات ازجمله نامه های ناخوانا یا با محتوای مبهم یا نامفهوم كنار گذاشته می شوند. 
مطابق بند 12 ماده 7 قواعد آیین كار كمیسیون رسیدگی به شکایات، سرویس مزبور پیشنهادهایی4 
برای رسیدگی به شکایات تهیه و آن را به گزارشگران۵ كمیسیون ارائه می دهد. گزارشگر صالح پس 
از بررسی پرونده، زمینه را برای اقدامات بعدی كمیسیون مهیا می كند و درنهایت كمیسیون رسیدگی به 
شکایات توصیه های6 خود را جهت تصمیم گیری تقدیم مجلس فدرال می كند )بند 1 ماده 8 قواعد آیین 
كار كمیسیون رسیدگی به شکایات(. شکایاتی كه نزد كمیسیون رسیدگی به شکایات مطرح می شوند 
احتیاج به طرح در دیگر مراجع قانونی ندارند. مطابق با بند 3 ماده 112 آیین كار، شکایت كنندگان از 

فرایند و جریان كار و نحوه رسیدگی به پرونده مطلع می شوند.
1- Strafvollzug - Zuchthäuser
2- von Amts wegen
3- Ausschussdienst
4- Vorschläge
5- Berichterstattern
6- Empfehlung
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اختیارات
1- اختیارات مرتبط با نهادهای اداری

مطابق ماده 7 قانون اختیارات كمیسیون رسیدگی به شکایات، دادگاه ها و نهادهای اداری ملزم 
فرایند  حین  قانون،  همان   1 ماده  با  برابر  و  هستند  شکایات  به  رسیدگی  كمیسیون  با  همکاری  به 
ارائه  همچنین  مربوطه،  اطالعات  و  پرونده ها  ارائه  به  مکلف  قانونی  مراجع  كمیسیون،  تحقیق 
دسترسی كمیسیون به هرگونه ملزومات قانونی تحقیق و بازرسی می باشند. اگر براساس نص قانون 
ارائه  به  الزامی  نهاد تحت تحقیق  نباشند،  قابل ارائه  یا رعایت اصول حفاظت اطالعات برخی اسناد 
اسناد ندارد )بند 1 ماده 3 قانون اختیارات كمیسیون رسیدگی به شکایات(. هرگاه چنین تقاضاهایی 
عمومی  حقوق  ذیل  ارگان های  و  مؤسسات  فدرال،  با  همکار  نهادهای  یا  فدرال  مقامات  مستقیماً 
باید مسئولین مرتبط با آن موضوع را در دولت مطلع كرد )بند 2 ماده  را خطاب قرار دهند، حتماً 
نظرات  و  شاهدان  شاكی،  اظهارات  استماع  حق  شکایات  به  رسیدگی  كمیسیون  كار(.  آیین   110
به  به شکایات(؛ همچنین موضوع  اختیارات كمیسیون رسیدگی  قانون  )ماده 4  را دارد  متخصصان 
آیین كار(. كمیسیون رسیدگی  ماده 110   3 )بند  مربوطه می رسد  ایالت  در  اشخاص صالح  اطالع 
شوند حاضر  كمیسیون  آن  مقر  در  توضیح  ارائه  برای  بخواهد  اشخاص  از  می تواند  شکایات   به 

و این امر دارای ضمانت اجرا است.
پس از تحقیق، »سرویس كمیسیون رسیدگی به شکایات« توصیه هایی برای رسیدگی و اقدامات 
بعدی تهیه می كند و ظرف 3 هفته كمیسیون مذكور نسبت به شکایات تصمیم می گیرد )بند 1 ماده 
فدرال  مجلس  است  ممکن  موارد خاص  در  به شکایات(.  رسیدگی  كار كمیسیون  آیین  قواعد   8
اطالع جهت  صرفاً  یا  مربوطه  موارد  تکمیل  لزوم  یا  بازبینی  یا  اصالحی  اقدامات  برای  را   پرونده 

به دولت فدرال ارجاع دهد. همچنین مجلس فدرال می تواند موضوع را جهت استحضار به گروه های 
پارلمانی ارسال كند )بند 14 ماده 7 قواعد آیین كار كمیسیون رسیدگی به شکایات(. دولت فدرال 
موظف است ظرف 6 ماه به آن موارد پاسخ دهد. البته اگر این ظرف زمانی رعایت نشود ضمانت 
اجرایی هم برای آن وجود ندارد )بند 1 و 2 ماده 9 قواعد آیین كار كمیسیون رسیدگی به شکایات(. 
انتشار توصیه ها منوط به رعایت ضوابط حفاظت اطالعات است؛ درصورت عدم رعایت این ضابطه، 
در تئوری مجازات اداری یا كیفری علیه مقام خاطی قابلیت اعمال دارد اما در عمل تاكنون كمیسیون 

چنین كاری نکرده است.
2- اختیارات مرتبط با دادگاه ها

 مطابق ماده 7 قانون اختیارات كمیسیون رسیدگی به شکایات دادگاه ها به عنوان نهادهای اداری
مربوط كه  تحقیقاتی  باشند.  داشته  اداری«1  »همکاری  شکایات  به  رسیدگی  كمیسیون  با  باید   نیز 

به آیین دادرسی و شکلی است فقط درصورتی به جریان می افتد كه نقش یک  نهاد فدرالی به عنوان 
1- Administrative Assistent
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تنظیم  برای  قانون  نظر كارشناسان اصالحات ماهوی  به  بنا  البته  باشد.  از آیین مزبور مدنظر  بخشی 
نهادهای  و  مراجع  معموالً  این كه  جالب توجه  نکته  است؛  الزم  موارد  بعضی  در  دادگاه ها  رفتار 
مواردی در  نمی گذارند.  اجرا  به  را  آن  می شود  صادر  آن ها  نفع  به  آرایی  و  احکام  كه   اجرایی 

كه تحقیقات كمیسیون رسیدگی به شکایات موجب دخالت در استقالل قضایی دادگاه ها می شود 
امکان و اجازه تحقیق وجود ندارد )بند ۵ ماده ۵ قواعد آیین كار كمیسیون رسیدگی به شکایات(.

3- اختیارات مرتبط با نهادهای قانون گذاری
مجلس  نمایندگان  هم زمان  به طور  شکایات  به  رسیدگی  كمیسیون  اعضای  این كه  به  توجه  با 
به  رسیدگی  با  مرتبط  زمینه های  در  سخنرانی  نیز  و  نشست ها  در  شركت  حق  هستند  نیز  فدرال 
می دهند.  انجام  قانون گذاری«  ابتکاری  »اقدامات  نمایندگان  دیگر  با  همراه  لذا  دارند.  را  شکایات 
تشویق را  فدرال  مجلس  فراكسیون های  می تواند  شکایات  به  رسیدگی  كمیسیون   به عالوه، 

به قانون گذاری در زمینه های مشخص نماید. گزارش رسیدگی به شکایات كمیسیون مزبور به صورت 
لیست و در قالب فرم همراه با توصیه هایی از طرف كمیسیون رسیدگی به شکایات به مجلس فدرال 
 112 ماده   1 بند  طبق  بر  شکایات،  به  رسیدگی  كمیسیون  به عالوه  می شود.  ارائه  ماهانه  به صورت 
آیین نامه، ساالنه گزارشی از اقدامات خود را به مجلس فدرال ارائه می دهد. گزارش ساالنه به صورت 
مکتوب )پرینت شده( و با درج آن در دستور كار مجلس فدرال ارائه می شود. گزارشگر كمیسیون 
می تواند به صورت شفاهی توضیحات تکمیلی درخصوص گزارش ساالنه به مجلس فدرال ارائه كند. 
مطابق بند 2 ماده 112 آیین نامه، درصورت تمایل گروه های پارلمانی یا حداقل ۵% اعضای مجلس 
تخصص  حوزه  در  موضوعی  هرگاه  است.  امکان پذیر  مذكور  گزارش  درخصوص  بحث  فدرال 
گروه های پارلمانی باشد، كمیسیون رسیدگی به شکایات می تواند از گروه موردنظر، تقاضای ارائه 

نظرات فنی و تخصصی كند )ماده 109 آیین نامه(.
4-كاركردها و اختیارات ویژه در حوزه حقوق بشر

 عمده ترین كاركردهای پیشگیرانه این كمیسیون فعالیت ها و عملکرد آن در ارتباط با عموم مردم
و درخصوص حقوق بشر است؛ لذا یکی از مأموریت های كمیسیون رسیدگی به شکایات، حفاظت 

از حقوق بشر است.
سوابق فعالیت های کمیسیون رسیدگی به شکایات

برای نمونه و براساس اطالعات در دسترس، در سال 2006 كمیسیون رسیدگی به شکایات حدود 
16000 پرونده تقاضای رسیدگی و شکایت دریافت كرده است؛ مهم ترین موضوعات فعالیت های 
از  و همچنین حفاظت  بودجه  مسائل كشوری،  اجتماعی، رفت وآمدها،  مسائل  بر  مزبور  كمیسیون 
بنابراین، ندارد.  استمراری  نظارت  شکایات،  به  رسیدگی  كمیسیون  اصوالً  است.   محیط زیست 

برگزار  به »ساعت شهروندان«1  با شهروندان موسوم  در طول سال، چهار مرتبه نشست های مشاوره 
1- Bürgersprechstunden
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می كند. منطقی كه پشت توصیه های كمیسیون رسیدگی به شکایات است و رسیدگی فوری و تحلیل 
دقیق پاسخ هایی كه ازسوی مراجع ذی صالح دریافت می كند فاكتورهایی قاطع در عملکرد مطلوب 

كمیسیون رسیدگی به شکایات محسوب می شود.
اصالحات

اصالحات و الحاقاتی به قواعد و قوانین مربوط به عملکرد كمیسیون رسیدگی به شکایات اضافه شده 
كه درحال حاضر قابلیت اجرایی ندارند و از پرداختن به آن ها در این پژوهش اجتناب می شود.

آمبودزمان راینالند-فالتز1
آمبودزمان منطقه ای راینالند-فالتز در 3 مه سال 1974 تأسیس شد. ساختار آن مشابه كارگزار دفاعی2 
مجلس فدرال آلمان است. ماده 11 نظامنامه منطقه ای راینالند-فالتز3 مبنای قانونی تشکیل آن آمبودزمان 

است. در اینخصوص جزییات بیشتر در قانون منطقه ای آمبودزمان4 3 مه 1974 لحاظ شده است.
تکلیف و وظیفه نهاد آمبودزمان منطقه ای راینالند-فالتز تقویت جایگاه شهروندان در ارتباط با 
ایالتی یا دولتی است )بند 1 ماده 1 قانون منطقه ای آمبودزمان(. مطابق بند 3 ماده  نهادهای اداری، 
یا  راینالند-فالتز  منطقه  نمایندگان  مجمع  به  خطاب  مستقیماً  كه  پیش گفته، شکوائیه هایی۵  قانون   1
كمیسیون محلی رسیدگی به شکایات نوشته می شوند مستقیماً به آمبودزمان راینالند-فالتز ارجاع داده 
نظارتی6  به شکایات است. ضوابط  ثابت كمیسیون رسیدگی  نماینده دایمی و  می شود. آمبودزمان 
 )zweckmäßigkeit بودن  )روان  بودن  مفید8  و  قانونی7  از  عبارت اند  راینالند-فالتز  آمبودزمان 

اقدامات و فعالیت های اداری است )بند 2 ماده 1 قانون منطقه ای آمبودزمان(.
ساختار

آمبودزمان راینالند-فالتز نهادی مونوكراتیک و یکپارچه با یک معاون و 1۵ كارمند است.
وضعیت حقوقی

منطقه  نمایندگان  مجمع  فراكسیون  چند  یا  یک  پیشنهاد  به موجب  راینالند-فالتز  آمبودزمان 
راینالند-فالتز و با اكثریت مطلق آرا انتخاب می شود )بند 1 ماده 9 قانون منطقه ای آمبودزمان(.

مطابق بند 2 ماده 9 قانون منطقه ای آمبودزمان، در انتخاب آمبودزمان كیفیت یا صالحیت ویژه 
و منحصربه فردی مدنظر نیست اما نامزدها باید بیش از 3۵ سال سن داشته باشند. الزمه احراز سمت 
آمبودزمانی عدم تصدی هم زمان مشاغلی در ایالت، نهادهای فدرال، مجمع قانون گذاری منطقه ای یا 

1- Bürgerbeauftragter des Landes Rheinland-Pfalz
2- wehrbeauftragter
3- Landesverfassung Rheinland-Pfalz
4- Lands über den Bürgerbeauftragter des Landes Rheinland-Pfalz
5- Beschwerde
6- Kontrollkriterien
7- Rechtmäßigkeit
8- Nützlichkeit
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هر نهاد دولتی به طوركلی است. به عالوه، آمبودزمان نباید به طور هم زمان مشغول به پیشه ای حرفه ای 
یا حائز سمتی مدیریتی در شركت ها باشد.

طول دوره خدمت آمبودزمان راینالند-فالتز 8 سال است و مطابق بند 3 ماده 9 قانون منطقه ای آمبودزمان 
راینالند-فالتز، متصدی سمت آمبودزمانی پس از پایان دوره كاری خود می تواند مجدداً انتخاب شود.

آمبودزمان راینالند-فالتز شخصیتی مستقل است و ملزم به رعایت مقررات هیچ نهاد و مؤسسه ای 
نیست. میزان پرداختی به آمبودزمان مطابق بند 1 ماده 14 قانون پیش گفته، در حد معاون وزیر1 است.

خاتمه كار آمبودزمان بستگی به پایان دوره فعالیت، زوال شایستگی، مرگ، استعفا، ناتوانی در 
آمبودزمان  منطقه ای  قانون   10 ماده   3 )بند  دارد  نمایندگان  مجمع  توسط  اخراج  یا  تکالیف  انجام 
راینالند-فالتز(. البته دوسوم آرای مجمع مزبور برای اخراج آمبودزمان راینالند-فالتز الزم است. با 
این حال قانون مزبور شرایط و كیفیاتی كه منجر به اخراج آمبودزمان توسط مجمع نمایندگان می شود 
را احصا نکرده است. درخصوص مصونیت آمبودزمان، برخالف كمیسیون رسیدگی به شکایات، 

آمبودزمان از مصونیت برخوردار نیست.
حوزه عملکرد

تمام نهادهایی كه در حیطه عملکرد مجمع نمایندگان منطقه راینالند-فالتز هستند در چارچوب 
نظارتی آمبودزمان راینالند-فالتز قرار می گیرند )بند 2 ماده 1 قانون منطقه ای آمبودزمان(. این نهادها 
ایالتی و تمام مراجع منطقه ای كه ذیل حقوق عمومی قرار دارند و موضوع  نهادهای  از  عبارت اند 
نظارت های ایالتی هستند )ماده 4 قانون منطقه ای آمبودزمان راینالند-فالتز(. اصوالً دادگاه ها و دیگر 
مراجعی كه وظایف تعقیبی به عهده  دارند از حوزه نظارت آمبودزمان راینالند-فالتز خارج هستند 
)بند 1 ماده 3 قانون پیشین(، با این حال اگر شکایتی مبنی بر تأخیر در فرایند رسیدگی و عملکرد آن ها 

دریافت شود آمبودزمان مزبور بر عملکرد آن ها نظارت می كند.
هرگونه تحقیق و بررسی می تواند توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح یا به ابتکار آمبودزمان 
راینالند-فالتز(.  آمبودزمان  منطقه ای  قانون   2 ماده   1 بند  و   1 ماده   2 )بند  آغاز شود  راینالند-فالتز 
آزادی های خود محروم  از  انحا  از  نحوی  به  كه  هر شخصی  یا  زندانیان  توسط  مطروحه  شکایات 
شده است نیز به صورت مستقیم و بدون سانسور به آمبودزمان راینالند-فالتز ارسال می شوند )بند 2 
ماده 2 قانون پیشین(. اصوالً آمبودزمان راینالند-فالتز ملزم به بررسی تمام شکایات واصله است با 
این حال، هرگاه گزارشی نامفهوم یا مبهم باشد یا مرتبط با شکایت قبلی و فاقد اطالعات تازه باشد 
كنار گذاشته می شود )بند 2 ماده 3 قانون پیشین(. در چنین مواردی آمبودزمان راینالند-فالتز موضوع 
را به اطالع شاكی و كمیسیون محلی رسیدگی به شکایات می رساند )بند 3 ماده 3 قانون پیشین(. 
طرح شکایات محتاج هیچ گونه الزام رسمی یا محدودیت زمانی نیست. طرح شکایت نزد آمبودزمان 

