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شماره ای ديگر از فصلنامه دانش ارزيابی به همت نويسندگان و عالقه مندان عرصه های نظارت و 
بازرسی و تالش همکاران اين مجله، پيش روی خوانندگان گرامی قرار دارد. در اين شماره همانند 
قبل كوشيده ايم تا آميزه ای از دو مقوله حسن جريان امور و اجرای صحيح قوانين را به عنوان مالكی 
برای بررسی مقاالت قرار داده و از دل آن، نکاتی را با هدف ارتقای سطح بينش علمی يا انديشيدنی 

دوباره به مسايِل از قبل موجود، در اختيار خوانندگان قرا دهيم.

بررسی  به  اقتصاد،  به ويژه  عملياتی  و  دانشی  مختلف  از حوزه های  مقاالت  نيز  اين شماره  در 
زمينه ها، داليل و پيامدهای بروز فساد و راه های احتمالی تقويت رويکردهای پيشگيرانه در اين زمينه 

پرداخته اند.

فصلنامه دانش ارزيابی به عنوان مجله تخصصی حوزه نظارت و بازرسی در كشور بر اين اميد 
قلم به دستاِن  نوشته های  برای عرضه  مجالی  ايجاد  كنار  در  ازاين دست،  مباحثی  با طرح  است كه 

عالقه مند، ايده ها، طرح ها و يافته های جديد اين حوزه را نيز فرصتی درخور برای بازنمايی باشد.

بمنه و کرمه

ناصر سراج
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ســال هـشتم
شمـــاره 30
زمستان 1395

 

عدالت ترمیمی، دريچه ای به سوی انديشه تحديد مجازات گرايی

 علی فرهادی1
                                                                                                  

                           

گفتگو با قضات دادگستری درخصوص قانون آيين دادرسی كيفری مصوب 1394 و بررسی نظرآنان 
راجع به قانون، اين پيشنهاد را مطرح می كند كه اغلب ايشان از ايجاد شرايطی كه قاضی مورد نظارت و 
تحديد بيشتر قرارگرفته يا حقوقی كه به متهم داده شده و تاكنون چنين تأكيداتی به صراحت سابقه نداشته 
است، به نوعی اظهار ناخوشايندی دارند. رعايت حقوق شهروندی و تفهيم آن به متهم، ابالغ موضوع 
و ادله اتهامی به متهم در اسرع وقت، اطالع رسانی حضوری به خانواده وی و درخواست وكيل برای 
پاسخ گويی در مراحل اوليه  مواردی است كه به نظر قضات به ويژه مقامات دادسرا موجب تجّری متهم يا 

لوث شدن جرم يا فراری شدن او از مجازات يا اعمال مجازات كمتر می گردد.
 عدم رعايت اين موارد و اعمال تخلف برای قضات يا مجرمانه بودن برخی از آن ها كه به صراحت 
در قانون درج گرديده و همه اشخاص می توانند آن را مطالعه يا مورد دست آويز قرار دهند برای قضات 

خوشايند نيست.
آنچه در اين نوشته به آن می پردازيم نگاه جديد به اين حقوق و تحديدات است كه ضمن تعديل ذهن 
قضات در بسياری از جرايم تعزيری، آينده ای را ترسيم می كند كه جامعه، مصون از افراد برچسب دار، 

مجرم و بدون روحيه به حيات خود ادامه می دهد.

واژگان کلیدی: عدالت ترميمی، مجازات گرايی

1- كارشناس ارشد حقوق كيفری، دانشجوی دكتری حقوق كيفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
آكسفورد
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مقدمه
 قاطبه قضات كشور اطالع دارند كه به عنوان قاضی مأذون تلقی می گردند و شرط اصلی 
قضاوت در اسالم يعنی اجتهاد را ندارند. اجتهاد و اسم فاعل آن يعنی مجتهد، آن چنان كه در 
تعريف آمده، عبارت از كسی است كه تحصيالت مخصوص كرده باشد و به ياری آن تحصيالت 
بتواند فروع و حوادث را از منابع فقه استخراج كند1. قاضی مجتهد فردی است كه ضمن احراز 
جرم و شرايط مجرم می تواند مصلحت او را در تعقيب يا عفو احراز نمايد و با شناختی كه از دين 
اسالم دارد، آنچه را كه نظر واقعی اسالم است اعمال نمايد. مجتهد كسی است كه رحمانيت اسالم 
را در منابع حقوق آن اعم از كتاب و سنت پيامبر )ص( و معصومين )ع( شناخته و هر قضاوتی نمايد 
و حکمی صادر كند به لحاظ عدالت وی در عمل مورد سوءظن قرار نمی گيرد و عظمت اسالم را 
در هرصورت مدنظر دارد اگر عملی را جرم تلقی نکند با آنکه شايد جامعه نظر ديگری داشته باشد 
يا مجرمی را عفو يا تخفيف دهد، درحالی كه عرف چنين نظری نداشته باشد، همه را بنابر مصالح 

اسالم انجام می دهد و هيچ شائبه ای در اقدامات وی نيست.
 لذا با توجه به اينکه جامعه اسالمی به اندازه كافی از اين افراد برخوردار نيست يا آنان بنابر 
مصالحی كه حفظ اسالم و احکام آن مدنظر است از انجام قضاوت كناره گيری می نمايند اقدام به 
جذب قضات مأذون می شود و در اين شرايط قوانين عادی بايد نسبت به تعريف بايدها و نبايدها و 

جرايم و شرايط احراز آن و چگونگی تعقيب مجرم و مجازات يا عفو وی اقدام كند.

ديدگاه سنتی غالب
آنچه تاكنون در ذهن قضات سرزمين ما كه غالباً سابقه خدمت قبل از سال 1394 را دارند نقش بسته، 
ضرورت كشف، تعقيب، تحقيق، صدور حکم و اجرای مجازات متهم است. متهمی كه جرمی را مرتکب 

شد به محض ورود به نظام كيفری تا زمانی كه مجازات نشود پرونده وی مختومه نمی شود.
اين شرايط موجب می گردد تا شخصی كه مرتکب جرم شده احساس كند فردی كه او را 
تعقيب و محاكمه می كند يا سيستمی كه او در آن محاكمه می شود هيچ نگاهی به شخصيت او 
ندارد. اين درحالی است كه نظام اسالمی در هر شرايطی بر كرامت انسانی تأكيد دارد و خطا يا جرم 
را ذات انسان ها نمی داند بلکه بر آن است كه او تحت شرايطی مرتکب جرم شده و می تواند مجدداً 

1- مبسوط در ترمينولوژی حقوق، دكتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1381، ج چهارم، 
صفحه 321،  شماره 12172. مركز اسناد.
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اصالح شده و به جامعه برگردد. لذا او می تواند اعتقاد داشته باشد كه از اين دادرسی اسالمی نفعی 
برده و شخصيتش برای بازگشت در جامعه آماده شود يا افرادی كه او را محاكمه می كنند همنوع 
او بوده و برای سالمت و بازگشت او به جامعه و جلوگيری از سركوب شدن خود و خانواده اش 
تالش می كنند و فقط قصد تنبيه و تحقير او را ندارند چراكه تنبيه و تحقير در آينده ای نه چندان دور 

جامعه ای ايجاد می كند كه ازدحام مجرمين شرايط خطرناكی برای آن به وجود می آورد.
آنچه ذهن قضات ما را احاطه كرده، شايد در نگاه اول، خارج از فضای ذهنی محققان و 
نويسندگان عرصه حقوق جزا درگذشته نباشد، افرادی چون كانت، سزاربکاريا، لومبروزو، بنتام و 
مانند آن ها صاحب نظران بزرگی هستند كه نظريه ای جز مجازات بزهکار در هر شرايطی ندارند. 
نظريه يا تعريف شخصيت مجرمانه برای برخی افراد كه ذاتاً مجرم هستند ...  پيامدی به جز فکر 
كردن به مجازات افراد ندارد حتی اگر تأثيری برای جامعه نداشته يا اساساً جامعه ای برای عبرت 
گرفتن نباشد. اعمال نظريات سزادهی، بازدارندگی و كاهش توان بزهکار، عقايدی است كه برای 
تنبيه مجرم و كاهش جرم در جامعه سال ها مورداستفاده قرارگرفته، تدريس و اجراشده است. ليکن 
درهمان جوامع غربی كه خاستگاه اين نظريات بوده امروز تعاريف ديگری از جرم و برخورد با 
مجرم می شود. افرادی كه اكنون نظريه پردازان حقوق جزای غربی هستند، توجه به كرامت انسانی 
افراد و شخصيت متهم و تأثير عدم مجازات افراد در راستای كاهش جرم و اصالح جامعه و رفع 
زيان بزه ديده و تثبيت حقوق سابق وی را مدنظر قرار می دهند تا ضمن اصالح مجرم وی را به 

احترام حقوق بزه ديده قانع نموده و از تبديل شدن وی به مجرم خطرناک جلوگيری نمايند.
 آنان با تأكيد برحق آزادی آن چنان كه جان استوارت ميل در »رساله درباره آزادی«1 آورده 
است، بر اين باورند كه قلمرو حکومت در حوزه آزادی های افراد تحديد می گردد و يا با تأكيد 
برحق امنيت شهروندان عقيده دارند توسل بی رويه به ابزارهای كيفری حقوق جزا، مجموعه قوانين 
جزايی و نمادهای مجری آن ها ازجمله منابع ناامنی و مخل آرامش وآسايش عمومی تلقی می شوند.

از سوی ديگر، نيم نگاهی به جامعه اسالمی و تعاليم رايج در آن، اين حقيقت را آشکار می سازد 
كه بزهکار در جامعه اسالمی از بسياری موازين شرعی و دينی در موقعيت خويش، چنين آموخته كه:

امکان توبه برای وی وجود دارد.. 1
با توجه به اينکه انسان اشرف مخلوقات بوده و دارای كرامت می باشد درصورت توجه به او پس . 2

از ارتکاب جرم يا خطا می تواند فرد مؤثری در جامعه باشد.

1 - كيفرشناسی و مبانی پاسخ شناسی جرم، دكتر حسين غالمی، دانشيار دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه عالمه طباطبايی، 
نشر ميزان، چاپ اول، بهار 1395، صفحه 111 به بعد.
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چنانچه درهرصورت مورد مجازات قرار گرفت پرهيز از تحقير وی كه مخالف كرامت انسانی . 3
است می تواند در حفظ وی و خانواده اش در اجتماع مؤثر باشد.

تمهیداتی برای گذار به فضای جديد
آنچه اكنون قانون آيين دادرسی كيفری و در مواردی قانون مجازات اسالمی در اصالحات 
سال های 1392 و 1394 به آن پرداخته اند تغيير نگاه قضات به جرم، مجرم و اجرای مجازات 
است. به هرحال قانون گذار اسالمی در كشور جمهوری اسالمی ايران اكنون ريل گذاری دستگاه 
كيفری را برمبنای مجازات كمتر يا مجازات نشدن يا عدم تعقيب در شرايطی قرارداده است 
هرچند اين نگاه به نحوی متأثر از نظريات حقوقدانان و محققان غربی باشد ليکن آموزه های 
دينی نيز در اين مسير به قدر كفايت توجيه كننده اين نگاه است. قضات بايد بدانند كه قانون گذار 
اسالمی برای حفظ حقوق بزه ديده - بزهکار و جامعه و عاری بودن جامعه از خيل مجرمين نگاه 
جديدی به تعريف جرم - مجرم و جامعه داردكه درموارد متعدد در قوانين مذكور مشاهده 
می شود. قضات مأذون بايد خرسند باشند كه قانون گذار به صورت شفاف تر مسير رسيدگی 
قضايی و نحوه برخورد با جرم و مجرم را برای آن ها ترسيم كرده و اجرای دقيق اين مهم، 
آن ها را از خطر عذاب اخروی مصون می دارد و عدم توجه به هريک از اين موارد موجبات 
موشکافانه تر،  تعاريف  اين  هرچه  بدانند  بايد  مأذون  قضات  می سازد.  فراهم  را  آن ها  عذاب 
ريزتر و دقيق تر شود محدوده سه گروه قاضی اهل عذاب تنگ تر و نجات يافتگان دسته آخر 
وسيع تر خواهد شد1. قضات مأذون بايد بدانند اصل در قضاوت اسالمی كه بيش از 80% آن را 
دربرمی گيرد رحمت، رأفت و سمحه نگری است و در 20% ديگر هم بايد قاطعيت و صالبت 
خود را با رعايت عدالت برای اصالح مجرم و تأمين حقوق بزه ديده و جامعه نشان دهند. قضات 
مأذون بايد بدانند حکايت فضيل بن عياض2 آن راهزن خطرناک كه با يک يادآور يا شنيدن 

1- امام صادق)ع( »القضات اربعه ثالثه فی النار و واحد فی الجنه ..«. قضات چهار دسته هستند: سه دسته آن ها در آتش و يک 
دسته در بهشت می روند.

2- فضيل بن عياض، يکی از دزدان معروف بود. كاروان ها را مورد دستبرد قرار می داد و با نهايت زبردستی، اموال مردم را به 
غارت می برد.كاروان هايی كه از منطقه سرخس می گذشتند، تمام مراقبت های الزم را به كار می بردند كه به چنگ فضيل گرفتار 

نشوند.
اين راهزن خطرناک، به دام عشق دختری افتاد و تصميم گرفت شبانه خود را به خانه معشوقه خود برساند. نيمه شب، از ديوار 
خانه دختر باال رفت ولی هنوز، قدم به خانه او نگذاشته بود كه آهنگ دل نشينی از خانه مجاور شنيد. گوش فرا داد، مردی قرآن 

می خواند و به اين آيه شريفه رسيده بود.
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آيه شريفه: و الم يأنَّ للَّذين آَمنوا... از مؤمنين شد، صرفاً داستان تاريخی نيست و امکان وقوعش 
برای هر مجرمی فراهم است. آن ها حتماً می دانند علی)ع( واقعاً در اجرای مأموريت بازرسی از 
منزلی كه گناهی در آن درحال وقوع بود چگونه حفظ آبروی اشخاص را كردند و چگونه با 
يک جرم برخورد نمودند و خود بيشتر می توانند به پيروی از آن امام همام مجری اين رفتارها 
باشند. دستورات مراجع دينی به ويژه بنيان گذار انقالب اسالمی )ره( در فرمان هشت ماده ای 
خوانده اند به خوبی حکايت از آن دارد كه اين فقيهان اجرای قضاوت اسالمی را در چارچوب 
اين مقررات از آن ها خواسته اند و هرگونه تخطی از آن موجب گرفتاری دنيوی و قطعاً اخروی 

آن ها خواهد شد.

عدالت ترمیمی، حق مجازات نشدن و نوآوری هايی در بافت حقوقی- قضايی
اگر عدالت ترميمی را فرآيندی بدانيم كه ضمن آن همه طرف های ذی نفع و دخيل در قانون شکنی 
در كنار يکديگر جمع می شوند و به صورت گروهی درباره چگونگی مقابله با پيامدهای جرم 
موردنظر و نتايج آن اتخاذ تصميم می كنند، آنگاه اين پديده و قضازدايی سازوكارهايی محسوب 
می شوند كه مجرمين را از فرايند كيفری دور كرده و سبب اعمال سازوكار خفيف تر مبتنی بر 
اصول تربيتی در موارد نقض قانون توسط بزهکاران نسبت به آنان می شود. به عبارتی ديگر، عدالت 
ترميمی يک شيوه پاسخ گويی به رفتار مجرمانه ازطريق ايجاد توازن ميان نيازهای جامعه، مجنی 
عليه و مجرمين است. رسالت عدالت ترميمی، بازگرداندن تعادل به جامعه ازطريق ترميم رخنه ای 

» الم يأَن للَّذين آمنوا ان تخَشع قلوبَهم لذكر اهلل« )سوره حديد، آيه 16( يعنی: آيا هنوز وقت آن نرسيده كه دل های مردم با ايمان 
با ياد خدا خاضع و خاشع شود؟

شنيدن اين آيه، چنان تحولی در درون فُضيل به وجود آورد كه بی اختيار گفت: خداوندا! وقت آن رسيده است و فوراً از ديوار 
پايين آمد و از گناهی كه در نظر داشت چشم پوشيد. همين تذكر سبب شد كه فُضيل از تمام آلودگی ها، خود را نجات دهد و 
دست از دزدی و گناه بشويد. در همان شب كه اين دگرگونی در درون فضيل پديد آمده و او را سرگردان و منقلب ساخته بود، 
گذرش به كاروانسرايی افتاد كه كاروانی در آن فرود آمده و بار انداخته بود. فضيل در گوشه ای خزيد و سر به گريبان، برگذشته 

پرگناه خود افسوس می خورد. در آن حال شنيد كه كاروانيان درباره حركت سخن می گويند.
يکی از كاروانيان می گفت رفقا! امشب حركت نکنيد و بگذاريد هوا روشن شود، زيرا به قرار اطالع، فضيل بر سر راه است و 
خطر او قافله را تهديد می كند. سخن اضطراب آميز كاروانيان، آتشی در دل فضيل برافروخت و از اين كه جنايات او، اين چنين 
مردم را مضطرب و پريشان ساخته به شدت متأثر شد و بی اختيار از جا برخاست و گفت: مردم بدانيد من فضيل بن عياضم و 
آسوده خاطر باشيد كه ديگر فضيل دزدی نمی كند و راه را بر كاروانيان نمی بندد. او به درگاه خدا بازگشته و از گناه خود توبه 

كرده است.
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است كه در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و...جامعه ايجادشده است.1
نوآوری های قانونی در قانون آيين دادرسی كيفری1394 و قانون مجازات اسالمی 1392 و 
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه كشور مصوب 1395 برمبنای عدالت ترميمی و حق مجازات 

نشدن، مجموعه ای قابل تأمل را دربرمی گيرد.

الف – سايه های نوآوری در آيین دادرسی کیفری:
 قانون آيين دادرسی كيفری با ورود به عناوين ميانجيگری، صلح و سازش ، رعايت حقوق 
متهم، بزه ديده و جامعه، بايگانی كردن پرونده ، ترک تعقيب، معلق كردن تعقيب، استمهال 
رسيدگی برای كسب رضايت، ارجاع به مؤسسه ميانجيگری و عدم تعقيب در جرايم منافی عفت 
غيرعلنی يا فاقد شاكی خصوصی - دخالت دادستان در پذيرش تأمين متهم كه سابقه وضع نداشته 
يا با اين وسعت مطرح نبوده است بر رعايت حقوق بزه ديده، بزهکار و جامعه تأكيد دارد. مستند 

موارد مذكور شامل موارد زير است:
ماده 1- »آيين دادرسی كيفری مجموعه مقررات و قواعدی است كه برای كشف جرم، تعقيب 
متهم، تحقيقات مقدماتی، ميانجيگری، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگی، صدور رأی، طرق 
اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايی و ضابطان دادگستری و 

رعايت حقوق متهم، بزه ديده و جامعه وضع می شود.«
ماده 7- »در تمام مراحل دادرسی كيفری، رعايت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به 
آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383/2/15 ازسوی تمام مقامات قضايی، 
ضابطان دادگستری و ساير اشخاصی كه در فرآيند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان 
عالوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده )570( قانون مجازات اسالمی )تعزيرات 
و مجازات بازدارنده( مصوب 1357/3/2 محکوم می شوند، مگر آنکه در ساير قوانين مجازات 

شديدتری مقررشده باشد.«
ماده 79- »در جرايم قابل گذشت، شاكی می تواند تا قبل از صدور كيفرخواست درخواست 

ترک تعقيب كند. در اين صورت، دادستان قرار ترک تعقيب صادرمی كند.«
ماده 80- »در جرايم تعزيری درجه هفت و هشت، چنانچه شاكی وجود نداشته يا گذشت 

1- مباحث درسی استاد دكتر ناصر قاسمی مدير گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضايی و خدمات اداری در دوره 
دكتری دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی واحد آكسفورد تهران مركز – ترم اول – سال 1395
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كرده باشد، درصورت فقدان سابقه محکوميت مؤثر كيفری، مقام قضايی می تواند پس از تفهيم 
اتهام بامالحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع واحوالی كه موجب وقوع جرم شده است و 
درصورت ضرورت با أخذ التزام كتبی از متهم برای رعايت مقررات قانونی، فقط يک بار از تعقيب 

متهم خودداری نمايد و قرار بايگانی پرونده را صادر كند.«
ماده 81- »در جرايم تعزيری درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آن ها قابل تعليق است، 
چنانچه شاكی وجود نداشته، گذشت كرده يا خسارت وارده جبران گرديده باشد و يا با موافقت 
بزه ديده، ترتيب پرداخت آن درمدت مشخصی داده شود و متهم نيز فاقد سابقه محکوميت مؤثر 
كيفری باشد، دادستان می تواند پس ازأخذ موافقت متهم و درصورت ضرورت با اخذ تأمين 

متناسب، تعقيب وی را از شش ماه تا دوسال معلق كند.«
ماده 82- »همچنين مقام قضايی می تواند برای حصول سازش بين طرفين، موضوع را با توافق 

آنان به شورای حل اختالف يا شخص يا مؤسسه ای برای ميانجيگری ارجاع دهد«.
ماده 82- »در ساير موارد، اگر شاكی گذشت كند يا خسارت او جبران شود و يا راجع به 
پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکوميت مؤثر كيفری باشد، مقام قضايی 

می تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقيب وی را از شش ماه تا دو سال معلق كند.«
ماده 102- »انجام هرگونه تعقيب و تحقيق در جرايم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هيچ 

فردی در اين خصوص مجاز نيست.«
ماده 221- »كفالت شخصی پذيرفته می شود كه مالئت او به تشخيص بازپرس برای پرداخت 
وجه الکفاله محل ترديد نباشد. چنانچه بازپرس مالئت كفيل را احراز نکند، مراتب را فوری به 
نظر دادستان می رساند. دادستان موظف است درهمان روز، رسيدگی و دراين باره اظهارنظر كند. 

تشخيص دادستان برای بازپرس الزامی است«.

ب- سايه های نوآوری در قانون مجازات اسالمی:
در قانون مجازات اسالمی با بيان نوآوری های جديد سعی در كمتر مجازات شدن و اصالح 
مجرم درصورت احراز جرم و ضرورت مجازات وی دارد. رفع آثار تبعی مجازات ، تعيين تکليف 
ايام بازداشت يا تحت نظر متهم درصورت عدم صدور حکم حبس به نفع متهم، معافيت از كيفر، 
تعويق صدور حکم، نظام نيمه آزادی، آزادی مشروط درصورت عدم استفاده سابق از اين حق، 
نظارت به وسيله سامانه الکترونيکی، مجازات جايگزين حبس، دوران مراقبت، رعايت حال اطفال 
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كمتر از 15 سال، عدم صدور حکم حبس برای اطفال 15 تا 18 سال، عدم ثبت آثار كيفری برای 
اطفال، ضرورت احراز ماهيت جرم توسط اطفال بالغ، مرور زمان طرح شکايت، تعقيب و اجرای 
حکم در جرايم تعزيری كه وسيع تر از سابق توصيف شده است و اعمال قاعده درأ در كليه جرايم 
كه با ترديد يا شبهه در وقوع مواجه شوند، از اين موارد است. مستندات قانونی مذكور شامل موارد 

زير است:
قطعی  از صدور حکم  پس  درصورتی كه  قابل گذشت  جرايم  ماده 25-»درمورد  تبصره 2 

باگذشت شاكی يا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نيز رفع می شود.«
ماده 27- »مدت حبس از روزی آغاز می شود كه محکوم، به موجب حکم قطعی الزم االجرای 
حبس می گردد. درصورتی كه فرد، پيش از صدور حکم به علت اتهام يا اتهاماتی كه در پرونده 
مطرح بوده بازداشت  شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. درصورتی كه 
مجازات موردحکم، شالق تعزيری يا جزای نقدی باشد، هرروز بازداشت، معادل سه ضربه شالق 
يا سيصدهزار )300/000( ريال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتيب نسبت به حبس، شالق 

و جزای نقدی محاسبه می گردد.«
ماده 39- »در جرايم تعزيری درجه های هفت و هشت، درصورت احراز جهات تخفيف چنانچه 
دادگاه پس از احراز مجرميت، تشخيص دهد كه با عدم اجرای مجازات نيز مرتکب، اصالح 
می شود درصورت فقدان سابقه كيفری مؤثر و گذشت شاكی و جبران ضرروزيان يا برقراری 

ترتيبات جبران آن می تواند حکم به معافيت از كيفر صادركند.«
ماده 40- »در جرايم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرميت 
متهم بامالحظه وضعيت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع واحوالی كه موجب 
ارتکاب جرم گرديده است درصورت وجود شرايط زير صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو 

سال به تعويق اندازد.«
ماده 56- »نظام نيمه آزادی، شيوه ای است كه براساس آن محکوم می تواند درزمان اجرای 
حکم حبس، فعاليت های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظاير اين ها را در خارج از 

زندان انجام دهد.«
قطعی  حکم  صادركننده  دادگاه  هفت  تا  پنج  درجه  تعزيری  حبس های  »در   -57 ماده 
می تواند مشروط به گذشت شاكی و سپردن تأمين مناسب و تعهد به انجام يک فعاليت شغلی، 
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حرفه آموزی، مشاركت در تداوم زندگی خانوادگی يا درمان اعتياد يا بيماری كه در فرايند 
اصالح يا جبران خسارت وارده بر بزه ديده مؤثراست، محکوم را با رضايت خود او، تحت نظام 

نيمه آزادی قرار دهد.«
بندت ماده 58- »محکوم پيش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.«

ماده 62- »در جرايم تعزيری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند درصورت وجود 
شرايط مقرر در تعويق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضايت وی در محدوده مکانی مشخص 

تحت نظارت سامانه )سيستم( های الکترونيکی قرار دهد.«
 تبصره- »دادگاه درصورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابير نظارتی يا دستورهای ذكرشده 

در تعويق مراقبتی قرار دهد.«
ماده 64- »مجازات جايگزين حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رايگان، جزای 
نقدی، جزای نقدی روزانه و محروميت از حقوق اجتماعی است كه درصورت گذشت شاكی و 
وجود جهات تخفيف بامالحظه نوع جرم و كيفيت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، 
وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزه ديده و ساير اوضاع واحوال، تعيين و اجرا می شود.«
تبصره- »دادگاه در ضمن حکم، به سنخيت و تناسب مجازات مورد حکم با شرايط و كيفيات 
مقرر در اين ماده تصريح می كند. دادگاه نمی تواند به بيش از دو نوع از مجازات جايگزين حکم 

دهد.«
ماده 65- »مرتکبان جرايم عمدی كه حداكثر مجازات قانونی آن ها سه ماه حبس است به جای 

حبس به مجازات جايگزين حبس محکوم می گردند.«
ماده 66- »مرتکبان جرايم عمدی كه حداكثر مجازات قانونی آن ها نود ويک روز تاشش ماه 

حبس است به جای حبس به مجازات جايگزين حبس محکوم می گردند.«
ماده 67-»دادگاه می تواند مرتکبان جرايم عمدی را كه حداكثر مجازات قانونی آن ها بيش از 

شش ماه تا يک سال حبس است به مجازات جايگزين حبس محکوم كند«.
ماده 68-»مرتکبان جرايم غيرعمدی به مجازات جايگزين حبس محکوم می گردند.«

ماده 83- »دوره مراقبت دوره ای است كه طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت 
قاضی اجرای احکام به انجام يک يا چند مورد از دستورهای مندرج در تعويق مراقبتی به شرح...

محکوم می گردد.«
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ماده 88- »درباره اطفال و نوجوانانی كه مرتکب جرايم تعزيری می شوند و سن آن ها در زمان 
ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه يکی از تصميمات زير را اتخاذ 

می كند:
الف- تسليم به والدين يا اوليا يا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در 

حسن اخالق طفل يا نوجوان.«
ماده 89- »درباره نوجوانانی كه مرتکب جرم تعزيری می شوند و سن آن ها درزمان ارتکاب، بين 

پانزده تا هيجده سال تمام شمسی است مجازات ...اجرا می شود؛ درهرصورت فاقد حبس است.«
ماده 91- »در جرايم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهيت جرم 
انجام شده و يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، 

حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازات پيش بينی شده در اين فصل محکوم می شوند.«
ماده 94- »دادگاه می تواند درمورد تمام جرايم تعزيری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم 

را به تعويق اندازد يا اجرای مجازات را معلق كند.«
ماده 95- »محکوميت های كيفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار كيفری است.«

ماده 105- »مرور زمان، درصورتی تعقيب جرايم موجب تعزير را موقوف می كند كه از تاريخ 
وقوع جرم تا انقضای مواعد زير تعقيب نشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبی يا تحقيقی تا انقضای 

اين مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگرديده باشد.«
ماده 106-»در جرايم تعزيری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم درمدت يک سال از تاريخ 

اطالع از وقوع جرم، شکايت نکند، حق شکايت كيفری او ساقط می شود.«
ماده 107-»مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزيری را موقوف می كند.«

ماده 120-»هرگاه وقوع جرم يا برخی از شرايط آن و يا هريک از شرايط مسئوليت كيفری 
مورد شبهه يا ترديد قرار گيرد و دليلی بر نفی آن يافت نشود حسب مورد جرم يا شرط مذكور 

ثابت نمی شود.«

ج - سايه های نوآوری در ساير قوانین
سايه نوآوری ها صرفاً محدود به قوانين يادشده نگرديده و برنامه های توسعه كشور نيز در 
مواردی چند، شاهد اين نوع نگاه جديد می باشد. حضور اين نگاه، زمينه های گذار پيش گفته به 
فضای جديد انديشه ای بر پايه تفکرات ترميم- مدار را تسهيل می نمايد و نويدبخش حركت های 



17عدالتترمیمی،دریچهایبهسویاندیشهتحدیدمجازاتگرایی

آتی جامعه در اين مسير است.
ماده 38- الف »قوه قضائيه مکلف است نسبت به تنقيح، اصالح و رفع خألهای قوانين قضايی با 
رويکرد پيشگيری از وقوع جرم و اختالف، كاهش عناوين مجرمانه و محکوميت حبس و تبديل 
آن به مجازات های ديگر و متناسب سازی مجازات و جرايم جايگزين كردن ضمانت اجراهای غير 
كيفری مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری وترميمی اقدام و لوايح موردنياز را 
تهيه و ازطريق دولت با رعايت قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 89/3/25 به 

جلسه شورای اسالمی تقديم كند.«
ب- »قوه قضائيه مکلف است در زمينه ی پيشگيری از وقوع جرم و كاهش دعاوی حقوقی 

نسبت به انجام تکاليف قانونی با همکاری دستگاه های ذی ربط اقدام كند«.
ج- »سازمان زندان ها و اقدامات تأمينی وتربيتی كشور مکلف است با همکاری دستگاه های 
اجرايی، مؤسسات عمومی و مردم نهاد، به منظور بازاجتماعی شدن محکومان اقدامات زير را انجام 

دهد:
تسهيل بازگشت محکومان پس از تحمل كيفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال - 1

آنان با ساماندهی و محدود كردن موارد استعالم از سوءپيشينه به موارد خاص و رفع اثر 
محکوميت در چارچوب قوانين مربوط«.

جمع بندی
با عنايت به آنچه گفته شد و نگاهی كه قانون گذار اسالمی در هر فرصتی به ويژه از سال 1392 
و ادامه آن در سال 1394 در قانون آيين دادرسی كيفری و مجازات اسالمی و قوانين متفرقه ديگر 
بيان نموده است و تحوالتی كه در حقوق كيفری پس از تجارب فراوان در سخت مجازات كردن 
مجرمين آمده است و اينکه قضات اسالمی مأذون در تشخيص جرم و رسيدگی و شرايط مجرم و 
صدور حکم و رعايت مصالح اسالم هستند، اميد می رود نگاه به جرم، مجرم و مجازات و بزه ديده 
در جامعه به سرعت تغيير كرده و با مشاركت دادن افراد دخيل در پديده مجرمانه و سپس نهادهای 
سازشی و عام المنفعه و افراد صاحب نفوذ، حق متهم را فقط تعيين و اجرای مجازات ندانسته و 

اصالح وی و سالمت جامعه را هدف اصلی خود قرار دهند.
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ســال هـشتم
شمـــاره 30
زمستان 1395

تبیین جايگاه و اثربخشی بهداشت نظارتی در سازمان بازرسی کل کشور

حبيب اهلل فتاحی اردكانی1

در مقررات مربوط به قوه قضاييه و سازمان بازرسی كل كشور به مبانی پيشگيرانه از وقوع جرم اشاره شده 
است كه از آن به بهداشت نظارتی تعبير می شود. امروزه اين موضوع به داليلی مانند ماهيت بازدارندگی، 
اهميت نتايج و اثربخشی، هم افزايی سازمانی و مشاركت مردمی، نوگرايی در راه های مقابله با جرايم، مبانی 
حقوق بشری و حق شهروندی موردتوجه كشورها قرارگرفته است. مقاله حاضر به دنبال بررسی مبانی قانونی، 
رويکردهای بازرسی و نظارت، برخی مفاهيم و اثربخشی اقدامات نظارتی سازمان در اين حوزه )قبل، حين 
و بعد( است كه به نظر می رسد از جنبه های پيشگيرانه و بهداشت نظارت و بازرسی در راستای كنترل، 

جلوگيری، كاهش تخلفات و فساد مؤثر و درنتيجه حائز اهميت باشد.
در اين نوشتار، چيستی ضرورت ها و نتايج رويکردهای پيشگيرانه، بازدارندگی و بهداشت نظارتی سازمان 
و بررسی نمونه نتايج آن به عنوان پرسش كانونی مدنظر قرار می گيرد. لذا ضمن پرداختن به بخش كمتر 
توجه شده در حوزه نظارت و بازرسی يعنی رويکردهای پيشگيرانه و بهداشت نظارتی، به برخی مفاهيم – 
مبانی قانونی اين بحث اشاره و به اقدامات پيشگيرانه سازمان در سنوات اخير همراه با نمونه اثربخشی نتايج 

پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: نظارت و بازرسی، بهداشت نظارتی، رويکردهای پيشگيرانه، نتايج اثربخشی

1  - مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری سازمان بازرسی کل کشور
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مفاهیم پايه ای

نظارت به معنای كنترل فرايند اتخاذ تصميمات و انجام اقدامات و امور جاری دستگاه ها مطابق 
قانون و مقررات و در انطباق با سياست ها، اهداف، برنامه های مصوب )با حضور در مرحله قبل و 

حين عمل( از مقوله ارزيابی و ارزشيابی است و بيشتر به دنبال نتايج اصالحی و تحولی می باشد.

بازرسی به معنای بررسی اقدامات و امور جاری دستگاه ها مطابق قوانين و مقررات و در 
انطباق با اهداف، سياست ها، برنامه های مصوب )با بررسی عملکرد مرحله بعد از عمل( از مقوله 

راستی آزمايی است و بيشتر به دنبال نتايج كشف و مقابله می باشد. 

بهداشت نظارتی به معنای درنظر گرفتن مجموعه ای از مؤلفه ها و اقدامات بازدارنده ازطريق 
مراقبت و پيشگيری كه به صحت عمل و كاهش مخاطرات و آسيب ها منجر و در كاهش يا از بين 

بردن چالش ها، تخلفات، فسادهای آينده مؤثر واقع شود.

مسير  اقدامات در  تمركز سمت وسوی  و  معنای جهت گيری  به  پیشگیرانه  رويکردهای 
مشخص شده با هدف بازدارندگی و پيشگيرانه در راستای مأموريت و چشم انداز سازمانی است و 

عوامل و مؤلفه های كليدی زير را شامل می شود كه در اين مورد عبارت اند از:

پيش بينی ساختار و تشکيالت مناسب ●
اصل تعهد و شايسته ساالری در انتصاب و به كارگماری ها ●
وجود قوانين و مقررات، برنامه ها و رويه های موردنياز ●
تأمين بودجه و ساير امکانات )نرم افزاری – سخت افزاری( ●
تعامالت و دسترسی های سهل و آسان و هدفمند ●
ارتقای جايگاه نظارت به صورت تخصصی و كارآمد ●
به كارگيری سيستم های رصد و ارزيابی عملکرد ●
كنترل و مراقبت های پيشگيرانه درون و برون سازمانی ●

اثربخشی به مفهوم ميزان كمی و كيفی نتايج اجرای يک برنامه يا اقدام در حوزه مأموريت های 
نظارت و بازرسی حاصل اندركنش فعاليت شناخته شده عناصر: بازدهی – كارايی می باشد كه به 

نسبت ورودی و خروجی يک سيستم با حاصل بهره وری سازمانی به دست می آيد.



21تبیین جایگاه و اثربخشی بهداشت نظارتی در سازمان بازرسی کل کشور

مبانی و جايگاه قانونی سازمان بازرسی کل کشور در بهداشت نظارتی و اقدامات 
پیشگیرانه

براساس اصل 156 قانون اساسی، در زمره وظايف و اختيارات 5 گانه اصلی قوه قضائيه مبنی  ●
بر پشتيبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسئوليت تحقق بخشيدن به عدالت و عهده داری 
وظايف مربوط به اقدام مناسب برای پيشگيری از وقوع جرم و اصالح مجرمين )بند 5(1 

اشاره شده است.
براساس اصل 174 قانون اساسی به منظور اعمال حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن  ●

جريان امور و اجرای صحيح قوانين در دستگاه های اداری سازمان بازرسی كل كشور زير 
نظر رييس قوه قضائيه تشکيل می گردد. اين سازمان مطابق بند »الف« ماده 11 قانون تشکيل 
و ماده 65 آيين نامه اجرايی2 از توان و ظرفيت تشکل های غيردولتی و مردم نهاد و اشخاص 

واجد شرايط بهره مند می شود.
با توجه به ماده 11 قانون تشکيل سازمان بازرسی كل كشور )بند ب(، سازمان می تواند  ●

ابزار مناسب ديگر بر عملکرد شوراها و  با بهره گيری از فن آوری های روز و هرگونه 
كميسيون های مالی، معامالتی و اعتباری دستگاه های مشمول بازرسی و انجام مناقصات 

و مزايده ها نظارت كند.
تبصره: مسئوالن ذی ربط موظف اند زمان تشکيل جلسات مجامع و شوراهای موردنظر 

را به اطالع سازمان برسانند.
همچنين براساس بند )ج( سازمان می تواند گزارش های نظارتی هشداردهنده به هنگام به  ●

مقامات مسئول برای پيشگيری از وقوع جرم، تخلف و سوء جريانات احتمالی ارايه نمايد.
مطابق ماده 19 آيين نامه اجرايی قانون تشکيل: »در اجرای بند »ج« ماده 11 قانون و با توجه  ●

به تبصره ماده 1 قانون مبنی بر اعمال نظارت سازمان در مراحل قبل، حين و بعد از اقدامات 
دستگاه های مشمول بازرسی، سازمان موظف است اقدامات زير را انجام دهد:

الف( نسبت به شناسايی مجامع و شوراهای تصميم گير در معامالت اقدام و تکليف 
مقرر در تبصره بند »ج« ماده 11 را از آنان مطالبه نمايد. مراجع مذكور موظف اند حداقل 

پانزده روز قبل از اقدام، به نحو كتبی سازمان را از موضوع مطلع نمايند.

1  - قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران-1368
2  - قانون تشکيل و آيين نامه اجرايی سازمان بازرسی كل كشور-1393
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ب( با بهره گيری از پايگاه اطالع رسانی سازمان برنامه و بودجه، دستگاه های مشمول 
بازرسی و مجامع و شوراها نسبت به ايجاد بانک اطالعات مربوط به مزايده ها، مناقصه ها، 
و  مناسب  با تجزيه وتحليل  و  اقدام  بازرسی  معامالت دستگاه های مشمول  و  قراردادها 
تشخيص اولويت، نماينده يا نمايندگان مطلع و بصير به مجامع و شوراها و كميسيون های 
برگزاری مناقصه ها و مزايده ها اعزام نمايد و به طوركلی بر قراردادها و معامالت اعم از 

مواردی كه در آن ها رعايت تشريفات يا ترک تشريفات صورت گرفته، نظارت نمايد.
ج( به منظور ايجاد رويه واحد، دستورالعمل اجرايی چگونگی ثبت و ضبط اطالعات، 
تشخيص اولويت ها، نحوه اقدام ناظرين را تدوين و ابالغ نموده و با آموزش الزم، كاركنان 

سازمان را نسبت به اجرای صحيح قانون آگاه نمايد.
در راستای اجرايی شدن بند ب ماده 19 آيين نامه اجرايی، سامانه ای با عنوان »سامانه 
كشوری نظارت بر معامالت دستگاه های اجرايی« راه اندازی شده و دستگاه های برگزاركننده 
معامالت موظف هستند اطالعات مربوط به برگزاری معامالت را در آن سامانه وارد نمايند و 

اين اقدامات توسط سازمان بازرسی رصد شده و مطابق ضوابط نظارت می گردد.
طی دستورالعمل ابالغی شماره 9000/33802/100 مورخ 1390/8/3 1 نحوه همکاری تشکل های  ●

غيردولتی و مردم نهاد و افراد واجد شرايط توسط رييس قوه قضائيه )نظارت همگانی( به بحث 
پيشگيری و جلوگيری از تضييع اموال عمومی، در زمينه های زير اشاره شده است:

امر پيشگيری از وقوع جرم -
جلوگيری از تضييع اموال عمومی و منابع طبيعی، حفظ محيط زيست -
ارتقای ميزان سالمت نظام اداری و مقابله با فساد -
توسعه فرهنگ قانون مداری -
كسب اطالعات و اخبار، ارزيابی ها و پيشنهادها -
استفاده از نيروهای متخصص و كارشناس تشکل های مذكور در انجام برنامه های  -

نظارت و بازرسی، انجام تحقيقات و مشاوره های تخصصی حسب مورد.

رويکردهای سه گانه )قبل – حین – بعد( سازمان بازرسی کل کشور در فعالیت های نظارتی
با  قانونی  وظايف  راستای  در  موجود  ظرفيت های  هم افزايی  با  بازرسی كل كشور  سازمان 
برنامه ريزی و اولويت گذاری حوزه های نظارتی و بازرسی به صورت قبل، حين و بعد اقدام به 

1  - مجموعه قوانين و مقررات سازمان بازرسی كل كشور-1391 
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نظارت و بازرسی های برنامه ای فوق العاده و موردی به صورت مستمر و ساليانه می نمايد.
اين حوزه ها براساس اولويت های اعالم شده در دو حوزه نخست نظارت و سپس بازرسی به 

ترتيب مراتب زير را در برمی گيرد.

مرحله قبل )نظارتی - تحولی(:
1- اعالم نظر درخصوص برنامه های توسعه ای و راهبردی دولت و دستگاه های اجرايی قبل 

از تصويب و اجرا
2- آسيب شناسی و انتقال دغدغه ها و مطالبات قانونی به مسئولين عالی نظام و كشور

3- اعمال نظارت های قانونی ازطريق خود اظهاری عملکرد دستگاه ها
مرحله حین )نظارتی - تحولی(:

1- شركت در جلسات مزايده، مناقصات و اعالم نظر برای لغو يا تجديد مناقصه
2- حضور در مجامع و شوراهای تصميم ساز و اعمال نظارت های قانونی بر روند تصويب و 

اجرای مصوبات
3- نظارت بر نحوه استفاده مديران و كاركنان دستگاه ها از اموال عمومی و دولتی در اختيار

4- ارايه گزارش های هشداردهنده مربوط به دستگاه های اداری مشمول
5- اخذ نظرات و جلب مشاركت مردمی به صورت محسوس يا غيرمحسوس

مرحله بعد )بازرسی- مقابله ای(:
1- انجام بازرسی های قانونی راجع به نحوه اجرای قانون و اقدامات دستگاه ها مطابق مقررات

2- پيگيری موارد تخلفات، سوء جريانات اداری، مالی و فسادهای احتمالی دستگاه ها
3- بررسی و رسيدگی به اعالمات و شکايات واصله افراد

برخی سیاست ها و اقدامات پیشگیرانه )اصالحی، تحولی(

الف( شفافیت و قانون مداری، اصالح و سالم سازی امور
اين بخش كه به دليل نوع اجرا در مرحله قبل و حين شامل اعمال نظارت های قانونی سازمان می شود 

با توجه به وجه اصالحی و تحول زايی آن، سياست ها و برنامه های پيشگيرانه زير را شامل می شود:

• تدوين و اجرای برنامه های بلندمدت و ساليانه با دو هدف كلی حسن جريان امور و اجرای 	
صحيح قانون در دستگاه ها

• طراحی و اجرای شبکه ای نظارت ديجيتال ازطريق سامانه های الکترونيکی نظارت و بازرسی	
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• اعمال نظارت و بازرسی های پيشگيرانه ويژه بر دستگاه ها در حوزه اقدامات ايجابی و بازدارنده	
• خوداظهاری و بررسی و ارايه گزارش های ساليانه در رابطه با اقدامات دستگاه های مسئول در 	

اين امر
• به 	 پيشنهاد اصالحی  ارايه  و  مالی  و  اقتصادی  مفاسد  و  اداری  آسيب شناسی سوء جريان های 

دستگاه ها
• استناد 	 به  تشريفات(  ترک  مناقصه،  مزايده،  از  )اعم  دولتی  معامالت  تجديد  يا  لغو  پيشنهاد 

مغايرت های قانونی
• پيشگيری از تضييع حقوق بيت المال و جلوگيری از تخريب و تغيير كاربری اراضی و منابع طبيعی	
• تنقيح قوانين و مقررات كشور به عنوان مشاور و همکار اجرايی مجلس شورای اسالمی	
• ارايه نقاط نظر و تهيه گزارش های كالن آسيب شناسی در موضوعات تخصصی و فرابخشی	
• اعمال نظارت بر برنامه توسعه پنج ساله و ارايه گزارش های نظارتی به مجلس و مجمع تشخيص 	

مصلحت نظام
• استقرار نظامات مديريتی و اجرای طرح ها و پروژه های آموزشی، پژوهشی در راستای اهداف 	

و وظايف
• استقرار دبيرخانه شورای دستگاه های نظارتی )به استناد ماده 221 قانون برنامه پنجم توسعه و قانون 	

ارتقای سالمت نظام اداری و مبارزه با فساد(
• برنامه توسعه نظارت همگانی مشتمل بر: بهره گيری از توان تشکل های غيردولتی و مردم نهاد و 	

به كارگيری بازرسان افتخاری.
• ايجاد مركز ملی رسيدگی به شکايات )در اجرای قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با 	

فساد( و پيگيری اقدامات مشخص در بحث حقوق شهروندی از اين طريق
• بررسی و مطالعات تطبيقی درخصوص ميزان تبعيت از قانون و شفافيت در امر مبارزه با فساد )در 	

مقايسه با كشورهای موفق دنيا(
• اجرای طرح های سنجش سالمت نظام اداری در اجرای قانون ارتقای سالمت نظام اداری و 	

مقابله با فساد.

ب( مقابله با فسادهای اداری و مالی )کشف و مبارزه(
 سازمان بازرسی كل كشور مطابق وظيفه كالن نظارتی خود به دنبال صدور فرمان 8 ماده ای رهبر

 انقالب در سال 1380، اقدامات آفندی و عملياتی ويژه ای در قالب سياست گذاری و برنامه ريزی
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 )درازمدت و ميان مدت( به شرح زير به مورداجرا گذاشته است كه به دليل مرحله بعد از عمل بودن،
بازرسی به حساب می آيد اما از جنبه بازدارنده برخوردار است.

