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سخن 
مدیر مسئول

به نام آن که جان را فکرت آموخت

شماره ای جدید از مجله دانش ارزیابی به عنوان نوشته تخصصی حوزه فساد اداری و بحث های 
مرتبط با ارتقای سالمت نظام اداری، پیش روی خوانندگان محترم قرار دارد. ایجاد تنوع در این شماره از 
فصلنامه، ما را بر آن داشت تا در كنار مقاالت ارسالی از سوی متخصصان، دانش پژوهان و عالقه مندان به 
بحث های حوزه ی جرم و فساد، از برگردان برخی نوشته های خارجی به فارسی و همچنین گزارش های 
تخصصی- كاربردی استفاده نماییم تا عالوه بر غنابخشی به مباحث مطرح شده، از اصل تنوع در مطالب 

نیز استفاده كرده باشیم. 
همانند  دیگر شماره های مجله دانش ارزیابی، كوشیده ایم تا از نوشته های برگرفته از قضایای 
واقعی، تحقیقات میدانی و نوشته های نظری، آمیخته ای منسجم و كاربردی را برای عالقه مندان فراهم 

آوریم و همچون گذشته، پیشنهادهای خوانندگان ارجمند را به دیده منت، ارج می نهیم. 

به منه و کرمه
ناصر سراج
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بررسی�اصول�و�فرایند�رسیدگی�به�شکایات�مردمی

كهنمویی2  دكتر شعبان نجف پور1 ، محمدرضا اتفاق 

چکیده

نیت ها است؛  و  گفته ها  به منصه ظهور رساندن  پاسخ گویی اجتماعی  و  به شهروندان  پاسخ گویی 
شهروندان  و  مردم  مستخدمین  به عنوان  دولتی،  دستگاه های  و  دولت  مسئولین  كه  راه هایی  از  یکی 
می توانند در راستای پاسخ گویی و صیانت از حقوق شهروندان اتخاذ نمایند، رسیدگی مؤثر به شکایات 
كاركنان خود است. رسیدگی مؤثر به شکایات  شهروندان و ارائه آموزش های رسیدگی به شکایات به 
مردمی باید بر مبنای عناصر فرهنگ، اصول، افراد، فرآیند و پردازش و تحلیل باشد. در این تحقیق با 
كتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود به بررسی اصول و فرایند رسیدگی  استفاده از روش مطالعه 

به شکایات مردمی خواهیم پرداخت.

کلیدی: پاسخ گویی، رسیدگی به شکایات مردمی، عناصر، اصول گان� واژ

najafpour@ut.ac.ir -كشور كل  1 - دكترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران، رئیس اداره صیانت از حقوق شهروندی سازمان بازرسی 
كشور كل  2 - رئیس مركز ملی رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی 

 

 

حسن جریان امور، مفهومی اجتماعی فراتر از مرزهای بازرسی

علی فرهادی1

            چکیده

اگرچه نظریه  های جرم  شناسی شاید در نگاه اول ارتباط مستقیم با مباحث حوزه نظارت و بازرسی نداشته 
باشند، اما توجه به آن  ها و كاربستشان در جامعه می  تواند به كاهش نرخ  های جرم در سطوح متخلف اجتماعی 
و ازجمله در دستگاه  های اداری منجر شود و پدیده حسن جریان امور را با خود ازپی بیاورد. نوشته حاضر 
با تأكید و تمركز بر روی نظریه برچسب  زنی، یکی از پركاربردترین و قدرتمندترین نظریه  های حوزه جرم 
را به  تحلیل می  كشاند. این نوشته برآن  است كه كامیابی در پیاده  سازی برخی نظریه  ها در سطوح اجتماعی و 

اداری، نیازمند توجه به برخی از نظریه  ها درحوزه  های مختلف ازجمله جرم  شناسی است.

واژگان کلیدی: جرم، جرم  شناسی، برچسب  زنی، حسن جریان امور

1 -دانشجویمقطعدکتریرشتهحقوقکیفریوجرمشناسی
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مقدمه
پرداختن به مسئله جرم و فساد ازجمله دغدغه های دیرین انسان به ویژه در جوامع مدرن است. دانش های 
اجتماعی از جامعه شناسی و روان شناسی گرفته تا حقوق و مردم شناسی، بخش قابل توجهی از فعالیت های 
خود را به شناخت عرصه های اجتماعی باهدف مقابله با جرم اختصاص دادند. در این میان جرم شناسی 
از قرن نوزدهم میالدی و پس ازآن با سرعتی دوچندان، دست به كار طراحی نظریاتی شد تا با تکیه بر 
آن ها در وهله نخست به شناسایی چرایی رفتارهای انحرافی و سپس یافتن راهکارهای بهینه مقابله با این 
رفتارها بپردازد كه از آن جمله، نظریه برچسب زنی، یکی از پركاربردترین و موفق ترین نظریه ها در 

رسیدن به دو هدف مذكور است.
اگرچه قلم زدن در مجله تخصصی دانش ارزیابی كه همت اصلی خود را بر شناسایی موانع پیش  روی 
سالمت اداری و مقابله با فساد گذارده، مستلزم ارائه نوشته هایی در این راستاست اما به دلیل اهمیت برخی 
نظریه ها ازجمله نظریه برچسب زنی كه هدف اصلی طراحان و سپس به كارگیران بعدی آن، استقرار 
جریان مناسب امور در روابط اجتماعی بود، به نظر می رسد طرح این نظریه و به نوعی مسئله حسن جریان 
امور، اجرای آن و نظارت بر آن، پدیده ای فراتر از مرزهای یک دستگاه خاص مانند سازمان بازرسی 

است و تالش و همکاری همه جانبه و فراگیر را می طلبد.
نظریه برچسب زنی ازجمله نظریات حوزه جرم  شناسی است كه در پی یافتن دالیل وقوع رفتارهای 
مجرمانه درجایی خارج از حوزه های صرفاً فردی است و می كوشد تا آن را از منظری اجتماعی مورد 
دقت قرار دهد. طرفداران این نظریه بر این باورند كه به كارگیری صحیح اصول آن درجایی كه اقتضای 
آن وجود دارد به كاهش انواع جرایم و تخلفات منجر می شود و زمینه برای بهتر شدن جریان امور فراهم 

می آید و در آنچه از پی می آید می كوشیم تا این نظریه و آثار و نتایج آن را موردتوجه قرار دهیم

پیشینه نظریه
مبحث اول: روند شکل  گیری برچسب زنی

در ابتدا ناگزیریم پیش از ورود در موضوع برچسب زنی به پیشینه شناسی نظریه های دیگری كه تأثیر 
فراوانی در ایجاد نظریه برچسب زنی دارند اشاره نماییم.

گفتار اول- پیدایش برچسب زنی در مکاتب جرم شناسی
1- نظریه اثبات گرایی )زیستی/روانی(

از نگاه اثبات گرایان، جرم بر پایه نیروها و عواملی تبیین می شود كه در محدوده  ی توان تصمیم گیری 
فرد نیست.1 لذا اغلب، دیدگاه مکتب كالسیک و اثبات گرایی در تقابل با یکدیگر محسوب می شوند، 
اثبات گرایی در شرایطی در قرن 19 در اروپا شکل گرفت كه در بطن آن، تقویت و تحکیم هرچه بیشتر 

نظام سرمایه داری و شیوه سرمایه دارانه وجود داشت.

1 -برخالفمکتبکالسیککهجرمراناشیازارادهآزادانهاوومسئولیتشخصدربرابراعمالخودمیدانند.
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این نظریه حاوی دو رویکرد مهم شامل اثبات گرایی زیستی و اثبات گرایی روانی بود. نظریه پرداز 
برجسته  ی اثبات گرایی زیستی لمبرزو اظهار می دارد انسان مجرم زاده می شود، نه اینکه مجرم می شود 
اصطالح »مجرم بالفطره« ایده ای است كه او ترویج می داد و معتقد بود جرم را باید محصول چیزی 

دانست كه اساس طبیعت فرد مجرم را تشکیل می دهد. هرچند بعدها این نظریه خود را تعدیل نمود.
در روی دیگر سکه، در اثبات گرایی روانی، جرم ناشی از مشکالت زیستی شمرده می شود كه علل 
بیرونی دارد، مانند جراحت جنگی و یا نتیجه عوامل درونی است مانند بیمارهای روانی؛ به عبارت دیگر، 

در این رویکرد افراد مجرم می شوند نه اینکه مجرم به دنیا می آیند.
2- نظریه کالسیک

این نظریه  بر سه مفهوم حقوق فردی، قابلیت تعقل در انسان و حکومت قانونی تکیه دارد.
در نگرش كالسیک انسان ها موجوداتی خودخواه و منفعت طلب هستند. این مکتب نظریه اراده  گرا 
را در باب طبیعت انسان اتخاذ كرده كه بر وجود اختیار در انسان و مفهوم گزینش فردی تأكید دارد، 
لذا انسان را مسئول شیوه ای می  داند كه برای گذران عمر و استفاده از توان خویش برمی گزیند و هم او 
را مسئول نتایج و پیامدهایی كه ممکن است از اعمال وی حاصل آید می داند )راب  رایت و فیونا هینز، 

.)102-82 :1392

گفتار دوم- منظر اجتماعی
وجود نابرابری ها و تبعیض ها و از طرفی آگاه شدن جامعه از حقوق مدنی در دهه 1950 شرایط را برای 
تغییر نگاه به موضوعات اجتماعی فراهم آورده )فرانک  پی و مارلین دی،1391:49-48( و اعتراضات 
در رابطه با حقوق مدنی به امری عادی تبدیل شده بود؛ آمریکایی  های آفریقایی تبار به رفتاری كه با 
آن ها در رستوران ها، تئاترها، اتوبوس ها و پذیرش در مدارس و دانشگاه ها می شد اعتراض می كردند. 
افزایش سطح تحصیالت جامعه، طرفداران حقوقی مدنی را به پیگیری بیشتر مطالبات ترغیب می نمود 
هرچند تغییرات به سرعت انجام نمی شد اما سفیدپوستان نسبت به رفتارشان با گروه های اقلیت، آگاهی 
بیشتری یافتند. آغاز دهه 1960، همراه با رواج یافتن آیین های فرهنگی جدیدی بود كه بر تحرک، 
جدایی و شورش تکیه داشت. پیدایش موسیقی راک اندرول پس از جنگ جهانی دوم ]موسیقی های 
مردم پسند )پاپ( در آمریکا[ با شکل گیری نوعی »فرهنگ جوانان« همراه بود. فرهنگی كه اساس آن 
را رفاه طلبی و روگردان شدن آشکار جوانان از فرهنگ موجود والدین تشکیل می داد. موسیقی، مد، 
واژگان، سرووضع و حتی فعالیت ها و سرگرمی های این قشر همه به صورتی شکل گرفته بود كه آن ها 
را از عرف و عادت موجود دور می ساخت در این انقالب فرهنگی نه تنها جوانان آشکارا به كج روی 

می پرداختند، بلکه بر سر آن مسابقه های پرشور می دادند.
مناسبات خانوادگی و سنتی نیز از حركات اجتماعی »فمنیسم« و »هم جنس گرایان« متأثر شده بود. 
مردان و زنانی كه جویای به رسمیت شناخته شدن برخورداری های خویش از نیازهای جمعی وحقوق 
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بشری بودند. فمنیسم ها مفاهیم سنتی و محافظه كارانه مربوط به نقش و جایگاه زنان در جامعه را به شکل 
جدی به چالش می كشیدند و ایده های مرسوم مرتبط با ویژگی ها و تمایالت جنسی و برتری یک جنس 
در معرض تحلیل ها و نکوهش ها قرار گرفت و شهرت یافتن حقوق مدنی، ایده وجود وفاق اجتماعی 
یکپارچه را بیش ازپیش از هم گسیخت. ارائه طرح »جامعه بزرگ« توسط دولت های جان اف كندی و 
جانسون منجر به تقویت دیدگاهی شد كه در جامعه همه برابرند و دانشمندان علوم اجتماعی طرح های 
آموزش كیفی به صورت برابر و در دسترس همگانی و افزایش فرصت ها برای عموم را مطرح نمودند. 
در این اوضاع واحوال مخالفت های شدید عمومی با جنگ ویتنام در كشورهایی كه احضار به خدمت 
سربازی برای جنگ واقعیتی همیشگی برای جوانانش بود؛ در فروپاشی رسوم متعارف و باال بردن سطح 

تفاوت های اجتماعی بسیار تأثیرگذار بود )راب  رایت و فیونا هینز، 1392: 183(.
بومیـان در سـال 1970 خواسـته های  برابـری حقـوق و حقـوق  اسـترالیا صـدای دو جنبـش  در 
رنگین پوسـتان، بومیـان و مهاجریـن را افزایـش داد و خاموشـی آن دیگـر ممکـن نبـود و منجـر شـد كـه 
تقسـیم بندی اجتماعـی در دسـتور كار محافل سیاسـی آن روز قرارگیـرد. هجوم كارگران و دانشـجویان 
فرانسـوی بـه خیابان هـا و فلـج كـردن چندهفته ای آن كشـور در سـال 1968 وقـوع تغییـرات اجتماعی را 

اجتناب  ناپذیـر نمـود.
بروز این حوادث و جنبش های عظیم در جهان باعث شد تا دانشمندان علوم اجتماعی به بازنگری 
در برداشت های خود درباره جامعه، نظم اجتماعی و كج روی بپردازند. همچنین به این واقعیت توجه 
كنند كه پدیده ای كه روزی نوعی كج روی به حساب می آید ممکن است در روز دیگر این وصف را 
نداشته باشد یا پدیده ای كه گروهی كه آن را كج  روانه می پندارند گروهی دیگر آن را بپذیرند. حاصل 
آن  كه واقعیت اجتماعی، پدیده ای مشروط، قلمداد شده این نکته نیز به این معنا بود كه نحوه  ی نگاه 
فرد به جهان تا حد زیادی وابسته به موقعیت او در آن جهان است. به طور نمونه برخی از جامعه شناسان 
اظهار نمودند: یک عمل می تواند در یک زمان و از دیدگاهی غیرقابل توجه باشد و با ین حال بعدها 
مواد مخدر در سده  از  استفاده  مثاًل  تعریف شود.  غیراخالقی  و  نادرست  منحرفانه،  رفتاری  به عنوان 
نوزدهم متعارف و ازنظر اجتماعی پذیرفتنی بود و افرادی مانند »زیگموند فروید«، »ملکه ویکتوریا« 
از آن استفاده می كردند اما با گذار از سده نوزدهم، استفاده از مواد مخدر با برچسب منحرفانه روبه  رو 
شد و مصرف كنندگان از سوی جامعه به عنوان افراد خطرناک و غیرقابل پذیرش برچسب می خوردند. 
برعکس برخی اعمال كه منحرفانه هستند ممکن است باگذشت زمان، متعارف تلقی شده و در پذیرش 

اجتماعی قرار گیرند )مارتین اوبراین، 1394:146-145(.

گفتار سوم- منظر تاریخی
برخی معتقدند ریشه های نظریه برچسب زنی از كتاب خودكشی اثر امیل دوركیم فرانسوی )1979( گرفته 
شده است. )سایت ویکی پدیا، دانشنامه آزاد( همچنین برخی، دمینگ لی مرت )1969( جامعه شناس 
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را خمیرمایه  نظریه  این  و  دانسته اند  نظریه  این  را مؤسس  »آسیب شناسی«  مؤلف كتاب  و  آمریکایی 
مطالعات تعامل گرایان و مبنای نظریه برچسب زنی می دانند.1 پس ازآن به اتفاق همه جرم شناسان هوارد 
بیکر جامعه شناس آمریکایی و نویسنده كتاب »جامعه شناسی انحراف« را ادامه دهنده نظریه تعامل گرایی 
می دانند. او در این كتاب، فصلی را به افرادی كه خارج از قانون متعارف عمل می كنند اختصاص داد 
یعنی كسانی كه خارج از قانون مشروع عمل می كنند. به این ترتیب كژمداران مشتمل بر افراد غیراجتماعی 
)منحرف( و ضداجتماعی )ضدقانون( می باشند افراد غیراجتماعی را كج رو و حاشیه نشین هم می گویند.

این دیدگاه مدعی می شود افرادی كه بر آنان برچسب هایی مانند )كودن(، )تیزهوش(، )ابله(، )نابغه( 
و مانند آن وارد می آید واكنش هایی متناسب با آن برچسب از خود نشان می دهند. در آزمایشی كه 
اصطالحاً آزمون پینگ مالیون نام دارد و در سال 1968 توسط دانشگاهیان حوزه روانشناسی )روزنتال 
و جاكوبسن( انجام شد گروهی از دانش  آموزان یک مدرسه به دو دسته تقسیم شدند: دسته اول را در 
انظار »كودن« و دسته دوم را در همان حال »باهوش« خواندند، حاصل آن  كه پس از مدتی نمرات درس 

اعضای دودسته به ترتیب روند نزولی و صعودی گرفت )راب  رایت و فیونا هینز، 1392: 193-190(.
دیدگاه برچسب زنی اثرگذاری های طیفی گسترده از حوزه های اندیشه را با خود به همراه دارد. در این 
دیدگاه مفاهیمی مانند »خود« و »نماد« برای تبیین دو متغیر رفتار اجتماعی و كنش اجتماعی به كار گرفته و 

محور استدالل آن عبارت  است از گوناگونی واكنش های افراد در موقعیت های خاص اجتماعی.
نماد: عبارت  است از هر چیزی كه نشانه یا مظهر چیزی دیگر باشد مانند )آرم – یا حركت چهره- یا 
یک واژه( لذا تمامی انسان ها چگونگی واكنش نشان دادن دربرابر موقعیت های متفاوت را بامطالعه دقیق 

نمادهای پیرامون خویش می آموزند.
خود: این عبارت به چگونگی نگرش افراد درباره خویشتن اشاره دارد. نگرشی كه به نوبه خود در 
خالل فرآیند كنش متقابل اجتماعی شکل می گیرد. این مفهوم باعث می شود كه هر فرد صرفاً همان 

تصویر را از خود در ذهن ایجاد كند كه آن را در افراد پیرامون خودش منعکس می بیند.
بنابراین هرچند نمی توان انسان ها را موجوداتی منفعل دانست اما باید پذیرفت كه چگونگی دریافتی 
كه دیگران از فرد دارند آثاری مستقیم و واقعی بر این امر دارد كه او چگونه به خویشتن بنگرد و چگونه 
رفتار كند و این فرآیند اجتماعی می تواند مثبت یا منفی باشد. با این مضمون ایده ای وجود دارد كه 
هویت هر فرد را دو عنصر تعیین می كند: افرادی كه واقعیت او را تعریف می كنند و دیگری چگونگی 

صورت پذیرفتن این تعریف.

مبحث دوم- اصول و مبانی
با آنچه در روند شکل گیری این نظریه از منظر اجتماعی و تاریخی گفته شد و نظریاتی كه مختصراً 

1 -ویدرکتابخودنظریهانحرافثانویرامطرحنمودومعتقدبود،عدهایازمرتکبینجرمبهرغمبرخوردبامسئولادارهو
مبارزهعلیهجرمپسازتحملمجازات،بازبهدنیایجرمواستفادهعدالتکیفریبازمیگردند.
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از سوی نظریه پردازان این حوزه مطرح گردید تا حدودی چارچوب نظریه برچسب زنی مشخص شد، 
لیکن به طور تفصیل به تشریح این نظریه می پردازیم.

گفتار اول- تأثیر قانون گذاران بر نظریه برچسب زنی
همان طور كه در دیدگاه های جامعه شناسان این نظریه مشاهده نمودیم براساس این نظریه نباید جرم 
باید دید طی چه فرایندی  یا انحراف را در عملی كه فرد مرتکب شده است جست  وجوكرد، بلکه 
عملی كه زمانی مشروع بود، نامشروع شناخته شده است و چرا در فرایند غربال كیفری عده ای مشمول 
و  جرم   .)1391 ابرندآبادی،  نجفی  )علی  حسین  كردند  فرار  دیگر  عده ای  و  واقع شده  برچسب  این 
انحراف نتیجه قانون گذاری اجتماعی و اجرای ضمانت اجرای قانونی است، ازنظر »بکر« انحراف و 
جرم پدیده ای است كه به وسیله گروه و جامعه ازطریق وضع ممنوعیت های كیفردار به وجود می آید. 
ممنوعیت هایی كه نتیجه اجرای آن رنگ و برچسب مجرمانه ای است كه بر بزهکار زده می شود. ازنظر 
وی ارزش هایی كه حقوق جزا نقض آن را جرم تلقی می كند گزینشی بوده كه در راستای تأمین منافع 
قدرت سیاسی حاكم قرار دارند و براساس آن عده ای را مجرم و عده ای را غیرمجرم معرفی می نمایند. 
از این منظر همچنین نظریه پردازان برچسب زنی مدعی اند كه اصوالً اعمال نظام جزایی و مقامات آن 
است كه تعیین می كند چه چیزی را باید جرم محسوب كرد. به بیان دیگر در نگاه آنان مجرمانه خواندن 
رفتار یا مجرم شمردن فردی خاص بسته به افرادی است كه در عمل چنین برچسبی را وارد می آورند. در 
این  خصوص مدعای آنان این است كه عنوان رسمی )جرم( را افرادی بر یک رفتار می نهند كه قدرت 
وارد آوردن برچسب را دارند به نظر این دیدگاه ها سنجش جرم عماًل فرایندی را تشکیل می دهد كه در 
خالل آن افرادی كه مناصب قدرت را در درون نظام جزایی در دست دارند، كنش های خاص افرادی 
معین را به عنوان كنش های كج روانه یا مجرمانه تعریف می كنند )راب  رایت و فیونا هینز، 1392: 181(. 
در بیانی دیگر آمده است مفاهیم جرم و نابهنجاری پدیده ای قراردادی و نسبی است. جرم بالفطره و 
این  به برخی اعمال عنوان كیفری می دهند و اگر  با جرم  انگاری  ندارد. جوامع  به خودی خود وجود 
رفتارها توسط فرد تکرار شود به او برچسب مجرم می زنند. جرم درواقع محصول كارخانه قانون گذاری 
است كه براساس مفاهیم قراردادی ناشی از دیدگاه صاحبان قدرت از رفتار تعیین می گردد در حقیقت 
مفاهیمی مانند خوب و بد در عالم خارج وجود ندارد بلکه گردانندگان واقعی جوامع، با لحاظ ضرورت 
اداره جامعه و حفظ نظم موردنظر خود با تأثیرپذیری از معیارهای طبقاتی فرهنگی، دینی، سیاسی دست 

به ارزیابی هنجارها و ارزش گذاری آن ها می زنند )علی نجفی توانا، 1394 :77(.