راینالند-فالتز كاماًل رایگان است.
1- Unterstaatssekretär
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مطابق بند ۵ ماده ۵ قانون منطقه ای آمبودزمان راینالند-فالتز، وی نتایج تحقیقات خود را به صورت 
مکتوب به شاكی ارائه می دهد. آمبودزمان مزبور حتی پس از اتمام دوره كاری و در بازنشستگی نیز 

ملزم به رعایت اصول حفاظت اطالعات است )ماده 8 قانون منطقه ای آمبودزمان(.
اختیارات

1-اختیارات مرتبط با نهادهای اداری
مطابق ماده 6 قانون منطقه ای آمبودزمان راینالند-فالتز، تمام نهادهای موضوع نظارت آمبودزمان 
می تواند  راینالند-فالتز  آمبودزمان  تحقیقات،  انجام  طول  در  هستند.  نهاد  آن  با  همکاری  به  ملزم 
توضیحات را به صورت شفاهی یا مکتوب اخذ نماید و به تمام اسناد و فایل های موردنیاز دسترسی 
داشته باشد )ماده 4 قانون منطقه ای آمبودزمان راینالند-فالتز(. بااین حال ضمانت اجرایی برای الزام 

نهادها و ادارات به همکاری با آمبودزمان وجود ندارد.
به طوركلی فعالیت آمبودزمان راینالند-فالتز مبتنی بر حل دوستانه1 اختالفات یا شکایات واصله 
است )بند 1 ماده ۵ قانون پیشین(. مطابق بند 1 ماده ۵ قانون منطقه ای آمبودزمان راینالند-فالتز، وی در 
پایان تحقیقات، توصیه های خود را به نهاد مربوطه و وزیر مرتبط با موضوع شکایت ارسال می كند. 
نهاد مربوطه نیز موظف است در طی مدت زمان معقول اقدامات خود درخصوص توصیه ها، پیشرفت 
كار و نتیجه آن را به اطالع آمبودزمان راینالند-فالتز برساند )بند 2 ماده ۵ قانون پیشین(. مطابق بند 
3 ماده ۵ قانون منطقه ای آمبودزمان راینالند-فالتز هرگاه حل اختالف و شکایات به صورت دوستانه 

امکان پذیر نباشد، وی موضوع را به كمیسیون محلی رسیدگی به شکایات ارجاع می دهد.
2-اختیارات مرتبط با دادگاه ها

آمبودزمان راینالند-فالتز حق دخالت در شکایاتی كه فرایند آن ها در دادگاه ها درحال رسیدگی 
ب   2 بند  مطابق  این حال،  با  ندارد.  را  محاكم  از  صادره  آرای  در  تجدیدنظر  حق  همچنین  است، 
ارگان های  و  نهادها  تعامالت  بر  می تواند  وی  راینالند-فالتز،  آمبودزمان  منطقه ای  قانون   3 ماده 
منطقه ای  قانون   3 ماده  بند 1 ج  مطابق  اما  نظارت كند.  قضایی  دادرسی  فرایند  در  مشاركت كننده 
آمبودزمان راینالند-فالتز، وی حق بررسی موردی شکایات یا اختالفاتی كه حکم آن ها صادرشده 

و یا حق تغییر احکام را ندارد.
3-اختیارات مرتبط با نهادهای قانون گذاری

محلی  كمیسیون  نشست های  در  گزارش  ارائه  و  مشاركت  به  موظف  راینالند-فالتز  آمبودزمان 
رسیدگی به شکایات است؛ مطابق بند 1 ماده 7 و ماده 2 قانون منطقه ای آمبودزمان راینالند-فالتز این 
امر حسب مورد بنا به درخواست كمیسیون مزبور یا مجمع نمایندگان راینالند-فالتز انجام می شود. 
آمبودزمان راینالند-فالتز نمی تواند توصیه هایی ارائه كند كه حاوی اصالحات ماهوی قانون باشد. 
1- gütliche Einigung
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مطابق بند 3 ماده 7 قانون منطقه ای آمبودزمان راینالند-فالتز، وی به طور ساالنه گزارش عملکرد خود 
را منتشر می كند كه در مجمع نمایندگان راینالند-فالتز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. عالوه 
قانون مزبور،  بند 4 ماده 7  به شکایات، مطابق  به درخواست كمیسیون محلی رسیدگی  بنا  این،  بر 
گزارش های  راینالند-فالتز  نمایندگان  مجمع  تقاضای یک پنجم  براساس  راینالند-فالتز  آمبودزمان 

موردی خود از پرونده هایی كه به آن ها رسیدگی كرده است را ارائه می دهد.
4-كاركردها و اختیارات ویژه در حوزه حقوق بشر

آمبودزمان منطقه ای راینالند-فالتز موضوع حقوق بشر را در اولویت عملکرد و فعالیت های خود 
قرار داده است اما هیچ گونه اختیار ویژه ای در این زمینه ندارد. هرگاه تهدید و احتمال جدی نقض 
حقوق بشر وجود داشته باشد وی هیچ اقدام مستقیمی نمی تواند انجام دهد مگر این كه مقام یا مرجع 

صالح مربوطه را مطلع كند.
اصالحات

مطابق با گزارش آمبودزمان راینالند-فالتز، گاهی اوقات مسائل و مشکالتی درخصوص تأخیر در 
ارائه توضیح و یا توضیحات ناقص نهادهای تحت كنترل و نظارت آمبودزمان بروز می كند. در چنین 
مواردی وی با مراجعه به نهادهای نظارتی یا مجمع نمایندگان مسأله را حل می كند لذا مطابق اسناد و 
گزارش هایی كه موردی بررسی قرار گرفتند، آمبودزمان راینالند-فالتز لزومی به افزایش اختیارات 

خود در این زمینه نمی بیند.1
آمبودزمان تورینگن2

تاریخچه و مبنای حقوقی
مبنای آمبودزمان تورینگن در قانون آمبودزمان Thüringer Bürgerbeauftragter 2۵ مه 
سال 2000 قرار دارد. مطابق بند 1 ماده 1 قانون مزبور این دفتر به امور شهروندان از قبیل خواسته ها، 
تقاضاها یا پیشنهادهای آن ها رسیدگی می كند كه نباید امور مذكور را همسنگ و هم معنا با تقاضای 
شهروندان  درخواست های  هرگاه  دانست.  تورینگن3  اساسنامه   14 ماده  در  شکایات  به  رسیدگی 
را  آن ها  نتواند  تورینگن  آمبودزمان  صورتی كه  در  شوند،  محسوب  نیز  تحقیق  تقاضای  هم زمان 
می دهد.  ارجاع  شکایات  به  رسیدگی  محلی  كمیسیون  به  را  موضوع  كند  حل  دوستانه  به صورت 
به عالوه آمبودزمان تورینگن باید كمیسیون مزبور را در انجام فعالیت ها و عملکرد خود همراهی كند.

ویژگی ها و خصوصیات
آمبودزمان تورینگن با رأی مجمع نمایندگان تورینگن انتخاب می شود، به این ترتیب كه مجمع 
مزبور براساس پیشنهاد مقام ذی ربط ایالتی و با اكثریت مطلق آرا آمبودزمان را انتخاب می كند )بند 
1 ماده 9 قانون آمبودزمان تورینگن(. به موجب بند 3 ماده 13 قانون مزبور، رییس مجمع نمایندگان با 
1- goo.gl/xq5eW0 (19.9.2016)
2- Bürgerbeauftragter Thüringen
3- Constitution of Thuringia
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پیشنهاد آمبودزمان تورینگن معاون وی را منصوب می كند. طول دوره خدمت آمبودزمان تورینگن 
6 سال است و با استناد به بند 2 قانون آمبودزمان تورینگن، انتصاب مجدد وی امکان پذیر است.

حقوق  ذیل  كه  نهادهایی  و  ایالتی  مقامات  ازجمله  تورینگن  منطقه ای  مقامات  و  مراجع  تمام 
حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  همه  به عالوه،  هستند؛  ایالتی1  نظارت  موضوع  می گیرند،  قرار  عمومی 
آمبودزمان  كنترل  و  نظارت  موضوع  می دهند  انجام  حقوقی  فعالیت  ایالت  نظارت  تحت  كه 
آمبودزمان  نظارت  دایره  در  دادگاه ها  تورینگن(.  آمبودزمان  قانون   3 )ماده  می باشند  تورینگن 
بند  مطابق  باشد.  آن ها  اداری  و  امور شکلی  به  مربوط  مسأله  آن كه  مگر  نمی گیرند  قرار  تورینگن 
2 ماده 3 قانون مزبور، تمام نهادهای پیش گفته موظف به حمایت آمبودزمان تورینگن با ارائه اسناد 
تورینگن  آمبودزمان  رابطه  هستند.  وی  به  ساختمان   و  آرشیو  به  دسترسی  ارائه  و  وی  مدارک  و 
منصفانه خود  اقدامات  و  فعالیت ها  در  وی  است.  حکومتی  و  رسمی  ارتباطی  ایالتی  نهادهای   با 

و بی طرفانه عمل می كند. آمبودزمان تورینگن باید فرصت رفع و رسیدگی به شکایات را به مقامات 
مقامات  را مطرح كند.  استداللی2 خود  نظریه  منظور  این  به  برای كمک  و می تواند  بدهد  مربوطه 
موظف به ارائه گزارش پیشرفت كار و نتیجه مسأله مطروحه هستند )بند 2 ماده 3 قانون آمبودزمان 
تورینگن(. به عالوه، آمبودزمان تورینگن باید مقامات عالی رتبه منطقه ای را از عرایض، تقاضاها و 
آمبودزمان  قانون   3 ماده   4 )بند  مطلع كند  مسائل  آن  به  مربوط  اعالمیه های  و  پاسخ ها  و  توصیه ها 
و  اجتماعی  مسائل  سالمت،  كار،  از  عبارت اند  می پردازد  آن ها  به  وی  كه  موضوعاتی  تورینگن(. 
مسائل حقوقی  می توان گفت وی  مردم  با  تعامل  در  تورینگن  آمبودزمان  فعالیت  تبیین  در  محلی؛ 
پیچیده و ارتباط معقول و منطقی مسائل به یکدیگر را برای آن ها تشریح می كند و از مقامات دولتی 
بابت فعالیت های آن ها كه با موضوع شکایت مرتبط باشد اخذ توضیح می نماید، از فایل ها و اسناد 
بازرسی می كند و شخصاً پاسخ گوی مراجعه كنندگان است. هرگاه موضوعی در دادگاه مطرح شده 
یا در جریان رسیدگی است، یا اعتبار امر مختومه را دارد یا موضوع در كمیسیون محلی رسیدگی به 
شکایات در دست بررسی باشد یا موضوع مربوط به حقوق مدنی ازجمله اجاره بها، دستمزد یا حقوق 

قراردادها باشد، آمبودزمان مزبور در آن ها ورود پیدا نمی كند.3
آمبودزمان مکلنبورگ فورپومرن4

تاریخچه و مبنای حقوقی
آمبودزمان منطقه ای مکلنبورگ فورپومرن در سال 199۵ تأسیس شد. مطابق با ماده 36 اساسنامه 
نهاد آمبودزمان مستقل و بدون وابستگی فعالیت می كند. جزییات  منطقه ای مکلنبورگ فورپومرن، 
بیشتر درخصوص این آمبودزمان در »قانون رسیدگی به پیشنهادها، عرایض و شکایات شهروندان« و 

»آمبودزمان مکلنبورگ فورپومرن ۵ آوریل سال 199۵« درج شده است.
1- Land
2- mit Gründen versehene Stellungnahme
3- https://www.buergerbeauftragter-thueringen.de/startseite/19.9.2016) )
4- Bürgerbeauftragten des Landes Mecklenburg-Vorpommern
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ویژگی ها و خصوصیات
مطابق با بند 2 ماده 6 قانون آمبودزمان مکلنبورگ فورپومرن، وی توسط مجمع نمایندگان منطقه 
 6 دوره ی  برای  آرا،  مطلق  اكثریت  با  و  آن  فراكسیون های  پیشنهاد  به  بنا  و  مکلنبورگ فورپومرن 
آمبودزمان  دارد.  وجود  دیگر  یک مرتبه  برای  وی  مجدد  انتصاب  امکان  و  می شود  انتخاب  ساله 
كمیسیون  نمایندگان،  مجمع  شهروندان،  تقاضای  براساس  را  خود  تحقیقات  مکلنبورگ فورپومرن 
قانون   6 ماده   2 )بند  می كند  آغاز  خود  ابتکار  به  یا  ایالتی  نهادهای  شکایات،  به  رسیدگی  محلی 
آمبودزمان مکلنبورگ فورپومرن(. تکالیف اطالعاتی مشترک، همچنین همکاری جامع میان مجمع 
نمایندگان منطقه مکلنبورگ فورپومرن )به طور مشخص كمیسیون محلی رسیدگی به شکایات آن( 
و آمبودزمان مکلنبورگ فورپومرن وجود دارد. نهاد ایالتی مکلنبورگ فورپومرن و دیگر نهادهایی 
آمبودزمان  نظارت  و  كنترل  موضوع  می گیرند  قرار  منطقه ای  حکومت  اداری  مقررات  ذیل  كه 
مکلنبورگ فورپومرن می باشند. البته دادگاه ها در دایره نظارت وی قرار نمی گیرند مگر آن كه مسأله 
مربوط به امور اداری باشد. مطابق بند 1 ماده 3 قانون آمبودزمان مکلنبورگ فورپومرن نهادهایی كه 
تحت نظارت آمبودزمان قرار می گیرند موظف به ارائه دسترسی به اسناد، مدارک و اطالعاتی هستند 
كه وی از آن ها تقاضا دارد و در این راستا باید حمایت و همکاری كامل با وی داشته باشند. در 
موارد لزوم، آمبودزمان برای انجام وظایف خود با متخصصان تماس می گیرد و تحقیقات خود را 
در محیط انجام می دهد )بند 2 ماده 4 و ماده 3 قانون آمبودزمان مکلنبورگ فورپومرن(. در فرایند 
به مقامات مربوطه  ارائه توضیح و اظهارنظر را  تحقیقات، آمبودزمان مکلنبورگ فورپومرن فرصت 
می كنند.  پیدا  دست  موضوع  حل  برای  راهکاری  به  كه  است  شرایط  این  جمع بندی  با  و  می دهد 
آمبودزمان مکلنبورگ فورپومرن می تواند در نامه های خود مستقیماً مقامات مربوطه را خطاب قرار 
دهد كه در این صورت آن نهاد یا اداره باید ظرف یک ماه از اقداماتی كه درنهایت اتخاذ می شود 
و فرایند پیشرفت كار وی را مطلع كند؛ همچنین آمبودزمان مکلنبورگ فورپومرن توصیه های خود 
مکلنبورگ فورپومرن،  آمبودزمان  قانون   7 ماده  مطابق  می دهد.  ارائه  مربوطه  ایالتی  نهادهای  به  را 
برای این كه مخاطب نامه های آمبودزمان توصیه ها و پیشنهادهای وی را به مرحله اجرا نگذارد، باید 
دالیل متقن و قانع كننده ای داشته باشد. تمركز فعالیت های آمبودزمان بر موضوعات امنیت اجتماعی، 
خدمات عمومی و تأسیسات و سازه های عمومی است. وی حداقل دومرتبه در سال را به عنوان ایام 

مشاوره در شهرها و نواحی مکلنبورگ فورپومرن اختصاص می دهد.1

1- http://www.buergerbeauftragter-mv.de/ (19.9.2016)
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بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتارهای انحرافی کارکنان
ابراهیم رحیمی1

نجیبه عباسی رستمی2

می باشد.  كاركنان  انحرافی  رفتارهای  با  سازمانی  عدالت  رابطه  بررسی  پژوهش  این  هدف 
یکی  اعضای  را  پژوهش حاضر  آماری  جامعه  است.  همبستگی  نوع  از  و  توصیفی  پژوهش  روش 
از سازمان های اجرایی استان مركزی تشکیل می دهد. برای انتخاب گروه نمونه با استفاده از روش 
عدالت  پرسشنامه  دو  داده ها  جمع آوری  ابزار  شدند.  انتخاب  نفر   81 تعداد  تصادفی  نمونه گیری 
سازمانی نیهوف و مورمن )1993( و پرسشنامه رفتار انحرافی كاری رابینسون و بنت )2000( می باشد. 
برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار spss و برای آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون 
استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد كه بین عدالت توزیعی با رفتار انحرافی فردی و عدالت 

تعاملی با رفتار انحرافی سازمانی، رابطه معنادار و منفی وجود دارد.
واژگان کلیدی: عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، رفتار انحرافی 

کارکنان. 