• بررسی و ارزيابی اقدامات دولتی در زمينه های مختلف خدمات رسانی به صورت درازمدت و 	
مستمر و رصد دستگاه های مسئول در زمينه اثربخشی اقدامات

• شناسايی و اصالح روندها و فرايندهای معيوب و ناكارآمد موجود در چرخه اداری و اقتصادی 	
كشور ازطريق بررسی و ارزيابی قوانين، مقررات، مصوبات و اقدامات

• افزايش زمينه های نظارت عمومی بر فعاليت های دولتی به عنوان وظيفه ملی ازطريق تبيين وظايف 	
دستگاه ها ، تبيين حق شهروندی، فرآيندهای اجرايی، منابع و هزينه های دولتی با بسترسازی برای 

مشاركت مردمی
• پياده سازی راهبرد پاسخ گويی به عنوان يک اصل برای كليه مقامات و مسئولين اجرايی در برابر 	

وظايف، برنامه ها، وعده ها، عملکردها و ارايه گزارش به آحاد مردم
• تدوين و اجرای سياست های خاص مبارزه با پديده فساد در جامعه مبتنی بر انجام اقدامات مقابله ای 	

از سوی دستگاه های مسئول و اطالع رسانی
• تالش برای ازبين بردن فرهنگ مصونيت افراد )انتصابی- انتسابی( و تأمين امنيت خاطر مردم 	

ازطريق جديت نظام در مبارزه با بی عدالتی و هرگونه سوءاستفاده از بودجه و امکانات، توسط 
هركس در هر مقام و موقعيتی

• ارتقای فعاليت های بازرسی در راستای بستن راه های هرگونه سوءاستفاده از امکانات و كارهای 	
خالف قانون و مقررات در زمينه های رانت جويی، امتيازات ويژه و بهره مندی خاص از امکانات

• پيگيری برای برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و هوشياری افکار عمومی ازطريق افشای تخلفات، 	
سوءاستفاده ها در جريان مقابله با مفاسد اقتصادی

• آگاهی رسانی عمومی با ترويج آموزه های دينی و رشد آگاهی های مردم در زمينه تأثيرات سوء 	
انواع فسادهای اداری و مالی بر افراد و جامعه

نمونه هايی از اثربخشی اقدامات پیشگیرانه )قبل، حین و بعد( ازطريق هم افزايی 
سازمانی و جلب مشارکت مردمی و نظارت همگانی:

- اقدامات پیشگیرانه در شناسايی آسیب ها و چالش های اداری، مالی، اجرايی )مرحله قبل(
در مرحله اول: با عنايت به تأثيرگذاری نتايج استعالم از دستگاه های تأثيرگذار از قبيل وزارتخانه، 
استانداری، دفتر امام جمعه، ديوان محاسبات، اطالعات و... برای شناسايی موضوعات مورداشاره 
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در تدوين و اجرای برنامه های ساليانه ازطريق سيستم های اطالعاتی، مشاركت مردمی و سمن های 
تخصصی آسيب های هر حوزه در دستگاه های اداری، اجرايی كشور را شناسايی و برای تنظيم 

مأموريت ها در حوزه برنامه ريزی مورداستفاده قرار می گيرد.

در مرحله دوم: ازطريق گزارش های بخشی، فرابخشی، كالن و ملی به صورت تخصصی و 
فنی نقاط قوت و ضعف )درونی( و فرصت ها و تهديدات )بيرونی( دستگاه ها با توجه به اطالعات 
واصله، داده های راستی آزمايی، نتايج بررسی و اعمال نظارت و بازرسی های ساليانه )مستمر و 
موردی( احصا شده و برای اطالع، بهره برداری، امعان نظر مقامات و مسئولين كشور كه از جنبه 

پژوهشی و پيشگيرانه برخوردار است ارسال می گردد.

عالوه بر اين، حاصل نتايج پرونده های بازرسی و نظارت در خصوص حوزه صف سازمان كه از 
اهميت خاصی برخوردار است، همراه با داده های پژوهش های سازمان در خصوص سنجش سالمت 
اداری، اجرای پروژه های تحقيقاتی، آسيب های موجود در حوزه های موردنظر به صورت داخلی در 
اختيار مديران و كارشناسان بازرسی و نظارتی قرار می گيرد كه از جنبه های آموزشی، تجربه اندوزی 

موردتوجه است.

- اقدامات در حوزه معامالت دولتی )مزايده، مناقصات( و نظارت بر مجامع و شوراها 
)مرحله حین(

مطابق ماده 11 قانون و ماده 19 آيين نامه اجرايی سازمان بازرسی و همچنين قوانين و آيين نامه های 
معامالت دولتی )مناقصه و مزايده(، سازمان بازرسی كل كشور در مرحله برگزاری معامالت دولتی 
)به صورت عمده مناقصه و مزايده ها( نظارت می كند تا اين قوانين و آيين نامه های مربوط به شکل 
درست و صحيح اجرا گردد. در اين راستا كارشناسان بازرسی و نظارت با حضور در جريان 
برگزاری جلسه و طی مراحلی از قبيل بررسی اسناد و سوابق روز برگزاری جلسه و تشريفات اداری 
نظير بازگشايی پاكت ها و اعالم برنده به صورت حضوری پيشنهاد )لغو يا تجديد( را ارايه می نمايند. 
با توجه به قوانين و آيين نامه جامع در معامالت دولتی )مناقصه و مزايده( و نظارت بر اجرای صحيح 
آن، نتايج بسيار مطلوبی در اين زمينه حاصل شده است كه از جنبه پيشگيرانه و جلوگيری از وقوع 

تخلفات و فسادهای اداری و مالی حائز اهميت می باشد.

در حوزه نظارت بر نهادهای تصميم ساز )مشخصاً شوراها و مجامع( به موجب مقررات يادشده 
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كارشناسان سازمان بازرسی در جريان برگزاری، مصوبات و اجرای برنامه ها و اقدامات تعدادی از 
شوراها نظير شورای شهر، شورای تحول اداری، شورای حفظ حقوق بيت المال، شورای امنيت 
استان قرار دارند كه ضمن اعمال نظارت، حسب مورد پيشنهادهای خود را برای بررسی و اقدام 

الزم ارايه می نمايند.

ازلحاظ نتايج نظارتی اين دو نوع اقدام سازمان بازرسی، موارد زير قابل توجه است:

1- موجب استقبال دستگاه ها شده است.
2- بر ارتقای جايگاه نظارتی سازمان افزوده است.

3- در پيشگيری از وقوع برخی فسادها و كاهش تخلفات مؤثر بوده است.
4- امکان حضور كارآمد بازرسان در مراحل قبل و حين تصميمات و اقدامات را فراهم نموده است.

 
- اقدامات پیشگیرانه در مرحله منابع طبیعی و اموال عمومی )مرحله حین(

به دليل اهميت منابع طبيعی و ضرورت جلوگيری از تخريب و تغيير كاربری اراضی ملی، 
شورای صيانت از بيت المال و اراضی ملی در بازرسی كل استان ها تشکيل شده و طبق ضوابط 
اين  نظارتی  دستگاه های  شورای  دبيرخانه  و  اداری  سالمت  ارتقای  قانون  در  پيش بينی شده 
موضوع يکی از اولويت های نظارتی سازمان تعيين شده است. عالوه بر اين طی ضوابط ابالغی 
رياست قوه قضائيه به كارگيری بازرسان افتخاری و سازمان های مردم نهاد برای رسيدگی به اين 
بخش پيش بينی گرديده است. اين سازمان در راستای توصيه های مقام معظم رهبری و اختيارات 
كشور،  ملی  اراضی  و  طبيعی  منابع  و  سرمايه ها  از  حراست  و  حفظ  درخصوص  قوه قضائيه 
به منظور استفاده از توان و ظرفيت بازرسان افتخاری و تشکل های مردم نهاد، با برنامه ريزی و 
تشکيل كارگروه حفظ و صيانت از اراضی ملی و محيط زيست و جلب مشاركت سازمان های 
مردم نهاد فعال در اين بخش اقدامات نظارتی و پيشگيرانه ای انجام داده كه منجر به اثربخشی های 

قابل توجهی گرديده است.

اهميت اقدامات سازمان در اين بخش موارد زير را در برمی گيرد:

جلب مشاركت مردمی و سازمان های مردم نهاد. 1
استفاده از ظرفيت بازرسان افتخاری و شبکه همکاران. 2
رويکرد پيشگيرانه و تمركز بر اقدامات بازدارنده. 3
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نظارتی بودن اقدامات در مرحله اول و سپس بازرسی حسب مورد. 4
صدور پايش مستمر برنامه ها و گزارش اثربخشی های حاصله. 5

- اقدامات در حوزه اموال عمومی، امکانات سازمانی و خودروهای در اختیار مديران 
و مسئوالن )مرحله حین(

مجموعه اين اقدامات عبارت اند از:

نظارت بر فرآيند خريد، استفاده و نگهداری برخی از امکانات در اختيار كارمندان و مديران 
ازجمله خودرو، خانه سازمانی و ساير اموال دراختيار با اعمال نظارت قانونی سازمان و رسيدگی 
به مسائل مترتب بر آن عالوه بر ارتقای جايگاه نظارتی سازمان و رسيدگی به مشکالت آن برای 
جلوگيری از تخلفات احتمالی، بر رضايت مندی مردم، اصالح الگوی مصرف و هزينه از محل 

امکانات عمومی كشور می افزايد.

 مطابق بررسی های به عمل آمده، آيين نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی در امور 
اقتصادی و دارايی و دستگاه های اجرايی استان ها موردتوجه قرار نگرفته و بسياری از خودروهای 
دولتی فاقد برچسب شناسايی و يا با برچسب شناسايی مخدوش می باشند. برخی از كاركنان در 
ساعات غيراداری و بعضاً در ايام تعطيل اقدام به استفاده شخصی از خودرو به همراه خانواده و در 

مکان های گردشگری می نمايند.

با توجه به گزارش های مردمی و در راستای جلوگيری از سوءاستفاده از اموال دولتی و 
كاهش بدبينی های به وجود آمده اقدام به طراحی فرآيند و اجرای نظارت بر نحوه ی استفاده از 
خودروهای دولتی در استان ها با استفاده از ظرفيت بازرسان افتخاری گرديد كه مراحل اجرا 

در زير تشريح شده است.

- برای شناسايی و نظارت بر نحوه استفاده از خودروهای دولتی ابتدا بانک اطالعاتی كليه 
خودروهای استان در اين بازرسی تشکيل و داده های موردنظر طی نامه به مديركل امور اقتصادی 
و دارايی و كليه دستگاه های اجرايی استان درخصوص رعايت آيين نامه و مسئوليت مديران در 

اين زمينه گوشزد گرديد.

- با اقدامات محتوايی، تبليغی و آموزش های الزم به بازرسان افتخاری جذب شده برای نحوه 
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پيگيری و گزارش موارد سوءاستفاده ارايه و فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به طور مداوم 
رصد می گردد.

- با ارسال نامه فرماندهی پليس راهور استان، هماهنگی الزم برای گزارش موارد تخلف 
صورت گرفته است و از بازرسی های استان های كشور خواسته شد تا موارد تردد خودروهای 

دولتی با پالک های استان را به بازرسی كل استان مربوط گزارش نمايند.

- طی مدت نظارت بر نحوه استفاده از خودروها گزارش های متعددی از تردد خودروهای 
دولتی فاقد مأموريت، سوءاستفاده از خودروهای دولتی توسط كاركنان و بعضاً فرزندان ايشان 
و همچنين موارد متعددی از تردد خودروها با پالک دولتی ساير استان ها مشاهده گرديد كه 

مراتب به استان های مربوطه برای پيگيری ارجاع شده است.

درمورد نتايج اين نوع اقدام موارد زير به نظر می رسد:

1- تهيه بانک اطالعات درمورد اموال و امکانات دولتی در اختيار مسئولين دستگاه ها
2- فعال سازی دستگاه های مسئول در اين امر نسبت به همکاری و پاسخ گويی به استعالمات 

بازرسی
3- مشاركت مردمی و استفاده از اخبار و گزارش های واصله

4- اقدامات سلبی و ايجابی در حفاظت از سرمايه های ملی و عمومی جامعه

نتايج اقدامات نظارت و بازرسی سازمان در مرحله بعد:

سازمان بازرسی دارای ساختاری شبه قضايی و از جايگاه نظارتی و بازرسی موظف به اقدامات 
پيشگيرانه: )در مرحله اول( بررسی و مطالبات كارشناسی و آسيب شناسی )در مرحله دوم( اعمال 
نظارت های قانونی و حسب مورد بازرسی )مرحله سوم( می باشد. درنهايت، عمده نتايج احصاء 
شده در فرآيندهای سه گانه قبل به صورت گزارش هايی ازطريق سازمان به مبادی ذی ربط ارسال 
می گردد. فرآيندهای پيگيری موارد و پيشنهادهای ارسالی برای اجرای مراحل به صورت مفصل 

در آيين نامه بازرسی سازمان ذكر گرديده است.

اين بخش كه به نوعی نتيجه گرا بوده و حاصل فرآيندهای دوگانه نظارت و بازرسی است، 
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مربوط به مرحله تدوين و ارسال گزارش های بازرسی و نتايج حاصله اقدامات و نظارت های قانونی 
)محسوس و غيرمحسوس( به صورت برنامه ای )بلندمدت و ساليانه( می باشد كه نتايج حقوقی و 
كيفری آن نيز مطابق قانون تشکيل و آيين نامه اجرايی در حوزه حقوقی سازمان پيگيری و اعالم 

می شود.

برنامه ها و اقدامات بهداشتی و پیشگیری درون سازمانی
دستگاه هايی نظير بازرسی و نظارت به دليل اهميت جايگاه و ميزان دسترسی ها، منابع و اطالعات 
در اختيار، دارای رده حساسيت ازلحاظ مأموريت و برنامه های عملياتی، نيروی انسانی، اخبار و 
گزارش ها و ... بوده و از اين لحاظ نيازمند فضای سالم و بهداشتی شده و محيط پاک و سالم كاری 
خودشان هستند، از اين نظر مسائل حفاظتی و حراستی، به معنای حفظ و حراست از مجموعه افراد 
و داشته های مادی و معنوی و رعايت حساسيت ها و اسناد طبقه بندی شده و مراقبت و مواظبت های 
با هدف كالن پيشگيری و  اطالعاتی كاركنان می باشد. جايگاه حراست، حفاظت، اطالعات 
جلوگيری از وقوع و ورود هرگونه عنصر ناسالم در محيط پيرامونی )درونی – بيرونی( وظيفه اش 
آسيب شناسی، پاک سازی، مراقبت و درنهايت برخورد و سالم سازی محيط است كه با پيش بينی 
نوع تخلف و جرايمی كه ممکن است در سازمان به وقوع بپيوندد به انحای مختلف همگان را به 

هوشياری و آگاهی می رساند.

اين نوع بهداشت نظارتی در دستگاه ها دارای نتايج مؤثری به شرح زير خواهد بود:

اقدام الزم نسبت به آگاه سازی، اطالع رسانی، يادگيری وكار توجيهی. 1
جلوگيــری از هرگونــه خســارت های احتمالــی )مــادی – معنــوی( بــه ســازمان و سيســتم های . 2

اطالعاتی
پــاک و بهداشــتی نگه داشــتن محيــط پيرامــون بــرای فعاليــت و خدمت رســانی در چارچــوب . 3

وظايــف محوله
بازدارندگــی از انتشــار، ايجــاد و تکــرار هرگونــه تخلــف و انحراف هــای احتمالــی مديــران . 4

و كاركنــان
هم افزايی و كارآمدی سازمانی، جلب اعتماد عمومی و افزايش بهره وری اداری و مالی. 5
مصون سازی سازمان و كاركنان از انحرافات، خطرات و تهديدات پيش رو. 6
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صيانت بخشی فرهنگی- اخالقی و احترام به ارزش ها و هنجارهای دينی و انقالبی. 7
دست يابی به حداكثر ارتقا و كارآمدی سازمانی و جلب رضايت افکار عمومی. 8

جمع بندی مباحث و نتیجه گیری
توجه به جنبه های بازدارندگی و پيشگيرانه دركنار بهداشت نظارتی و رويکرد مشاركتی ازلحاظ 
درونی موجب انسجام سازمانی، استحکام مبانی قانونی، هم افزايی و تقويت ساخت درونی يک 
دستگاه شده و ازلحاظ برون سازمانی نيز بر كاهش جرايم و تخلفات ازطريق جلوگيری از وقوع 
جرم و درنتيجه ارتقای اجتماعی جامعه و بر افزايش اقتدار و كارآمدی نظامات اداری و مالی كشور 
می افزايد كه اين هر دو از اهداف و مأموريت های اصلی يک دستگاه نظارتی در انجام وظايف 

محوله می باشد.

از مبانی قانونی و ضوابط و مقررات مربوط  بررسی ها نشان دهنده رويکرد جديد سازمان 
در اين بخش بوده و مختصر نارسايی ها و ضعف های قانونی كه در ساليان اخير وجود داشته با 
حضور قدرتمندانه سازمان و استقبال دستگاه ها، انتظار می رود به يک رويه نظارتی تبديل شود 
لذا در اين مرحله نيازمند نگاه برنامه ای دوباره، هم در بعد كالن و هم مأموريت های ساليانه و 

خرد می باشد.

آنچه مهم است تمركز و اولويت گذاری برنامه ای كالن و خرد ابتدا بر مباحث نظارتی )به جای 
بازرسی( و سپس رويکرد پيشگيرانه و مشاركت جويی )به عنوان بهداشت نظارتی( است كه در اين 

مقال سعی شد به جنبه ها و راهکارهايی از آن پرداخته شود.

بر اين اساس ضرورت دارد، سازمان در كنار اقدامات سلبی، به اقدامات ايجابی روی آورده 
و هرچه بيشتر با استفاده از سازوكارهای درونی و بيرونی به تقويت روند اقدامات ايجابی و 
سازنده با اعمال نظارت های پيشگيرانه در بيرون و تقويت جريان بهداشت نظارتی و در درون 
خود با توجه به نتايج مؤثر و كارآمد اين قبيل مأموريت ها مطابق هدف های اعالم شده در قانون، 
برنامه ها، سياست های سازمان با لحاظ آسيب های شناخته شده و پيشنهادهای ارايه شده در اين 

مقوله بپردازد.
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نقش اخالق در ارتقای سالمت نظام نوين مالی

احمد مخمل باف1

در اين مطالعه با استفاده از روش اسنادكاوی و مطالعه  متون موجود در حوزه اخالق و نظام نوين 
مالی با هدف علمی و برحسب گردآوری اطالعات به صورت توصيفی كه هدف آن وصف شرايط 
يا پديده های موردبررسی است، در راستای بررسی نظری و جامع مطالعات انجام شده در اين حوزه، به 

بررسی نقش اخالق در ارتقای سالمت نظام نوين مالی پرداخته می شود.
نتايج اين مطالعه حاكی از آن است كه نهادينه نمودن اخالق در برنامه های آموزشی نظام نوين مالی 
می تواند منجر به تأمين نياز جامعه به تربيت و پرورش شاغلين حرفه ای در نظام نوين مالی و حل مسايل 

پيچيده ی اخالقی توسط آن ها گردد.

واژگان کلیدی: اخالق حرفه ای، ارزش های اخالقی، سالمت مالی، فساد مالی، نظام نوين مالی.
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مقدمه

الزمه ی تصميم گيری درست و به موقع در اختيار داشتن اطالعات و آمار دقيق و كافی است و 
تقسيم بهينه منابع نيز بدون اطالعات صحيح امکان پذير نخواهد بود. سيستم های مالی نقش اساسی و 
مهمی در فراهم آوردن گزارش ها و اطالعات موردنياز مديران ايفا می نمايند. در سال های اخير يکی 
از دغدغه های مسئولين، اصالح ساختار نظام مالی بوده كه با درک خردمندانه مبادرت به تغييراتی 
در اين راستا نموده اند و گام های اساسی در اين زمينه برداشته شده است. درواقع نظام نوين مالی، 
ابزاری برای توانمندسازی مديران در تصميم گيری های مديريتی و همچنين پاسخ گويی در سطوح 
مختلف مديريتی است. به همين دليل و در راستای اصالح ساختار نظام مالی اقداماتی نظير تغيير 
رويکرد حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی، استقرار سيستم بهای تمام شده، بودجه بندی نوين 
و مديريت هزينه ها و بهره وری و تحليل نتايج آن صورت گرفته است. اين اقدامات، پياده سازی 
كنترل های داخلی، سنجش عملکرد مديران و همچنين كاهش زمينه های فساد مالی يا همان ارتقای 
سالمت نظام مالی نوين كه موردتوجه اين مطالعه است را نيز به همراه داشته است. تاريخچه مرتبط 
با فساد و ضرورت مبارزه با آن به هزاران سال پيش، به ويژه در قانون نامه ها، ازجمله قانون نامه 
حمورابی بازمی گردد )ابراهيمی و صفايی آتشگاه، 1394: 8(. تقلب و فساد ازجمله معضالت مهم 
اقتصادی است كه قدمت آن در جوامع بشری به بيش از دو هزار سال پيش می رسد. در پيشگيری 
از فساد مالی، اخالق به عنوان موضوعی فراگير كه تمامی جوانب زندگی بشر را پوشش می دهد، 
به عنوان يک عامل اصلی شناخته شده است. ازاين جهت در نظام نوين مالی می بايد خدمات با 
رعايت ضوابط، به گونه ای ارايه شود كه تداوم اين خدمات با كيفيتی مطلوب را ضمانت نمايد. 
شواهد مطالعات چه در سطح بين المللی و چه در سطح ملی نشان دهنده اين مهم می باشد كه اخالق 
در حرفه های علوم مالی، شاخص اندازه گيری رفتار مناسب و ابزاری برای تعيين روابط درست و 
نادرست می باشد. مطالعات پژوهشگران در سطح بين المللی همچون بويس و گرير )2013(، بويس 
)2014( و لهمن )2014( هركدام به نحوی از اهميت اخالق در نظام های مالی و رابطه هم سوی 
نيت و رفتار اخالقی باارزش های اخالقی شاغالن حرفه های علوم مالی سخن گفته اند و همچنين 
بيان كرده اند كه آموزش اصول اخالقی بايد در دستور كار مراكز آموزشی و ساير مراجع قرار 
گيرد. مطالعات پژوهشگران در سطح ملی نيز همچون اعتماد و ديانتی )1388(، جباری و رحمانی 
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)1389(، جبارزاده كنگرلويی و همکاران )1390(، علی نژاد ساروكالئی و معززی حاجيالری 
)1392( و مجتهدزاده و همکاران )1393(، هركدام به نحوی بر نقش اخالق در سالمت نظام های 
نوين مالی اشاره كرده اند. حوزه بحث در مطالعه حاضر اين است كه آيا رعايت ارزش های اخالقی 
كه به عنوان مهم ترين خط مشی های هر حرفه در نظر گرفته می شود، در نظام نوين مالی می تواند بر 
آگاهی و رفتار حرفه ای كاركنان، فرهنگ سازمانی و كنترل محيط و همچنين در پيشگيری از فساد 
مالی نقش مهمی داشته باشد يا خير؟ اين مطالعه در ادامه سعی دارد نقش اخالق در ارتقای سالمت 

نظام نوين مالی را براساس بررسی نظری و جامع مطالعات انجام شده در اين حوزه تبيين نمايد.

اخالق و نظام نوين مالی

كلمه اخالق در التين به معنای »اتيک« و از ريشه يونانی »اتوس« كه در لغت نامه وبستر، به معنی 
راه های درست و غلط در رفتار انسان می باشد. در زبان فرانسه واژه اخالق به معنی آداب ورسوم 
نيز به كار می رود. اخالق از ديدگاه معناشناسی نيز جمع »خلق« و خلق در لغت به معنی عادت و 
رويه است. در لغت نامه دهخدا اخالق به معنای خلق وخوی بيان شده است و علم به اخالق نيز به 
معنای دانش بد و نيک خوبی هاست. باتوجه به مطالعه يکی از صاحب نظران، اخالق به آن دسته 
از صفات مثبت اطالق می شود كه با هنجارهای جامعه هم خوانی دارد )قاسمی، 1390: 87(. آنچه 
بايد رخ دهد )خوبی ها(، علم اخالق آن را تحت قاعده بيان می كند و موجب خير و سعادت 
انسان ازطريق به كارگيری اصول و قواعدی كه به آن دست يافته است، می گردد. امروزه در سراسر 
جهان، اخالق موضوعی است كه توجه زيادی را به خود معطوف نموده است. در حوزه مالی، 
فروپاشی های مهمی مانند انرون1، ورلدكام2، آدلفی3، سيسکو4، ليوسنت5، گلوبال كراسينگ6، 
تيکو7، زيراكس8 و...، كه به كوتاهی برخی بازيگران در عملکرد اخالقی اشاره دارد، به شکست 
گزارشگری مالی منجر شد و سالمت سازمانی و همچنين سالمت نظام مالی را زير سؤال برد. در 
كشورهای مختلف در پاسخ به اين فروپاشی ها اليحه و گزارش هايی نظير، اليحه ساربنزآكسلی 
در آمريکا، گزارش هيگس و اسميت در بريتانيا، كوزو، و... انتشار يافت. به دنبال اين بحران ها، 

1 . Enron
2 . WorldCom
3 . Adelphi
4 . Cisco
5 . Lyusnt
6 . Global Crossing
7 . Tico
8 . Xerox
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درخواست های همه جانبه برای تنظيم مناسب قوانين و مقررات برای سيستم مالی جهانی به وجود 
آمد؛ چراكه قوانين و مقررات مناسب، احتمال وقوع بحران های مالی را كاهش می دهند. يکی از 
نهادهايی كه برای تنظيم اين قوانين و مقررات تشکيل شده است، نهاد بين المللی درگير نظارت 
بانکی، يا همان كميته بال است. اين كميته مركب است از نمايندگان ارشد بانک های مركزی 
تعدادی از كشورهای عمده صنعتی دنيا كه معموالً هر سه ماه يک بار توسط بانک تسويه های 
بين المللی به عنوان دبيرخانه آن در شهر بازل سوئيس تشکيل می گردد. كميته بال دارای قدرت 
قانونی نيست، ليکن اكثر كشورهای عضو به طور ضمنی موظف به اجرای توصيه های آن هستند. در 
ايران نيز با توجه به قانون پولی و بانکی كشور هيأت خدمات مالی اسالمی كه وظيفه تهيه و تنظيم 
و ارايه مقررات احتياطی نظارتی جديد و اصالح و گسترش مقررات موجود در زمينه بانکداری 
اسالمی در انطباق با مبانی اسالم و شرع را برعهده دارد، با حمايت بانک توسعه اسالمی صندوق 
بين المللی پول، سازمان های حسابداری و حسابرسی برای مؤسسات مالی اسالمی و با شركت 
تعدادی از بانک های اسالمی از سال 2003 شروع به فعاليت نموده است. همان طور كه گفته شد 
مأموريت اوليه كميته بال، مقابله با چالش های قوانين و مقررات وضع شده با افزايش فعاليت های 
بين المللی بانکداری در دهه 1970 بود. بعد از بحران بدهی در آمريکای التين، بانک های آمريکايی 
فشار زيادی بر كميته بال وارد كردند تا كميته بال يک چارچوب مشترک برای الزامات سرمايه 
برقرار سازد كه اين امر در باب كفايت سرمايه در سال 1988 به ثمر رسيد. در سال 1999 كميته 
بال چارچوب جديدی با اهداف جديد را تدوين و تعيين نمود. در هدف اول اصول كميته بال 
كه موردبررسی اين مطالعه می باشد، سالمت سيستم مالی در نظر گرفته شده بود؛ ليکن با توجه به 
اينکه ميزان سطح كلی سرمايه برای بانک هايی كه از رويکرد نرخ داخلی استفاده نموده بودند، 
درحال كاهش بود، لذا نشان دهنده عدم موفقيت در هدف اول كميته بال محسوب می شد. برخی 
از صاحب نظران علوم رفتاری مديريت نظير وارن بنيس، سالمت سازمانی را معيار عملکرد سازمانی 
برشمرده اند و بيان می دارند سازمان سالم، شبيه به اندام سالم تطبيق پذير و درحال رشد است )الوانی 
و دانايی فرد، 1388: 35(. يکی از صاحب نظران در مطالعه خود به نقل از نيوال )1995( سالمت 
سازمانی را يک موضوع كلی می داند كه با سه مجموعه فشار روانی، بهداشت روانی و اخالق در 
سازمان ها در ارتباط است )عباسپور، 1383: 253(. لذا می توان چنين بيان نمود كه، رفتار اخالقی، 
الزمه سامان يافتگی سازمان در وهله اول و جامعه در وهله دوم است. يکی از صاحب نظران در 
مطالعه خود به نقل از پين )2003( بيان می كند، همان طور كه حرفه حسابداری مبتنی بر اصول 
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پذيرفته شده حسابداری است و به آن ها استناد می كند؛ حسابداران و حسابرسان نيز بايد به نوعی 
اصول پذيرفته شده اخالق حرفه ای را سرمشق خود قرار داده و از آن ها پيروی نمايند )باغوميان، 
1385: 30(. باتوجه به مطالعه يکی از صاحب نظران به نظر می رسد، حسابداران و حسابرسان به دليل 
اهميت كاری كه برعهده  دارند، بايد كار خود را بر مبنای، 1- مجموعه ای از اصول اخالق حرفه ای 
تغييرناپذير و 2- ايفای تعهدات اجتماعی، به انجام رسانند )باغوميان، 1385: 33(. لذا می توان گفت 
كه درحقيقت شاغلين در حرف مالی به خصوص در بخش عمومی نسبت به عموم جامعه مسئول 
و پاسخ گو هستند كه اين مسئوليت  بايد به بهترين شکل ممکن ارزيابی گردد. اغلب صاحب نظران 
امورمالی نهادهای بزرگ بخش عمومی بر اين عقيده هستند كه استقرار نظام نوين مالی، يکی از 
ابزارهای اصلی ايفا و ارزيابی مسئوليت پاسخ گويی عمومی است. مسئوليت پاسخ گويی باألخص 
در حوزه پاسخ گويی مالی با حسابداری و گزارشگری مالی دولتی از بدو پيدايش دولت ها رابطه 
داشته است. اگرچه رابطه مسئوليت پاسخ گويی مالی و حسابداری از زمان استقرار نظام های سياسی 
و متناسب با توزيع و تعديل قدرت به قدر كافی تقويت شده است، اما همواره حاكمان از سيستم 
حسابداری و گزارشگری مالی به طريق مقتضی برای اداره امور استفاده كرده اند. در نظام نوين مالی 
با توجه به اين كه ايفای صحيح و به موقع مسئوليت پاسخ گويی و ارزيابی آن، با اندازه گيری واقعی 
ميزان درآمدها و مخارج ساالنه و انعکاس كامل آن ها در گزارش های مالی نهادهای بخش عمومی 
ارتباط دارد، لذا می توان گفت به كارگيری مبنای نقدی يا تعهدی كه يکی از اصلی ترين اركان 
نظام نوين مالی است، نيز در نحوه ثبت رويدادهای مالی، خصوصاً برای تسهيل امر قضاوت و 
ارزيابی دقيق مسئوليت پاسخ گويی، امری بسيار مؤثر خواهد بود. در حسابداری بخش دولتی ايران 
به طور سنتی از مبنای نقدی تعديل شده استفاده  شده و بيشتر تأكيد بر ايفای مسئوليت پاسخ گويی 
مالی دولت بوده است. انتظارات مردم از دولت ها برای ارائه خدمات بهتر و بيشتر رو به افزايش 
است و پاسخ گويی به اين انتظارات منوط به تحصيل و مصرف كارای منابع محدود و دستيابی به 
اهداف از پيش تعيين شده دولت ها است. برای ارزيابی كارايی، صرفه اقتصادی و اثربخشی عمليات 
دولت به اطالعاتی نياز است كه از توان سيستم حسابداری نقدی يا تعهدی تعديل شده خارج است. 
بنابراين برای ايفای مسئوليت پاسخ گويی عملياتی دولت، بايد امکان اندازه گيری درست و دقيق 
هزينه ها و درآمدهای دولت فراهم شود تا بتوان به محاسبه بهای تمام شده خدمات دولتی و تهيه 
بودجه ريزی بر مبنای عملکرد پرداخت و از مزايای مديريت منابع و انجام فعاليت های بيشتر با منابع 
كمتر بهره مند شد. برای دسترسی به چنين اطالعاتی الزم است در راستای اجرای نظام نوين مالی، 
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سيستم حسابداری تعهدی بااحتياط در بخش دولتی پياده شود تا گامی در راستای ارتقای سطح 
مسئوليت پاسخ گويی دولت و تأمين انتظارات مردم برداشته شود. پياده سازی سيستم حسابداری 
تعهدی، پياده سازی كنترل های داخلی، سنجش عملکرد مديران و همچنين كاهش فساد مالی يا 
ارتقای سالمت نظام نوين مالی كه موردتوجه اين مطالعه است را دربر خواهد داشت. ازآنجاكه 
اخالق به عنوان موضوعی فراگير كه همه جوانب زندگی بشر را پوشش می دهد، در پيشگيری از 
تقلب و فساد مالی نيز تحت يک عامل اصلی شناخته شده است، لذا رعايت ارزش های اخالقی 
به عنوان مهم ترين خط مشی های هر حرفه در نظر گرفته می شود كه يکی از صاحب نظران در مطالعه 
خود مراد از ارزش های اخالقی را اعمال افعال و رفتارهايی كه با اختيار از انسان صادر شود يا 
مبدأ آن ها فعل اختياری باشد يا نتيجه امری خارج از اختيار انسان باشد، می داند )مصباح، 1380: 
142(. رعايت ارزش های اخالقی در نظام نوين مالی می تواند بر آگاهی و رفتار حرفه ای كاركنان، 
فرهنگ سازمانی و كنترل محيط و همچنين در پيشگيری از فساد مالی نقش مهمی داشته باشد، كه 
حوزه بحث در مطالعه حاضر می باشد. شواهد مطالعات اخير چه در سطح بين المللی و چه در سطح 
ملی نشان دهنده اين مهم است كه در نظام های مالی، اخالق حرفه ای 6 شاخص اندازه گيری رفتار 

مناسب و ابزاری برای تعيين روابط درست و نادرست است.

اثرپذيری نظام نوين مالی در راستای توسعه اخالق حرفه ای

فقدان پاسخ گويی به وسيله سياست گذاران و كاركنان دولت، يکی از مهم ترين موانع توسعه در 
كشورهای توسعه نيافته است )شکراللهی، 1378: 8(. واژه توسعه برای نخستين بار پس از جنگ 
جهانی دوم فراگير شد. اين واژه بار خوش بينانه واژه تجدد )كه بيانگر فکر انسان امروزی است( 
و نيز بار واژه تکامل را )با كاربرد اجتماعی( به همراه دارد )طبری و محمدی، 1387: 254(. يکی 
از مبانی اصلی توسعه در هر جامعه ای نظام مالی آن است. بديهی است كه نظام مالی مطلوب و 
كارآمد می تواند تسهيل كننده و زمينه ساز تحقق اهداف برنامه های توسعه قرار گيرد. ازآنجاكه 
نظام مالی را نمی توان جدا از عوامل و پديده های محيط، موردمطالعه و بررسی قرارداد، بديهی 
است كه به مسأله بايد به صورت مجرد و انتزاعی پرداخت؛ چراكه عوامل و پديده هايی كه در 
محيط هستند، تکوين كننده نظام مالی بوده و عالوه بر شکل و صورت بخشيدن، موجد تکامل 
اين نظام نيز می باشند. در اواخر دهه دوم قرن بيستم ميالدی )سال های 1915 تا 1920(، تغيير و 
تحوالت در فناوری، موجب شد تا نظام های مالی و اقتصادی در سراسر جهان با انقالبی بنيادين 
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مواجه گردند. وضعيت و نشانه های جهان در اين دوره، موجب بروز مسايل اخالقی در كنش های 
تجاری و بارزتر شدن نقش نظام های مالی در اقتصاد گرديد. اما مسائل مختلفی در دو دهه اخير 
موجبات رشد اعتماد جامعه به نظام های مالی را فراهم آورده است كه رفتارهای غيراخالقی از اهم 
آن ها می باشد. رفتارهای غيراخالقی مستمر نشان دهنده اين بود كه اصول اخالقی در نظام های مالی 
فراتر از رعايت و پايبندی به قواعد فنی است؛ اين گونه شد كه اهميت رعايت اخالق در نظام های 
مالی بيش ازپيش موردتوجه قرار گرفت و موجب گرديد فدراسيون های حرفه ای مالی نيز مانند 
ساير مشاغل و حرفه ها، مسئوليت های اخالقی خاصی را عالوه بر تبحر كاری كه همانا آيين رفتار 
حرفه ای می باشد، تدوين نمايند تا به عنوان توشه و رهنمود اخالقی مورداستفاده قرارگيرد. مراد 
از اخالق يا آيين رفتار حرفه ای، مسئوليت اخالقی فرد از حيث شغل است )لشکربلوكی، 1387: 
105(. برخی از صاحب نظران در مطالعه خود بيان می كنند اخالق نشان دهنده شخصيت فرد است؛ 
اما اخالق حرفه ای است كه مناسبات و روابط و پيوندهای اجتماعی افراد را به طور مطلوب شکل 
و گسترش می دهد )فرمهينی فراهانی و اشرفی، 1393: 68(. گروهی از صاحب نظران در مطالعه 
خود بيان می كنند كه اخالق حرفه ای كه مفهوم آن از علم اخالق اتخاذشده است به چگونگی 
رفتار، ادب و عمل شخص هنگام انجام كار می پردازد )سبحانی  نژاد و ديگران، 1393: 400(. 
امروزه داشتن اخالق حرفه ای، به عنوان يک مزيت رقابتی در سازمان مطرح می باشد )بيک زاد 
و ديگران، 1389: 59(. يکی از صاحب نظران در مطالعه خود بيان می كند كه، اخالق حرفه ای 
درواقع به نوبه خود موجب تحريک بسياری از محرک ها و رفع بسياری از ناهنجاری ها می شود 
)كوهن، 2001: 1(. باتوجه به مطالعه يکی از صاحب نظران كه به نقل از فريدريک ديويد بيان 
می كند، در سازمان اصول اخالقی خوب از پيش شرط ها می باشد و بر اين باور است اصول اخالقی 
خوب به مثابه سازمان خوب می باشد )قراملکی، 1387: 105 و 106(. گروهی از صاحب نظران در 
مطالعه خود ابعاد اخالق حرفه ای را در چهار بعد بيان می كنند كه عبارت اند از: 1- محيط سازمانی 
)شامل: تشکيل كالس های آموزشی، تشويق و مجازات افراد، انتظارات واقعی از عملکرد، درج 
كدهای اخالقی يعنی قوانين و هنجارهای اخالقی(؛ 2- سطح پيشرفت اخالقی )شامل: احترام به 
حقوق ديگران، رعايت قوانين و رويه های سازمانی، ظرفيت قضاوت درباره اينکه چه چيزی ازنظر 
اخالقی درست است(؛ 3- مركز كنترل )حدی كه افراد خود را درباره رويدادهای زندگی شان، 
مسئول می دانند( و 4- رعايت قوانين و استانداردهای علمی )شامل: ميزانی كه قوانين و استانداردها 
در سازمان وجود دارد، ميزانی كه استانداردها و قوانين رعايت می شوند()شريف زاده و ديگران، 
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1392: 15(. می توان چنين بيان نمود حاكميت اخالق حرفه ای می تواند سازمان ها را در كاهش 
تنش ها و موفقيت در تحقق اثربخش اهداف ياری نمايد. ترويج اخالق در سازمان و تعالی اخالقی 
فرهنگ سازمانی، موجب افزايش بهره وری در نظام نوين مالی سازمان و همچنين در محيطی فراتر 
از سازمان يعنی جامعه نيز می شود. با توجه به مطالعه يکی از صاحب نظران كه بيان می كند اخالق 
افزايش دهد )بيک زاد و ديگران، 1389: 59(،  حرفه ای می تواند پيش بينی پذيری سازمان را 
می توان چنين اذعان داشت كه پيش بينی پذيری سازمان در نظام نوين مالی موجب ايجاد اعتماد 
نسبت به سازمان می شود و سازمان با تکيه بر اعتماد می تواند، با جذب منابع مالی انگيزش درونی و 
پايداری را در كاركنان و مديران ايجاد نمايد. چراكه كاركنان و مديران با داشتن اخالق حرفه ای، 
ارزش ها و باورهای درست اخالقی به اين باور خواهند رسيد كه رشد فکری و شغلی شان مستلزم 
داشتن اخالق حرفه ای است )آذار، 2000: 6(. لذا رعايت اخالق حرفه ای در نظام نوين مالی هم در 
حيطه تدوين مبانی نظری )ازطريق مطالعات تطبيقی ساير كشورها و مراجع بين المللی تدوين كننده 
استاندارد( و اصول حسابداری و گزارشگری مالی )ازطريق مطالعه تطبيقی ساير كشورها و قوانين 
حاكم و مراجع بين المللی تدوين كننده استانداردها( و هم در استخراج نتايج و تدوين بيانيه های 
مفاهيم و اصول نظام نوين مالی )در قالب كارگروه های تدوين نظام نوين مالی( ازطريق رعايت 
اخالق توسط تدوين كنندگان استانداردها و قانون گذاران و هم در حيطه طراحی و پياده سازی 
نظام نوين مالی ازطريق آموزش های اخالقی به دانشجويان علوم مالی و اصالح ساختار آموزش 
حسابداری و آموزش به شاغلين در حرف علوم مالی، قابليت سازمان ها را در كسب وكار افزايش 
و هزينه های سازمان و جامعه را كاهش می دهد و همچنين قدرت پاسخ گويی سازمان ها نسبت به 

جامعه و همچنين ناظرين را نيز افزايش می دهد.

سالمت نظام نوين مالی نقطه مقابل تقلب و فساد مالی

تقلب اصطالحی عام و دربرگيرنده همه توانايی های متعددی است كه يک فرد قادر است 
با مهارت به كار گيرد تا مزايايی را با ارائه نادرست اطالعات به ديگران ارايه دهد )سعيدی و 
جعفرپور، 1392: 2(. باتوجه به مطالعه يکی از صاحب نظران، به طوركلی برای شناسايی محرک ها 

و انگيزه های ارتکاب تقلب در شکل شماره 1، اجزای مثلث تقلب نشان داده شده است.
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 فساد مالی تقلب و مقابل نقطهسالمت نظام نوین مالی 
 ارا هگیسد تا مزایای  را با  کار بهمتعددی اس، که یک یسد قادر اس، با مهارت  های توانای  همه دربسگیسندهتقم  اصطالح  لام و 

 باسای  طاورکم   باه   نظسان صاح یک  از  مطالعه(. باتوجه به 2: 1392سعیدی و جعفسپور  ) دهد ارایهاطاللات به دیگسان نادرس، 
 اس،. شده داده  اجزای مثم  تقم  نشان 1 شماره شکلارتکاب تقم  در  های انگیزهو  ها محسکشناسای  

 
 
 
 
 
 
 

 (.2: 1392)سعیدی و جعفرپور،  مثلث تقلب -1 شماره شکل
 

از طسیا    (.11: 2013لوتایاا   ) خورد م ارسطو و ایالطون پیسامون لدال، و اخالق نیز به چشم  های نوشتهی اد در معنای تباه  در 
اخالق در پ   چساکهمانع اصم  در بسابس ی اد و تقم  اس،؛  و دهد م جوان  بشس را پوشش  همهاخالق موضول  اس، یساگیس که 

 (.1: 1392ساعیدی و جعفسپاور    ) شاود  ما  منجس  ها ارزش سازی کمینه ی اد در درازمدت به که درحال اس،   ها ارزش سازی بیشینه
، و اقتصاد بازار سسچشمه گسیته و مال  اغم  از کنش دول ی اد لارضهکه   دارند م خود بیان  مطالعهدر  نظسان صاح گسوه  از 
رهباس و  ) گیاسد  دربس م یساگیس در تمام ارکان نظام سیاس  و اقتصادی یک کشور را  های سوءاستفادهتا  پسداخ، رشوه سادهاز یعل 
گسوها  از   مطالعاه . باا توجاه باه    شاود  ما  لمال لماوم  و خصوصا  را شاامل      حاوزه ماال  دو   موضوع ی اد (.5: 1381دیگسان  
مال  در بخش دولت  از اهمی، بااالتسی ن اب، باه     دول، در اکثس کشورهای دنیا  ی اد وچسای چون ب نقش  دلیل  به نظسان صاح 
 اس،مال  در بخش خصوص  بسخوردار بوده و کنتسل و مهار ی اد در این بخش  شسط الزم کنتسل ی اد در بخش خصوص   ی اد
کاه لوامال تقما       کنناد  ما  ( بیاان  1388) بیاات خود به نقال از   مطالعهدر  نظسان صاح  (.242: 1384هان  و دیگسان  مدن  اصف)

نادرس، آثاار ماال     ارا هدستکاری و جعل یا تغییس اسناد و مدارک  ثب، معامالت بدون مدارک مثبته  ثب، دیاتس ناقص و دوگانه  
  نادیاده  هاا  دارای لدم رلای، قوانین مال  و مالیات  و مقسرات مسبوط  سوءاستفاده از  از اسناد و مدارک  ها آنمعامالت یا حذف 

 های رویهنادرس،  کارگیسی بهمال    تخمفات یلدم ایشا منظور بهسوءاستفاده  تبان  با ح ابس   منظور بهداخم   های کنتسلگسیتن 
 محسمانهاطاللات  ی  ایشاربط ذیاطاللات نادرس، به ح ابس  و مساجع  ارا هح ابداری  ندادن اطاللات مسبوط به معامالت و یا 

اطاللات  ارا ه  لدم نشده ثب، های هزینهو  ها موجودیکای  بسای کاهش ارزش  ذخیسهصاح  کار نزد رقبا و دیگسان  لدم تنمین 
لمل و لوامم  ه تند که حسف لموم مال   ممهازجتنثیسگذاری بس قیم، سهام   منظور بهو یا دادن اطاللات نادرس، به بازار سسمایه 

 (.4و  3: 1392ساعیدی و جعفسپاور    ) کشااند  ما  گف، نظام مال  را به سم، توجه ویاژه باه اصاول اخالقا       توان م  طورکم  بهو 
وجا   و م دهاد  ما  دول، را در تضاد با مناایع اکثسیا، قاسار     های سیاس،ی اد بال  انحطاط اخالق  کارمندان شده و  طورکم  به

 یشار و سخت 

 آمده دس، به های یسص، توجیه لقم 

شکل شماره 1- مثلث تقلب )سعیدی و جعفرپور، 1392: 2(.