گفتار دوم- تأثیر دستگاه عدالت کیفری بر نظریه برچسب زنی
»هاوارد بکر« در كتاب »جامعه شناسی انحراف« معتقد است باید عملکرد مجریان قانون و مسئولین اجرای 
آن را موردمطالعه قرار دهند زیرا در فرایند كیفر باعث می گردد عده ای دستگیر شده برچسب مجرمانه 
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بخورند و عده ای دیگر از این برچسب فرار كنند. به عقیده او چنانچه نسبت افراد پلیس به جمعیت 
كشور متناسب باشد میزان جرایم كشف شده باال می رود. پس رقم سیاه و میزان جرایم كشف شده 
تابعی از درجه كارایی و میزان فعالیت افرادی است كه مسئول تعیین و اجرای واكنش اجتماعی هستند. 
لذا میان مجرمین و غیرمجرمین تفاوتی وجود ندارد و مجرمیت ناشی از عملکرد واكنش اجتماعی علیه 
مجرم است. پس بزهکار فردی است كه جامعه، پلیس یا دستگاه قضایی موفق شده  اند این برچسب را 
بر وی الصاق بکنند. به عبارتی دیگر اگرچه برچسب مجرمانه را نسبت به یک عمل، قانون گذار توصیف 
و ایجاد كرده اما توصیف واقعی مجرم یا منحرف بستگی به قضاوت جامعه و توانایی پلیس و دستگاه 
قضایی در كشف و اجرای آن دارد. مثاًل به موجب قانون، كشت خشخاش ممنوع است؛ این یک انگ 
قانونی به یک عمل است ولی چه بسا در یک محلی كشت خشخاش حساسیت مردم را برنیانگیزد زیرا 
در آن محل كشت خشخاش یک امر هنجاری است پس كسی مورد را به مقامات صالح افشا نمی كند 
یا موضوع ماهواره در تهران و كالن شهرها و شهر های كوچک كه نگاه متفاوت به آن وجود دارد  . پس 
در اینجا سازوكار انگ  زنی از طرف جامعه نسبت به استفاده كنندگان صورت نمی گیرد. درخصوص 
پلیس و دستگاه قضایی هم این برچسب تا اندازه زیادی محصول سابقه و انتخاب آن هاست. اعتیاد در 
برخی مواقع یک جرم است اما درواقع مقامات رسمی برداشت های متفاوتی از جرم بودن این پدیده 
دارند درنتیجه عکس العمل های متفاوتی از خود نشان می دهند؛ كه موجب می شود تا مأموران مختلف 
درمورد وضعیت های مشابه عکس العمل های متفاوت از خود نشان دهند و درنتیجه عده ای برچسب 
مجرم بودن بخورند. پس برحسب این نظریه بین افراد مجرم و غیرمجرم تفاوت ذاتی، سرشتی، زیستی 
و روانی وجود ندارد و این قضاوت پلیس و دستگاه قضایی است كه وصف هایی را به عده ای می دهد.
همچنین افرادی كه در مشاغل مرتبط با فرایندهای عدالت كیفری قرار دارند )عوامل مربوط به 
عدالت كیفری( زمانی  كه یک فرد موردتوجه دستگاه آنان قرار گرفت، او را با دقت بیشتر و از نزدیک تر 
موردتوجه قرار می دهند. به عبارتی دیگر، افراد برچسب خورده به مشتریان نظام عدالت كیفری تبدیل 
می شوند و مانند دیگر مشاغل خوب تجاری، این نظام حساب مشتریان خود را به خوبی دارد. آنانی كه 
یک بار برچسب خورده اند مثل كسانی كه به طور مشروط آزادند یا مجرمان سابق، مشکل می توانند 
از این موضوع كه موردتوجه مخاطبان قرارگرفته است بگریزند و لذا رفتار بعدی آنان احتماالً مورد 
شناسایی و برچسب خوردن دوباره قرار می گیرد. به طور نمونه در اكثر طرح های پلیس كه به عنوان 
پیشگیری از جرم اجرا می شود. لیست بلندی از مجرمین سابقه دار برای حاضر و غایب شدن یا گوشزد 
كردن به آنان كه نشان دهد تحت مراقبت هستند، تهیه می شود و عماًل محدودیت هایی برای آنان بدون 
آن  كه جرم جدیدی مرتکب شده باشند به صرف برچسب سابقه دار بودن ایجاد می شود )علی  حسین 

نجفی ابرندآبادی،1391: 156-155(.
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گفتار سوم- برچسب زنی و شخصیت مجرم
چگونگی پذیرش جایگاه مجرمانه ازطریق برچسب زنی، از سوی مجرم اهمیت فراوانی دارد فرایند 

برچسب زنی به دو شیوه محقق می شود:
درنتیجه ارتکاب جرم كه به انحراف اولیه معروف است.- 1

درنتیجه اشتباه قاضی یعنی مواردی كه سیستم، فردی را اشتباهاً دستگیر، محاكمه و مجازات - 2
نماید.

در هر دو صورت باید عملکرد فرد و نهادها و عوامل قهریه و پلیس و دادگستری را بررسی نماییم. 
عالوه  برآن نحوه نگرش مردم نسبت به بزهکار و واكنشی كه نسبت به اعمال وی نشان می دهند و درجه 
قضاوت مثبت یا منفی نسبت به جرم كه به نوبه خود موجب ترغیب و یا دلسردی مجرم از ارتکاب 
مجدد عمل می شود باید موردبررسی قرار گیرد. درنهایت تحت تأثیر این عوامل فرد به سمتی سوق داده 
می شود كه ازنظر قانون مجرم و از دید جامعه منحرف تلقی می گردد. بر این مبنا فردی كه جامعه موفق 
شد به وی برچسب مجرم یا منحرف بزند و به وی انگ زنی شده است دارای ذهنیت خاص می شود و 
ذهنیت خود را خارج از قانون تلقی می كند و به دنبال الصاق این برچسب بر هویت خویش است و سعی 
می كند رفتار خود را منطبق با این برچسب كند، خود را مانند یک فرد خارج از قانون می داند و عمل 
می كند و هویت مجرمانه را پذیرفته و دنیای جرم را انتخاب می كند و مجدداً مرتکب جرم می شود و 
هرچه شدت و مدت این برچسب طوالنی و قوی تر باشد احتمال كسب ذهنیت پایدار مجرم و مجرمانه 
در فرد بیشتر تقویت می شود و با گذشت زمان آن هویت را كسب می كند كه درواقع منطبق است با 
آن برچسبی كه به وی داده شده است آقای بیکر مراحل حرفه ای شدن بزهکار را در 4 مرحله تشریح 

می كند.
یا نقض قانون - 1 مرحله اول: عبارت است از نقض یک هنجار، هرچند شاید اولین انحراف 

عمدی صورت نگرفته باشد. اگر فرد بتواند ظاهر خود را مطابق افراد جامعه نگه  دارد و ظاهر 
او عمل نقض آمیز را تکذیب كند او موفق می شود از فرایند برچسب زنی فرار كند. بزهکاران 

یقه سفید نمونه ای از این مورد هستند؛
در این مرحله فرد عمل مجرمانه را كه اتفاقی انجام داده است در اثر تعامل با دیگران و كسب - 2

تجربه از آنان به یک شیوه زندگی تبدیل می نماید؛ مانند اعتیاد كه در آن فرد معتاد، ابتدا با 
كسانی آشنا می شود كه فنون مصرف را بلدند سپس لذت مصرف را لمس می كنند. در این 
مرحله او كه مصرف كننده تفننی بوده به مصرف كننده حرفه ای تبدیل می شود و عالقه پیدا 
می كند كه آثار نشئگی را دوست بدارد و در مرحله بعد باید راه های فرار از دست عوامل 
كنترل كننده جرم را شناسایی و خنثی كند و در مراحل بعدی راه های تهیه مواد بدون رؤیت 
عوامل اجتماعی كه وی را گرفتارسازند و سابقه دار نمایند را بیاموزد و درنهایت پلیس درونی 
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خود را با مقایسه  سازی اعتیاد با جرایم خطرناک دیگر مانند شرب خمر و مانند آن خنثی كند؛
در مرحله سوم فرد به عنوان منحرف تعیین می شود و به معنای واقعی برچسب می خورد و - 3

تصویر اجتماعی وی با این برچسب تغییر می كند و شناخته شدن وی به عنوان معتاد بار منفی 
بسیار شدیدتری از مجازات اعتیاد دارد؛ زیرا این برچسب وی را در معرض توجه پلیس قرار 
می دهد یا به دشواری در گروه افراد آبرومند قرار می گیرد و بسیاری از حقوق اجتماعی را از 
دست می دهد یا برای وی محدود می شود؛ مانند استخدام در ادارات و شركت های دولتی و 
یا تصدی نمایندگی شورای شهر و مجلس كه همگی با اشتهار وی به برچسب مجرمانه ایجاد 
می شود و بازگشت وی را به شرایط آبرومندانه سابق با مشکل مواجه می سازد مگر اینکه 

اطرافیان با او همراهی نموده و منحرف صدا نزنند؛
برای - 4 متعارف اخراج شده است،  از جامعه  فرد منحرف چون احساس كرده  این مرحله  در 

دور زدن یا خنثی كردن برچسب مجرمانه تصمیم می گیرد حول یک فرد یا گروه جمع شود 
تا با این تجمع به همدیگر قوت و انرژی بدهند و به این ترتیب یک خرده فرهنگ را تشکیل 
می دهند تا فشارهای جامعه  ی متعارف را بهتر تحمل كنند. تشکیل گروه و بقای آن مستلزم انجام 
فعالیت های مجرمانه است. بی آن  كه مخاطره ای برای آن ها باشد به این ترتیب فرد منحرف كه 
اتفاقی در بستر سازمان یافته وارد شد شانس بیشتری برای ادامه مسیر خود دارد )علی  حسین نجفی 

ابرندآبادی،1391: 1304- 1303(.
باعث می شود شخص برچسب خورده  فرایند  این  معتقدند،  نظریه پردازان برچسب زنی  همچنین 
نقشی را به خود بپذیرد كه در آن برچسب به او نسبت داده می شود، به عبارتی دیگر اگر به شخصی رسماً 
انگ »كج رو« و »خالف كار« یا »مجرم« وارد آید، این امر ممکن است موجب شود كه او به شکلی 
مناسب با آن برچسب رفتار كند؛ زیرا بدنامی حاصل از برچسب بر قامت مجرم می نشیند و به آسانی از 
او جدا نمی شود و این وضعیت هم بر نوع نگاه دیگران به فرد اثر می گذارد و هم بر نوع تصور او درباره 

خویش.
این نظریه پردازان همچنین نتیجه عمده بدنامی را آن می دانند كه افراد برچسب منفی خورده نه تنها در 
اعمال مجرمانه و خالفکارانه بیشتری درگیر می شوند بلکه آرامش خود را در همراهی باكسانی می یابند 
كه به همان شکل بیگانه قلمداد شده اند و یکدیگر را به هم نشینی باهم ترغیب می كنند )راب  رایت و 

فیونا هینز، 1392: 187(.
درهرحال طرفداران برچسب زنی آن را سبب انحراف فرد دانسته و معتقدند برچسب ممکن است از 
سوی فرد درونی شود و به قبول نوعی مفهوم خودی از انحراف بیانجامد. افرادی كه به عنوان كج رفتار 
برچسب خورده اند دارای شانس كمتری برای درست كاری در دنیای عادی هستند یعنی راه های رایج 
برای كسب موفقیت آنان اغلب قطع شده و تنها راه باقی مانده برایشان راه های غیرقانونی است )فرانک  پی 

و مارلین  دی،1391: 156-155(.
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درهرحال هرچه اعتمادبه نفس و قدرت روحی فرد برچسب خورده ضعیف تر باشد امکان تسلیم 
شدن او و همنوایی اش با برچسب مربوطه بیشتر خواهد شد.1

فصل دوم- برچسب زنی در آموزه های اسالمی ایرانی و تأثیر آن بر نظام های حقوقی

مبحث اول- برچسب زنی از منظر اسالم و حقوق ایران
گفتار اول- برچسب زنی در منابع اسالمی

پیش تر در نظریه برچسب زنی اشاره كردیم كه یکی از قلمروهای اصلی تحلیل در دیدگاه برچسب زنی، 
مناسبات موجود میان مجرم و افرادی است كه قدرت وارد آوردن برچسب را دارند. پیامد این قبیل 
مناسبات، احتمال وقوع بدنامی است. نظریه پردازان برچسب زنی برآنند كه فرآیند برچسب زنی می تواند 
آثار منفی خاص خود را داشته باشد؛ آثاری از این دست كه شخص برچسب خورده، همان نقشی را 
بپذیرد كه برچسب به او نسبت داده است. به بیان دیگر اگر بر شخصی انگ مجرم وارد آید، این امر 

ممکن است موجب شود كه او همانند یک مجرم رفتار كند.
یک نتیجه دیگر بدنامی، آن است كه افرادی كه برچسبی منفی خورده اند، نه تنها در اعمال مجرمانه 
بیشتری درگیر می شوند بلکه آرامش خود را در همراهی باكسانی می یابند كه به همان شکل، بیگانه 

قلمداد شده اند و درنتیجه به هم نشینی با آنان ترغیب می شوند.
برخالف دیدگاه برچسب زنی كه جرم را ساخته وپرداخته نگرش گروه ها و طبقات خاصی نسبت به 
رفتار دیگران و در راستای منافع آن گروه ها می دانند و هیچ معیار واقعی برای آن نمی شناسند، از دیدگاه 
اسالم، جرم واقعیتی عینی دارد و جرم  انگاری در راستای تأمین مصالح واقعی فرد و جامعه صورت گرفته 
است و هیچ گونه جهت گیری خاص در آن دیده نمی شود. نگرش نظریه برچسب زنی به ماهیت جرم 
كه ریشه در نسبیت مفاهیم و ارزش های اخالقی دارد، با نگرش دین اسالم به كلی متفاوت است؛ ازنظر 
اسالم هنجارها مبتنی بر ارزش ها و ارزش ها مبتنی بر باورها و باورها مبتنی بر واقعیات هستی  شناختی و 
انسان شناختی هستند كه باسعادت و كمال واقعی انسان ارتباطی تنگاتنگ دارند. هر رفتار انسان براساس 

تأثیر واقعی كه بر سعادت و كمال او دارد، ارزیابی می شود و بهنجار یا نابهنجار شناخته می شود.
آیات متعددی از قرآن مجید، خوب و بد و یا خبیث و طیب را به طور مطلق مطرح كرده است 
و وضع جوامع بشری را در این امر بی اثر می شمرد. در آیه 100سوره مائده می خوانیم: »بگو ناپاک و 
پاک برابر نیستند«.2 در آیه 157 سوره اعراف در توصیفی از پیامبر اكرم )ص( آمده است: »آنان كه از 
این رسول، این پیامبر اُمّی كه نامش را در تورات و انجیل خود نوشته می یابند، پیروی می كنند، آن كه 
به نیکی فرمانشان می دهد و ... و چیزهای پاكیزه را بر آن ها حالل می كند و چیزهای ناپاک را حرام 

1  - نظریه برچسب زنی در بزهکاری، دکتر غالمرضا محمد نسل
یُِّب َو لَو أعَجبََک َکثَرُة الَخبیِث فَاتَُّقوااهلل یا اولِی ااَللباِب لََعلَُّکم تُفلِحون.« 2- »قُل ال یَستَِوی الَخبیُث و الطَّ
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و...«.1 خداوند در آیه 243 سوره بقره می فرماید »خدا به مردم نعمت می دهد ولی بیشتر مردم شکر نعمت 
به جای نمی آورند«2 و یا در آیه 103سوره یوسف می فرماید: »هرچند تو به ایمانشان حریص باشی، بیشتر 
مردم ایمان نمی آورند«.3 در این آیات ایمان و پاكیزگی و شکر به عنوان یک ارزش محسوب شده اند، 
ناپاكی و كفران، یک ضدارزش به حساب  با آن مخالف باشند و بی ایمانی و  هرچند اكثریت مردم 

آمده اند هرچند از سوی اكثریت پذیرفته شود.
آنچه ذكرشده نسبیت در مسائل اخالقی را نفی می كند و پذیرش یا عدم پذیرش از سوی گروهی 
خاص را معیار ارزش یا عدم ارزش نمی داند. افزون اینکه واقعیت جرم از دیدگاه اسالم، به معنای نفی 
ارزش های اعتباری و قراردادی نیست. جامعه برای اداره امور اجتماعی خود ناگزیر است ضوابط و قوانینی 
را براساس ارزش های اعتباری و قراردادی وضع نماید كه تخلف از آن هنجارها می تواند جرم به حساب 
آید اما سخن این است كه همه ارزش ها و هنجارهای اجتماعی این گونه نیستند و نمی توان آن ها را ناشی 

از اعتبار و قرارداد اجتماعی دانست.
1- آثار دخالت نهادهای کیفری و برچسب خوردن فرد مجرم4

دیدگاه برچسب زنی به آثار وارد آمدن برچسب بر روند رشد و تحول روانی و اجتماعی مجرمان اشاره 
دارد. زمانی  كه فرد، برچسب می خورد، تحت  فشار قرار می گیرد كه برایش بسیار ناخوشایند است. 
درحقیقت نیاز به احترام از نیازهای اساسی است كه هر فرد به آن توجه دارد و اگر این نیاز برآورده 
نشود، موجب فشار روانی برای او می شود. در روایتی امام صادق )ع( به تقویت روحیه یکی از یاران 
خود به نام ابوبصیر كه از فشار روانی برچسب های وارد آمده بر شیعیان شکایت می كرد، پرداخته است. 
در این حدیث كه محمد بن سلیمان از پدرش نقل كرده، می خوانیم: »نزد امام صادق )ع( بودم زمانی 
كه ابوبصیر بر امام )ع( وارد شد...گفتم فدایت شوم؛ همانا ما را ملقب به القابی كرده اند كه كمر ما به 
سبب آن ها شکسته است و ما به واسطه آن القاب ، دل مرده شده ایم و زمامداران نیز به سبب همین القاب 
كه بر ما گذاشته شده است، به دلیل آنچه فقیهان آن ها برایشان روایت كرده اند ریختن خون ما را حالل 
می دانند. امام صادق )ع( فرمودند: آیا نسبت دادن شما به رافضی5 را می گویی؟« گفتم: آری فرمودند: 
»نه، به خدا سوگند، آن ها شما را به این نام نخوانده اند، بلکه خدا شما را چنین نامیده است. ای ابا محمد، 

َّذی یَِجدونَُه َمکتوبًا ِعنَدُهم فی التوراِة واالنجیِل یأُمُرُهم بِالَمعروِف و...ویُحلُّ لَُهم الُطیباِت  سوَل النَّبیَّ االمِّیَّ ال َّذین یتَّبِعون الرَّ 1-ال
ُم عَلیِهم الَخبائِثو... ویُحرِّ

2-»...انَّ اهلل لَُذو فَضِل َعَلی النَّاِس ولَِکن اکثَرالنَّاِس الیَشُکُرون«.
3-»َو َما أکثرالنَّاس َولَوَحَرصَت بِمؤِمنین«.

4 -  بررسی نظریه برچسب زنی با نگاه به منابع اسالمی، نویسنده سیدمحمد حسینی، نفیسه متولی زاده نائینی، فصلنامه حقوق، 
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شناسه 7246

5 - »رفض« در لغت به معنای رها کردن چیزی آمده است. به همین دلیل به پیروان امامان )ع( رافضی می گفته اند، چراکه بر این 
عقیده بوده اند که این پیروان، سنت پیامبر )ص( را رها کرده اند )ابن فارس ابن زکریا، 1410 ه.ق، ص 154(
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آیا نمی دانی كه هفتاد مرد از بنی اسرائیل، آنگاه كه گمراهی فرعون و قومش برایشان ثابت شد، آن ها به 
موسی )ع( پیوستند و سپس هدایت شدند؟

...پس در لشکر موسی )ع( به آن ها رافضی می گفتند، چون فرعون را رها كرده بودند و آن ها 
باالترین درجه را داشتند...«1 )كلینی،1386، ج 8، ص 34(.

همچنین »محمد بن فضیل گوید، درباره یکی از دوستانم به من خبری رسید كه دلخواه من نبود. من 
از خودش پرسیدم. بااین كه افراد موثقی آن را از وی نقل كرده بودند، منکر آن شد. درباره او از امام 
كاظم )ع( سؤال كردم؛ ایشان در پاسخ به من فرمودند: »ای محمد، مبادا چیزی را علیه او پخش كنی 
كه او را زشت گرداند و اعتبارش را از بین ببرد.« همچنین امام علی)ع( در این زمینه می فرماید »بر حذر 
باش از اظهار غیرت و بدگمانی درجایی كه نباید غیرت به كاربرد؛ زیرا این كار زنان را به نادرستی و 

بی گناهان را به سوی آلودگی فرا می  خواند...«2 )فیض االسالم، 939.(
امام علی )ع( در این حدیث اشاره فرموده اند كه قضاوت ناروا نسبت به دیگران ممکن است سبب 
گردد كه هویت جدیدی از فرد ساخته شود. با وارد آمدن برچسب مجرمانه به فرد، دیگران حتی به 
رفتارهای متعارف او با بدبینی می نگرند و این امر موجب افزایش تمایل او به شركت در گروه های 

مجرمانه و ایفای نقش های مجرمانه می شود.
به همین دلیل است كه در آیه 12 سوره حجرات، افراد از سوءظن و بدبینی نسبت به یکدیگر نهی 
شده اند: »ای كسانی كه ایمان آورده اید، از بسیاری از گمان ها بپرهیزید، چراكه پاره ای از گمان ها گناه 

است ...«3
با توجه به این سخنان آلوده شدن فرد به بدی ها، یکی از آثار مهم بدبینی نسبت به دیگران است. 
افراد با پذیرش این هویت مجرمانه، غالباً باكسانی هم نشین می شوند كه در رفتارها و افکار با آنان همراه 
هستند. شبیه بودن درخصوصیات، نگرش ها، رفتارها و بسیاری از ویژگی های دیگر، افراد را به هم 

جذب می كند.

2- راه حل های کنترلی
1-2- بزه پوشی، مخفی داشتن و نهان سازی جرم

بزه پوشی، مخفی داشتن و نهان سازی جرم روشی است كه به عنوان یکی از ویژگی های سیاست جنایی 
اسالم مطرح است سعی در بزه پوشی و جلوگیری از افشای جرم و ترغیب شخص خطاكار، مردم و حتی 

1 - »کنت عند ابی عبدالّله )ع( دخل علیه ابوبصیر ...قلت جعلت فداک فاّنا قدنبزاانکسرت له ظهورنا ومائت له افئدتنائاستحلت 
له الواله دمائنا فی حدیث رواه لهم فقهاءهم. قال فقال ابو عبدالّله )ع( الّرافضه؟ قال قلت نعم. قال: الوالّله ماهم سّموکم ولکن 
الّله سماکم به اماعلمت: یاابا محمداّن سبعین رجال من بنی اسرائیل رفضوافرعون وقومه لّما استبان لهم ضاللهم فلحقوا بموسی)ع( 

لمااستبان لهم هداه فسموافی عسکر موسی الرافضه الّنهم رفضوا فرعون وکانوا اشّداهل ذلک العسکرعباده...«
قِم والبریئه إلَی الَریِب« 2 - »إیّاک والتَّغایَُر فی غیِر َموِضِع َغیرِة، فَانَّ ذلک یَدُعو الَصحیحَة إلی السَّ

نَّ إثٌم...« - قرآن کریم، سوره مبارکه حجرات، آیه 12 نَّ إنَّ بَعَض الظَّ َّذیَن آمنوا اجتَنِبُوا َکثیًرا ِمَن الظَّ 3 - »یا أیُّها ال
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حاكم و قاضی به ستر گناه و پوشیدن خطا در آیات و روایات موردتوجه بوده و آن را از ابعاد و جنبه های 
مختلف دارای اهمیتی قابل توجه دانسته اند. در آیات و روایات فروانی به این موضوع اشاره شده است.