1- دانشجوی دكتری مدیریت منابع انسانی، پژوهشگاه شاخص پژوه، دانشگاه اصفهان، مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای، )نویسنده مسئول(،
 erahimi57@gmail.com

najibeh.abbasi@yahoo.com ،2- كارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان
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مقدمه
امروزه انحرافات در محیط كاری به مسأله مهمی در سازمان ها تبدیل شده و رفتارهای انحرافی 
.)Bodankin & Tziner, 2009( در سازمان دارای اثرات اقتصادی، اجتماعی و روانی می باشد

سطوح  به  منجر  اجتماعی  و  فناوری  اقتصادی،  تغییرات  كه  است  آن  گویای  اخیر  تحقیقات 
فزاینده تری از رفتارهای انحرافی در محیط كار شده اند. بنابر گزارش دپارتمان عدالت ایاالت متحده 
)2000( ساالنه 1,7 میلیون آمریکایی در محیط های كار قربانی اشکال مختلف رفتارهای انحرافی 
كه  است  آن  از  حاكی   )2006( كوپر  و  رینر  توسط  شده  ارائه  شواهد  نیز  انگلستان  در  می شوند. 
نسبت قابل توجهی از كارگران در طول 6 ماه گذشته قربانی بدرفتاری همکاران و دیگر كاركنان در 
محیط های كارشده اند. متأسفانه در حوزه ی فعالیت های انحرافی )چه معطوف به افراد و چه معطوف 
به سازمان( در ایران؛ آمار و ارقام رسمی در دست نیست. با این حال اگر واقع بینانه و با نظر اصالح و 
تعالی بنگریم، به نظر نمی رسد كه در ایران نیز آمار و ارقام در سطح پایینی باشند. به ویژه باید در كنار 
آمار و ارقام مربوط به هزینه رفتارهای انحرافی برای سازمان ها به این واقعیت نیز توجه داشت كه 
رفتارهای انحرافی اثرات غیرقابل محاسبه ای نیز بر اثربخشی در سازمان به جای می گذارند )گل پرور 

و همکاران، 1387(.
رفتار انحرافی در محیط كار یک پدیده شایع و پرهزینه در سازمان است و شامل طیف گسترده ای 
از اقدامات منفی انجام شده توسط كاركنان می باشد كه به ضرر سازمان و اعضای آن خواهد بود 
تحمیل  سازمان،  منابع  از  سرقت  همچون  رفتارهایی  بروز  دالیل  شناخت   .)Mccardle, 2007(
هزینه های شخصی و غیر مرتبط با كار، پرخاشگری نسبت به همکاران و مدیران، به  رسمیت نشناختن 
اختیار و اقتدار مدیران، زیر پا گذاشتن مقررات سازمان و سایر رفتارهایی كه منابع فیزیکی، سرمایه 
آنان  از  تا حتی المقدور  به مدیران كمک می كند  اعتبار سازمان ها را خدشه دار می كنند،  انسانی و 

اجتناب نمایند )قلی پور و همکاران، 1386(.
درمورد پیش زمینه های رفتار انحرافی كاری پژوهش های متعددی صورت گرفته است و عوامل 
فردی، سازمانی و ... در رفتار انحرافی كاركنان اثرگذار است. پژوهش های انجام شده در زمینه ی عدالت 
سازمانی نشان می دهند كه ادراک از عدالت می تواند پیامدهای نگرشی، شناختی، عاطفی و رفتاری 
قابل مالحظه ای در میان اعضای سازمان داشته باشد. پژوهش های انجام شده در هر دو زمینه نظری و 
تجربی، نشان می دهد كه رفتارهای انحرافی محیط كاری می تواند واكنشی نسبت به بی عدالتی درک 
شده توسط كاركنان در زندگی كاری شان باشد. هنگامی كه كاركنان احساس كنند كه با آنان ناعادالنه 
رفتار می شود تمایل به خشونت، ناامیدی، و میل به انتقام دارند )Mccardle, 2007(. به طوركلی، 
محققان مختلف نشان داده اند كه درک از عدالت سازمانی ضعیف منجر به رفتار مخرب می شود 

.)Jones, 2009; Kwak, 2006(
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با  سازمانی  عدالت  از  كاركنان  ادراک  رابطه  بررسی  هدف  با  و  ذكرشده  مطالب  به  توجه  با 
رفتارهای انحرافی كاری، در این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به سؤال های زیر هستیم:

- میزان حاكمیت مؤلفه های عدالت سازمانی در چه سطحی است؟
- میزان حاكمیت مؤلفه های رفتار انحرافی كاری در چه سطحی است؟

- آیا میان مؤلفه های عدالت سازمانی با مؤلفه های رفتار انحرافی كاری همبستگی وجود دارد؟
ادبیات پژوهش
عدالت سازمانی

تحقیقات درمورد عدالت سازمانی در سی سال اخیر رشد قابل مالحظه ای داشته است و تحقیقات 
آزمایشگاهی و میدانی را در برمی گیرد. عدالت سازمانی به رفتار منصفانه و اخالقی افراد درون یک 
با سه عامل زیر تعریف می شود كه جملگی به نحوه برخورد  سازمان اشاره می كند. عامل عدالت 

عادالنه سازمان با اقشار مختلف و پرهیز از تبعیض داللت دارند:
كاركنان  عموم  به  یکسان  نگاه  نیز  و  عادالنه  و  مناسب  مزایای  و  پرداخت حقوق  برابری:   -

به عنوان عضوی از سازمان
- بی طرفی: بی طرفی در تصمیم های مربوط به گزینش و ارتقای كاركنان

- عدم تبعیض: اجتناب از هرگونه تبعیض و اعطای حق استیناف به كاركنان، یعنی حق تجدیدنظرخواهی 
در تصمیم ها )فانی و همکاران، 1392(.

عدالت سازمانی به برابری در محل كار اطالق می شود. به عبارت دیگر در عدالت سازمانی این 
امر مطرح است كه با چه شیوه های با كاركنان رفتار شود تا احساس كنند كه به شیوه عادالنه با آنان 
رفتار می شود )Niehoff & Moorman, 1993(. عدالت سازمانی، بیانگر ادراک كاركنان از 
برخوردهای منصفانه در كار است كه خود به شناسایی سه جز متفاوت از عدالت در سازمان یعنی 
عدالت توزیعی1، عدالت رویه ای2 و عدالت مراوده ای3 منجر گردید. افراد همواره خود را در مقایسه 
با دیگران ارزیابی می كنند؛ اگر افراد احساس كنند با آنان ناعادالنه برخورد شده است، برانگیخته 
به درک  برقرار سازند )رضاییان 1384(. عدالت سازمانی  میان خودشان  را در  تا عدالت  می شوند 
كاركنان از این موضوع كه آیا با آن ها در سازمان به شیوه منصفانه و عادالنه رفتار می شود، اشاره 

.)Lambert and Hogan, 2013( دارد
پژوهش ها نشان داده اند كه عدالت سازمانی روی نگرش ها و رفتارهای مختلف مانند خشنودی 
شغلی، تعهد سازمانی، عملکرد شغلی، همکاری، و رفتار مدنی سازمانی تأثیر دارد. به همین منوال، 
بی عدالتی نیز موجب واكنش های منفی مانند غیبت، سرقت، تأخیر در حضور، و رفتار تالفی جویانه 

می شود. )هاشمی شیخ شبانی و رجبی، 1390(.
1- Distributional justice
2- Procedural justic
3- Interactional justic

بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتارهای انحرافی کارکنان
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ابعاد عدالت سازمانی
محققان عدالت سازمانی بر این موضوع توافق عمومی دارند كه عدالت سازمانی به سه بُعد تقسیم 

می شود: 1. عدالت توزیعی، 2. عدالت رویه ای و 3. عدالت مراوده ای.
در  عدالت  رعایت  میزان  از  كاركنان  ادراک  بیانگر  توزیعی  عدالت  توزیعی:  عدالت   .1
توزیع و تخصیص منابع و پاداش هاست )Niehoff & Moorman, 1993(. عدالت توزیعی 
انصاف درک شده درخصوص نتایج در سازمان می باشد مانند دستمزد، شرایط كاری مطلوب و 
برابری  تئوری  به  توزیعی  )George & Jones, 2012, p.170(. مفهوم عدالت  مأموریت ها 
آنچه  براساس  باید  پاداش ها  تئوری،  این  طبق  برمی گردد.  ارائه شده،   )1963( سال  در  كه  آدامز 
كاركنان به عنوان ورودی به سازمان می آورند به شیوه عادالنه و منصفانه پرداخت گردد. همچنین 
باشد  داشته  مطابقت  نیز  می دارند  دریافت  مشابه  وضعیت های  در  دیگران  آنچه  با  باید  پاداش ها 

.)Lambert and Hogan, 2013(
ادراكات از عدالت توزیعی مبتنی بر مقایسه های كاركنان با دیگران است. در این مقایسه ها كاركنان 
خود را با سایر كاركنان شاغل در سازمانشان مقایسه می كنند )ارزیابی برابری درونی(، و با كاركنانی كه 
در شغل های مشابه در سازمان های دیگر اشتغال دارند )ارزیابی برابری بیرونی(. نتیجه مقایسه ها )مثبت 
یا منفی( شدیداً با ادراک كاركنان از سیستم و واكنش نسبت به آن مرتبط است. اگر نتیجه این مقایسه 
مثبت باشد، احساس كاركنان نسبت به سیستم مثبت است. اگر نتیجه این مقایسه منفی باشد، كاركنان 

تمایل به درگیر شدن با این سیستم خواهند داشت. )صمدی میاركالئی و همکاران، 1394(.
جاری  رویه های  بودن  عادالنه  از  افراد  برداشت  رویه ای  عدالت  رویه ای:  عدالت   .2
انصاف  به  رویه ای  عدالت   .)Niehoff & Moorman, 1993( می باشد  سازمان  در 
اشاره  پاداش ها  توزیع  درمورد  تصمیم  اخذ  برای  مورداستفاده  روش های  از  شده  درک 
در  كارها  انجام  برای  زمانی  كاركنان  كه  دارد  اشاره  امر  این  به  رویه ای  عدالت  مفهوم  دارد. 
توزیع  درمورد  تصمیم گیری  برای  كه  روشی  دریابند  كه  داشت  خواهند  انگیزه  باال  سطح 
تیلر1 و  لیند   .)George & Jones, 2012, p.170( است  عادالنه  می رود  به كار   پاداش ها 

 )1988( عدالت رویه ای را به منزله رعایت عدالت در فراگردهایی كه توسط آن ها پیامدها تخصیص 
.)Cohen-charas & Spector, 2001( می یابند، تعریف می كنند

واژه »رویه«، آن گونه كه در پژوهش ها در زمینه عدالت به كاررفته، یک سلسله گام های متوالی 
است كه برای هدایت رفتارها و قضاوت ها در تخصیص منابع به كار می روند. همین كه افراد با این 
عدالت  بنابراین،  می نشینند.  قضاوت  به  آن ها  بودن  عادالنه  درباره  می كنند،  پیدا  سروكار  رویه ها 
رویه ای به برداشت افراد از عادالنه بودن رویه های جاری در تصمیم گیری برای جبران خدماتشان 

اشاره دارد )رضاییان و رحیمی، 1387(.
1- Lind & Tyler
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دو جزء اساسی عدالت رویه ای، كنترل فرایند و توضیحات هستند. كنترل فرایند فرصتی است 
كه در اختیار فرد قرار می گیرد تا دیدگاه خود درمورد پیامدها را برای تصمیم گیرندگان بیان كند. 
توضیحات به دالیلی گفته می شود كه مدیریت برای بروز نتیجه به فرد بیان می كند. بنابراین ازنظر 
كارمند فرایند زمانی منصفانه است كه احساس كند آن نتیجه تا حدودی تحت كنترل او بوده و دالیل 

بروز آن نتیجه به میزان كافی برایش توضیح داده شده است )رابینز-جاج، 1389، ص 197(.
به نظر لونتال شش قانون وجود دارد كه درصورت پیروی از آن ها، رویه های حاصل عادالنه تر 

خواهند بود:
- قانون ثبات: كه به ثابت بودن رویه های تخصیص برای همه افراد در طی زمان داللت دارد.

- قانون جلوگیری از تعصب و غرض ورزی: كه به جلوگیری از دخیل كردن منافع شخصی 
تصمیم گیرندگان در طول فرایند تخصیص اشاره دارد.

- قانون درستی: اشاره به سودمندی اطالعات مورداستفاده در فرایند تخصیص دارد.
تغییر یک تصمیم غیرمنصفانه در  باید فرصت  این كه  به  قابلیت تصحیح: اشاره دارد  قانون   -

فرایند توزیع وجود داشته باشد.
- قانون نمایندگی: بیان می كند كه نیازها، ارزش ها و چشم اندازهای همه بخش های متأثر، باید 

توسط فرایند توزیع در نظر گرفته شود.
وجدانی  و  اخالقی  ارزش های  با  باید  تخصیص  فرایند  كه  می كند  بیان  اخالقی:  قانون   -

ادراک كننده سازگار باشد. )دهقانیان و همکاران، 1392(.
طول  در  افراد  كه  تعاملی  رفتارهای  بیانگر  مراوده ای  یا  تعاملی  عدالت  تعاملی:  عدالت   .3
عدالت  نوع  این  است.  می شود،  منتقل  زیردستان  به  سرپرستان  توسط  و  می كنند  درک  رویه ها 
بین فرستنده و گیرنده مرتبط است  احترام  مانند ادب، صداقت، و  ارتباطات  فرایند  به جنبه های 
و  اهمیت  وقار،  میزان  از  فرد  درک  تعاملی  عدالت   .)Niehoff & Moorman, 1993(

احترامی است كه در برخورد با او لحاظ می كنند. )رابینز-جاج، 1389، ص 198(.
از دیدگاه بالدر و تیلر )2002(، ادراكات رعایت عدالت مراوده ای باید در پرتو تفاوت های فردی 

و ماهیت منحصربه فرد روابط كاركنان با سازمان و افراد صاحب اختیار در آن، در نظر گرفته شوند.
عدالت مراوده ای می تواند دو بعد داشته باشد: بعد بین شخصی كه نشان می دهد كه رفتار باید 
و  اعتماد  از  رفتاری حاكی  باید  با كاركنان خود  برخورد  هنگام  مدیران  باشد.  احترام  با  و  مؤدبانه 
احترام را از خود نشان دهند. و دومین بعد آن انتظارات و مسئولیت اجتماعی است. با توجیه افراد 
به اندازه كافی، قدرت تحمل افراد از یک نتیجه غیرمنصفانه بیشتر می شود. این بدان معنا است كه 
انتظار افراد از رعایت یک جنبه از عدالت سازمانی می تواند بر رفتار كاركنان نسبت به واكنش به 

رعایت دیگر ابعاد عدالت سازمانی تأثیرگذار باشد. )حقیقی و همکاران، 1388(.

بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتارهای انحرافی کارکنان
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رفتار انحرافی کاری
در پیشینه پژوهش های مرتبط با رفتارهای منفی در محیط های كار از اصطالحات و واژه های متنوعی 
نظیر رفتارهای ضد تولید، رفتارهای تالفی جویانه، رفتارهای انحرافی و رفتارهای ضداجتماعی استفاده شده 
است. این تنوع به تأكیدات و نظرگاه های نظریه پردازانی مربوط می شود كه این واژه ها و اصطالحات، از 

نظر محتوایی و مفهومی با یکدیگر همپوشی های قابل توجهی دارند. )گل پرور و همکاران، 1390(.
رفتار انحرافی در محیط كار )كه رفتار ضداجتماعی یا خشونت در محیط كار نیز نامیده می شود( 
را می توانیم نوعی رفتار عمدی تعریف كنیم كه برخالف هنجارهای اصلی سازمان بوده و با انجام 
آن، سالمت سازمان یا اعضای آن مورد تهدید واقع می شود )رابینز-جاج،1389، ص 43(. رفتارهای 
با هنجارهای سازمانی و زیان بار برای  انحرافی در محیط كار، اعمالی عمدی و اختیاری در تقابل 

.)Bennett & Robinson,2000( كاركرد سازمانی می باشند
رفتارهایی در محیط كار انحرافی محسوب می شوند كه دارای این سه مالک اصلی باشند: 1( 
عمدی و ارادی باشند، 2( رسوم، قواعد، مقررات و هنجارهای قابل قبول سازمانی در آن ها نادیده 
نهان  و  آشکار  هزینه های  سازمان،  و  افراد  سالمتی  انداختن  خطر  به   )3 و  شود،  نقض  و  گرفته 
اثربخشی و عملکرد فردی و سازمانی را به  قابل توجهی را به سازمان تحمیل كند و از این طریق، 

مخاطره بیندازد )گل پرور و همکاران، 1393(.
سازمان  در  انحرافی  رفتارهای  باید  عمده  دلیل  سه  به  كردند  بیان   )2013( استوری  و  نوس 
تجزیه وتحلیل شود: 1- رفتارهای انحرافی در محیط كار مشکلی فراگیر و هزینه بر برای سازمان است 
كه با فراوانی زیادی اتفاق می افتد، 2- این نوع رفتار شاخص رفتاری مهمی است كه نشان می دهد 
چه تعداد از كاركنان دیدگاهی منفی نسبت به سازمان دارند، و 3- رفتار انحرافی برخاسته از تمایل 
عمدی كاركنان به نقص هنجارهای سازمانی است كه از استانداردهای اخالقی بنیادی به دست آمده 

و موردنیاز سازمان است. )منتخب یگانه و همکاران، 139۵(.
محققان درباره منشأ رفتارهای انحرافی، به دامنه ای از دالیل درگیری كاركنان در این گونه رفتارها اشاره 
نموده اند. برای نمونه، شناخت منفی از شغل و درک بی عدالتی. )عباس پور و همکاران، 1394(. مطابق با 
پژوهش های به دست آمده در زمینه رفتارهای كاری، یکی از مهم ترین پیشایندهای محیطی رفتار در محیط 
كار، ادراكات كاركنان از برخورد منصفانه سازمان با آن ها است. از پیامدهای عدالت سازمانی ادراک شده 
این گونه رفتارها، رفتارهای مقابله جویانه و مخربی هستند كه  تولید است كه  كاهش رفتارهای ضد 

عمدی یا غیرعمدی به منظور آسیب زدن به سازمان انجام می گیرند. )هاشمی و همکاران، 1394(.
طبقه بندی رفتارهای انحرافی

رابینسون و بنت )199۵( با استفاده از روش تحلیل مقیاس سازی چندبعدی، دو بعد را شناسایی 
هدف  و  شدت  شامل  بعد  دو  این  برمی گیرید.  در  را  كاری  انحرافات  كامل  محدوده  كه  كردند 
بعد چهار خانواده  این دو  از تركیب   .)Lawrence& Robinson, 2007( انحرافات می باشد 
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از رفتارهای انحرافی حاصل می شود كه شامل انحراف تولیدی، انحراف مالی، انحراف سیاسی و 
پرخاشگری به افراد است. در شکل )1( گونه شناسی رابینسون و بنت نشان داده شده است:

شکل 1( گونه شناسی رابینسون و بنت

انحراف تولیدی1: زمانی رخ می دهد كه كاركنان استانداردهای كیفیت و كمیت در تولید خدمت یا 
محصول را نقض می كنند و می توانند باعث افزایش هزینه های تولید و كاهش در كنترل موجودی شود.

در  كه  كنند  حمایت  خاص  سهامداران  از  كاركنان  كه  می دهد  رخ  زمانی  سیاسی2:  انحراف 
این صورت سایرین در معرض مضراتی قرار می گیرند. چنین حمایت هایی ممکن است هزینه هایی 

ایجاد كند كه ناشی از كیفیت بی ثبات خدمات، نارضایتی و احساس بی عدالتی است.
و  دزدی  مثل  است.  شركت  تأیید  بدون  شركت  اموال  اتالف  یا  كسب  شامل  مالی3:  انحراف 

دستکاری در حساب های هزینه.
كه  می شود  دیگران  به  نسبت  تجاوزكارانه  رفتارهای  و  خصومت  شامل  شخصی4:  تهاجم 
می تواند اعتبار شركت را به خطر بیندازد و پیامدهای جدی منفی برای افراد موردنظر داشته باشد 

.)Robinson & Bennett, 1995(
از طرفی رابینسون و بنت معتقدند رفتار انحرافی در محیط كار نیز رفتاری فردی و ارادی است كه 
از آن به عنوان رفتار انحرافی در محیط كار یاد می شود كه با این وجود از هنجارهای سازمانی تخطی 
می گردد و به دو شکل بین فردی و سازمانی صورت می پذیرد. یعنی كاركنان یا دائماً كار آن سازمان 
1- Production Deviance
2- Political Deviance
3- Property deviance
4- personal aggression
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)رفتار انحرافی سازمانی( یا عملکرد اعضای آن سازمان )رفتار انحرافی بین فردی( و یا هر دو را، با 
مشکل مواجه می سازند. درواقع انحرافات سازمانی، گروهی از رفتارهای بین یک شخص و سازمان 
است )مثاًل دیر آمدن به محیط كار(. از طرفی دیگر، رفتار منحرف بین فردی، رفتاری است كه بین 
اشخاص در محیط كار دیده می شود؛ نظیر تحقیر نمودن یکدیگر، بحث كردن، گستاخانه برخورد 

نمودن و... )نادی و قهرمانی، 1392(.
رابطه عدالت سازمانی و رفتار انحرافی کاری

وقایع  افراد  زمانی كه  كه  اشاره كرده اند  دانشمندان  انحرافی،  رفتار  با  مرتبط  پژوهش های  در 
ناعادالنه متعددی را درک كنند، انگیزه آنان برای انتقام جویی و سایر واكنش های رفتاری قوی تر 

.)Folger & Skarlicki, 1998; Tripp & Bies, 1997( خواهند بود
تحقیقات نشان داده است كه عدالت رویه ای می تواند یک تأثیر قوی، مستقل از عدالت توزیعی، 
 .)Sweeney & McFarlin,1993( باشد  داشته  رفتاری  و  نگرشی  پیامدهای  از  انواعی  در 
شواهد نشان می دهد كه فرایند تصمیم گیری های ناعادالنه می تواند به پیامدهای منفی مختلف مانند 
 Cropanzano( عملکرد پایین تر، قصد گردش باالتر، سرقت، و تعهد سازمانی پایین منجر شود
نشان می دهد  Greenberg, 1997; Folger & Skarlicki, 1998 &(. همچنین تحقیقات 
وقتی افراد احساس كنند كه با آن ها به طور عادالنه رفتار نمی شود، اغلب تمایل به تالفی پیداكرده و 

.)Litzky et al., 2006( برای جبران این بی عدالتی به رفتارهای منفی دست خواهند زد
در بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای انحرافی در محیط كار، پژوهش های مختلفی 

انجام  شده است كه در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود.
واعظی و همکاران )139۵( پژوهشی با عنوان تأثیر عدالت سازمانی در بروز رفتار انحرافی براساس 
در  تفاوت  بررسی  پژوهش،  این  از  داده اند. هدف  انجام  سازمانی  از عدالت  ادراک  میانجی  نقش 
واقعیت و برداشت از واقعیت است كه درنهایت منجر به رفتار كارمند در سازمان می شود. جامعه ی 
تشکیل می دهند.  را  رفسنجان  )عج(  ولی عصر  دانشگاه  مدیران  و  كلیه ی كاركنان  پژوهش  آماری 
مدل سازی  از  استفاده  با  پرسشنامه  از  حاصل  داده های  و  است  پیمایشی  توصیفی-  پژوهش  روش 
معادالت ساختاری )SEM( و با استفاده از نرم افزار PLS تجزیه وتحلیل شده است. یافته ها نشان 
می دهد، عدالت سازمانی به طور مستقیم بر رفتار انحرافی تأثیر ندارد، بلکه عدالت سازمانی به طور 
غیرمستقیم و ازطریق ادراک از عدالت سازمانی بر رفتار انحرافی تأثیر منفی دارد و در این باب بین 

مدیران و كاركنان اختالف نظر وجود دارد.
قنبری )1391( پژوهشی با عنوان تحلیل تأثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر رفتار كاری انحرافی 
پژوهش  این  آماری  جامعه  است.  داده  انجام  لرستان  استان  كشاورزی  جهاد  كل  اداره  كاركنان 
كاركنان و مدیران اداره كل جهاد كشاورزی استان لرستان در سال 1391 بود. نمونه گیری به روش 
تصادفی ساده از میان مدیران و كاركنان انجام گرفت. از میان پرسشنامه های توزیع شده 179 مورد 
فرضیه های  برای آزمون  قرار گرفت.  استفاده  تحلیل مورد  به منظور تجزیه  و  داده شد كه  برگشت 
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نتایج  نرم افزارهای  Spss وAmos استفاده گردید.  و  معادالت ساختاری  از مدل سازی  پژوهش 
حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد كه ابعاد عدالت رویه ای و تعاملی در سطح اطمینان 
9۵% بر رفتار كاری انحرافی در اداره كل جهاد كشاورزی استان لرستان تأثیر داشت و بُعد عدالت 

توزیعی در سطح اطمینان 9۵% بر رفتار كاری انحرافی تأثیر نداشت.
)توزیعی،  بی عدالتی  ابعاد  تعاملی  نقش  بررسی  باهدف  پژوهشی   )1390( و همکاران  پرور  گل 
شركت  یک  كاركنان  بین  از  منظور  این  به  دادند.  انجام  مخرب  رفتارهای  بر  تعاملی(  و  رویه ای 
صنعتی، 148 نفر به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و 
تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها نشان داد، بی عدالتی توزیعی 
اعتراض پرخاشگرانه  با غفلت و  با خروج )ترک سازمان( و بی عدالتی توزیعی، رویه ای و تعاملی 
دارای رابطه معنادار هستند. تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد كه در بی عدالتی رویه ای باال، 
با خروج )ترک سازمان( دارای رابطه معنادار است. همچنین تحلیل رگرسیون  بی عدالتی توزیعی 
سلسله مراتبی نشان داد كه در بی عدالتی تعاملی و رویه ای باال، رابطه بی عدالتی توزیعی با غفلت و 
اعتراض پرخاشگرانه معنادار، ولی در بی عدالتی رویه ای و تعاملی پایین، بی عدالتی توزیعی با غفلت 

و اعتراض پرخاشگرانه دارای رابطه معناداری نیست.
با عدالت  انحرافی محیط كاری  رابطه رفتار  بررسی  به  پژوهشی  رفیعی و همکاران )201۵( در 
به منظور  نوع همبستگی است.  از  پرداختند. پژوهش حاضر توصیفی و  سازمانی و توسعه كاركنان 
تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. نتایج نشان داده است كه 
رفتار انحرافی كاری دارای یک رابطه منفی با عدالت سازمانی و توسعه كاركنان است. نتایج حاصل 
بین عدالت  رابطه  نشان داده است كه توسعه كاركنان نقش واسطه ای در  نیز  از آزمون رگرسیون 

سازمانی و رفتارهای انحرافی در محیط كار دارد.
بالو و اندرسون )200۵( در مطالعه ای كه در میان 221 نفر از كاركنان تعدادی از سازمان های 
مختلف در طی یک دوره چهارساله انجام شده است، اثرات عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی همراه 
با رضایت شغلی و خستگی كار را بر روی بی نزاكتی در شغل بررسی كردند. نتایج تحلیل مسیر و 
رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد كه درک از عدالت توزیعی ارتباط منفی با بی نزاكتی دارد. نتایج 

یافته های آن ها اثر معنادار عدالت رویه ای و تعاملی بر بی نزاكتی را نشان نداد.
آكینو و همکاران )1999( به مورد آزمایش قرار الگوی جامعی كه به بررسی های منحصربه فرد 
رابطه بین سه نوع عدالت و دو نوع انحرافات محل كار رابینسون و بنت را مورد آزمون قراردادند. 
نتایج پژوهش آنان، اثر عدالت توزیعی و تعاملی بر انحرافات سازمانی را مورد تأیید قرار داد اما اثر 

عدالت رویه ای بر انحرافات سازمانی تأیید نشد.
روش پژوهش

این پژوهش از لحاظ هدف كاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی-پیمایشی 
است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تعداد 100 نفر از اعضای یکی از سازمان های اجرایی استان 
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مركزی تشکیل می دهد. برای انتخاب گروه نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و جدول 
مورگان تعداد 81 نفر انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها، از دو پرسشنامه استفاده  شده است 
كه عبارت اند از پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن )1993( و پرسشنامه رفتارهای انحرافی 
از  استفاده  ضمن  پرسشنامه ها،  محتوای  روایی  از  اطمینان  برای   .)2000( بنت  و  رابینسون  كاری 
پرسشنامه های معتبر، از نظر اساتید و متخصصان نیز استفاده شد. برای برآورد پایایی پرسشنامه ها از 

ضریب آلفای كرونباخ استفاده گردید. 
جدول 1( ضریب پایایی متغییرها

با توجه به جدول فوق، ازآنجاكه ضرایب به دست آمده برای هر یک از متغیرها باالتر از 0,7 است 
 SPSS بنابراین پایایی پرسشنامه ها تأیید گردید. برای پاسخ گویی به سؤال های پژوهش، از نرم افزار

و ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است.
یافته های پژوهش

سؤال اول پژوهش: میزان حاكمیت مؤلفه های عدالت سازمانی در چه سطحی است؟
نتایج  t تک نمونه ای استفاده شده است.  به سؤال اول پژوهش، از آزمون  به منظور پاسخ گویی 

به طور خالصه در جدول 2 ارائه  شده است.
جدول2( نتایج آزمون t تک نمونه ای برای ابعاد عدالت سازمانی

با توجه به این كه سطح معناداری برای عدالت توزیعی كوچک تر از 0,0۵ است، میانگین سطح 
عدالت توزیعی تفاوت معناداری با عدد 3 دارد. ازآنجایی كه میانگین اختالف مثبت است و همچنین 
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دامنه اختالف نیز مثبت است، بنابراین می توان نتیجه گرفت میانگین سطح عدالت توزیعی باالتر از 
متوسط می باشد.

سؤال دوم پژوهش: میزان حاكمیت مؤلفه های رفتار انحرافی كاری در چه سطحی است؟
نتایج  t تک نمونه ای استفاده  شده است.  به منظور پاسخ گویی به سؤال دوم پژوهش، از آزمون 

به طور خالصه در جدول 3 ارائه  شده است.