فساد در معنای تباهی در نوشته های ارسطو و افالطون پيرامون عدالت و اخالق نيز به چشم 
می خورد )لوتايا، 2013: 11(. از طرفی اخالق موضوعی است فراگير كه همه جوانب بشر را 
پوشش می دهد و مانع اصلی در برابر فساد و تقلب است؛ چراكه اخالق در پی بيشينه سازی 
ارزش ها است، درحالی كه فساد در درازمدت به كمينه سازی ارزش ها منجر می شود )سعيدی 
بيان می دارند كه، عارضه  مطالعه خود  در  از صاحب نظران  و جعفرپور، 1392: 1(. گروهی 
فساد مالی اغلب از كنش دولت و اقتصاد بازار سرچشمه گرفته و از فعل ساده پرداخت رشوه 
تا سوءاستفاده های فراگير در تمام اركان نظام سياسی و اقتصادی يک كشور را دربر می گيرد 
)رهبر و ديگران، 1381: 5(. موضوع فساد مالی دو حوزه عمل عمومی و خصوصی را شامل 
می شود. با توجه به مطالعه گروهی از صاحب نظران، به دليل نقش بی چون وچرای دولت در 
اكثر كشورهای دنيا، فساد مالی در بخش دولتی از اهميت باالتری نسبت به فساد مالی در بخش 
خصوصی برخوردار بوده و كنترل و مهار فساد در اين بخش، شرط الزم كنترل فساد در بخش 
خصوصی است )مدنی اصفهانی و ديگران، 1384: 242(. صاحب نظران در مطالعه خود به نقل 
از بيات )1388( بيان می كنند كه عوامل تقلب، دستکاری و جعل يا تغيير اسناد و مدارک، ثبت 
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معامالت بدون مدارک مثبته، ثبت دفاتر ناقص و دوگانه، ارائه نادرست آثار مالی معامالت يا 
حذف آن ها از اسناد و مدارک، عدم رعايت قوانين مالی و مالياتی و مقررات مربوط، سوءاستفاده 
از دارايی ها، ناديده گرفتن كنترل های داخلی به منظور سوءاستفاده، تبانی با حسابرس به منظور 
عدم افشای تخلفات مالی، به كارگيری نادرست رويه های حسابداری، ندادن اطالعات مربوط به 
معامالت و يا ارائه اطالعات نادرست به حسابرس و مراجع ذی ربط، افشای اطالعات محرمانه 
برای كاهش ارزش موجودی ها و  تأمين ذخيره كافی  نزد رقبا و ديگران، عدم  صاحب كار 
هزينه های ثبت نشده، عدم ارائه اطالعات و يا دادن اطالعات نادرست به بازار سرمايه به منظور 
تأثيرگذاری بر قيمت سهام، ازجمله علل و عواملی هستند كه حرف علوم مالی و به طوركلی 
می توان گفت نظام مالی را به سمت توجه ويژه به اصول اخالقی می كشاند )سعيدی و جعفرپور، 
1392: 3 و 4(. به طوركلی فساد باعث انحطاط اخالقی كارمندان شده و سياست های دولت را در 
تضاد با منافع اكثريت قرار می دهد و موجب كاهش احترام و اعتماد جامعه به نظام مالی می شود. 
عدم به كارگيری استانداردها و رويه های حرفه ای موجب رسوايی های مالی در جامعه گرديده 
برآوردهای  و  قضاوت ها  معامالت،  رويدادها،  افشای  در  استانداردها  چه  هر  چراكه  است، 
زيربنايی به قوت بيشتری عمل نمايند، گزارشگری مالی از شفافيت بيشتری برخوردار خواهد 
بود. مسئوليت بخشی از اين رسوايی های مالی برعهده جامعه دانشگاهی می باشد؛ چراكه آن ها 
به درستی نتوانسته اند دانشجويان را به گونه ای آموزش وپرورش دهند تا از اصول و فضيلت های 
اخالقی مناسبی برخوردار باشند. با آموزش اصول اخالقی و فرهنگ سازی در حرف علوم مالی 
در هر جامعه ای می توان از فساد در نظام های مالی جلوگيری نمود. چه بسا هم زمان با پياده سازی 
نظام نوين مالی و تدوين استانداردهای نظام نوين مالی می توان اخالق را به عنوان عاملی مهم 
در پيشگيری از فساد و تقلب، و يا به عبارتی ديگر عاملی در راستای ارتقای سالمت نظام نوين 

مالی، در نظر گرفت.

چارچوب مفهومی اخالق در ارتقای سالمت نظام نوين مالی

در شکل شماره 2، چارچوب مفهومی اخالق در ارتقای سالمت نظام نوين مالی با توجه به 
مطالعات صاحب نظران و مبانی نظری مطروحه، ترسيم شده است.
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ماال  در   هاای  رسوای موج   ای حسیه های رویهکارگیسی استانداردها و ه. لدم بشود م مال   نظام بهکاهش احتسام و التماد جامعه 
و بسآوردهای زیسبنای  باه قاوت بیشاتسی     ها قضاوت  معامالت  رویدادهاهس چه استانداردها در ایشای  چساکهجامعه گسدیده اس،  

 جامعاه  لهاده ماال  بس  هاای  رسوای مال  از شفایی، بیشتسی بسخوردار خواهد بود. م ئولی، بخش  از این  لمل نمایند  گزارشگسی
  های یضیم،دهند تا از اصول و  وپسورش آموزش ای گونه بهدانشجویان را  اند نتوان ته درست  به ها آن چساکه؛ باشد م دانشگاه  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 سالمت نظام نوین مالی ی: چارچوب مفهومی اخالق در ارتقا2شماره  شکل

 اخالق مالی در نظام مالی ایران
محاور  مال  متعارف  نظام مال  اسالم  حاکم اس، که اصوال  ایان نظاام اخاالق    های نظام بسخالفدر نظام جمهوری اسالم  ایسان 

اصول و هنجارهای اخالق  سامان یابد. نظاام ماال  اساالم   نظاام       بساسا  باید م . نظام مال  در جمهوری اسالم  ایسان باشد م 
هادف لاال  ریااه     راساتای  درمدار اس، که بس بنیاد اجزا و روابط مستبط با هام و متشاکل از اصاول و هنجارهاای اخالقا        اخالق

مشخص نمودن اهداف تهیه و تدوین نظام نوین 
 مال 

تدوین اصول ح ابداری و گزارشگسی  تدوین مبان  نظسی
 مال 

استخساج نتایج ازطسیق مطالعات 
تطبیق  سایس کشورها و مساجع 

 کننده استاندارد الممم  تدوین بین

استخساج نتایج ازطسیق مطالعه 
کشورها و قوانین  تطبیق  سایس
الممم   و مساجع بین حاکم
 استاندارد ٔکننده تدوین

 های تهیه و تدوین نظام نوین مال  گذاری سیاس،

تشکیل کارگسوه تهیه و تدوین نظام نوین 
 مال 

های  تدوین بیانیه
 مفاهیم

های  تدوین بیانیه
 اصول

 سازی نظام نوین مال  طساح  و پیاده

 سازی نظام نوین مال  پیادهنظارت بس 

1 

2 

3 

4 

5
0 

لنوان  اخالق به
ای  کیفی، آستانه
تدوین در اهداف 

 نظام نوین مال 
درنظسگسیتن اخالق 

لنوان لامم  مهم  به
در سالم، سازمان  

 گذاران توسط قانون

مشخص نمودن 
جایگاه اخالق در 
تدوین نظام نوین 
مال  و اختصاص 

ای مستبط به  بیانیه
اخالق و اصول 

آموزش م ا ل مستبط  اخالق 
ای به  به اخالق حسیه

شاغمین در حسف لموم 
درو  مال  و گنجاندن 

مستبط به اخالق 
ای در سسیصل  حسیه

 دانشگاه 

بازخورد م ا ل 
اخالق  در سطح 
سازمان ازطسیق 
ارزیاب  اخالق  
مدیسان و کارکنان 
سازمان با توجه به 

های تدوین  بیانیه
شده مستبط با 
 اخالق

 

شکل شماره 2: چارچوب مفهومی اخالق در ارتقای سالمت نظام نوين مالی
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اخالق مالی در نظام مالی ايران

در نظام جمهوری اسالمی ايران برخالف نظام های مالی متعارف، نظام مالی اسالمی حاكم است 
كه اصوالً اين نظام اخالق محور می باشد. نظام مالی در جمهوری اسالمی ايران می بايد براساس 
اصول و هنجارهای اخالقی سامان يابد. نظام مالی اسالمی، نظامی اخالق مدار است كه بر بنياد اجزا 
و روابط مرتبط با هم و متشکل از اصول و هنجارهای اخالقی، در راستای هدف عالی رفاه عمومی 
سامان يافته است )علوی، 1392: 184(. درواقع می توان چنين نيز عنوان كرد كه اصول اخالقی 
حاكم بر جمهوری اسالمی ايران، نظام مالی را تصفيه كرده و آن را از ناهنجاری های اخالقی پاک 
می سازد. نظام مالی جمهوری اسالمی ايران كه بر بنياد اصول اخالقی استوار است، قراردادهای 
استثمارگرايانه مبتنی بر ربا و قراردادهای غيرمنصفانه متضمن قمار و سفته بازی به رسميت شناخته 
نمی شود و همچنين تخصيص منابع پولی و وجوه مازاد در جامعه براساس مالحظات سفته بازی و 
انگيزه های بورس بازی رنگ می بازد؛ و اعمال ناپسند و منافی اخالق مانند انتشار اطالعات غلط، 
مخدوش و غيرشفاف در بازارهای مالی ممنوع می باشد؛ نظام مالی جمهوری اسالمی ايران از 
قراردادهايی حمايت می كند كه مطابق موازين اخالقی، پذيرفتنی باشد و سود قانونی و عادالنه 
و ارزش افزوده اجتماعی و اقتصادی را در پی داشته باشد )علوی، 1392: 185(. در جمهوری 
اسالمی ايران، نهادهای مالی از منظر انطباقشان با شريعت، عموماً اخالقی قلمداد می شوند. اين 
نهادها به دنبال ارتقای عدالت و رفاه در جامعه هستند )تقی نتاج و همکاران، 1391: 283(. در 
نظام مالی جمهوری اسالمی ايران، بايد ارزش های اخالقی بر تمام بخش های مالی حاكم باشد. 
از مهم ترين اصول و ارزش های اخالقی حاكم بر نظام مالی در جمهوری اسالمی ايران می توان 
به مواردی همچون: 1- نبود سرمايه گذاری در فعاليت های غيراخالقی و غيرمفيد برای جامعه؛ 
2- زمينه سازی و ترويج فعاليت های اخالقی و خيرخواهانه در جامعه؛ 3- تنظيم ضوابط ارتقای 
قشرهای  توانمندسازی  و  محروميت زدايی  برای  تالش   -4 شايسته ساالری؛  براساس  كاركنان 
ضعيف جامعه با استفاده از تأمين مالی و.... اشاره كرد )طالبی و كيايی، 1391: 153(. با توجه 
به مطالب مطروحه در اين بخش می توان چنين عنوان نمود كه بايد ارزش های اخالقی در نظام 
مالی جمهوری اسالمی ايران ازطريق فرهنگ سازی و آموزش های اخالقی در نظام نوين مالی در 
كاركنان و شاغلين در حرفه های علوم مالی نهادينه شود و ازطرفی قانون گذاران و تدوين كنندگان 
استانداردها نيز در راستای تطبيق خط مشی ها با ارزش های اخالقی در نظام مالی جمهوری اسالمی 

ايران، اين ارزش های اخالقی را شناسايی نمايند.
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تأثیر آموزش های اخالقی در نظام نوين مالی

آموزش يکی از پايه های اصلی توسعه در هر كشور و سازمانی است. طبيعی است كه هيچ 
توسعه ای با فساد قابل جمع نيست و فساد مالی يکی از موانع اصلی توسعه كشورها و سازمان ها تلقی 
می گردد. آموزش عالوه بر اين كه با فساد مبارزه می كند يک عامل پيشگيری كننده نيز محسوب 
می شود. پيشينه اخالق و آموزش در اصل به سه دهه پيش بازمی گردد كه گروهی از صاحب نظران 
مطرح كردند كه انسان ها در اثر تعامالت اجتماعی و آموزش درست اخالقی می توانند در شغل و 
حرفه خود كسب موفقيت كنند )بيک زاد و ديگران، 1389: 61(. برخی ديگر از صاحب نظران نيز 
بر اين باورند كه اخالق حرفه ای در فرهنگ سازمانی بايد با آموزش درست همراه باشد )زدينيک و 
اسکوچر، 2007: 517(. از ديدگاه جامعه شناسان بين فرهنگ سازمانی و اخالق حرفه ای يک رابطه 
چندوجهی وجود دارد؛ فرهنگ سازمانی بيشتر به قوانين و ساختار موجود در داخل سازمان توجه 
دارد، درحالی كه اخالق حرفه ای نشان دهنده ارزش ها، باورها و طرز تفکر عميق تر می باشد و تغيير 
فرهنگ سازمانی مشکل است ليکن می توان آن را بهبود بخشيد )امسنيل، 2009: 126(. آموزش 
اخالق امری ضروری و واجب است. با توجه به مطالعه يکی از صاحب نظران، آموزش موضوعات 
اخالقی كار بسيار دشوار و سختی به نظر می رسد، ولی درواقع اين آموزش به معنای ايجاد هنجارها و 
ارزش های استاندارد و واقعی است كه به نوبه خود موجب افزايش كارايی افراد و همچنين ظرفيت و 
توانايی شان و درست كاركردن و نگرش صحيح به حرفه و شغل خود می شود )برگهيگون، 1996: 
25(. اين آموزش اخالقی در چارچوب دانش، عادات و رفتار و نگرش ها شکل می گيرد. اخالق 
حرفه ای مطابق با آموزش اخالقی نقش مهمی در رشد و توسعه يک سازمان خواهد داشت )دوين، 
2006: 4(. عقيده جامعه شناسان بر اين است كه آموزش مجموعه ای از رفتارهای آگاهانه به افراد 
كمک می كند تا درست فکركنند و راه درست را از اشتباه تشخيص دهند، درست برخورد كردن 
را ياد بگيرند، به خود و ديگران اعتماد داشته باشند، تنش ها را دور كنند، روابط خود با سايرين را 
مستحکم تر سازند و برای حرفه خود ارزش و اهميت بيشتری قائل شوند )چونگ و پان، 2006: 1(. 
باتوجه به تدوين استانداردهای نظام نوين مالی و همچنين رسوايی های مالی كه طی دو دهه اخير در 
سطح دنيا اتفاق افتاده است و پيچيده تر شدن روزافزون محيط كاری شاغالن در حرفه های مالی و 
افزايش نقض اخالق و ميزان كارهای غيرقانونی، می بايد اخالق را از ابتدای فرايند تدوين استاندارد 
درنظر گرفت و ازطريق گنجاندن دروس اخالق در سرفصل های دانشگاهی به اقدامی بنيادی در 
اين حوزه دست يافت. در يک جمع بندی كلی آموزش مديران و كاركنان و نحوه برخورد با فساد 
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مالی، تشويق رسانه های ارتباط جمعی برای نظارت و افشای آزادانه فسادها، گنجاندن اصول و 
معيارهای اخالقی در برنامه های آموزشی، برخی از اقدامات تعيين كننده در ارتقای سالمت نظام 
نوين مالی خواهد بود. بنابراين می توان چنين بيان نمود كه نهادينه نمودن اخالق در برنامه های 
آموزشی نظام نوين مالی می تواند منجر به تأمين نياز جامعه به تربيت و پرورش شاغلين حرفه ای در 

نظام نوين مالی و حل مسائل پيچيده اخالقی توسط آن ها گردد.

نتیجه گیری

در اين مطالعه به نقش و اهميت اخالق در ارتقای سالمت نظام نوين مالی پرداخته شد. با 
توجه به مطالب مطروحه در اين مطالعه می توان به اين نتيجه رسيد كه اخالق به عنوان موضوعی 
فراگير كه همه جوانب زندگی بشر را پوشش داده است در پيشگيری از تقلب و فساد مالی نيز، 
تحت يک عامل اصلی شناخته شده است؛ بنابراين رعايت ارزش های اخالقی به عنوان مهم ترين 
خط مشی های هر حرفه در نظر گرفته می شود كه در نظام نوين مالی می تواند بر آگاهی در رفتار 
حرفه ای كاركنان، فرهنگ سازمانی، كنترل محيط و همچنين در پيشگيری از فساد مالی نقش مهمی 
داشته باشد. با آموزش اصول اخالقی و فرهنگ سازی در حرف علوم مالی در هر جامعه ای می توان 
از فساد در نظام های مالی جلوگيری نمود كه در اين مطالعه در اين راستا چارچوب مفهومی اخالق 
در ارتقای سالمت نظام نوين مالی ترسيم گرديد. در راستای آموزش اخالق باتوجه به چارچوب 
مفهومی ارائه شده در اين مطالعه می بايد ازطريق نهادينه نمودن اخالق در برنامه های آموزشی نظام 
نوين مالی كه منجر به تأمين نياز جامعه به تربيت و پرورش شاغلين حرفه ای در نظام نوين مالی و 

حل مسائل پيچيده اخالقی توسط آن ها می گردد، گام برداشت.

مالحظه های اخالقی

در اين پژوهش با معرفی منابع مورداستفاده، اصل اخالقی امانت داری علمی رعايت و حق 
معنوی مؤلفين آثار، محترم شمرده شده و ساير اصول اخالق علمی همچون رازداری و رضايت 

آگاهانه، رعايت شده است.
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آسیب شناسی اجرايی شدن فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبریحفظه ا... 
درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی

دكتر محمدرضا جابر انصاری1
 حميدرضا ياراحمدی2

 حامد ياراحمدی3

براساس اصول قانون اساسی ايران به ويژه اصل 110 قانون اساسی ابالغ و نظارت بر حسن اجرای 
سياست های كلی نظام برعهده مقام رهبری است. بر همين اساس ايشان در سال 1380 با نام گذاری سال 
رفتار علوی برای جلوگيری از اثرگذاری های منفی مفاسد اقتصادی بر اقتصاد كشور، اقدام به ابالغ 
فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی به سران قوای سه گانه بر لزوم شناسايی منافذ بروز فساد 
و ريشه كن كردن مفاسد اقتصادی فرمودند. لذا باگذشت بيش از 16 سال از ابالغ فرمان مذكور به نظر 
می رسد اجرای فرمان فوق مورد غفلت مسئولين امر بوده و به صرف تشکيل چندين جلسه مشترک 
يا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نمی توان اكتفا كرد. تأكيدها و بيانات مکرر معظم له درخصوص 
غفلت از اجرايی نمودن فرمان، بروز و انعکاس اخبار مفاسد كالن اقتصادی در دولت، مشکالت 
ايجادشده در معيشت مردم و ... از داليل مهم اغفال از اجرای فرمان بوده است. شکی نيست درصورت 
تحقق بندبند فرمايشات رهبری به ويژه فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی، اين پديده شوم 
ريشه كن شده و ماحصل آن اثرگذاری مثبت بر اقتصاد، سياست، اعتماد مردم و... می گردد. اين تحقيق 
سعی دارد با بررسی علل عدم اجرايی شدن فرمان مذكور، پيشنهادهايی را در راستای اجرايی شدن 
اين فرمان ارائه نمايد. از بين جامعه آماری براساس جدول مورگان- كرجسی، 150 نفر به عنوان نمونه 
آماری انتخاب شدند. برای انتخاب نمونه آماری، از نمونه گيری تصادفی ساده استفاده گرديد. روش 
تحقيق در پژوهش حاضر، توصيفی از نوع پيمايشی می باشد. برای جمع آوری از ابزار پرسش نامه 

1 - استاديار دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
 h_yarahmadi65@yahoo.com  2  - كارشناس ارشد رشته مديريت دولتی- دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد

3  - دانشجوی مقطع كارشناسی ارشد رشته مديريت بازرگانی- دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالير

 

mailto:h_yarahmadi65@yahoo.com
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محقق ساخته برای سنجش علل و ابعاد كج روی اداری استفاده شد. برای تعيين پايايی پرسش نامه حاضر 
ميزان ضريب اعتماد با روش آلفای كرونباخ محاسبه شده برابر 0.894 به دست آمد و اين عدد نمايانگر آن 
است كه پرسشنامه مورداستفاده از قابليت اعتماد و پايايی باال برخوردار است. برای تجزيه وتحليل داده 
از آزمون های كلموگروف – اسميرنوف تک نمونه ای، آزمون فريدمن و كروسکال واليس به كمک 
نرم افزار SPSS، استفاده گرديد. برای شناخت موانع اجرايی شدن فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری 
اقدام به مطالعه بيش از 90 مورد فيش سخنرانی معظم له و تأكيدات ايشان برای تحقق آن شد و مجموعاً 
25 مانع اساسی استخراج گرديد و آن  موانع در قالب پرسشنامه موانع اصلی در بين پنج گروه اصلی علما-

نخبگان-مديران اجرايی-مديران نظارتی و نمايندگان مجلس شورای اسالمی توزيع گرديد. از آزمون های 
كروسکال واليس برای بررسی تفاوت بين مقادير يک متغير در بين چند جامعه و برای رتبه بندی متغيرها از 
آزمون فريدمن استفاده گرديد. نتايج تحقيق نشان داد كه از ديد پنج گروه مذكور رتبه بندی و اولويت ها 
متفاوت می باشد. برهمين اساس 25 مانع اصلی ابتدا در بين كليه گروه ها يعنی در بين 150 نفر حجم نمونه 

رتبه بندی و سپس بين هرگروه جداگانه موردبررسی قرار گرفت.

واژگان کلیدی: راهکارهای اجرايی، فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری، مفاسد اقتصادی

مقدمه
فساد پديده ای  است كه كم وبيش در كليه كشورهای جهان وجود دارد. نوع، شکل، ميزان و 
قابليت اثرگذاری آن در هر كشوری بسته به نوع حاكميت ها متفاوت می باشد. پيامدهای منفی فساد 
منتج به اثرگذاری بر سازمان سياسی، اقتصادی، توسعه يافتگی كشورها و... می گردد و مهم ترين اثر 
منفی آن به اعتقاد انديشمندان اثرگذاری بر اعتماد عمومی است. دامنه مفاسد اقتصادی از يک عمل 
فردی از قبيل پرداخت رشوه تا يک عمل فراگير و عمومی تمام اركان سياسی حکومت را دربر 
می گيرد. آنچه محرز است فساد در هر نوع و با هر ميزانی موجب انحطاط است و وجود آن در بستر 
حاكميت ها اجتناب ناپذير می باشد. جرايمی از قبيل ارتشاء، جعل، تقلب، تبانی، اختالس و... كه از 
مصاديق مفاسد اقتصادی می باشند، جرايمی جديد نيستند و قدمتی به اندازه دولت ها دارند. )عبدالعی 
شاللوند 1377،116( باوجود چنين پيامدهای منفی می توان پيش بينی نمود كه مسير استعدادها 
و منابع بالقوه و بالفعل انسانی از روش های صحيح به سمت روش های ناصواب و سهل الوصول 
تغيير جهت دهد و با اشاعه آن به مرور ريشه های فساد در بين اليه های مختلف حکومتی تنومندتر 
شده و روش مقابله و ريشه كن نمودن آن سخت تر خواهد شد. بنابراين مقابله با مفاسد اقتصادی 
در عصر حاضر ضرورتی جدی و انکارناپذير است )عباس زادگان 13:1383(. در شرايط فعلی و 
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در كشورهای مختلف به ويژه كشورهای صنعتی مواردی از قبيل ارتشاء، اختالس، تبانی مالی و... 
هراز چندگاهی كشف و ازطريق رسانه های گوناگون منعکس می گردد. اين پيامدها موارد جديدی 
نيستند و قدمتی به اندازه تشکيل دولت ها دارند. برآيند اثرگذاری روانی انعکاس اين گونه اخبار در 
بين قشرهای مختلف دارای اهميت است. در كشور ايران نيز همچون ديگر كشورهای جهان پديده 
مفاسد اقتصادی با ويژگی های خود وجود دارد. اما شرايط فرهنگی، دينی و سياسی حکومت كه 
برآمده از ملت و پس از انقالب شکوهمند سال 1357 می باشد، شدت و شيوع مفاسد اقتصادی را 
كه با اصلی ترين شعار تشکيل حکومت يعنی ايجاد عدالت و رفع تبعيض در تضاد است برنمی تابد. 
حکومت جمهوری اسالمی ايران به رهبری امام راحل)ره( و پس ازآن حضرت آيت اهلل خامنه ای با 
پايه ريزی و اجرای مدلی جديد در اداره حکومت با عنوان واليت فقيه، معادالت جهانی را كه بر پايه 
مادی گرايی استوار بود را تغيير داد و به شخصيت انسان ارزش وااليی بخشيد. آنچه از بيانات رهبر 
فقيد و مقام معظم رهبری استنباط می شود، تأكيد بر مجريان حکومت در قوای سه گانه برای ارائه 

خدمت به ملت براساس شرع مقدس اسالم و باهدف جلوگيری از تضييع حقوق آن هاست.
براساس اصول قانون اساسی ايران به ويژه اصل 110 قانون اساسی ابالغ و نظارت بر حسن اجرای 
سياست های كلی نظام برعهده مقام رهبری است. بر همين اساس ايشان در سال 1380 با نام گذاری 
سال رفتار علوی برای جلوگيری از اثرگذاری های منفی مفاسد اقتصادی بر اقتصاد كشور، اقدام 
به ابالغ فرمان هشت ماده ای  مبارزه با مفاسد اقتصادی به سران قوای سه گانه بر لزوم شناسايی منافذ 

بروز فساد و ريشه كن كردن مفاسد اقتصادی فرمودند.
اما باگذشت بيش از 16 سال از ابالغ فرمان مذكور به نظر می رسد اجرای فرمان فوق مورد 
غفلت مسئولين امر بوده و به صرف تشکيل چندين جلسه مشترک يا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 
نمی توان اكتفا كرد. تأكيدات و بيانات مکرر معظم له درخصوص غفلت از اجرايی نمودن فرمان، 
بروز و انعکاس اخبار مفاسد كالن اقتصادی در دولت، مشکالت ايجادشده در معيشت مردم و ... 

از داليل مهم اغفال از اجرای فرمان بوده كه مردم وجود فساد را لمس می كنند.
شکی نيست درصورت تحقق بندبند فرمايشات رهبری به ويژه فرمان هشت ماده ای  مبارزه با 
مفاسد اقتصادی، اين پديده شوم ريشه كن شده و ماحصل آن اثرگذاری مثبت بر اقتصاد، سياست، 
اعتماد مردم و... می گردد. اين تحقيق سعی دارد با بررسی علل عدم اجرايی شدن فرمان مذكور، 

پيشنهادهايی را در راستای اجرايی شدن اين فرمان ارائه نمايد.
امروزه پژوهشگران و انديشمندان مختلف در حوزه های علوم سياسی، اقتصادی، فرهنگی و 
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اجتماعی با پرداختن به علل بروز فساد مالی، روش های پيشگيرانه و همچنين پيامدهای ناشی از بروز 
مفاسد اقتصادی و تأثير آن بر ساير فاكتورهای مهم اداره حکومت، دريچه جديدی را بر روش های 

چيستی و چرايی مفاسد اقتصادی گشوده اند.
بررسی آثار و تبعات بروز مفاسد اقتصادی از قبيل كاهش رشد اقتصادی، توسعه ملی، توزيع 
عادالنه ثروت و قدرت در بين مردم، افزايش فقر و... نشان می دهد درصورتی كه درصدد كاهش 
آن برنياييم، به سمت وسوی فرهنگ قدرت طلبی و مال اندوزی خواهيم رفت و كليه اين موارد به 

توسعه ناپايدار خواهد انجاميد )فتاح شريف 1388 :184(.
اساس و بنيان جمهوری اسالمی ايران بر پايه عدالت و خدمت به خلق بناشده است. فلذا براساس 
آموزه های شرع مقدس اسالم و تأكيدات امام راحل )ره( خدمت به خلق و گسترش عدالت موجب 
اعتماد عمومی به حاكميت اسالمی خواهد شد و درصورت عدم موفقيت در خدمت همه جانبه 

نارضايتی را از حاكميت اسالمی در سطوح و اقشار جامعه به دنبال خواهد داشت.
بروز پديده مفاسد اقتصادی تأثير بسيار منفی در اذهان عمومی جامعه به دنبال دارد. با توجه به 
بستر اسالمی و شرعی حاكميت اسالمی مشاهده برخی ناهنجاری های افراد در راستای رسيدن 
به مقاصد شوم خود ناپسند است. مقام معظم رهبری به استناد اصل 110 قانون اساسی با تبيين 
سياست های كلی نظام استراتژی نظام برای مقابله با مفاسد اقتصادی را در قالب يک فرمان به سران 

قوای سه گانه ابالغ فرمودند كه اين نوع ابالغ نشان از اهميت موضوع برای نظام دارد.

مبانی نظری
فساد: كلمه فساد 1 به معنی شکستن يا نقض كردن است و آنچه شکسته يا نقض می شود 

می تواند يک شيوه يا رفتار اخالقی اجتماعی يا مقررات اداری باشد )تانزی ويتو 1373 :149(.
در علم حقوق، فساد در مقابل صحت قرارگرفته »آن صفتی است كه به اعتبار آن صفت، آن عمل 

نمی تواند دارای آثار قانونی باشد.«)دكتر محمدجعفر جعفری، ايران تهران، انتشارات گنج دانش(
در فرهنگ وبستر2 فساد چنين تعريف شده »فساد عبارت از پاداشی نامشروع كه برای وادار 

كردن فرد به تخلف از وظيفه تخصيص داده می شود.«
به دليل جاه طلبی های شخصی، معرف  نای معتقد است كه فساد رفتاری است كه  ج. اس. 
انحراف از شيوه عادی انجام وظيفه باشد و به صورت تخلف از قوانين و مقررات و انجام اعمالی از 

قبيل ارتشاء، پارتی بازی و اختالس بروز نمايد)زاهدی،1372: 157(. 
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گونار ميردال دانشمند علوم اداری فساد را در معنای وسيع تری مورد مداقه قرار داده و می گويد 
»فساد به تمام شکل های گوناگون انحراف با اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و 

موقعيت شغلی قابل اطالق است.«
به عقيده ماكياولی فساد جريانی است كه طی آن موازين اخالقی افراد سست و فضيلت و تقوای 
آن ها به نابودی كشيده می شود. ازآنجايی كه بيشتر افراد ازنظر درجه تقوی و پرهيزكاری ضعيف 
هستند، زمينه فساد در آن ها همواره وجود دارد مگر زمانی كه تحت هدايت و نفوذ يک رهبر 

بزرگ قرار گيرند )زاهدی 1375: 18(.
يا  ذی نفع  شخص  از  دولت  كارمند  توسط  مال  يا  وجه  اخذ  رشوه خواری:  يا  ارتشاء 

رشوه دهنده برای انجام دادن يا ندادن كاری.

اختالس: برداشتن وجه نقد يا مال منقول از بيت المال توسط كارمند دولت با توسل به خدعه 
و نيرنگ.

تقلب: لطمه زدن به حقوق و منافع ديگران و حقوق دولت، سازمان يا نقض يک قانون در حين 
انجام فعاليت های اداری.

بهره مند  به منظور  به علل مختلف موجب تضييع حق از شخصی  تبعیض: هرگونه تفاوت 
گردانيدن من غير حق شخصی ديگر.

سوءاستفاده از مقام: استفاده از سمت خود به ضرر مردم يا اموال عمومی يا اموال سازمان 
متبوع به قصد انتفاع خود.

خیانت درامانت: استفاده از اموال دولتی به نحوی كه موجب اضرار و اتالف مال گردد.

امنیت اقتصادی: نظر رابرت ماندل امنيت اقتصادی عبارت است از: »ميزان حفظ و ارتقای 
شيوه زندگی مردم يک جامعه ازطريق تأمين كاالها و خدمات، از مجرای عملکرد داخلی و هم 

حضور در بازارهای بين المللی.

اهداف تحقیق
هر تحقيقی با توجه به موضوع خاص آن، هدف يا اهدافی را دنبال می كند. اصوالً تحقيقات به 
دو دليل و منظور انجام می گيرد، نخست حل مشکل يا مشکالتی كه در عصر حاضر در محل بروز 
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نواقص وجود دارد و در مرحله دوم باهدف افزودن به مجموعه دانش بشری در زمينه خاصی كه 
موردتوجه و عاليق محقق است صورت می گيرد. هنگامی كه با هدف برخورداری از نتايج برای حل 

مسائل موجود در سازمان به تحقيق می پردازيم آن را تحقيق كاربردی می ناميم )سکاران 1385 :8(.
هدف اصلی از تحقيق حاضر شناسايی آسيب ها و ارائه راهکارهای اجرايی شدن فرمان هشت 
ماده ای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی است كه اجرايی نمودن آن موجب 
ريشه كن شدن پديده فساد و بهبود شرايط اقتصادی خواهد شد. برای رسيدن به اين منظور اهداف 

زير مدنظر بوده است:

رهبری . 1 معظم  مقام  ماده ای  فرمان هشت  موانع محقق شدن  بررسی  و  شناسايی 
درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی

تعيين ترتيب اولويت، اهميت و اثرگذاری موانع عدم تحقق فرمان. 2
شناسايی راهکارهای اجرايی شدن فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی. 3

سؤاالت تحقیق:

ابعاد موانع تحقق و اجرايی شدن فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری درخصوص . 1
مبارزه با مفاسد اقتصادی چيست؟

ترتيب اولويت، اهميت و اثرگذاری موانع عدم تحقق فرمان كدام اند؟. 2
راهکارهای اجرايی شدن فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی كدام اند؟. 3

روش تحقیق
اين تحقيق ازنظر دسته بندی مبتنی بر هدف و جزء تحقيقات كاربردی محسوب می شود، 
چراكه هدف از اين تحقيق، به كارگيری نتايج آن به منظور ارائه پيشنهادهای عملی است و برحسب 
نحوه جمع آوری داده ها جزء تحقيقات توصيفی – پيمايشی است. انجام چنين تحقيقی صرفاً برای 
شناسايی شرايط موجود و ياری رساندن به فرآيند تصميم گيری می باشد. جامعه آماری در اين 
تحقيق را پنج گروه )عالمان دينی(، نظريه پردازان و نخبگان در علوم سياسی، اجتماعی، اقتصادی 
و مديران اجرايی در قوای سه گانه و مديران نظارتی و نمايندگان مجلس اعم از مرد و زن و با هر 

تركيب سنی و جنسيتی تشکيل می دهند. جامعه آماری در اين تحقيق 150 نفر بوده است.
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شرايط گروها به شرح زير می باشد:
گروه اول: علما با داشتن حداقل درجه اجتهاد	 
گروه دوم: نخبگان و نظريه پردازان با تحصيالت حداقل مدرک دكتری در يکی از 	 

رشته های مديريت، علوم سياسی، اجتماعی و...
گروه سوم: مديران اجرايی با حداقل 5 سال سابقه مديريت در سطوح ميانی	 
گروه چهارم: مديران نظارتی با حداقل 10 سال سابقه نظارتی، قضاوت و مديريت در 	 

دستگاه قضايی، سازمان بازرسی، ديوان محاسبات و...
گروه پنجم: نمايندگان مجلس شورای اسالمی	 

برای جمع آوری اطالعات در اين تحقيق از پرسشنامه استفاده گرديد. پرسشنامه مورداستفاده در 
اين تحقيق از نوع نگرش سنجی و براساس مقياس ليکرت تنظيم شده است. به اين منظور پرسشنامه 
محقق ساخته ای برای بررسی ابعاد و علل كج روی های اداری مشتمل بر 25 سؤال مختلف كه در اين 
پرسشنامه ابتدا به بررسی راهکارهايی اجرايی شدن فرمان هشت ماده ای رهبری درخصوص مبارزه 
با مفاسد اقتصادی پرداخته شده است و روايی آن ها توسط اساتيد محترم دانشگاه موردبازنگری 
قرارگرفته است. برای سنجش پايايی پرسش نامه ابتدا 25 پرسش نامه به صورت پيش آزمون توزيع 
و جمع آوری گرديد و پس از محاسبه ضريب آلفای كرونباخ به وسيله نرم افزار SPSS پايايی 
آن برابر 894/. محاسبه گرديد كه حاكی از پايايی در سطح عالی می باشد. در اين تحقيق، برای 
تجزيه وتحليل اطالعات از دو روش آمار توصيفی و آمار استنباطی استفاده شده است. آمار توصيفی 
برای برآورد توزيع فراوانی، درصد، ميانگين، جداول و نمودارها به كار رفته است و به منظور آزمون 

سؤاالت، از آزمون رتبه بندی فريدمن و كروسکال واليس استفاده شده است.

آزمون تعیین نرمال داده ها
H0: نرمال بودن توزيع متغير مورد بررسی.

H1: عدم نرمال بودن توزيع متغير مورد بررسی.
درصورتی كه سطح معنی داری آزمون كمتر از 0.05 باشد فرض صفر را رد كرده و با اطمينان 
95% می توان گفت توزيع داده ها نرمال نيست. درصورتی كه سطح معنی داری آزمون بيشتر از 

0.05 باشد فرض صفر را می پذيريم و توزيع داده ها نرمال است.
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جدول شماره 1: آزمون کولموگروف- اسمیرنف

نمايندگانمديران نظارتیمديران اجرايینخبگانعلمامتغیرها

3030303030تعداد

1.981.971.901.952.02میانگین

0.2160.1460.2060.2350.316انحراف استاندارد

0.1700.1110.1950.2250.125تفاوت مطلق

0.0920.1110.0950.2250.125تفاوت مثبت

0.125-0.159-0.195-0.086-0.170-تفاوت منفی

Z0.9340.6071.0461.2320.687

0/0080/0150/0160/0060/003سطح معناداری

مطابق جدول فوق، چون سطح معنی داری متغير از 0.05 كوچک تر است، بنابراين با اطمينان 
آزمون های  از  بايد  فرضيات  كليه  برای  نيست. پس  نرمال  متغيرها  توزيع  می توان گفت   %95

ناپارامتری رتبه بندی فريدمن استفاده نمود.

بررسی سؤال اول تحقیق:
بين پاسخ های پنج گروه درباره موانع اجرايی شدن فرمان هشت ماده ای تفاوت وجود دارد؟

فرض صفر H0: اولويت های پاسخ دهندگان يکسان است.
فرض مخالف H1: دست كم دو اولويت متفاوت است.

جدول شماره 2: آزمون فريدمن

150تعداد داده ها

1.049مقدار آماره کای دو

4درجه آزادی

Sig0.902

با توجه به جدول شماره 2 و نتيجه آزمون فريدمن به دليل اينکه sig محاسبه شده بزرگ تر از 5 
درصد است، دليلی بر رد فرض صفر در اين تحقيق يافت نشد. يعنی اولويت های پاسخ دهندگان 
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در پنج گروه علما، نخبگان، مديران اجرايی، مديران نظارتی و نمايندگان درباره موانع اجرايی شدن 
فرمان هشت ماده ای تفاوت معناداری وجود ندارد و اين اولويت ها در پنج گروه ذكرشده يکسان 

است. ميانگين رتبه به دست آمده در جدول زير نمايش داده  شده است:

جدول شماره 3: میانگین رتبه ها

میانگین رتبهاولويت متغیرهاگويه ها

3.18يکسان1- علما

2.83يکسان2- نخبگان

2.97يکسان3- مديران اجرايی

2.90يکسان4- مديران نظارتی

3.12يکسان5- نمايندگان

بررسی سؤال دوم تحقیق:
بين پاسخ های علما به پرسش های موانع اجرايی شدن فرمان هشت ماده ای تفاوت وجود دارد؟

فرض صفر H0: اولويت های پاسخ های علما به پرسش های موانع اجرايی شدن فرمان هشت 
ماده ای يکسان است.

فرض مخالف H1: دست كم پاسخ علما به دو اولويت متفاوت است.

جدول شماره 4: آزمون فريدمن

30تعداد داده ها

80.822مقدار آماره کای دو

24درجه آزادی

Sig0.000

با توجه به جدول شماره 4 و نتيجه آزمون فريدمن به دليل اينکه sig محاسبه شده كوچک تر 
از 5 درصد است، فرض صفر رد می شود. يعنی بين نظرات علما درخصوص بيست وپنج مانع 
شناسايی شده، تفاوت معناداری وجود دارد و اين اولويت ها يکسان نيستند. برای بررسی ميزان 

اهميت هر سؤال ازنظر علما به جدول زير مراجعه می گردد:
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جدول شماره 5: بررسی اولويت پرسش ها ازنظر علما

اولويتمیانگین رتبهگويه ها

111.025- غفلت مسئولين

28.971- تجمل زدگی زندگی برخی مديران اجرايی و نظارتی

313.1714- عدم مشاركت همه جانبه مردم

411.8311- تعامل و همکاری قوای سه گانه

511.056- ضعف قانون در برخورد با متخلفين و مفسدين اقتصادی

612.9013- اطاله دادرسی در پرونده های مفسدان اقتصادی

714.6718- افزون طلبی افراد در دستگاه ها كه موجب فساد می شود

89.522- وساطت و اعمال نفوذ و قدرت در پرونده مفسدان اقتصادی

911.609- غيرشفاف بودن قوانين مربوط به نظارت بر فعاليت ها و معامالت كالن اقتصادی

1016.0222- انحصار قدرت و نفوذ در يد مسئولين دولتی در تصميم گيری های كالن اقتصادی

1114.8320- عدم تخصيص بودجه درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی

1215.6021-گسترش و ريشه دار شدن فساد به مرور زمان

1311.7510- عدم تشويق مديران سالم و درستکار دولتی

1414.7719- وجود برخی فرصت های نابرابر در فعاليت های اقتصادی دولتی و خصوصی

1510.954- عدم تبليغ كاربردی شعائر دينی در راستای خودسازی در دستگاه های دولتی

1613.2215- سوءاستفاده سياسی از سوی برخی گروه ها در برخورد با مفسدان اقتصادی

1713.4316- عدم مراقبت دائم مديران از نفوذ فساد در سيستم تحت امر

1814.0717- عدم اقدام و برخورد به موقع و سنجيده با مفسدان اقتصادی

1916.0823- بيم از فرار سرمايه گذار باهدف مبارزه با مفاسد اقتصادی

2010.553- فضاسازی رسانه ای  و ايجاد جنجال و هياهو در پرونده های مفسدان اقتصادی

2116.7824- زير سؤال بردن بی جهت اشخاص و مسئولين در زمينه مفاسد اقتصادی

2211.478- تهاجم عليه مبارزان مفاسد اقتصادی در دستگاه های نظارتی و اجرايی

2317.2725- آلوده شدن مبارزان مفاسد اقتصادی به تخلف و فساد

2412.1312- نفوذ افراد مسئله دار به سيستم مبارزه با مفاسد اقتصادی

2511.377- عدم آسيب شناسی منافذ بروز فساد در دستگاه های دولتی

با توجه به جدول شماره 5 ازآنجاكه پرسش های شماره دو با رتبه 8.97، هشت با رتبه 9.52، 
بيست با رتبه 10.55، يک با رتبه 11.02 و شانزده با رتبه 13.22  به ترتيب دارای كمترين رتبه 
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می باشد، لذا ازنظر علما بيشترين اولويت موانع اجرايی شدن فرمان هشت ماده ای به ترتيب در 
اين سؤاالت می باشد و همچنين پرسش های شماره بيست وسه با رتبه 17.27، بيست ويک با رتبه 
16.78، نوزده با رتبه 16.08، ده با رتبه 16.02 و دوازده با رتبه 15.60 به ترتيب دارای بيشترين رتبه 

و كمترين اولويت می باشد.

بررسی سؤال سوم تحقیق:
بين پاسخ های نخبگان به پرسش های موانع اجرايی شدن فرمان هشت ماده ای تفاوت وجود 

دارد؟
فرض صفر H0: اولويت های پاسخ های نخبگان به پرسش های موانع اجرايی شدن فرمان هشت 

ماده ای يکسان است.
فرض مخالف H1: دست كم پاسخ نخبگان به دو اولويت متفاوت است.

جدول شماره 6: آزمون فريدمن

30تعداد داده ها

47.735مقدار آماره کای دو

24درجه آزادی
Sig0.003

با توجه به جدول شماره 6 و نتيجه آزمون فريدمن به دليل اينکه  sig محاسبه شده كوچک تر از 
5 درصد است، فرض صفر رد می شود. يعنی بين نظرات نخبگان به بيست وپنج مانع شناسايی شده 
تفاوت معناداری وجود دارد و اين اولويت ها يکسان نيستند. برای بررسی ميزان اهميت هر سؤال 

ازنظر نخبگان به جدول زير مراجعه می گردد:

جدول شماره 7: بررسی اولويت پرسش ها ازنظر نخبگان

اولويتمیانگین رتبهگويه ها

114.8022- غفلت مسئولين

213.3514- تجمل زدگی زندگی برخی مديران اجرايی و نظارتی

314.5521- عدم مشاركت همه جانبه مردم

412.3811- تعامل و همکاری قوای سه گانه



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال هشتم، شماره 30/ زمستان 1395 62

اولويتمیانگین رتبهگويه ها

511.004- ضعف قانون در برخورد با متخلفين و مفسدين اقتصادی

611.657- اطاله دادرسی در پرونده های مفسدان اقتصادی

712.2810- افزون طلبی افراد در دستگاه ها كه موجب فساد می شود

811.788- وساطت و اعمال نفوذ و قدرت در پرونده مفسدان اقتصادی

913.0312- غيرشفاف بودن قوانين مربوط به نظارت بر فعاليت ها و معامالت كالن اقتصادی

1012.179- انحصار قدرت و نفوذ در يد مسئولين دولتی در تصميم گيری های كالن اقتصادی

1116.0324- عدم تخصيص بودجه درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی

1211.256-گسترش و ريشه دار شدن فساد به مرور زمان

1310.482- عدم تشويق مديران سالم و درستکار دولتی

1414.0318- وجود برخی فرصت های نابرابر در فعاليت های اقتصادی دولتی و خصوصی

1514.4019- عدم تبليغ كاربردی شعائر دينی در راستای خودسازی در دستگاه های دولتی

1616.1025- سوءاستفاده سياسی از سوی برخی گروه ها در برخورد با مفسدان اقتصادی

1710.673- عدم مراقبت دائم مديران از نفوذ فساد در سيستم تحت امر

1811.015- عدم اقدام و برخورد به موقع و سنجيده با مفسدان اقتصادی

1915.5023- بيم از فرار سرمايه گذار باهدف مبارزه با مفاسد اقتصادی

2014.6720- فضاسازی رسانه ای  و ايجاد جنجال و هياهو در پرونده های مفسدان اقتصادی

2110.271- زير سؤال بردن بی جهت اشخاص و مسئولين در زمينه مفاسد اقتصادی

2213.2813- تهاجم عليه مبارزان مفاسد اقتصادی در دستگاه های نظارتی و اجرايی

2313.3715- آلوده شدن مبارزان مفاسد اقتصادی به تخلف و فساد

2413.9716- نفوذ افراد مسئله دار به سيستم مبارزه با مفاسد اقتصادی

2513.9817- عدم آسيب شناسی منافذ بروز فساد در دستگاه های دولتی

با توجه به جدول شماره 7 ازآنجاكه پرسش های شماره بيست ويک با رتبه 10.27، سيزده با رتبه 
10.48، هفده با رتبه 10.67، پنج با رتبه 11.00 و هجده با رتبه 11.01 به ترتيب دارای كمترين رتبه 
می باشد، لذا ازنظر نخبگان بيشترين اولويت موانع اجرايی شدن فرمان هشت ماده ای به ترتيب در 
اين سؤاالت بوده است و همچنين پرسش های شماره شانزده با رتبه 16.10، يازده با رتبه 16.03، 
نوزده با رتبه 15.50، يک با رتبه 14.80 و سه با رتبه 14.55 به ترتيب دارای بيشترين رتبه و كمترين 

اولويت می باشد.
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بررسی سؤال سوم تحقیق:
بين پاسخ های نخبگان به پرسش های موانع اجرايی شدن فرمان هشت ماده ای تفاوت وجود 

دارد؟
فرض صفر H0: اولويت های پاسخ های نخبگان به پرسش های موانع اجرايی شدن فرمان هشت 

ماده ای يکسان است.
فرض مخالف H1: دست كم پاسخ نخبگان به دو اولويت متفاوت است.