نیا َو االِخَرِة َو اهللُّ یَعَلُم َو  َّذیَن آَمنُوا لَُهم َعذاُب ألیٌم فِی الدُّ »إنَّ الَّذیَن یُِحبّوَن أن تَِشیع الفاِحَشُة فِی ال
أنتُم ال تَعَلُمون: برای كسانی كه دوست دارند درباره مؤمنان تهمت زنا شایع شود در دنیا وآخرت عذابی 

دردآور مهیاست؛ خدا می داند و شما نمی دانید.«1
دولتمردان و قضات از نهی از افشای سّر مردم مستثنا نیستند و آن ها نیز مشمول دستور و توصیه 
به ستر عیوب و خطایای مردم می باشند. امام علی )ع( در نامه  ی خود خطاب به مالک اشتر فرمود: 
»دورترین و منفورترین مردم نزد تو باید كسانی باشند كه بیشتر به دنبال عیوب مردم هستند چراكه مردم 
را عیوبی هست كه حاكم سزاوارترین كس به پوشاندن آن عیوب است به دنبال كشف خطاهایی كه 
از تو پنهان مانده نباش. پس تا می توانی زشتی های مردم را بپوشان تا خدا زشتی های تو را كه دوست 

می داری از مردم مستور بماند بپوشاند.«
2-2- عفو

ازجمله راه  كارهای اسالم به منظور پیشگیری از پیامدهای منفی واكنش جزایی، عفو است.
مجازات حتی اگر عادالنه باشد معموالً برای مجرم بسیار گران و سخت تمام می شود و نوعی نفرت و 
كینه در او نسبت به بزه  دیده و جامعه پدید می آورد و این خود عالوه  بر اینکه مایه انقطاع و بریدگی مجرم از 
جامعه می شود، می تواند در وقوع جرایم بعدی علیه بزه  دیده مؤثر باشد، درحالی كه عفو به دلیل آن كه نوعی 

امتنان و رحمت نسبت به مجرم است از سویی مایه عزت وسربلندی بزه  دیده نزد مجرم است.
3-2- توبه

توبه یکی از راه كارهای كنترلی است كه در آیات و روایات به آن اشاره بسیار شده است. توبه در لغت 
به معنای بازگشت می باشد و در اصطالح به معنای بازگشت از معصیت است.

جهت گیری شارع مقدس در قرآن، همچنین اولیای دین در احادیث و روایات و نیز سیره عملی 
آن ها، بر اصالح بزهکار ازطریق غیر قضایی است، قرآن مجید درحالی كه گناهکاران را مورد خطاب 
قرار می دهد بدون دعوت و داللت آن ها به افشای سر و باطن خود برای دیگران، ایشان را به توبه و 
انابه به درگاه الهی و پشیمانی و ندامت از عملکرد خود دعوت كرده و با آن ها وعده آمرزش و مغفرت 
از سوی ذات باری تعالی می دهد. در آیه 8 سوره تحریم می خوانیم: »ای كسانی كه ایمان آورده اید به 
درگاه خدا توبه كنید؛ توبه ای از روی اخالص، باشد كه پروردگارتان گناهانتان را محو كند و شما را 

به بهشت هایی داخل كند كه در آن نهرها جاری است«2

1 -قرانکریم،سورهمبارکهنور،آیه19
َّذیَن آَمنوا تُوبُوا إلَی اهلل تَوبًَة نَُصوًحا َعَسی َربُُّکم أن یَُکفَِّر َعنُکم َسیِّئاتُِکم و یَدِخَلُکم جنََّاِت تَجری ِمن تَحتَِها  2 -»یا ایُّها ال

االنَهار«
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4-2- میانجی گری و اصالح ذات البین

ازجمله راهکارهای اصالحی و غیركیفری اسالم، میانجی گری و اصالح ذات البین است كه درمورد 
اختالفات بین آحاد مردم وجود دارد و در آیات و روایات متعددی به آن پرداخته شده است. قرآن 
كریم در آیه اول سوره انفال همراه دستور به تقوای الهی به صراحت دستور به اصالح ذات البین می دهد 

»از خدا بترسید و اختالف بین خودتان را اصالح وآشتی دهید ...«1
در روایتی از امام صادق )ع( آمده است »اصالح دهنده دروغ گو نیست، همانا سخن غیرواقع برای 

صلح میان دو نفر دروغ نیست«2
تمامی این موارد، نشان دهنده میزان اهمیتی است كه در اسالم به رفع خصومت و حل اختالف مردم 

خارج از دایره قانون و قضا داده شده است.
5-2- سخت گیری در اثبات جرم

سخت كردن اثبات جرم نیز فرصتی بیشتر به مجرم درراستای توبه و دور ساختن فرد از برچسب خوردن 
است به لحاظ اصل برائت در حقوق جزایی، به طوركلی در مقایسه با دعاوی مدنی، در دعاوی كیفری 

شمار ادله اثبات محدودتر است.
مقید  بعضی موارد چنان مشروط و  نیز در  اثباتی كیفری در آیین دادرسی كیفری اسالمی  ادله 

شده اند كه اثبات جرم با آن ادله بعید و نادر است.
با وجود آنچه در حقوق اسالمی درخصوص چگونگی رفتار مردم با یکدیگر و پرهیز از برچسب زنی 
گفته شد اما در برخی از جرایم خطرناک كه با آبرو، ناموس یا اموال و نفوس مردم مواجه است و آن ها 
را به مخاطره جدی می اندازد؛ برخی از مجازات و یا شیوه اجرای آن  ها به نوعی موجب برچسب بر فرد 
می گردد تا زمینه های پیشگیری از آن جرم را فراهم ساخته و جامعه اسالمی در امنیت اخالقی، ناموسی، 
مالی و جانی قرار گیرد به طور نمونه اجرای حد زنا در حضور گروهی از مردم3 یا قطع ید سارق كه 
به هرحال موجب نقص عضو همیشگی وی شده و در آینده باید پاسخ گوی چرایی آن نزد دیگران باشد4 

و تشهیر5 مجرم در برخی از جرایم مواردی است كه موجب برچسب خوردگی افراد می گردد.

گفتار دوم- برچسب زنی در حقوق موضوعه ایران
با آنچه درخصوص برچسب زنی گفته شد و روندی كه در مکاتب حقوقی و سیاست های جزایی در 

1 -...فَاتَّقوا اهلل و اصلِحوا ذاَت بَینُِکم...
لُح و لَیَس بِِکذِب 2 -إنَّ الُمصلَِح لَیَس بِکّذاِب إنّما ُهو الصُّ

3  - ولیَشَهد َعذابَُهما طائَِفُة ِمَن المؤِمنین، سوره مبارکه نور آیه 2
4 - َو الّساِرُق و الّساِرقَُة فَاقَطُعوا أیِدیَُهما ...، سوره مبارکه مائده آیه 83

5  - مجازات تشهیر ازجمله مجازات های پذیرفته شده در نظام کیفری اسالم است که به معنای معرفی مجرم به افراد جامعه و اعالن 
جرم او به همگان است. در روش های امروزی تشهیر انتشار اسامی مجرمین در روزنامه ها و پخش تصاویر آن ها در رسانه های گروهی 

می باشد در جرایمی مانند کالهبرداری، قذف، قیادت و شهادت کذب استفاده از تشهیر در فقه مطرح شده است.
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كلیه كشورها و دیدگاه های حقوقی ایجاد شده است و با عنوان تغییر مسیر یا عدالت ترمیمی درحال 
گسترش است. مجموعه قوانین جزایی ایران اعم از قانون مجازات اسالمی و آیین دادرسی كیفری نیز 
از این تغییرات و نوآوری ها عقب نمانده و با هدف ایجاد جامعه سالم و جلوگیری از مجرم  سازی افراد با 
تکرار جرم كه متأسفانه اكنون بالغ بر 50 درصد مجرمین را شامل می شود مواردی را اشاره نموده است 

كه به طور اختصار به آن می پردازیم.
1- قانون مجازات اسالمی

در این قانون با اصالح برخی مواد و افزایش موارد حمایتی به منظور برچسب نخوردن افراد و یا كمتر 
قرار گرفتن در سیستم جزایی مواردی مورداشاره قرارگرفته است. استفاده از مجازات جایگزین حبس 
تبعی  )ماده 56(، رفع آثار  نیمه  آزادی  نظام  )ماده 39(،  از كیفر  معافیت  طبق مواد )64-65-66-67( 
مجازات در جرایم قابل گذشت )تبصره 2 ماده 25(، تسلیم اطفال 15 تا 9 سال به والدین در جرایم 
تعزیری )ماده 88( و عدم صدور حکم حبس درهرصورت در جرایم تعزیری نسبت به اطفال 15-18 
سال )ماده 89(، سخت گیری در اثبات جرایم حدود و قصاص اطفال تا 18 سال )ماده 91(، تعویق و یا 
تعلیق اجرای مجازات اطفال و نوجوانان در جرایم تعزیری )ماده 94(، حذف آثار كیفری جرایم اطفال 
)ماده 95(، وضع قواعد مرور زمان طرح شکایت یا تعقیب و اجرای آن در جرایم تعزیری )مواد 106 و 

107(.1 برخی از این تغییرات ناشی از اصالح نگرش های اخیر می باشد.
2- قانون آیین دادرسی کیفری

این قانون نیز در رویکردهای اخیر كیفری و تغییرات جهان خالی از نوآوری نبوده و با الهام از آثار منفی 
برچسب زنی به متهمین، مواردی را برای پیشگیری از ورود افراد به دستگاه قضایی و حل وفصل آن قبل 
از طرح موضوع در سیستم قضایی یا حمایت از متهم درراستای عدم ورود و ثبت سابقه جزایی پیش بینی 

نموده كه مواردی از آن را اشاره می نماییم؛
قانون آ.د.ک(  میانجی گری، صلح و سازش، رعایت حقوق متهم، )ماده 1  به كارگیری عناوین 
بایگانی كردن پرونده برخی جرایم تعزیری )ماده 80 ق.آ.د.ک( تعلیق تعقیب در جرایم تعزیری )مواد 

81-82 ق آ.د.ک(2
این ها نوآوری های مهمی هستند كه قانون گذار جزایی ایران از سال 1392 به بعد و بعضاً در برخی 
قوانین دیگر با توصیه به قضا زدایی و صلح و سازش و كاهش عناوین مجرمانه یا تبدیل آن به مجازات 
اداری3 دستگاه عدالت كیفری را به انجام آن تکلیف نموده تا مصون سازی افراد از انگ زنی و برچسب 

1 - همگی موارد از قانون مجازات اسالمی، مصوب 1392 مجلس شورای اسالمی
2  - همگی موارد از قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب 1394 مجلس شورای اسالمی

3 -  قانون برنامه ششم، ماده 38
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خوری افراطی و نهایتاً سالم سازی جامعه از خیل مجرمین حرفه ای و تکراری و حركت به سوی بهتر 
شدن جریان امور محقق گردد.

مبحث دوم- برچسب زنی، مکاتب جرم شناسی، آثار و نتایج
گفتار اول: اثرات برچسب زنی بر سایر مکاتب جرم شناسی

انتقادی  فمنیستی،  ماركسیستی،  جرم شناسی  دیدگاه های  بر  عمده  نفوذی  برچسب زنی  رویکرد 
و جمهوری خواه داشته است. جامعه شناسانی كه آثار برچسب زنی را مطالعه و تأثیر منفی آن را در 
بزهکاری مجدد افراد دیده اند در مقابل برای كاهش این آثار به سمت مجازات شدن افراد یا جایگزینی 
مجازات روی آورده اند. آقای »بریث ویت« در نظریه جمهوری خواه در جست وجوی سازوكاری است 
كه به جای فرایند كیفری مرسوم و پاسخ های مبتنی بر سزاگرایی و بازدارندگی كه اصوالً دارای اثر 
شرمساری بدنام و تحقیركننده است، دارای آثار بازپذیركننده باشد. وی معتقد است نرخ تکرار جرم 
در میان بزه كارانی كه پاسخ تحقیركننده و بدنام می گیرند بیش از كسانی است كه پاسخ شرمساری 

بازپذیركننده را تجربه می كنند )دكتر حسین غالمی،1395 :228(.
دیدگاه برچسب زنی همچنین تأثیر شایانی در سطح سیاست پردازی داشته است. این تأثیر به ویژه در 
سطح برنامه های مربوط به قشرهای جوان، نوجوان و كودک مصداق یافته، نمونه این موارد برنامه های 
»تغییر مسیر« است كه امروزه از شماری از ایاالت و سرزمین های تحت قیمومیت استرالیا به اجرا در آمده 
است. برای نمونه می توان از برنامه های پیش از دادگاه نام برد، این برنامه نوجوانان 10 تا 14 ساله با جرایم 
كمتر خطرناک را شامل می شود، پلیس با هشدارهای غیررسمی از سوی افسران با مضمون هایی مانند 
»دیگر این كار را نکن« از وارد كردن به مراحل قانونی جریان دادرسی جزایی بازمی دارد. این برنامه 
در سه دهه اخیر رواج فراوانی یافته است، همچنین با ایجاد نهادهای جایگزین دادگاه، مانند »هیئت های 
ابعاد رسمی تر  امداد اجتماعی« و »هیئت های قضایی جوانان« تأكید دارد مسیر برخورد جوانان را از 
نظام جزایی دور سازد و به این شکل احتمال وارد آمدن برچسب های منفی را بر این قشر كاهش دهد 
)راب  رایت و فیونا هینز، 1392: 202( و یا با حذف سوابقی كه در نوجوانی انجام داده اند آن ها را از بدنام 
شدن برهاند؛ یا اجرای دادگاه های علنی را نسبت به آنان محدود سازد یا از ثبت سابقه و انگشت نگاری 

آنان خودداری نماید تا این قشر عماًل از دسترسی به نظام جزایی دور نگاه داشته شوند.

گفتار دوم- انتقادات، آثار و نتایج
یکی از مهم ترین انتقادات محققین این است كه برچسب زنی توضیحی ارائه نمی دهد كه كج روی - 1

یا انحراف اولیه چرا برای اولین بار صورت می پذیرد زیرا اكثر صحبت آنان به كج روی های متهم 
پس از ارتکاب اولین جرم و نقش برچسب منفی بر وی است؛ اما درخصوص اولین نوبت ارتکاب 

جرم دلیل قانع كننده ای نمی آورند.
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برخی از محققین نیز این دیدگاه برچسب زنی را كه جرم منحصراً حاصل واكنش اجتماعی - 2
است موردنقد قرار می دهند. در جرایمی مانند تجاوز و قتل عمد به لحاظ برخی كیفیت ذاتی 
آن ها تمامی فرهنگ ها و بخشی از قوانین جزایی خود را به آن اختصاص داده اند و اگر به این 
اعتقاد باشیم كه جرم صرفاً واكنش اجتماعی است بخشی از واقعیات را تحریف نموده ایم زیرا 

در این جرایم نه فقط مبانی ذهنی دارند و نه صرفاً دولت ها آن را وضع نموده اند.
دیدگاه برچسب زنی در مواردی این موضوع را تبیین نمی كند كه چه چیزی توان الزم را برای - 3

دفع برچسب های خاص به افراد می دهد زیرا درحالی كه برخی افراد دربرابر برچسب ها به زانو 
در می  آیند و هویت مجرمانه می پذیرند؛ افرادی دیگری قادر هستند فرآیند برچسب زنی را از 

خود دفع كنند.
با توجه به واكنش متفاوت افراد دربرابر برچسب زنی این نکته مهم است كه چه بسا عدم واكنش - 4

در مقابل فردی كه مرتکب سرقت شده است، موجب شود تا او از كار خود دست نکشد و 
بارها مرتکب جرم گردد اما با یک بار دستگیری ممکن است از این رفتار خود منصرف گردد 

)دكتر حسین غالمی، پیشین(.
نظریه پردازان برچسب زنی مرتکبان را به عنوان بازیگرانی كه به سادگی برچسب هایی را دیگران - 5

بر آنان بار می كنند و رفتاری پیوسته با طبقه بندی منفی دیگران را برمی گزینند می پذیرند.
با توجه به اینکه این دیدگاه برچسب زنی را محصول عوامل دستگاه عدالت كیفری اعم از - 6

افراد و  پلیس و دادسرا می داند و از طرفی حاكمیت را در وضع قوانین برای محدودسازی 
با انجام برچسب زنی مقصر می شناسد لذا این نظریه فقط در نظام هایی كاربرد  تقویت خود 
دارد كه پلیس از اختیارات قضایی یا شبه قضایی برخوردار باشد و یا در آن نظام ها عناوین 
مجرمانه موسع وجود داشته و قاضی اختیارات وسیعی در تفسیر قوانین داشته باشد )علی حسین 

نجفی  ابرندآبادی: 353(.
نظریه برچسب زنی درخصوص اینکه چرا برخی از افراد تمایل به نقض هنجارها دارند اما برخی - 7

دیگر چنین نیستند پاسخی ارائه نمی دهد و مباحث مانند خصایص شخصی و یا اوضاع و احوالی 
كه فرد را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد نادیده می گیرد. این نظریه اظهار می دارد فرد 
صرفاً به خاطر برچسب دیگران وارد حرفه مجرمانه می شود غافل از اینکه تربیت، تحصیالت، 

وابستگی های اجتماعی و مانند آن همگی در این روند مؤثر هستند.
پی - 8 در  بزهکارانه  رفتار  افزایش  آیا  ثانویه  ارتکاب جرم  در  نمی دهد كه  توضیح  نظریه  این 

محکومیت تنها در اثر برچسب زنی است یا حاصل كنش متقابل با دیگر بزهکاران در زندان یا 
در محیط اجتماعی یا ناشی از تسری خرده فرهنگ بزهکاری است )غالمرضا محمدنسل:2(.
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- آثار و نتایج نظریه برچسب بزنی در بهبود جریان امور
این نظریه با همه نقاط قوت و ضعفی كه دارد تحوالت مهمی را در ماهیت و ساختار حقوق - 1

جزا و جرم شناسی ایجاد نموده است؛ كه بارزترین آن قضازدایی، كیفرزدایی و جرم زدایی 
می باشد. قضا زدایی یعنی محدود كردن صالحیت دستگاه قضایی در رسیدگی به جرایم و 
متوسل شدن به طریق غیرقضایی و غیرپلیسی در رسیدگی به برخی جرایم كیفرزدایی به معنی 
جایگزین كردن مجازات حبس و به عبارتی دیگر اجتماعی كردن مجازات و بعضاً تخفیف 
مجازات كیفری و جرم زدایی یعنی زدودن وصف مجرمانه از برخی اعمال جزایی و تبدیل 
اجراهای  نظام غیركیفری و ضمانت  انضباطی و صنفی كه مشمول  اداری،  به تخلفات  آن 

غیركیفری می شوند.

یکی دیگر از مهم ترین آثار این نظریه كه تحول عمیقی ایجاد نموده است، حقوق جزایی - 2
اطفال است. حقوق جزایی صغار یا اطفال بزهکار در اغلب نظام های حقوقی دنیا از شمول 
رفتار پلیس عمومی، رفتار قضات و آیین دادرسی كیفری خارج هستند. چراكه مداخله پلیس 
یا دستگاه كیفری درخصوص اطفال بزهکار یا ناسازگار جرم زا است و ویژگی های مجرمانه 
آن ها را تقویت می كند و بنابراین بهتر است كه اطفال از اقدامات تربیتی و از روش های سنتی 

حل وفصل اختالفات برخوردار باشند)علی حسین نجفی ابرندآبادی: 354(.

مجموعه یاد شده به اقتضای شرایط زمانی ومکانی می تواند در ایجاد یا تسهیل جریان امور، - 3
نقش به  سزایی ایفا نماید. بدین  لحاظ چنان  كه در عنوان این نوشته و در متن آن متذكر شدیم، 
بحث حسن جریان امور، مبحثی اجتماعی و فراتر از مرزهای بازرسی است و با در معرض 
قرار دادن جامعه عمومی، می  تواند به تسهیل فعالیت های بازرسی و اثربخشی آن در هر جا كه 

اقتضا كند، بیانجامد.

پیوست  ها
مواد استنادی قانون مجازات اسالمی

تبصره 2 ماده 25- درمورد جرایم قابل گذشت درصورتی كه پس از صدور حکم قطعی باگذشت شاكی 
یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.

ماده 39- در جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت درصورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه 
پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد كه با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصالح می شود درصورت 
فقدان سابقه كیفری مؤثر و گذشت شاكی و جبران ضرروزیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم 

به معافیت از كیفر صادر كند.
ماده 56- نظام نیمه  آزادی، شیوه ای است كه براساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، 
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فعالیت های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر این ها را در خارج از زندان انجام دهد.
ماده 64- مجازات جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، 
جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است كه درصورت گذشت شاكی و وجود جهات 
تخفیف بامالحظه نوع جرم و كیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و 

سابقه مجرم، وضعیت بزه  دیده و سایر اوضاع واحوال، تعیین و اجرا می شود.
تبصره- دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و كیفیات مقرر در 

این ماده تصریح می كند. دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازات جایگزین حکم دهد.
ماده 65- مرتکبان جرایم عمدی كه حداكثر مجازات قانونی آن ها سه ماه حبس است به جای حبس به 

مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.
ماده 66- مرتکبان جرایم عمدی كه حداكثر مجازات قانونی آن ها نودویک روز تا شش ماه حبس است 

به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.
ماده 67- دادگاه می تواند مرتکبان جرایم عمدی را كه حداكثر مجازات قانونی آن ها بیش از شش ماه تا 

یک سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم كند.
ماده 88- درباره اطفال و نوجوانانی كه مرتکب جرایم تعزیری می شوند و سن آن ها در زمان ارتکاب، نه 

تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می كند:
الف- تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن 

اخالق طفل یا نوجوان.
ماده 89- »درباره نوجوانانی كه مرتکب جرم تعزیری می شوند و سن آن ها در زمان ارتکاب، بین پانزده 

تا هجده سال تمام شمسی است مجازات اجرا می شود، درهرصورت فاقد حبس است.«
ماده 91- »در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده 
و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه 

به سن آن ها به مجازات پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند.«
ماده 94- »دادگاه می تواند درمورد تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به 

تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق كند.«
ماده 95- »محکومیت های كیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار كیفری است.«

ماده 106- »در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطالع از 
وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت كیفری او ساقط می شود.«

ماده 107- »مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می كند.«
مواد استنادی قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 1- »آیین دادرسی كیفری مجموعه مقررات و قواعدی است كه برای كشف جرم، تعقیب متهم، 
تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آرا، اجرای 
آرا، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه  دیده و جامعه 

وضع می شود.«
ماده 80- »در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاكی وجود نداشته یا گذشت كرده باشد، 
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درصورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر كیفری، مقام قضایی می تواند پس از تفهیم اتهام با مالحظه وضع 
اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی كه موجب وقوع جرم شده است و درصورت ضرورت با أخذ 
التزام كتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی 

پرونده را صادر كند.«
ماده 81 - »در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آن ها قابل تعلیق است، چنانچه 
شاكی وجود نداشته، گذشت كرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب 
نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر كیفری باشد، دادستان  پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم 
می تواند پس از أخذ موافقت متهم و درصورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا 

دو سال معلق كند.«
ماده 82- »همچنین مقام قضایی می تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به 

شورای حل اختالف یا شخص یا مؤسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهد.«
ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه کشور

ماده 38ـ  الف- »قوه قضائیه مکلف است نسبت به تنقیح، اصالح و رفع خأل های قوانین قضایی با رویکرد 
پیشگیری از وقوع جرم و اختالف، كاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات 
دیگر و متناسب سازی مجازات و جرایم جایگزین كردن ضمانت اجرای غیر كیفری مؤثر و روزآمد از قبلی 
انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح موردنیاز را تهیه و ازطریق دولت با رعایت قانون 

تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور مصوب 89/3/25 به مجلس شورای اسالمی تقدیم كند«
ب- »قوه قضائیه مکلف است درزمینه ی پیشگیری از وقوع جرم و كاهش دعاوی حقوقی نسبت به انجام 