جدول 3( نتایج آزمون t تک نمونه ای برای ابعاد رفتار انحرافی کاری

با توجه به این كه سطح معناداری كوچک تر از 0,0۵ است، میانگین سطح رفتار انحرافی فردی و 
رفتار انحرافی سازمانی تفاوت معناداری با عدد 3 دارد. ازآنجایی كه میانگین اختالف منفی است و 
همچنین دامنه اختالف هر دو منفی هستند، بنابراین می توان نتیجه گرفت میانگین سطح رفتار انحرافی 

پایین تر از متوسط می باشد.
انحرافی كاری  با مؤلفه های رفتار  سؤال سوم پژوهش: آیا میان مؤلفه های عدالت سازمانی 

همبستگی وجود دارد؟
عدالت  مؤلفه های  میان  همبستگی  رابطه  وجود  بر  مبنی  سوم  سؤال  به  پاسخ گویی  راستای  در 
سازمانی و رفتارهای انحرافی كاری از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. جدول 4 نتایج 

حاصل از این آزمون را نشان می دهد.

جدول 4( نتایج آزمون همبستگی
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همان طور كه در جدول 4 مشاهده می گردد، بین ابعاد عدالت توزیعی با رفتار انحرافی فردی و 
عدالت تعاملی با رفتار انحرافی سازمانی، با توجه به كوچک تر بودن سطح معناداری از 0,0۵ رابطه 
رفتار  با  توزیعی  عدالت  بین  همبستگی  ضریب  نرم افزار،  خروجی  به  توجه  با  دارد.  وجود  معنادار 
كه  گفت  می توان  عبارتی  به  می دهد.  نشان  را  منفی  همبستگی  كه  است   -0,260 فردی  انحرافی 

هرچقدر میزان عدالت توزیعی افزایش یابد، رفتار انحرافی فردی كمتر خواهد شد.
ضریب همبستگی بین عدالت تعاملی با رفتار انحرافی سازمانی نیز 0,279- است كه همبستگی 
منفی را نشان می دهد. به عبارتی می توان گفت كه هرچقدر میزان عدالت تعاملی افزایش یابد، رفتار 

انحرافی سازمانی كمتر خواهد شد.
نتیجه گیری و پیشنهادها

سازمان هاست،  سرنوشت  و  موفقیت  در  مهم  بسیار  و  تأثیرگذار  عوامل  از  یکی  انسانی  نیروی 
به نحوی كه به جرأت می توان اذعان نمود كه تحقق كلیه اهداف سازمانی متأثر و در گرو میزان توجه 
نیروی كار  مسائلی كه  به  اندیشمندان و محققان  توجه  این جهت  از  مقوله می باشد.  این  به  سازمان 
سازمان ها را تحت تأثیر و تحول قرار می دهد جلب شده تا بتوانند راهکارهایی برای توانمندسازی و 

بهره گیری بهینه از منابع انسانی موجود خود داشته باشند.
این پژوهش به بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار انحرافی كاركنان پرداخته است. نتایج 
حاصل از این پژوهش نشان می دهد كه، میانگین سطح عدالت توزیعی تفاوت معناداری با عدد 3 
دارد و می توان نتیجه گرفت میانگین سطح عدالت توزیعی باالتر از متوسط می باشد. همچنین سطح 
مؤلفه های رفتار انحرافی فردی و رفتار انحرافی سازمانی در حد زیر متوسط قرار دارد كه بیانگر میزان 

بروز كم این نوع رفتارها در سازمان می باشد.
همچنین براساس نتایج این پژوهش و براساس یافته های حاصل از آزمون همبستگی بین مؤلفه های 
عدالت سازمانی با مؤلفه های رفتار انحرافی كاری، مشاهده شد كه بین ابعاد عدالت توزیعی با رفتار 

انحرافی فردی و عدالت تعاملی با رفتار انحرافی سازمانی، رابطه معنادار و منفی وجود دارد.
یافته های حاصل از این پژوهش با پژوهش های قنبری )1391( و گل پرور )1390( همخوانی دارد. 
با عدالت  انحرافی كاری  بین رفتار  با پژوهش رفیعی و همکاران )201۵( كه رابطه منفی  همچنین 
اشاره شد، آكینو و  دارد. همان طور كه  داده اند، همخوانی  را گزارش  توسعه كاركنان  سازمانی و 
یافتند.  انحرافات سازمانی دست  بر  تعاملی  اثر عدالت توزیعی و  به  همکاران )1999( در پژوهشی 

یافته های پژوهش ما نیز رابطه بین عدالت تعاملی با رفتار انحرافی سازمانی را تأیید كرده است.
با توجه به رابطه معنادار بین عدالت سازمانی و رفتار انحرافی كاری، بهتر است كه مدیران برای 
مسأله عدالت سازمانی اهمیت زیادی قائل شوند. پیشنهاد می شود كه مدیران سازمان شرایطی را برای 
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رعایت عدالت سازمانی و افزایش آن فراهم آورند در همین راستا به مدیران توصیه می شود تا موارد 
زیر را مورد مالحظه قرار دهند:

- رعایت عدالت در وضع و اجرای قوانین در سازمان؛
- طراحی رویه های حقوق و مزایای عادالنه؛

- رعایت عدالت در ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش و تنبیه؛
- رفتار محترمانه و صادقانه با كاركنان؛

- فرایندهای تصمیم گیری عادالنه.
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کاستن از فساد در سطح محلی
ماریا گونزالس1

مؤسسه بانک جهانی- اکتبر 2000
ترجمه: دکتر رضا عارف2

پیش روی دولت های  ازجمله مهم ترین مسائل  اثربخش، هر دو  نمایندگی مردم ساالرانة  و  فساد 
و  كاربردی،  و  مفهومی  چارچوب  یک  كه  است  آن  مقاله  این  هدف  می آیند.  به شمار  محلی، 
زمینه های  وسیله  این  به  تا  نماید،  عرضه  متقن  نمونه هایی  با  را  بین المللی  درعین حال، چشم اندازی 
ایجاد انگیزه های گسترش گرایش به ارتکاب فساد را نشان دهد و چاره اندیشی هایی كاربردی ارائه 
كند. مطالعه موردی حاضر، با معرفی راهبردهای عملی برای مبارزه با فساد و اصالح نهادهای محلی، 
و  ابزارها  مدنی كمک خواهدكرد.  و گروه های  راهنمایی اصالح گران محلی  و  برجسته كردن  به 
رهیافت های كاربردی ارائه شده برای بهره گیری در خالل این مطالعه موردی عبارت اند از: چگونگی 
درگیركردن مردم در امر سیاست گذاری؛ ابزارهای تشخیصی گوناگون برای شناسایی اولویت های 
شده  ساده   دستورالعمل های  عمومی؛  هزینه  و  درآمد  ردیابی  برای  انفورماتیک  دانش  اصالحات؛ 
برای ارتقای فرایند تدارک؛ امکانات عیب یابی؛ فنون مشاركتی برای توسعه بخشیدن و نظارت بر 

بودجه های محلی.
مدنی،  مشارکت  محلی،  دولت  مردم ساالری،  فساد،  با  مبارزه  کلیدی:  واژگان 

نظارت و ارزیابی

1- Maria Gonzales
2- كارشناس مركز مطالعات و پژوهش های سالمت اداری سازمان بازرسی كل كشور
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 مقدمه
پیش روی دولت های  ازجمله مهم ترین مسائل  اثربخش، هر دو  نمایندگی مردم ساالرانة  و  فساد 
محلی، به شمار می آیند. چالشی كه دولت های محلی با آن مواجه  هستند؛ توسعه شیوه های مبتکرانه 
ارائه خدمت  به  به شکل مؤثر  بتوانند  اثربخش، پاسخ گو و شفافی است كه  برای ساخت نظام های 
به منظور كنترل  تا  به مردم، فرصت مناسب تری دارد  بودن  نزدیک  یُمن  به  بپردازند. دولت محلی، 

فساد، با بهره گیری از شفافیت، انضباط مالی و انعطاف پذیری، به جامعه مدنی خدمت رسانی كند.
و درعین حال، چشم اندازی  مفهومی وكاربردی،  است كه یک چارچوب  این فصل آن  هدف 
انگیزه های گسترش  ایجاد  این وسیله زمینه های  به  تا  نماید،  نمونه هایی متقن عرضه  با  بین المللی را 

گرایش به ارتکاب فساد را نشان دهد و چاره اندیشی هایی كاربردی ارائه كند.
درباره شیوه برپایی یک دولت شفاف، كه در تمام مناطق شهری1، به نحوی یکسان عمل نماید 
دستورالعملی وجود ندارد. با این  همه، در تفکر مدیریتی مدرن، ابزارهای گوناگونی وجود دارد كه 
می تواند به بنای چارچوبی برای تدوین سیاست و اجراِی آن در سطح شهری كمک كند. چارچوب 
یادشده، باید بتواند فکر و عمل مبتکرانه بیشتری را نیز به وسیله اصالح گران حوزه عمومی و گروه های 

مدنی، ارتقا بخشد.
مطالعه موردی حاضر، با معرفی راهبردهای عملی برای مبارزه با فساد و اصالح نهادهای محلی، 
به برجسته كردن و راهنمایی اصالحگران محلی و گروه های مدنی، كه خواهان تغییر در نظام های 
در  بهره گیری  برای  ارائه  شده  كاربردی  رهیافت های  و  ابزارها  كرد.  خواهد  كمک  هستند،  فاسد 
خالل این مطالعه موردی عبارت اند از: چگونگی درگیركردن مردم در امر سیاست گذاری؛ ابزارهای 
تشخیصی2 گوناگون برای شناسایی اولویت های اصالحات؛ دانش انفورماتیک برای ردیابی درآمد 
و هزینه عمومی؛ دستورالعمل های ساده  شده برای ارتقای فرایند تدارک؛ امکانات عیب یابی؛ فنون 

مشاركتی برای توسعه بخشیدن و نظارت بر بودجه های محلی.
راهبرد  مناسب و یک  فنی  پشتیبانی  اراده سیاسی محکم، همراهی شهروند3،  در چنین فضایی، 
عوامل  میان  جاییکه  هستند.  موفقیت  كسب  محوری  مؤلفه های  واقع بینانه،  و  درازمدت  اجرایی 
تدوین  )با  غنی  دانش  می رود:  انتظار  مهم  نتایج  این  به  رسیدن  دارد،  وجود  یکپارچگی  مختلف، 
برنامه ای عملی، مبتنی بر شواهد تجربی عمیق در هر مورد(، ایجاد ائتالف منجر به كنش جمعی و 

رهبری سیاسی شفاف در سطح محلی.
چارچوب محلی برای فساد

فساد، تخصیص منابع و كاركرد دولت های محلی را منحرف می كند. خدمات همگانی ناچیز، 
در  اندک  سرمایه گذاری  همگانی،  خدمات  ]ارائه[  در  بی كفایتی  فراوان،  اجتماعی  شدن  قطبی 
1- Municipalities
2- Diagnostic Tools
3- Citizen Voice
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هدف  برای  فساد،  با  مبارزه  است.  فساد  عملی1  عواقب  ]همگی[  كم،  اقتصادی  رشد  شهرداری، 
گسترده تر دستیابی به دولت های محلی كارآمدتر، با انصاف تر و با كارایی بیشتر، حیاتی است. فساد 
را رفتاری غیراخالقی یا مبتنی بر علم اخالق دانستن، نباید منطقی برای ممانعت از فساد باشد. بلکه 
این منطق باید تأثیر منفی فساد بر توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری و نقش فساد در عمق بخشیدن به 

فقر در دولت های محلی باشد.
مفهوم فساد در سطح محلی، معانی بسیار متفاوتی برای افرادی بسیار متفاوت دارد و در هر سویی 
به هیچ وجه مشکل منحصربه فرد یک محل، كشور  از جهان، شکل های گوناگونی می گیرد.2 فساد 
یا منطقه خاص نیست. هرچند این واقعیت نباید مایه دل خوشی باشد و نه از فوریت انجام وظایفی 
به عهده گرفت، می كاهد. در راستای هدف  باید  به فساد در سطح محلی  پایان بخشیدن  برای  كه 
این فصل، تعریف كلی فساد را كه بانک جهانی به كاربرده، موردتوجه قرار می دهیم. در این معنا، 
فساد عبارت است از، سوءاستفاده از خدمات دولتی برای كسب منافع خصوصی. فساد شامل رفتار 
]مناصب[  یا كاركنان دولت- می شود، كه ضمن آن  مسئوالن خدمات عمومی- چه سیاستمداران 
از  از راه سوءاستفاده  را  نزدیکانشان  یا  تا خودشان  به كار می گیرند  نامناسب  به گونه ای  را  امکانات 

قدرت دولتی كه به عنوان وظیفه به ایشان سپرده شده توانگر3 سازند.
از:  عبارت اند  فساد  عمده  انواع  شود.  پدیدار  مختلفی  صور  در  می تواند  محلی  سطح  در  فساد 
پذیرش، درخواست4 یا الزام به رشوه۵، اعمال نفوذ مالی6، خویشاوندگرایی7، دزدی اموال عمومی8، 
فساد سیاسی9 و حامی پروری10. تمام اقسام فساد، به انگیزه هایی فراگیر مربوط است كه توسط نهادی 
خاص یا دولت محلی ایجاد می شود. انگیزه های فراگیر، افراد را بر آن می دارد تا به شیوه خاصی 
دیو  هستند:  سه گونه  افراد،  می كند،  اوكامپو11خاطرنشان  مورنتو  لوئیس  كه  همان طور  كنند.  رفتار 
صفت، پرهیزگار و درستکار اما ]درستکاری[ پرهیزگارانه. بیشتر مردم در طبقه میانی هستند، یعنی 

داشتن انگیزه دروِن نهادها، برای واداشتن افراد به رفتاری خاص حیاتی است.12
منفعت  نظام مند منصب دولتی درجهت  به كارگیری  را می توان  نظام مند، در بخش دولتی  فساد 
1- Praxis Consequence
2- Dash’ in West Africa; ‘la bustarella’ in Italy, ‘grease’ in America; ‘graft’ in New Zealand; mordida in 
Mecxico.
3- Enrich
4- Soliciting of Bribes
5- Extortion of Bribes
6- Patronage
7- Nepotism
8- Theft of Public Goods
9- Political Corruption
10- Clientelism
11- Luis Moreno Ocampo

12- این طبقه بندی، توسط لوئیس مورنتو اوكامپو ابداع شده است. )رییس شفافیت بین الملل آمریکای التین(

کاستن از فساد در سطح محلی
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خصوصی، تعریف كرد كه به كاهش كیفیت یا قابلیت دسترسی به كاالها و خدمات عمومی منجر 
می شود  )بوسکاگلیا، 1997(. در كنار فساد نظام مند، زنجیره ای از رفتارهای فاسد، به عالوه روندی 
است.  وابسته  فساد  به  بقای خودش  برای  كه  دارد  وجود  نظامی  و  رشوه  دریافت  نظر  از  صعودی 
این نظام فاسد شامل فساد كالن مسئوالن عمومی رده باال و سیاستمدارانی می شود كه در رابطه با 

قراردادها و پروژه های بزرگ دولتی تصمیم گیری می كنند.
انگیزه این نوع فساد، با طمع شخصی و نه نیاز است، یا این كه برای نفع رساندن به جذب سرمایه ]به 
نفع[ یک حزب سیاسی به كار می رود. خصوصی سازی بدون به برنامه1 شركت ها، تجهیزات یا منابع 
مالی دولتی؛ بهره گیری كنترل نشده از اندوخته های مالی شركت؛ اخذ اعتبارات بدون بازپرداخت؛ 
پرداخت دستمزد به كاركنانی كه وجود خارجی ندارند؛ و غیره؛ و/ یا فساد سیاسی- نقض قانون 
انتخابات، تأمین مالی مبارزات انتخاباتی، حل منازعات پارلمانی با روش های غیرقانونی، و البی گری، 

مؤلفه هایش هستند.
فساد نظام مند منجر به ایجاد، هزینه های اقتصادی از راه تغییِر جهت انگیزه ها؛ هزینه های سیاسی 
بازتوزیع ثروت و قدرت برای آنانی كه استحقاق  با  با از میان بردن نهادها؛ و هزینه های اجتماعی 

ندارند می گردد.
فساد، ناكارآمدی هایی2 همچون دلسردی در سرمایه گذاری در اقتصاد محلی ایجاد می كند كه 