جدول شماره 8: آزمون فريدمن

30تعداد داده ها
47.735مقدار آماره کای دو

24درجه آزادی
Sig0.003

با توجه به جدول شماره 8  و نتيجه آزمون فريدمن به دليل اينکه sig محاسبه شده كوچک تر از 
5 درصد است، فرض صفر رد می شود. يعنی بين نظرات نخبگان به بيست وپنج مانع شناسايی شده 
تفاوت معناداری وجود دارد و اين اولويت ها يکسان نيستند. برای بررسی ميزان اهميت هر سؤال 

ازنظر نخبگان به جدول زير مراجعه می گردد:

جدول شماره 9: بررسی اولويت پرسش ها ازنظر نخبگان

اولويتمیانگین رتبهگويه ها

114.8022- غفلت مسئولين

213.3514- تجمل زدگی زندگی برخی مديران اجرايی و نظارتی

314.5521- عدم مشاركت همه جانبه مردم

412.3811- تعامل و همکاری قوای سه گانه

511.004- ضعف قانون در برخورد با متخلفين و مفسدين اقتصادی

611.657- اطاله دادرسی در پرونده های مفسدان اقتصادی

712.2810- افزون طلبی افراد در دستگاه ها كه موجب فساد می شود

811.788- وساطت و اعمال نفوذ و قدرت در پرونده مفسدان اقتصادی
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اولويتمیانگین رتبهگويه ها

913.0312- غيرشفاف بودن قوانين مربوط به نظارت بر فعاليت ها و معامالت كالن اقتصادی

1012.179- انحصار قدرت و نفوذ در يد مسئولين دولتی در تصميم گيری های كالن اقتصادی

1116.0324- عدم تخصيص بودجه درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی

1211.256-گسترش و ريشه دار شدن فساد به مرور زمان

1310.482- عدم تشويق مديران سالم و درستکار دولتی

1414.0318- وجود برخی فرصت های نابرابر در فعاليت های اقتصادی دولتی و خصوصی

1514.4019- عدم تبليغ كاربردی شعائر دينی در راستای خودسازی در دستگاه های دولتی

1616.1025- سوءاستفاده سياسی از سوی برخی گروه ها در برخورد با مفسدان اقتصادی

1710.673- عدم مراقبت دائم مديران از نفوذ فساد در سيستم تحت امر

1811.015- عدم اقدام و برخورد به موقع و سنجيده با مفسدان اقتصادی

1915.5023- بيم از فرار سرمايه گذار باهدف مبارزه با مفاسد اقتصادی

2014.6720- فضاسازی رسانه ای  و ايجاد جنجال و هياهو در پرونده های مفسدان اقتصادی

2110.271- زير سؤال بردن بی جهت اشخاص و مسئولين در زمينه مفاسد اقتصادی

2213.2813- تهاجم عليه مبارزان مفاسد اقتصادی در دستگاه های نظارتی و اجرايی

2313.3715- آلوده شدن مبارزان مفاسد اقتصادی به تخلف و فساد

2413.9716- نفوذ افراد مسئله دار به سيستم مبارزه با مفاسد اقتصادی

2513.9817- عدم آسيب شناسی منافذ بروز فساد در دستگاه های دولتی

با توجه به جدول شماره 7 ازآنجاكه پرسش های شماره بيست ويک با رتبه 10.27، سيزده با رتبه 
10.48، هفده با رتبه 10.67، پنج با رتبه 11.00 و هجده با رتبه 11.01 به ترتيب دارای كمترين رتبه 
می باشد، لذا ازنظر نخبگان بيشترين اولويت از موانع اجرايی شدن فرمان هشت ماده ای به ترتيب 
در اين سؤاالت می باشد و همچنين پرسش های شماره شانزده با رتبه 16.10، يازده با رتبه 16.03، 
نوزده با رتبه 15.50، يک با رتبه 14.80 و سه با رتبه 14.55 به ترتيب دارای بيشترين رتبه و كمترين 

اولويت می باشد.

بررسی سؤال سوم تحقیق:
بين پاسخ های مديران اجرايی به پرسش های موانع اجرايی شدن فرمان هشت ماده ای تفاوت 

وجود دارد؟
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فرض صفر H0: اولويت های پاسخ های مديران اجرايی به پرسش های موانع اجرايی شدن فرمان 
هشت ماده ای يکسان است.

فرض مخالف H1: دست كم پاسخ مديران اجرايی به دو اولويت متفاوت است.

جدول شماره 10: آزمون فريدمن

30تعداد داده ها
54.381مقدار آماره کای دو

24درجه آزادی
Sig0.000

با توجه به جدول شماره 10 و نتيجه آزمون فريدمن به دليل اينکه sig محاسبه شده كوچک تر 
از 5 درصد است، فرض صفر رد می شود. يعنی بين نظرات مديران اجرايی به بيست وپنج مانع 
شناسايی شده تفاوت معناداری وجود دارد و اين اولويت ها يکسان نيستند. برای بررسی ميزان 

اهميت هر سؤال ازنظر مديران اجرايی به جدول زير مراجعه می گردد:

جدول شماره 11: بررسی اولويت پرسش ها ازنظر مديران اجرايی

اولويتمیانگین رتبهگويه ها

113.0213- غفلت مسئولين
211.435- تجمل زدگی زندگی برخی مديران اجرايی و نظارتی

316.4824- عدم مشاركت همه جانبه مردم
413.2315- تعامل و همکاری قوای سه گانه

59.571- ضعف قانون در برخورد با متخلفين و مفسدين اقتصادی
613.2014- اطاله دادرسی در پرونده های مفسدان اقتصادی

714.9722- افزون طلبی افراد در دستگاه ها كه موجب فساد می شود
814.1718- وساطت و اعمال نفوذ و قدرت در پرونده مفسدان اقتصادی

910.854- غيرشفاف بودن قوانين مربوط به نظارت بر فعاليت ها و معامالت كالن اقتصادی
1015.0023- انحصار قدرت و نفوذ در يد مسئولين دولتی در تصميم گيری های كالن اقتصادی

1113.4717- عدم تخصيص بودجه درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی
1212.2310-گسترش و ريشه دار شدن فساد به مرور زمان
1314.2820- عدم تشويق مديران سالم و درستکار دولتی

1412.079- وجود برخی فرصت های نابرابر در فعاليت های اقتصادی دولتی و خصوصی
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اولويتمیانگین رتبهگويه ها

1513.9218- عدم تبليغ كاربردی شعائر دينی در راستای خودسازی در دستگاه های دولتی
1611.808- سوءاستفاده سياسی از سوی برخی گروه ها در برخورد با مفسدان اقتصادی

1714.7021- عدم مراقبت دائم مديران از نفوذ فساد در سيستم تحت امر
1810.232- عدم اقدام و برخورد به موقع و سنجيده با مفسدان اقتصادی

1911.777- بيم از فرار سرمايه گذار باهدف مبارزه با مفاسد اقتصادی
2017.0725- فضاسازی رسانه ای  و ايجاد جنجال و هياهو در پرونده های مفسدان اقتصادی

2113.4316- زير سؤال بردن بی جهت اشخاص و مسئولين در زمينه مفاسد اقتصادی
2211.626- تهاجم عليه مبارزان مفاسد اقتصادی در دستگاه های نظارتی و اجرايی

2313.0012- آلوده شدن مبارزان مفاسد اقتصادی به تخلف و فساد
2412.8711- نفوذ افراد مسئله دار به سيستم مبارزه با مفاسد اقتصادی

2510.633- عدم آسيب شناسی منافذ بروز فساد در دستگاه های دولتی

با رتبه  با رتبه 9.57، هجده  پنج  به جدول شماره 9 ازآنجاكه پرسش های شماره  با توجه 
10.23، بيست وپنج با رتبه 10.63، نه با رتبه 10.85 و دو با رتبه 11.43 به ترتيب دارای كمترين 
رتبه می باشد، لذا ازنظر مديران اجرايی بيشترين اولويت موانع اجرايی شدن فرمان هشت ماده ای 
به ترتيب در اين سؤاالت  می باشد و همچنين پرسش های شماره بيست با رتبه 17.07، سه با رتبه 
16.48، ده با رتبه 15.00، هفت با رتبه 14.97 و هفده با رتبه 14.70 به ترتيب دارای بيشترين 

رتبه و كمترين اولويت می باشد.

بررسی سؤال سوم تحقیق:
بين پاسخ های مديران نظارتی به پرسش های موانع اجرايی شدن فرمان هشت ماده ای تفاوت 

وجود دارد؟
فرض صفر H0: اولويت های پاسخ های مديران نظارتی به پرسش های موانع اجرايی شدن فرمان 

هشت ماده ای يکسان است.
فرض مخالف H1: دست كم پاسخ مديران نظارتی به دو اولويت متفاوت است.

جدول شماره 12: آزمون فريدمن

30تعداد داده ها
68.013مقدار آماره کای دو

24درجه آزادی
Sig0.000
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با توجه به جدول شماره 12 و نتيجه آزمون فريدمن به دليل اينکه sig محاسبه شده كوچک تر 
از 5 درصد است، فرض صفر رد می شود. يعنی بين نظرات مديران نظارتی به بيست وپنج مانع 
شناسايی شده تفاوت معناداری وجود دارد و اين اولويت ها يکسان نيستند. برای بررسی ميزان 

اهميت هر سؤال ازنظر مديران نظارتی به جدول زير مراجعه می گردد:

جدول شماره 13: بررسی اولويت پرسش ها ازنظر مديران نظارتی

اولويتمیانگین رتبهگويه ها

111.709- غفلت مسئولين

210.574- تجمل زدگی زندگی برخی مديران اجرايی و نظارتی

310.453- عدم مشاركت همه جانبه مردم

49.801- تعامل و همکاری قوای سه گانه

510.736- ضعف قانون در برخورد با متخلفين و مفسدين اقتصادی

611.658- اطاله دادرسی در پرونده های مفسدان اقتصادی

713.1714- افزون طلبی افراد در دستگاه ها كه موجب فساد می شود

812.5011- وساطت و اعمال نفوذ و قدرت در پرونده مفسدان اقتصادی

915.6822- غيرشفاف بودن قوانين مربوط به نظارت بر فعاليت ها و معامالت كالن اقتصادی

1013.7017- انحصار قدرت و نفوذ در يد مسئولين دولتی در تصميم گيری های كالن اقتصادی

1110.422- عدم تخصيص بودجه درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی

1211.9510-گسترش و ريشه دار شدن فساد به مرور زمان

1313.1815- عدم تشويق مديران سالم و درستکار دولتی

1410.705- وجود برخی فرصت های نابرابر در فعاليت های اقتصادی دولتی و خصوصی

1514.4018- عدم تبليغ كاربردی شعائر دينی در راستای خودسازی در دستگاه های دولتی

1616.2424- سوءاستفاده سياسی از سوی برخی گروه ها در برخورد با مفسدان اقتصادی

1715.2021- عدم مراقبت دائم مديران از نفوذ فساد در سيستم تحت امر

1813.5516- عدم اقدام و برخورد به موقع و سنجيده با مفسدان اقتصادی

1912.6212- بيم از فرار سرمايه گذار باهدف مبارزه با مفاسد اقتصادی

2016.6825- فضاسازی رسانه ای  و ايجاد جنجال و هياهو در پرونده های مفسدان اقتصادی

2111.126- زير سؤال بردن بی جهت اشخاص و مسئولين در زمينه مفاسد اقتصادی
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اولويتمیانگین رتبهگويه ها

2215.0020- تهاجم عليه مبارزان مفاسد اقتصادی در دستگاه های نظارتی و اجرايی

2316.2323- آلوده شدن مبارزان مفاسد اقتصادی به تخلف و فساد

2414.8819- نفوذ افراد مسئله دار به سيستم مبارزه با مفاسد اقتصادی

2512.9013- عدم آسيب شناسی منافذ بروز فساد در دستگاه های دولتی

با توجه به جدول شماره 11 از آنجا كه پرسش های شماره چهار با رتبه 9.80، يازده با رتبه 
10.42، سه با رتبه 10.45، دوبا رتبه 10.57 و چهارده با رتبه 10.70 به ترتيب دارای كمترين رتبه 
می باشد، لذا از نظر مديران نظارتی بيشترين اولويت موانع اجرايی شدن فرمان هشت ماده ای به 
ترتيب در اين سؤاالت می باشد و همچنين پرسش های شماره بيست با رتبه 16.68، شانزده با رتبه 
16.24، بيست و سه با رتبه 16.23، نه با رتبه 15.68 و هفده با رتبه 15.20 به ترتيب دارای بيشترين 

رتبه و كمترين اولويت می باشد.
بررسی سؤال سوم تحقیق:

بين پاسخ های نمايندگان به پرسش های موانع اجرايی شدن فرمان هشت ماده ای تفاوت وجود دارد؟
فرض صفر H0: اولويت های پاسخ های نمايندگان به پرسش های موانع اجرايی شدن فرمان 

هشت ماده ای يکسان است.
فرض مخالف H1: دست كم پاسخ نمايندگان به دو اولويت متفاوت است.

جدول شماره 14: آزمون فريدمن

30تعداد داده ها
70.015مقدار آماره کای دو

24درجه آزادی
Sig0.000

با توجه به جدول شماره 14 و نتيجه آزمون فريدمن به دليل اينکه sig محاسبه شده كوچک تر 
از 5 درصد است، فرض صفر رد می شود. يعنی بين نظرات نمايندگان به بيست و پنج مانع شناسايی 
شده تفاوت معناداری وجود داردو اين اولويت ها يکسان نيستند. برای بررسی ميزان اهميت هر 

سؤال از نظر نمايندگان به جدول زير مراجعه می گردد:
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جدول شماره 15: بررسی اولويت پرسش ها از نظرنمايندگان مجلس شورای اسالمی

اولويتمیانگین رتبهگويه ها

113.2015- غفلت مسئولين
216.1823- تجمل زدگی زندگی برخی مديران اجرايی و نظارتی

315.6321- عدم مشاركت همه جانبه مردم
414.2319- تعامل و همکاری قوای سه گانه

511.005- ضعف قانون در برخورد با متخلفين و مفسدين اقتصادی
616.2224- اطاله دادرسی در پرونده های مفسدان اقتصادی

79.131- افزون طلبی افراد در دستگاه ها كه موجب فساد می شود
813.1314- وساطت و اعمال نفوذ و قدرت در پرونده مفسدان اقتصادی

911.056- غيرشفاف بودن قوانين مربوط به نظارت بر فعاليت ها و معامالت كالن اقتصادی
1016.4225- انحصار قدرت و نفوذ در يد مسئولين دولتی در تصميم گيری های كالن اقتصادی

1110.453- عدم تخصيص بودجه درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی
1212.9513-گسترش و ريشه دار شدن فساد به مرور زمان
1312.9312- عدم تشويق مديران سالم و درستکار دولتی

1415.8322- وجود برخی فرصت های نابرابر در فعاليت های اقتصادی دولتی و خصوصی
1512.8511- عدم تبليغ كاربردی شعائر دينی در راستای خودسازی در دستگاه های دولتی

1611.529- سوءاستفاده سياسی از سوی برخی گروه ها در برخورد با مفسدان اقتصادی
1713.4716- عدم مراقبت دائم مديران از نفوذ فساد در سيستم تحت امر
1815.2520- عدم اقدام و برخورد به موقع و سنجيده با مفسدان اقتصادی

1911.388- بيم از فرار سرمايه گذار باهدف مبارزه با مفاسد اقتصادی
2010.352- فضاسازی رسانه ای  و ايجاد جنجال و هياهو در پرونده های مفسدان اقتصادی

2111.8710- زير سؤال بردن بی جهت اشخاص و مسئولين در زمينه مفاسد اقتصادی
2210.884- تهاجم عليه مبارزان مفاسد اقتصادی در دستگاه های نظارتی و اجرايی

2313.8817- آلوده شدن مبارزان مفاسد اقتصادی به تخلف و فساد
2413.9718- نفوذ افراد مسئله دار به سيستم مبارزه با مفاسد اقتصادی

2511.227- عدم آسيب شناسی منافذ بروز فساد در دستگاه های دولتی

با توجه به جدول شماره 13 از آنجا كه پرسش های شماره هفت با رتبه 9.13، بيست با رتبه 
10.35، يازده با رتبه 10.45، بيست و دو با رتبه 10.88 و پنج با رتبه 11.00 به ترتيب دارای كمترين 
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رتبه می باشد، لذا از نظر نمايندگان بيشترين اولويت موانع اجرايی شدن فرمان هشت ماده ای به 
ترتيب در اين سؤاالت می باشد و همچنين پرسش های شماره ده با رتبه 16.42، شش با رتبه 16.22، 
دو با رتبه 16.18، چهارده با رتبه 15.83 و سه با رتبه 15.63 به ترتيب دارای بيشترين رتبه و كمترين 

اولويت می باشد.

نتیجه گیری
مقايسه ده اولويت های برتر از نظر پنج گروه اصلی

در جدول زير ده اولويت برتر كه شامل دو اولويت برتر در هر گروه می باشد به نمايش گذاشته 
شده است:

جدول 16- مقايسه کلی اولويت ها از نظر پنج گروه اصلی

رتبهگروهاولويت ها

8.97علما1-تجمل زدگی زندگی برخی مديران اجرايی و نظارتی

9.52علما2- وساطت واعمال نفوذ و قدرت درپرونده مفسدان اقتصادی

10.27نخبگان3-زيرسؤال بردن بی جهت اشخاص ومسئولين در زمينه مفساد اقتصادی

10.48نخبگان4-عدم تشويق مديران سالم ودرستکاردولتی

9.57مديران اجرايی5-ضعف قانون در برخورد با متخلفين و مفسدين اقتصادی

10.23مديران اجرايی6- عدم اقدام و برخورد به موقع و سنجيده با مفسدان اقتصادی

9.80مديران نظارتی7- تعامل وهمکاری قوای سه گانه

1.42مديران نظارتی8- عدم تخصيص بودجه درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی

9.13نمايندگان9- فزون طلبی افراد در دستگاه ها كه موجب فساد می شود.

10.35نمايندگان10- فضاسازی رسانه ای و ايجاد جنجال و هياهو درپرونده های مفسدان اقتصادی
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ســال هـشتم
شمـــاره 30
زمستان 1395

  بررسی اثر بیماری هلندی و وضعیت نهادی بر رشد اقتصادی
 کشورهای نفتی )با تأکید بر فساد و حکمرانی خوب(

اصغر مبارک1

در اين مطالعه رابطه بين اثر بيماری هلندی و وضعيت نهادی بر رشد اقتصادی كشورهای نفتی در 
كشورهای نفتی طی دوره )2014 -1960 ( با استفاده از داده های تابلويی بررسی شده است. نتايج تجربی 
نهادی كشورهای  فاكتورهای  منابع طبيعی در كنار ضعف  منفی وفور  اثر  نشان می دهد  به دست آمده 
موردمطالعه بر رشد اقتصادی بعد از واردكردن متغيرهای مؤثر بر رشد اقتصادی از قبيل سرمايه گذاری 
فيزيکی، مخارج مصرفی دولت، رشد رابطه مبادله و درجه بازبودن اقتصاد تغيير نمی كند. همچنين وفور 
منابع طبيعی منجر به افزايش رشد ارزش افزوده بخش خدمات، كاهش رشد ارزش افزوده بخش صنعت، 
كاهش رشد سهم صادرات صنعتی از كل صادرات كااليی و تغيير نسبی سهم ارزش افزوده بخش ها 
به نفع بخش خدمات شده است. لذا شواهد بيماری هلندی در اين كشورها وجود دارد. همچنين رشد 
ارزش افزوده بخش صنعت، تغييرات سهم صادرات صنعتی از كل صادرات كااليی، نسبت ارزش افزوده 
بخش ها دارای اثرات مثبت و فاكتورهای نهادی دارای اثرات منفی بر رشد اقتصادی كشورهای نفتی دارد. 
لذا به دليل رابطه مستقيمی كه اين متغيرها با رشد اقتصادی دارند، می توان استدالل كرد كه وفور منابع طبيعی 
در كنار ضعف در فاكتورهای نهادی منجر به تضعيف بخش صنعت به عنوان بخش قابل مبادله و كاهش 
صادرات صنعتی شده و درنتيجه موجبات كندی رشد اقتصادی اين كشورها را فراهم آورده است. لذا 
می توان با به حداقل رساندن صادرات منابع طبيعی به صورت خام و سهم درآمدهای حاصل از صادرات 
اين منابع در بودجه كشور و نيز حمايت از بخش های غيرنفتی و ايجاد نهادهايی مانند صندوق پس انداز و 

سرمايه گذاری درآمدهای نفتی از بروز بيماری هلندی در اين كشورها جلوگيری كرد.

JEL :C21 ؛O13 ؛Q33؛ C33
واژگان کلیدی: رشد اقتصادی، وفور منابع طبيعی، كشورهای صادركننده نفت، داده های تابلويی، 

فاكتورهای نهادی

asghar_mobarak@yahoo.com1  - دانشجوی دكتری علوم اقتصادی
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مقدمه
ازجمله پرسش های مهمی كه در سال های اخير به كرات بين اقتصاددانان مطرح شده اين است 
كه چرا كشورهای صاحب درآمدهای نفتی باوجود حجم قابل توجه اين درآمدها -كه در نگاه 
اول عامل مهمی برای تجهيز منابع سرمايه ای به شمار می آيد- از رشد اقتصادی مناسبی برخوردار 
نيستند. درحالی كه بسياری از اقتصاددانان متقدم توسعه، نظير روستو1 و نوركس2 بر اين باور بودند 
كه منابع طبيعی يکی از فاكتورهای تأثيرگذار بر رشد اقتصادی ازطريق مسيرهای غيرمستقيم 
بوده است ولی مشاهدات تجربی نشان می دهد كشورهای دارای وفور منابع ازجمله كشورهای 
صادركننده نفت، حتی بعضاً به رغم برخورداری از درآمدهای كالن صادراتی در طی سه دهه 
اخير، اغلب عملکرد اقتصادی ضعيفی داشته و با كندی رشد اقتصادی مواجه بوده اند. با توجه به 
اينکه منابع طبيعی طبق تئوری های اقتصادی به طور مستقيم و ذاتاً نمی تواند مانع رشد اقتصادی شود، 
)اقتصاددانان نهادگرا( لذا به نظر می رسد اين پديده ازطريق كانال هايی مانند بيماری هلندی، فساد 
اداری، رانت جويی، رابطه مبادله، بی ثباتی، سرمايه انسانی به صورت غيرمستقيم موجب بروز برخی 
انحراف ها در عملکرد اقتصادهای متکی بر منابع شده و درنتيجه رشد اقتصادی آن ها را به طور منفی 
متأثر می سازد. درنهايت برآيند اثر كل اين دو به صورت رابطه منفی بين وفور منابع و رشد اقتصادی 

مشاهده می شود.
امروزه بيماری هلندی3 به عنوان يکی از مهم ترين عوامل كندی رشد اقتصادی در كشورهای 
با وفور منابع طبيعی است و با توجه به افزايش غيرمنتظره قيمت نفت در چند سال اخير و رشد 
چشمگير درآمدهای ارزی كشورهای صادركننده نفت اين معضل بيشتر كشورهای صادركننده 
نفت را تهديد می كند، چراكه بی ثباتی و نوسان شديد درآمدهای نفتی همواره تهديدی برای 
ثبات اقتصادی كشورهای صادركننده نفت می باشد. از اين رو هدف مطالعه حاضر بررسی تأثير 
بيماری هلندی بر رشد اقتصادی كشورهای صادركننده نفت طی دوره 1960 تا 2014 می باشد. 
جامعه آماری اين مطالعه اقتصادهای نفتی4 می باشد و برحسب طبقه بندی آنکتاد )2009( شامل 
21 كشور درحال توسعه است. سازمان دهی اين تحقيق به اين صورت است كه پس از مقدمه در 
بخش دوم ادبيات موضوعی مربوط به بيماری هلندی و رشد اقتصادی در كشورهای صاحب 
منابع طبيعی بيان می شود و مطالعات تجربی مرور می شود. در بخش سوم به بررسی توصيفی اين 

1 - Rostow
2 - Nurkse
3 - Dutch Disease

.)UNCTAD, 2009, p.1 1( 4 - اقتصادهايی كه سهم نفت و فرآورده های نفتی در صادرات كااليی آن ها 50 درصد و بيشتر می باشد
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رابطه با استفاده از نمودار پرداخته و در بخش چهارم داده های مورداستفاده در تحقيق و منابع 
داده ها معرفی و مدل موردنظر در بخش پنجم برآورد می شود و در بخش آخر نيز نتيجه گيری 

و پيشنهادها ارائه شده است.

مبانی نظری تحقیق
يکی از پديده های جالب در اقتصاد اين است كه اقتصادهای فقير ازلحاظ منابع طبيعی در 
زمينه رشد و توسعه اقتصادی اغلب از كشورهايی كه دارای منابع طبيعی غنی تر هستند، جلوترند. 
به عبارت ديگر اگر منابع طبيعی مبنا باشد، كشورهای فقير )فقر منابع طبيعی( نسبت به كشورهای 
غنی )غنای منابع طبيعی( رشد اقتصادی باالتری دارند. اين امر صرفاً مختص اين دوره و كشورهای 
درحال توسعه كنونی دارای منابع طبيعی نبوده و درگذشته نيز وجود داشته است. در قرن هفدهم 
با وجود آن كه اسپانيايی ها منابع سرشار طال و نقره را در اختيار داشتند، اما هلند رشد اقتصادی 
بيشتری داشت. در قرون 19 و 20 همه كشورهای فقير ازلحاظ منابع مانند ژاپن و سوئيس نسبت به 
كشورهای غنی مانند روسيه جلوتر بودند )وارنرو....1997،1(. ازآنجاكه منابع طبيعی ثروت و قدرت 
خريد برای واردات را افزايش می دهد، بنابراين انتظار می رود كه فراوانی منابع طبيعی، موجب 
افزايش سرمايه گذاری ها و نرخ رشد اقتصادی شود. بسياری از كشورهای نفتی سعی كرده اند كه از 
اين درآمدهای سرشار برای تأمين مالی سرمايه گذاری های متنوع باهدف جهش در راستای توسعه 
اقتصادی استفاده نمايند. اما افکار جديد در توسعه اقتصادی به كمبود پيامدهای خارجی مثبت در 
بخش منابع طبيعی نسبت به بخش كارخانه ای تأكيد می كنند. مطالعات متعددی نشان داده اند كه 
منابع طبيعی ازطريق ايجاد بيماری هلندی دارای اثر ضد صنعتی بر اقتصاد است. همچنين ازآنجاكه 
درآمدهای حاصل از منابع طبيعی به طور مستقيم يا ازطريق ماليات ها وارد حساب های دولتی شده و 
موجب افزايش درآمدهای دولتی می شود، لذا زمينه ايجاد رانت های گسترده را فراهم می سازد. از 
طرف ديگر به دليل تغيير رابطه مبادله منفی بين كاالهای صنعتی و منابع طبيعی در بازارهای جهانی، 
به نظر می رسد رشد اقتصادی كشورهای غنی در منابع طبيعی، نسبت به كشورهای صنعتی رو به 
كاهش است. نشانه هايی از اين افکار در متون توسعه مربوط به دهه های 1960 و 1950 و مدل های 
بيماری هلندی مربوط به اين دو دهه وجود دارد همچنين برخی محققان معتقدند كه آثار منفی منابع 

طبيعی بر كيفيت نهادی باعث كاهش رشد اقتصادی می شود.

1- warner & sach
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با توجه به اين كه منابع طبيعی همانند نيروی كار و سرمايه عوامل اساسی توليد محسوب می شود، 
لذا انتظار می رود وفور آن به طور ذاتی موجب تسهيل و تسريع رشد اقتصادی شود، به طوری كه 
مطالعات تجربی انجام شده طی قرن نوزده و نيمه اول قرن بيستم منابع طبيعی را به عنوان موتور رشد 
اقتصادی معرفی كرده است )Bravo-Ortega and Gregorio, 2005(. اين درحالی است كه از 
اواسط قرن بيستم تاكنون، يافته های تجربی برخالف اين نظريه بوده و در اين مطالعات از وفور 
منابع به عنوان عامل كندی رشد اقتصادی يادشده است. به عبارت ديگر، شواهد تجربی داللت بر 
اين دارد كه اغلب كشورهای ثروتمند ازلحاظ منابع طبيعی، به طور متوسط شاهد رشد اقتصادی 
كندتری نسبت به كشورهای فاقد چنين منابعی هستند. اين پارادوكس وفور منابع طبيعی برای اولين 
بار در مطالعه تجربی ساكس و وارنر1 )1995( مطرح و تبيين شده و بعدها اين موضوع در مطالعات 
تجربی متعددی همانند ساكس و وارنر )2001 و 1997(، گيلفاسون2 )2001(، هاوسمن و ريگوبن3 
)2002(، اتکينسون و هميلتون4 )2003(، پاپيراكس و قرالف5 )2004( و استيجنس6 )2005( و... 
مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. ازاين رو اقتصاددانان سعی كرده اند داليل وجود رابطه منفی 
بين وفور منابع و رشد اقتصادی را مورد تبيين قرار دهند و در اين راستا داليل مختلفی برای تبيين 

پديده بالی منابع طبيعی طرح شده است كه برخی از اين داليل به صورت زير می باشند:
الف- يکی از مهم ترين علل اقتصادی اظهار شده در اين خصوص، پديده بيماری هلندی است. 
در كشورهای صادركننده منابع طبيعی، بخش های توليدی قابل تجارت غير از بخش منابع طبيعی 
)به عنوان مثال بخش صنعت( از رونق بخش منابع و افزايش ارزش پول ملی متضرر می شوند. 
چراكه درآمد منابع طبيعی با افزايش قيمت، در بخش های غيرقابل تجارت7 داخلی جذب می شود 
و عوامل توليد به منظور كسب سود بيشتر از بخش های مولد قابل تجارت به اين بخش ها سوق پيدا 
می كنند )Iimi 2007(. اين چرخه معيوب به تضعيف بخش های توليدی همانند صنعت و كاهش 

توان صادراتی آن ها منجر می شود.
ب- وفور منابع طبيعی منجر به ساختار اقتصادی متکی بر درآمدهای صادراتی آن ها می شود 
كه منجر به آسيب پذيری اقتصاد در قبال شوک های برون زای قيمت منابع شده و درنتيجه اين 

1 - Sachs and Warner
2 - Gylfason
3 - Hausmann and Rigobon
4 - Atkinson and Hamilton
5 - Papyrakis and Gerlagh
6 - Stijns
7 - Non-tradable
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.)De Ferranti et al., 2001, cited in Iimi, 2007( بی ثباتی ها رشد اقتصادی كندتر می شود
همچنين نوسان قيمت جهانی منابع طبيعی، توليدكنندگان و فعاالن اقتصادی را با نااطمينانی مواجه 
 Sachs and( انباشت سرمايه می شود  و كاهش  افزايش ريسک  باعث  نااطمينانی  می كند و 

.(Warner, 1997

فساد  دارد.  رونق  رانت جويانه1  رفتارهای  غنی،  طبيعی  منابع  دارای  اقتصادهای  برخی  در  ج- 
اقتصادی در بخش خصوصی و دولت، ناكارآمدی نظام اداری و حمايت شديد از توليد داخلی 
ازجمله فعاليت های رانت جويانه است. پيامدهای اصلی رفتارهای رانت جويانه در پديده هايی از 
افزايش  اقتصادی،  قبيل اختالل در تخصيص منابع، كاهش فعاليت های مولد، كاهش كارايی 

نابرابری اجتماعی و كندی رشد اقتصادی نمود می يابد )سلمانی و ياوری 1383(.
د- كاهش بلندمدت در قيمت های واقعی منابع طبيعی، ضمن ايجاد وابستگی فزاينده و شکل گيری 
اقتصادهای تک محصولی، اين كشورها را از منابع مالی قابل  اتکا در دوره های بلندمدت محروم 

.)Hamilton and Ruta, 2006( می سازد
ه- رانت حاصل از وفور منابع طبيعی ازيک طرف موجب رضايت خاطر و غفلت دولتمردان شده 
و با پوشاندن ناكارآمدی های اقتصادی و اجتماعی، انگيزه های الزم برای اصالحات اقتصادی و 
بهبود كارايی و بهره وری اقتصاد را از بين می برد؛ ازسوی ديگر اين پديده اغلب منجر به افزايش 
مصرف گرايی می گردد )Hamilton and Ruta, 2006( كه در دولت ها به صورت كسری بودجه 
و در ساير اجزای تقاضای نهايی ازجمله خانوارها به صورت فزونی سطح تقاضا و مصرف بر توليد 

و عرضه داخلی ظاهر می شود.
همانطوركه اشاره شد، بروز پارادوكس منابع طبيعی و رشد داليل متعددی داشته و شرايط اقتصادی 
كشورهای دارای وفور منابع طبيعی، در ايجاد پارادوكس نقش به سزايی دارد. به طوری كه بالی 
منابع طبيعی الزاماً شامل همه كشورهای دارای منابع طبيعی نمی شود، به دليل اين كه شرايط و ساختار 
اقتصادی حاكم بر برخی از كشورها مانند استراليا و امريکا طوری است كه اين كشورها به رغم 
دارا بودن منابع طبيعی فراوان شاهد سطح توسعه بااليی هستند. به عبارت ديگر، می توان استدالل 
كرد كه الزاماً وفور منابع طبيعی به طور ذاتی عامل بازدارنده رشد و توسعه اقتصادی نيست، بلکه 
اغلب به دليل وجود ساختار اقتصادی نامناسب حاكم بر كشورها، از وفور منابع طبيعی استفاده 
كارآمد نشده و وفور منابع سبب بروز انحرافات خاص در اقتصاد شده و بدين ترتيب از كانال های 

1 - Rent Seeking
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مختلف موجب كندی رشد اقتصاد می شود. اين انحرافات ازطريق سازوكارها و كانال هايی  همانند 
نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع طبيعی، بيماری هلندی، ضعف و سوءمديريت 
دولتی، فساد و ارتشاء، كاهش سرمايه انسانی و كاهش كيفيت نهادی از پديده وفور منابع به اقتصاد 
منتقل شده بدين ترتيب وفور منابع طبيعی به طور غيرمستقيم باعث ايجاد آثار نامطلوب اقتصادی 

ازجمله كاهش رشد اقتصاد می شود )بهبودی و همکاران، 1388(.

وفور منابع طبیعی، رشد اقتصادی و کیفیت نهادی
به شرحی كه در باال اشاره شد، وفور منابع طبيعی به خودی خود برای كشورها نعمت بوده و 
می تواند در روان سازی چرخه فعاليت های اقتصادی تعيين كننده باشد و اين ساختار اقتصادی 
حاكم بر كشورهاست كه نحوه استفاده از وفور منابع را به انحراف كشيده و موجب بروز بالی 
منابع طبيعی می شود. در اين راستا، اقتصاددانان به منظور تبيين بالی منابع، كانال هايی را كه وفور 
منابع ازطريق آن ها زمينه را برای كندی رشد اقتصادی فراهم می نمايد، موردبحث قرار داده اند. 
كيفيت نهادی يکی از مهم ترين كانال های اثرگذاری وفور منابع بر رشد اقتصادی است. برخی از 
اقتصاددانان همانند مهلوم1 و همکاران معتقدند كه در كشورهای دارای منابع طبيعی، كارفرمايان و 
فعاالن اقتصادی بين رانت جويی و فعاليت های سودمند و مولد اقتصادی يکی را انتخاب می كنند. 
قانون و  نهادی همانند حاكميت  به ميزان شاخص های كيفيت  اين فعاليت ها  سودمندی نسبی 
اثربخشی دولت، كنترل فساد و حق اعتراض و پاسخ گويی بستگی دارد. كيفيت نهادی باال منجر 
به موقعيتی می شود كه در آن، فعاالن اقتصادی به فعاليت های مولد می پردازند، درحالی كه كيفيت 
نهادی پايين منجر به گرايش به رانت جويی می شود. از اين رو می توان نتيجه گرفت منابع فقط 
درجايی به صورت بال درمی آيد كه كيفيت نهادی ضعيف باشد. بنابراين، كيفيت نهادی می تواند 

در نحوه استفاده از وفور منابع طبيعی و ازاين رو در رشد اقتصادی نقش تعيين كننده ايفا نمايد.
مروری بر ادبيات اقتصادی نشان می دهد، به رغم اين كه كيفيت نهادی در نحوه استفاده از وفور 
منابع و تبديل آن به فرصت )نعمت( و يا بالی طبيعی )نقمت( نقش مهمی ايفا می نمايد و از اين 
طريق بر رابطه بين وفور منابع و رشد اقتصادی اثرگذار است، خود كيفيت نهادی نيز می تواند 
تحت تأثير وفور منابع طبيعی قرار گيرد. به طوری كه وفور منابع طبيعی می تواند سطح كيفيت نهادی 
را كاهش داده و از اين كانال، رشد اقتصادی را به طور منفی تحت تأثير قرار دهد. به طوركلی در 

1 - Mehlum
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ادبيات اقتصادی سه رويکرد مختلف درخصوص ارتباط كيفيت نهادی و بالی منابع طبيعی وجود 
دارد كه در مطالعات تجربی نيز اين سه رويکرد قابل مالحظه است:

فراوانی منابع طبيعی موجب آسيب رساندن به كيفيت نهادی می شود و مقادير شاخص های 
آن را كاهش می دهد. اين رويکرد كه مبنای كار بسياری از مقاالت نيز می باشد، مدعی است كه 
مهم ترين دليل بالی منابع طبيعی، پايين بودن كيفيت نهادی در كشورهای غنی ازنظر منابع طبيعی 
است. برای مثال راس1 معتقد است كه وابستگی به نفت موجب كاهش دموكراسی می گردد. 
درواقع، در اين رويکرد به اثرات منفی غيرمستقيم وفور منابع طبيعی بر رشد اقتصادی )از كانال 
كيفيت نهادی( تأكيد می شود. به طوری كه اين ديدگاه معتقد است كه وفور منابع باعث كاهش 
كيفيت نهادی شده و ازآنجاكه كيفيت نهادی با رشد اقتصادی رابطه مثبت دارد، لذا درنهايت وفور 
منابع طبيعی موجب كندی رشد اقتصادی می شود. اين رويکرد در كشورهای درحال توسعه بيشتر 

مصداق داشته و برای كشورهای توسعه يافته برخوردار از منابع طبيعی چندان موضوعيت ندارد.
رويکرد دوم رابطه خاصی بين كيفيت نهادی و وفور منابع طبيعی قائل نيست. ساكس و وارنر از 
مهم ترين افراد اين گروه هستند كه در مطالعات خود تأثير كيفيت نهادی در توضيح بالی منابع را 
رد می كنند. از ديدگاه ايشان كيفيت نهادی نقش توضيح دهنده ای درخصوص بالی منابع ندارند، 
بلکه عامل اصلی از نظر آن ها بيماری هلندی است. به طور خالصه اين رويکرد بر اين داللت دارد 
كه وفور منابع طبيعی تأثير معنی داری بر كيفيت نهادی نداشته و كيفيت نهادی متأثر از عوامل 
ديگری است. ازاين رو طرفداران اين ديدگاه معتقدند كه وفور منابع طبيعی نمی تواند از كانال 

كيفيت نهادی رشد اقتصادی را تحت تأثير قرار دهد.
 وفور منابع به همراه كيفيت نهادی ضعيف، موجب بالی منابع طبيعی می گردد. از منظر اين 
رويکرد هرچند ممکن است وفور منابع طبيعی موجب كاهش كيفيت نهادی نشود، ليکن آنچه 
رشد را تحت تأثير قرار می دهد، تركيبی از دو عامل نهادی و وفور منابع است. به عبارت ديگر، 
در اين رويکرد بر نقش كيفيت نهادی در رابطه بين وفور منابع طبيعی و رشد اقتصادی تأكيد 
شده است و اين رويکرد متفاوت از رويکرد اول است. به طوری كه در اين ديدگاه چگونگی 
اثر وفور منابع طبيعی بر رشد اقتصادی به كيفيت نهادی بستگی دارد. چنانچه كشورهای دارای 
وفور منابع طبيعی از سطح كيفيت نهادی ضعيف برخوردار باشند، وفور منابع طبيعی منجر به 
بالی طبيعی خواهد شد، ليکن چنانچه كشورهای دارای منابع طبيعی از سطح كيفيت نهادی 

1 - Ross
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باالتر برخوردار باشند، وفور منابع طبيعی تبديل به فرصت خواهد شد. بنابراين، آنچه وفور 
منابع طبيعی را به فرصت و يا بالی منابع تبديل می كند، كيفيت نهادی است. درواقع در اين 
رويکرد، وفور منابع طبيعی به خودی خود عامل منفی برای رشد اقتصادی تلقی نشده و اين كه 
آيا وفور منابع منجر به بالی طبيعی می شود و يا رشد اقتصادی را تسريع می كند، به كيفيت 
نهادی كشور بستگی دارد. به طوری كه كيفيت نهادی تعيين كننده اثرات وفور منابع طبيعی بر 

رشد اقتصادی است.
بنابراين، مطابق ادبيات منابع طبيعی، می توان استدالل كرد كه نحوه استفاده از منابع طبيعی در 
نعمت و يا نقمت بودن آن نقشی بسيار مهم ايفا می نمايد كه اين امر به مسايل متعددی ازجمله 
كيفيت نهادی كشورها بستگی دارد. كيفيت نهادی به دو شکل ممکن اثرات وفور منابع بر رشد 
اقتصادی را متأثر می سازد. ازيک طرف، براساس رويکرد اول، وفور منابع می تواند به طور مستقيم 
كيفيت نهادی كشورها را تضعيف نموده و از كانال آن رشد اقتصادی را كندتر كند. از سوی 
ديگر، براساس رويکرد سوم مطرح شده، چگونگی كيفيت نهادی كشورها می تواند در رابطه بين 
وفور منابع و رشد اقتصادی تعيين كننده باشد، به طوری كه پايين بودن سطح كيفيت نهادی استفاده 
از وفور منابع طبيعی را به انحراف كشيده و اين انحرافات و استفاده نادرست از وفور منابع منجر 

به كندی رشد اقتصاد شود. فرض های اصلی اين مدل عبارت اند از:
تمام كاالها برای مصرف نهايی توليد می شود.. 1
مدل فقط متغيرهای واقعی را در برمی گيرد و از متغيرهای پولی صرف نظر می كند.. 2
كامل . 3 به طور  حقيقی  دستمزدهای  و  ندارد  وجود  عوامل  يا  كاال  بازار  در  اختاللی  هيچ 

انعطاف پذير است.
نيروی كار و سرمايه ثابت، عامل متحرک بين بخش ها در نظر گرفته می شود.. 4

بيماری هلندی با جهش درآمد در بخش رونق يافته آغاز می شود. چنانچه اقتصاد با پديده 
افزايش غيرمنتظره ای در درآمدهای صادراتی كاالهای اوليه خام مواجه شود، اين پديده منجر به 
افزايش درآمد و درنتيجه به افزايش تقاضای داخلی منتهی می شود. برآيند كنش ها و واكنش های 
اقتصاد دربرابر مازاد تقاضای به وجود آمده، افزايش تقاضای عوامل توليد و افزايش سطح قيمت 
برای  مبادله(  قابل  بخش های  )در  قيمت جهانی محصوالت صادراتی  ازآنجاكه  است.  آن ها 
اقتصادهای كوچک برون زا است، صرفاً قيمت محصوالت بخش غيرقابل مبادله افزايش می يابد 
و لذا افزايش هزينه های توليد سود بخش های قابل مبادله و صادراتی را كاهش می دهد كه به 
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از  قابل مبادله  بر سودآوری بخش های  اثر مخارج  منفی  تأثير  اثر مخارج اطالق می شود.  آن 
طريق اثر جابه جايی عوامل توليد به تشديد انتقال و خروج عوامل توليد ازجمله نيروی كار و 
سرمايه از بخش های قابل مبادله به ساير بخش ها می شود و ضمن برهم زدن تخصيص عوامل 
توليد و تركيب بخش ها به افزايش نرخ واقعی ارز منجر می شود كه حاصل آن در كاهش توان 
رقابت پذيری كشور در صحنه های بين المللی نمود می يابد. با تزريق درآمدهای ناشی از فروش 
منابع طبيعی به اقتصاد، تقاضای كل - شامل تقاضا برای كاالی قابل مبادله و غيرقابل مبادله- 
افزايش می يابد. مازاد تقاضای كاالی قابل مبادله ازطريق واردات جبران می شود. درحالی كه 
مازاد تقاضا درخصوص كاالی غيرقابل مبادله، به افزايش قيمت اين كاال همانند زمين و مسکن 

می انجامد و در نهايت، تضعيف غيرمستقيم بخش های توليدی و صنعتی را نيز در پی دارد.

مطالعات تجربی تحقیق
بيماری هلندی برای نخستين بار توسط جورجی1، و اسنپ2 مورد مطالعه قرار گرفت و سپس 
توسط يجينبرگن و همکاران3 )1984 و 1985( و ديگر پژوهشگران ادامه يافت. ساكس و وارنر4 
در مطالعه ای كه برای 95 كشور درحال توسعه طی دوره زمانی 1970 تا 1990 انجام شده است 
به بررسی اثرات وفور منابع طبيعی بر بخش های خدمات به عنوان بخش غيرقابل مبادله و صنعت 
به عنوان بخش قابل مبادله غير از منابع طبيعی پرداخته اند. نتايج نشان می دهد كه در اين كشورها 
رشد ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات از ديگر كشورها پايين تر است. همچنين رشد 
صادرات صنعتی بعد از كنترل اثرات سهم صادرات اوليه از كل صادرات كااليی طی دوره 
موردبررسی كمتر از ساير كشورها بوده است. بجورنالد5 تأثيرات اقتصادی بخش نفت و گاز 
بر توليد صنعتی دو كشور نروژ و انگليس را با استفاده از مدل VAR بررسی كرده و نشان 
داده است كه افزايش قيمت های نفتی و رونق بخش انرژی منجر به تحريک اقتصاد و درنتيجه 
افزايش توليد صنعتی كشور نروژ شده است، لذا شواهدی مبنی بر بيماری هلندی طی دوره 
موردبررسی در اين كشور وجود ندارد، ولی شوک های قيمت نفت به ويژه شوک های قيمت 

دهه 1970 تأثيرات منفی بر توليد صنعتی در انگلستان دارد.