تکالیف قانونی با همکاری دستگاه های ذی ربط اقدام كند.«
ج- سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور مکلف است با همکاری دستگاه های اجرایی، 

مؤسسات عمومی و مردم نهاد، به منظور بازاجتماعی شدن محکومان اقدامات زیر انجام دهد:
با - 1 آنان  اشتغال  به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع  از تحمل كیفر  بازگشت محکومان پس  تسهیل 

سازمان دهی و محدود كردن و موارد استعالم از سوءپیشینه به موارد خاص و رفع اثر محکومیت در 
چارچوب قوانین مربوط.
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چکیده

نیت ها است؛  و  گفته ها  به منصه ظهور رساندن  پاسخ گویی اجتماعی  و  به شهروندان  پاسخ گویی 
شهروندان  و  مردم  مستخدمین  به عنوان  دولتی،  دستگاه های  و  دولت  مسئولین  كه  راه هایی  از  یکی 
می توانند در راستای پاسخ گویی و صیانت از حقوق شهروندان اتخاذ نمایند، رسیدگی مؤثر به شکایات 
كاركنان خود است. رسیدگی مؤثر به شکایات  شهروندان و ارائه آموزش های رسیدگی به شکایات به 
مردمی باید بر مبنای عناصر فرهنگ، اصول، افراد، فرآیند و پردازش و تحلیل باشد. در این تحقیق با 
كتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود به بررسی اصول و فرایند رسیدگی  استفاده از روش مطالعه 

به شکایات مردمی خواهیم پرداخت.
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بررسی عوامل مؤثر بر پیچیدگی نظام مالیاتی کشور و اندازه گیری 
درجه پیچیدگی منابع  مالیات های مستقیم

علی باغانی1
علیرضا حسنی2

   چکیده

پیچیدگی مالیاتی باعث افزایش هزینه های تمکین برای مؤدیان و هزینه های اداری وصول مالیات برای دولت 
می شود. این پژوهش ضمن بیان مبانی نظری عوامل مؤثر بر پیچیدگی مالیات های مستقیم در چهار گروه 
پیچیدگی سیاستی، قانونی، اداری و اجرایی و تمکین، به اندازه گیری پیچیدگی  مالیات های  مستقیم پرداخته 
و با استفاده از تکنیک دلفی و ضریب هماهنگی كندال-وی  با حضور اعضای خبرگان مالیاتی نسبت به 
رتبه بندی  و استخراج وزن عوامل مؤثر در پیچیدگی مالیات مستقیم اقدام كرده است، سپس با ادغام وزن های 
به دست آمده و داده ها  و اطالعات مربوط در نظام مالیاتی كشور، شاخصی به منظور اندازه گیری پیچیدگی 
مالیات های مستقیم ارائه نموده است. شاخص مذكور در منابع اشخاص  حقیقی  و  حقوقی  و زیر گروه های 
مربوط محاسبه و حاصل آن با استفاده از نرم افزار spss18  و  آزمون های لون، كولموگروف- سمیرونوف، 
ران، فریدمن، t و میانگین دو جامعه  مورد  تحلیل قرارگرفته  است. نتایج به دست آمده نشان می دهد كه به 
ترتیب عوامل اداری و اجرایی، قانونی، تمکین و درنهایت عوامل سیاستی بیشترین تأثیر را در پیچیدگی نظام 
مالیات مستقیم به خود اختصاص داده اند همچنین در سطح اطمینان 95% نشان می دهد  كه نظام مالیات مستقیم 
به سمت ساده سازی سوق پیدا نکرده،  بلکه به سوی پیچیدگی بیشتر گرایش  داشته  است و پیچیدگی مالیاتی 

اشخاص  حقیقی  بیشتر از اشخاص حقوقی مالیات مستقیم بوده است.

واژگان کلیدی: شاخص پیچیدگی مالیات های مستقیم، عوامل سیاستی، عوامل اداری و اجرا، عوامل 
تمکین، عوامل قانونی
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مقدمه
برای مالیات به عنوان ابزار سیاست مالی دولت كاركردهای متفاوتی تعریف شده كه ازجمله آن می توان 
به تأمین  درآمدهای دولت،  هدایت اقتصاد  و  توزیع مجدد ثروت اشاره كرد، لکن باید اعالم نمود  كه 
این كاركردها در اجرا باعث پیچیدگی هایی برای دولت، پرداخت كنندگان مالیات  و  سایر  ذی نفعان 

می گردد.
بخش زیادی از مشکالت و معضالت  رفتاری تمکین مؤدیان مالیاتی به ماهیت قوانین برمی گردد. 
درحقیقت باید مشخص شود كه قوانین مالیاتی  به درستی تدوین شده اند و مقررات مناسب هستند یا خیر. 
این امکان وجود دارد كه قوانین مالیاتی دربردارنده ی راه های فرار یا امکان تأخیر در پرداخت مالیات 
باشند. شفافیت در قانون، هم برای مؤدیان وهم دولت یک امر مهم است . از دیدگاه سیاست گذاری، 
عدم شفافیت می تواند نتایج خوداظهاری را مخدوش كند. وقتی كه قانون مبهم است مؤدی نمی تواند 
آنچه را كه در چارچوب قانون می تواند انجام دهد ازپیش بداند و هرگونه »طراحی مالیاتی« را برای او 

.)Li،1997( غیرممکن می كند
رویکردهای اخیر در اصالح نظام مالیاتی تأكید زیادی بر حداقل كردن آثار تحریفی سیاست های 
كاهش  به منظور  مالیاتی  نرخ های  تنوع  كاهش  دارد  اقتصاد  رقابت پذیری  حفظ  به منظور  مالیاتی 
تحریف های ناخواسته در قیمت های نسبی، توجه به عدالت افقی به جای عدالت عمودی، ساده سازی 
مالیات، گسترش پایه های مالیاتی و كاهش تنوع نرخ ها از رویکردهای جدید برنامه اصالح مالیاتی 

قلمداد می شود )زایر،1388(.
تحقیقات نشان داده هرچه مقررات پیچیده تر باشند و مالیات بیشتری دریافت شود، اقتصاد زیرزمینی 
بزرگ تر خواهد بود بسیاری دیگر از محققان نتیجه گرفته اندكه مهم ترین عامل رونق اقتصاد زیرزمینی 
و فرارمالیاتی در باال بودن نرخ های مالیاتی و پیچیدگی قوانین و مقررات مربوط به بازارهای كار و كاال 

نهفته است )سیدنورانی،1388(.
یکی  از مسائل و نارسایی های عمده ی قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصالحیه های 
بعدی آن، عدم رعایت اصل سادگی و شفافیت و استفاده از لغات غیرمصطلح، غیرمعمول، مشکل، 
غیرفارسی و با حجم زیاد بوده كه به طور عموم در تفسیر و توجیه، هم برای مأموران وهم برای مؤدیان 

مالیاتی مشکل ساز است )بابایی اسکویی،1385(.

1- بیان مسئله
پیچیدگی های قوانین و سیاست های مالیاتی، سبب می شود كه اجرای آن ها با مشکالت بسیاری مواجه 
شود. بسیاری از مؤدیان به علت ناتوانی از درک كامل قوانین موجود مرتکب اشتباهات پی درپی شده 

و دستگاه مالیاتی ناگزیر از اصالح آن ها با صرف هزینه های سنگین  است.
عالوه بر قوانین، عدم شفافیت در فرم ها و اظهارنامه های مالیاتی نیزنقش زیادی در فرار وعدم تمکین 
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مالیات داردكه ناشی ازعدم شفافیت و یا ابهام درقوانین مالیاتی است )خان جان، 1384(.
اهمیت ساده سازی نظام مالیاتی، به دلیل تأثیرآن بر افزایش اثربخشی وكارایی دستگاه مالیاتی است. 
از  مالیاتی یکی  قوانین  پیچیدگی  ایجاد می كند و  برای مؤدیان  پیچیده ومبهم، دشواری هایی  قوانین 
مهم ترین عواملی است كه هزینه های تمکین را نیز افزایش می دهد و از موانع تمکین داوطلبانه مؤدیان 

به شمارمی رود )سیلوانی،1381(.
 اولین  قانون مالیات های مستقیم كه در سال 1345 وضع گردید، در سال های 1366،1371 و 1380 
و اخیراً در سال 1394 مورد بازنگری قرارگرفته است. ازآنجاكه دوره مالیاتی بر مبنای قانون مصوب 
1345 فاقد داده های اطالعاتی كافی بوده و یا دسترسی به آن ها وجود ندارد و همچنین اصالحیه قانون 
اخیر سال 1394 نیز با توجه به اینکه در بدو شروع به اجرا بوده و عماًل داده های آماری برای این دوره 
متصور نیست، لذا در این مقاله ضمن معرفی و شناسایی عناصر مؤثر در پیچیدگی مالیات های مستقیم، 
درنهایت شاخصی ارائه می گردد كه به »شاخص پیچیدگی مالیات های مستقیم«1 موسوم خواهد بود 
و تالش می كند تا نظام مالیاتی مبتنی  بر  قوانین  مالیات های مستقیم مصوب )1366( و اصالحیه قوانین 
مالیات مستقیم  )1380(  را با توجه به اینکه حائز داده های اطالعاتی موردنیاز هستند را با  یکدیگر مقایسه 
نموده و نتایج مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. همچنین  براساس عناصر  معرفی شده، شاخص پیچیدگی 
مالیات های مستقیم در زیرگروه منابع اشخاص حقیقی  و  حقوقی جاری در نظام مالیاتی كشور مورد 

آزمون و تحلیل قرارگرفته است.

2- مبانی نظری
2-1- ادبیات پژوهش

2-1-1 مفهوم پیچیدگی مالیاتی

پیچیدگی را به صورت مجموع هزینه هایی كه بر مؤدیان و دولت تحمیل می شوند تعریف می كنند و 
 می توان با معیاری كّمی نظام های مالیاتی مختلف را با یکدیگر مقایسه و نیز ابعاد مختلف یک نظام مالیاتی 

خاص را بررسی و تأثیرات آن را بر اصول عدالت، كارایی و درآمد مالیاتی تحلیل نمود )زایر 1388(.
حسابداران،  وكال،  مانند  ذی نفعان  مختلف   دید   از  كه  است  چندبعدی  مفهوم  یک  پیچیدگی 
حسابرسان و مؤدیان مالیاتی معانی مختلفی دارد و ارزیابی های متفاوتی از این مفهوم وجود دارد )اوانز 

و تران،2013(.

2-1-2-آثار  و  ابعاد  پیچیدگی  مالیاتی

پیچیدگی باالی نظام مالیاتی، اثرات و پیامدهایی در حوزه های مختلف برجا می گذارد ازجمله یافتن 
داوطلبانه،  تمکین  سطح  بودن  پایین  مالیاتی،  اصابت  از  درآمد  كتمان  به منظور  گوناگون  ترفندهای 

1 -Direct Tax Complexity Index
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افزایش احتمال اشتباهات سهوی مؤدیان در محاسبه میزان مالیات پرداختی، افزایش تصور عمومی مبنی 
بر ناعادالنه بودن نظام مالیاتی، هزینه های باالی وصول و تمکین مالیاتی، كیفیت پایین خدمات مالیاتی 

ادارات مالیاتی، كاهش اثربخشی ابزارهای ضمانت اجرا از قبیل جرایم مالیاتی و...)زائر،1388(.
2-2- عوامل  مؤثر  بر  پیچیدگی مالیاتی

متغیر پیچیدگی نظام  مالیات مستقیم در این مقاله در چهار گروه سیاستی، قانونی، اداری و تمکین تعریف 
گردیده و هریک از گروه ها دارای زیرگروه های دیگری بوده كه با اندازه گیری هریک از زیرگروه ها 

درنهایت متغیر پیچیدگی مالیات مستقیم به دست می آید.
2-2-1- عوامل  سیاستی1

به طوركلی پیچیدگی كه از سیاست های تصمیم سازان و سیاست گذاران ناشی می شود و باعث پیچیدگی 
نظام مالیاتی می گردد )اوانز و تران،2013(.

یکی از عوامل مؤثر در پیچیدگی نظام مالیاتی، عدم اتفاق نظر درمورد اهداف سیاست های مالیاتی 
یا  متوازن كردن یک  برای  منعکس كننده تالش هایی است كه  مالیاتی معموالً  نتایج سیاست  است، 
چند هدف در مقابل اهداف دیگر صورت می گیرد،  به عبارت دیگر گاهی اوقات میزان مشخصی از 
پیچیدگی به منظور دستیابی به سایر اهداف سیاستی اجتناب ناپذیراست.  به عنوان مثال اقداماتی كه برای 
منصفانه كردن مالیات ها انجام می شود، معموالً مغایر با تالش هایی است كه درراستای ساده تركردن 
مالیات ها صورت می گیرد. بنابراین در هنگام طراحی و اجرای سیاست های مالیاتی، سیاست گذاران 
بده-بستان های سیاستی مواجه هستند. برای نمونه، رابطه ی بین عدالت و  با مجموعه ای از اصطالحاً 
ساده سازی خطی نیست. مالیات ساده و مقطوع معموالً ناعادالنه تلقی  می شود لیکن از سطح پیچیدگی 

كمتری برخوردار است )زایر،1388(.
 نمایند گانی2 كه به عنوان عوامل سیاستی  در پیچیدگی مالیات های مستقیم مطرح بوده اند  در پنج 

زیرگروه به شرح زیر تفکیک و  برای هر دوره مورد مقایسه اندازه گیری می شوند:

تعداد انواع مالیات های مستقیم )xdj1(؛- 1
فراوانی مؤدیان اشخاص حقیقی به كل مؤدیان مالیات های مستقیم )xdj2(؛- 2
فراوانی مؤدیان اشخاص حقوقی به كل مؤدیان مالیات های مستقیم )xdj3(؛- 3
فراوانی مؤدیان مالیات های مستقیم به كل مؤدیان نظام مالیاتی )xdj4(؛- 4
5 -.)xdj5( فراوانی سیاست های غیر درآمدی مالیات های مستقیم

1 -policy complexity
2 - Proxy
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2-2-2- عوامل قانونی1

به پیچیدگی هایی گفته می شود كه از قوانین مالیاتی صادر و مشتق شده اند و باعث پیچیدگی در نظام 
مالیاتی می گردند )اوانز 2013(.

پیچیدگی مالیاتی بیشتر از پیچیدگی قوانین مالیاتی نشأت گرفته است )ریچارد سون،2001(.

كارایی قانون مالیاتی درصورتی باال می رود كه واژگان آن پرمعنا و قابل درک بوده و با تفکر و 
سازمانی مطلوب تهیه شده باشد. قوانین مالیاتی كشورهای دارای نظام پیچیده چه بسا كاماًل نفوذناپذیر 
باشند زیرا شرایط و استثنائات قوانین مالیاتی در این گونه نظام ها معموالً برپایه اصول و مقررات موجود 

است )ثورونی،1382(.

نماینده هایی كه به عنوان عوامل قانونی در پیچیدگی مالیات های مستقیم مطرح می باشند در 9 
زیرگروه به شرح زیر تفکیک و برای هر دو دوره مورد مقایسه  اندازه گیری می شوند:

طول قوانین مالیات های مستقیم )xdj6(؛- 1
خوانایی قوانین مالیات های مستقیم )xdj7(؛- 2
مقررات مالیاتی متعدد قوانین مالیات های مستقیم )xdj8(؛- 3
معافیت های قوانین مالیات های مستقیم )xdj9(؛- 4
طبقات نرخ های مالیات مستقیم )xdj10(؛- 5
تغییرات قوانین مالیات های مستقیم )xdj11(؛- 6
تعداد مدارک و مستندات الزام به نگهداری مؤدیان مالیات مستقیم )xdj12(؛- 7
آرا و مقررات متناقض  صادره از محاكم غیرمالیاتی )xdj13(؛- 8
9 -.)xdj14( قوانین و مقررات مالیاتی خارج از قانون مالیات های مستقیم

2-2-3- عوامل اداری و اجرایی2

پیچیدگی كه از روش ها  و رویه های اجرایی دستگاه مالیاتی ناشی می گردد و سبب پیچیدگی در نظام 
مالیاتی  می گردد )اوانز و تران،2013(.

برشمرده اند  مالیاتی  نظام  در  رویه ای3  انصاف  مفهوم  برای  را  معیارهایی   )1992( لیند  و  تیلور 
ازآن جمله می توان به برخورد محترمانه از سوی مقامات مالیاتی، حق اظهارنظر و بی طرفی اشاره نمود.

هزینه های اداری وصول مالیات گاهی اوقات می تواند به طور مستقیم جانشین هزینه های تمکین 
شود. به عنوان مثال حركت به سمت خود اظهاری با كاهش هزینه های اداری، افزایش هزینه های تمکین 

را سبب شود )زایر،1388(.

1 - statutory complexity
2 - Administrative complexity
3 - Procedural Fairness
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سوءاستفاده  از گستره ی اختیارات قانونی دستگاه مالیات ستانی )دولت و قوه مجریه(، بیشتر از 
جنبه های ماهوی آن، نقض اصل حاكمیت قانون را در گستره ی قوانین و مقررات مالیاتی دربرمی گیرد 
و به مقاصد محدود موقتی دستگاه مالیاتی برمی گردد؛ از این رو كمتر به حقوق مؤدیان مالیاتی و روح 
قوانین توجه  می شود، به عبارت دیگر مفاد برخی از نظام نامه های مالیاتی دولتی تنها به افزایش وصول 

درآمدهای مالیاتی به نفع دولت نظر دارند )طاهری تاری،1393(.

 نماینده هایی كه به عنوان عوامل اداری  و اجرایی در پیچیدگی مالیات های مستقیم مطرح بوده  در 
سه زیرگروه به شرح زیر تفکیک و برای هر دو دوره مورد مقایسه  اندازه گیری می شوند:

پیچیدگی فرم های مالیات مستقیم )xdj15(؛- 1
تعدد پرداخت های مالیات مستقیم )xdj16(؛- 2
3 -.)xdj17( تعدد گزارش های مالیاتی

2-2-4- عوامل تمکین1

پیچیدگی  كه  از  محاسبات مالیاتی و رفتار برنامه ریزی شده مؤدیان حقیقی و حقوقی ناشی می شود )اوانز 2013(.
به عبارت دیگر میزان تمکین می تواند معیاری برای سالمتی نظام مالیاتی در سطح خرد و حکومت 

در سطح كالن محسوب شود )ارارد،2002(.
كارنز و كاسیا )1996( و كرچلر )2006( معتقدند رابطه ی معکوسی بین پیچیدگی مالیاتی و طرز 

تلقی مؤدیان نسبت به انصاف نظام مالیاتی حاكم است.
اصوالً عدم تمکین مالیاتی در دو قالب كلی »فرار مالیاتی« و »اجتناب مالیاتی« می گنجد كه هر دو 

به منظور »گریز مالیاتی« از پرداخت صورت می گیرد.
 فرار مالیاتی به معنای اتخاذ ترتیبات غیرقانونی به منظور اختفا یا نادیده گرفتن بدهی مالیاتی به كار 
به منظور  قانونی مختلف توسط مؤدی  از راه های  مالیاتی، استفاده  می رود )ساندمو،2004( و اجتناب 

كاهش میزان مالیات خود را گویند.
 نماینده هایی كه به عنوان عوامل تمکین  در كاهش پیچیدگی مالیات های مستقیم مطرح بوده  در 

سه زیرگروه به شرح زیر تفکیک و برای هر دو دوره مورد مقایسه  اندازه گیری می شوند:
اثر معکوس فناوری اطالعات و ارتباطات )xdj18(؛- 1
اثر معکوس واكنش به قبولی در اجرای مواد 238 و 239 قوانین مالیات های مستقیم )xdj19(؛- 2
3 -.)xdj20( اثر معکوس خود اظهاری مالیات های مستقیم

2-3-پیشینه  پژوهش
قانون و نقش آن ها در تمکین و فرار  به موضوع شفافیت  رستمی و سایر )1393(  در پژوهش خود 

1 - compliance complexity
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مالیاتی با نقدی بر قانون مالیات های مستقیم پرداخته و نتیجه گرفته اند تحلیل گروه های متوسط جامعه 
به طورگسترده ای در تحقیقات مربوط به تمکین مالیات ازنظرها دورمانده است. وقتی مردم خود را به 
عنوان یک فرد قبول ندارند و تنها خود را عضوی از گروه اجتماعی می دانند، مطالعات انجام شده روی 

عدالت اجتماعی و محرومیت های نسبی، هنجارهای متفاوتی را به اثبات می رساند.
بنیادی موجود در قانون  نارسایی های  به بررسی شناسایی  ذكوری و سایر )1393( طی پژوهشی 
مالیات های مستقیم و راهکارهای اصالحی آن پرداخته اند و به این نتیجه رسیده اند كه مشکالت موجود 
در قانون مالیاتی به دو بخش اصلی درون و برون سازمانی تقسیم می شود، به این معنی كه اگر تنها به 
اصالح خود قانون درحد افزایش وكاهش نرخ ها و پایه ها بسنده شود، تجربه ی اصالحی سال 1380 
لذا  مالیات نخواهد داشت،  بهبود وضعیت  بر  تأثیر چندانی  امر  این  و ارزش افزوده نشان می دهد كه 
باید ضمن اصالح قانون و افزایش منابع مالیاتی و  اینکه نظام مالیات دارای كارایی الزم باشد  برای 
اصالح روش های مالیات ستانی، سایر قوانین مانند قوانین پول شویی و نظام صنفی و نظام حسابداری و 
شبکه ی آموزش نیز با آن تعامل داشته و مکمل هم شوند و لذا اصالح فرایند مالیاتی یک بحث كالن و 

فراسازمانی بوده و به همین دلیل یک حمایت ملی همه جانبه را نیاز دارد.
امین خاكی و سایر )1393( طی پژوهشی به موضوع بررسی تأثیر مخارج اجتماعی دولت بر فرار 
مالیاتی در اقتصاد ایران پرداخته اند و پیچیدگی مالیاتی را به عنوان یکی از عوامل فرار مالیاتی وارد نموده 
است. در این تحقیق از شاخص، هریشمن وهرفیندالHHC( 1( استفاده شده است، در این شاخص 
سهم مالیاتی هركدام از پایه های مالیاتی نسبت به كل مالیات اخذشده، محاسبه شده و مجذورات آن ها 
با یکدیگر جمع می شوندكه حاصل آن، عددی بین صفر و یک است. چنانچه این عدد به صفر نزدیک 
باشد پیچیدگی مالیاتی كمتر و درنتیجه تمکین مالیاتی بیشترمی شود و درنهایت فرار مالیاتی كمتر 

می شود.
زایر )1388( در پژوهشی به موضوع »جایگاه ساده سازی در برنامه ها یا اصالح مالیاتی، تجربه جهانی 
و چالش های نظام مالیاتی ایران« پرداخته و نتیجه گرفته است كه تركیب درآمدهای مالیاتی كشور به 
نفع مالیات های مستقیم تغییریافته است به طوری كه در سال های 1383 لغایت 1387 سهم مالیات های 
غیرمستقیم از 50/4 درصد در سال 1383 به 30/3 درصد در سال 1387 كاهش یافته است و نتیجه این 
تركیب باعث پیچیده تر شدن سیستم مالیاتی كشور شده است به طوری كه سهم مالیات های مستقیم كه 
ذاتاً پیچیده و دارای هزینه های باالی وصول و تمکین است و ارتباط مستقیمی بین مؤدیان و اداره مالیاتی 