به نوبه خود تأثیر زیان بار بر دارایی شهری دارد.
علل فساد، بسیار است و ممکن است از یک دولت محلی به دولت محلی دیگر تغییر كند. از 
آنجا كه علل فساد متغیّر است و به دلیل شمار متغیرهای درگیر، بعید است كه تالش های مفّصل برای 
مشترک  فصل  به هرحال  اما  باشد.  مفید  فساد،  منطقه ای  یا حتی  عوامل جهانی  فهرست  به  دستیابی 
انگیزه   )1 می شود:  مربوط  عنصر  سه  به  منفعت خصوصی  عمومی درجهت  قدرت  از  سوءاستفاده 

فراگیر؛ 2( فقدان اطالعات عمومی و شفافیت؛ 3( عدم پاسخ گویی.
 1. وجود انگیزه های نهادی فراگیر، احتمال وقوع فساد را افزایش می دهد. به همان میزان كه به مقامات 
محلی مسئولیت ها و كاركردهای جدیدی داده می شود و هراندازه كه بیشتر، مقامات در معرض ارائه 
خدمات كیفی، با بودجه محدود قرار می گیرند، خطر فساد نیز افزایش می یابد. انگیزه های نهادی فراگیر 
رایج عبارت اند از: فقدان كارایی، اختیار صالحدید، پیچیدگی بیش ازحد، درآمد پایین، فشاِر افراد مافوق، 
غیرقابل پیش بینی بودن رویه های اداری برای تأمین خدمات عمومی )یعنی؛ مجوزها، پرداخت های مالیاتی( 
كیفیت پایین مدیریت دولتی، فقدان منابع كلیدی درآمد شهر )همچون مالیات بر دارایی یا گردش مالی3(،4 

و وجود روابط خویشاوندی، سنن مدنی/ تفاخر، انتصاب ها و ارتقاهای غیرشایسته.
1- Spontaneous
2- Inefficiencies
3- Fiscal Caster

4- مالیات، در مدیریت شهری، برنامه ریزی و مقررات ]امری[ مهم است. افزودن صداقت و پاسخ گویی در آمریکای مركزی.
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 2. فقدان اطالعات عمومی و شفافیت، به مقامات دولتی این امکان را می دهد تا هاله ای از پنهان كاری 
را كه برای ادامه فساد ضروری است، حفظ نمایند. هنگامی كه منابع به عنوان اسرار شهرداری تلقی 
شود، مجال برای وقوع فساد افزایش می یابد. هاله محرمانه موجود در اطراف دولت محلی، درک 
همگانی از اشتباه  كاری های بالقوه1 را باال می برد و لذا موجب افزایش انگیزه ارتکاب فساد، و كاستِن 

انگیزه تولید و حفظ منابع شهری می شود.
مقامات  اندک، درصورت دستگیر شدن  مخاطره  یا  مجازات  از  و مصونیت  پاسخ گویی  فقدان   .3 
دولت. انحصار قدرت و توانایی اخذ تصمیمات خودسرانه، بدون پاسخ گویی، انگیزه بسیار مهمی 
داریم؟  دولتی  نوع  چه  ما  شد؛  پرسیده  فرانکلین  بنجامین  از  هنگامی كه  است.  فساد  ارتکاب  برای 
او پاسخ داد، »یک جمهوری، اگر بتوانید آن را حفظ كنید... صادق نگه داشتن دولت و لذا حفظ 
سالمت آزادی های ما مستلزم مراقبت ابدی است.«2 قدرت بدون پاسخ گویی، می تواند انگیزه ای برای 
فساد باشد. ضرب المثلی هست كه می گوید: یک تفنگ به خودی خود نه خوب است نه بد؛ دسِت 
روی ماشه است كه آن را خوب یا بد می سازد. بنابراین همه چیز به نبود پاسخ گویی بازمی گردد. اگر 
یک انسان خوب در پی گرفتن رشوه یا تدارک آن باشد، اگر بداند كه هیچ اتفاقی برایش نخواهد 
افتاد، احتماالً چنین خواهدكرد. مقامات هنگامی با فساد وسوسه می شوند كه سود )یا منفعت مورد 
انتظار( بیش از مجازات آن ها درصورت دستگیری باشد. فساد در این معنا، انتخابی عقالنی است كه 

بر محاسبه مبتنی است، »جرِم ]ناشی از[ محاسبه«.3
باید شاخص هایی به كار گرفته شود  برای آگاهی از وسعت و ماهیت فساد در یک شهرداری، 
تا علل خاص فساد از راه پیمایش های ادراكی و ابزارهای تشخیصی دیگر، كشف شود. داده های 
نمود  گردآوری  پیمایش،  تشخیص های  كامل كردن  برای  می توان  نیز  را  فساد  درمورد  »سخت« 
نهادهایی كه فساد در  از راه شناسایی خطرات و مشکالت كارها و  سنجیدن فساد در شهرداری- 
آنجا متمركز می شود- به تعیین علل و اولویت های اصالح، یاری می نماید. دالیل محکمی4 كه برای 

1- Potential Wrongdoing
2- نقل از كنوانسیون قانون اساسی 1787 در فیالدلفیا

3- Robert Klitgaard, Rondald Maclean-Abaroa and H. Lindsey Parris “Corrupt Cities” Bentham { 1843, 
p. 399 1788|)

سوِد جرم، نیرویی است كه شخص را به انجام تخلف وادار می كند: درد ناشی از مجازات، نیروی به كار رفته برای مهار شخص از فساد است. اگر اولین 
این نیروها ]یعنی سودها[ بزرگ تر باشد، جرم به وقوع خواهد پیوست؛ اگر دومین ]یعنی مجازات ها[ بزرگ تر باشد جرم واقع نخواهد شد.

 Crime and Punishment by Becker {1968).
او )Becker( اظهار می دارد كه مجرمین خاص، به همان میزان كه سودها و هزینه های امتناع از ارتکاب بزه را لحاظ می كنند، منافع و هزینه هایی كه 

از ارتکاب بزه حاصل می شود را ]نیز[ خواهند سنجید.
Becker, Gary S. (1968) ‘Crime and Punishment: An Economic Approach’, Journal ofPolitical Economy 
76: 169-217; Beccaria, C. (1971) ‘On crime and punishment (1764)’, in S.E. Grupp ed., Theories ofPun-
ishment, Bloomington (IN), Indiana University Press, 117-137; Bentham, Jeremy (1843) ‘Principles of 
Penal Law’, Works, 1:399 ff.
4- Concrete evidence

کاستن از فساد در سطح محلی



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال هشتم، شماره بیست و نهم/ پاییز 139۵ 128

غیرشخصی سازی بحث از فساد به كار می رود، كانون توجه را به روی موضوعات واقعی منتقل می كند 
و عموم مردم را در زمینه هزینه های اقتصادی و اجتماعی فساد آموزش می دهد. همچنین پایه ای را در 
كنار آن به وجود می آورد تا براساس آن موفقیت ها و شکست های فرایند اصالح را بتوان پس ازآن 
اجماع سازی، تشخیص،  از  نشدنی  پیمایش های تشخیصی1، بخشی جدا  ازاین رو  اندازه گیری كرد. 

طراحی و ارزیابی برنامه های عملی مقابله با فساد برای دولت های محلی است.
برنامه های مقابله با فساد در سطح محلی، محصور در داخل یک كشور است. برنامه های مقابله با فساد 
در سطح محلی، به خاطر اندازه و نزدیک بودنشان به شهروندان، انطباق بهتر تجربه بین المللی با شرایط 
محلی را پیش از به كارگیری در مقیاسی ملی، ممکن می سازد. موفقیت می تواند موفقیت های بیشتری به 

بارآورد و میان شهرداری هایی كه این نوع برنامه ها را اجرا می كنند، منشأ اثری دومینویی باشد.
راهبردهایی برای مبارزه با فساد

اندازه كوچک تر سطح محلی مزیتی، برای ایجاد یک راهبرد نظام مند و عملی از همکاری میان 
جامعه مدنی و یک دولت است كه می تواند به نیازها، درخواست ها و مطالبات اشخاص یا گروه ها 

در اجتماع پاسخ گوتر باشد.
از  نهادها2 را  انگیزه های فراگیر  با فساد در سطح محلی می تواند  راهبردهای عملی برای مبارزه 
آوردن  فراهم  برای  اینک  منظور،  همین  به  دهد.  نشان  نهادی،  اصالحاِت  مشاركتی  فرایند  خالل 

نمونه های عینی، برخی از بهترین تجارب بین المللی گردآوری شده، ارائه می گردد.
اگرچه همه ابزارها مهم هستند اما هركدام از آن ها باید در درون راهبرد روشن و یکپارچه ای كه 
بتواند اصالحات نهادی پایداری را در سطح محلی بنا نهد، به كار گرفته شود. بنای اصالحات نهادی 
پایدار در سطح محلی، مستلزم برداشتن چندین گام به سوی طراحی یک راهبرد مشاركتی است كه 

با یک اراده سیاسی قوی برای اصالح آغاز می شود.
اراده سیاسی

اراده  است.  در رأس دولت محلی  قوی،  سیاسی  اراده  فرایند، وجود یک  این  آغاز  پیش شرط 
سیاسی، معموالً هنگامی حاصل می شود كه دریچه ای از فرصت در یک شهرداری خاص بازمی گردد. 
زمانی كه  غیره(.  و  انتخابات  زمان های  تازه شکل گرفته،  دولت های  آمدِن[  كار  ]هنگام روی  )مثاًل 
دریچه ای از فرصت باز شود و اراده سیاسی وجود داشته باشد، جامعه مدنی در طراحی اصالحات 
با  باید بدون تمركز بر خوِد فساد، بلکه  ایفا خواهد كرد. این برنامه ها  نهادی پایدار، نقشی كلیدی 
تخصیص منابع مدیریت شهری، به گونه ای منصفانه تر برای اصالح طراحی شوند. برای اولویت بندی 
حوزه ها، با هدف اصالح، دولت محلی و جامعه مدنی باید كارگروه هایی مشاركتی را به كارگیرند 
كه وظیفه آن ها، شناسایی مشکالت و انگیزه های فراگیر در سطح شهرداری )یعنی فقدان اطالعات، 

1- Diagnostic Surveys
2- Institutions
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پاسخ گویی، درآمد پایین، اختیار بیش از اندازه، چارچوب پیچیده نظارتی( است.
زمانی كه مسائل شناسایی شدند، جامعه مدنی و دولت، شیوه های ابداعی برای ارجاع به این مسائل 

و اصالحات را پیشنهاد می نمایند. فرایند اجرا، متناوباً مورد رصد و ارزیابی قرار می گیرد.
ابزارهای تشخیصی و کارگاه های آموزشی

اولین كاری كه در یک راهبرد خوب طراحی شده باید انجام پذیرد، هدایت پیمایش ها است. برای 
دانشگاهیان خوش نام درخصوص شهروندان،  تا  فساد الزم است  با  مرتبط  كشف مشکالت كلیدی 
كسب وكار و خانواده، پیمایش هایی انجام دهند. شناسایی یک بنگاه مستقل، گامی اساسی در این فرایند 
است تا از مداخالت سیاسی در حین گردآوری اطالعات پرهیز شود. نتایج پیمایش ها، مشکالت اصلی 

مرتبط با حکمرانی را كه با فساد و اجرا در شهرداری ربط دارد، توصیف و شناسایی می كند.
به عنوان مثال؛ پیمایش ادراِک مشتری شهرداری، هم می تواند اطالعات مربوط به كار و ادراكات 
اعتبار دولت شهری  و  را گردآوری كند و هم درباره سالمت  ارائه خدمات  شهروند درخصوص 
و  كیفیت  فساد،  اثرگذاری،  كارایی،  به  مربوط  ادراک های  پیمایش،  این  نماید1.  جمع  اطالعات 
وسعت اطالعاتی را كه مقامات محلی امر برای استفاده عموم فراهم آورده اند می سنجد. )تمام این ها 

به تأمین خدمات كلیدی مربوط می شود.(
امکانات تشخیصی مشارکتی: کارگاه و برنامه عملیاتی

نتیجه این پیمایش، در كارگاهی ارائه شده كه با مشاركت عموم برگزار شد. راهبرد دستیابی به 
اصالح شهری بر مبنای یافته های پیمایش و از خالل روش مشاركتی و گروهی اجماع، بسط می یابد. 
كارگروه ها، موانع اصالح، نقش آفرینان و منابع موجود برای اجرای راهبرد مهار فساد و اصالح دولت 
شهری در یک برنامه عملیاتی را شناسایی خواهند كرد. برنامه عملیاتی، ابزاری است كه دولت محلی با 

آن راهبردی برای بسط ترتیبات نهادی2 و انگیزه های ایجاِد نظامی باز و شفاف را بنیان می نهد.
كه  است  الزم  یکپارچه ای  راهبرد  كارآمد،  و  شفاف  محلی  دولت  یک  به  دستیابی  برای 
باشد:  داشته  را  باز  و  مشاركتی  دولت  یک  رشد  برای  ابزارهایی  و  مشاركتی  روش شناسی های3 
)مجامع محلی4، جریان های مشاوره ای محلی، برنامه های عملیاتی مشاركتی، بودجه های مشاركتی و 
كارگاه های محلِی اجماع سازی۵( تمام این ابتکارعمل ها سطوح مختلف شفافیت، اطالعات و تقسیم 
قدرت میان دولت های محلی را می رساند. این مجامع محلی، به منزله همه پرسی ها6 یا انتخابات آزاد، 
درباره موضوعات خاصی هستند كه شهردارها برای نخستین بار طرح می كنند. اطالعات مربوط به 
آن موضوعات، با مردمی به اشتراک گذاشته می شود و سپس از ایشان خواسته می شود؛ یا عقیده شان 
1- Municipal Government
2- Institutional Arrangement
3- Methodologies
4- Local Assemblies
5- Local Consensus-Building Workshops
6-  Plebiscites
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درباره آن موضوع را بیان كنند یا تصمیمشان را همراه با مالحظه ارائه نمایند. به منظور گردآوری 
و  تکرارشونده  نظام مندتر،  فرایند  یک  شهرداری ها  در  عمومی،  اولویت های  پایه  بر  ساالنه  بودجه 
ساالنه دنبال می شود. به كارگیری این ابزارها با یک فرایند مشاركتی، در برخی موارد به اصالحات 
كامِل اداره منجر شده است كه كاستن كاركنان و طراحی مجدد برخی فرایندها را شامل می شود و 
به شهرداری این امکان را می دهد تا از وضع مصیبت باری كه از فساد ناشی شده، به یک ثبات نسبی 

و مدیریت خوب تغییر كند.1
ابزارهایی برای مبارزه با فساد

اگرچه دستورالعملی برای مبارزه با فساد در سطح محلی وجود ندارد، با این حال برخی از ابزارها 
از قبیل آنچه در زیر معرفی شده، می توانند با شیوه ای یکپارچه برای طراحی راهبرد مبارزه با فساد در 

سطح محلی به كار گرفته شوند.
پیچیدگی و پیش بینی  ناپذیری رویه های اداری، سردرگمی ایجاد می كند و این سردرگمی یکی 
از عوامل اصلی كمک به فساد است. كتابچه راهنمای اداری برای كاستن رویه ها و استانداردسازی 
ثبت نام های  كه  اداری،  داده های  ذخیره سازی  برای  داده،  رایانه ای  سیستم  آن[  كنار  ]در  و  آن ها 
مالیاتی و برآوردها را شامل می شود، می توانند این مشکل را آسان سازد. هردوی این ابزارها به رشد 
همکاری میان مقامات كمک می كند، از تکرار وظایف اجتناب می نماید و كاركرد مصلحت اندیشی  
ناموجه اداری را از بین می برد و به این ترتیب به تسریِع فرایند صدور مجوزها كمک می كند. گسترش 
با فساد به كارمی آیند. اما  و اجرای رویه های اداری استاندارد، همچون گام های نخستین در مبارزه 
از  بهره بردن  باید درباره چنین رویه هایی و چگونه  فساد، شهروندان  قابل  مالحظه  به منظور كاهِش 