1  - Georgy-1976
2  - Snape-1977
3  - Wijnbergen and et al
4  - Sachs and Varner-1997
5  - Bjornland-1998
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كيفيت نهادی ازجمله موضوعاتی است كه به دليل تأثير آن بر رشد اقتصادی كشورهای دارای 
وفور منابع طبيعی، در سال های اخير حجم زيادی از مطالعات تجربی به ويژه در خارج از كشور 
را به خود اختصاص داده است. در اين قسمت از مقاله پيشينه مطالعات تجربی با رويکرد انتقادی 

موردبررسی قرارگرفته است.
ساالی مارتين و سابرامانيان1 )2003( در مطالعه خود به اين نتيجه رسيدند كه وابستگی به منابع 
از دو طريق می تواند بر رشد اقتصادی اثرگذار باشد، به طور مستقيم و يا به طور غيرمستقيم ازطريق 
تأثير بر كيفيت نهادی. آن ها همچنين تأثير منفی وابستگی به منابع طبيعی بر كيفيت نهادی درمورد 

منابع معدنی و سوختی را بسيار قوی تشخيص دادند.
منابع طبيعی موجبات كندی رشد  بيان می كنند كه وفور  نيز  پاپيراكس و قرالف )2004( 
اقتصادی را فراهم می كند، اما آن ها دريافتند كه وقتی متغيرهايی از قبيل فساد، سرمايه گذاری، 
درجه باز بودن تجاری، رابطه مبادله و شاخص های سرمايه انسانی در تصريح مدل در نظر گرفته 
می شوند، وفور منابع طبيعی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. لذا همان طور كه در مبانی نظری اشاره 
شد وفور منابع ذاتاً و به طور مستقيم، اثر منفی بر رشد ندارد بلکه آنچه موجب مشاهده رابطه منفی 
بين اين دو مفهوم اساسی می شود، وجود كانال هايی است كه از وفور منابع متأثر می شوند و به طور 
غيرمستقيم بر رشد اثر منفی می گذارند. به نظر می رسد در غياب همه متغيرهای مربوط به اين 

كانال ها در تصريح مدل، اثر آن ها در ضريب منفی وفور منابع ظاهر می شود.
خيرخواهان و برادران شركاء )1382( از زاويه اقتصاد سياسی مسأله وفور منابع طبيعی و بالی 
منابع در كشورهای عضو اوپک را موردبررسی قرار دادند. آنان ضعف نهادهای قانونی و حضور 
گروه های ذی نفع قدرتمند و رانت جويی را به عنوان داليل رشد نيافتگی اين كشورها و ظهور 
پديده بالی منابع دانسته اند. در اين راستا مطالعات ديگری مانند عاليلی2 )2005( و ايمی و اوجيما3 
)2005( نيز به نتايج مشابهی دست يافته اند. عاليلی در مطالعه خود به اين نتيجه رسيد كه با افزايش 
افزايش شفافيت دولت در  به دولت،  منابع توسط شركت ها  از  پرداخت های حاصل  شفافيت 
مديريت درآمدهای منابع، محدود كردن تجارت با ريسک های باال، می توان درآمدهای حاصل 
از منابع طبيعی را در راستای رشد و توسعه به كار گرفت. همچنين ايمی و اوجيما با استفاده از 
مدل رشد درون زای منابع طبيعی، به طور تجربی دريافتند كه وفور منابع طبيعی معموالً به كندتر 

1 - Sala-i-Martin and Subramanian
2 - Alayli
3 - Iimi and Ojima
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شدن رشد اقتصادی منجر می شود درحالی كه اگر دولت ها توانايی كافی برای اعمال سياست های 
مناسب مديريت منابع را داشته باشند، وفور منابع می تواند ابزار سودمندی برای توسعه اقتصادی 
باشد. در مطالعه ديگری بولت1 و همکاران )2005( رابطه بين وفور منابع و شاخص های مختلف 
رفاه را مورد بررسی قرار داده و به اين نتيجه رسيدند كه كشورهای دارای وفور منابع طبيعی در 
يک سطح درآمد اوليه معين، از سطوح پايين توسعه انسانی رنج می برند. آن ها همچنين دريافتند 
كه ارتباط مستقيم ضعيفی بين منابع طبيعی و رفاه وجود دارد، درحالی كه ارتباط غيرمستقيمی بين 

آن ها وجود دارد كه ازطريق كيفيت نهادی عمل می كند.
نتايج مطالعات رابينسون2 و همکاران )2006( نيز حاكی است كه شرايط اقتصادی و كارايی 
دولت در اثرگذاری وفور منابع بر رشد نقش قابل توجهی دارد. ايشان چنين استدالل كرده اند 
كه افزايش درآمد بخش منابع، از يک سو منجر به بهبود مسير استخراج منابع و از طرف ديگر 
منجر به حمايت بيشتر و بنابراين ناكارايی در بخش دولتی می شود. اثر كل اين پديده به كيفيت 
نهادی بستگی دارد. در جايی كه كيفيت نهادی باال بوده و قابليت حسابرسی سياستمداران وجود 
داشته باشد، رونق بخش منابع منجر به افزايش درآمد ملی و رشد اقتصادی می شود و بالعکس 

درصورتی كه كيفيت نهادی ضعيف باشد، به كندی رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
نقش  اقتصادی  و رشد  منابع  وفور  بين  رابطه  در  نهادی  كيفيت  فوق  تجربی  مطالعات  در 
كلستاد4   ،)2006( ژوكووا3  همچون  ديگری  متعدد  تجربی  مطالعات  است.  داشته  به سزايی 
)2007(، ايمی )2007(، برانش ويلر5 )2007( و مهرآرا6 و همکاران )2008( به نقش كيفيت 
نهادی در چگونگی استفاده از وفور منابع طبيعی و درنتيجه آثار آن بر رشد اقتصادی تأكيد 
كرده و اين اهميت را با استفاده از شواهد تجربی كشورهای مختلف مورد تأييد قرار داده اند. 
ژوكووا با آزمون فرضيه آستانه ای برای نرخ های رشد اقتصادی بدون به كارگرفتن سازوكار 
رانت جويی به اين نتيجه رسيد كه وفور منابع طبيعی بر نرخ رشد اقتصادی كشورهای با منابع 
طبيعی پايين تر از سطح آستانه، دارای تأثير مثبت و برای كشورهای دارای منابع طبيعی بيشتر از 
سطح آستانه، دارای تأثير منفی می باشد. همچنين يافته های وی نشان داد كه سطح آستانه نيز به 
كيفيت نهادی بستگی داشته و با توسعه آن افزايش می يابد، به طوری كه در اين مطالعه توضيح 

1 - Bulte
2 - Robinson
3 - Zhukova
4 - Kolstad
5 - Brunnschweiler
6 - Mehrara
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داده می شود كه چرا كشورهای با كيفيت نهادی خوب، كمتر دچار بالی منابع می شوند. كلستاد 
با استفاده از داده های بين كشوری ساكس و وارنر )1997( به آزمون اثر كيفيت نهادی بخش 
خصوصی در مقابل بخش دولتی بر بحران منابع پرداخته و به اين نتيجه می رسد كه فقط بهبود 

كيفيت نهادی بخش خصوصی بالی منابع طبيعی را اصالح می كند.
ايمی با استفاده از داده های بين كشوری به بررسی اثر وفور منابع طبيعی بر رشد اقتصادی با 
فساد، حق  كنترل  سياست های  قانون،  )همانند حاكميت  نهادی  كيفيت  اثرات  ملحوظ كردن 
اعتراض و پاسخ گويی( پرداخت و نشان داد كه كيفيت نهادی خوب برای مديريت مؤثر منابع 
طبيعی و رشد اقتصادی خيلی مهم می باشد. برانش ويلر )2007( با اثرات وفور منابع طبيعی بر 
رشد اقتصادی با درنظرگرفتن نقش كيفيت نهادی به اين نتيجه رسيد كه رابطه تجربی مثبت بين 
وفور منابع طبيعی و رشد اقتصادی بين سال های2000 -1970  با كيفيت نهادی سالم تقويت 
می شود. مهرآرا و همکاران )2008( نيز در مطالعه خود رابطه بين بالی منابع طبيعی و كيفيت نهادی 
كشورهای صادركننده نفت را مورد بررسی قرار داده اند. آن ها با تقسيم كشورهای نفتی به دو 
گروه كشورهای با كيفيت نهادی ضعيف و خوب به اين نتيجه رسيدند كه در كشورهای گروه اول 
درآمدهای نفتی دارای اثر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی می باشد، درحالی كه در كشورهای 
گروه دوم اين درآمدها دارای اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی هستند. به عبارت ديگر نقمت يا 

نعمت بودن منابع طبيعی )نفت( در اين كشورها به كيفيت نهادی آن ها بستگی دارد.
در مرور مطالعات تجربی می توان مشاهده كرد كه هرچند اغلب مطالعات تجربی تأثير منفی 
وفور منابع طبيعی بر رشد اقتصادی كشورهای برخوردار از منابع طبيعی را نتيجه گيری كرده اند، 
ولی برخی نيز اين تأثير را مثبت گزارش نموده اند. در ارتباط با رابطه وفور منابع طبيعی، كيفيت 
نهادی و رشد اقتصادی نيز اكثر مطالعات به اين نتيجه رسيده اند كه وفور منابع طبيعی درصورت 
وجود كيفيت نهادی باال می تواند در راستای رشد و توسعه اقتصادی كشورهای دارای اين منابع 
به كارگرفته شود، در غير اين صورت منابع طبيعی به عنوان نقمت تلقی شده و به كاهش رشد منجر 
خواهد شد. در حقيقت منابع طبيعی نعمتی است كه در اختيار جوامع انسانی قرارگرفته است و 
به خودی خود نمی تواند بال محسوب شود، بلکه نحوه استفاده از اين منابع است كه سبب می شود 

احياناً اين منابع به صورت بال دربيايند و در اين راستا، سطح كيفيت نهادی نقش اساسی دارد.
بنابراين همان طور كه در مبانی نظری بحث شد و مطالعات تجربی نيز نشان داد، شرايط اقتصادی 
حاكم بر كشورها ازجمله سرمايه انسانی و كيفيت نهادی می تواند در نحوه اثرگذاری وفور منابع 
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بر رشد اقتصادی نقش مهمی داشته و بسته به شرايط اقتصادی كشورها ممکن است نتايج متفاوتی 
حاصل شود لذا چگونگی اثرات وفور منابع بر رشد اقتصادی و نيز نقش كيفيت نهادی در اين رابطه 
مستلزم انجام مطالعه تجربی دقيق است. مروری بر مطالعات تجربی انجام شده نشان می دهد، به رغم 
اين كه در سال های اخير به ويژه از سال 2005 به بعد، تحقيقات زيادی در خارج از كشور در زمينه 
وفور منابع طبيعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن كيفيت نهادی انجام يافته و يا درحال انجام است، 
در اقتصادهای نفتی در اين زمينه مطالعه ای انجام نشده است. ازاين رو بررسی موردی نقش اثرات 
كيفيت نهادی در رابطه وفور منابع طبيعی بر رشد اقتصادی در اقتصادهای نفتی ضروری بوده و با 

توجه به قرار گرفتن كشورمان ايران در اين گروه از كشورها حائز اهميت است.
استيجنس1 در مطالعه ای به بررسی فرضيه بيماری هلندی و تأثير افزايش قيمت های جهانی 
منابع طبيعی بر صادرات صنعتی كشورهای صادركننده منابع طبيعی با استفاده از مدل جاذبه طی 
دوره زمانی 1997-1970 پرداخته است. نتايج مطالعه نشان می دهد كه يک درصد افزايش در 
قيمت های جهانی منابع طبيعی، صادرات صنعتی كشورهای صادركننده منابع طبيعی را در حدود 
نيم درصد كاهش می دهد. در صورتی كه يک درصد افزايش در صادرات منابع طبيعی كشورهای 
صادركننده منابع طبيعی، صادرات صنعتی اين كشورها را در حدود 8 درصد كاهش می دهد. 
الوسی و االگونجو2 برای كشور نيجريه طی دوره 2003-1980 نشان دادند كه توليد و صادرات 
بخش كشاورزی اين كشور همراه با رونق نفتی و افزايش قيمت نفت دچار ركود شده است. آن ها 
در اين مطالعه برخالف مطالعات گذشته كه بخش صنعتی را به عنوان بخش قابل مبادله درحال 
ركود در بيشتر كشورهای كمتر توسعه يافته درنظر می گيرند، بخش كشاورزی را به عنوان بخش 

قابل مبادله سنتی در نظر گرفته اند.
اومس و كالچوا3 با بررسی فرضيه بيماری هلندی در كشور روسيه با استفاده از شاخص های 
تقويت نرخ واقعی ارز، كاهش رشد بخش صنعت، افزايش رشد بخش خدمات نشان دادند كه 
افزايش قيمت های نفت ضمن افزايش نرخ ارز باعث كاهش رشد بخش صنعت و رشد اشتغال 
اين بخش شده است. بختياری و حقی طی دوره 1377-1340 به بررسی تأثيرگذاری افزايش 
درآمدهای نفتی بر بخش كشاورزی ايران پرداخته اند و نشان دادند كه بيماری هلندی در ايران 
به صورت پديده ضد كشاورزی ظاهر شده است، ولی به دليل ارتباطات ضعيف بين دو بخش نفت 

1 - Stijns-2003
2 - Olusi and Olagunju-2005
3 - Oomes and Kalcheva-2007
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و كشاورزی، اثر افزايش درآمد نفت بر بخش كشاورزی به صورت غيرمستقيم بوده است.
پاسبان برای دوره 1379-1350 نشان داده است كه با رونق درآمدهای نفتی، توليد در بخش های 
سنتی و كشاورزی ايران كاهش يافته است. به طوری كه تأثير قيمت نفت بر بخش كشاورزی ايران 
منفی است، ولی اثر شوک قيمت نفت بر ارزش افزوده اين بخش در طول زمان كاهش يافته و 
از بين می رود. خوش اخالق و موسوی محسنی نشان داده اند كه با وقوع شوک 50 درصدی در 
افزايش درآمدهای حاصل از فروش نفت، بخش های قابل مبادله به ويژه كشاورزی و صنعت 
تضعيف گرديده و بخش ساختمان به عنوان بخش غيرقابل مبادله تقويت شده است. همچنين 
تقويت نرخ واقعی ارز، افزايش واردات و كاهش صادرات غير نفتی در تمامی بخش ها از آثار 
مشهود اين شوک در اقتصاد ايران می باشد. بررسی رابطه وفور منابع طبيعی در كنار فاكتورهای 
نهادی با رشد اقتصادی در بعضی از كشورهای صادركننده نفت نشانگر وجود رابطه منفی بين 
وفور منابع طبيعی و نرخ توليد سرانه ديده می شود. به عبارت ديگر كشورهايی كه صادرات نفت 
بيشتری دارند اغلب دارای رشد اقتصادی سرانه پايين تری هستند. با افزايش سهم صادرات سوخت 
از كل صادرات كااليی به عنوان شاخص وفور منابع طبيعی در اين كشورها رشد ارزش افزوده 
بخش صنعت كاهش يافته، درحالی كه رشد ارزش افزوده بخش خدمات به عنوان بخش غيرقابل 
مبادله افزايش يافته است. همچنين وفور منابع طبيعی در اين كشورها منجر به كاهش سهم صادرات 
صنعتی از كل صادرات شده است. لذا وفور منابع طبيعی منجر به گسترش بخش خدمات در مقابل 
تضعيف بخش صنعت شده است و سهم صادرات صنعتی از صادرات كااليی با افزايش صادرات 

سوخت كاهش يافته است.

مدل، روش تخمین و منابع داده های آماری
به شرحی كه گذشت با توجه به تئوری های اقتصادی، انتظار بر اين است كه وفور منابع طبيعی بر 
رشد اقتصادی اثری مثبت داشته باشد. ولی برخی مطالعات تجربی وجود رابطه منفی بين وفور منابع 
طبيعی و فاكتورهای نهادی با رشد اقتصادی را بيان می كنند. در اين مطالعه ابتدا سعی می شود اثر 
وفور منابع طبيعی در كنار فاكتورهای نهادی بر رشد اقتصادی در كشورهای نفتی بررسی گردد تا 
منفی يا مثبت بودن اين رابطه در نمونه مورد بررسی تبيين شود. در گام دوم رابطه وفور منابع طبيعی 
و فاكتورهای نهادی با شاخص های بيماری هلندی بررسی خواهد شد. در ادامه برای بررسی تأثير 
بيماری هلندی و فاكتورهای نهادی بر رشد اقتصادی، متغيرهای بيماری هلندی همراه با شاخص 
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وفور منابع طبيعی و فاكتورهای نهادی در قالب يک مدل رشد اقتصادی بررسی خواهد شد.

فرضیه های تحقیق
الف( شاخص های كيفيت نهادی بر رشد اقتصادی كشورهای نفتی اثر مثبت دارد.

ب( بيماری هلندی در اكثر كشورهای تک محصولی نفتی بر رشد اقتصادی اثر منفی داشت است.
ج( سرمايه انسانی و فيزيکی بر رشد اقتصادی كشورهای نفتی اثرات مثبت داشته است.

مدل مورد استفاده در اين مطالعه برای نشان دادن اثر وفور منابع طبيعی بر رشد اقتصادی در 
چارچوب ادبيات موضوعی و نظری رشد اقتصادی و وفور منابع طبيعی همانند ساكس و وارنر 
گيلفاسون، براوو- اورتگا و گريگوريو و نيز پاپيراكس و قرالف تنظيم شده است، كه به صورت 

رابطه )1( معرفی می گردد:

itititititit ezyNGDPLng +++++= 543021 )( ααααα

كه در آن g نرخ رشد توليد ناخالص داخلی واقعی سرانه )به قيمت ثابت دالر سال 2000(، 
سهم صادرات سوخت از  itN oGDP توليد ناخالص داخلی واقعی سرانه در ابتدای هر دوره، 

ساير متغيرها مؤثر بر رشد اقتصادی  ity كل صادرات كااليی به عنوان شاخص وفور منابع طبيعی،
 ،) itGov (، مخارج دولت ) itopen (، درجه باز بودن تجاری ) itKI شامل سرمايه گذاری فيزيکی )
itz اثرات فاكتورهای نهادی، برداری از متغيرهای نهادی حاكميتی )شامل  ، ) itTOT رابطه مبادله )
شش شاخص: حق اظهارنظر و پاسخ گويی، ثبات سياسی، كنترل فساد، حاكميت قانون، كيفيت 
ite  نيز نشانگر  ( و  i بوروكراسی و اثربخشی دولت( كه ميانگين شش شاخص در هر كشور )
اخالل می باشد. به منظور بررسی وجود بيماری هلندی در كشورهای مورد بررسی تأثير وفور منابع 
طبيعی بر شاخص های بيماری هلندی بررسی گرديده است كه اين مدل برگرفته از مطالعه ساكس 

و وارنر )1997( می باشد و به صورت زير معرفی می گردد:
 

itititit XNw εβββ +++= 321

itw متغيرهای متداول نشان دهنده بيماری هلندی است كه شامل رشد ارزش افزوده  كه در آن 
(، تغييرات  itGSERVAL (، رشد ارزش افزوده بخش خدمات ) itGMANVAL بخش صنعت )
( و نسبت سهم ارزش افزوده بخش  itDMANEXP سهم صادرات صنعتی از كل صادرات )

)1(

)2(
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خدمات از توليد ناخالص داخلی به سهم ارزش افزوده بخش صنعت از توليد ناخالص داخلی 
نيز ساير متغيرهای مؤثر از قبيل صادرات صنعتی در ابتدای هر دوره ) itX ( می باشد. 

it

it

M
S (

itε نيز  ( بوده و  itTOT ( و رشد رابطه مبادله ) itKI (، سرمايه گذاری فيزيکی ) oMANEXP

اخالل می باشد. در نهايت برای بررسی تأثير بيماری هلندی و شاخص فاكتورهای نهادی بر رشد 
اقتصادی متغيرهای بيماری هلندی را وارد مدل )1( كرده و رابطه آن بر رشد اقتصادی بررسی 
خواهد شد. لذا مدل اصلی كه دربرگيرنده متغيرهای بيماری هلندی است به صورت رابطه )3( 

خواهد بود.

ititititititit yZNGDPLng µωγαγγγγ ++++++= 5443021 )(

نفتی می باشد كه برحسب طبقه بندی آنکتاد )2009(  نمونه آماری اين مطالعه كشورهای 
انتخاب شده اند1. دوره زمانی اين پژوهش 2014-1960 می باشد كه به صورت نه دوره زمانی 
برای  نامتوازن3  تابلويی  از روش داده های  اين مطالعه  نظر گرفته شده است2. در  پنج ساله در 
متغيرهای  از  برداری  و  متغيرها  داده های همه  منبع  است. همچنين  استفاده شده  برآورد مدل 
نهادی حاكميتی )شامل شش شاخص: حق اظهارنظر و پاسخ گويی، ثبات سياسی، كنترل فساد، 
حاكميت قانون، كيفيت بوروكراسی و اثربخشی دولت( كه ميانگين شش شاخص در هر كشور 
به جز متغير رابطه مبادله كه از Esterly 2014 و لوح فشرده WDI 2014 و بانک جهانی و 

صندوق بين المللی پول می باشد.

برآورد مدل و تجزيه وتحلیل يافته ها
ابتدا ضرورت استفاده از داده های تابلويی برای برآورد مدل به وسيله آماره F آزمون شده 
است؛ كه نتايج بيانگر رد فرضيه صفر و لزوم استفاده از روش داده های تابلويی برای كشورهای 
صادركننده نفت می باشد. همچنين برای انتخاب روش تخمين )اثرات ثابت يا اثرات تصادفی( 
نسبت به محاسبه آماره آزمون هاسمن اقدام شد كه نتايج داللت بر استفاده از روش اثرات ثابت 

1 - اسامی و نماد اختصاری كشورهای مورد بررسی در جدول پيوست آمده است.
2 - نظر به اين كه مطالعه به صورت دوره های پنج ساله انجام می شود و داده های سال های پنج سال اخير هنوز به طور كامل منتشر 

نشده، لذا دوره بررسی به 2009 محدود شده است.
3  -Unbalanced Panel Data

)3(
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دارد1. نتايج رگرسيون های انجام شده در جدول )1( نشان دهنده اين است كه در اين كشورها 
رابطه منفی بين وفور منابع طبيعی و فاكتورهای نهادی بر رشد اقتصادی حتی بعد از واردكردن 
ساير متغيرهای مؤثر بر رشد اقتصادی همچنان برقرار است. در مدل 1-1 رشد توليد ناخالص 
و سهم صادرات   ) oLGDP ( اوليه  داخلی سرانه  ناخالص  توليد  لگاريتم  بر  را  داخلی سرانه 
( تخمين زده شده است. نتايج برآورد مدل به روش اثرات  itN سوخت از صادرات كااليی )
ثابت برای كشورهای نفتی بيانگر اين است كه بين رشد اقتصادی و سهم صادرات سوخت 
متغير  منابع طبيعی درنظر گرفته شده است و  به عنوان شاخص وفور  از صادرات كااليی كه 
فاكتورهای نهادی رابطه ای منفی و معنی داری وجود دارد، به طوری كه مقدار اين ضريب برابر 
0/02-، 0/036- و آماره t آن 1/72-، 1/94- است كه اين يافته تجربی با نتايج ديگر مطالعات 
تجربی سازگار است. همچنين رابطه منفی و معنی داری بين توليد ناخالص داخلی سرانه اوليه و 
رشد اقتصادی كشورهای موردبررسی وجود دارد. به عبارت ديگر هرچه توليد ناخالص داخلی 
سرانه اوليه كمتر باشد نرخ رشد اقتصادی كشورهای درحال توسعه افزايش می يابد، اين پديده 
نتايج مدل رشد  از  به هم گرايی شرطی2 موسوم و يکی  اقتصادی  ادبيات موضوعی رشد  در 
( وارد مدل  itKI نئوكالسيک است )مدل 1-1، جدول 1(. در مدل 1-2 متغير سرمايه فيزيکی )
شده و رابطه اش با رشد اقتصادی و وفور منابع طبيعی بررسی شده است. سرمايه گذاری فيزيکی 
يکی از متغيرهای مهم و مؤثر بر رشد اقتصادی است، و نتايج حاكی از اثر مثبت و معنی دار اين 
متغير بر آن است. به عبارت ديگر با افزايش سرمايه گذاری فيزيکی، رشد اقتصادی كشورهای 
نفتی افزايش می يابد. همچنين مقدار ضريب وفور منابع طبيعی كاهش يافته ولی همچنان منفی 
( در مدل 1-3، مخارج  itTOT و معنی دار است. متغيرهای ديگر نيز شامل رشد رابطه مبادله )
( در مدل 1-5، برای  itopen ( در مدل 1-4 و درجه باز بودن اقتصاد ) itGov مصرفی دولت )
تصريح بهتر مدل اصلی به تدريج وارد شده اند. همان طور كه در جدول 1 مالحظه می شود كليه 

ضرايب دارای عالمت مورد انتظار می باشند كه با نتايج مطالعات تجربی سازگار می باشد.

1 - آزمون هاسمن نيز همانند آزمون F برای هر مدل به طور جداگانه محاسبه و در زير ستون مربوط در جداول نتايج مربوط 
آورده شده است.

2  - Conditional convergence
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جدول 1( بررسی تأثیر وفور منابع طبیعی و فاکتورهای نهادی بر رشد اقتصادی

مدل 1-1مدل 1-2مدل 1-3مدل 1-4مدل 1-5مدل 6-1

-4/75*-5/85*-5/85*-6/52*-9/52*-8/52*oLGDP

-0/034*-0/022*-0/024**-0/012*-0/018***-0/024***itN

0/15*0/18*0/12*0/152*0/14*itKI

0/041**0/041**0/025**0/08**itTOT

-0/36*-0/25*-0/21*itGov

0/045*0/065*itopen

-0/036*-0/032*-0/031*-0/020*-0/028*-0/021*itz

0/850/820/790/780/800/782R

تعداد مشاهدات93898582121135

تعداد كشورها111111111718

F آماره*4/56*5/9***2/83***2/95**3/09**4/085

آماره هاسمن*38/89*49/45***10/41**15/20**18/52**19/33

 *، ** و *** به ترتيب نشانگر معنی دار در سطح 99، 95 و 90 درصد است.
تخمين ها و نتايج جدول 1 نشان می دهند كه با وجود اضافه كردن متغيرهای توضيحی و مؤثر 
بر رشد اقتصادی ضريب وفور منابع طبيعی و فاكتورهای نهادی بر رشد اقتصادی همچنان منفی 
و ليکن قدر مطلق آن درحال كاهش است. به عبارت ديگر اگر وفور منابع طبيعی، رشد اقتصادی 
را ازطريق اين متغيرها متأثر كند، انتظار بر اين است كه با افزايش تعداد متغيرها مقدار منفی اين 
ضريب كاهش يافته و حتی احتماالً مثبت نيز بشود. لذا به نظر می رسد كه عالوه بر اين، كانال های 
انتقال ديگری نيز وجود دارند كه وفور منابع طبيعی ازطريق آن ها بر رشد اقتصادی تأثير می گذارد1.
1 - نظر به اين كه هدف اين مقاله شناسايی همه كانال های انتقال اثر وفور منابع طبيعی بر رشد نبوده بلکه تمركز و تأكيد آن بر 
بيماری هلندی است، لذا به منظور اجتناب از پرداختن بيش ازحد به مباحث حاشيه از طرح و بحث كانال های ديگر خودداری 

شده است.
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ازآنجاكه هدف در اين مطالعه عمدتاً بررسی تأثير وفور منابع طبيعی بر رشد اقتصادی ازطريق كانال 
بيماری هلندی در كنار فاكتورهای نهادی هر كشور است، لذا در اين قسمت بررسی می شود كه آيا 
شواهد بيماری هلندی در اين كشورها وجود دارد و آيا می توان رابطه منفی بين وفور منابع طبيعی و 

فاكتورهای نهادی بر رشد اقتصادی را با توجه به سازوكار بيماری هلندی توجيه كرد يا خير؟
غيرقابل  و  قابل مبادله  بخش  دو  ازطريق  طبيعی  منابع  رونق  هلندی  بيماری  مدل های  در 
از يک طرف  تأثير می گذارد. بدين صورت كه  اقتصاد  بر  نهادی  مبادله در كنار فاكتورهای 
رونق بخش منابع، سرمايه و نيروی كار را از بخش قابل مبادله )بخش صنعت( دور می كند 
و درنتيجه هزينه های اين بخش را باال می برد. با توجه به اينکه بخش صنعت با اثرات خارجی 
مثبت1)صرفه های اقتصادی( برای ساير بخش ها همراه است، يکی از عوامل مهم رشد اقتصادی 
كشورها تلقی شده و لذا رونق منابع به تضعيف اين بخش و درنتيجه كاهش نرخ رشد اقتصادی 
منجر می شود )اثر مخارج(. از طرفی افزايش درآمدهای حاصل از منابع طبيعی، موجب افزايش 
قابل  تقاضا در بخش های  افزايش  به  منجر  بودجه دولت می شود كه خود  افزايش  و  درآمد 
مبادله و غيرقابل مبادله می شود. بخشی از افزايش تقاضا در بخش قابل مبادله از طريق واردات 
قيمت و فشار تورمی  افزايش  لذا  برون زا است،  اين بخش  قيمت در  جبران می شود و چون 
چندانی در بخش قابل مبادله مشاهده نمی شود. ولی افزايش تقاضا در بخش غيرقابل مبادله را 
نمی توان ازطريق واردات جبران كرد، لذا افزايش تقاضا منجر به افزايش قابل توجه قيمت ها در 
بخش غيرقابل مبادله شده و فعاليت را در آن سودآور می كند و درنتيجه سرمايه و نيروی كار 
از بخش های قابل مبادله به بخش غيرقابل مبادله منتقل شده و منجر به گسترش اين بخش و 

تضعيف بيش ازپيش بخش قابل مبادله می شود )اثر جابه جايی منابع(.
در رگرسيون های جدول 2 نتايج حاصل از برآورد مدل 2 برای بررسی اثر وفور منابع طبيعی 
بر شاخص های بيماری هلندی ازجمله تغييرات در سهم صادرات صنعتی از صادرات كااليی، 
رشد ارزش افزوده بخش صنعت و خدمات و همچنين نسبت سهم ارزش افزوده بخش خدمات 
نشان  ناخالص داخلی  توليد  از  به سهم ارزش افزوده بخش صنعت  ناخالص داخلی  توليد  از 
F ليمر و هاسمن برای هر مدل محاسبه شده و در زير  داده شده است. در اين جدول نيز آماره 
ستون مربوط آورده شده است. در مدل 2-1 تغييرات در سهم صادرات صنعتی از صادرات 
صادرات  سهم   - اوليه  صادرات  طبيعی،  منابع  وفور  شاخص  بر   ) itDMANEXP ( كااليی 

1  - positive externalities
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( و سهم ارزش افزوده بخش  oMANEXP صنعتی از صادرات كااليی در ابتدای هر دوره )
اين  از  يافته ها حاكی  است.  برازش شده   ) itMANVAL ( داخلی  ناخالص  توليد  از  صنعت 
است كه بين تغييرات در سهم صادرات صنعتی و وفور منابع طبيعی رابطه منفی و معنی داری 
وجود دارد. به عبارت ديگر در كشورهای نفتی وفور منابع طبيعی موجب كاهش رشد صادرات 
صنعتی می شود. همچنين سهم ارزش افزوده بخش صنعت از توليد ناخالص داخلی رابطه مثبتی 
با تغييرات سهم صادرات صنعتی از صادرات كااليی دارد. يعنی با افزايش ارزش افزوده بخش 
صنعت، سهم صادرات صنعتی از صادرات كااليی نيز افزايش می يابد )مدل 2-1، جدول )2((.

( بر وفور منابع طبيعی و  itGMANVAL در مدل 2-2 رشد ارزش افزوده بخش صنعت )
نشان می دهد كه  نتايج  است.  مبادله تخمين زده شده  رابطه  فيزيکی و رشد،  سرمايه گذاری 
رابطه منفی و معنی داری بين رشد ارزش افزوده بخش صنعت و وفور منابع طبيعی وجود دارد. 
از توليد  افزايش سهم صادرات سوخت  به عبارت ديگر در اين كشورها وفور منابع طبيعی و 
ناخالص داخلی منجر به كاهش رشد ارزش افزوده بخش صنعت طی دوره زمانی مورد بررسی 
شده است. درحالی كه در مدل 2-3 مشاهده می كنيم كه رابطه مثبت و معنی داری بين رشد 
( و وفور منابع طبيعی وجود دارد. به عبارت ديگر  itGSERVAL ارزش افزوده بخش خدمات )
وفور منابع طبيعی در اين كشورها منجر به گسترش بخش خدمات به عنوان بخش غيرقابل مبادله 
بين رشد ارزش افزوده بخش صنعت وخدمات و  می شود. همچنين رابطه مثبت و معنی داری 
سرمايه گذاری فيزيکی وجود دارد و افزايش سرمايه گذاری موجب افزايش رشد بخش صنعت 
و خدمات شده است. همچنين بهبود رشد رابطه مبادله موجب افزايش رشد ارزش افزوده بخش 
صنعت شده است )مدل 2-2 و 2-3، جدول )2((. در مدل 2-4 نيز نسبت سهم ارزش افزوده 
بخش خدمات از توليد ناخالص داخلی به سهم ارزش افزوده بخش صنعت از توليد ناخالص 
( بر وفور منابع طبيعی برازش شده است. نتايج نشان می دهد كه رابطه مثبت و 

it

it

M
S داخلی )

معنی داری بين نسبت سهم ارزش افزوده بخش خدمات به سهم ارزش افزوده بخش صنعت و 
وفور منابع طبيعی وجود دارد. به عبارت ديگر در اين كشورها وفور منابع طبيعی موجب تغيير 
سهم ارزش افزوده بخش های خدمات و صنعت از توليد ناخالص داخلی به نفع بخش خدمات 

شده است )مدل 2-4، جدول )2((.
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جدول 2( تأثیر وفور منابع طبیعی بر شاخص های بیماری هلندی

مدل 2-1مدل 2-2مدل 2-3مدل 4-2

it

it

M
S

itGSERVAL †itGMANVAL †itDMANEXP

0/082**0/052**-0/09*-0/02*itN

-0/34*oMANEXP

0/27**itMANVAL

0/38*0/48*itKI

0/12*itTOT

-0/0985**-0/0685**-0/085*-0/03*itz

0/530/220/340/852R

تعداد مشاهدات125908596

تعداد كشورها18171118

 F آماره***1/85*3/51*3/8*8/21

آماره هاسمن*0/822/42/8811/24

*، ** و *** به ترتيب نشانگر معنی دار در سطح 99، 95 و 90 درصد است.
† با توجه به معنی دار نبودن آزمون هاسمن اين مدل ها با استفاده از اثرات تصادفی تخمين زده 

شده است.
از  اين كشورها شواهدی  از جدول 2 می توان گفت كه در  به دست آمده  نتايج  به  با توجه 
بيماری هلندی وجود دارد، چراكه مدل های تخمين زده شده نشان می دهد كه وفور منابع طبيعی و 
صادرات سوخت در كنار فاكتورهای نهادی در اين كشورها منجر به كاهش رشد ارزش افزوده 
بخش صنعت، كاهش رشد سهم صادرات صنعتی از صادرات كااليی و همچنين افزايش رشد 
ارزش افزوده بخش خدمات شده است. به عبارت ديگر وفور منابع طبيعی و صادرات سوخت باعث 
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شده است كه بخش صنعت به عنوان بخش قابل مبادله تضعيف شده و بخش خدمات به عنوان بخش 
غيرقابل مبادله گسترش يابد. خاطر نشان می سازد هرچند وجود تک تک اين نتايج به تنهايی برای 
اثبات بيماری هلندی كافی نيست ولی برقراری هم زمان همه آن ها می تواند شواهد كافی برای 

اثبات وجود بيماری هلندی تلقی گردد.
حال برای بررسی تأثير بيماری هلندی بر رابطه وفور منابع طبيعی در كنار متغير فاكتورهای 
نهادی و رشد اقتصادی، متغيرهای بيماری هلندی را كه در جدول 2 رابطه آن ها را با وفور منابع 
طبيعی به دست آمد، در مدل 3 وارد كرده و اثرات آن ها بر رشد اقتصادی تبيين خواهد شد. نتايج 

مربوط به تخمين ها در جدول 3 آورده شده است.
در مدل 3-1 اثر متغير نسبت سهم ارزش افزوده بخش خدمات از توليد ناخالص داخلی به 
( را به همراه وفور منابع طبيعی 

it

it

M
S سهم ارزش افزوده بخش صنعت از توليد ناخالص داخلی )

بر  را  مبادله  رابطه  بهبود رشد  و  دولت  مخارج مصرفی  بودن،  باز  ازجمله درجه  متغيرهايی  و 
رشد اقتصادی بررسی گرديده است. نتايج تخمين اين مدل نشان می دهد كه رابطه نسبت سهم 
ارزش افزوده بخش خدمات به بخش صنعت با رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است. ازآنجاكه 
وفور منابع طبيعی رابطه مثبتی با سهم ارزش افزوده بخش خدمات از توليد ناخالص داخلی به سهم 
ارزش افزوده بخش صنعت از توليد ناخالص داخلی داشته است و با توجه به رابطه مثبت بين نسبت 
سهم ارزش افزوده خدمات به سهم ارزش افزوده صنعت با رشد اقتصادی می توان گفت كه در 
اين كشورها با افزايش سهم صادرات سوخت و افزايش نسبت سهم ارزش افزوده بخش خدمات 
به بخش صنعت، رشد اقتصادی افزايش می يابد. همچنين رابطه مخارج مصرفی دولتی نيز با رشد 
اقتصادی منفی و معنی دار بوده )اثر ازدحام( و درجه باز بودن اقتصاد و رشد رابطه مبادله نيز رابطه 
مثبت با رشد اقتصادی دارند با اين تفاوت كه رشد رابطه مبادله ازلحاظ آماری معنی دار نمی باشد 
)مدل 3-1، جدول )3((. نتايج تخمين مدل 3-2 نيز نشان می دهد كه رشد ارزش افزوده بخش 
صنعت رابطه مثبت و معنی داری با رشد اقتصادی دارد. همان طور كه در مدل 2-3 از جدول 
2 مشاهده كرديم رابطه وفور منابع طبيعی و رشد ارزش افزوده بخش صنعت منفی و معنی دار 
است. به عبارت ديگر وفور منابع طبيعی و افزايش سهم صادرات سوخت موجب كاهش رشد 
ارزش افزوده بخش صنعت شده است. لذا با توجه به رابطه مثبت و معنی دار بين رشد ارزش افزوده 
بخش صنعت و رشد اقتصادی، وفور منابع طبيعی ازطريق كاهش رشد ارزش افزوده بخش صنعت 

موجب كاهش رشد اقتصادی می شود )مدل 3-2، جدول )3((.
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همچنين با توجه به مدل 3-3 از جدول 3 مشاهده می كنيم كه رابطه تغييرات سهم صادرات 
صنعتی از صادرات كااليی با رشد اقتصادی مثبت است، ولی اين رابطه ازلحاظ آماری معنی دار 
نمی باشد. به عبارت ديگر با توجه به نتايج جدول 2 و رابطه منفی و معنی دار تغييرات سهم صادرات 
صنعتی از صادرات كااليی و وفور منابع طبيعی، می توان گفت كه وفور منابع طبيعی منجر به 
كاهش رشد سهم صادرات صنعتی از صادرات كااليی شده و لذا موجب كاهش رشد اقتصادی 
می شود. ولی ازآنجاكه در اين كشورها صادرات سوخت بيش از 50 درصد از صادرات كااليی را 

به خود اختصاص داده و صادرات صنعتی بخش اندكی از صادرات را تشکيل می دهد.

  

مشااهده   2جادول   از 3-2کاه در مادل    طاور  هماان د. با رشد اقتصادی دار داری معنیبخش صنعت رابطه مثبت و  افزوده ارزشکه رشد 
سهم وفور منابع طبیعی و افزایش  دیگر عبارت بهاست.  دار معنیبخش صنعت منفی و  افزوده ارزشکردیم رابطه وفور منابع طبیعی و رشد 
 افزوده ارزشبین رشد  دار معنیبخش صنعت شده است. لاا با توجه به رابطه مثبت و  افزوده ارزشصادرات سوخت موجب کاهش رشد 

 شود میبخش صنعت موجب کاهش رشد اقتصادی  افزوده ارزشکاهش رشد  ازطریقبخش صنعت و رشد اقتصادی  وفور منابع طبیعی 
 ((.3  جدول )2-3)مدل 

د اقتصاادی  که رابطه تغییرات سهم صادرات صنعتی از صادرات کاالیی با رش کنیم میمشاهده  3از جدول  3-3همچنین با توجه به مدل 
تغییارات   دار معنیو رابطه منفی و  2با توجه به نتایج جدول  دیگر عبارت به. باشد نمی دار معنیآماری  ازلحا مثبت است  ولی این رابطه 

گفت که وفور منابع طبیعی منجر به کاهش رشد سهم صاادرات   توان میسهم صادرات صنعتی از صادرات کاالیی و وفور منابع طبیعی  
صاادرات ساوخت بایش از     کشورها این در ازآنجاکه. ولی شود میاز صادرات کاالیی شده و لاا موجب کاهش رشد اقتصادی صنعتی 

 .دهد میاختصاص داده و صادرات صنعتی بخش اندکی از صادرات را تشکی   خود بهدرصد از صادرات کاالیی را  50
 
 

   

 
 

 صنعت و خدمات و رشد اقتصادی های بخشنابع طبیعی، ( ارتباط بین وفور م1نمودار 
بخش  عنوان بهاقتصاد و بخش صنعت  مبادله قاب بخش غیر  عنوان بهخدمات  بخشارتبا  بین وفور منابع طبیعی و  توان می دیگر عبارت به

یعی و بخش صانعت منفای و بخاش خادمات     نشان داد. که رابطه بین وفور منابع طب 1 ه اقتصاد و رشد اقتصادی را مانند نمودارقاب  مبادل
از طرفی درنهایت متغیر فاکتورهای نهادی در کنار سایر متغیرهای  مثبت است و نیز ارتبا  هر دو بخش نیز با رشد اقتصادی مثبت است.

صا  از نفات   بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک باعث شده که اثرات ناکارآمد متغیر فاکتورهای نهادی  درآمدهای حا تأثیرگاار
و یکی از دالی  رشد نیافتگی این کشورها  کند میرا بیشتر را از مسیر اصلی مولد در این کشورها منحر  کرده و شدت بیماری هلندی 

و ابهام در حقو   ها جوییصاحب نفع قدرتمند و رانت  های گروهنهادی( قانونی و حضور ) های زیرساخت. شاید غیبت کنند می تبیینرا 
 هاای  فعالیات و بایش از   کنند میشمرند منابع طبیعی راه را برای دریافت رانت آسان از ظهور بالی منابع برمی دالیلی عنوان بها مالکیت ر

. که بارای دسترسای باه ایان     کند می. همچنین رانت منابع طبیعی  عامالن اقتصادی را تحریک شوند میرقابتی منجر به رانت جویی  مؤثر
 .(2001  گیلفاسون 1995 وارنرساک  و ) نددهمنابع به دولت رشوه 

 وفور منابع طبیعی

 خدمات
 مبادله( غیرقابل)

 صنعت
 )قابل مبادله(

 

 رشد اقتصادی

نمودار 1( ارتباط بین وفور منابع طبیعی، بخش های صنعت و خدمات و رشد اقتصادی

به عبارت ديگر می توان ارتباط بين وفور منابع طبيعی و بخش خدمات به عنوان بخش غير 
قابل مبادله اقتصاد و بخش صنعت به عنوان بخش قابل مبادله اقتصاد و رشد اقتصادی را مانند 
بين وفور منابع طبيعی و بخش صنعت منفی و بخش خدمات  نمودار 1 نشان داد. كه رابطه 
مثبت است و نيز ارتباط هر دو بخش نيز با رشد اقتصادی مثبت است. از طرفی درنهايت متغير 
فاكتورهای نهادی در كنار ساير متغيرهای تأثيرگذار بر رشد اقتصادی كشورهای عضو اوپک 
باعث شده كه اثرات ناكارآمد متغير فاكتورهای نهادی، درآمدهای حاصل از نفت را از مسير 
اصلی مولد در اين كشورها منحرف كرده و شدت بيماری هلندی را بيشتر می كند و يکی از 
داليل رشد نيافتگی اين كشورها را تبيين می كنند. شايد غيبت زيرساخت های )نهادی( قانونی 
و حضور گروه های صاحب نفع قدرتمند و رانت جويی ها و ابهام در حقوق مالکيت را به عنوان 
داليلی از ظهور بالی منابع برمی شمرند منابع طبيعی راه را برای دريافت رانت آسان می كنند 
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و بيش از فعاليت های مؤثر به رانت جويی رقابتی منجر می شوند. همچنين رانت منابع طبيعی، 
دهند  رشوه  دولت  به  منابع  اين  به  دسترسی  برای  كه  می كند.  تحريک  را  اقتصادی  عامالن 

)ساكس و وارنر 1995، گيلفاسون 2001(.
جدول 3( تأثیر متغیرهای بیماری هلندی و فاکتورهای نهادی بر رشد اقتصادی

مدل 3-1مدل 3-2مدل 3-3مدل 3-4مدل 3-5مدل 6-3

-5/42*-9/36*-8/85*-7/05*-6/41*-6/86*oLGDP

-0/062*-0/052***-0/052-0/012*-0/052*-0/05*itN

0/12**0/15*0/16*0/19*0/16**itKI

0/085*0/09*0/08*0/03*0/09*0/21*itopen

-0/38*-0/31*-0/42*-0/15**-0/39*-0/29*itGov

0/005itTOT

0/56*0/520/5***
it

it

M
S

0/084*0/08***0/09***0/063*itGMANVAL

0/095*0/0480/080/0005itDMANEXP

-0/068*itz

0/860/800/750/780/750/782R

تعداد مشاهدات94859512090120

تعداد كشورها171717171711

4/69*4/68*5/085*4/85*3/68*3/25*)(F آماره 

آماره هاسمن**13/51*52/49*39/34*51*48/85*56/86

*، ** و *** به ترتيب نشانگر معنی دار در سطح 99، 95 و 90 درصد است.
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نتیجه گیری
در اين مطالعه با استفاده از داده های تابلويی رابطه بين وفور منابع طبيعی، بيماری هلندی و 
رشد اقتصادی در كشورهای نفتی طی دوره زمانی 2014-1960 موردبررسی قرار گرفت. به منظور 
بررسی تأثير بيماری هلندی بر رشد اقتصادی كشورهای نفتی از شاخص های رشد ارزش افزوده 
بخش خدمات، رشد ارزش افزوده بخش صنعت، تغييرات سهم صادرات بخش صنعت از كل 
صادرات كااليی و همچنين نسبت سهم ارزش افزوده بخش خدمات از توليد ناخالص داخلی به 
سهم ارزش افزوده بخش صنعت از توليد ناخالص داخلی استفاده شد. يافته ها حاكی از آن است 
وفور منابع طبيعی بر رشد ارزش افزوده بخش خدمات دارای تأثير مثبت و معنی دار ولی بر رشد 
ارزش افزوده بخش صنعت و نيز تغييرات سهم صادرات بخش صنعت از كل صادرات كااليی 
دارای تأثير منفی و معنی دار است. همچنين وفور منابع طبيعی اثر مثبت و معنی داری بر نسبت سهم 
ارزش افزوده بخش خدمات به سهم ارزش افزوده بخش صنعت شده است. به عبارت ديگر وفور 
منابع طبيعی در اين كشورها منجر به افزايش اين نسبت به نفع بخش خدمات شده است و موجبات 
گسترش بخش خدمات و تضعيف بخش صنعت شده است. بنابراين می توان به اين نتيجه رسيد 
كه وفور منابع طبيعی و صادرات نفت خام موجب بروز بيماری هلندی در اين كشورها شده است.