وجود دارد دراین تركیب بیشتر است.
اوانز و تران نام2 )2013( در كشور استرالیا به بررسی و ارائه شاخصی به منظور اندازه گیری پیچیدگی 

1 - Hirschman – Herfindal Index
2 - Evans, Chris and Tran-Nam, Binh,2013
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سیستم مالیاتی پرداخته اند و با تحلیل منابع و عوامل مؤثر در پیچیدگی سیستم های مالیاتی در گروه های 
میانگین  و  دلفی  از روش  استفاده  با  نموده اند كه  درنهایت تالش  تمکین   و  اداری  قانونی،  سیاستی، 
هندسی ، مدلی نظری برای اندازه گیری پیچیدگی سیستم  مالیاتی شامل مالیات های مستقیم و غیرمستقیم 
پیشنهاد نمایند و بررسی نموده اند كه عوامل اصلی در پیچیدگی مالیاتی عبارت انداز تعدد منابع مالیاتی، 
طوالنی بودن سرفصل های قانون و كدهای مالیاتی )خوانایی قانون(، وابستگی عامل مالیاتی، هزینه های 

عملیات و اختالفات مالیاتی.
دیوید آلپ1 )2013( طی مقاله ای به بررسی موضوع اندازه گیری پیچیدگی مالیات2 پرداخته است. 
وی موضوع را در چهار مبحث ماهیت، نتایج و هزینه ها، اندازه گیری و ارزیابی جاری پیچیدگی مالیاتی 
مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. همچنین ضمن بررسی پیچیدگی عملیاتی در نظام مالیاتی، عللی 
كه می تواند باعث آن شود را تشریح نموده است. خوانایی قانون، نرخ ها ی مالیاتی، پیچیدگی بنیادی 
و غیرضرور، هزینه های تمکین، احکام مالیاتی متعدد و رویه های اجرایی از مباحث موردبحث و مؤثر 
در این مقاله است و درنهایت هدف اصلی را در مقاله ارائه مدل پیچیدگی و راهنمایی به منظوركاهش 

پیچیدگی مالیاتی اعالم می كند.
OTS یا اداره ساده سازی مالیات در انگلستان )2012( در مقاله ای با عنوان ویرایش دوم شاخص 

پیچیدگی OTS3، به ارائه ی شاخصی تکمیلی از پیچیدگی مالیات پرداخته است. این مقاله پیرو اولین 
شاخص پیچیدگی مالیاتی كه در سال 2012 توسط این اداره منتشرشد، تهیه شده است4. در مقاله 
قانونی  از عوامل سیاستی،  ناشی  مالیاتی كه  مالیاتی در نظام  به معرفی دیاگرام پیچیدگی  اداره  این 
معافیت ها،  تعداد  با  می تواند  سیاستی  علل  كه  می نماید  تشریح  و  می پردازد  می باشد  پیاده سازی  و 
بخشنامه های اضافی و تعداد تغییرات قوانین مالی اندازه گیری شود؛ همچنین پیچیدگی قانونی را با 
شاخص خوانایی قانون و تعداد صفحات قانون موردسنجش قرار می دهد و نیز بیان می كند پیچیدگی 
برای  موردنیاز  اطالعات  و  مالیات  وصول  عملیاتِی  هزینه های  اندازه گیری  با  می توان  را  عملیاتی 
به  نمره گذاری  و  رتبه بندی  با  كه  می دهد  ارائه  را  مدلی  درنهایت  نمود.  ارزیابی  اظهارنامه  تکمیل 
منابع پیچیدگی شامل هزینه های عملیاتی وصول مالیات، اطالعات موردنیاز برای تکمیل اظهارنامه، 
بین  كه  مالیاتی  نظام  یک  در  مالیات  از  اجتناب  ریسک  و  مؤدیان  تعداد  مؤدیان،  هزینه ی  متوسط 
نمرات 1 الی 5 نمره گذاری می شوند، منابع به به سه درجه ی پیچیده )نمره 5-3(، متوسط )نمره 3-1( 

و ساده )نمره 1( تقسیم بندی می شوند.

1 - David Ulph: Professor of Economics, University of St Andrews, and Director of Scottish Institute for 
Research in Economics.
2 - Measuring Tax Complexity
3 -The ots complexity index-version2
4 - http://www.gov.uk/government/uploads/system/attachment-data/file/193493/ots-complexity index-
metodology-paper.pdf

http://www.gov.uk/government/uploads/system/attachment-data/file/193493/ots-complexity
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OTS اداره ساده سازی مالیات در انگلستان )2011( در تحقیقی به بررسی مدلی برای اندازه گیری 
سرفصل های  در  پیچیدگی  منابع  از  مركب  مدل  این  كه  است  پرداخته  مالیات  پیچیدگی  شاخص 
پیچیدگی قوانین1، اثربخشی2 و منابع كارایی3 تهیه شده است، به طوری كه مصادیق پیچیدگی قوانین 
شامل زیرگروه های تعداد جمالت قانون، صفحات قوانین، بیانیه های قانون، قوانین مالی و شاخص نمره 
خوانایی قانون می باشند. سرفصل اثربخشی شامل پیچیدگی هزینه های راهنمایی مؤدیان مالیات، تعداد 
مؤدیان پنهان توسط قانون، متوسط توانایی پرداخت مؤدیان و ریسک اجتناب از پرداخت مالیات است 
برشمرده كه  را  مالیات  منابع كارایی، هزینه های تمکین و هزینه های عملیاتی وصول  و در سرفصل 

درنهایت با رتبه بندی و نمره دهی به آن ها شاخصی برای پیچیدگی مالیاتی ارائه نموده است.

3- مدل پژوهش
3-1- فرضیه های پژوهش

پیچیدگی مالیات های مستقیم درحوزه زیرگروه های منبع اشخاص حقوقی با یکدیگر تفاوت - 1
معنی داری دارند؛

پیچیدگی مالیات های مستقیم  در حوزه زیرگروه های اشخاص حقیقی )مالیات بر درآمد و - 2
دارایی( با یکدیگر تفاوت معنی داری دارند؛

پیچیدگی مالیات های مستقیم در منابع زیرگروه های اشخاص حقوقی و حقیقی با یکدیگر - 3
تفاوت معنی داری دارند.

3-2- روش پژوهش
وابسته  متغیر  اندازه گیری  و  محاسبه  برای  به طوری كه  است  تركیبی  مدلی  پژوهش  مدل  ازآنجاكه 
)پیچیدگی مالیات های مستقیم( و متغیر مستقل )عوامل مؤثر در پیچیدگی مالیات های مستقیم( از رابطه 
زیر كه عبارت است از میانگین هندسی داده های n عوامل پیچیدگی كه درنهایت عدد به دست آمده 

شاخص پیچیدگی را در منابع و زیرگروه های مالیات مستقیم دوره های مورد مقایسه  نشان می دهد.
:)TCI( شاخص پیچیدگی مالیات مستقیم

به طوری كه  پیچیدگی،  عامل   n تعداد  هندسی  میانگین  محاسبه  از  است  عبارت  فوق  رابطه های 
( به توان وزن هریک از عوامل پیچیدگی  حاصل ضرب داده های عوامل پیچیدگی )

)wdj( به شرح زیر نمایش داده می شود: 

1 - Legislative complexity
2 - Effectiveness
3 - Resource efficiency
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TCI: شاخص پیچیدگی مالیات های مستقیم؛ -

Xdj: عوامل پیچیدگی مالیات مستقیم مربوط به دوره های مورد مقایسه؛ -

Wdj: وزن عوامل پیچیدگی مالیات مستقیم استخراج شده از پرسشنامه دلفی؛ -

n: تعداد عوامل پیچیدگی مالیات های مستقیم؛ -
J: عامل j ام. -

3-2-1- استخراج وزن عوامل )توان شاخص پیچیدگی مالیات مستقیم(

اعضای  دلفی،  روش  از   )WDJ( مستقیم  مالیات  پیچیدگی  در  مؤثر  عوامل   وزن  به منظوراستخراج 
خبرگان دلفی، به صورت نمونه گیری غیراحتمالی و زنجیره ای گلوله برفی برگزیده شدند و نظرات این 
اعضاكه شامل اساتید، متخصصین و ذی نفعان موضوع مورد بحث به منظور تعیین وزن عوامل پیچیدگی 

با ابزار پرسشنامه بوده جمع آوری گردیده است.
درتکنیک دلفی معموالً یکسانی در بین 51 درصد تا 100 درصد پاسخ ها به عنوان اجماع تلقی می شود، 

ولی توافق بر 75 درصد به عنوان مبنای اجماع بیشتر تأكید شده است )طبیبی، ملکی و دلگشایی، 1388(.
دلفی روشی ارزان، چندكاره، عینی، بدون تهدید و آسان برای شناسایی و فهمیدن مسئله پژوهش 
است. به خصوص در موارد ابهام، عدم وضوح و كمبود شواهد تجربی، با استفاده از اجماع متخصصین 
از این روش استفاده می شود. با توجه به اینکه ذهن انسان همیشه زندگی را به صورت روند درنظرگرفته، 
به طوری كه از تحلیل گذشته برای آینده استفاده می كنیم، اما این موضوع همیشه نمی تواند صادق باشد، 
چراكه تکنولوژی تغییرات مهمی ایجاد نموده است و امروزه، روندها خیلی قابل اتکا نیستند و بحث 
آینده پژوهی وارد حوزه جدیدی شده كه البته برای جلوگیری از غفلت زدگی ناشی از روندها موردنظر 
می باشد. دلفی مبتنی بر سنتز است )توافق و اجماع جدید( كه خود عامل تز )ایجاد عقیده و نظر( می شود 
و نکته اصلی در این موضوع این است كه »اعتبار دلفی به تعداد شركت كنندگان نیست بلکه به اعتبار 

علمی متخصصان آن حوزه است« كه معموالً تعداد این اعضا بین 5 الی 20 نفر هستند.

جدول 1- میزان تحصیالت اعضای پانل دلفی

درصد خالصدرصدفراوانیسطح تحصیالت

423/523/5کارشناسی

1270/670/6کارشناسیارشد

15/95/9دکتراوباالتر

17100100جمع
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جدول 2 - تفکیک خبرگان براساس حوزه تخصص آن ها

تعدادخبرگان شرکت کنندهاعضای پانلزیر گروه

2نفرخبرگاناجراییومدیرانتصمیمسازمالیاتبردارایی)ارثوحقتمبر(واتفاقی

امالکومستغالت)فروش،اجارهونقلو
4نفرخبرگاناجراییومدیرانتصمیمسازانتقالملکوسرقفلیودرآمدامالک(

5نفرخبرگاناجراییومدیرانتصمیمسازمشاغل

اشخاصحقوقیوارزشافزوده)درآمد،
انحاللوانتقالسهم(،تکلیفیوحقوق

جامعهحسابدارانرسمیواستاد
6نفردانشگاهومدیرانوخبرگاناجرایی

17نفرجمع

برای تعیین میزان اتفاق نظر میان اعضای پانل، از ضریب هماهنگی كندال- وی1 استفاده شده است. 
ضریب هماهنگی كندال مقیاسی است برای تعیین درجه ی هماهنگی و N شیئی افراد. درحقیقت با 
كاربرد این مقیاس  می توان همبستگی رتبه ای میان K مجموعه-  رتبه را یافت، ضریب هماهنگی كندال 
نشان می دهد كه چند درصد اعضا رتبه این عوامل را همانند رتبه گروه پانل تعیین نموده اند؟ چنانچه 
درباره تمامی عوامل، نسبت اعضایی كه ترتیب اهمیت آن ها را مانند ترتیب گروه تعیین كرده اند بیش 

از 50 درصد باشد با یکدیگر اتفاق نظر دارند. این مقیاس با استفاده از رابطه زیر محاسبه می شود:

جدول 3- نتایج مقیاس ضریب هماهنگی کندال- وی

 نظراتفاق دامنه W هماهنگي ضريب W راند

 متوسط W<0/5>0/3 89/34 اول

 متوسط W<0/5>0/3 78/49 دوم

 قوي W<0/7>0/5 98/66 سوم

 قوي W<0/7>0/5 36/67 چهارم
در ضريب هماهنگي ايجاد نگرديده لذا در  يتيبااهمدر راند چهارم تغيير  ازآنجاکه نتيجه

 گردد.اين مرحله متوقف مي
 

3-2-2- استخراج داده ها و اطالعات موجود در نظام مالیاتی کشور

برای اندازه گیری پیچیدگی مالیات های مستقیم و مقایسه شاخص پیچیدگی اشخاص حقوقی و حقیقی 
مالیات های مستقیم، ازآنجاكه داده ها و اطالعات برای هریک از عوامل مؤثر در پیچیدگی مالیات های 

1 - Kendall,W
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مستقیم )XdJ( در نظام مالیاتی كشور مربوط به دو دوره چهارده ساله قبلی )مصوب 1366 لغایت 1380( 
و بعدی )از اصالحیه 1380 لغایت 1394( موجود بوده لذا با بهره گیری از منابع موثق مالیاتی داده های 
مربوط احصا و یا به صورت كّمی  محاسبه گردیده است. به عنوان نمونه داده های فراوانی )تعداد( مؤدیان 
اشخاص حقیقی وحقوقی نظام مالیاتی كشوربه عنوان برخی از عوامل موثرپیچیدگی درگروه سیاستی 

به شرح جدول زیر به دست آمده است.

جدول 4- فراوانی تعداد مؤدیان اشخاص حقیقی وحقوقی مالیات مستقیم

نسبت)سال 1389 نماینده دوره بعدی(نسبت)سال 1381 نماینده دوره قبلی(زیرگروه ها

----ارث-حقتمبر-اتفاقی

35642480/8533410420/74مشاغل

2096620/055528200/12امالک*

4193230/106154110/14اشخاصحقوقی

جمعتعدادمؤدیان
4193233145092731مالیاتهایمستقیم1

*:محاسباتیوبرآوردیاست.

3-3- جامعه آماری پژوهش
در این تحقیق جامعه آماری شامل داده ها و اطالعات  منابع مختلف مالیاتی در دو دوره  نظام مالیاتی 
كشور  مبتنی بر قانون مالیات های مستقیم )مصوب 1366 لغایت 1380( وبعدی )از سال 1380 لغایت 

1394( می باشد. 
3-3-1- روایی و پایایی پژوهش

در این تحقیق برای سنجش روایی ازنظر افراد خبره و صاحب نظر در حرفه استفاده كردیم تا روایی 
سؤاالت پرسشنامه محقق شود و اتفاق نظر ازطریق مقیاس كندال – وی، دست یابی به این هدف را 
محقق می سازد و از آزمون آلفای كرونباخ نیز برای آزمون پایایی داده های تحقیق بهره گرفته شده است. 

1-سالنامههایآماریمالیاتی-شاخصعملکردی1381منتشره1387
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جدول 5- نتایج آزمون آلفا کرونباخ

ضریب آلفای کرونباخمقدار آلفای کرونباخعوامل پیچیدگیمتغیر

پیچیدگیمالیات هایمستقیم

0/78سیاستی

0/775
0/72قانونی

0/76اداریواجراء

0/84تمکین

4-یافته های پژوهش
جدول 6- رتبه بندی عوامل مؤثر برپیچیدگی نظام مالیات مستقیم براساس نظر خبرگان دلفی

وزنمیانگینرتبهمیانگین رتبهتاثیرعوامل در پیچیدگی مالیات مستقیم

4133/824اداری واجرایی

2/65237/183قانونی

2/18311/182تمکین

2/18414/241سیاستی

4-2- استخراج وزن عوامل موثر برپیچیدگی قانون مالیات های مستقیم براساس روش دلفی

جدول 7- وزن نسبی هریک ازعوامل پیچیدگی مالیات مستقیم 

وزنعامل پیچیدگیوزنعامل پیچیدگی

)xdj1(0/034تعدادانواعمالیاتهایمستقیم)xdj11(0/059تغییراتقوانینمالیاتهایمستقیم

فراوانیمؤدیاناشخاصحقیقیبهکلمؤدیان
)xdj2(مالیاتهایمستقیم

0/019
تعدادمدارکومستنداتالزامبهنگهداریمؤدیان

)xdj12(مالیاتمستقیم
0/063

فراوانیمؤدیاناشخاصحقوقیبهکلمؤدیان
)xdj3(مالیاتهایمستقیم

0/039
آراومقرراتمتناقض صادرهازمحاکم

)xdj13(غیرمالیاتی
0/046

فراوانیمؤدیانمالیاتهایمستقیمبهکلمؤدیان
)xdj4(نظاممالیاتی

0/039
قوانینومقرراتمالیاتیخارجازقانونمالیاتهای

)xdj14(مستقیم
0/052

فراوانیسیاستهایغیردرآمدیمالیاتهای
)xdj5(مستقیم

0/035)xdj15(0/059پیچیدگیفرمهایمالیاتمستقیم



42

وزنعامل پیچیدگیوزنعامل پیچیدگی

)xdj6(0/04طولقوانینمالیاتهایمستقیم)xdj16(0/042تعددپرداختهایمالیاتمستقیم

)xdj7(0/066خواناییقوانینمالیاتهایمستقیم)xdj17(0/044تعددگزارشهایمالیاتی

مقرراتمالیاتیمتعددقوانینمالیاتهای
)xdj8(مستقیم

0/079)xdj18(0/060اثرمعکوسفناوریاطالعاتوارتباطات

معافیتهایقوانینمالیاتهای
xdj9 مستقیم

0/054
اثرمعکوسواکنشبهقبولیدراجرایمواد238و

)xdj19(.239قوانینمالیاتهایمستقیم
0/052

xdj100/047-طبقاتنرخهایمالیاتمستقیم
اثرمعکوسخوداظهاریمالیاتهتایمستقیم

xdj20
0/060

4-3- اندازه گیری شاخص پیچیدگی مالیات های مستقیم مربوط به منابع مالیاتی  اشخاص حقیقی  
و  حقوقی در دوره نظام مالیاتی قبلی )مصوب 1366( و بعدی )اصالحیه 1380(

 پس از جمع آوری  اطالعات در زیرگرو ه های منابع مالیاتی مستقیم به تفکیک اشخاص حقیقی 
و حقوقی در دوره های مورد مقایسه ی موردبحث  و استفاده از اوزان  به دست آمده هریک از عوامل 
پیچیدگی از روش دلفی، درنهایت شاخص پیچیدگی مالیات های مستقیم TCI محاسبه و به شرح 

فرمول زیر نشان داده می شود:

عوامل  جای گذاری  و  هندسی  میانگین  محاسبه  و  فوق  فرمول  از  استفاده  با  به عبارت دیگر 
بیست گانه ی پیچیدگی در پایه ی شاخص و وزن های به دست آمده از متد دلفی در توان شاخص به 
شرح جدول 7، در زیرگروه منابع مالیاتی، اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح زیر به دست آمده است. 
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جدول 8- شاخص پیچیدگی زیرگروه منابع مالیات های  مستقیم

شخص
زیرگروه منابع اشخاص حقیقی و 

حقوقی مالیات های مستقیم
TCI)شاخص پیچیدگی مبتنی بر قانون 

مالیات مستقیم مصوب 1366(
TCI)شاخص پیچیدگی مبتنی بر قانون 

 مالیات مستقیم  اصالحیه 1380(

حقیقی

-1/03ساالنهامالک

-1/02مسکونیخالی

-1/03اراضیبایر

1/061/06ارث

1/031/04حقتمبر

1/081/08امالک

1/021/01کشاورزی

1/061/07حقوقوتکلیفی

1/081/08مشاغل

حقوقی

1/061/07اشخاصحقوقی

1/031/04انحالل

1/031/04نقلوانتقالسهام

حقیقی و 
حقوقی

1/041/03اتفاقی

1/021/11جمعدرآمد

1/101/06سایرمواردقانون

4-4- آزمون فرضیات
دوره  دو  در  حقوقی  اشخاص  قوانین  پیچیدگی  میزان  میانگین  مقایسه  به  مربوط  4-4-1-آزمون 

مصوب 1366 و اصالحیه 1380

H0: پیچیدگی مالیات های مستقیم در زیرگروه منابع اشخاص حقوقی با یکدیگر تفاوت معناداری 
ندارند. 

H1: پیچیدگی مالیات های مستقیم در زیرگروه منابع اشخاص حقوقی با یکدیگر تفاوت معناداری 
دارند.
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جدول 9- نتیجه آزمون t برای فرضیه دوم

آزمون
میانگین پیچیدگی اشخاص حقوقی

t مقدار آزمون
درجه
آزادی

معناداری
sig

نتیجه آزمون
اصالحیه 1380مصوب 1366 فرضیه

قبول0/70740/519-1/041/05فرضیهدوم

طبق مقدار آزمون t )0/707-( و با توجه به درجه آزادی d.f=4، با قبول خطای بیش از 0/05 
)Sig=0/519( و درجه اطمینان كمتر از 0/95 می توان نتیجه گرفت بین این دو وضعیت )سال(، ازنظر 
)H0( كه  یعنی فرضیه خنثی  ندارد.  معناداری وجود  قوانین اشخاص حقوقی رابطه  پیچیدگی  میزان 

نشانگر عدم وجود رابطه است را پذیرفته و نمی توانیم رد كنیم.
دوره  دو  در  حقیقی  اشخاص  قوانین  پیچیدگی  میزان  میانگین  مقایسه  به  مربوط  4-4-2-آزمون 

مصوب 1366 و اصالحیه 1380

H0 : پیچیدگی مالیات های مستقیم در زیرگروه منابع اشخاص حقیقی با یکدیگر تفاوت معناداری 

ندارند. 
H1: پیچیدگی مالیات های مستقیم در زیرگروه منابع اشخاص حقیقی با یکدیگر تفاوت معناداری 

دارند. 
جدول 10- نتیجه آزمون t برای فرضیه سوم

آزمون
میانگین پیچیدگی اشخاص حقیقی

t مقدار آزمون
درجه
آزادی

معناداری
sig

نتیجه آزمون
اصالحیه 1380مصوب 1366 فرضیه

قبول0/848160/409-1/0421/052فرضیهسوم

طبق مقدار آزمون t )0/848-( و با توجه به درجه آزادی d.f=16، با قبول خطای بیش از 0/05 
)Sig=0/409( و درجه اطمینان كمتر از 0/95 می توان نتیجه گرفت بین این دو وضعیت )سال( ازنظر 
)H0( كه  یعنی فرضیه خنثی  ندارد.  معناداری وجود  قوانین اشخاص حقیقی رابطه  پیچیدگی  میزان 

نشانگر عدم وجود رابطه است را پذیرفته و نمی توانیم رد كنیم.
4-4-3- مقایسه میانگین میزان پیچیدگی قوانین اشخاص حقوقی و حقیقی دوره مصوب 1366

H0: پیچیدگی مالیات های مستقیم در زیرگروه منابع اشخاص حقوقی  و حقیقی با یکدیگر تفاوت 

معناداری ندارند. 
H1: پیچیدگی مالیات های مستقیم در زیرگروه منابع اشخاص  حقوقی و حقیقی با یکدیگر تفاوت 

معناداری دارند. 
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جدول 11- نتیجه آزمون t برای فرضیه چهارم

نتیجه آزمون فرضیهمعناداری sigدرجه آزادیمقدار آزمون tپیچیدگی مالیات های مستقیم

قبول0/187120/855فرضیهچهارم

طبق مقدار آزمون t )0/187( و با توجه به درجه آزادی d.f=12، با قبول خطای بیش از 0/05 
این دو وضعیت )شخص  بین  نتیجه گرفت  از 0/95 می توان  )Sig=0/855( و درجه اطمینان كمتر 
حقیقی و حقوقی( در سال 66 ازنظر میزان پیچیدگی قوانین رابطه معناداری وجود ندارد. یعنی فرضیه 

خنثی )H0( كه نشانگر عدم وجود رابطه است را پذیرفته و نمی توانیم رد كنیم.
4-4-2- مقایسه میانگین میزان پیچیدگی قوانین اشخاص حقوقی و حقیقی اصالحیه 1380

H0: پیچیدگی مالیات های مستقیم در زیرگروه منابع اشخاص حقوقی و حقیقی با یکدیگر تفاوت 

معناداری ندارند. 
H1: پیچیدگی مالیات های مستقیم در زیرگروه منابع اشخاص حقوقی و حقیقی با یکدیگر تفاوت 

معناداری دارند. 
جدول 11- نتیجه آزمون t برای فرضیه چهارم

نتیجه آزمون فرضیهمعناداری sigدرجه آزادیمقدار آزمون tپیچیدگی مالیات های مستقیم

قبول0/16780/872فرضیهچهارم

طبق مقدار آزمون t )0/167( و با توجه به درجه آزادی d.f=8، با قبول خطای بیش از 0/05 
این دو وضعیت )شخص  بین  نتیجه گرفت  از 0/95 می توان  )Sig=0/872( و درجه اطمینان كمتر 
حقیقی و حقوقی( در سال 81 ازنظر میزان پیچیدگی قوانین رابطه معناداری وجود ندارد. یعنی فرضیه 

خنثی )0H( كه نشانگر عدم وجود رابطه است را پذیرفته و نمی توانیم رد كنیم.