آن ها به خوبی مطلع باشند.
مشارکت مدنی

تدابیر زیر، برنامه ها، امور2 یا خدماتی را شامل می شود كه می تواند برای رشد مشاركت مدنی 
در دولت صورت گیرد. این تدابیر را می توان ازطریق تصویب فرامین در سطح شهرداری، نهادینه 
كرد. درنتیجه می توان شهروندان را هم با ابزارهای انگیزشی و هم با ابزارهای حقوقی، هر دو، برای 
مشاركت  و  شفافیت  بودن،  پاسخ گو  در  تسهیل  برای  كرد.  آماده  دولت شهری  امور  در  مشاركت 
جامعه مدنی در دولت، می توان آیین نامه یا سایر سازوكارهای قانونی را به كاربست تا تمام اسناد 
شهرداری در دسترس عموم مردم قرارگیرد. چه بسا شهروندان با مرور اسناد و اطالعات زیر، باز هم 
در كنار سیاست ها، برنامه ها و اقدامات شهرداری بمانند. ]اسناد و اطالعاتی[ همچون افشای دارایی ها 
ارائه خدمات كلیدی؛  بهره وری در  اعضای شورا و شهردار؛ شاخص های  مافوق،  توسط مدیریت 
رویه های مناقصه/ مزایده؛ و برنامه بودجه ساالنه، كه تمام این ها همان گونه در دسترس هستند كه 

1- Cases of San Salvador, Campo Elias (Venezuela), Limpio (Paraguay), Porto Alegre (Brazil).
2- Entities
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ازطریق دفتر خدمات اطالعاتی و اینترنت نیز دسترس پذیرند.
مالقات مردمی: یکی از سودمندترین ابزارها برای تضمین دسترسی همگان به اطالعات، برنامه 
و طرح ریزی مشاركتی مالقات مردمی درخصوص بودجه است. مالقات مردمی سازوكار مشاركتی 
است كه افزایش بودجه شهرداری در مجمع شهروندی را مجاز می كند. این سازوكار شیوه ای است 
كه با آن می توان مشاركت مدنی در تصمیم گیری در دولت را با همکاری عمومی در جریان بودجه 

شهرداری افزایش داد.
چهار نیاز اساسی در برنامه مالقات مردمی درخصوص بودجه به شرح زیر می باشد:

1( دولتی مردم ساالرانه و شفاف كه توسط یک شهردار اداره می شود كه ]آن شهردار[ مایل به 
حکمرانی به شیوه شفاف است

2( توسعه و پشتیبانِی سراهای محله1
3( سرمایه گذاری در آموزش مدنی2

4( و عزم سیاسی و توانمندی فنی برای اداره مالقات ها مردمی درخصوص بودجه3؛ این ابزار به 
شناسایی و اولویت بندی نیازهای شهروندان كمک می كند. مدیریِت مشترِک منابع شهری4؛ نظارت 

و ارزیابی تعهدات شهردار؛ و ایجاد فرصت هایی برای مشاركت، پاسخ گویی و شفافیت.
مشاركت  نهادینه سازی  برای  سازوكاری  نه تنها  بودجه،  درخصوص  مردمی  مالقات  برنامه 
شهروندان در تصمیم گیری دولتی فراهم می سازد، بلکه شهروندان را با شناخت بهتر اهمیت نقششان 
وجود  بودجه بندی  عمومی  برنامه  برای  گوناگونی  روش شناسی های  می كند.  آماده  مشاركت،  در 
دارد. به طور طبیعی، شهردار بودجه اولیه ای به شركای مدنی۵ ارائه می كند. به محض ترسیم بودجه 
تقسیم می شوند.  به گروه های كاری  نیازهایشان،  اولویت بندی  و  برای گفت وگو  اولیه، شهروندان 
تا  می شود،  تشکیل  محله  سرای  نواحی  از  یک  هر  در  مشاركتی  بودجه بندی  كارگاه های  سپس 
لیست ها  مشاركتی،  كارگاه  یک  در  كنند.  تعیین  را  آن ها  بودجه ای  اولویت های  مربوطه  فهرست 
]ی مربوط به اولویت بندی نیازها[ به متخصصان فنی ارائه می شود و پروژه ها یا برنامه های شخصی، 
برای امکان سنجی و برآورد هزینه مورد بحث و آزمون قرار می گیرند. نمایندگان نواحی ]مختلف[ 
سرای محله برای نهایی سازی دیدگاه های بودجه ای دوباره طرح های پیشنهادی را به شهرداری ارائه 
انتخاب می كند. هر سه ماه یک بار شهردار باید  می كنند. كمیسیون حسابرسی سه جانبه پروژه ها را 

گزارش عمومی مکتوب درباره اوضاع بودجه ای و پروژه های همراه آماده كند.
است.  آلگره6  پورتو  شهر[  بودجة  ]نظام  مشاركتی،  بودجه  نظام  نظر  از  نمونه ها  بهترین  از  یکی 
1- Neighborhood Associations
2- Civil Education
3- Public Budget Hearings
4- Co-Manage Municipal Resources
5- Citizen Participants

Porto Alegre« -6« پایتخت و بزرگ ترین شهر از ایالت »ریو گرانده دو سول« برزیل است.
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نظام بودجه مشاركتی ایجادشده در شهر پورتوآلگره وسیله ای است برای تركیب میان مردم ساالری 
بی واسطه با تفویض قدرت و ترویج نمایندگی پارلمانی. در پورتوآلگره، به منظور ایجاد نظامی كه 
بُعد نمایندگی آن بیشتر باشد، شهر به 16 منطقه تقسیم می شود. شورای بودجه مشاركتی، با دو نماینده 
و دو عضو علی البدل برای هر منطقه ایجاد می شود كه ]این اعضا[ در مجامع منطقه انتخاب می شوند 
و همان طور كه مسئوِل بحث از درآمد و مخارج شهرداری هستند، مسئول شنیدن مطالبات عموم و 

سازمان دهی ضوابط توزیع منابع نیز هستند.1
ضوابط توزیع منابع بر كمبود امکانات و زیرساختهای شهری در این منطقه مبتنی بود بر ]امکانات 
منطقه،  در  زیرساخت  یا  امکانات  زمینه  در  شدید  كمبود  با  جمعیت  قبیل[؛  از  زیرساخت هایی  و 
مجموع جمعیت این منطقه و اولویت های منطقه. در پورتو آلگره، شهروندان شناسایی می شوند و 
نیازهای آن ها اولویت بندی می شود؛ منابع شهری مشترک، مدیریت می شود؛ اقدامات شهردار كنترل 

و ارزیابی می شود؛ و فرصت هایی برای مشاركت، پاسخ گویی و شفافیت ایجاد می گردد.
به  دسترسی  تأمین  شفافیت،  و  پاسخ گویی  ارتقای  برای  دیگر  سازوكار  رایانه ای:  داده های  نظام 
اطالعات ازطریق نظام های داده رایانه ای است. می توان به خاطر شهروندان یک بسته نرم افزاری طراحی 

كرد و به كار بُرد تا به اطالعات مربوط به معامالِت انجام شده توسط شهرداری دسترسی یابند.
اشخاص به منظور مشاركت مدنی می توانند به یک اداره دولتی مراجعه كنند و اگر الزم آید از 
كاركنان آن كمک بگیرند تا با رایانه بر معامالت شهرداری نظارت كنند. ]نظارتی كه[ مناقصه عمومی، 
مالکیت ها و توقیف اموال عمومی را شامل می شود. این وسیله ]یعنی نظام داده های رایانه ای[ در پی آن 

است كه به یک دولت شفاف ازطریق كنترل همگانی و نظارت بر معامالت دست پیدا كند.
در سراسر جهان شهرداری ها به طور فزاینده ای درحال اجرای نظام های داده رایانه ای ازطریق وب 
سایت های اینترنتی هستند. خدمات از یک شهرداری به شهرداری دیگر متفاوت می شود. برخی نمونه ها 
عبارت اند از كاالهای عمومی كه ازطریق اینترنت درحال خریداری است. )شهر كامبو ایلیاس2 )در 
ونزوئال( شهر لیمپییو3 )در پاراگوئه( شهر اوبنیس نک4 )در روسیه((. این ]خدمات اینترنتی[ نه تنها به 
مقامات محلی اجازه دسترسی آسان به اطالعات را می دهد بلکه رفتو آمد عموم مردم به ساختمان 
مدیریت شهرداری یا برخی دفاتر همگانی اطالعات را نیز آسان می كند و به همین ترتیب برای وارسی 
چنین اطالعاتی، ایستگاه های عمومی كامپیوتری را به كار می گیرد. نمونه های دیگر این خدمات متضمن 
افزایش بودجه، پیش نویِس وب سایت اینترنتی شان و بودجه سال گذشته، مالیات ها، مجوزها و سایر 

خدمات است. این خدمات، به منظور تشویق به مشاركت، به باقی افراد جامعه داده می شود.
1- Participatory Budget, Municipal City Hall of Porto Alegre. Municipal Department of Culture. Coordi-
nation of Social Communication-CSC. l995.
2- Campo Elias
3- Limpio

Obnisnsk« -4« شهرستانی در استان کالوگا در روسیه، واقع در ۱۰۲ کیلومتری جنوب غرب مسکو
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دفتر توسعه و مشاركت مردمی مکملی است برای نظام های مبتنی بر داده و ]نظام های مبتنی بر[ 
است  مکانی  مردمی  مشاركت  و  اطالعات  دفتر  دهند.  پاسخ  تقاضاهای شهروندان  به  تا  كار،  اتاق 

عمومی كه با اهداف زیر ایجاد شده است:
1( ایجاد مجاری گفت وگو میان دولت و جامعه مدنی

2( ارتقای مشاركت مردمی در حکومت و ایجاد نگاهی واقع بینانه در شهروندان برای اشتغال در 
فعالیت های مشاركتی

3( سازمان دهی، نظام مندسازی و انتشار اطالعات درباره خدمات شهرداری، مقامات شهرداری و 
رویه های اداری  كه شهروندان خواسته اند

4( پاسخ به شکایات مردمی، ُدرست و به موقع
و ۵( خدمت به عنوان نقطه تمركز برای سازمان دهی اردوگاه مبارزه با فساد.

كامبو  »شهر  ]مورد[  در  كه  خدمتی  است.  فساد1  درباره  الکترونیکی  اطالع رسانی  دیگر،  نمونه 
به  كه  فنی،  است  خدمتی  فساد،  درباره  الکترونیکی  اطالع رسانی  شد.  ایجاد  )ونزوئال(  ایلیاس«2 
به  اینترنت را می دهد. تمام شركت هایی كه  ازطریق  پیگیری معامالت شهرداری  شهروندان اجازه 
باال،  ]مثال[  )در  می كنند،  خدمات رسانی  یا  می پردازند  كاالها  تهیه  به  شهری  دولت  از  نمایندگی 
هزینه آستانه( باید در سایت اینترنتی ثبت نام نموده و گزارش وضعیت آماده كنند. كوتاهی در انجام 
چنین كاری به جریمه های قانونی منجر می شود. شهروندانی كه به اینترنت دسترسی ندارند می توانند 

ازطریق دفتر اطالعات ]به اینترنت[ دسترسی پیدا كنند.
كمیسیون حسابرسی3؛ رویکرد دیگری كه برای دستیابی به پاسخ گویی و شفافیت به كار رفت، 
تشکیل كمیسیون های تركیبی است. یک كمیسیون حسابرسی سه جانبه برای نظارت بر گزارش های 
عمومی مربوط به بودجه. این كمیسیون متشکل است از: نمایندگان شهروندان؛ نمایندگان مجلس؛ 
مقامات شهرداری محلی. و دو هدف دارد: الف( آسان سازی مشاركت عموم؛ ب( نظارت ]رسمی[ و 
حسابرسی وظایف عمومی و برنامه های اجتماعی، خواه ]این وظایف عمومی و برنامه های اجتماعی[ 

بی واسطه مدیریت شده باشند یا براساس قرارداد باشند.
شورای  نماینده  یک  شده اند،  انتخاب  محله4  سرای  نواحی  توسط  كه  شهروندان  نمایندگان 
شهر، و دو مقام محلی شهرداری منتصب از سوی شهردار هستند. هدف این كمیسیون تسهیل در 
مشاركت اجتماعی است؛ آگاه نگه داشتن عموم درباره فرایند گزارش دهی درباره بودجه عمومی؛ 
شركت در كارگاه های فنی و انتخاب پروژه های عملیاتی همگانی؛ ایجاد یک چارچوب زمانی و 
اجرای  پیگیری  و  عمومی؛  وظایف  انجام  برای  قراردادی(  یا  بی واسطه  )مدیریت  شیوه ای  انتخاب 
1- E-Corruption
2- Campo Elias
3- Auditing Commissions
4- neighborhood association districts
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وظایف همگانی و برنامه های عمومی كه در دستور بودجه مقرر شده است. نامزدهای ]عضویت در[ 
كمیسیون برای یک دوره زمانی )معموالً یک سال( خدمت می كنند. كمیسیون برای برقراری ارتباط 

با شهروندان، هر ساله چهار نشست عمومی برگزار می كند.
نمونه كمیسیون های حسابرسی در سطح محلی را می توان در شهر كامبو ایلیاس )ونزوئال( یا در استان 
مِندوز1 )آرژانتین( تشکیل داد. در استان مندوز، دولت با كمک »بنیاد توانمندسازی شهروندان«2 یک 
نشست عمومی را ترتیب داد. هدف از این نشست عمومی بازنگری عمومی مدارک مربوط به مناقصه 
شركت ها بود تا ]به این وسیله[ از شفافیت شرایط عقد قرارداد اطمینان حاصل شود. دولت پروپوزال ها 
را در طول روز دریافت كرد و آن ها را توسط مجموعه بی طرفی از متخصصان ارزیابی كرد. جلب 
سیاست مداران، رهبران اتحادیه، تحلیل گران شخصی شهروندان3 و سایر متخصصان نیز به  اندازه حضور 

روزنامه نگارانی كه در این نشست شركت می كردند یا ]آن را[ نظاره می كردند، مهم بود.
در برخی موارد همچون مورد »دست فروشان شهر نیویورک«، هر كس كه در قراردادها پیشنهاد 
بر  ناظر  كه  اندازه  همان  به  پرسشنامه[  ]این  كه  كند  پُر  را  جامعی  پرسشنامه  باید  می دهد،  قیمت 
مالک های مرسومی همچون دارایی های مالی، امکانات و تجربه است به افراد كلیدی مرتبط با آن 
و به رأس شركت نیز نظر دارد. مرحله احراز صالحیت به كمیسیون های حسابرسی )در این مورد 
دفتر بازرس كل( امکان دسترسی به اطالعاتی را داده است كه به صورت مرسوم جز با گذر از میان 

دشواری ها و فرایندهای اجرای قوانین وقت گیر ممکن نبود.
نظارت و ارزیابی

عالوه بر فنون نظارت درونی همچون؛ نشست عمومی درخصوص بودجه، نظام رایانه ای نظارت 
بر عملکردهای عمومی و كارگاه های محلی، ابزارهای نظارتی بیرونی نیز در این فرایند بسیار مهم اند. 
می كند.  حفظ  شهری  امور  متصدیان  و  شهر  شورای  اعضای  شهردارها،  برای  را  اهداف  سمینار، 
با استفاده از روش شناسی های مشاركتی  برنامه  هدف از سمینار نظارت، ارزیابی و پیگیری اجرای 
برای دولت شهری و شهروندان  بازخورد  تهیه  به  قادر  با حضور در سمینار  است. شركت كنندگان 
و  اطالعات  مناصب،  صاحبان  این  شد.  خواهند  دولت  مستمر  و  اصالحی  تالشهای  درخصوص 
اصالحی  برنامه  چنان  چگونه  این كه  تعیین  به  تا  می آورند  به دست  نیز  ارزشمندی  مهارت های 
می تواند با شهرداری های مربوطه آن ها سازگار و مطابق باشد كمک نماید. مشخصاً شركت كنندگان 
ارزیابی های ]خود[ درباره موارد زیر را به اشتراک می گذارند: دفتر توسعه و مشاركت شهروندان، 

كمیسیون سه جانبه حسابرسی، سیستم اطالعات سازمانی و فرامین شهرداری.
بعد از این فاز اجرایی، باید یک پیمایش دومی درخصوص ادراک اربابرجوِع شهری به عمل آید 

تا شدت تأثیرگذاری برنامه اصالحی شهری را بسنجد.
1- Mendoza

Fundacion Poder Ciudadano« -2« نهادی مدنی است كه به ترویج آگاهی های عمومی اختصاص یافته است.
3- citizens private analysts
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دولت  مدنی-  جامعه  ]میان[  اجماع  بر  مبتنی  روش های  دهد  نشان  باید  پیمایش  آخرین  نتایج 
محلی، كه برای به كارگیری این ابزارها به كار رفته، شفافیت، دسترسی عموم به خدمات و توانمندی 
دولت، در نشان دادن مشکالت شهری را افزایش داده اند. با آغاز برنامه نشست عمومی درباره بودجه 
مشاركتی، جامعه مدنی می تواند به بخش ضروری و كنشگری از عزم محلی و فرایند سیاست گذاری 
عمومی تبدیل شود. اینک شهروندان یک شهردارِی خاص، بر روشی كه مصارف دولت محلی در 
آن روش تخصیص داده می شود، مصمم می گردند و چون شهروندان درگیر تشخیص اولویت ها و 
تعیین مبادالت می شوند، ازاین رو در اجرای پروژه ها، بهره وری را مطالبه می كنند. به این شهروندان 
مقایسه  با  است.  داده  شده  آن ها  اجرای  بر  نظارت  و  پروژه ها  از  مراقبت  قدرت  سهامدار،  به عنوان 
شاخص های اجرا و شاخص های ادراک كه بهره وری را می سنجد، دسترسی و شفافیت می توانیم در 

حوزه های خاص، پیشرفت ها را ببینیم.
نتیجه

مسأله شفافیت و بهره وری مدخل های راهبردی برای نشان دادن اصالح دولت محلی هستند. این 
مسائل، مشخصه های كلیدی در افزایش اعتبار و مشروعیت بخش ملی، نیز هستند. برخی موارد، افزایش 
اعتبار بخش ملی، تصور مثبتی درباره شهرداری ایجاد می كند و شهروندان و دولت را بر حکمرانی، 
به كارگیری منابع، خدمات دهی و روی هم رفته افزایش كیفیت زندگی به نحو كارآمدتری توانمند می سازد.