همچنين با در نظر گرفتن شاخص های بيماری هلندی در مدل رشد، اثر اين متغيرها بر رشد 
اقتصادی موردبررسی قرار گرفت. نتايج نشان دهنده اين است كه رشد ارزش افزوده بخش صنعت، 
تغييرات سهم صادرات صنعتی از كل صادرات كااليی و نسبت سهم ارزش افزوده بخش خدمات 
به سهم ارزش افزوده بخش صنعت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند. لذا وفور منابع طبيعی با كاهش 
رشد ارزش افزوده بخش صنعت و تغييرات سهم صادرات صنعتی، بر رشد اقتصادی اثر منفی 
می گذارد. از طرفی با بررسی متغير فاكتورهای نهادی در كنار ساير متغيرهای تأثيرگذار بر رشد 
اقتصادی در كشورهای عضو اوپک شدت اثرگذاری منفی متغير بيماری هلندی )نفرين منابع 
طبيعی( را بيشتر كرده و دليل آن را هم در ناكارآمدی اين فاكتورهای نهادی در اين كشورها بايد 
جستجو نمود و ازآنجايی كه درآمدهای نفتی فقط تحت شرايط خاصی می تواند محرک رشد 
اقتصادی باشند و آن هم كنترل سازوكارهای اثرگذاری بردرآمدهای نفتی است، مديران اجرايی 
كشور بايد ضمن توجه به آثار مخرب درآمدهای نفتی بر اقتصاد اين كشورها نسبت به واردكردن 
ناخالص  توليد  بين  باشند. همچنين رابطه  بسيار حساس  اقتصاد،  به ساختار  اين درآمدها  مازاد 
داخلی سرانه اوليه با رشد اقتصادی كشورهای درحال توسعه منفی است لذا شرط همگرايی در 
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اين كشورها تأييد می شود. سرمايه گذاری فيزيکی، درجه باز بودن تجاری و رشد رابطه مبادله 
تأثير مثبت و مخارج دولت، تأثير منفی بر رشد اقتصادی كشورهای نفتی داشته است كه با نتايج 

مطالعات تجربی سازگار می باشد.
بنابراين با توجه به يافته های حاصل از اين پژوهش، موارد زير به عنوان توصيه های سياستی برای 

اين گروه از كشورها ارائه می شوند:
 منفی سهم 	 رابطه  به  توجه  با  به صورت خام:  طبیعی  منابع  کاهش صادرات 

اقتصادی  رشد  با  طبيعی(  منابع  وفور  )شاخص  صادرات  كل  از  سوخت  صادرات 
كشورهای مورد بررسی، توصيه می شود درخصوص حجم باالی صادرات نفت خام در 
اقتصادهای نفتی تجديد نظر شده و با استفاده از تجربيات كشورهای موفق در اين زمينه، 

سعی در به حداقل رساندن صادرات منابع طبيعی به صورت خام گردد.
 حمايت از بخش غیرنفتی: ازآنجاكه روند تعديل اقتصادی در شرايط رونق بازار منابع 	

طبيعی، در مواقعی كه رونق پايان می پذيرد، درجهت معکوس عمل نمی كند. گسترش 
مجدد بخش غيرنفتی و قابل تجارت درصورتی كه بازار سرمايه و زيربناها تخريب شده 
باشند، با مشکل مواجه است. لذا ورود به بازارهای صادراتی نيز مشکل تر خواهد بود 
زيرا ساير كشورها تا آن زمان بازارهای شکل يافته در دوران رونق را به تسخير خود 
درآورده اند. در اين صورت، ازآنجاكه رونق ناشی از عوايد حاصل از صادرات احتماالً 
در آينده نزديک به پايان خواهد رسيد، اتخاذ سياست های اقتصادی به منظور حمايت از 

بخش توليد دربرابر اثرات مضر دوران رونق كار معقوالنه خواهد بود.
 با ايجاد اين 	 نفتی:  ايجاد صندوق پس انداز و سرمايه گذاری درآمدهای 

صندوق، به جای اينکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام به طور مستقيم در بودجه 
دولت وارد شود، می توان آن را به اين صندوق واريز و به ساير اشکال دارايی های مولد 
تبديل كرد. همچنين با جذب تدريجی و با ثبات اين درآمدها در اقتصاد ضمن پرهيز از 
مصلحت جويی های مقطعی می توان از بروز بيماری هلندی و آثار منفی آن نيز جلوگيری 
كرد. بررسی و مطالعه ضوابط صندوق ذخيره نفتی نروژ و بوتسوانا می تواند حاوی نکات 

مثبت زيادی برای مقابله با آثار منفی درآمدهای نفتی بر اين اقتصادها باشد.
 گسترش و توسعه ظرفیت های تولید داخل برای جذب منابع طبیعی: از 	

آنجا كه عامل كندی رشد اقتصادی كشورهای صادركننده نفت در مرحله اول كسب 
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درآمد از محل صادرات عظيم نفت خام می باشد و با توجه به اينکه يکی از مهم ترين 
عوامل در تداوم سياست صادرات نفت خام، نداشتن قدرت جذب اين منابع در توليد 
داخل می باشد. از اين رو گسترش و توسعه ظرفيت های توليد داخل برای جذب منابع 
طبيعی و تبديل آن به كاال و محصول به طوری كه ارزش افزوده و درآمد حاصل از آن 
به توسعه، اشتغال و رفاه منجر می شود. در اين صورت است كه ظرفيت های توليدی از 
ظرفيت های مصرفی پيشی گرفته و زمينه های واقعی توسعه صادرات غير نفتی و ارتقای 

رفاه و توسعه مضاعف فراهم می گردد.
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تحلیل تأثیر نظارت و کنترل راهبردی سازمان بازرسی کل کشور
 بر ارتقای کارآمدی دستگاه های اجرايی

دكتر قدير نظامی پور1
مجتبی جامعی2

در جمهوری اسالمی ايران، قوه قضاييه ازطريق سازمان بازرسی كل كشور امر نظارت راهبردی بر حسن 
جريان امور و اجرای صحيح قوانين در دستگاه های اجرايی را به عهده دارد. بر اين مبنا هدف تحقيق حاضر؛ 
ارايه تحليلی درخصوص تأثير نظارت و كنترل راهبردی سازمان بازرسی كل كشور بر ارتقای دستگاه های 
اجرايی جمهوری اسالمی ايران و چگونگی اين تأثير است. سازمان بازرسی كل كشور با نظارت بر حسن 
جريان امور و اجرای صحيح قوانين، موجب افزايش حاكميت قانون، مسئوليت پذيری، پاسخ گويی و 
كاهش فساد، در دستگاه های اجرايی جمهوری اسالمی ايران گرديده و منجر به ارتقای كارآمدی آنان 
می شود. اين تحقيق از منظر هدف از نوع كاربردی است و به لحاظ مفروضات معرفت شناختی، به روش 
كيفی انجام شده است.  جامعه آماری اين تحقيق برخی از صاحب نظران و مديران سازمان بازرسی كل 
كشور بوده و ابزار گردآوری داده ها، به صورت كتابخانه ای و ميدانی و به صورت مصاحبه انجام شده است.  
نتايج تحقيق حاكی از آن است كه نظارت اين سازمان، موجب جلوگيری از بروز تخلفات، جرايم و نيز 

تضمين سالمت اداری شده  و كارآمدی دستگاه های دولتی را به دنبال می آورد.
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مقدمه
در رابطه با خاستگاه و سابقه ی نظارت و كنترل در عصر جديد بيان اين مختصر كافی است 
كه نظارت و كنترل يکی از بااهميت ترين جريان هايی است كه در عصر معاصر برای تضمين 
بقا و اطالع از كيفيت عملکرد و اجرای دقيق برنامه های سازمان ها، به آن توجه كرده اند، زيرا 
اطالعات به دست آمده از فرآيند نظارت و كنترل به عنوان بازخورد يک سيستم، ضمن ايجاد 
هوشياری مديران به صحت و سالمت جريان عمليات و فعاليت  دستگاه های اجرايی كمک قابل 
می نمايد، توسعه كمی و كيفی دستگاه های اجرايی و اداری، پيچيده تر شدن روابط و پيشرفت 
فناوری، موجب افزايش نقش مديريت راهبردی در حوزه سيستم نظارت و كنترل در جهان 
امروز می گردد. پيچيدگی جامعه بشری و تأسيس دولت های رفاه، موجب واگذاری مسئوليت 
اجرای برنامه های قانونی  به ادارات تخصصی بوده است. نظارت بر اعمال دولت و حکومت 
يکی از آثار بزرگ حاكميت ملت ها بر سرنوشت خويش است، لذا انسان ها در روند تحقق 
حاكميت و نيز برای جلوگيری از سوءاستفاده ها و دستيابی به حقوق مشروع خود به تأسيس 
نهادهای نظارتی بر اعمال حکومت اقدام نموده اند )پورمحمدی، 1389: سخنرانی(، تا با حصول 
كارآمدی به عنوان يکی از مفاهيم مهم و بنيادين در علوم سياسی، توفيق در آن، موجب رشد 
نظام اجتماعی و به ويژه اداری گردد. از آنجا كه تمام نظام های سياسی به دنبال افزايش كارآمدی 
نيز به دنبال  ايران  دستگاه های اداری خويش هستند، بديهی است كه نظام جمهوری اسالمی 
دستيابی به اين هدف اساسی است تا دوام خويش را با تحصيل رضايت افزون تر از شهروندان 

در عرصه عمل، بيش ازپيش تضمين كند.

بیان مسأله
كنترل راهبردی به عنوان يکی از مراحل اصلی و ضروری در الگوی جامع مديريت راهبردی 
سازوكاری نظارتی و بازخوردی از كل فرايند مديريت راهبردی را ايجاب می كند. از اين نظر 
كنترل راهبردی، تغيير در سطح راهبردی، اهداف، جهت گيری ها، راهبردها و برنامه های سازمان را 
تحت تأثير قرار می دهد و لزوم توجه و نياز به كنترل و ارزيابی را پيش بينی كرده و معموالً ناتوانی 
در اجرای راهبردها به دليل ناتوانی سيستم های كنترلی است )حسن بيگی،1390: 440( از ابتدای 
تأسيس جمهوری اسالمی ايران، ايجاد تحول در نظام اداری كشور و نيل به نظام مطلوب؛ صحيح و 
كارآمد به منظور تسريع در حل وفصل امور، تسهيل در اجرای برنامه های توسعه و ارايه ی خدمات 
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موردنياز به مردم باكيفيت مطلوب، همواره مورد تأكيد مسئوالن كشور بوده است و در سال های 
اخير نيز با ايجاد شبکه راهبردی در دستگاه های دولتی گام های مثبتی در اين خصوص برداشته شده 
است. بااين وجود، هنوز اين اطمينان كامل وجود ندارد كه نظام اداری كشور از كارآمدی الزم 

برخوردار باشد و جامعه را از تحقيق و تفحص در اين زمينه بی نياز نمايد.
در اين خصوص قوه قضاييه عالوه برآنکه طبق اصل 156 قانون اساسی، وظيفه رسيدگی و 
صدور حکم درمورد تظلمات، تعديات و شکايات و حل وفصل دعاوی و احيای حقوق عامه و 
گسترش عدل آزادی های مشروع و پيشگيری از وقوع جرم و كشف جرم و تعقيب و مجازات 
مجرمين را به عهده دارد، دارای وظيفه مهم و اساسی ديگری با عنوان » نظارت بر حسن اجرای 
قوانين« می باشد. قوه ی مذكور اين وظيفه و ساير وظايف محوله را ازطريق ارگان های نظارتی كه 
يکی از آن ها سازمان بازرسی كل كشور است، انجام می دهد. سازمان بازرسی كل كشور براساس 
اصل 174 قانون اساسی و قانون تشکيل خود مصوب سال 1360 و اصالحات بعدی، موجوديت 
يافته و هم زمان به منظور نظارت بر حسن جريان امور و اجرای صحيح قوانين در دستگاه های اداری 
زير نظر رييس قوه ی قضاييه و با اختيارات مندرج در قانون خود تشکيل می شود، اينک زمان طرح 
اين پرسش فرامی رسد كه سازمان بازرسی كل كشور چگونه می تواند با اعمال نظارت و كنترل 

راهبردی، در ارتقای كارآمدی دستگاه های اجرايی جمهوری اسالمی ايران تأثير داشته باشد؟

مفهوم و جايگاه نظارت در مديريت راهبردی
راهبرد، مناسب ترين راه برای دستيابی به مهم ترين هدف است كه با اتکا به منابع در دسترس و 
با توجه به مالحظات محيطی صورت می پذيرد. راهبرد می تواند يک طرح يا الگويی برای رسيدن 
به اهداف سازمان ها از وضعيت موجود وضعيت مطلوب باشد. مديريت نيز در سراسر سال های 
سده بيستم و حال حاضر به گونه ای گسترده بر شيوه ی كار سازمان های بزرگ اثر گذاشته و 
دگرگونی های دلخواهی در رشد و توسعه كشورهای جهان پديد آورده است. مديريت راهبردی و 
دانش  آن، گسترشی ويژه يافته است به گونه ای كه هم اكنون ركنی اساسی برای سازمان های دولتی 
و غيردولتی به منظور باال بردن اثربخشی و كارايی خود می باشد. جامعه ی امروز جامعه ای سازمانی 
است و برخالف آنچه در گذشته و در آغاز پيدايش جوامع بشری وجود داشت، تحركات و 
زندگی انسان در قالب مجموعه های سازمانی معنا و مفهوم پيدا می كند. بعضی معتقدند كه كاركنان 
سازمان ها، خود قادرند وظايف مديريت را انجام دهند و به مديريت جدا و مستقلی نيازم ندارند، 
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اما هنوز تاريخ نويسان و دانشمندان علوم اجتماعی، نهادی را نيافته اند كه بدون داشتن سلسله مراتب 
مديريت، پايدار مانده باشد.

ازطرف ديگر بسياری از صاحب نظران علت موفقيت و شکست نهادها را در تفاوت مديريت 
آن ها می دانند به اعتقاد پيتر دراكر، عضو حيات بخش هر سازمان، مديريت آن است، لذا مديريت 
مهم ترين عامل در حيات، رشد و بالندگی يا مرگ يک سازمان می باشد. توان سازمان ها در طول 
زمان و در چارچوب مقررات، وضعيت كاركنان و پيچيدگی روزافزون مسايل مرتبط با حوزه ی 
مأموريت، وجود سيستمی به نام »مديريت« را زنده كرد. اينکه تمامی افراد و سازمان ها درخصوص 
وجود عنوانی موسوم به مديريت اتفاق نظر دارند و امر مهم چگونگی اعمال مديريت و بهره برداری 
مديران از شيوه های مطلوب، كارآمد در اثربخشی مديريت است، موضوعی محسوب می شود كه 
پويايی و تحرک را در سازمان ها فراهم می كند و راه رسيدن به هدف را با سرعتی مطمئن و ازطريق 

صحيح هموار می سازد )ساوه درودی، 1392:  110(.
كنترل يکی از وظايف اساسی مدير است كه با ساير وظايف او ارتباط دارد. درواقع ازطريق 
كنترل می توان از منابع و فعاليت های اعضای سازمان، حداكثر كارآيی و اثربخشی را درجهت نيل 
به اهداف سازمان به دست آورد. فقط با كنترل است كه برنامه ريزان به صحت پيش بينی خود پی 
خواهند برد. به همين دليل بايد اين نظر را پذيرفت كه هيچ برنامه ای بدون كنترل به درستی اجرا 
نمی شود )رضاييان، 1392: 261( آنچه را مديريت به هنگام اعمال كنترل1 انجام می دهد از نوع 
فعاليت هايی است كه به وسيله آن، اطمينان می يابد عمليات انجام شده، درست همان فعاليت هايی 
است كه از پيش برنامه ريزی شده بود. در سازمان همه مديران مسئول اعمال كنترل می باشند، مانند 
ارزيابی عملکردها و انجام دادن اقدامات الزم برای به حداقل رسانيدن ناكارايی ها برای ارزيابی 
استراتژی ها لذا اعمال كنترل اهميتی ويژه دارد و لذا می توان  گفت در فرآيند مديريت كنترل، در 
كنار ارتباط با همه عناصر مديريت، رابطه ويژه ای با برنامه ريزی دارد. در اين حال، نکته قابل توجه، 
دايمی و مستمر بودن كنترل است كه هم زمان با اجرای برنامه، از آغاز تا انتها و گاهی تا بعد از 
خاتمه آن نيز ادامه می يابد. بدين ترتيب اگر كنترل به خوبی در سيستم اجرا نگردد، عرضه ی بهترين 

راهبردها نيز به نتيجه ی مطلوب نمی رسد و از مسير اصلی منحرف می گردد.

مفهوم و جايگاه کارآمدی در نظام اداری
با توجه به قضاوت پذير بودن عنوان كارآمدی، ادعای رسيدن به يک تعريف همگانی برای 
1  - Controling
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آن، منطقی به نظر نمی رسد، زيرا به طوركلی تعريف پديده های اجتماعی دشواراست و نمی توان 
در تعريف آن ها به توافق رسيد. اصطالح كارآمدی معموالً همراه با اصطالح كارايی به كاربرده 
با واژگانی مانند »اثربخشی« و»تقرب به هدف« مترادف است. كارآمدی،  می شود. كارآمدی 
درخور بودن، به كار آمدن، مورد استعمال يافتن، مفيد بودن و خدمت كردن است )دهخدا،1377(. 
كارآمد كسی است كه كارها را به خوبی انجام دهد يا چيزی است كه به كار آيد و سودمند باشد. 
كارآمدی ميزان نيل به اهداف تعيين شده است. در فرهنگ اصطالحات مديريت نيز، كارآمدی 
به مفهوم ميزان موفقيت در تحقق  هدف ها و يا انجام مأموريت است كه نشان دهنده درجه رسيدن 
به اهداف می باشد )فرهنگ معين،1378:  155(. »ليپست« كارآمدی را اين گونه تعريف می كند: 
تحقق عينی يا توان نظام در تحقق كاركردهای اساسی يک حکومت به گونه ای كه بيشتر مردم و 

گروه های قدرتمند درون نظام آن را مشاهده كنند. )ليپست،1374:  11(
در حقيقت كارآمدی را می توان بيانگر قابليت و توانايی يک نظام اجتماعی در رسيدن به 
اهداف تعيين شده و حل مشکالت جامعه دانست آن هم با وجود امکانات و موانعی كه در هر جامعه 
با توجه به اهداف آن متفاوت است. مالک كارآمدی در چارچوب نظريه های مختلف كارآمدی 
و متناسب با آن، به شکل های گوناگون تعريف و تبيين می شود و به همين دليل نمی توان در علم 
سياست به اجماع دست يافت )الريجانی،1373: 97(. كارآمدی هر سيستم براساس سه شاخص 
اهداف، امکانات و موانع آن مشخص می شود. هر اندازه يک سيستم با توجه به سه شاخص مذكور 
در تحقق اهدافش موفق باشد به همان مقدار كارآمد است. اين مسئله مهمی است كه سيستم های 
اجتماعی در راه رسيدن به اولويت و اهدافی كه دارند، موانع و فراز و نشيب هايی را سر راه خود 
بيابند و برای عبور از آن ها، امکانات و توانايی ها و ابزاری نيز برای خود فراهم كنند. پس با توجه به 
امکانات و ابزارهای الزم، هر اندازه كه بتوانند در عبور از موانع موفق تر عمل كنند، قسمت زيادی 
از اهداف آن ها نيز محقق می شود و اينجاست كه كارآمدی به معنای واقعی آن شکل گرفته است. 
هرگونه بحث درباره اهداف سازمانی، نظريه مفهوم كارآمدی در سازمان را نيز ايجاب می نمايد 
)Hodge and Lawrence 1996 :72,). كارآمدی سازمان درجه يا ميزانی است كه سازمان به 
اهداف موردنظر خود نايل می آيد. كارآمدی به باورها يا قضاوت های فرد به توانايی های خود 
در انجام وظايف و مسئوليت ها اشاره دارد. باندورا اين نکته را مطرح می كند كه كارآمدی، توان 
سازنده ای است كه بدان وسيله، مهارت های شناختی، اجتماعی، عاطفی و رفتاری انسان برای تحقق 

اهداف مختلف، به گونه ای اثربخش ساماندهی می شود.
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در بحث كارآمدی سازمان بايد توجه داشت كه كارآمدی و اهداف سازمانی ربطی وثيق به 
يکديگر دارند. در تعريف كارآمدی، نيل به اهداف سازمان موردنظر است. هر رشته ای از علوم به 
نحوی، مديران را در كارآمد كردن سازمان هايشان كمک می كند. در سنجش و آگاهی از درجه 
كارآمدی سازمان ها نبايد صرفاً براساس يک معيار، كارآمدی سازمان را سنجيد بلکه بايد توجه 
داشت كه زمينه ی كارآمدی اهداف هرسازمان چيست و با چه معيارهايی می توان عملکرد سازمان 
را سنجيد. )StanFord,،1983( از نظر »كورو ساوا« ضرورت اندازه گيری كارآمدی در سازمان از 
آن جهت است كه به ما كمک می كند تا به تحليل فعاليت های گذشته سازمان، برنامه ريزی برای 
فعاليت های آتی سازمان و به وجود آوردن سيستم اطالعاتی به منظور نظارت بر فعاليت های عملياتی 
سازمان دست يابيم )اصفهانی و كاظمی،1376:65( . سنجش كارآمدی جدای از منافع راهبردی 
آن،  كاركردهای تقويت كننده ديگری نظير آگاهی سازی  )كسب اطالع از اين كه سازمان در چه 
وضعيتی بوده و در چه مرحله ای از دستيابی به اهداف خود قرارگرفته است(، ارزيابی مشکالت 
)شناسايی فرصت ها مقابله با تهديدات(، ايجاد سازوكاری برای ارايه بازخورد )داده های حاصل 
از سنجش باعث می شود تا كاركنان از كار لذت برند، از موفقيت ها درس بياموزند و برای غلبه 
بر دوران بازدهی نامطلوب دارای انگيزه شوند( و ايجاد اطالعات جهت انواع تصميم گيری های 

مديريتی دارد.

گذری بر مدل های مختلف سنجش کارآمدی
به رغم تعريف ساده ای كه برای كارآمدی ارايه شد، اندازه گيری آن در بسياری از موارد 
به اين سادگی،  امکان پذير نيست. چراكه اهداف سازمانی اغلب چنان متنوع و پيچيده هستند كه 
تعيين ميزان دستيابی به آن ها بسيار دشوار است. از سوی ديگر، گروه های ذی نفع داخل و خارج 
از سازمان، هر يک از ديدگاه منحصر به خود اهداف سازمانی را و موفقيت آن را در دستيابی به 

هدف هايش با نگرشی متفاوت بررسی می كنند.

الف- مدل کارآمدی از ديدگاه لیکرت1
ليکرت براساس تحقيقات چهار نظام مديريتی پديد آورد كه از سيستم شماره يک  )آمرانه 
استثمارگرانه( تا سيستم شماره چهار )گروهی مشاركت جويانه( دامنه پيدا می كند. هريک از 
سيستم های مديريتی با توجه به ويژگی های هشتگانه رهبری، انگيزش، ارتباطات، تعامل، نفوذ، 
1  -Likert
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تصميم گيری، هدف گذاری، نظارت و كنترل وگروه های غيررسمی جو و فضای سازمانی ويژه ای 
را معرفی می كنند كه مستلزم سبک رهبری و مديريت متفاوتی است.

نظام شماره يک: اين سبک مديريت ليکرت به نام سيستم آمرانه و بر پايه بهره كشی يا 
استثمار شناسانده می شود. در اين نظام مديران سخت اقتدارطلب می باشند. اعتمادی اندک به 
زيردستان وجود دارد، انگيزش عامل انسانی بهره گيری از ترس و تنبيه بوده و تشويق به ندرت 
صورت می گيرد. جهت ارتباطات رو به پايين می باشد و تصميم گيری به رده های باالی سازمان 
محدود می شود. نظام شماره دو: اين سبک ليکرت به نام نظام آمرانه خيرخواهانه خوانده 
می شود. نظامی كه در آن مديران اعتمادی پدرانه و مهرآميز نسبت به زيردستان خود دارند. 
انگيزش نيروی انسانی با تشويق وگاهی تنبيه صورت می گيرد. برخی از ارتباطات رو به باال 
جريان می يابد. نظام شماره سه: اين سبک رهبری از نظر ليکرت به نام نظام مشورتی خوانده 
می شود. در اين نظام مديران اعتمادی درخور توّجه و شايسته امّا نه به صورت صددرصد، به 
زيردستان دارند. به طور معمول تالش می گردد تا از انديشه ها و نظرات زيردستان استفاده شود. 
انگيزش عامل انسانی با تشويق وگاهی با تنبيه و تا اندازه ای مشاركت در كارها صورت می پذيرد. 
ارتباطات به صورت باال به پايين و بالعکس جريان می يابد. خط مشی های گسترده و تصميم های 
عمومی در باالی سازمان اتّخاذ می گردد و تصميمات مشخص و اجرايی در رده های پايين تر 
سازمان گرفته می شود و سرانجام در موارد ديگر نيز با مشورت با نيروی انسانی اقدام می شود. 
نظام شماره چهار: ليکرت اين مدل را يک گروه مبتنی بر اشتراک مساعی می داند كه بيش از 
سيستم های ياد شده پيشين در آن، همکاری، همفکری وجود دارد. در اين نظام، مديران در همه 
زمينه ها به زيردستان اعتماد و اطمينان كامل دارند. در همه مواقع انديشه ها و نظرات زيردست 
را می گيرند و از آن ها بهره گيری می كنند. از پاداش ها و تشويق های اقتصادی بر پايه تشريک 
مساعی و درگيری گروه در زمينه های هدف گذاری، ارزيابی اندازه پيشرفت در مسير اهداف 
بهره گيری می شود. ارتباطات همه جانبه، باال به پايين و بالعکس و همچنين ميان همکاران جريان 
می يابد. تصميم گيری در همه رده های سازمانی تشويق می گردد و در زمينه های ديگر نيز مديران 
بين خود و با زيردستانشان به صورت يک كارگروه، كار می كنند. وی معتقد است مديرانی كه 
در چارچوب نظام چهارم، عمليات خود را اداره می كنند از بيشترين كاميابی به عنوان رهبران 
سازمان برخوردارند. وی همچنين اعتقاد دارد كه شركت ها و واحدهايی كه با نگرش نظام 
چهار مديريت اداره می شوند، در هدف گذاری و دستيابی به اهداف كارآمدترند )عالقه بند، 
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1386:49-44(. همچنين ليکرت درباره سنجش كارآمدی سه متغير علّی، مداخله گر و غايتی را 
مشخص می سازد كه در طی زمان قابل استفاده باشند.

نمودار رابطه میان متغیرهای علی، مداخله گر و بازده
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در همره   گیرری  تصرمیم . یابرد  مری  جریان همیارانلعیس   همچنی  میان ابه پایی    ب ، باالجانبه همهارتباطا  . شود می گیری بهره
یرک کرارگر ه، کرار     صرور   بره نیا مدیران بی  خرود   برا زیردستانشران     دیگر های زمینه  در  گردد میسازمانی تشویق  های رده
رهبران  عنوان بهاز بیشتری  کامیابی  کنند می، عمییا  خود را اداره منظام چهار چارچوب درمدیرانی که  معتقد است  ی .کنند می

 ، درشروند  مری    احدهایی که با نگررش نظرام چهرار مردیریت اداره      ها شرکتدارد که   ی همچنی  اعتقاد .سازمان برخوردارند
(. همچنی  لییر  درباره سرنجش کارآمردی سره متغیرر     44-1386:49، بند عالقه) کارآمدترند اهداف  دستیابی به  گذاری هدف
 باشند. استفاده قابلسازد که در طی زمان    غایتی را مشخص می گر مداخیه، عییّ
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 1مدل کارآمدی از دیدگاه کمپل -ب

میراان یرا حردی کره یرک       عنروان  بره بسیار ساده بود. کارآمردی   دیدگاهی 1950 دههمربو  به کارآمدی در  ا لی  دیدگاه
ف ابهاما  متعددی  جود داشت که موج  شد ترا بررسری   . البته در ای  تعریبود شده تعریف، سازد میسازمان اهدافش را محقق 

در تعریف متعیق  شده مطرح، اهداف که ای از ای  ابهاما  عبار  بود از  ای نمونهمحققان   استفاده مدیران از آن را محد د کند. 
گرر مرا هردفی را کره     یا اهرداف  اقعری؟ ا   موردنظرندرسمی سازمان  اهداف؟ مد  کوتاهمدنظرند یا  بیندمد اهداف به کیست؟ 

مردنظر قررار    شرود  دارند   شر  ضر ری برای موفقیت سازمان محسوب می نظر اتفا بیشتر محققان   اندیشمندان سازمانی بر آن 
ای   دلیل آن،هایی مشغول است،  اگر سازمان به انجام فعالیت .بقا است ،شود. ای  هدف می تر ر ش نقطه نظرا  ما   قت آندهیم، 

یک معیرار، توانرایی تعیری    تشرخیص مرر  یرک سرازمان نیرا          عنوان بهش را تدا م بخشد. اما استفاده از  اژه بقا است که حیات
بهبرود یابنرد زیررا ایر  معیارهرا بررای        دمطرح نمود که چگونه معیارهای سنجش کارآمدی بایای  نیته را  لپمکشود.  استنبا  می

مشخصراً برا کارآمردی سرازمانی بره       ها سازماناز  هایی  یژگیمانی   تعیی  اینیه چه ، ارزیابی تثییرا  بهبود سازها سازمانمقایسه 
سیسرتم  »  « مردار  هردف »در قال  د  مدل کیی  ها سازمان.  ی مالحظه نمود که ر ند میکار ه، باند مربو عنوان یک ساخت پایه 

برد ن تفرا   ر ی یرک تعریرف رسرمی، صرور         از دیدگاه مدیریتی، تفا   در مورد کارآمدی، .اند شدهنمایش داده « طبیعی
 .گیرد می

                                                           
1 -J.F.Campbell. 

یعلّ متغیرهای  

 سبک مدیریت

 راهبردهای مدیریت

 ساخت سازمانی

 اهداف سازمانی

 تکنولوژی

 و غیره

گر مداخلهمتغیرهای   

 ادراکات

 انتظارات

ها گرایش مفاهیم نقش  

گروه کار های نسبت  

ها ها و هدف ارزش  

 نیروهای انگیزشی

 رفتار و غیره

 

همتغیرهای بازد  

ها هزینه تولید  

درآمد فروش  

ها رابطه سازمان، اتحادیه  

وانتقال نقل  

و غیره ترک کار  

 

ب- مدل کارآمدی از ديدگاه کمپل1
اولين ديدگاه مربوط به كارآمدی در دهه 1950 ديدگاهی بسيار ساده بود. كارآمدی به عنوان 
ميزان يا حدی كه يک سازمان اهدافش را محقق می سازد، تعريف شده بود. البته در اين تعريف 
ابهامات متعددی وجود داشت كه موجب شد تا بررسی محققان و استفاده مديران از آن را محدود 
كند. نمونه ای از اين ابهامات عبارت بود از اين كه، اهداف مطرح شده در تعريف متعلق به كيست؟ 
اهداف بلندمدت مدنظرند يا كوتاه مدت؟ اهداف رسمی سازمان موردنظرند يا اهداف واقعی؟ اگر 
ما هدفی را كه بيشتر محققان و انديشمندان سازمانی بر آن اتفاق نظر دارند و شرط ضروری برای 
موفقيت سازمان محسوب می شود مدنظر قرار دهيم، آن وقت نقطه نظرات ما روشن تر می شود. اين 
هدف، بقا است. اگر سازمان به انجام فعاليت هايی مشغول است، دليل آن، اين است كه حياتش را 
تداوم بخشد. اما استفاده از واژه بقا به عنوان يک معيار، توانايی تعيين و تشخيص مرگ يک سازمان 
نيز استنباط می شود. كمپل اين نکته را مطرح نمود كه چگونه معيارهای سنجش كارآمدی بايد 
بهبود يابند زيرا اين معيارها برای مقايسه سازمان ها، ارزيابی تأثيرات بهبود سازمانی و تعيين اينکه 
چه ويژگی هايی از سازمان ها مشخصاً با كارآمدی سازمانی به عنوان يک ساخت پايه مربوط اند، 
1-J.F.Campbell.
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به كار می روند. وی مالحظه نمود كه سازمان ها در قالب دو مدل كلی »هدف مدار« و »سيستم 
طبيعی« نمايش داده شده اند. از ديدگاه مديريتی، تفاوت در مورد كارآمدی، بدون تفاوت روی 

يک تعريف رسمی، صورت می گيرد.
ج- مدل کارآمدی از ديدگاه کامرون1

اندازه گيری كارآمدی بر قسمت های مختلف سازمان تمركز دارد. سازمان ها منابع خود را 
از محيط وارد و آن ها را تبديل به خروجی ها می كنند و به محيط بازمی گردانند. بر اين اساس سه 
نگرش سنتی به كارآمدی شکل گرفته اند. نگرش هدف به كارآمدی سازمانی به خروجی های 
سازمان مربوط است و اين كه آيا سازمان به هدف هايش در قالب سطوح مطلوب خروجی ها 
رسيده است يا خير. نگرش منابع سيستم، كارآمدی را با مالحظه آغاز فرايند و ارزيابی اينکه آيا 
سازمان به طور مؤثری منابع الزم برای عملکرد باال را فراهم می كند يا خير، می سنجد. نگرش فرايند 
داخلی، به فعاليت های داخلی سازمان نظر دارد و كارآمدی را با معيارهای سالمت و كارايی داخلی 

ارزيابی می كند.
د( نظريه های انگیزشی کارآمدی

تحول انديشه ی مديريت در زمينه ی انگيزش كاركنان و تأثير آن بر كارآمدی، سه مرحله ی 
نسبتاً متمايز را پشت سر گذاشته است. در نخستين نظرات انگيزش به ارايه ی الگوی منحصربه فردی 
از انگيزش پرداخته شده كه آن را درباره هر كارگر و كارمند و در هر موقعيتی قابل صدق می دانند. 

اين ديدگاه ها عبارت اند از مدل سنتی، مدل روابط انسانی و مدل منابع انسانی.
- مدل سنتی2

مدل سنتی انگيزش با نام فردريک تيلور و مکتب مديريت علمی همراه است. تيلور هنر 
مديريت را به عنوان ابزار شکل دهنده رابطه ی مديران و كارگران مورد مالحظه قرارداد و عامل 
انگيزش را صرفاً براساس مهارت و توليد كارايی بيشتر دانسته و تشويق و تنبيه را مورد تأكيد 
قرار می دهد. تيلور پاداش مادی را تنها محرک برای توليد كارايی می دانست و معتقد بود يکی 
از جنبه های مهم كار مدير اين است كه اطمينان حاصل كند انجام وظايف تکراری و مالل آور 
با بيشترين بازدهی همراه است. اين مدل مبتنی بر انگيزش مادی بوده و در آن پرداخت حقوق و 
دستمزد به ازای توليد بيشتر افزايش می يافت. طبق اين نظريه مديران معتقد بودند كارگران دارای 
سستی و تنبلی ذاتی بوده و تنها به وسيله عوامل اقتصادی می توان آن ها را به توليد بيشتر تحريک 

1 - K.Cameron.
2 -The Traditional Model.
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كرد. ازاين رو مدل انسانی اقتصادی از اين نظريه حاصل می شود )ايران نژاد پاريزی و سامان گهر، 
.)380 :1373

- مدل روابط انسانی1
روابط انسانی حاصل مطالعات هاثورن بود. طبق اين نظريه انسان ها به جز پول با عوامل ديگری 
نيز برانگيخته می شوند. كارهای تکراری و كسالت آور موجب كاهش انگيزه كاركنان می شود اما 
رفتار اجتماعی موجب افزايش انگيزه وكارايی كاركنان می شود. افراد به عنوان موجودات اجتماعی 
در پاسخ به محيط كار برانگيخته می شوند. طبق اين نظريه وجود انگيزه الزم مانند رضايت شغلی، 

موجب باال رفتن عملکرد كاركنان می شود. مدل انسان اجتماعی از اين نظريه حاصل می شود.
- مدل منابع انسانی2

از دهه 1960 به بعد مسلم شد كه نظريه های كالسيک و روابط انسانی، تأثير روابط اجتماعی 
و ساختار رسمی را ناديده گرفته و مفروضات مدل روابط انسانی تصوير ناقصی از رفتار انسانی را 
در محل كار ارايه می داد. مدل های معاصر انگيزشی برآنند كه عوامل زيادی قادر به تأثيرگذاری 
در رفتار انسان می باشد. اين عوامل شامل اهميت نظام پاداش، تأثيرات اجتماعی، ماهيت شغل، 
الگوی رهبری، نياز و ارزش های كاركنان و ادراک خود از محيط كار است )محمدزاده و مهر 
وژان، 1375: 26- 25(. پژوهشگران اين بخش ضمن استفاده از دو مدل قبلی از نظر ساده تلقی 
كردن مسأله انگيزش و نگاه تک بعدی به آن، به دو مجموعه مفروضات بدبينانه و خوش بينانه از 
انگيزش پرداختند. در نظرات معروف اين مدل مفروضات Y و X و ديدگاه مازلو است. )ايران نژاد 

پاريزی و ديگران، 1373: 383(.
شاخص های کارآمدی

به شرحی كه گذشت، كارآمدی يک سازمان را می توان در ميزان دستيابی و حصول اهداف 
سازمانی مربوط، تعريف و موردسنجش قرارداد اما اين مهم، به رغم سادگی تعريف فوق، از حيث 
سنجش ميزان كارآمدی، به راحتی امکان پذير نبوده  و سهل الوصول نمی باشد در اينجا به بيانی ساده 

سه شاخص، به عنوان مهم ترين شاخص های كارآمدی به شرح زير احصاء شده است:

1- قانون مداری و حاکمیت قانون
ميزان واقعی بودن قوانين در يک جامعه و اطمينان به اجرای آن ها با شاخص حاكميت قانون 
ارزيابی می شود. منظور از حاكميت قانون اين است كه هر كاری مطابق با قانون مصوبه انجام شود؛ 

1 - The Human Relations Model
2  -The Human Resource Model
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اين انطباق نبايد به اين معنا تعبير شود كه قانون می تواند ابزاری برای افزايش قدرت سياستمداران 
در اجرای وظايفشان باشد؛ بلکه تحت قانون عمل كردن باعث محدود كردن حوزه اختيارات 

سياستمداران شده و قدرت آنان را منطقی می سازد )نادری، 76:1390(.
قانون: قانون به معنای مصطلح آن در علم حقوق1 عبارت است از: قاعده ای مکتوب كه 
توسط مقام صاحب صالحيت برای تنظيم رفتار مردم در اجتماع وضع شده و نقض آن، مستوجب 
اعمال ضمانت های اجرايی توسط حاكميت است . نکته ی قابل تأمل در اين تعريف اين است كه 
اعمال ضمانت اجرايی را در تعريف آورده و نسبت آن را با نقض قانون نشان داده است. از اين 
تعريف می توان فهميد كه قوانينی كه بدون ضمانت اجرايی باشند، به لحاظ ماهوی قانون بودنشان 

جای تأمل دارد.
قانون مداری )قانون گرايی(2: با توجه به معنای مصطلح قانون در علم حقوق – كه در باال بيان 
شد– می توان گفت: قانون مداری در نگاه حقوقی، به معنای آن است كه بکوشيم تا رفتارهای ما 
حول قانون تنظيم شود و شکل گيرد. به ديگر سخن، اين كه انجام هر عمل آدمی در اجتماع نخست 
با قواعد و قوانين مکتوب و موضوعه سنجيده شود و فقط درصورت مطابقت با آن، انجام شود را 
قانون مداری می ناميم، در حقيقت قانون مندی رفتار اجتماعی انسان، همان روشمندی رفتار است. 
پس تقويت قانون مداری، به معنای تقويت رفتار روشمند در اجتماع است )عارف،1394 :19-23(. 
قانون ناگرايی نيز به معنای آن است كه برخی رفتارهای ما حول محور قواعد مکتوب و موضوعه 
)قوانين و مقررات( تنظيم نشود و شکل نگيرد. به تعبير بهتر، عدم روشمندی رفتارهای ما و عدم 
انطباق آن ها با روش های تعريف شده از سوی مراجع صالحيت دار )قانون گذار(، قانون ناگرايی 
خوانده می شود طبعاً قانون ناگرايی اداری نيز عبارت خواهد بود از اين كه فعاليت ها و رفتارهای 
اداری ما با روش ها و شيوه های تعيين شده اداری هم خوانی نداشته باشد يا ناقض آن باشد. بنابر يک 

تقسيم می توان قانون ناگرايی را به قانون ناگرايی آگاهانه و ناآگاهانه تقسيم كرد )همان(.
قانون ناگرايی نيز به معنای آن است كه برخی رفتارهای ما حول محور قواعد مکتوب و 
موضوعه )قوانين و مقررات( تنظيم نشود و شکل نگيرد. به تعبير بهتر، عدم روشمندی رفتارهای 
ما و عدم انطباق آن ها با روش های تعريف شده از سوی مراجع صالحيت دار )قانون گذار(، قانون 
ناگرايی خوانده می شود طبعاً قانون ناگرايی اداری نيز عبارت خواهد بود از اين كه فعاليت ها و 

1 - تأکید بر قید »مصطلح در علم حقوق« برای آن است که قوانین »اخالقی«، »عرفی«، »وجدانی«، »آداب و 
رسوم« و امثال این ها از بحث خارج شود.

2  - Law-Orientation
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رفتارهای اداری ما با روش ها و شيوه های تعيين شده اداری همخوانی نداشته باشد يا ناقض آن باشد. 
بنابراين تقسيم می توان قانون ناگرايی را به قانون ناگرايی آگاهانه و ناآگاهانه تقسيم كرد )همان(.

2- مسئولیت پذيری و پاسخ گويی
نهادهای نظارتی به عنوان نهاد حامی مردم در مقابل فساد اداری نقش مهمی در شّفاف نمودن 
اعمال، پاسخ گوتر كردن و گسترش سالمت رفتار حکومت از عملکرد دستگاه های اجرايی ايفا 
می نمايند. نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی، بايد دربرابر مردم مسئوليت پذير 
قرار  تأثير تصميمات  افرادی است كه تحت  به طور خاص درمورد  باشند. پذيرش مسئوليت 
دارند. اين اصل با پاسخ گويی و شفافيت ارتباط تنگاتنگی دارد، چراكه توانايی شهروندان در 
تشويق يا مجازات منتخبان خويش به امکان شناسايی مقام مسئول بستگی دارد، به عبارت ديگر 
مردم كسی را دربرابر خود پاسخ گو می دانند كه او را به روشنی مسئول فرض كنند. عدم ارايه 
اطالعات كافی به مردم مساوی با عدم مسئوليت پذيری و پاسخ گويی مقام مربوطه است. بنابراين 
روشن است كه مسئوليت پذيری يکی از معيارهای پاسخ گويی است و پاسخ گويی با پذيرش 
مسئوليت معنا می يابد. نظارت مستمر بر زمامداری يکی از راه های ارتقای پاسخ گويی است. 

)عباسی و جامعی، 1395: 44(.
از خدمات  استفاده  برای چگونگی  عمومی  مقامات  به  پاسخ گويی شهروندان  اگرچه   
قرار داشته اند. در  پاسخ گويِی مؤثر  بوده است ولی شهروندان در مركز  ارايه شده هم مطرح 
به عنوان  می توانند  و  می كنند  انتخاب  را  سياسی  رهبران  شهروندان،  دموكراتيک،  نظام  يک 
استفاده كننده از خدمات عمومی منتخبين خود را برای اثربخشی و كارآمدی خدمات مورد 
سؤال قرار بدهند. در چنين سيستمی، الزمه پاسخ گويی مؤثر قواعد و انتظارات روشن، ارايه ی 
اطالعات شفاف به مقام ناظر و جريان داشتن سازوكار تشويق و تنبيه است. پاسخ گويی از شروط 
اصلی به زمامداری است و با حاكميت قانون و شفافيت ارتباط تنگاتنگ دارد و فساد می تواند 
بخش  اصل،  دولت،   اين  براساس  مواجه كند.  با شکست  مختلف  در سطوح  را  پاسخ گويی 
خصوصی و جامعه مدنی متعهد به شنيدن نيازها و معضالت شهروندان در كمترين زمان ممکن 
هستند. پاسخ گويی يک رويه ی منطقی است كه در تمام اركان زمامداری )جامعه ی مدنی، 
نهادهای اقتصادی و سازمان ها( قابليت اجرا دارد و به عنوان يکی از نکات اوليه گزارش های 
مالی  موردتوجه است )الجوردی، 18:1386 (. در يک جامعه ی مبتنی بر حاكميت قانون، تمام 

نهادهای اعمال كننده قدرت دربرابر مردم پاسخ گو هستند.
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3- کاهش فساد1
ميان  منابع و در هم ريختن مرز  بر تخصيص  ناظر  قوانين  پا گذاشتن  نمايانگر زير  فساد 
مسئوليت های عمومی و نفع خصوصی است و لذا اغلب مظاهر اقدامات مفسدانه شامل فعاليت های 
مقامات عمومی و دولتی است. البته مفهوم فساد در گذر تاريخ معانی گوناگونی داشته لکن معنای 
آن در سده ی اخير محدودتر شده است و با فاصله گرفتن از مفاهيم قديمی تری همچون »از دست 
دادن فضايل« بيشتر به زير پا نهادن قواعد حاكم بر نقش منافع خصوصی در مشاغل عمومی اطالق 
می شود )گريفيتس، 1388: 446 و 728-720(. در عرصه ی كنونی، مبارزه با فساد و از ميان بردن 
زمينه ها و مظاهر آن، يکی از مالک های برجسته ی حسن اداره گری در دولت های مدرن محسوب 
می شود و دولتی كه بتواند ميزان فساد را در حوزه های عمومی جامعه ی خود كاهش دهد و سالمت 
اقتصادی، اداری و مديريتی را حکم فرما سازد، از اعتبار و وجاهت باالتری نزد جامعه ی جهانی 
برخوردار خواهد  بود و قادراست از بروز رفتارهای مفسدانه و تبهکارانه همچون رانت خواری، 
قاچاق، ارتشاء، كالهبرداری، اختالس، فرار مالياتی، واسطه گری، پولشويی، تقلب انتخاباتی و... 
جلوگيری كند. فساد اصطالحاً عبارت است از سوءاستفاده از قدرت يا مناصب )به ويژه مناصب 
عمومی(   و يا اختصاص دادن نابجای دارايی ها، مناصب و اعتماد عمومی به منظور كسب سود 

شخصی. اين تعريف بيشتر انواع فساد را در دو بخش خصوصی و عمومی در بر می گيرد.