5- نتیجه گیری 
در بخش اول و دوم متغیر پیچیدگی در چهار گروه سیاستی، قانونی، اداری و اجرا و تمکین، تعریف 
و زیرگروه های آن ها نیز برای اندازه گیری معرفی شده اند. در بخش سوم برای اندازه گیری پیچیدگی 
از فرمول ریاضی میانگین هندسی استفاده شد كه درجه پیچیدگی مالیاتی را اندازه گیری می كند. این 
فرمول كه به شاخص پیچیدگی موسوم است در پایه ی خود داده های بیست عامل پیچیدگی و در توان 
شاخص، وزن این عوامل در پیچیدگی مالیاتی كه از روش دلفی به دست آمده جایگذاری شده است 
كه درنهایت میزان پیچیدگی در هركدام از منابع مالیاتی به دست آمده است. در بخش چهارم یافته های 

به دست آمده برای آزمون فرضیه ها مورد استفاده قرارگرفته است.
آزمون های انجام شده نشان می دهند كه پیچیدگی مالیات های مستقیم در نظام مالیاتی كشور در 
دو دوره اجرای قوانین مالیات های مستقیم مصوب قبلی )1366 الی 1380( و بعدی )1380 الی 1394( 



46

تفاوت معناداری نداشته است. به عبارت دیگر درجه ی پیچیدگی نظام مالیاتی مبتنی بر قانون 1380 نسبت 
به قانون 1366 كمتر نشده و حتی در برخی موارد نیز بیشتر است. با رتبه بندی عوامل مؤثر در پیچیدگی 
مالیات های مستقیم ازنظر خبرگان مالیاتی، عوامل اداری و اجرایی دارای بیشترین تأثیر هستند، سپس 
عوامل قانونی و تمکین و درنهایت عوامل سیاستی بیشترین تأثیر را از آن خود كرده اند، به طوری كه 
فرم های مالیاتی پیچیده تر شده و تعدد پرداخت مؤدیان و مراجعات آن ها به ادارات امور مالیاتی نیز 

افزایش یافته است.
 با توجه به مراتب فوق،  نظام مالیات های مستقیم به سمت سادگی سوق پیدا نکرده و حتی  با مقایسه 
میانگین شاخص كل  به طوری كه  بیشتر هم گرایش دارد  پیچیدگی  به سمت  میانگین های دو دوره 
پیچیدگی مالیات های مستقیم برای مصوب 1366 از )046/ 1( به )057/ 1( در دوره مبتنی بر اصالحیه 
1380 افزایش یافته است. در زیرگروه اشخاص حقوقی نیز شاخص پیچیدگی به سمت سادگی سوق 
بیشتر گرایش داشته است، به طوری كه میانگین شاخص پیچیدگی  پیدا نکرده و به سمت پیچیدگی 
 نظام مالیات مستقیم در حوزه اشخاص حقوقی دوره قبلی )سال های 80 - 66( از عدد  )04/ 1( به عدد

 )05/ 1( در دوره بعدی )سال های 94 - 80( افزایش داشته است.
به سمت  و  نداشته  تمایل  به سمت سادگی  این شاخص  نیز  اشخاص حقیقی  منابع  در زیرگروه 
پیچیدگی بیشتر گرایش داشته است، به طوری كه میانگین شاخص پیچیدگی نظام مالیات مستقیم در 
حوزه اشخاص حقوقی دوره قبلی از عدد )042/ 1( به عدد )052/ 1( در دوره بعدی افزایش داشته 
است و با مقایسه این شاخص در زیرگروه منابع اشخاص حقیقی با حقوقی در دو دوره مالیاتی قبلی و 
بعدی نیز با یکدیگر معنا دار نیست، اما میانگین شاخص پیچیدگی اشخاص حقیقی فعلی نسبت به بعدی 
به پیچیدگی بیشتر گرایش داشته و در بحث اشخاص حقوقی نیز این قضیه صادق است. همچنین با 
مقایسه میانگین شاخص پیچیدگی اشخاص حقیقی قبلی )042/ 1( با اشخاص حقوقی قبلی )04/ 1( 
نشان می دهد كه اشخاص حقیقی از پیچیدگی بیشتری نسبت به اشخاص حقوقی در نظام مالیاتی قبلی 
برخوردار بوده و در نظام مالیاتی بعدی نیز به همین منوال است )اشخاص حقیقی،052/ 1( و )اشخاص 

حقوقی، 05/ 1(.
با توجه به نتایج این تحقیق پیشنهادهای زیر ارائه می گردد:

لزوم استفاده از متخصصین حوزه های مختلف بین رشته ای اعم از اقتصاد، حقوق، ادبیات - 1
فارسی، حسابداری و حسابرسی  وسایر در تنظیم و تصویب قوانین و مقررات مالیات مستقیم 

در مراجع ذی ربط؛
لزوم ساده سازی فرم های مالیاتی با تعداد صفحات اندک و عدم اقدام به تغییرات مکرر شکل - 2

آن ها؛
تمکین - 3 برمبنای  مؤدیان  تکریم  و  الکترونیکی  مالیات  رویکرد  با  مالیاتی  نظام  تمركز  لزوم 
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داوطلبانه مالیات؛
لزوم احیای نقش تنقیحی شورای عالی مالیاتی، با عنایت به افزایش تعداد آرای باطله توسط - 4

دیوان عدالت اداری؛
استفاده ی بهینه از فناوری اطالعات در راستای كاهش مراجعات مؤدیان مالیاتی به ادارات و - 5

تعدد پرداخت های مالیاتی و همچنین فراهم نمودن زیرساخت های الزم به منظور پرداخت های 
برخط مؤدیان؛

قوانین - 6 با  مالیات  درحوزه  اثرگذار  موضوعه  قوانین  سایر  در  تعارض  عدم  و  یکپارچگی 
مالیات های مستقیم و همچنین هماهنگی و عدم تعارض وتزاحم در صدور مقررات مالیاتی؛

شفافیت - 7 برای  حقیقی  اشخاص  به ویژه  مؤدیان  مالیاتی   اطالعاتی  بانک های  تکمیل  لزوم 
اطالعات و درنتیجه افزایش سطح تمکین و خوداظهاری آن ها.
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بررسی�اصول�و�فرایند�رسیدگی�به�شکایات�مردمی

كهنمویی2  دكتر شعبان نجف پور1 ، محمدرضا اتفاق 

چکیده

نیت ها است؛  و  گفته ها  به منصه ظهور رساندن  پاسخ گویی اجتماعی  و  به شهروندان  پاسخ گویی 
شهروندان  و  مردم  مستخدمین  به عنوان  دولتی،  دستگاه های  و  دولت  مسئولین  كه  راه هایی  از  یکی 
می توانند در راستای پاسخ گویی و صیانت از حقوق شهروندان اتخاذ نمایند، رسیدگی مؤثر به شکایات 
كاركنان خود است. رسیدگی مؤثر به شکایات  شهروندان و ارائه آموزش های رسیدگی به شکایات به 
مردمی باید بر مبنای عناصر فرهنگ، اصول، افراد، فرآیند و پردازش و تحلیل باشد. در این تحقیق با 
كتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود به بررسی اصول و فرایند رسیدگی  استفاده از روش مطالعه 

به شکایات مردمی خواهیم پرداخت.

کلیدی: پاسخ گویی، رسیدگی به شکایات مردمی، عناصر، اصول گان� واژ

najafpour@ut.ac.ir -كشور كل  1 - دكترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران، رئیس اداره صیانت از حقوق شهروندی سازمان بازرسی 
كشور كل  2 - رئیس مركز ملی رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی 

 

 

بررسی حسن جریان امور از خالل رتبه بندی فضای کسب وکار در 
تجارت خارجی کشورهای منتخب با تأکید برایران

اصغر مبارک1

       چکیده 

سرمایه گذاری  جذب  ازاین رو  می شود،  محسوب  اقتصادی  رشد  اساسی  پیش نیازهای  از  یکی  سرمایه 
مستقیم خارجی، به عنوان مکمل منابع مالی داخلی یکی از راه های تأمین سرمایه است. براساس مطالعات، 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت خارجی تابع عوامل زیادی می باشد كه فضای كسب وكار، یکی 
از این عوامل است، بهبود فضای كسب وكار نقش مهمی درافزایش قدرت رقابت پذیری بنگاه ها و رشد 

اقتصادی پایدار دارد.
از طرفی، مسئله  هزینه مبادله در محافل اقتصادی حاضر از اهمیت خاصی برخوردار است. صاحب نظران 
بر این باورند كه كاهش هزینه مبادله عاملی بر رشد و توسعه هر كشور خواهد شد. به عبارت دیگر اگر 
فضاهای اقتصادی اعم از بازار، بنگاه ها، نهادهای اقتصادی و مانند آن  با پرهیز از قوانین دست و پاگیر و 
زائد، روند مبادله را آسان كنند، درنتیجه حجم مبادالت باال خواهد رفت و تحرک اقتصادی در چنین 

محیطی مشهود خواهد بود.
در این پژوهش در پی  آن هستیم تا با تعریف محیط نهادی، شاخص های بانک جهانی و بنیاد هریتیج 
در ارزیابی، فضای كسب وكار را به عنوان شاخص های هزینه مبادله تعریف كرده و با انتخاب تعدادی 
از این شاخص ها و براساس دیدگاه كارشناسان و بهره گیری از تکنیک  تركیبی )AHP-Topsis( و 
نرم افزارهای )Expert choice( و نرم افزار )SPSS( وضعیت برخی كشورهای منتخب را در هزینه 
مبادله مشخص نماییم. نتایج پایانی نشان می دهد، در هر كشوری كه امنیت و آزادی اقتصادی بیشتری در 
فضای كسب وكار حاكم باشد و مبادالت سریع تر و آسان تر پیش برود، هزینه مبادله در آن كشورها میزان 

كمتری را نصیب خود خواهد نمود.
واژگان کلیدی: رشد اقتصادی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، فضای كسب وكار

JEL:L11,L12,L13
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مقدمه
انسان امروزی در تمام ادوار زندگی اش همواره در حال معامله كردن است، خدمت یا كاالیی را عرضه 
می كند و در عوض آن مطالبه ای را طلب می نماید. عرضه ی علم از طرف استاد و تقاضای آن از سوی 
دانشجو، عرضه  ی خدمات درون شهری تا دریافت آن توسط شهروندان، تأمین نیازهای اقتصادی از 
بازارها و ... همگی هرچند تکراری و روزمره هستند، اما در چارچوب معامالت انجام می گیرند. البته با 
طرح مفهوم مبادله، ذهن به شکل ناخودآگاه به سمت بازارهای اقتصادی كشیده می شود و خود را به 
انتقال كاال از یک فرد به فرد دیگر محدود می كند كه این مفهوم، عام است، ولی كامل نیست چراكه 

گستره ی مفهوم مبادله در تمام شئون زندگی اجتماعی نمایان است.
فرآیند مفهوِم عاِم مبادله در محلی با نام بازار می تواند در سه بخش انجام گیرد. در ابتدا طرفین معامله 
یعنی عرضه كننده و تقاضا كننده به دنبال یافتن یکدیگر خواهند بود. آنگاه كه قسمت اول محقق شد و 
تمایل عرضه و تقاضا برای طرفین مبادله حاصل گردید، مرحله ی دوم یعنی عقد قرارداد و اجرای آن 
فرآیند را پیش می برد و درنهایت اِعمال نظارت بر اجرای قرارداد و پایان تعهدات از سوی طرفین این 
فرآیند را خاتمه خواهد داد. چون مقصود طرفین مبادله برای حضور در معامالت، افزایش منافع خویش 
است. از همین  روی اقداماتی و هزینه هایی را انجام می دهند تا در سه بخش مذكور، اهداف خود یعنی 
حداكثركردن مطلوبیت یا ثروت را محقق سازند. به این دست از هزینه های مرتبط با مراحل مختلف 
مبادله شامل هزینه های جست وجو، چانه زنی، اعمال قرارداد، نظارت بر حسن اجرای قرارداد و مواردی 

از این گونه كه در جریان مبادالت رخ می دهد هزینه مبادله1 می گویند.
توجه به مبادله به عنوان خاستگاه هزینه مبادله باعث شده است تا مفهوم هزینه مبادله در سه بخش 
بازار، بنگاه و نهاد مورد بررسی قرار گیرد. بحث نهادها و ایجاد محیط نهادی می تواند عاملی برای 
شاخص سازی هزینه مبادله باشد. از همین روی چنانچه در محیط نهادی هریک از نهادهای موجود از 
قبیل قوانین و مقررات، قواعد، عادات، رسوم، سنت ها و ... كه در پیشبرد معامالت از اهمیت فراوانی 
برخوردار هستند پیچیده تر و دشوارتر گردند، مبادله نیز به سختی شکل می گیرد و هزینه های زیادی 
به واسطه ی  را بر دوش طرفین مبادله قرار می دهد. درنتیجه، ایجاد یک محیط نهادی امن وآزاد كه 
ترتیبات نهادی مناسب حاصل آمده است، مبادالت را آسان تر می كند و هزینه مبادله را كاهش می دهد. 
آزادی  و  امنیت  بررسی   )Doing Business( كارگروه  و  هریتیج  بنیاد  در  موجود  شاخص های 

محیط های نهادی را امکان پذیر ساخته است.
برای  پرچالشی  موضوع  همواره   )WTO( جهانی  تجارت  سازمان  به  پیوستن  دیگر  طرف  از   
بر  اخیر،  اعمال شده ی  تحریم های مختلف  مسئله و همچنین  این  است.  بوده  سیاست گذاران كشور 

1 . Transaction Costs
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تصمیم گیری مسئوالن تأثیرگذار است، لذا هرساله سازمان توسعه تجارت ایران براساس روابط اقتصادی 
و سیاسی با كشورهای مختلف اقدام به اولویت بندی هدف های تجارت می نماید تا محدوده فعالیت ها 
و اهداف اصلی تجارت را بر این مبانی برای بازرگانان كشور تعیین نماید، اما این اولویت بندی بدون 
توجه به مسائل عمده كشور مقصد، می تواند عالوه بر كاهش فرصت ها، تهدیدهای مهمی را برای توسعه 
كسب وكار داخلی به بار آورد، لذا در این پژوهش سعی شده تا با ادغام داده های دو پایگاه سازمان 
توسعه تجارت ایران و گزارش رقابت پذیری جهانی، برخی از روابط مابین متغیرهای اصلی كسب وكار 

بررسی شود.
اجرای  كارگروه  و  هریتیج  بنیاد  شاخص های  برخی  از  بهره گیری  با  حاضر  پژوهش  درنهایت، 
كسب وكار )Doing Business( وضعیت منتخبی از  كشورهای درحال توسعه و توسعه یافته در هزینه 
 Expert( نرم افزار  )AHP( و  با كمک روش  منظور  این  به  قرار داده  است.  بررسی  را مورد  مبادله 
Choice11( معیارهای انتخابی توسط نخبگان وزن دهی شد و آنگاه به كمک روش )Topsis( با 

در نظر گرفتن وزن های به دست آمده و ارقام كّمی استخراج شده از بنیاد هریتیج و كارگروه اجرای 
كسب وكار )Doing Business( در فضای نرم افزار )SPSS( كشورهای منتخب براساس كمترین 

هزینه مبادله رتبه بندی شدند.

هزینه مبادله
زندگی اجتماعی بر پایه مبادله استوار است و هر مبادله ای هزینه هایی را نیز بر طرفین مبادله تحمیل 
می كند. به طور نمونه مبادله در مفهوم بازار در سه بخش انجام می گیرد، در ابتدا طرفین معامله یعنی 
عرضه كننده و تقاضاكننده به دنبال یافتن یکدیگر خواهند بود. آنگاه كه تمایل عرضه و تقاضا برای 
طرفین مبادله حاصل گردید مرحله ی دوم یعنی عقد قرارداد و اجرای آن فرآیند را پیش می برد و 
درنهایت اِعمال نظارت بر اجرای قرارداد و پایان تعهدات از سوی طرفین این فرآیند را خاتمه خواهد 
داد )شریف زاده و نادران، 1389(. چون مقصود طرفین مبادله برای حضور در معامالت، افزایش منافع 
اهداف  تا در سه بخش مذكور،  انجام می دهند  را  اقدامات و هزینه هایی  از همین روی  خویش است 
خود یعنی حداكثركردن مطلوبیت یا ثروت را محقق سازند. به این دست از هزینه های مرتبط با مراحل 
مختلف مبادله شامل هزینه های جست وجو، چانه زنی، اعمال قرارداد، نظارت بر حسن اجرای قرارداد و 

... كه در جریان مبادالت رخ می دهد هزینه مبادله می گویند )موسل1، 2009(.
اولین مفهوم هزینه مبادله با نام اصطکاک در اقتصاد پولی مورداستفاده قرار گرفت و علت آن هم 
این بود كه چون با ایجاد تخصیص به وسیله تقسیم كار و پیدایش كاالهای مازاد، مبادله ی كاالها مشروط 
با پول مطرح  به تعیین ارزش نسبی آن است، درنتیجه تعیین عوامل مؤثر بر ارزش كاالها در مبادله 

1 . MalitiMusole



54

گردید )تفضلی، 1388(. به همین دلیل پول در نقش تسهیل كننده مبادله و واحد شمارش، وارد میدان 
شد؛ بنابراین نهاد پولی با این بیان برای غلبه بر اصطکاک اقتصاد تهاتری پدیدار گشت و هزینه مبادله را 

كاهش داد )فورابان ورشتر1، 2000(.
اما به طور مشخص مقاله »ماهیت بنگاه« كوز2 در سال 1937 با بررسی نقش نهاد بنگاه در جانشینی با 
بازار، موجب پدیدارشدن اقتصاد نهادگرایی جدید و مفهومی شفاف تر از هزینه مبادله گردید. البته كوز 
به وضوح نامی از هزینه مبادله به میان نیاورد. او در مقاله خود با لحاظ كردن هزینه هایی در هریک از 
مراحل فرآیند مبادله، آموزه ی مسلط اقتصاد نئوكالسیک در بازار را كه سازوكار قیمت ها را مؤثرترین 
عامل در تخصیص كارایی منابع می دانست زیر سؤال برد و با پیش كشیدن فلسفه ی وجودی عاملی با نام 
مدیر كه وظیفه اش تخصیص منابع است، چنین بیان كرد كه استفاده از بازار بدون هزینه نیست و هرگاه 
هزینه های انجام دادن مبادله در بازار از منافع آن فراتر رود، عوامل اقتصادی ترجیح می دهند آن مبادله 

را در درون یک بنگاه اقتصادی تعهد نمایند تا در یک بازار.
پس از كوز اولین اقتصاددانی كه واژه هزینه مبادله را به كار برد كنت ارو3 )1969( بود. وی یکی 
از موانع تشکیل بازارها را هزینه مبادله می داند و هزینه مبادله را هزینه ای می پندارد كه در مقابل حركت 
مداوم نظام اقتصادی وجود دارد. وی معتقد است كه هزینه مبادله در اقتصاد به مثابه اصطکاک در علم 
فیزیک است. بارزل4 )1989( هزینه های انتقال )جابه جایی(، ضمانت، حفظ وحمایت حقوق را هزینه 
مبادله می داند. نورث5 )1990( هزینه های مبادله را به دو بخش بازاری و غیربازاری تقسیم بندی می كند. 
از دید او هزینه های جست وجوی اطالعات، هزینه انجام تعهدات با توجه به قوانین و مقررات مانند 
هزینه های افتتاح و اخذ مجوز، هزینه های بازاری هستند و هزینه هایی كه از بازار عبور نمی كنند و مشکل 
انتشار آلودگی و عدم رعایت حقوق مالکیت مرتبط اند  با مسائل خاصی چون  اندازه گیری دارند و 
هزینه جست وجوی  را  مبادله  هزینه   )2000( رشتر6  و  فورابان  می شوند.  نامیده  غیربازاری  هزینه های 
اطالعات، چانه زنی، هزینه اجرای سیاست و نظارت تلقی می كنند و تأكید می نمایند كه هزینه های مبادله 
همراه با فرایند مبادله )دامنه آن( افزایش می یابد. همچنین ماجرو و ریچمن7 )2006( در تعریف هزینه 

مبادله تأكید بر آن هزینه هایی دارند كه ناشی از عدم توانایی افراد برای پیش بینی و برنامه ریزی باشد.
برآیند مطالب فوق چنین می رساند كه هزینه هایی كه طرفین قراردادها برای كسب اطالعات، یا 
به خاطر عدم اجرای مفاد قرارداد از سوی طرفین مقابل یا به منظور نظارت و كنترل اعمال قانونی قرارداد 

متحمل می شوند را هزینه مبادله می گویند )رنانی، 1376: 147(.