تعهد سیاسی، اجتناب ناپذیر است. تعهد سیاسی، در تمام سطوح دولت شرط بسیار دشواری برای دستیابی 
به اصالحات نهادی جامع است و به طور خاص، ]شرط بسیار دشواری[ برای ایجاد نظام های پاسخ گو 
و شفاف و ]شرط بسیار دشواری برای[ ممانعت از فساد است. توسعه و اجرای موفقیت آمیز چارچوبی 

یکپارچه برای مبارزه با فساد در سطح شهرداری و نیز بدون تعهد محلی- سیاسی غیرممکن است.
پیمایش، روشی سودمند برای باالبردن آگاهی و طراحی اصالحات در زمینه نظارت و ارزیابی 
است. پیمایش های تشخیصی، ابزارهای سودمند و تأثیرگذار برای شناسایی مشکالتی خاص هستند 
مشکالت  شناسایی  مرتبط اند.  ناشفاف  و  غیرپاسخ گو  شهری  دولت  یک  قصورهای  و  فساد  با  كه 
ازطریق پیمایش مشاركتی، آگاهی را باال برد و محیط مطلوبی برای تغییر ایجاد كرد. پیمایش باید 
توسط مشاوران مستقل، بیرون از دولت انجام می شد. این فرایند به تالش درجهت اصالح، اعتبار داد 

و به منظور پیشرفت معنادار، جنبشی به سوی ممانعت از فساد ایجاد كرد.
دولت-جامعه  اجماع  تا  می آمیزد  باهم  را  نوآورانه  مشاركتی  رویکردهای  روش شناسی،  این 
شهروندی را تضمین كند. اجماعی كه در كارگاه حاصل شد، باید كاماًل مستند به پیمایش باشد تا از 
به كارگیری این مسائل در دو قلمرو اصلی تأثیر بگیرد: قلمرو نخست در ادراكات عمومی آنانی كه 
اصالح موضوع خاص خدمات را مطالبه می كنند. و قلمرو دوم اثرات این اصالحات، بر شاخص های 

اجرای عینی. )مثاًل مقرون به صرفه بودن و سودمندی(
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كمبود چارچوب های نظارتی، ایجاد سردرگمی می كند، اختیارات خودسرانه را افزایش می دهد و 
به عنوان انگیزه های رفتار فاسد عمل می كند. نخستین گام در این برنامه عملیاتی- اگر مورد این باشد- 
آن است كه رویه های اداری ساده سازی شود. اصالح رویه اداری، می تواند اثر بسیار بزرگی در میان 
شهروندان داشته باشد. برخی شهرداری ها نشان داده اند )شهر كامبو ایلیاس )در ونزوئال(( كه با به كارگیری 

این سازوكار، رضایت شهروندان از خدمات افزایش و شکایات، قریب به هفتاد درصد كاهش یافت.
وظایف كاربردی به وضوح تعیین شدند. انگیزه های اخذ رشوه با هدف تسریع در كسب مجوزها، حذف 
شد. شهروندان از هزینه هایی كه دالل ها می توانند مطالبه كنند آگاه هستند. چون ازطریق سازوكارهای 
مشاركتی، ]سطح[ آگاهی میان شهروندان باال رفت، بسیاری از مردم نسبت به مراحلی كه باید هنگام پیچیده 
شدن رویه های اداری طی شود، حساس شدند. آنان كه با رویه های اداری آشنا نیستند، می توانند به دفتر 

اطالعات به عنوان منبعی پاسخ گو و شفاف برای كسب اطالعات و مساعدت اعتماد كنند.
درک همگانی از تخلف1، فساد را اعالم2 می كند. هاله ای از امور پنهانی، كه دولت محلی را احاطه 
كرد، ادراک همگانی درباره پتانسیل های تخلف را تقویت كرد، درنتیجه افزایش انگیزه های فساد و 
كاهش انگیزه های تولید و حفظ منابع شهری حاصل شد. مضافاً این كه پیچیدگی های كسب اطالعات 

به عنوان عاملی بازدارنده برای شهروندان به كار رفت تا دولتی شفاف و پاسخ گو را مطالبه نکنند.
اطالعات، ابزاری ضروری برای دستیابی به پاسخ گویی، شفافیت و مشاركت است. اصالح نظام 
اطالعات، اثر قابل توجهی بر دولت و جامعه مدنی داشت. یک شرط حیاتی برای ساخت نظام های 
كارا، پاسخ گو و شفاف در سطح محلی، ساده سازی و دستیابی پذیری اطالعات است. كارگاه های 
مشاركتی، كمپین های اطالعات و دفتر اطالعات سیستم داده رایانه ای، دسترسی به اطالعات را برای 
مصرف همگانی ساده سازی می كند، درنتیجه احتمال افزایش شفافیت و پاسخ گویی حاصل می آید.

دسترس پذیرسازی اطالعات برای همگان گام الزم ولی ناكافی در ایجاد شفافیت در دولت های 
دولت-شهروندی،  سالم  روابط  تقویت  و  پاسخ گویی  تضمین  برای  مشاركتی  فرایند  است.  محلی 
الزم است. كارگاه های مشاركتی برای استنباط مطالبة قوی بخشی از جامعه مدنی، ابزارهایی كلیدی 
ارتقای  بر  را  محافل عمومی، شهروندان  كنند. چنین  فهم  را  اداری  سازمان  ابزارها  آن  با  تا  هستند 

كیفیت مدیریت شهری توانا می سازند.
روش شناسی مشاركتی كه در این كارگاه ها به كار رفت، شفافیت، اعتمادپذیری و ظرفیِت نشان 
دادن مشکالت شهری را افزایش داد. با شروع به كار سیستم و برنامه مشاركتی دیدار عمومی مربوط به 
بودجه،3 جامعه مدنی بخش جدایی ناپذیر برای نظام تصمیم گیری محلی می شود. پس ازآن شهروندان 
شهروندان  می گیرند.  تصمیم  می شود  داده  تخصیص  محلی  دولت  مصارف  كه،  شیوه ای  درباره 
به  دیگر  به گونه ای  می تواند  و  می كند  آزاد  را  مالی   منابع  رشوه خواری،  یافتن  پایان  كه  می فهمند 
1- Wrongdoing
2- Promulgate
3- A Participatory Budgetary Public Hearing Program
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خدمات اجتماعِی ضروری تخصیص یابد. آنگاه درنتیجه فهم این واقعیت كه هنگام كار با بودجه 
اندک، اولویت بندی و سبک سنگین كردن، الزم است، شهروندان با خدمات شهری، رضایتمندی 
بیشتری حس می كنند و كمتر شکایت می كنند. چون شهروندان درگیر تعریف اولویت ها و تعیین 
سهامداران،  به عنوان  اختیار،  این  می كنند.  مطالبه  را  بهره وری  پروژه ها  اجرای  در  هستند،  مبادالت 
اعتبار شهردار و  نظارت كنند. وضع  بر اجرای آن ها  باشند و  پروژه ها  تا مراقب  به آن ها داده  شده 
برای مشاركت مدنی در دولت و دوام اصالحات  تمایل  بهبودیافته است.  تا حد زیادی  شهرداری 
اراده محلِی  میان  مبتکرانه  اثرات قوی و مفید یک تركیب  افزایش یافته است.  به نوبه خود،  نهادی، 
با  ایجاد یک شراكت قوی  برای اجرای اصالحات و  فنی  توانمندی های  افزودن تدریجی  سیاسی، 

جامعه مدنی، ]همه[ درجهت حركت به سمت افزایش بهره وری، تساوی و شفافیت است.
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Comparing the position, role and functioning of regulatory 
bodies of the Judiciary in restoring public rights

Dr. Mohammad Reza Hosseini

Mojtaba Jamee

Monitoring and control have always been among the fundamental 
strategic issues in today’s society and the key tasks of governance. 
After the glorious victory of the Islamic Revolution, the structure of the 
regulatory system of the country was drafted in Iran’s constitution and 
approved. According to the constitution of the Islamic Republic of Iran, 
restoring public rights and protecting the rights of citizens is the respon-
sibility of the judiciary. The aim of this study is to compare the moni-
toring ways and position of Judiciary regulatory bodies and as well as 
understanding the differences and commonalities between them. This 
article uses descriptive method and data collection was done through 
using documentary study, library and interview with respective experts.

Keywords: regulatory bodies, Judiciary, public rights.
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Fraud in banks and financial institutions

Ayat Bagheri Babakandi

The banks and financial institutions are subject to the most offens-
es due to the high volume of financial transactions. So, they are not 
comparable with any other organization for this reason. In addition،ex-
panding of banks and financial institutions activities area and the range 
of services provided by them have increased monitoring aspects on 
financial intermediaries and make it necessary for regulatory authori-
ties to acquaint with dimensions and areas of fraud formation in these 
institutes; Especially in recent years with the expansion of technolo-
gies related to software and information technology, banking services 
to customers have provided higher quality and speed.

Organizational complexity and transactions have caused increasing 
in opportunity to use the opportunistic and fraudulent activities. In this 
paper the above mentioned issues properly has been examined and 
the formation of internal fraud (in the staff and management level) and 
external fraud (financial services at the corporate level) has been dis-
cussed. Mechanisms introduced in this paper to estimate the risk of 
fraud and fraud detection in the institutions can clarify the necessity 
of finding strategies to prevent and detect fraud as well as a range of 
potential solutions in this field for regulatory authorities and internal 
auditors.

Keywords: fraud, Embezzlement, inspection, auditing, supervision 
and internal control
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Prediction Bubbles and Crises in the Tehran Stock Ex-
change and Exchange Rates

Mohammad Mehdi Mosavi

The purpose of this study is to investigate the factors affecting the fi-
nancial crisis of 2008 and providing a model by the heterogeneous en-
terprise approach in order to prevent crises and predict bubble in stock 
prices and the exchange rate in Iran. In this study, using heteroge-
neous enterprise models, price of five shares of Telecom companies, 
Iran Khodro, Pasargad Bank, Mapna group and Khark Petrochemical 
along with the dollar exchange rate, for the period march 90 to march 
95 has been predicted and the Bubble will be checked at these pric-
es. In this study, a model to predict stock prices and exchange of Iran 
have been provided so that by comparing the predicted price with the 
basic price, we could become aware of the bubble and would prevent 
its collapse.

Keywords: heterogeneous enterprise, price forecasting, bubble 
fundamentalist, chartist
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Strategic planning model and determination of the 

effectiveness and efficiency of inspection
Mahmoud Nazarifar

Hamid Reza Haj Heidari

One of the major issues in organization is monitoring and control 
of progress towards the goals and preservation of the legal environ-
ment of organization. GIO has played the role of ombudsman in the 
country and it is the most important government agency in this regard. 
In addition, public, administrative and military institutions have estab-
lished internal inspection sectors to monitor and control processes for 
addressing of people complaints and respective administrative staffs.

This study suggested a model of strategic planning for inspection 
offices of organizations Considering mandate, mission and organiza-
tional documents. The Strategic model proposed in this study consists 
of five main sections: strategic objectives, strategies, core processes, 
basic measures and action plans and the two subdivisions include the 
enablers and conditional indexes.

Keywords: prevention; Strategic planning, inspection, monitoring, 
effectiveness and efficiency indicators
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The Petitions Committee of the Bundestag and Ombuds-
man Institutions of Germany

Hassan Rohani

The present paper is to introduce structures and functions of the 
Petitions Committee of the Bundestag and Ombudsman Institutions of 
Germany to the experts and inspectors of the General Inspection Or-
ganization (the GIO) of the Islamic Republic of Iran.  Regarding to the 
agenda of the GIO as an ombudsman and a complaint management 
institution also as a member of global ombudsmanship institutions such 
as the International Ombudsman Institution and its close working-rela-
tionship with the Petitions Committee of the Bundestag Germany, This 
essay discusses the legal and historical aspects of this institution and 
other similar institutions in Germany. Finally, by examining documents, 
laws and regulations, present a full vision of their orientation of com-
plaint management in that country.

Keywords: The Petitions Committee of the Bundestag, Ombudsman, 
complaint management
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Study the Relationship between Organizational Justice and 

Workplace Deviant Behaviors (WDB)
Ebrahim Rahimi

Najibeh Abbasi Rostami

The purpose of this study is to examine the relationship between 
organizational justice and Workplace Deviant Behaviors (WDB). The 
research method is descriptive and corelational. The population of the 
study was some managers in Markazi Province. To select the sample 
using random sampling method and sample size formula, 81 people 
were selected. Tools for data collection were used questionnaires Nie-
hoff, & Moorman(1993) organizational Justice and Bent’s Workplace 
deviant behaviors (2000). For data analysis spss software package 
was used. To test the hypotheses Pearson correlation was used. The 
results show that there is a significant relationship between distribu-
tional justice with interpersonal deviant behavior and interactional jus-
tice with organizational deviant behavior.

Keywords: Distributional Justice, Procedural Justice, Interactional 
Justice, Workplace Deviant Behaviors.
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Reducing Corruption at the Local Level

Translator: Reza Aref

Corruption ranks together with effective democratic representation 
as the most important problems facing local governments. The objec-
tive of this article is to provide both conceptual and practical frame-
works, as well as an international perspective with concrete examples, 
to address the contexts that create perverse incentives for corruption 
and to provide practical solutions. The case study will serve to under-
score and guide local reformers and citizen groups who are intent on 
changing corrupt systems by introducing practical strategies to combat 
corruption and reform local institutions. Practical tools and approaches 
are presented to be used during the case study are  including how to 
involve people in policymaking; different diagnostic tools to identify pri-
orities of reform; informatics to track public revenue and expenditure; 
simplified rules to improve the procurement process; diagnostics; and 
participatory techniques for developing and monitoring local budgets.

Keywords: Fighting Corruption, Democracy, Local Government, 
Civic Participation, Monitoring and Evaluation
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