انواع فساد

واژه ی فساد در لغت به معنای رفتار غيرصادقانه و غيرقانونی علی الخصوص از سوی افراد صاحب 
قدرت مانند دولتمردان يا افسران پليس  استعمال می شود )Merriam-Webster, 2015(. فساد، مجموعه 
رفتارهايی است كه فرد از وظايف رسمی )به خاطر كسب منافع شخصی يا كسب موقعيت خاص، دچار 
تخطی و انحراف می گردد( تا تالشی برای كسب ثروت و قدرت ازطريق غيرقانونی، تحصيل منافع 
خصوصی به بهای از دست رفتن منافع عمومی يا استفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی از خود بروز 
می دهد )Hassan, 2004 :25(. و ضدفساد2 عبارت است از: مجموعه اقدامات و تمهيداتی كه به منظور 
مقابله با مظاهر فساد و رفتارهای غيرقانونی و سوءاستفاده گرانه به ويژه در عرصه ی سياسی صورت می پذيرد 
)oxford dictionaries, 2015(. فساد تا جايی كه به سازمان و فرآيندهای سازمانی مربوط می شود، به 

اجزای سه گانه ی سياسی، قانونی و اداری قابل تقسيم است:

1  -Declining corruption
2  -anti-corruption



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال هشتم، شماره 30/ زمستان 1395 116

1- فساد سياسی:  عبارت است از سوءاستفاده از قدرت سياسی درجهت اهداف شخصی و 
نامشروع )آقابخشی، 1366: 199(. اصوالً فساد سياسی و قدرت، همزاد يکديگرند يعنی تا زمانی كه 
قدرت وجود نداشته باشد، فساد سياسی هم وجود نخواهد داشت؛ به گفته روسو1، فساد سياسی، 

نتيجه ی حتمی كشمکش و تالش بر سر كسب قدرت است )زاهدی، 237(.
2- فساد قانونی: منظور از فساد قانونی، وضع قوانين تبعيض آميز به نفع سياستمداران قدرتمند 
و طبقات مورد لطف حکومت است. اين نوع رفتار كه در اصطالح به آن فساد قانونی اطالق 
می شود، اين باور عمومی را كه فساد فقط شامل اعمالی می شود كه مغاير با قانون است، رد می كند؛ 
برای مثال، قوانينی كه بدون هيچ گونه توجيه اقتصادی و يا اجتماعی انحصار خريد، فروش يا توليد 
يک محصول را به يک فرد يا گروه از افراد اختصاص می دهند، نمونه هايی از اين نوع فساد هستند 

)حبيبی، 1375 :  14(.
3- فساد اداری: صاحب نظران به مقتضای زاويه ای كه برای نگريستن به اين پديده انتخاب 
كرده اند، تعاريف مختلفی از فساد اداری ارايه نموده اند؛ به عنوان نمونه، جيمزاسکات2 معتقد است 
كه فساد اداری به رفتاری اطالق می شود كه ضمن آن فرد به دليل تحقق منافع خصوصی خود و 
دستيابی به رفاه بيشتر و يا موقعيت بهتر، خارج از چارچوب رسمی وظايف يک نقش دولتی، 
عمل می كند. تعريفی كه نسبت به ساير تعاريف ترجيح داده می شود، تعريفی است كه از سوی 
ساموئل هانتينگتون3 ارايه شده است، كه عبارت است از اين كه فساد اداری به مجموعٔه رفتارهای 
آن دسته از كاركنان بخش عمومی اطالق می شود كه درجهت منافع غيرسازمانی، ضوابط و عرف 

پذيرفته شده را ناديده می گيرند. )هانتينگتون، 1370: 90-91(

راهبردی  کنترل  و  نظارت  تأثیر  درخصوص  خبرگان  و  صاحب نظران  با  مصاحبه 
سازمان بازرسی کل کشور بر ارتقای دستگاه های اجرايی

در آنچه از پی می آيد، ازمجموع 8 مصاحبه ی انجام شده با صاحب نظران و مديران در سازمان 
بازرسی كل كشور، گزيده ی نقاط نظر 5 صاحب نظر به اختصار بيان می گردد:

قانون يعنی مجموعه ای مقررات كه از سوی مراجع ذی صالح تقنينی وضع می شود كه در 
كشور به استثنای اندک موارد مصرح در قوانين، عهده دار آن قوه ی مقننه می باشد. فلسفه ی وضع 
قوانين و مقررات، حفظ و برقراری نظم، تأمين و حفظ منافع ملی، حفظ و صيانت از آزادی های 

1 - Rousseau
2 - Scott
3 - Huntington
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عمومی و حقوق مشروع و اساسی مردم مشتمل بر جان، مال و حيثيت عموم و آحاد جامعه و... 
می باشد كه تمام اين ها در حوزه ی حقوق اساسی مردم احصاء و تعريف می شود.

 ی ذاتی و قانونی خود از منظر حسن  سازمان بازرسی كل كشور موظف است بر مبنای وظيفه
 جريان امور و اجرای صحيح قوانين در دستگاه های اداری كشور، نظارت دقيق مستمر، جدی و
 قاطع و بدون اغماض كند تا كارآمدی دستگاه های اداری از حيث نيل به اهداف مقدر، محقق شود.
 حال چنانچه دستگاه های اداری و سازمان های قدرت ببينند كه تحت نظارت و بازرسی كارشناسانی
 زبردست، مجرب، باتجربه، آگاه، قاطع، جدی، قرار دارند و به طور مستمر رصد می شوند چه
افزايش كارآمدی موجبات  قطعاً  ميدانی،  نظارت  ازطريق  و چه  نظارت خوداظهاری   ازطريق 
 دستگاه های اداری فراهم خواهند شد، زيرا يکی از وظايف سازمان بازرسی اين است كه بررسی
 كند دستگاه های اداری كشور در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه قدم برمی دارد يا خير؟
 قاعدتاً اين موضوع سطح كارآمدی دستگاه های اداری را باال خواهد برد. بنابراين آن دستگاه های
 شونده، بازرسان سازمان بازرسی را كارشناسانی امين و متعهد و ياورانی قانون مدار، با حفظ بازرسی
 جايگاه می بينند كه درعين حال، اگر مواجه با تخلف يا عمل واجد وصف قضايی شوند، بنابر وظيفه
 قانونی و ذاتی اش، بايد گزارش رسمی و اختصاصی تنظيم و با ارايه مستندات امر، مراتب را به
 مراجع ذی صالح منعکس نمايد. لذا اين امور باعث می شود كه، سازمان های قدرت و دستگاه های
 اجرايی مشمول بازرسی، قانون گرايی را فراموش نکنند. چون می دانند سازمان بازرسی به عنوان
 مرجع عالی نظارتی، درصورت مواجهه با موارد عدول از قانون، زير پا گذاشته شدن قانون،  ناديده
 گرفتن قانون، و يا عدم اجرای صحيح آن، به طورقطع به وظايف قانونی خود از حيث برخورد با

سوءجريانات، تخلفات و يا اعمال دارای اوصاف جزايی عمل خواهد نمود.

كاركنان و مسئوالن دستگاه های اداری بنا برشرح وظايف متبوع خود، در قبال عملکردشان، 
مسئوليت قانونی دارند و طبعاً بايد پاسخ گوی عملکرد خود نيز باشند. چنانچه مسئوليت پذيری و 
پاسخ گويی، به شکلی جدی موردتوجه و عمل قرار گيرد، قاعدتاً جلوی بخش بزرگی از فسادهای 
مرتبط با آن نيز گرفته خواهد شد. اصل بر اين است كه قانون گذار آگاه و بصير بوده و در وضع 
قوانين تمام اوضاع، احوال و شرايط جامعه و مردم را در نظر گرفته و بعد قوانين را تصويب كرده 
است. حاال اگر قانون جامع و متناسب با نيازمندی های جامعه و مردم، وضع شود و مقامات، مراجع 
و مسئوالن هم كارشان را به نحو بايسته و مسئوالنه انجام داده و پاسخ گوی عملکرد خود نيز باشند، 
قاعدتاً بايد شاهد كاهش ميزان فسادها در دستگاه های اداری و سازمان های قدرت نيز باشيم. آنچه 
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بيان شد از منظر نظارت و بازرسی سازمان بازرسی كل كشور است. )مصاحبه با مصاحبه شونده 1(.
سازمان بازرسی كل كشور با قانون گرايی و حاكميت قانون ازطريق جلوگيری از تخطی 
مسئوالن از تکاليف به وسيله ی استقرار قانون موجب امنيت شغلی و اجتماعی برای افراد می شود. 
درخصوص مسئوليت پذيری كه شاخصه ی دوم كارآمدی دستگاه ها است بايد به اين نکته اشاره 
كرد كه عبارت »حسن جريان امور« در قانون سازمان بازرسی كل كشور يک لفظ عام و مطلق 
است. يعنی شامل هر رفتاری ازجمله مسئوليت پذيری می شود. لذا وقتی كه در بازرسی ها برای 
سازمان بازرسی مشخص شود كه مسئولی، مسئوليت پذير نيست اعالم می كند كه اين فرد،  مدير 

مسئوليت پذيری نيست.
موضوع مسئوليت پذيری و پاسخ گويی در بحث حسن جريان امور كه ازجمله وظايف ذاتی 
و قانونی سازمان بازرسی كل كشور است كه كاماًل قابل توجه است. مسئولی كه نزديکان خود را 
به كارگيری نکند، دخل وخرج و هزينه های دستگاه ها را به صورت شفاف و درست انجام دهد 
و نسبت به آن پاسخ گو باشد، قطعاً موجب كارآمدی دستگاه می شود. بخشی از پاسخ گويی و 
شفافيت نيز، شفافيتی است كه مسئولين دستگاه ها نسبت به دستگاه های باالدستی دارند. لذا وقتی 
مديری هم نسبت به مردم و هم نسبت به دستگاه های باالدستی پاسخ گو باشد قطعاً اين دستگاه 

كارآمد می شود.
بر  يا مقررات حاكم  از خود آن تشکيالت  بر سيستم اعم  كاهش فساد ازطريق نظارت 
تشکيالت حاصل می شود. سازمان بازرسی كل كشور با  توسعه ای كه در حوزه ی نظارت بر 
اجرای صحيح قوانين و حسن جريان امور دارد،  می تواند حوزه حتی قانون را عالوه بر مقررات 
رصد كرده و گزارش كند كه قانون بايد در مواردی تغيير كند. پس تالش سازمان بازرسی بر 
كاهش فساد در سه حوزه است؛  اول كارگزاران دولت،  دوم سيستم ها و تشکيالت و سوم قوانين و 

مقررات كه موجب فساد می شود. )مصاحبه با مصاحبه شونده 9(
 سازمان بازرسی كل كشور تالش می كند با بازرسی های راهبردی )موردی، ويژه و مستمر( 
اجرای  بر  كه  است  اين  در  كارآمدی  گردد.  اجرايی  دستگاه های  كارآمدی  افزايش  باعث 
درست قانون نظارت شود، برخی معتقدند مسئوليت پذيری، ريسپانسيبليتی يا همان پاسخ گويی 
است و من برای آن معادل  قرار می دهم. يعنی من در قبال سمتم، مسئوليتم، پستم و عملکردم به 
نهادهای باال، پايين و جانبی جواب گو باشم. فردی كه مسئوليت پذير نيست راجع به تصميمات، 
قوانين، خواست های دستگاه های ديگر اعتباری قرار نمی دهد. نظارت و بازرسی می تواند اين 
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فرد را مسئوليت پذير كند به اين صورت كه با گردآوری اسناد و مدارک و ارجاع آن به دادگاه 
اين فرد مسئول را مجبور به پاسخ گو بودن در قبال اعمالش كند. نکته مهم و اساسی اين است 
كه قانون گرايی، مسئوليت پذيری، پاسخ گويی و كنترل مأموران دولتی يک مفهوم ضروری 
برای هماهنگی و اداره يک جامعه مدرن است و نظارت بر اين امور باعث افزايش كارآمدی و 

كارآيی می گردد. )مصاحبه با مصاحبه شونده 7(
اگر ما قانون گرايی و ساير شاخص های يادشده را محقق سازيم اثر مستقيمی در كاهش 
فساد خواهد داشت. ضمن اينکه، توجه به اين موضوع مغايرتی با متغيرهای فی نفسه و مستقل 
موجود در حوزه ی محرک فساد نيز نخواهد داشت. امروزه در نظريه های آسيب شناسی اجتماعی؛ 
رويکردهای كنترل اجتماعی و دكـتريـن بازدارنـدگـی هردو مالحظه می گردد. جايگاه قانون گرايی 
در شئونات مختلف نظام جمهوری اسالمی ايران باالست  و يکی از اين جايگاه های بسيار مهم، 
حركت  روند  در  را  مقررات  و  قانون  حاكميت  به نوعی  و  مداری  قانون  كه  است  قوه قضاييه 
دستگاه های اجرايی تأمين می نمايد كه سازمان بازرسی كل كشور اين مهم را به طور ويژه بر 
دوش خود دارد. دستگاه های اجرايی به عنوان مستلزمين مردم و شهروندان، می بايست حق وحقوق 
كامل عموم را به رسميت شناخته و به آن احترام بگذارند اما انگيزه ی اين موضوع به تنهايی برای 
دست يابی به عدالت و برابری شهروندان كافی نيست و هميشه بيم تخلف دولت و دستگاه های 
اجرايی در نقض اين حقوق وجود دارد در اين خصوص دستگاه های نظارتی قوه قضاييه نسبت به 
اعمال نظارت درخصوص پاسخ گويی اين دستگاه ها به شهروندان و يا پاسخ گو بودن دستگاه ها 

نسبت به دستگاه های نظارتی قوه قضاييه و هم چنين دربرابر كاركنان خود اقدام می نمايد.
بر  مشتمل  چندوجهی  پديده ای  اداری  فساد  كه  گفت  بايد  فساد،  كاهش  درخصوص 
انگيزه های اقتصادی اجتماعی فرهنگی، حقوقی و بعضاً سياسی است. از اشکال فساد اداری می توان 
به رشوه؛ كالهبرداری، اخاذی، باج گيری نرم يا اداری با سوءاستفاده از موقعيت؛ پارتی بازی و 
خويشاوند ساالری اشاره كرد. الزم به ذكر است در سطح بندی فساد اداری به طوركلی آن را به دو 
سطح كالن يعنی كج روی ها و عملکردهای منفعت گرايانه و غيرقانونی يقه سفيدان و يقه آبی ها؛  
تقسيم می نمايند در اين راستا ايفای نقش سازمان بازرسی كل كشور، با توجه به جايگاه طبيعی و 
ذاتی اين نهاد در حوزه ی مبارزه با مفاسد يقه سفيدان بيشتر جلوه نمايی می كند. ضمن اينکه برابر 
بررسی های موجود علمی، فساد با قدرت، مقام، انحصار قدرت و پنهان كاری رابطه مستقيم و مثبت 
دارد. اين درحالی است كه مديران منبع توليد و صدور قدرت هستند؛ درنتيجه بروز فساد در سطح 
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افراد يقه سفيد آثار تخريبی بااليی در بر خواهد داشت )مصاحبه با مصاحبه شونده 8(.
يکی از راهبردهای سازمان بازرسی كل كشور به موجب تبصره الحاقی ماده يک قانون تشکيل 
آن، صالحيت بازرسی و اعمال نظارت در حين اقدامات دستگاه های اداری كشور و انطباق آن 
با قوانين و مقررات جاری كشور و ارايه گزارش های هشداری مربوطه را دارا است عالوه برآنکه 
عمدتاً  سازمان كه  ساختار  اصالح  پيشنهاد های  اجرای  لزوم  در  تعريف شده  اجرايی  ضمانت 
درجهت اصالح امور و رويه عملکردی دستگاه ها می باشد خود عاملی در ارتقای قانون گرايی 
دستگاه ها خواهد بود همچنين صالحيت قانونی سازمان بازرسی كل كشور در تهيه ی گزارش های 
اختصاصی و تعقيب اداری و كيفری خاطيان كه عاملی بازدارنده در قانون گريزی بدنه اداری 
كشور و نتيجتاً نيل به قانون گرايی است شکل می گيرد، موارد ملحوظ در ماده 8 قانون رسيدگی 
به تخلفات اداری كاركنان دولت و نيز موارد مندرج در كتاب پنجم باب تعزيرات قانون مجازات 
اسالمی كه عموماً ناشی از عدم مسئوليت پذيری و پاسخ گويی كاركنان دولت و از مصاديق فساد 
است عمدتاً در جريان بازرسی های برنامه ای، موردی و يا فوق العاده سازمان بازرسی كل كشور 
در بدنه ی اداری كشور كشف و مورد اقدام قانونی مقتضی به لحاظ تعقيب اداری و كيفری قرار 
می گيرند و اين مهم منبعث از دامنه ی نظارت راهبردی سازمان و به استناد ماده 2 قانون تشکيل 
و ساير مفاد قانونی مربوطه در آئين نامه اجرايی آن است و اقدام در اين زمينه به لحاظ ايجاد 
جو بازدارنده در اذهان كاركنان سازمان و كاركنان دستگاه ها عامل مهمی در نيل ايشان به سوی 
مسئوليت پذيری و پاسخ گويی به منظور اجتناب از تحت تعقيب قرار گرفتن خواهد بود و اولين و 

بارزترين نتيجه اين فرآيند كاهش فساد را در پی دارد. )مصاحبه با مصاحبه شونده 6(

تحلیل داده ها

تعيين و تبيين حدود وظايف و اختيارات سازمان بازرسی كل كشور در قانون و اينکه قانون گذار 
اصلی از اصول قانون اساسی را به صورت مجزا برای اين دستگاه در نظر گرفته، تأكيدی بر حاكميت قانون 
و اجرای قانون مداری در دستگاه های اجرايی جمهوری اسالمی ايران می باشد تا هيچ يک از اين دستگاه ها 
از اختيارت و قدرت خود سوءاستفاده ننمايند و هيچ گونه تعدی و تجاوز به حريم و حقوق آحاد جامعه 
صورت نگيرد. سازمان بازرسی كل كشور از بعد نظارت راهبردی در راستای قانون مداری و حاكميت 
قانون در دستگاه های اجرايی اهتمام الزم را به عمل آورده تا كارآمدی آن دستگاه ها از حيث نيل به اهداف 
مقدر، محقق شود و از تخطی مسئوالن از تکاليف، نقض و ابطال دستورات خالف قانون جلوگيری نمايند.

قبال  در  خود،  متبوع  وظايف  شرح  بر  بنا  اداری  دستگاه های  مسئوالن  و  كاركنان  درخصوص 
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عملکردشان، مسئوليت قانونی داشته و طبعاً بايد پاسخ گوی عملکرد خود نيز باشند بنابراين نظارت صحيح 
سازمان بازرسی كل كشور و اقدامات به موقع ازجمله مکاتبات هشداری و يا حضور درصحنه دستگاه های 
اجرايی  دستگاه های  در  را  بودن  پاسخ گو  و  مسئوليت پذيری  زمينه سازی  موجبات  شونده،  بازرسی 
فراهم می آورند. درزمينه ی مبارزه با فساد نيز قطعاً سازمان بازرسی كل كشور با نظارت دقيق و مؤثر، 
موجب كاهش رشوه، اختالس، ارتشاء، كارچاق كنی و... در دستگاه های اجرايی می گردد. درمجموع 
شاخص هايی همانند قانون گرايی و حاكميت قانون، مسئوليت پذيری و پاسخ گويی و كاهش فساد يک 
مفهوم راهبردی برای هماهنگی و اداره يک جامعه مدرن و پيشرفته می باشد كه نظارت بر اين امور و 
برقراری آنان موجب افزايش كارآمدی دستگاه های اجرايی گرديده و نگاه شهروندان نسبت به حاكميت 

مثبت و موجی از رضايت مندی در آحاد جامعه و عموم مردم را شامل می گردد.
با توجه به جدول تأثير سازمان بازرسی كل كشور بر ارتقای هر يک از مؤلفه های كارآمدی 
آنچه به عنوان عالمت )*( لحاظ گرديده، تأكيد صاحب نظران، مديران و خبرگان حوزه های 
سازمان بازرسی كل كشور، در رابطه با شاخصه های عنوان شده درخصوص سازمان بازرسی كل 
كشور و يا نقش پررنگ آن شاخصه ها مطرح می گردد و عالمت )-( در نبود تأثير آن شاخصه و 

يا كم رنگ بودن آن لحاظ گرديده است.

کاهش فسادمسئولیت پذيری و پاسخ گويیقانون مداریشاخصه صاحب نظرانرديف

***مصاحبه شونده 11

***مصاحبه شونده 22
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***مصاحبه شونده 44
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1- تأثير سازمان بازرسی كل كشور بر ايجاد و ارتقای قانون مداری و حاكميت قانون و 
كاهش فساد در دستگاه های اجرايی، پررنگ و اثرگذار می باشد.

2- تأثير سازمان بازرسی كل كشور بر ايجاد و ارتقای مسئوليت پذيری و پاسخ گويی در 
دستگاه های اجرايی، با مختصر تفاوتی، پررنگ و اثربخش مطرح می باشد.

كوتاه سخن، آنچه از جدول مربوطه می توان استنباط كرد اين است كه تأثير سازمان بازرسی 
كل كشور بر قانون مداری، حاكميت قانون و كاهش فساد نسبت به مسئوليت پذيری و پاسخ گويی 

درافزايش كارآمدی دستگاه های اجرايی محسوس و پررنگ می باشد.

نتیجه گیری

عمده ترين هدف سازمانی دستگاه های اجرايی به عنوان سازمان های قدرت و حاكميتی، 
تأمين، حفظ و صيانت از حقوق مردم و منافع ملی است كه ازطريق كارآمدی ميسر می گردد. 
كارآمدی يکی از مفاهيم مهم و بنيادين در علوم سياسی می باشد كه توفيق در آن، موجب رشد 
نظام اجتماعی است. ازآنجاكه هر نظام سياسی به دنبال افزايش كارامدی خويش است، بديهی است 
كه نظام جمهوری اسالمی ايران نيز به دنبال دستيابی به اين هدف اساسی باشد. در قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ايران و براساس اصل 174 قانون اساسی كه ناظر بر بند سوم وظايف قوه ی قضاييه 
مبنی بر »نظارت بر حسن اجرای قوانين«  می باشد، سازمان بازرسی كل كشور به عنوان مرجع عالی 
نظارتی كشور، وظيفه نظارت بر روند امور و نحوه عملکرد دستگاه های اداری كشور، از حيث 

نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحيح قوانين را عهده دار می باشد.
انجام وظايف و اختيارات اين سازمان، موجب می گردد براساس قوانين و مقررات و با نظارت 
مناسب و صحيح، حاكميت قانون بر دستگاه های اجرايی ايجاد شود لذا هرگونه عمل يا رفتاری 
از سوی كاركنان و يا مديران دستگاه های اجرايی با قوانين و مقررات مکتوب موضوعه سنجيده 
می شود تا دستگاه ها از مسير اهداف سازمانی خود دچار انحراف نگردند. از سوی ديگر، كاركنان 
و مديران دستگاه های اجرايی همان گونه كه با شروع به كار در دستگاه های اجرايی و يا پذيرش 
تصدی پست های مختلف، مسئوليت را می پذيرند بايد در قبال آن به تکاليف و وظايف خود به 
نحو شايسته و بايسته عمل نمايند و پس از پذيرش مسئوليت، نسبت به عملکرد و يا رفتار اداری 
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خود نسبت به كاركنان تحت امر، مديران مافوق، شهروندان و دستگاه های نظارتی پاسخ گو باشند. 
مسئوليت پذيری و پاسخ گويی در ارتباطی تنگاتنگ با يکديگرند. پاسخ گويی با پذيرش مسئوليت، 
معنا پيدا می كند و نظارت نيز زمينه ی مسئوليت پذيری كاركنان را در دستگاه ها فراهم آورده و 
آن را تقويت می نمايد و به تبع آن در زمان قبول مسئوليت، مستخدم ملزم به پاسخ گويی است و به 
اين دو مقوله ضمانت اجرايی می دهد و براساس قوانين و مقررات و نظارت مناسب و صحيح و 
حاكميت قانون بر دستگاه های اجرايی، موجب عدم ارتکاب يا كاهش تخلفات و جرايم توسط 
كاركنان و مديران دستگاه های اجرايی می گردد و انجام فساد هزينه های گزافی را بر گرده ی آنان 
قرار می دهد و به تبع آن احساس نظارت به روی دستگاه های اجرايی، فساد را به طور چشمگيری 
كاهش می دهد. بنابراين محورهای بحث كارآمدی كه بدان اشاره شد موجب افزايش و ارتقای 
كارآمدی در نظام اداری گرديده و منجر به حاكميت قانون و قانون مداری، مسئوليت پذيری، 

پاسخ گويی، كاهش و يا از بين رفتن فساد می گردد.
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قواعد حقوقی حاکم بر سرمايه  گذاری خارجی 
و تحلیل موانع  و راهکار های آن در حقوق ايران

دكتر بهشيد ارفع نيا1
مرتضی واحدی2

غالمرضا دهقان ناصر آبادی3
عماد مالابراهيمی4

بسياری از كشور های درحال توسعه در راستای رفع نگرانی  های سرمايه گذاران و شركت  های خارجی 
و حمايت از ورود سرمايه و جذب آن، قوانين مربوط به سرمايه بر سرمايه گذاری خارجی خود را اصالح 
نمودند. در اين قوانين ضمن برقراری تضمينات و حمايت های قانونی از سرمايه گذاری خارجی سياست نسبتاً 
آزاد سرمايه گذاری خارجی اتخاذ شد و موانع سرمايه گذاری كاهش پيدا كرد. انعقاد معاهدات چندجانبه 
و دوجانبه بين اين كشور ها با كشور های توسعه يافته )صاحبان سرمايه( به روند جذب سرمايه گذاری در 
اين كشور ها سرعت بيشتری بخشيد به نحوی كه در 20 سال گذشته حجم سرمايه گذاری خارجی از 53/7 
ميليارد دالر در سال 1980 به 1/4 هزار ميليارد در سال 2000 منجر شد. در بررسی اين موانع در مورد 
كشورمان به نظر می رسد غير از موانع فرهنگی، اقتصادی، سياسی، چالش  های عظيم ساختاری و حقوقی نيز 
وجود دارد كه در اين مقاله سعی بر آن نموده ايم موانع حقوقی سرمايه گذاری خارجی در ايران را به دقت 

مورد شناسايی قرارداده و نسبت به ارائه راهکار با توجه به تجارت ساير كشور ها و كنوانسيون ها بپردازيم.
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مقدمه 

يکي از اساسي ترين مسائل جهان امروز دستيابی به توسعه ي پايدار اقتصادي در بين كشورهای 
مختلف جهان است و در اين راه سرمايه گذاري يکي از پايه هاي شکل گيري توسعه ي پايدار 
محسوب مي گردد. امروزه بسياري از كشورها به دليل عدم تکاپوی منابع داخلي براي امر خطير 
سرمايه گذاري  ترتيب  بدين  و  برآمده اند  خارجي  سرمايه هاي  جذب  پي  در  سرمايه گذاري، 
خارجي در صحنه ی اقتصاد كشورها جايگاهي بس عظيم براي خود منظور داشته است. آنچه در 
اين ميان مهم به نظر مي رسد، نقش دولت ها در نظام هاي مختلف در راستای توسعه ی اقتصادي 
با ايجاد ساختاري مناسب از جهت حقوقي است تا برآن اساس نهادهاي اقتصادي در راستاي 
تأمين شرايطي مناسب تر گام بردارند تا درنهايت به پيشرفت جامعه منجر گردد و اين امر جز با 
تدوين و اجراي مناسب قوانين امکان پذير نخواهد بود. تالش دول پيشرفته از جهت اقتصادي 
نيز در همين راستا بوده تا بتوانند موانع حقوقی و ساختاری را مرتفع نمايند و بستری مناسب با 
تأمين امکانات قانونی و حقوقی فراهم گردد. نکته ی قابل ذكر در ابتداي بحث اين كه طي سه 
سال اخير، ميزان سرمايه گذاري ها در سطح جهاني به دو برابر افزايش يافته اما قابل توجه اين كه 
بيشتر اين سرمايه گذاري ها جذب كشورهاي پيشرفته شده است و از آنجايی كه صاحبان سرمايه  
براي كسب سود خود را درگير قيدوبندی ازجمله مرزهاي سياسي يا ملّي يا حتي اقتصادي 
نمي نمايند، اين سؤال در ذهن به وجود مي آيد كه واقعاً سهم كشورهايي با ظرفيت هاي اقتصادي 
موردتوجه  اصلي كه در سرمايه گذاري  است؟ ساده  ترين  ميزان  ميان چه  اين  در  ايران  چون 
به جايی روي مي آورند  مبنا سرمايه گذاران  بر همين  است،  بيشتر  قرار مي گيرد، كسب سود 
كه بهترين شرايط را ازلحاظ نزديکي به منابع، بازار مصرف، نيروي كار و عوامل ازاين دست 
داشته باشند. تمامي كشورهايي كه در زمينه ی جذب سرمايه بسيار موفق عمل نموده اند، لزوماً 
كشورهاي پيشرفته ی امروزي نبوده اند، اگرچه آمارها بيشترين حجم جذب سرمايه گذاري را به 
نفع كشورهاي صنعتي نشان مي دهد، وليکن كشورهايي نظير چين، مالزي و كره جنوبي كه در 
زمان هايي نه چندان دور در وضعيت اقتصادي و حقوقي پايين تری از وضعيت فعلي كشورمان 
قرار داشته اند، با اصالحاتي كه ايجاد نموده اند، امروز به عنوان يکي از چند كشور مطرح در اين 
زمينه از آن ها نامبرده مي شود. در اين ميان آنچه همواره ذهن را درگير خود مي سازد، پاسخ به 
اين پرسش است كه چرا بايد سهم ايران از سرمايه گذاري خارجي حتي به يک صدم درصد از 
كل سرمايه گذاري در جهان هم نرسد؟ و اين وظيفه ي روشنفکران جامعه است كه به بررسي 
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و موشکافي موانع پرداخته و درصدد رفع آن برآيند تا در آينده  اي نه چندان دور با توجه به 
با  باشيم و  اهداف پيش بينی شده در سند چشم انداز بيست ساله حرف هايي براي گفتن داشته 
توجه به اين اصل منطقي كه هر معلولي بی شک  نيازمند علتي است، بايد اذعان داشت كه براي 
جلب سرمايه گذاري خارجي زيرساخت هايي نيز بايد موجود باشد كه يکي از آن زيرساخت ها، 
بحث منابع قانوني موجود و كاستي هاي آن به شمار مي رود و نگارنده در اين تحقيق ابتدا در پي 
شناسايي منابع موجود در اين زمينه و سپس بررسي تعارضات و ابهامات آن در مقايسه با مطلوب 
موردنظر برآمده است و در پايان سعي بر آن داشته تا به ارائه راه حل ها با توجه به تجارت ساير 
كشورها و همچنين كنوانسيون های بين المللي و نظرات ارائه شده توسط صاحب نظران اين عرصه 

مبادرت نمايد)شيروي،1393: 438(.

گفتار اول: مفهوم سرمايه گذاری و سرمايه گذار خارجی

در اين گفتار ابتدا مفهوم سرمايه گذاری خارجی و تقسيم آن به مستقيم و غيرمستقيم بيان می شود. 
سپس در مورد مفهوم سرمايه خارجی و انطباق آن بر دارايی های مادی و غيرمادی بحث می گردد. 
در قسمت بعدی تعريف سرمايه گذار خارجی بيان می گردد و نهايتاً تقسيم سرمايه گذاری خارجی 

به مستقيم و ترتيبات قراردادی بررسی می شود.

الف- سرمايه گذاری خارجی

سرمايه گذاری خارجی؛ متضمن انتقال دارايی مادی و غيرمادی از كشوری به كشور ديگر 
به منظور توليد ثروت است. سرمايه گذاری خارجی به دو گروه عمده تقسيم می شود. گروه اول 
شامل مواردی است كه سرمايه گذار عالوه بر اعمال مالکيت بر سرمايه، كاًل يا بعضاً مديريت و 
كنترل سرمايه را نيز به عهده دارد. به اين نوع سرمايه گذاری، »سرمايه گذاری مستقيم خارجی«1 
اطالق می شود. در اين نوع از سرمايه گذاری، سرمايه گذار ممکن است نسبت به راه اندازی و 
تشکيل يک شركت يا بنگاه اقتصادی جديد در كشور پذيرای سرمايه اقدام نمايد و يا ازطريق 
تملک بخشی از سهام يا سهم الشركه يک شركت يا بنگاه اقتصادی موجود، نسبت به سرمايه گذاری 

و كنترل و مديريت آن شركت يا بنگاه اقتصادی مبادرت نمايد.

1 - Foreign direct investment (FDI)
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سرمايه گذاری خارجی ممکن است در »بازار سرمايه«1 و ازطريق بازار بورس نسبت به خريد 
سهام، اوراق قرضه، اوراق مشاركت و يا ساير اوراق بهادار اقدام كند. در اين نوع سرمايه گذاری 
اطالق  غيرمستقيم«3  »سرمايه گذاری خارجی  بعضاً  يا  و  پُرتفوليو«2  »سرمايه گذاری  آن  به  كه 
می شود، سرمايه گذار به دنبال كنترل و مديريت سرمايه نيست بلکه به دنبال سود و منفعت است 
)Sornarajah,2004(. در ايران، سرمايه گذاری خارجی مستقيم، مشمول قانون »تشويق و 
حمايت سرمايه گذاری خارجی« مصوب 1381 )كه از اين به بعد به آن »قانون تشويق« اطالق 
می شود( و آيين نامه اجرايی آن است. اين نوع سرمايه گذاری همچنين حسب مورد ممکن است 
مشمول موافقت نامه های چندجانبه و دوجانبه حمايت و تشويق سرمايه گذاری باشد كه كشور 
ايران به آن ها ملحق شده است. درحالی كه سرمايه گذاری به شيوه پُرتفوليو )غيرمستقيم( مشمول 
آيين نامه سرمايه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس است كه هيأت وزيران 
در 1389/1/29  ايران  اسالمی  بهادار جمهوری  اوراق  بازار  قانون   )4( ماده   )3( بند  استناد  به 
تصويب كرده كه جايگزين آيين نامه اجرايی بند ج ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه شده 
است كه قباًل در اين مورد به تصويب رسيده بود. سرمايه گذاری خارجی ازطريق خريد سهام 
می تواند حسب اعمال كنترل و مديريت سرمايه توسط سرمايه گذار به شيوه مستقيم و يا پُرتفوليو 
)غيرمستقيم( انجام گيرد. اگر كسی سهام شركتی را به قصد كنترل و مديريت آن بنگاه اقتصادی 
خريداری كند، اين نوع سرمايه گذاری مستقيم است، ولی اگر سرمايه گذار با خريد سهام تنها 
به دنبال سود باشد و قصد نداشته باشد كه كنترل و مديريت آن بنگاه اقتصادی را كاًل يا بعضاً 
در  به عبارت ديگر  می باشد؛  )غيرمستقيم(  پُرتفوليو  سرمايه گذاری  نوع  اين  بگيرد،  اختيار  در 
سرمايه گذاری مستقيم سرمايه گذار به دنبال منافع طوالنی مدت در شركت موردنظر است و تأثير 
قابل توجهی در مديريت و كنترل آن شركت دارد، درحالی كه در سرمايه گذاری غيرمستقيم 
كسب سود در اولويت است و سرمايه گذار به دنبال اداره و كنترل شركت موردنظر نيست. در 
سرمايه گذاری به شيوه پُرتفوليو، سرمايه گذار ممکن است به محض اينکه ارزش سهام ترقی 
كند، نسبت به فروش آن و خريد سهام جايگزين اقدام نمايد)Kehal,2004: 14(. اين تمايز 
در آيين نامه سرمايه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس نيز منعکس شده 
است كه بين »سرمايه گذار خارجی راهبردی« و غير آن تفاوت قائل شده است. به موجب بند 

1 - Capital market
2 - Portfolio investment
3 - Foreign indirect investment
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10 ماده 1 آيين نامه مزبور، سرمايه گذار خارجی راهبردی، سرمايه گذار خارجی است كه قصد 
تملک بيش از ده درصد سهام يک شركت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس 
را دارد، يا پس از تملک سهام يک شركت پذيرفته شده، در بورس يا بازار خارج از بورس 
يک كرسی هيأت مديره ی آن شركت را در اختيار بگيرد. به موجب ماده ی 2 اين آيين نامه، 
در سرمايه گذاری خارجی راهبردی، سرمايه گذار تا سقف های تعيين شده در قانون تشويق و 
حمايت سرمايه گذاری خارجی مجاز است در بورس يا بازار خارج از بورس سرمايه گذاری 
كند، درصورتی كه طبق ماده 7 اين آيين نامه، سرمايه گذار خارجی غير راهبردی نمی تواند بيش 

از ده درصد سهام يک شركت را مالک شود )شيروي،1393 :440(.

ب- سرمايه خارجی

ارز معتبر بين المللی، ماشين آالت، تجهيزات، مواد و يا ساخت كارخانجات و پروژه ها، دارايی 
)سرمايه( تلقی شده و انتقال آن به داخل كشور برای توليد ثروت، سرمايه گذاری خارجی تلقی 
می شود. عالوه بر آن، اموال غيرعادی از قبيل حق اختراع، دانش فنی، عالئم تجاری و خدمات 
تخصصی نيز سرمايه محسوب می شود. در ماده 1 قانون تشويق و حمايت، سرمايه خارجی به انواع 
سرمايه اعم از نقدی و يا غيرنقدی كه توسط سرمايه گذار خارجی به كشور وارد می شود اطالق 
شده است كه ازجمله شامل موارد زير است: »الف( وجوه نقدی كه به صورت ارز قابل تبديل، 
ازطريق نظام بانکی يا ديگر طرق انتقال وجوه كه مورد تأييد بانک مركزی جمهوری اسالمی 
ايران باشد، به كشور وارد شود؛ ب( ماشين آالت و تجهيزات؛ ج( ابزار و قطعات يدكی، قطعات 
منفصله و مواد اوليه، افزودنی و كمکی؛ حق اختراع، دانش فنی، اسامی و عالئم تجاری و خدمات 
تخصصی؛ و سود سهام قابل انتقال سرمايه گذار خارجی.« در اين ماده اين اجازه به هيأت دولت 

داده شده است كه ساير دارايی ها را حسب مورد به اين ليست اضافه كند.

در ماده 1 قانون موافقت نامه تشويق و حمايت از سرمايه گذاری بين كشورهای عضو اكو 
و پروتکل اصالحی مصوب 1388 )كه از اين به بعد به »موافقت نامه سرمايه گذاری اكو« تعبير 
می شود(، سرمايه گذاری به هر نوع مال يا دارايی اطالق شده است كه توسط سرمايه گذاران 
يک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر 
به كار گرفته شود. طبق اين موافقت نامه سرمايه گذاری شامل موارد زير است، ولی منحصر به 
آن ها نيست: الف( سهام، سهم الشركه يا هر نوع مشاركت ديگر در شركت ها؛ ب( عوايدی 
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كه مجدداً سرمايه گذاری شده، حق نسبت به پول يا هر حقی كه دارای ارزش مالی مرتبط 
با سرمايه گذاری باشد؛ پ( اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آن ها از قبيل رهن، 
حق حبس، وثيقه و ساير حقوق مشابه به نحوی كه در قوانين و مقررات طرف متعاهدی كه در 
قلمروی آن سرمايه گذاری صورت گرفته تعريف شده است؛ ت( حقوق مالکيت معنوی و 
صنعتی از قبيل حق اختراع، طرح های صنعتی، فرايندهای فنی و نيز عاليم تجاری، حسن شهرت 
تجاری، دانش فنی و ساير حقوق مشابه؛ ث( حقوق تجاری كه به موجب قانون كشور ميزبان يا 
به موجب قرارداد منعقده با كشور ميزبان اعطا شده باشد ازجمله حقوق مربوط به منابع طبيعی 

)شيروي،1393: 442(.

ج- سرمايه گذار خارجی

اصوالً برای تشخيص سرمايه گذار خارجی به تابعيت خارجی سرمايه گذار توجه می شود و 
بنابراين سرمايه گذاری تبعه ی يک كشور در همان كشور سرمايه گذاری خارجی تلقی نمی شود 
حتی اگر تبعه ی مزبور در خارج ساكن باشد و يا دارای سرمايه با منشأ خارجی باشد. برخی 
از كشورها برای جلب سرمايه تبعه ی خود كه در خارج زندگی می كنند، به منشأ سرمايه نيز 
توجه می كنند و چنانچه كسی اعم از تبعه خود يا بيگانگان سرمايه با منشأ خارجی وارد كشور 
كند، سرمايه گذار خارجی محسوب می گردد. در ماده 1 قانون تشويق و حمايت، سرمايه گذار 
خارجی به »اشخاص حقيقی يا حقوقی غيرايرانی و يا ايرانی با استفاده از سرمايه با منشأ خارجی 
كه مجوز سرمايه گذاری موضوع ماده )6( را اخذ نموده باشند« اطالق می شود. مطابق با اين 
تعريف، ايرانيانی كه سرمايه با منشأ خارجی را با مجوز »هيات سرمايه گذاری خارجی« موضوع 
ماده 6 قانون وارد كشور كنند نيز سرمايه گذار خارجی تلقی شده و مشمول حمايت های قانونی 
قرار می گيرند. در موافقت نامه سرمايه گذاری اكو، سرمايه گذار به اشخاص زير اطالق می شود: 
اشخاص حقيقی كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاری می كنند و به موجب قوانين 
آن، طرف متعاهد به عنوان تبعه ی آن كشور شناخته می شوند؛ شركت ها، بنگاه ها، يا مؤسسات 
تجاری كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاری می كنند و به موجب قانون جاری طرف 
متعاهد ديگر تشکيل يا تأسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلی فعاليت های اقتصادی آن ها در 

قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
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د- تقسیم سرمايه گذار خارجی به مستقیم و ترتیبات قراردادی

هرچند قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاری خارجی ايران ناظر به سرمايه گذار مستقيم در 
مقابل سرمايه گذاری در بورس اوراق بهادار )پُرتفوليو( است، ماده 3 قانون تشويق، سرمايه گذاری 
خارجی را به دو گرو ه الف و ب تقسيم كرده است. گروه الف، تحت عنوان »سرمايه گذاری 
مستقيم خارجی« تعبير شده است؛ ولی برای گروه دوم عنوان خاصی بيان شده است. در ماده 
به گروه دوم عنوان »سرمايه گذاری خارجی در چهارچوب  قانون مزبور  3 آيين نامه اجرايی 
ترتيبات قراردادی« اطالق شده است. اطالق عنوان »سرمايه گذاری مستقيم خارجی« به گروه 
الف باعث شده كه برخی گروه ب را ازجمله روش های سرمايه گذاری غيرمستقيم تلقی كنند كه 
به نظر نمی رسد اين تلقی صحيح باشد. قانون گذار تعبير »سرمايه گذاری مستقيم خارجی« را در 
مقابل »سرمايه گذاری خارجی در چهارچوب ترتيبات قراردادی« به كار برده است. درحالی كه 
در ادبيات بين المللی عنوان »سرمايه گذاری مستقيم خارجی« در مقابل سرمايه گذاری پُرتفوليو 
)سرمايه گذاری غيرمستقيم( به كار می رود؛ بنابراين، به تعبير بين المللی كليه سرمايه گذارهای 
موضوع قانون تشويق اعم از آنچه در بند الف ماده 3 باعنوان »سرمايه گذاری مستقيم خارجی« 
ترتيبات  چهارچوب  در  خارجی  »سرمايه گذاری  باعنوان  ماده  همين  ب  بند  در  آنچه  و 
قراردادی«، سرمايه گذاری مستقيم خارجی در مقابل سرمايه گذاری پُرتفوليو محسوب می شود. 
سرمايه گذاری های موضوع بند الف ماده 3 قانون تشويق كه، در اين قانون به »سرمايه گذاری 
مستقيم خارجی« تعبير شده است، برای آن دسته از فعاليت های اقتصادی مجاز است كه بخش 
خصوصی می تواند در آن فعاليت ها سرمايه گذاری كند؛ بنابراين، سرمايه گذاری در بخش های 
اقتصادی كه طبق قوانين جاری ايران در انحصار دولت است، نمی تواند به شيوه مستقيم انجام 
با يک  قبلی  توافق  از سرمايه گذاری اعطای مجوز سرمايه گذاری مستلزم  نوع  اين  گيرد. در 
دستگاه دولتی نيست و سرمايه گذار می تواند رأساً تقاضای خود را به سازمان سرمايه گذاری و 
كمک های اقتصادی و فنی ايران تقديم نمايد. سرمايه گذاری های موضوع بند ب ماده 3 كه در 
آيين نامه اجرايی قانوِن تشويق به »سرمايه گذاری خارجی در چارچوب ترتيبات قراردادی« تعبير 
شده است، برای كليه فعاليت های اقتصادی مجاز است اعم از اينکه اين فعاليت ها در انحصار 
دولت باشد يا بخش خصوصی نيز بتواند در اين نوع كارها فعاليت نمايد. برخالف سرمايه گذاری 
مستقيم موضوع بند الف ماده 3، سرمايه گذار و يک دستگاه دولتی منعقد می شود و به موجب 
امر  اين  انجام دهد.  را  اقتصادی خاصی  فعاليت  آن سرمايه گذار خارجی مجاز می گردد كه 
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معموالً ازطريق تشکيل يک بنگاه اقتصادی جديد و يا تملک سهام يا سهم الشركه شركت های 
»مشاركت  روش های  به  را  قراردادی  ترتيبات  اين  ظاهراً  قانون گذار  می گيرد.  انجام  موجود 
مدنی«، »بيع متقابل« و »ساخت، بهره برداری و واگذاری« منحصر نموده است. اين روش ها در 
قانون و آيين نامه اجرايی آن، تعريف نشده اند. قانون گذار تنها وجه مشترک اين روش ها را به 
شرح زير بيان كرده است: »برگشت سرمايه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد 
سرمايه گذاری ناشی شود و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمايه گذاری 
ناشی شود و متکی به تضمين دولت با بانک ها و يا شركت های دولتی نباشد.« از تبصره ماده 3 
قانون تشويق چنين استظهار می شود كه هركدام از ترتيبات قراردادی مزبور می تواند خود شامل 
روش های گوناگونی باشد. مهم اين است كه وجه مشترک مذكور در اين روش ها وجود داشته 
با يک  باشد. در اين نوع از سرمايه گذاری اعطای مجوز سرمايه گذاری، مستلزم توافق قبلی 
دستگاه دولتی است. سرمايه گذار بايد به همراه تقاضای خود يک نسخه از قرارداد بيع متقابل، 
مشاركت مدنی و يا ساخت، بهره برداری و واگذاری را كه با بانک دستگاه دولتی منعقد كرده 

است به سازمان سرمايه گذاری تقديم نمايد.