1 . Furuboten&Richter
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به طور مشخص طرفین مبادله باید یکدیگر را جست وجو كنند، ازطریق عالیق مشترک با هم ارتباط 
برقرار كنند، راجع به یکدیگر بیشتر بدانند، هریک باید تعیین كند طرف معامله چه كسی است و آیا 
او قادر به انجام هر توافقی كه حاصل می شود، هست؟ جزئیات و شرایط دادوستد باید تشریح شود، 
تضمین های قانونی برای افراد لحاظ گردد )فورابان ورشتر،2000( كه جملگی هزینه هایی را بر دوش 
طرفین می گذارد كه معرف هزینه مبادله هستند حال آن كه هرقدر این هزینه ها باالتر باشد امکان فسخ 

مبادله بیشتر می شود.
فرض كنیم بحث موردنظر، مبادله ی عوامل تولید مانند نیروی كار در یک قرارداد میان كارگران و 
صاحبان بنگاه است كه هر دو طرف با اعمال رفتاری فرصت طلبانه می توانند هزینه ی مبادله را باال ببرند. 
به طور نمونه كارگران با رفتاری چون استفاده ی نادرست یا آسیب زدن به تجهیزات بنگاه، عدم دقت در 
كیفیت محصوالت تولیدی، استفاده های شخصی از وسایل بنگاه، ادعاهای نادرست درمورد بنگاه و یا 
سوابق كاری و یا مفاد قرارداد به مراجع قانونی و كارفرما با اعمال تبعیض های نژادی و جنسی یا سنی در 
پرداخت دستمزد یا آلودگی یا ناسالمی نیروی كار حركت های فرصت جویانه را داشته باشند )رنانی، 
1376: 361(. حركت فرصت طلبانه ی كارگران كارفرما را به كنترل و رفتار كارگر، برقراری سیستم ها 
و نصب دستگاه های شمارش گر و ... مجبور می كند و حركت فرصت طلبانه كارفرما هزینه های تشکیل 
اتحادیه و انجمن های مختلف را بر دوش كارگران می نهد كه هر دو حالت به نوعی هزینه مبادله در امر 

انتقال توانایی های كاری از نیروی كار به كارفرما را افزایش خواهد داد.
در باور نورث اولین و چشم گیرترین اثر هزینه مبادله، اثر مستقیم آن بر سرمایه گذاری است. او 
معتقد است افزایش هزینه مبادله باعث اخالل در بازار سرمایه می گردد )نورث،1990(. تأكید بر هزینه 
قرار  بررسی  مورد  بیشتر  اقتصاد جهانی كنونی  در  و  امروزه  بر فضای كسب وكار  تأثیر آن  و  مبادله 
می گیرد. اگر تا دیروز پایین آوردن هزینه عوامل تولید مدنظر قرار می گرفت، امروزه امور مربوط به 
هزینه مبادله برای سهولت ورود به بازار و ایجاد نقدینگی در بازار )مالپزی1، 1998( نیز در كنار عوامل 
تولید موردتوجه قرارگرفته است. به همین دلیل چنانچه در فضای كسب وكار هزینه مبادله چه در زمان 
شروع به كار و تأمین سرمایه و چه در دوران كار و چه در عرضه كاال افزایش یابد، بی تردید توان تولید 
و ارائه خدمات روبه كاهش می نهد و با افزایش هزینه كل و كاهش تولید، اشتغال، رشد اقتصادی و 

حجم و میزان مبادالت روبه رو خواهیم شد.

شاخص سازی هزینه مبادله به وسیله محیط نهادی
توجه به مبادله به عنوان خاستگاه هزینه مبادله باعث شده است تا مفهوم هزینه مبادله از سه منظر بازار، 
بنگاه و نهاد مورد بررسی قرار گیرد. دیدگاه اول هزینه مبادله را وابسته به بازارها می داند و بازار را 

1 . Malpezzi
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مبادله  هزینه  كاهش  در  مهم  عاملی  تقاضاكننده  و  عرضه كننده  میان  ترتیبات  شکل دهنده  به عنوان 
می پندارد. دیدگاه دوم به طوركلی بر هزینه مبادله بنگاه و سازمان توجه دارد و تمركز اصلی خود را به 
ارتباط اندازه بنگاه و ساختار درونی آن با بازارها معطوف كرده است و در دیدگاه سوم نقش نهادهای 

اقتصادی در بازار و بنگاه ها برجسته شده و هزینه مبادله را به تغییرات نهادی مرتبط دانسته است.
ادبیات نهادهای اقتصادی به عنوان عاملی تعیین كننده در رفتار اقتصادی مردم، مفهومی ناآشنا برای 
بنیان گذاران رشته اقتصاد و به ویژه آدام اسمیت و سایر دانشمندان آن زمان نبوده  است اما گذر زمان 
این مفهوم را از تحلیل های اقتصادی دور نمود. پس از مدتی با ظهور مکتب تاریخی آلمان و به ویژه 
اقتصاد نهادگرای قدیم بار دیگر نهادهای اقتصادی موردتوجه قرار گرفتند. ولی مجدداً بعد از جنگ 
جهانی دوم برای مدتی به حاشیه رفتند یا به قولی به رشته جامعه شناسی تبعید شدند تا اینکه با ظهور 
اقتصاد نهادگرای جدید نهادهای اقتصادی دوباره به عرصه اقتصاد بازگشتند و این بار جایگاه خود را 

تثبیت كردند.
اقتصاد نهادگرای جدید كه عمدتاً در آرای رونالد كوز، داگالس نورث و الیور ویلیامسون تکوین 
یافته است با اتخاذ رهیافتی میان رشته ای علم اقتصاد، حقوق، نظریه سازمان، علم سیاست، جامعه شناسی 
و انسان شناسی را به هدف فهم نهادهای اجتماعی، سیاسی و تجاری تركیب می كند تا از این منظر تأثیر 
ترتیبات و چارچوب های نهادی جامعه بر الگوی رفتاری افراد و واكنش متفاوت كنشگران اقتصادی را 

در شرایط نهادی حاكم بر جامعه تبیین نماید.
نوع سامان دهی  تعیین  افراد در  نهادی و  متقابل محیط  تأثیرات  بر  تأكیدات ویلیامسون1 )1970( 
مبادالت )ویلیامسون، 1970( و ادعای رودفورد2 )1994( مبنی بر نقش نهادها به عنوان بن مایه اصلی 
اقتصاد نهادگرای قدیم و نهادگرای جدید در شکل دادن رفتارهای كارگزاران اقتصادی و عملکرد 
اقتصادی )رودفورد، 1994( مهر تأییدی بر نقش نهادها و محیط نهادی در میزان وقوع هزینه مبادله است.

به طور معمول گفته  ندارد ولی  اقتصاددانان وجود  میان  نهادها،  هرچند اجماع نظری در تعریف 
با  افراد  متقابل  روابط  و  به خواسته ها، كنش ها  قیودی هستند كه  و  بازی  قوانین  نهادها،  می شود كه 
یکدیگر شکل داده و راهنمای كنش متقابل انسان می باشد و كاركرد آن تأسیس یک ساختار نظام مند 
نهادها،  از  نهفته در مبادالت بشری است )نورث، 1990(. مجموعه ای  انگیزه های  با ثبات در میان  و 
محیطی را تشکیل خواهند داد كه با نام محیط نهادی شناخته می شود و روشن می سازد كه در گستره ی 
اقتصاد امکان شکل گیری چه سازمان هایی وجود دارد و چه استراتژی هایی برای سازمان قابل  یک 
پیگیری است. به عبارتی قوانین و مقررات جاری اعم از قانون اساسی، قوانین عادی، آیین نامه ها و ... و 
سیاست های حاكم بر تدوین و اجرای آن ها از مؤلفه های اصلی تشکیل دهنده محیط نهادی در هر كشور 

1 . Wiliamson
2 . Rutherford
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به شمار می رود )جوسکو1، 2008( كه رویه ها و استانداردهای محیط عمومی اقتصاد را مشخص می كند.
با این تفاسیر می توان گفت كه رفتارهای متقابل در محیط نهادی از برآیند نهادهای رسمی و   
غیررسمی شکل گرفته است. نهادهای رسمی شامل قانون ها و قواعدی است كه از طرف قانون گذار 
و یا عمدتاً دولت تعیین می گردد و نهادهای غیررسمی، قواعد اخالقی و هنجارهای ارزشی است كه 
آداب ورسوم، سنت و عرف حاكم در هر جامعه آن ها را مشخص كرده است. درنتیجه باوجود نهادهای 
رسمی و غیررسمی، حقوق افراد در محیط های اقتصادی به شکل قانونی و اقتصادی شرح می گردد. در 
این رابطه حقوق قانونی افراد، حق تعریف شده به وسیله دولت از سوی قانون و عرف است كه در قالب 
نهادهای رسمی و غیررسمی گنجانده می شود و حقوق اقتصادی، توانایی افراد برای انجام كار به منظور 
كسب یک دارایی است )لیا و وبستر2، 2003(. به دیگر سخن هر فرد برای ورود به عرصه كسب وكار 
در عین توجه به توانایی های اقتصادی خود باید به قوانین و رسوم حاكم بر فضاهای اقتصادی نیز نظر 
داشته باشد. حال آن كه هرقدر حقوق قانونی افراد با حقوق اقتصادی فاصله داشته و قوانین و آداب 
پیچیده و دست وپاگیری موجود باشد، راه برای فرصت طلبی و پرداخت های غیر قانونی باالتر و درنتیجه 
هزینه مبادله سیر صعودی می گیرد. بدیهی است وجود مقررات زاید، فساد مالی را رقم می زند )تانزی3، 
1998( و بیشترین هزینه ها زمانی اتفاق می افتد كه طرفین مبادله با محدودیت های رسمی و غیررسمی 
در شکل گیری مبادله مواجه باشند و در بدترین حالت ممکن باوجود چنین هزینه هایی انجام مبادله 

غیرممکن گردد )شولتز4، 2001(.
فضای كسب وكار نمونه ای بارز از محیط نهادی است كه تمامی فاكتورهای نهادی اعم از نهادهای 
رسمی و غیررسمی در شکل گیری و سرعت بخشیدن به آن تأثیر بسزایی دارند. محیطی كه با سرعت و 
سهولت بخشیدن به كسب وكار و جذب سرمایه گذاری زمینه تحریک رشد و توسعه اقتصادی را فراهم 
آورد، محیط نهادی امن و آزاد شمرده می شود به عبارتی هرقدر در بستر كسب وكار حقوق قانونی و 
اقتصادی افراد شفاف تر و آزادانه تر بیان گردد و محدودیت های رسمی و غیررسمی كاهش یابد، آنگاه 
تمایل افراد برای ورود به كسب وكار افزایش می یابد و شاهد جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در 
چنین بستری خواهیم بود. با چنین نگاهی ایجاد محیط امن و آزاد یک ضرورت در كاهش هزینه مبادله 
پنداشته می شود و می توان شاخص های امنیت، سهولت و آزادی كسب وكار را به عنوان شاخص های 
هزینه مبادله معرفی نمود. برای دست یافتن به این مهم به آمار دو سازمان بانک جهانی و بنیاد هریتیج كه 

آزادی و امنیت اقتصادی را نشان می دهند، اشاره می گردد.
كارگروه اجرای كسب وكار )Doing Business( بانک جهانی با توجه به چرخه كسب وكار 

1 . Joskow
2 . Lia& Webster
3 . Tanzi
4 . Sholtz
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از زمان شکل گیری تا انحالل و وجود قوانین و مقررات كسب وكار، تحمیل هزینه های گوناگون و 
صرف زمان در این چرخه، ساالنه شاخص هایی كّمی و عینی درخصوص مقررات مربوط به آغاز یک 
كسب وكار و طی مراحل دیگر تا تعطیلی آن برای قریب به 190 كشور جهان را تهیه می نماید. این 

شاخص های ده گانه به شرح زیر مطرح می گردند:
مدت زمان - 1 مراحل،  تعداد  ازنظر  را  شركت  ثبت  فرآیند  شاخص  این  كسب وكار:  شروع 

موردنیاز و هزینه صرف  شده برای آغاز فعالیت در نظر می گیرد.
اخـذ مجوزهـا: شـامل تمامی فرآینـد الزم الرعایه برای اخـذ مجوزهای موردنیاز تا تأسـیس و - 2

راه انـدازی یک كارگاه می باشـد كه مطالعه موردی این شـاخص نشـان دهنده تعـداد مراحل، 
مدت زمـان و هزینـه صـرف شـده بـرای دریافـت مجوزهـای موردنیـاز بـا اسـتاندارد معین هر 

كشـور است.
شاخص  استخدام  و اخراج نیروی كار: میزان دشواری استخدام، انعطاف ناپذیری ساعت كار، - 3

دشواری اخراج، هزینه استخدام و هزینه اخراج را می سنجد.
ثبت مالکیت: فرآیند الزم به منظور ثبت دارایی در دفتر اسناد رسمی است. تعداد مراحل، - 4

مدت زمان و هزینه های مترتب بر ثبت مالکیت در دفاتر اسناد رسمی سنجش می شود. به عنوان 
مطالعه موردی فرایند كامل خرید یک زمین، ساختمان و انتقال حق مالکیت آن از یک فرد به 

فرد دیگر نشان دهنده این شاخص است.
اخذ اعتبار: این شاخص میزان توانمندی و امکان سنجش گسترده، دقت اطالعات اعتباری - 5

و میزان پوشش اطالعات مالی افراد حقیقی و حقوقی است كه توسط بخش دولتی یا بخش 
خصوصی ثبت و در اختیار سایر سازمان ها یا افراد قرار داده می شود تا براساس اعتبار تعیین 

شده به ارزیابی فعاالن اقتصادی بپردازند.
حمایت از سرمایه گذاران )سهام داران(: در این شاخص بررسی می شود كه صاحبان سرمایه - 6

تا چه اندازه موردحمایت نهادهای قانونی و رسمی هستند به ویژه در معامالتی كه در آن ها 
منافع مدیران با منافع شركت یا منافع دولت در تعارض است. این شاخص میزان علنی بودن 
)افشا( مبادالت مالی، میزان پاسخ گویی مدیر، سهولت شکایت برای سهام دار و توان حمایت 

از سرمایه گذار را دربر می گیرد.
پرداخت مالیات: این شاخص مأخذ تعلق مالیات، دفعات پرداخت، زمان تعیین و پرداخت و - 7

كل مالیات قابل پرداخت را برحسب درصد از سود حاصل از فعالیت های اقتصادی را ارزیابی 
می كند.

)از - 8 برای صادرات  روز  تعداد  و  اسناد  تعداد  امضا،  تعداد  مراحل،  تعداد  فرامرزی:  تجارت 
بسته بندی در كارخانه تا خروج از بندر(، میزان تعرفه  ها و عوارض و همچنین تعداد مراحل، 
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تعداد امضا، تعداد اسناد و تعداد روز برای واردات )از پهلو گرفتن كشتی در بندر تا تحویل 
محموله به انبار كارخانه( و میزان تعرفه ها و عوارض را می سنجد. در مطالعه موردی صدور و 

ورود یک محموله استاندارد از راه دریایی در نظر گرفته می شود.
انحالل یک فعالیت: تعداد مرحله، زمان الزم برای دادرسی )روز( و هزینه پرداخت شده برای - 9

پایان دادن به یک فعالیت اقتصادی در این شاخص مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.
توزیع - 10 اعالم ورشکستگی و چگونگی  برای  قراردادها: زمان و هزینه الزم  بودن  الزام آور 

دارایی های شركت ورشکسته میان طلبکاران را دربر می گیرد.
بدیهی است هرقدر این مراحل مشکل تر، پیچیده تر و پرهزینه تر باشند انگیزه افراد و اشخاص حقیقی و 

حقوقی برای انجام و گسترش فعالیت های اقتصادی در فضای كسب وكار كم تر خواهد شد.
بنیاد هریتیج نیز با رویکرد امنیت سرمایه گذاری به محیط نهادی می نگرد و طبق این رویکرد دولت ها 
با فشار یا اجبار بیش ازحد محیط سرمایه گذاری اقتصادی را ناامن می سازند. از همین روی این بنیاد معیار 
آزادی اقتصادی را در دو بعد روابط خارجی و داخلی كشورها در ده شاخص به قرار زیر دنبال می كند:

آزادی كسب وكار: این شاخص به میزان آزادی هر كشور از بروكراسی های اداری و قوانین - 1
زاید در فضای كسب وكار می پردازد.

شاخص آزادی تجارت: این شاخص مربوط است به میزان تعرفه هایی كه بر واردات كاالهای - 2
خارجی اعمال می گردد. برای محاسبه این شاخص میزان محدودیت تعرفه ای و غیرتعرفه ای 

مدنظر است.
شاخص آزادی مالی: این شاخص بر موضوع مالیات تمركز دارد. مالیات ابزاری است كه دولت - 3

برای تأمین مخارج خود از آن استفاده می نماید و فعالیت های اقتصادی افراد و شركت ها از آن 
متأثر می شود. در این شاخص سه متغیر مدنظر است. حداكثر نرخ مالیات بر درآمد افراد، حداكثر 
نرخ مالیات بر بنگاه ها و شركت ها و میزان درآمد دولت ازطریق مالیات )درصد از تولید ناخالص 

داخلی(.
شاخص مخارج دولت: میزان مخارج دولت )درصد نسبت به GDP( در بسیاری از مطالعات - 4

اقتصادی به عنوان یک متغیر واسطه ای و معیاری برای سنجش اندازه دولت استفاده می شود و 
زیاد بودن مخارج دولت نسبت به درآمد ملی )G/GDP( نشان دهنده بزرگ تر بودن اندازه 

دولت است.
آزادی پولی: دو آفت برای بازارهای اقتصادی، دخالت و كنترل دولت در قیمت ها و نرخ تورم - 5

زیاد می باشد. شاخص آزادی پولی دربرگیرنده این دو متغیر است. برای محاسبه این شاخص با 
استفاده از فرمول هایی میانگین تورم سه سال گذشته و میزان كنترل دولت بر قیمت ها محاسبه 

می گردد.



60

آزادی سرمایه گذاری: كشوری كه سرمایه گذاری در آن با حداقل محدودیت های قانونی - 6
و بوروكراتیک امکان پذیر باشد و ورود و خروج سرمایه ها در عرصه های بین المللی بدون 
محدودیت و به آسانی انجام گیرد می تواند امتیاز مناسبی برای این شاخص به خود اختصاص 

دهد.
آزادی - 7 میزان  و  بیمه  و  بانکداری  بخش  در  دولتی  كنترل  و  مالکیت  اعتبار:  تأمین  آزادی 

مؤسسات مالی در تعیین نحوه تأمین اعتبار از عوامل مؤثر بر تعیین امتیاز برای این شاخص 
است.

حقوق مالکیت: قانون كپی رایت و علی الخصوص استفاده وسیع و رایگان از نرم افزارها از - 8
عوامل مرتبط با كاهش امتیاز در این شاخص است.

آزادی از رشـوه و فسـاد: این شـاخص به نوعی حکایت از وجود فسـاد در فضای كسـب وكار - 9
از جنبه هایـی چـون فسـاد بدنـه دولـت، سـاختار قضایـی و اجرایـی دارد. در محاسـبه ایـن 
شـاخص از شـاخص درک فسـاد )CPI( كـه توسـط سـازمان بین المللـی شـفافیت محاسـبه 

می شـود، اسـتفاده می گـردد.
حداقل - 10 نسبت  همچون  متغیرهایی  از  شاخص  این  محاسبه  برای  كار:  نیروی  بازار  آزادی 

دستمزد به میانگین ارزش افزوده هر كارگر، میزان نا مناسب بودن ساعات كار، میزان سختی 
اخراج كارگر اضافی و وجوه پرداختی بابت انفصال ازخدمت استفاده می شود.

رویکردهای تصمیم گیری چندمعیاره
كه  دارد  اشاره  مسئله  حل  از  رویکردی  به  و  است  ریاضی  مدل های  از  چندشاخصه  تصمیم گیری 
تصمیم گیرنده قصد دارد تا با توجه به هدف موردنظر و با در نظر گرفتن شاخص های پیش روی، بهترین 
گزینه را از میان گزینه های موجود انتخاب نماید )اكبری و زاهدی كیوان، 1387(. یک سیستم پشتیبانی 
گزینه ها،  بدهد،  را  آن  در  تجدیدنظر  و  مسئله  امکان صورت بندی  باید  شاخصه  چند  تصمیم گیری 
افراد مختلف را درمورد  معیارهای مختلف كّمی و كیفی را در تصمیم گیری دخالت دهد، نظرات 
گزینه ها و معیارها لحاظ كند، امکان تلفیق قضاوت ها را فراهم سازد و بر مبنای یک نظریه قوی استوار 
باشد. روش های )MADM ( به سهولت كاربرد معروف هستند. رویه های تركیبی )چنانچه به درستی 
تركیب شوند( می توانند این نقطه قوت را حفظ كنند و منابع چندگانه ای از دانش و تجربه ایجاد كنند؛ 
 )Topsis( و )AHP( بنابراین این پژوهش به منظور دستیابی به تصمیمات كاراتر از تركیب دو رویکرد

كه نقاط ضعف هریک با نقاط قوت دیگری جبران می شود، استفاده می كند.
منطق زیربنایی روش )Topsis( )روش منظم كردن ترجیحات با تشابه به راه حل ایده آل(، تعریف 
راه حل ایده آل مثبت و ایده آل منفی بوده و مبنای آن بر این است كه ابتدا ایده آل مثبت )بهترین حالت( 
و ایده آل منفی )بدترین حالت( را برای هریک از شاخص ها یافته و سپس فاصله هر گزینه از ایده آل 
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مثبت و منفی محاسبه شود، گزینه منتخب گزینه ای است كه كمترین فاصله را از ایده آل های مثبت 
و بیشترین فاصله را از ایده آل های منفی داشته باشد این تکنیک طوری طراحی شده است كه طراح 
می تواند نوع شاخص ها را ازلحاظ تأثیر مثبت و منفی داشتن بر هدف تصمیم گیری در مدل دخالت دهد 
)اكبری و كیوان زاهدی، 1387(. به طور خالصه راه حل ایده آل مثبت تركیبی از بهترین ارزش های در 

دسترس معیارها و راه حل ایده آل منفی شامل بدترین ارزش های قابل دسترس معیارها است.
روش )AHP( با تركیب نظرات كارشناسان، سیستم تصمیم گیری پیچیده را به سیستم سلسله مراتبی 
ساده تبدیل می كند. سپس با استفاده از مقایسات زوجی، روش ارزیابی برحسب مقیاس به منظور بررسی 
به تصمیم گیرنده امکان  این است كه  این روش  از ویژگی های جالب  انجام می شود.  اهمیت نسبی، 
می دهد تا بتواند قضاوت های شخصی و تجربیات خویش را عالوه بر اهداف مسئله در فرآیند حل 
مسئله تصمیم گیری دخالت دهد )اكبری و كیوان زاهدی، 1387(. رویه )AHP( شامل شش مرحله 
اساسی است: 1- باید مسئله بدون ساختار را تعریف نموده، اهداف و پیامدها را به روشنی بیان كرد. 
2- مسئله پیچیده را توسط عناصر تصمیم )معیارها و گزینه ها( به یک ساختار سلسله مراتبی تبدیل نمود. 
3- یک مقایسه زوجی بین عناصر انجام داد. 4- عناصر اصلی را به وسیله ماتریس تشکیل شده تخمین زد. 
5- سازگاری معیارها را بررسی نمود. 6- وزن دهی های نسبی را به منظور رسیدن به وزن نهایی عناصر با 

یکدیگر جمع كرد )لی و چن1، 2008(.
هزینه شاخص های  و  زمان  باعث كاهش  نهادی  محیط  و  اقتصادی  فضای  چنانچه  است  روشن 
كسب وكار گردد و درجه آزادی در شاخص های آزادی اقتصادی را باال ببرد آنگاه مبادالت روان تر 
شاخص های  میزان  هرقدر  درنتیجه  یافت.  خواهد  كاهش  مبادله  هزینه  و  می گیرند  انجام  سریع تر  و 
موردتوجه )Doing Business( كاهش و شاخص های بنیاد هریتیج افزایش یابد، فضای امن و آزاد 
اقتصادی فراهم، امکان جذب سرمایه بیشتر و بالطبع هزینه مبادله كاهش خواهد یافت. ازهمین روی 
شاخص های باال در هر دو نهاد بانک جهانی )كارگروه Doing Business( و بنیاد هریتیج به عنوان 

شاخص های هزینه مبادله كه تعریف كننده محیط نهادی و تغییرات نهادی هستند معرفی می گردد.