هم سرمايه گذاری های مستقيم موضوع بند الف ماده 3 و هم سرمايه گذاری های خارجی در 
چارچوب ترتيبات قراردادی موضوع بند ب ماده 3 به طوركلی مشمول حمايت های مقرر در قانون 
تشويق هستند. باوجوداين، نظام حمايتی حاكم بر اين دو روش متفاوت است كه در گفتارهای 

بعدی بررسی می شود. )شيروي،1393: 446(

گفتار دوم- تبیین موانع حقوقي موجود در سرمايه گذاري خارجي

در رابطه با موانع حقوقي و قانوني موجود در سرمايه گذاري خارجي ايران كه مهم ترين بخش 
اين تحقيق را دربرمي گيرد، بايد اذعان داشت در رديف موانع فني و ساختاري قرار مي گيرد. در 

خصوص اين بخش بايد آن را در دو فصل جداگانه شرح و تفسير نمود.

 الف- موانع حقوقي موجود در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

شايان ذكر است كه سه اصل از اصول قانون اساسي ما مربوط به اين حوزه مي باشد كه به اختصار 
به شرح و تفسير آن پرداخته خواهد شد؛ شايان ذكر است كه سه اصل از اصول قانون اساسي ما 

مربوط به اين حوزه مي باشد كه به اختصار به شرح و تفسير آن پرداخته خواهد شد.
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1. اصل 81 قانون اساسي

تجاري،  امور  در  مؤسسات  و  تشکيل شركت ها  امتياز  »دادن  مي نمايد؛  تصريح  اصل  اين 
صنعتي، كشاورزي، معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است. بسياري از صاحب نظران 
اين حوزه از اين اصل به عنوان مهم ترين مانع در راه سرمايه گذاري خارجي در ايران ياد مي كنند 
و تفاسير متعددي كه شوراي نگهبان قانون اساسي از اين اصل ارائه نموده خود بيانگر ميزان تأثير 
اين اصل در اين زمينه است و در زير خالصه و چکيده اي ازنظرات اين شورا ارائه مي گردد: 
1-آن دسته از شركت هاي خارجي درگير در فعاليت هاي تجاري با دولت ايران، متأثر از اين 
اصل نبوده و به آن ها اجازه فعاليت در ايران داده خواهد شد. 2- مشاركت خارجي در بخش 
از 49 درصد كل سرمايه  بيش  اينکه سهم آن  به  خصوصي مي تواند صورت گيرد مشروط 
نباشد.3- ثبت شركت هاي خارجي بدون نياز به يک قرارداد با دولت و ايجاد بانک هاي خارجي 
و شركت هاي بيمه را در مناطق آزاد تجاري مجاز شمرده است. تمام بحث در اين بود كه آيا 
مفهوم »امتياز« همان انحصار است يا ثبت و به رسميت شناختن و اجازه كار و يا چيز ديگر؟ 
اصوالً قراردادهاي اداري دولت دو نوع است: 1- قرارداد مقاطعه 2- قرارداد امتياز؛ قراردادي 
است كه به موجب آن دولت اداره ي يک خدمت عمومي يا بهره برداري از منبع درآمد عمومي 
را به شخص حقيقي يا حقوقي واگذار مي كند كه در مدت معين طبق شرايط معين آن امر را 
اداره كند يا از آن منبع درآمد به حساب خود بهره برداری نمايد و در مقابل مخارج و كار 
خود وجوهي را از مصرف كنندگان يا دولت دريافت كند يا سهمي از منافع دولت را بپردازد. 
به »دادن  مربوط  اين گونه اظهار نمود كه ممنوعيت مطلق صرفاً  بايد  اين اصل هم  در تفسير 
امتياز« در معناي خاصش مي باشد؛ يعني به عبارت ديگر تشکيل شركت ها و مؤسسات در امور 
امتياز و انحصار ممنوع  تجاري، صنعتي، كشاورزي، معادن و خدمات فقط از طريق اعطاي 
است. از اصل مذكور چند تفسير به عمل آمده؛ برخي اعتقاد دارند بايد قائل به ممنوعيت مطلق 
ثبت شركت هاي خارجي شد، برخي نيز معتقدند اصل بر ممنوعيت است، مگر در موارد معين؛ 
تفسير منطقي تر اين است كه بگوييم بايد درصد خاصي در سهام رعايت گردد تا امتياز محقق 
نشود، چراكه اين تفسير بيانگر اين است كه اگر ميزان سهام خارجي در يک شركت مشترک 
49 درصد يا كمتر از آن باشد، امتياز محقق نمي شود و در واقع چنين برداشتي به طور ضمني 
در نشريه اي كه از سوي سازمان سرمايه گذاري و كمک هاي اقتصادي و فني ايران، در اختيار 
متقاضيان سرمايه گذاري قرارگرفته  آورده شده بود دليل ديگر در اثبات اين استدالل اين است 
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كه طبق قانون تجارت، همه حق دارند براي تأسيس شركت اقدام كنند و در اين زمينه هيچ فرقي 
بين اتباع ايراني و خارجي نيست. استدالل ديگر مؤيد بر ادعاي ما تحوالت جديدي است كه 
در زمينه قانون گذاري در اين بخش به عمل آمده؛ به عنوان مثال در بند )ج( ماده 2 قانون تشويق و 
حمايت سرمايه گذاري خارجي اين گونه ذكر شده كه منظور از امتياز، حقوق ويژه اي است كه 
سرمايه گذاران خارجي را در موقعيت انحصاري قرار مي دهد. در بند )ب( ماده  4همين قانون نيز 
آمده محدوديتي ازنظر درصد مشاركت سرمايه گذاري خارجي در يک بخش از 25 درصد كل 
توليد در آن بخش و در هر رشته از 35 درصد بيشتر نباشد. به اين طريق، ابهام موجود در اصل 
81 قانون اساسي برطرف شده است. عالوه بر اين دولت وقت با تصويب قانون »اجازه ی ثبت 
شعب يا نمايندگي شركت هاي خارجي« در تاريخ 76/8/21 سعي كرد تا شركت هاي خارجي 
شرايط  و  مشکالت  از  فارغ  بتواند  خود  سرمايه گذاري  و  بازرگاني  فعاليت هاي  انجام  براي 
موجود، امکان ثبت شعبه يا نمايندگي را بيابند؛ اما آنچه باعث ايجاد مشکل شده صراحت اين 
اصل است كه با توجه به اولويت جذب سرمايه گذاري خارجي ازنظر نظام جمهوري اسالمي 
ايران، نياز مبرم به اصالح اين اصل احساس مي شود، مثاًل درزمينه ی نفت، اصل 81 قانون اساسي 
استفاده از قراردادهاي مشاركت در توليد كه شيوه ي متداول بين المللي براي سرمايه گذاري در 
صنعت نفت مي باشد را عماًل غيرممکن ساخته كه خود منجر به پرهزينه تر شدن سرمايه گذاري 
خارجي در اين بخش شده است كه نتيجه اش دور زدن اين اصل به وسيله ی شركت هاي نفتي 

دولتي ايراني با استفاده از قراردادهاي بازخريد (Buy Back)   بوده است.

2. اصل 44 قانون اساسي

براساس اين اصل، نظام اقتصادي جمهوري اسالمي ايران بر پايه ي سه بخش دولتي، تعاوني 
و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل كليه صنابع بزرگ، 
صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانکداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبکه هاي 
و  راه  كشتيراني،  هواپيمايی،  تلفن،  و  تلگراف  و  پست  تلويزيون،  راديو  آب رسانی،  بزرگ 
راه آهن و مانند اين هاست كه به صورت مالکيت عمومي در اختيار دولت است. اين اصل در 
توضيح بخش خصوصي نيز اين گونه آورده است كه شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، 
صنعت، تجارت و خدمات مي شود كه مکمل فعاليت هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. برخي 
ايران  نظام سرمايه گذاري در  اقتصادي و بن بست  اين اصل، عامل ركود  اعتقادند كه  اين  بر 
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است و يک دولت انحصاري را تشکيل داده و براي فعاليت بازرگانان و سرمايه گذاران متکي 
به بخش مردمي فراهم نمايد و در واقع اين اصل بخش خصوصي را از فعاليت در رشته هاي 
مادر دولتي  بزرگ و  اين اصل صنايع  باوجوداينکه در  بازمی دارد. وليکن  اقتصادي  مختلف 
معرفي گرديده، اما ابالغيه اخير رهبر انقالب درمورد سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي 
امکان حقوقي فعاليت بخش خصوصي در اكثر صنايع مهم نامبرده شد در اين اصل را فراهم 
مي كند. بااين وجود، طبق همين ابالغيه، سهم بهينه بخش هاي دولتي و غيردولتی در فعاليت هاي 
صدر اصل 44 بايد تعيين شود. از طرف ديگر براساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري 
خارجي، سرمايه گذاري مستقيم خارجي تنها در صنايعي جايز است كه امکان فعاليت بخش 
خصوصي وجود داشته باشد، همچنين ابهامي كه با وجود اين اصل در ذهن شکل مي گيرد اين 
است كه وقتي صنعتي توسط بخش خصوصي ايراني و خارجي ايجاد شد و در اثر توسعه به 

صنايع بزرگ تبديل شود، در معرض دولتي شدن قرار مي گيرد.

3. اصل 139 قانون اساسي

اين اصل، صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي و ارجاع آن به داوري را در مواردي 
كه طرف دعوي خارجي باشد، منوط به تصويب هيأت وزيران و مجلس می داند. ايراد اين 
اصل ازآنجا ناشي می شود كه بازرگانان و سرمايه گذاران خارجي با دادگاه ها و قوانين ملي 
ميانه خوبي ندارند و ازآنجاكه داوري تجاري بين المللی هم اكنون با صرف وقت و هزينه كمتر 
و سرعت عمل بيشتر، پيروي از قواعد بين المللی و اصول و مقررات تجارت بين الملل، به حل 
اختالفات می پردازد، سرمايه گذاران خارجي به اين نهاد رغبت بيشتري نشان می دهند ولي با 
توجه به اين اصل در واقع مانعي بزرگ بر سر راه انعقاد اين گونه قراردادها است. جهل تجار 
خارجی نسبت به اعمال قوانين ملي، وجود قوانين و مقررات كند، پيچيده و دست وپاگير آيين 
دادرسي مدني در هر كشوري سبب شده تا سرمايه گذاران خارجي از پذيرش حکومت قوانين 
ملي بر قراردادها و روابط تجاري و ارجاع اختالفات احتمالي و يا موجود به دادگاه های محلي 
گريزان باشند. ازنظر عملي، هنگامی كه طرفين مبادرت به درج شرط داوري و درج آن در 
نيازي به تصويب هيأت وزيران يا مجلس نيست بلکه هنگامی كه اختالفي  قرارداد می كنند، 
محقق می شود و طرف خارجي آن را به داوري ارجاع دهد، آنچه موردنظر اصل 139 قانون 
اساسي بوده است از سوي طرف خارجي صورت پذيرفته؛ بدين معنا كه ارجاع كننده ی دعوي به 
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داوري طرف خارجي است نه طرف ايراني، پس اصوالً تصويب مجلس ضرورتي ندارد، آنچه 
باعث اختالف شده اين بحث است كه طرف ايراني بخواهد دعوا را به داوري ارجاع دهد، در 
اينجا بنا بر تفسير شوراي نگهبان چنانچه موضوع دعوي راجع به اصول عمومي دولتي باشد بايد 
به تصويب مجلس برسد. آنچه به نظر می رسد جالب باشد اين است كه اصوالً وضع هر قاعده 
يا ماده يا اصلي از سوي قانون گذار بايد مبنايي عقاليي داشته باشد، حال آنکه اگر در مسأله ای 
مورد بحث، طرف خارجي به داوري متوسل شود و در پي آن طرف ايراني به مجلس مراجعه 
كند، حال اگر مجلس شوراي اسالمي تصويب نکند، در واقع حداقل دفاعي را كه شخص 
مي توانست به عمل آورد از او سلب كرده است درنتيجه چاره ای جز تصويب ارجاع به داوري 
را نخواهد داشت و اين يعني نظر مخالفان سرمايه گذاري خارجي تحميل شده است و جز اين 
مفهومي ديگر نمی توان يافت. در اين راستا، قانون داوري تجاري بين المللی در سال 1376 به 
تصويب رسيد كه می توان آن را گامي مثبت در راستاي حل مشکالت ناشي از اين اصل به شمار 
آورد، ولي به داليلي كه در آينده توضيحات جامع آن آورده خواهد شد، اين قانون نيز نتوانست 
مرهمي بر دردهاي ناشي از اصل 139 باشد. تالش ديگري كه دولت در جهت تعديل اين اصل 
از خود نشان داد، تصويب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاريـ  صنعتي است كه در تاريخ 
هفتم شهريورماه 1372 در مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 21 شهريورماه سال 
1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. كه گامي براي ارجاع دعاوي ناشي از قراردادهاي تجاري 
و سرمايه گذاري خارجي بردارد ولي مشکل عمده اين است كه ازيک طرف فقط ناظر به مناطق 
سه گانه آزاد تجاري )كيش، قشم، چابهار( است و از طرف ديگر آن نيز منوط به رعايت اصل 
139 قانون اساسي مي باشد، ولی با وجود اين مشکالت اين قانون در 6 سال اول تصويبش امکان 
جذب حدود 10 هزار ميليارد ريال سرمايه داخلي و حدود 250 ميليون دالر سرمايه خارجي را 
فراهم آورده و طی مدت يادشده حدود 38 هزار فرصت شغلي در مناطق ايجاد كرده است. 
عالوه بر ابهامات قانوني در رابطه با حل وفصل اختالفات، عدم عضويت ايران در كنوانسيون 
بين المللي (ICSID) نيز موجب عدم اعتماد خارجيان نسبت به حل وفصل اختالفاتشان در ايران 
شده است. نتايج مطالعات نيز نشان مي دهد كه عضويت ايران در اين كنوانسيون به ضرر كشور 

نيست و هيچ مورد تحميلي در آن وجود ندارد. )امام، فرهاد؛ همان(.



139قواعد حقوقی حاکم بر سرمایه  گذاری خارجی و تحلیل موانع  و راهکار های آن در حقوق ایران

بـ  موانع حقوقي موجود در ساير قوانین و آيین نامه ها

قانون کار- 1

كه  است  ديگري  موانع  از  كارفرما  و  كارگر  روابط  بر  حاكم  مقررات  و  كار  قوانين 
سرمايه گذار خارجي را منصرف مي نمايد. چالش هايي مثل نحوه پايان دادن به كار مستخدم 
توسط كارفرما، روابط بين آن ها و سازوكارهای مربوط به نحوه اداره شركت پس از فوت 
كارفرما و مواردي از قبيل، از مواردي است كه در اين باب معموالً از آن ها ياد مي شود .به عنوان 
مثال چنانچه سرمايه گذار خارجي پس از احداث و راه اندازي فعاليت توليدي اش متوجه نيروي 
مازاد كاري اش شود و بخواهد به اصالح وضعيت بپردازد، نمي تواند نيروي اضافي را از گردونه 
خارج نمايد، چراكه قانون كار فعلي مانع بزرگي در اين راه براي او خواهد بود. در واقع اين 
قانون كه مصوب 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد، با اين پيش فرض شکل گرفته 
كه كارفرما مي خواهد كارگر و كارمند را استثمار كند و خود اين مسأله موجب عدم اعتماد 
ميان كارگر و كارفرما و ناامني سرمايه گذاري و توليد شده است، در حالي كه مي بايست طوري 
تنظيم شود كه بر مبناي همسويي منافع كارگر و كارفرما باشد .از موارد ديگر قابل بحث در 
تعيين شده،  قانون كار ميزان كار كارگران در هفته 44 ساعت  اين است كه در  اين حوزه، 
مرخصي استحقاقي شان در سال 26 روز، تعطيالت پايان هفته 52 روز و تعطيالت رسمي 25 
روز به صورت ساالنه ذكر شده است، در حالي كه مدت 260 روز، روزهاي كاري در ايران 
كمتر از مدت مشابه براي بسياري از كشورهاي آسياي جنوب شرقي است. از طرف ديگر 
كارفرما درصورتي حق اخراج كارگر را خواهد داشت كه تقصير كارگر و نقض مقررات 
توسط او ثابت شود كه تازه در اين صورت بايد معادل يک ماه آخرين حقوق كارگر به ازای 
هر سال سابقه كاري اش به وي پرداخت گردد. نتيجه نارسايي هاي موجود اين خواهد بود كه 
گرچه هزينه دستمزد در ايران براي نيروي كار ماهر در مقايسه با كشورهاي صنعتي ارزان است، 
اما بايد توجه داشت كه اوالً هزينه دستمزد در مقايسه با بهره وري نيروي كار مورد سنجش قرار 
گيرد و ثانياً بر اين اساس كشورهاي بسياري در جهان وجود دارند كه هزينه دستمزد در آن ها 

نازل تر از ايران است.
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قانون تأمین اجتماعي- 2

در واقع اين قانون نيز به اندازه قانون كار مانعي بر سر راه سرمايه گذاري خارجي به شمار مي آيد، 
چراكه اين نظام و نهاد اجتماعي، يکي از باالترين نرخ ها با پايين ترين خط ارائه خدمات را داراست 
و 30 درصد حقوق كارگر و كارفرما را جذب مي كند كه از اين 30 درصد، كارفرما موظف است 
20 درصد حقوق و مزاياي كاركنانش را بابت سهم كارفرما بپردازد، سهم كارگر 7 درصد و سهم 
دولت نيز 3 درصد است كه در واقع سبب افزايش هزينه توليد شده و هيچ توجيه اقتصادي نيز در 

پس آن وجود ندارد.

قوانین مربوط به حمايت از حقوق مالکیت فکري- 3

باوجوداينکه ايران به كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالکيت صنعتي در سال محلق شده، 
اما تاكنون قوانين الزم در جهت اجراي كامل مفاد اين كنوانسيون را به تصويب نرسانده است، 
بااين حال طبق قانون ثبت عالئم و اختراعات مصوب سال 1310، از عالئم و اختراعات در ايران 
حمايت مي شود و در مورد مالکيت ادبي نيز كه بخش ديگري از مالکيت فکري است، طبق 
قانون حمايت مؤلفات و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 اثر ادبي كه براي اولين بار 
در ايران منتشر شده باشد. مورد حمايت قرار مي گيرد اما به دليل عدم الحاق به كنوانسيون هاي 
بين المللي مربوط به حمايت از آثار ادبي، عماًل در ايران از آثار منتشر شده در خارج حمايت 
نمي شود و اهميت اين حقوق از نقطه نظر سرمايه گذاري خارجي مسأله مهم رشد روزافزون 
دارايي هاي فکري بنگاه هاي چندمليتی مي باشد. اين دارايي ها از نوع غيرمحسوس بوده و شامل 
اختراعات، عاليم تجاري و موارد ديگر مي گردد. از طرفي چون ماده 22 قانون حمايت از 
حقوق مؤلفان و مصنفان و ذيل ماده 16 قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي 
كه اعالم مي دارند؛ »آثاري مورد حمايت اين قوانين قرار دارد كه براي نخستين بار در ايران 
چاپ، پخش يا نشر يا اجرا يا توليد و توزيع شده باشد« مغاير با استانداردهاي بين المللي مي باشد. 
همچنين درمورد حق اختراع، اختراعات به نمايش گذاشته در نمايشگاه هاي بين المللي و همچنين 
اختراعاتي كه درنتيجه ی نقض اعتماد، تازگي آن ها )به عنوان يکي از شرايط ثبت اختراع( از بين 
مي رود، براساس اسناد بين المللي، قابل حمايت اند ولي در حقوق داخلي مقرره اي در اين زمينه 
وجود ندارد و اين تنها پاره اي از مسايل و ابهامات موجود در اين بخش است، درنتيجه در اين 

مبحث نيز نظام حقوقي ها با مشکالتي روبروست كه نياز به اطالعات جّدي احساس مي شود.
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 قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي- 4

اين قانون كه مصوب سال 1381 مي باشد، در واقع چارچوب حمايتي در راستاي بهبود وضعيت 
سرمايه گذاري خارجي در ايران مي باشد و با توجه به اين نکته كه در قانون بازار اوراق بهادار 
مصوب سال 1384 حکمي در مورد چگونگي حمايت از سرمايه هاي خارجي وارد شده به بازار 
سرمايه داده نشده است، می توان چنين نتيجه گرفت كه قانون گذار حمايت از سرمايه گذاران 
خارجي در حوزه ي سرمايه گذاري غيرمستقيم را برعهده ي قانون تشويق مصوب 81 قرار داده 
است. قانون قبلي كه مصوب سال 1334 بوده، با وجود اصالحاتي كه به وسيله ی قانون 81 پيدا 

كرده و نکات مثبت بسياری كه در آن وجود دارد، هنوز هم داراي برخي نکات مهم است.

كليه  در  خارجي  مستقيم  »سرمايه گذاري  فوق الذكر  قانون   3 ماده  )الف(  بند  براساس 
بخش هايي كه بخش خصوصي قادر به فعاليت است مجاز شمرده شده است« در بند )ب( نيز 
آمده؛ سرمايه گذاري خارجي در كليه بخش ها در چارچوب روش هاي مشاركت مدني، بيع 
متقابل و ساخت و بهره برداري و واگذاري مجاز مي باشد و اين در حالی است كه سرمايه گذاري 
خارجي به صورت مستقيم نيز مي تواند به اين اشکال صورت گيرد، لذا تفکيکي كه در اين ماده 
به عمل آمده واضح نيست، چراكه شکل ها مذكور اشاره به روش  و شکل هاي سرمايه گذاري 
خارجي دارد، در حالی كه سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كنار سرمايه گذاري غيرمستقيم 
خارجي، انواع سرمايه گذاري خارجي را شکل مي دهد. نکته ديگري كه در مورد اين قانون بايد 
بدان اشاره شود، اين است كه ماده 8 به گونه ای تنظيم شده كه سرمايه گذار خارجي را از كليه 
حقوق، حمايت ها و تسهيالتي كه براي سرمايه گذار داخلي موجود است، برخوردار مي سازد 
كه همان اصل رفتار ملي در حوزه ي سرمايه گذاري خارجي است، لکن ابهام اين است كه 
مثاًل مديران واحدهاي توليدي داخلي مجاز هستند كه تقاضاي پذيرش در بورس اوراق بهادار 
را نمايند و درصورت پذيرفته شدن سهام آن ها مورد معامله قرار مي گيرد ولي از يک جهت 
اوراق  بورس  فعاليت آن ها در  داده مي شود كه  به سرمايه گذار خارجي  اين حق  درصورتي 
بهادار را آزاد تلقي كنيم )درحالی كه اين گونه نيست( و از طرف ديگر انتقال سهام سرمايه گذار 
خارجي براساس ماده 10 قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي، منوط به تصويب 
هيأت عالي سرمايه گذاري خارجي و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي است، درحالي كه در 
مورد سرمايه گذاري داخلي چنين بحثي وجود ندارد. اشاره ديگري كه قابل ذكر است، اين كه 
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اين ماده با قيوداتي همراه است و استثنا خورده؛ ازجمله قيد عدم امکان تملک هرگونه زمين به 
هر ميزان به نام سرمايه گذار خارجي كه بر اساس قانون مربوط به تملک اموال غيرمنقول اتباع 
خارجي مصوب 1310 مقررشده و تبصره ماده 2 قانون تشويق نيز آن را تأييد كرده و بحث قابل 
تأمل و مبهم ديگري كه در اين قانون به چشم مي خورد اين است كه در ماده )17( آن نحوه ي 
تأمين ارز براي خروج سرمايه و سود متعلّقه تشريح شده است ولي سرمايه گذار خارجي اصاًل 
نمي داند كه طبق كدام يک از بندهاي آن ماده با وي رفتار خواهد شد و درنتيجه انگيزه ي او 
براي سرمايه گذاري كاهش خواهد يافت. ماده 17 به اين شرح است؛ در تأمين ارز براي انتقاالت 

موضوع مواد )13( )14( و )15( به روش هاي ذيل مسير است؛

الف- خريد ارز از نظام بانکي، ب- از محل ارز حاصل از صدور محصوالت توليدي و 
يا ارز حاصل از خدمات بنگاه اقتصادي كه سرمايه خارجي در آن به كار گرفته شده است، 
ج-صادرات كاالهاي مجاز طبق فهرستي كه در اجراي اين بند به تصويب هيأت وزيران با 
رعايت قوانين و مقررات مربوطه مي رسد براساس شماره )2( از بند )الف(؛ »ورود سرمايه نقدي 
و غير نقدي خارجي صرفاً براساس مجّوز سرمايه گذاري انجام مي گيرد و به مجوز ديگري نياز 
نيست« آنچه در بادي امر به نظر مي آيد، اين است كه اين بند در راستای كاهش بوروكراسي 
اداري وضع شده و منطقي است، چراكه تجّمع نمايندگان كليه دستگاه هاي ذی ربط در يک 
به پذيرش سرمايه گذاري خارجي  امور مربوط  مکان گام مثبتي در راستای تسهيل و تسريع 
تابع  مورد  هر  در  خارجي  سرمايه گذاري  »حجم  بند؛  اين   )3( شماره ي  براساس  و  مي باشد 
هيچ گونه محدوديتي نيست« ولي اين بند با بند )د( ماده )2( قانون تشويق كه براي ارزش كاال 
و خدمات توليدي حاصل از سرمايه گذاري خارجي سقف تعيين كرده، بسيار محدود مي شود. 
اين سقف معادل 25 درصد در هر بخش اقتصادي و 35 درصد در هر رشته از نسبت سهم ارزش 
كاال و خدمات توليدي حاصل از سرمايه گذاري خارجي به ارزش كاال و خدمات عرضه شده 
در بازار داخلي در زمان صدور مجّوز مي باشد. شماره )6( همين بند مقرر مي كند؛ » آزادي 
صادرات كاالهاي توليدي بنگاه اقتصادي سرمايه پذير، تضمين شده و در صورت ممنوعيت 
صادرات كاالي توليدي در داخل به فروش رسيده و حاصل آن به صورت ارز از طريق شبکه 
پول رسمي كشور قابل انتقال به خارج مي باشد. در واقع در صدر ماده، آزادي صادرات تضمين 
شده اما در انتهايش نقض غرض گرديده و چيز ديگري عنوان شده است. اين شيوه موجب 
سردرگمي سرمايه گذار خارجي شده و باعث مي شود او نداند آيا بر درآمد ناشي از صادرات 
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حساب كند يا نه بند )ب( همين ماده ويژگي ها و تسهيالت خاصي براي سرمايه گذاري مستقيم 
خارجي به طور جداگانه و همچنين سرمايه گذار در چارچوب ترتيبات قراردادي مقرر نموده 
است. در قسمت دوم اين بند كه مرتبط با سرمايه گذاري در چارچوب ترتيبات قراردادي است، 
درواقع به قراردادهاي »Take or pay« اشاره شده است. در پروژه هاي زيربنايي كه امکان 
خريد محصوالت پروژه توسط بخش خصوصي وجود ندارد و يا اين امکان به دليل مقررات 
خاص دولت درخصوص نظارت بر چگونگي توزيع محصول يا خدمت منتفي مي باشد و يا 
بااليي ممکن است كه  با قيمت  اينکه توزيع محصول توليدي توسط بخش خصوصي فقط 
موجبات نارضايتي مردم را فراهم مي  نمايد و محصول توليدي در گذشته همواره با يارانه دولتي 
توزيع مي شده، اين تضمين انگيزه مناسبي براي سرمايه گذار ايجاد مي نمايد و با خيال آسوده اي 
بايد با حسن نيت  نيز  البته دولت  نسبت به درآمد پروژه مبادرت به سرمايه گذاري مي نمايد، 
مبادرت به خريد محصول با قيمت عادله ي روز نمايد و هنگام برقراري تضمين، با توسل به 
عباراتي چون؛ در چارچوب مقررات قانونی به كمترين قيمت ممکن خريد كاال يا خدمات را 
تضمين ننمايد، چراكه در اين صورت موجب كمرنگ شدن اثر حمايتي اين مقرره و كاهش 
اعتماد سرمايه گذاران مي شود. در اين راستا اخيراً آيين نامه اي با عنوان »آيين نامه اجرايي شرايط 
و تضمين خريد برق موضوع بند )ب( ماده 25 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و 

فرهنگي جمهوري اسالمي ايران« به تصويب هيأت وزيران رسيده است.

گفتار سوم- ارائه راهکارها با توجه به کنوانسیون ها، تجارب ساير ملل

آنچه در راستاي ارائه راهکارها در راستای جذب هرچه بيشتر سرمايه گذاري خارجي مهم به 
نظر مي رسد، پذيرش اهميت تغييرات اساسي ازسوي سياست گذاران اين بخش است. از طرف 
ديگر فرآيند جهاني شدن اين گونه متذكر مي شود كه نقش دولت ها فقط به عنوان قانون گذار در 
اين حوزه مهم است نه به عنوان شريک اصلي سرمايه گذار خارجي و  بايد فرآيند سرمايه گذاري 
پس از اعمال سياست و قانون از سوي دولت، به بازار سرمايه واگذار شود و پذيرش اين روند 
از سوي سياست گذاران امروزي جامعه  ي ما، امري اساسي در اين راستا محسوب مي گردد. در 
جهت عملي كردن اين تغيير و تحوالت و همسو شدن سير جهاني در جذب سرمايه گذاري 
خارجي الزم است موانع قانوني و حقوقي كه در بخش هاي قبلي اين تحقيق به تفکيک بيان 
امر  اين  برآيند و  يا اصالح آن ها  مورد پذيرش واقع شود و سپس درصدد حذف  اوالً  شد، 
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مستلزم آن است كه مواردي مانند تأمين امنيت قضايي در كشور، اجراي سياست آزاد سازي و 
خصوصي سازي با حضور سرمايه گذاران خارجي در جهت جلب اعتماد آنان، اصالح قوانين 
كار و قوانين مرتبط با آن، تفسير رسمي از اصول مورد بحث قانون اساسي، ايجاد مؤسسات 
زمينه  در  مناسب  قانون  ايجاد  جهاني،  روز  استانداردهاي  با  متناسب  قوانين  تأمين  و  بيمه اي 
بورس و بازار سرمايه و مواردي ازاين دست، رفع موانع قانوني در زمينه حقوق مالکيت فکري 
و ... انجام شود. ازجمله راهکارهايي كه در اين زمينه قابل ارائه است، پيشنهاد الحاق ايران به 
كنوانسيون هاي بين المللي ازجمله كنوانسيون نيويورک 1958 درباره ي شناسايي و اجراي آراي 
داوري خارجي، »كنوانسيون راجع به حل وفصل اختالفات سرمايه گذاري ميان دولت ها و اتباع 
دول ديگر« كه به كنوانسيون شيکاگو معروف است و مركز بين المللي حل وفصل اختالفات 
سرمايه گذاري(ICSID) می باشد، كه درباره ي رفع اشکاالت ناشي از داوري )اصل 139 ق.ا( 
مي تواند راهگشا باشد. همچنين در زمينه شناسايي و به رسميت شناختن حقوق مالکيت فکري 
جنبه هاي  به  راجع  »موافقت نامه  و  رم«  »كنوانسيون  برن«،  »كنوانسيون  درمورد  پيشنهاد  همين 
تجاري و حقوق مالکيت فکري )تريپس(« ارائه مي گردد. همچنين بايد مهلت هاي طوالني در 
رسيدگي به اين گونه پرونده ها در سيستم قضايي  مان از ميان برداشته شده و مقررات گمركي 
با  ارتباط  در  كه  موافقت نامه هايی  ازجمله  گردد.  اصالح  نيز  است  موجود  باب  اين  در  كه 
اقدامات سرمايه گذاري مرتبط با تجارت بوده و درنتيجه اصول ارائه شده به وسيله آن می تواند 
 [Agreement on Tradeراهکار هايي مناسب در حقوق ما تلقي شود، موافقت نامه تريمز
 [Related Investment Measures (TRIMS) است كه ازجمله موافقت نامه هاي مهم 
سازمان تجارت جهاني محسوب می گردد. موافقت نامه تريمز كشورهاي عضو را مکلف كرده 
از اعمال اقدامات حقوقي، اداري يا اقتصادي كه باعث ايجاد محدوديت براي سرمايه گذاري 
خارجي مي شود، خودداري كند. طبق ماده )1( اين موافقت نامه، حوزه ي شمولش فقط ناظر 
تجارت خدمات  به حوزه ي  كاري  و  كاالست  تجارت  با  مرتبط  سرمايه گذاري  اقدامات  به 
ندارد. عمده قواعد اين موافقت نامه مربوط به اصولي مثل اصل رفتار ملي يعني كشورهاي عضو 
مکلف اند در مواجهه با سرمايه گذار خارجي و داخلي رفتار مساوي داشته باشند و پس از ورود 
سرمايه گذاران خارجي به بازار داخلي با آن ها رفتاري مشابه رفتار رقباي داخلي داشته يا حداقل 
رفتار نامطلوب تر نداشته باشند ترجمه مواد تريمز، برگرفته از كتاب سند نهايي دوراروگوئه گات 
)مؤسسه مطالعات بازرگانی، صص 252-246( و حذف محدوديت هاي مقداري مي باشد ماده 
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)2(  تريمز به آن اشاره كرده و يکي از شيوه هاي متداول در محدودسازي آزادي سرمايه گذاري 
توسط  يا صادرات كاال  واردات  در  يا سهميه بندي  مقداري  اعمال محدوديت هاي  خارجي، 
سرمايه گذار است؛ اما در قوانين ما مواردي يافت مي شود كه مغايرتي آشکار با تريمز داشته 
نيازمند تغيير مي باشند. ازجمله آن ها آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات  و 
مصوب سال 1373 كه در ماده )24( اين آيين نامه آمده؛ »حداكثر ميزان واردات مواد اوليه و 
كاالهاي مورد مصرف معادل ظرفيت اسمي ساالنه ي واحدهاي توليدي سازنده يا توليدكننده 
كاال مي باشد.« همچنين در بند )1( ماده )43( آن آيين نامه نيز اين گونه تصريح به عمل آمده 
كه ورود مواد اوليه، قطعات و لوازم يدكی و لوازم فني مورد نياز صنايع كشور تنها به شرطي 
مجاز است كه ازنظر كيفيت يا كميت در حد نياز صنايع در داخل توليد نشود. همان گونه كه 
از اين دو ماده استفاده مي شود، مغايرت با اصل تعهد به حذف محدوديت هاي مقداري مذكور 
در موافقت نامه تريمز واضح به نظر مي رسد. همين طور است در مورد قانوني موسوم به قانون 
مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 كه در ماده )21( آن قانون اين گونه آمده؛ 
از توليدكنندگان داخلي، زمينه تصويب قانون حقوق  به منظور حمايت  »دولت مکلف است 
گمركي كاالي وارداتي را تهيه و تصويب نمايد« و اين يعني مغايرت آشکار با اصل رفتار ملّي. 
ازجمله قوانين ديگري كه در اين باب قابل ذكر می باشد قانون حداكثر استفاده از توان فني و 
مهندسي توليدي و صنعتي اجرايي كشور در اجراي طرح ها و ايجاد تسهيالت به منظور صدور 
خدمات مصوب سال 1375 است كه اين قانون سرمايه گذار خارجي را مکلف كرده در طرح ها 
و قراردادهاي سرمايه گذاري مانند بي. او. تي )يکي از شيوه هاي غيرمستقيم سرمايه گذاري است 
و عموماً از آن به عنوان قرارداد ساخت، بهره برداري و واگذاري ياد مي شود و به معناي اين است 
كه در آن طرحي با مجوز دولت و از طرف دستگاه هاي دولتي براي ساخت به يک شركت 
خصوصي واگذار مي شود و پس از ساخت، امتياز بهره برداري از طرح براي مدتي به شركت 
سازنده داده مي شود و بعد از انقضاي قرارداد، سازنده مکلف به واگذاري طرح و منافع آن 
ايران  از  را  نيروي كار و تجهيزاتش  از  به دولت  مي باشد(، )صادقي، محسن 1385(؛ بخشي 
تأمين نمايد. از آنجايی كه تريمز مخالف دخالت كشور ميزبان در جهت ايجاد محدوديت براي 
رقباي خارجي است، اين يعني نقض آشکار مقررات تريمز. همچنين در تبصره )3( ماده )6( 
قانون سامان دهي مبادالت مرزي مصوب سال 1384 آمده است؛ »وزارت بازرگاني برای توسعه 
صادرات در مناطق مرزي براي كاالهاي صادراتي كه تشريفات گمركي را طي كرده باشند، 
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مشوق هاي الزم وضع نمايد« و اين يعني اعطاي امتياز ويژه به سرمايه گذار داخلي و مقارن است 
با نقض اصل رفتار ملّي و مخالفت با مقررات تريمز مشهود است .نکته اي كه نبايد از خاطر برده 
شود اين است كه در راه موفقيت بايد ابتداً الگوي موفقيت مناسبي پيش رويمان قرار دهيم كه 
در اين راه مي توان به تجربه ي كشورهايي نظير چين، مالزي، كره جنوبي، امارات متحده عربي، 
تركيه و كشورهايي ازاين دست نگاهي انداخت تا با استفاده از تجارب آن ها راه را براي خود 

هموار كنيم.

نتیجه گیري

همچنين  و  كالن  و  اساسي  امور  اداره ي  جهت  در  مناسب  مالي  منابع  تأمين  اصوالً 
زيرساخت هاي كشور امري است مهم و اساسي كه در اين راه جذب سرمايه گذار خارجي 
توسط كشور عزيزمان ايران يکي از مؤثرترين و مناسب ترين و كارآمدترين شيوه هايي است 
كه در اين باب كاربرد فراوان دارد، چراكه براساس بررسي هاي بين المللي به عمل آمده مثل 
تحقيقاتي كه بانک جهاني انجام داده است، نشانگر آن است كه بيشترين حجم تأمين منابع مالي 
در سطح جهان را سرمايه گذاري مستقيم خارجي به خود اختصاص داده است. همان طور كه 
قانون نانوشته ي تجارت مي گويد؛ بايد جايي سرمايه گذاري كرد كه سود بيشتر عايدت گردد، 
پس ما هم به جاي اينکه به اين موضوع فقط از بعد تبليغاتي آن نگاه كنيم، بايد ضرورتش را 
درک كنيم. در پي اهميت اين موضوع، وجود يک سلسله قوانين روشن به منظور حمايت از 
سرمايه گذاران خارجي يک ضرورت انکار نشدني است، درنتيجه، ابتدا بايد موانع را شناخت و 
سپس در جهت رفع آن موانع برآمد كه خود عزمی جدی و راسخ را از سوي همه ي افراد جامعه 
و در رأس آن سياست گذاران كلي نظام مي طلبد و گرچه پس از پيروزي انقالب تالش هاي 
صورت گرفته مثل توجه برنامه بيست ساله و سند چشم انداز به ضرورت تحول در باب اقتصادي 
و نيز حذف قوانين مربوط به كنترل صادرات و مبادالت ارزي، قابل تحسين است، اما موانع 
بسياري كماكان وجود دارد كه بايد در پي رفع و اصالح آن ها و نيز باثبات نمود شان برآمد، 
چراكه نبود ثبات در قوانين و به روز نمودن آن ها مانعي بس عظيم محسوب مي  گردد. چرا بايد 
از اخبار بشنويم معاون گمرک ايران اعالم داشته 40 درصد از 400 بخش نامه صادره توسط 
گمرک در سال 78 ضد ديگر بخش نامه  ها بوده است؟ چرا بايد در يک روز صادرات يک 
محصول آزاد و روز بعد ممنوع اعالم گردد؟ چرا كشوري مثل ايران كه داراي پتانسيل بااليي 
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در اين زمينه است بايد از جهت جذب سرمايه هاي خارجي جزو چند كشور آخر دنيا باشد؟ 
به طوري كه براساس آمار رسمي از سال 73 تا 85 بيش از 11 ميليارد دالر جذب سرمايه خارجي 
در كشور انجام شده و درحالی كه ايران ازنظر امکانات جذب سرمايه خارجي در ميان 140 
كشور جهان در رتبه 57 قرار دارد ولي ازنظر عملکردش در رتبه 130 قرار گيرد. پيشنهاد ما 
در اين زمينه گسترش معاهدات دو يا چندجانبه سرمايه گذاری با كشورهای همسو از جهت 
مالياتي در مورد  معافيت  اعمال  ونيز  يافته  مطالعه  سياست گذاری تحت چارچوبی درست و 
توليدات شركت هاي سرمايه گذار خارجي، اعطاي پوشش هاي بيمه ای سرمايه گذاران، اعطاي 
معافيت هاي گمركي در مورد واردات مايحتاج مورد نياز شركت هاي سرمايه گذار خارجي، 
گسترش و بهينه سازی مناطق آزاد براي سرمايه گذاري، اعطاي خدمات عمومي ارزان تر نظير 
آب و برق، تضمين برگشت سود و اصل سرمايه و جلوگيري از مصادره و ملي كردن آن ها 
با ايجاد مشوق ها راه را برای ايجاد فضايی جهت ترغيب سرمايه گذاران  است تا بدين وسيله 
خارجی به منظور سرمايه گذاری در ايران فراهم نماييم. نارسايي قوانين موجود در اين زمينه، 
نپذيرفتن قوانين بين المللي،  تفاسير متناقض از اصول قانون و اختالفات اساسي در جهت گيري 

اقتصادي و سياستي در اين باب از مهم ترين موانع محسوب مي شوند.
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Interview with judges on the Code of Criminal Procedure of 1394 showed 
their dissatisfaction with the law because of its many restrictions and oversight 
on judges. According to the court officials, especially judges, citizenship rights 
and its reading to the accused, notification of the issue and the alleged evidence 
to the accused as soon as possible, and request the lawyer for answering in 
the early stages, allows offenders to escape punishment. Failure to comply 
with these acts or criminal offenses for some of judges is undesirable. What 
this article will discuss is a new look to these rights and restrictions Causing 
adjustment of judge's mind in crimes and the decriminalization of society.

Keywords: restorative Justice, punishment orientation

Restorative Justice, a window to the idea of 
limiting the punishments orientation

Ali Farhadi
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The fundamental principles of crime prevention have been pointed out 
through the provisions relating to the judiciary and the GIO. today this subject, 
for reasons such as the nature of deterrence, the importance of effectiveness, 
organizational synergy and public participation, modernization of the ways to 
deal with crime, human rights and citizenship have been considered by states. 
This article seeks to examine the legal basis to inspection and monitoring and 
the effectiveness of the actions of regulatory agencies.

In this article, the nature of necessities and results of preventive 
approaches and deterrence and examination of the results is considered as 
the focal questions. Therefore by considering preventive approaches, some 
legal concepts and principles have been discussed and some preventive 
measures in recent years and examples of the effectiveness of the results 
are investigated.

Keywords: monitoring and inspection, preventive approaches, Effective 
Results

Role and effectiveness of preventive 
approaches in GIO

Habibollah Fatahi Ardakani
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In this study, documentary researches alongside with texts in the field of 
ethics and modern financial system have been used. In addition to review 
and comprehensive theoretical studies in this field, the role of ethics in 
health promotion of modern financial system will also be discussed.

The results of this study show the institutionalization of ethics in the new 
system of financial education programs leading to community needs for 
education and training of professional staff in the modern financial system 
and solving complex moral problems.

Keywords: ethics, moral values, financial health, corruption, modern 
financial system.

The role of ethics in the modern 
healthy financial system

Ahmad Makhmalbaf
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According to Article 110 of the Iranian constitution, delivering and 
monitoring the implementation of the general policies is among the duties of 
the Supreme Leader. Accordingly, in 1380, he introduced the eight articles 
Decree in the fight against economic corruption. But during the past 16 years 
of the notification of the Decree, its implementation has been neglected.

This study attempts to investigate the causes of implementation failure of 
this decree and to present some recommendations for its implementation. 
For identifying the barriers to the implementation of the eight- article Decree 
of the supreme leader in the fight against economic corruption, more than 
90 lectures of the supreme leader were studied and a total of 25 major 
obstacles are detected.

Keywords: Executive Strategies, the eight articles Decree of supreme 
leader, economic corruption

Pathology of The implementation of the eight-
article Decree of the supreme leader concerning the 

fight against economic corruption

Dr. Mohammad Reza Jaber Ansari
Hamid Reza Yarahmadi

Hamed Yarahmadi
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In this study, the relationship between the Dutch disease effect and institutional 
situation on economic growth in oil-producing countries is investigated during the 
period 1960-2014, using panel data. The experimental results obtained show that 
the negative effect of natural resource abundance, along with weak institutional 
factors does not change after importing variables affecting economic growth Such 
as physical investment, government consumption expenditure , growth of trade 
and economic openness. In addition the abundance of natural resources has led 
to an increase in value added growth in the services sector, reducing the growth of 
value added of the industrial sector, reducing the growth of industrial exports and 
relative changes in the share of value added sectors in favor of the service sector. 
Therefore, there is evidence of Dutch disease in these countries. Accordingly, 
due to the direct relationship of these variables with economic growth, It could be 
argued that the abundance of natural resources along with the weak institutional 
factors lead to Weakening of industrial sector as Interchangeable part and reducing 
industrial exports and thus to slow down economic growth. Dutch disease may 
be prevented in these countries with minimize natural resource exports raw and 
the share of export revenues in the state budget sources and support the non-oil 
sector and the establishment of institutions such as savings and investment fund 
oil revenues.

Keywords: economic growth, abundance of natural resources, oil exporting 
countries, Panel Data, institutional factors

Study the effects of Dutch disease and 
Institutional status on economic growth in 
oil-exporting countries (With emphasis on 

corruption and good governance)

Asghar Mobarak



Volume 8

Number 30

Winter 2017

 

 

Abstract

Evaluation
Knowledge
Quarterly

In the Islamic Republic of Iran, the GIO through the judiciary branch is 
known as the responsible for strategic monitoring and proper implementation 
of laws in the executive agencies. Accordingly, the purpose of this study is to 
analysis the impact of the GIO's strategic monitoring and control on Promotion 
of executive agencies. By performing these tasks, the GIO enhance the rule 
of law, responsibility and accountability and reduce corruption in executive 
agencies and their efficiency is hoped to be improved. In terms of goal, the study 
is practical and in terms of epistemological assumptions qualitative method 
has been used. The population of this study is some experts and managers 
of the GIO. The data gathering tool has been in the form of library research 
and fieldwork alongside with interview. The results show that the supervision of 
the GIO is considered as an important factor in preventing law violations and 
crimes, ensuring health and efficiency in executive agencies.

Keywords: strategic monitoring, strategic control, efficiency, GIO

Analysis of the impact of the GIO's strategic 
monitoring and control on Promotion of 

executive agencies

Dr. Ghadir Nezamipour
Mojtaba Jamei
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Many developing countries modified their laws and regulations on foreign 
investment in order to resolve concerns of investors and foreign companies 
and to provide protection for investment and absorb it. In these Rules, besides 
legal protection of foreign investment, relatively liberal foreign investment 
Policy was adopted and Investment obstacles decreased. Multilateral and 
bilateral treaties between these countries and the developed countries 
(owners of capital) accelerated the investment in these countries. Examining 
the obstacles in our country shows enormous legal challenges In addition 
to the cultural barriers, economic, political and structural. In this article we 
have tried to accurately identify legal obstacles to foreign investment in Iran 
and to present some solution due to the experiences of other countries and 
conventions.

Keywords: foreign investment, legal obstacles, Rules and Regulations.

Dominant Legal rules in Iranian foreign 
investment law and analysis of obstacles and 

solutions

Dr. Behshid Arfania
Morteza Vahedi

GholamReza Dehghan Naserabadi
Emad Mollaebrahimi
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