 )Topsis-AHP(روش ترکیبی
روش Topsis نیازمند رویه ای كارا است تا اهمیت نسبی شاخص های مختلف را با توجه به هدف تعیین 
كند. از همین روی روش )AHP( چنین نیازی را برآورده می سازد. به عبارتی روش )AHP( براساس 
نظر نخبگان میزان اهمیت معیارها را تعیین و شیوه )Topsis( از آن بهره می گیرد؛ بنابراین به منظور 
 )AHP - Topsis( دستیابی به مزایای هر دو روش در رتبه بندی و انتخاب بهترین گزینه، روش تركیبی

استفاده می شود كه مراحل در گام های زیر پیش خواهند رفت:
گام اول: تعیین اهداف و شناسایی شاخص های ارزیابی مرتبط با موضوع

1 . Lee & Chen
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گام دوم: تشکیل ماتریس تصمیم بر مبنای اطالعات موجود شاخص ها. در این ماتریس، عنصر 
ام است.

ام  𝑗𝑗دهنده ارزش شذار   نشان 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖این ماتریس، عنصر ها. درمبنای اطالعات موجود شار  : تشکی  ماتریس تصمیخ برگام دوم
 ام است. 𝑖𝑖برای گیینه 

 دست آوردن ماتریس تصمیخ نرمال با استفاده از رابطه زیر:: بهگام سوم
 

، 𝑗𝑗در ممایسذه بذا شذار   𝑖𝑖دهنده ترجیح شذار  نشان 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖های ممایسه زوجی. در این ماتریس عنصر: تشکی  ماتریسگام چهارم
 مطابق با نظر نخبگان است.

 ایجادشدهاین ماتریس از میانگین هندسی ماتریس ممایسات زوجی نظرات نخبگان  : تشکی  ماتریس ممایسه زوجی جامع.پنجمگام 
 شود.می ( محاسبههاو با توجه به آن وزن معیارها )شار 

جذامع محاسذبه سذازی مذاتریس ممایسذه زوجذی ممیذاس: تعیین اهمیت نسبی هر شار . وزن نسبی هر شار  پس از بذیگام ششم
 .شودمی

کذه از 𝑊𝑊𝑖𝑖)مذاتریس تصذمیخ نرمذال( در وزن مربوطذه  𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖این ماتریس با ضرب مذاتریس . 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖: محاسبه ماتریس نرمال وزینگام هفتم 
 آید.می دستبهحاص  آمده  AHPروش 

 
 صورت:( بهح راهآل منفی )بدترین ح  ایدهو راه( ح راهآل مثبت )بهترین ایده ح راهدست آوردن : بهگام هشتم 

 
 باشند.می گیریهای مثبت و منفی در مسئله تصمیخترتیب معرف مجموعه اندیس و شار به +𝐽𝐽و  −𝐽𝐽در این روابن
 آل مثبت و منفی به کمج فاصله اقلیدسی و روابن زیر:ح  ایده: محاسبه فاصله هر گیینه تا راهگام نهم

 
 
 

 آل با استفاده از رابطه زیر:ح  ایدهنسبی هر گیینه به راه محاسبه نیدیکی :گام دهم
 
 
 

هذا باشذد، نسذبت بذه سذایر گیینذه 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖فاصذله نسذبی تذرینبیرگای که دارای ها. در این مرحله گیینهبندی گیینه: رتبهگام یازدهم
 .(1387ری و کیوان زاهدی، نمود ) بابترین رتبه را کسب رواهد

 
 

ام برای گزینه  ام  𝑗𝑗دهنده ارزش شذار   نشان 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖این ماتریس، عنصر ها. درمبنای اطالعات موجود شار  : تشکی  ماتریس تصمیخ برگام دوم
 ام است. 𝑖𝑖برای گیینه 

 دست آوردن ماتریس تصمیخ نرمال با استفاده از رابطه زیر:: بهگام سوم
 

، 𝑗𝑗در ممایسذه بذا شذار   𝑖𝑖دهنده ترجیح شذار  نشان 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖های ممایسه زوجی. در این ماتریس عنصر: تشکی  ماتریسگام چهارم
 مطابق با نظر نخبگان است.

 ایجادشدهاین ماتریس از میانگین هندسی ماتریس ممایسات زوجی نظرات نخبگان  : تشکی  ماتریس ممایسه زوجی جامع.پنجمگام 
 شود.می ( محاسبههاو با توجه به آن وزن معیارها )شار 

جذامع محاسذبه سذازی مذاتریس ممایسذه زوجذی ممیذاس: تعیین اهمیت نسبی هر شار . وزن نسبی هر شار  پس از بذیگام ششم
 .شودمی

کذه از 𝑊𝑊𝑖𝑖)مذاتریس تصذمیخ نرمذال( در وزن مربوطذه  𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖این ماتریس با ضرب مذاتریس . 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖: محاسبه ماتریس نرمال وزینگام هفتم 
 آید.می دستبهحاص  آمده  AHPروش 

 
 صورت:( بهح راهآل منفی )بدترین ح  ایدهو راه( ح راهآل مثبت )بهترین ایده ح راهدست آوردن : بهگام هشتم 

 
 باشند.می گیریهای مثبت و منفی در مسئله تصمیخترتیب معرف مجموعه اندیس و شار به +𝐽𝐽و  −𝐽𝐽در این روابن
 آل مثبت و منفی به کمج فاصله اقلیدسی و روابن زیر:ح  ایده: محاسبه فاصله هر گیینه تا راهگام نهم

 
 
 

 آل با استفاده از رابطه زیر:ح  ایدهنسبی هر گیینه به راه محاسبه نیدیکی :گام دهم
 
 
 

هذا باشذد، نسذبت بذه سذایر گیینذه 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖فاصذله نسذبی تذرینبیرگای که دارای ها. در این مرحله گیینهبندی گیینه: رتبهگام یازدهم
 .(1387ری و کیوان زاهدی، نمود ) بابترین رتبه را کسب رواهد

 
 

ام  𝑗𝑗دهنده ارزش شذار   نشان 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖این ماتریس، عنصر ها. درمبنای اطالعات موجود شار  : تشکی  ماتریس تصمیخ برگام دوم نشان  دهنده ارزش شاخص
 ام است. 𝑖𝑖برای گیینه 

 دست آوردن ماتریس تصمیخ نرمال با استفاده از رابطه زیر:: بهگام سوم
 

، 𝑗𝑗در ممایسذه بذا شذار   𝑖𝑖دهنده ترجیح شذار  نشان 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖های ممایسه زوجی. در این ماتریس عنصر: تشکی  ماتریسگام چهارم
 مطابق با نظر نخبگان است.

 ایجادشدهاین ماتریس از میانگین هندسی ماتریس ممایسات زوجی نظرات نخبگان  : تشکی  ماتریس ممایسه زوجی جامع.پنجمگام 
 شود.می ( محاسبههاو با توجه به آن وزن معیارها )شار 

جذامع محاسذبه سذازی مذاتریس ممایسذه زوجذی ممیذاس: تعیین اهمیت نسبی هر شار . وزن نسبی هر شار  پس از بذیگام ششم
 .شودمی

کذه از 𝑊𝑊𝑖𝑖)مذاتریس تصذمیخ نرمذال( در وزن مربوطذه  𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖این ماتریس با ضرب مذاتریس . 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖: محاسبه ماتریس نرمال وزینگام هفتم 
 آید.می دستبهحاص  آمده  AHPروش 

 
 صورت:( بهح راهآل منفی )بدترین ح  ایدهو راه( ح راهآل مثبت )بهترین ایده ح راهدست آوردن : بهگام هشتم 

 
 باشند.می گیریهای مثبت و منفی در مسئله تصمیخترتیب معرف مجموعه اندیس و شار به +𝐽𝐽و  −𝐽𝐽در این روابن
 آل مثبت و منفی به کمج فاصله اقلیدسی و روابن زیر:ح  ایده: محاسبه فاصله هر گیینه تا راهگام نهم

 
 
 

 آل با استفاده از رابطه زیر:ح  ایدهنسبی هر گیینه به راه محاسبه نیدیکی :گام دهم
 
 
 

هذا باشذد، نسذبت بذه سذایر گیینذه 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖فاصذله نسذبی تذرینبیرگای که دارای ها. در این مرحله گیینهبندی گیینه: رتبهگام یازدهم
 .(1387ری و کیوان زاهدی، نمود ) بابترین رتبه را کسب رواهد

 
 

گام سوم: به دست آوردن ماتریس تصمیم نرمال با استفاده از رابطه زیر:

 نشان دهنده ترجیح 

ام  𝑗𝑗دهنده ارزش شذار   نشان 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖این ماتریس، عنصر ها. درمبنای اطالعات موجود شار  : تشکی  ماتریس تصمیخ برگام دوم
 ام است. 𝑖𝑖برای گیینه 

 دست آوردن ماتریس تصمیخ نرمال با استفاده از رابطه زیر:: بهگام سوم
 

، 𝑗𝑗در ممایسذه بذا شذار   𝑖𝑖دهنده ترجیح شذار  نشان 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖های ممایسه زوجی. در این ماتریس عنصر: تشکی  ماتریسگام چهارم
 مطابق با نظر نخبگان است.

 ایجادشدهاین ماتریس از میانگین هندسی ماتریس ممایسات زوجی نظرات نخبگان  : تشکی  ماتریس ممایسه زوجی جامع.پنجمگام 
 شود.می ( محاسبههاو با توجه به آن وزن معیارها )شار 

جذامع محاسذبه سذازی مذاتریس ممایسذه زوجذی ممیذاس: تعیین اهمیت نسبی هر شار . وزن نسبی هر شار  پس از بذیگام ششم
 .شودمی

کذه از 𝑊𝑊𝑖𝑖)مذاتریس تصذمیخ نرمذال( در وزن مربوطذه  𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖این ماتریس با ضرب مذاتریس . 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖: محاسبه ماتریس نرمال وزینگام هفتم 
 آید.می دستبهحاص  آمده  AHPروش 

 
 صورت:( بهح راهآل منفی )بدترین ح  ایدهو راه( ح راهآل مثبت )بهترین ایده ح راهدست آوردن : بهگام هشتم 

 
 باشند.می گیریهای مثبت و منفی در مسئله تصمیخترتیب معرف مجموعه اندیس و شار به +𝐽𝐽و  −𝐽𝐽در این روابن
 آل مثبت و منفی به کمج فاصله اقلیدسی و روابن زیر:ح  ایده: محاسبه فاصله هر گیینه تا راهگام نهم

 
 
 

 آل با استفاده از رابطه زیر:ح  ایدهنسبی هر گیینه به راه محاسبه نیدیکی :گام دهم
 
 
 

هذا باشذد، نسذبت بذه سذایر گیینذه 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖فاصذله نسذبی تذرینبیرگای که دارای ها. در این مرحله گیینهبندی گیینه: رتبهگام یازدهم
 .(1387ری و کیوان زاهدی، نمود ) بابترین رتبه را کسب رواهد

 
 

گام چهارم: تشکیل ماتریس های مقایسه زوجی. در این ماتریس عنصر
، مطابق با نظر نخبگان است. ام  𝑗𝑗دهنده ارزش شذار   نشان 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖این ماتریس، عنصر ها. درمبنای اطالعات موجود شار  : تشکی  ماتریس تصمیخ برگام دوم

 ام است. 𝑖𝑖برای گیینه 
 دست آوردن ماتریس تصمیخ نرمال با استفاده از رابطه زیر:: بهگام سوم

 
، 𝑗𝑗در ممایسذه بذا شذار   𝑖𝑖دهنده ترجیح شذار  نشان 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖های ممایسه زوجی. در این ماتریس عنصر: تشکی  ماتریسگام چهارم

 مطابق با نظر نخبگان است.
 ایجادشدهاین ماتریس از میانگین هندسی ماتریس ممایسات زوجی نظرات نخبگان  : تشکی  ماتریس ممایسه زوجی جامع.پنجمگام 

 شود.می ( محاسبههاو با توجه به آن وزن معیارها )شار 
جذامع محاسذبه سذازی مذاتریس ممایسذه زوجذی ممیذاس: تعیین اهمیت نسبی هر شار . وزن نسبی هر شار  پس از بذیگام ششم

 .شودمی
کذه از 𝑊𝑊𝑖𝑖)مذاتریس تصذمیخ نرمذال( در وزن مربوطذه  𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖این ماتریس با ضرب مذاتریس . 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖: محاسبه ماتریس نرمال وزینگام هفتم 

 آید.می دستبهحاص  آمده  AHPروش 

 
 صورت:( بهح راهآل منفی )بدترین ح  ایدهو راه( ح راهآل مثبت )بهترین ایده ح راهدست آوردن : بهگام هشتم 

 
 باشند.می گیریهای مثبت و منفی در مسئله تصمیخترتیب معرف مجموعه اندیس و شار به +𝐽𝐽و  −𝐽𝐽در این روابن
 آل مثبت و منفی به کمج فاصله اقلیدسی و روابن زیر:ح  ایده: محاسبه فاصله هر گیینه تا راهگام نهم

 
 
 

 آل با استفاده از رابطه زیر:ح  ایدهنسبی هر گیینه به راه محاسبه نیدیکی :گام دهم
 
 
 

هذا باشذد، نسذبت بذه سذایر گیینذه 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖فاصذله نسذبی تذرینبیرگای که دارای ها. در این مرحله گیینهبندی گیینه: رتبهگام یازدهم
 .(1387ری و کیوان زاهدی، نمود ) بابترین رتبه را کسب رواهد

 
 

 در مقایسه با شاخص
ام  𝑗𝑗دهنده ارزش شذار   نشان 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖این ماتریس، عنصر ها. درمبنای اطالعات موجود شار  : تشکی  ماتریس تصمیخ برگام دوم
 ام است. 𝑖𝑖برای گیینه 

 دست آوردن ماتریس تصمیخ نرمال با استفاده از رابطه زیر:: بهگام سوم
 

، 𝑗𝑗در ممایسذه بذا شذار   𝑖𝑖دهنده ترجیح شذار  نشان 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖های ممایسه زوجی. در این ماتریس عنصر: تشکی  ماتریسگام چهارم
 مطابق با نظر نخبگان است.

 ایجادشدهاین ماتریس از میانگین هندسی ماتریس ممایسات زوجی نظرات نخبگان  : تشکی  ماتریس ممایسه زوجی جامع.پنجمگام 
 شود.می ( محاسبههاو با توجه به آن وزن معیارها )شار 

جذامع محاسذبه سذازی مذاتریس ممایسذه زوجذی ممیذاس: تعیین اهمیت نسبی هر شار . وزن نسبی هر شار  پس از بذیگام ششم
 .شودمی

کذه از 𝑊𝑊𝑖𝑖)مذاتریس تصذمیخ نرمذال( در وزن مربوطذه  𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖این ماتریس با ضرب مذاتریس . 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖: محاسبه ماتریس نرمال وزینگام هفتم 
 آید.می دستبهحاص  آمده  AHPروش 

 
 صورت:( بهح راهآل منفی )بدترین ح  ایدهو راه( ح راهآل مثبت )بهترین ایده ح راهدست آوردن : بهگام هشتم 

 
 باشند.می گیریهای مثبت و منفی در مسئله تصمیخترتیب معرف مجموعه اندیس و شار به +𝐽𝐽و  −𝐽𝐽در این روابن
 آل مثبت و منفی به کمج فاصله اقلیدسی و روابن زیر:ح  ایده: محاسبه فاصله هر گیینه تا راهگام نهم

 
 
 

 آل با استفاده از رابطه زیر:ح  ایدهنسبی هر گیینه به راه محاسبه نیدیکی :گام دهم
 
 
 

هذا باشذد، نسذبت بذه سذایر گیینذه 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖فاصذله نسذبی تذرینبیرگای که دارای ها. در این مرحله گیینهبندی گیینه: رتبهگام یازدهم
 .(1387ری و کیوان زاهدی، نمود ) بابترین رتبه را کسب رواهد

 
 

شاخص
گام پنجم: تشکیل ماتریس مقایسه زوجی جامع. این ماتریس از میانگین هندسی ماتریس مقایسات 

زوجی نظرات نخبگان ایجادشده و با توجه به آن وزن معیارها )شاخص ها( محاسبه می شود.
گام ششم: تعیین اهمیت نسبی هر شاخص. وزن نسبی هر شاخص پس از بی  مقیاس  سازی ماتریس 

مقایسه زوجی جامع محاسبه می شود
)ماتریس تصمیم 

ام  𝑗𝑗دهنده ارزش شذار   نشان 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖این ماتریس، عنصر ها. درمبنای اطالعات موجود شار  : تشکی  ماتریس تصمیخ برگام دوم
 ام است. 𝑖𝑖برای گیینه 

 دست آوردن ماتریس تصمیخ نرمال با استفاده از رابطه زیر:: بهگام سوم
 

، 𝑗𝑗در ممایسذه بذا شذار   𝑖𝑖دهنده ترجیح شذار  نشان 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖های ممایسه زوجی. در این ماتریس عنصر: تشکی  ماتریسگام چهارم
 مطابق با نظر نخبگان است.

 ایجادشدهاین ماتریس از میانگین هندسی ماتریس ممایسات زوجی نظرات نخبگان  : تشکی  ماتریس ممایسه زوجی جامع.پنجمگام 
 شود.می ( محاسبههاو با توجه به آن وزن معیارها )شار 

جذامع محاسذبه سذازی مذاتریس ممایسذه زوجذی ممیذاس: تعیین اهمیت نسبی هر شار . وزن نسبی هر شار  پس از بذیگام ششم
 .شودمی

کذه از 𝑊𝑊𝑖𝑖)مذاتریس تصذمیخ نرمذال( در وزن مربوطذه  𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖این ماتریس با ضرب مذاتریس . 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖: محاسبه ماتریس نرمال وزینگام هفتم 
 آید.می دستبهحاص  آمده  AHPروش 

 
 صورت:( بهح راهآل منفی )بدترین ح  ایدهو راه( ح راهآل مثبت )بهترین ایده ح راهدست آوردن : بهگام هشتم 

 
 باشند.می گیریهای مثبت و منفی در مسئله تصمیخترتیب معرف مجموعه اندیس و شار به +𝐽𝐽و  −𝐽𝐽در این روابن
 آل مثبت و منفی به کمج فاصله اقلیدسی و روابن زیر:ح  ایده: محاسبه فاصله هر گیینه تا راهگام نهم

 
 
 

 آل با استفاده از رابطه زیر:ح  ایدهنسبی هر گیینه به راه محاسبه نیدیکی :گام دهم
 
 
 

هذا باشذد، نسذبت بذه سذایر گیینذه 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖فاصذله نسذبی تذرینبیرگای که دارای ها. در این مرحله گیینهبندی گیینه: رتبهگام یازدهم
 .(1387ری و کیوان زاهدی، نمود ) بابترین رتبه را کسب رواهد

 
 

 . این ماتریس با ضرب ماتریس

ام  𝑗𝑗دهنده ارزش شذار   نشان 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖این ماتریس، عنصر ها. درمبنای اطالعات موجود شار  : تشکی  ماتریس تصمیخ برگام دوم
 ام است. 𝑖𝑖برای گیینه 

 دست آوردن ماتریس تصمیخ نرمال با استفاده از رابطه زیر:: بهگام سوم
 

، 𝑗𝑗در ممایسذه بذا شذار   𝑖𝑖دهنده ترجیح شذار  نشان 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖های ممایسه زوجی. در این ماتریس عنصر: تشکی  ماتریسگام چهارم
 مطابق با نظر نخبگان است.

 ایجادشدهاین ماتریس از میانگین هندسی ماتریس ممایسات زوجی نظرات نخبگان  : تشکی  ماتریس ممایسه زوجی جامع.پنجمگام 
 شود.می ( محاسبههاو با توجه به آن وزن معیارها )شار 

جذامع محاسذبه سذازی مذاتریس ممایسذه زوجذی ممیذاس: تعیین اهمیت نسبی هر شار . وزن نسبی هر شار  پس از بذیگام ششم
 .شودمی

کذه از 𝑊𝑊𝑖𝑖)مذاتریس تصذمیخ نرمذال( در وزن مربوطذه  𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖این ماتریس با ضرب مذاتریس . 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖: محاسبه ماتریس نرمال وزینگام هفتم 
 آید.می دستبهحاص  آمده  AHPروش 

 
 صورت:( بهح راهآل منفی )بدترین ح  ایدهو راه( ح راهآل مثبت )بهترین ایده ح راهدست آوردن : بهگام هشتم 

 
 باشند.می گیریهای مثبت و منفی در مسئله تصمیخترتیب معرف مجموعه اندیس و شار به +𝐽𝐽و  −𝐽𝐽در این روابن
 آل مثبت و منفی به کمج فاصله اقلیدسی و روابن زیر:ح  ایده: محاسبه فاصله هر گیینه تا راهگام نهم

 
 
 

 آل با استفاده از رابطه زیر:ح  ایدهنسبی هر گیینه به راه محاسبه نیدیکی :گام دهم
 
 
 

هذا باشذد، نسذبت بذه سذایر گیینذه 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖فاصذله نسذبی تذرینبیرگای که دارای ها. در این مرحله گیینهبندی گیینه: رتبهگام یازدهم
 .(1387ری و کیوان زاهدی، نمود ) بابترین رتبه را کسب رواهد

 
 

 گام هفتم: محاسبه ماتریس نرمال وزین
 كه از روش AHP حاصل آمده به دست می آید.

ام  𝑗𝑗دهنده ارزش شذار   نشان 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖این ماتریس، عنصر ها. درمبنای اطالعات موجود شار  : تشکی  ماتریس تصمیخ برگام دوم
 ام است. 𝑖𝑖برای گیینه 

 دست آوردن ماتریس تصمیخ نرمال با استفاده از رابطه زیر:: بهگام سوم
 

، 𝑗𝑗در ممایسذه بذا شذار   𝑖𝑖دهنده ترجیح شذار  نشان 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖های ممایسه زوجی. در این ماتریس عنصر: تشکی  ماتریسگام چهارم
 مطابق با نظر نخبگان است.

 ایجادشدهاین ماتریس از میانگین هندسی ماتریس ممایسات زوجی نظرات نخبگان  : تشکی  ماتریس ممایسه زوجی جامع.پنجمگام 
 شود.می ( محاسبههاو با توجه به آن وزن معیارها )شار 

جذامع محاسذبه سذازی مذاتریس ممایسذه زوجذی ممیذاس: تعیین اهمیت نسبی هر شار . وزن نسبی هر شار  پس از بذیگام ششم
 .شودمی

کذه از 𝑊𝑊𝑖𝑖)مذاتریس تصذمیخ نرمذال( در وزن مربوطذه  𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖این ماتریس با ضرب مذاتریس . 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖: محاسبه ماتریس نرمال وزینگام هفتم 
 آید.می دستبهحاص  آمده  AHPروش 

 
 صورت:( بهح راهآل منفی )بدترین ح  ایدهو راه( ح راهآل مثبت )بهترین ایده ح راهدست آوردن : بهگام هشتم 

 
 باشند.می گیریهای مثبت و منفی در مسئله تصمیخترتیب معرف مجموعه اندیس و شار به +𝐽𝐽و  −𝐽𝐽در این روابن
 آل مثبت و منفی به کمج فاصله اقلیدسی و روابن زیر:ح  ایده: محاسبه فاصله هر گیینه تا راهگام نهم

 
 
 

 آل با استفاده از رابطه زیر:ح  ایدهنسبی هر گیینه به راه محاسبه نیدیکی :گام دهم
 
 
 

هذا باشذد، نسذبت بذه سذایر گیینذه 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖فاصذله نسذبی تذرینبیرگای که دارای ها. در این مرحله گیینهبندی گیینه: رتبهگام یازدهم
 .(1387ری و کیوان زاهدی، نمود ) بابترین رتبه را کسب رواهد

 
 

نرمال( در وزن مربوطه 

 گام هشتم: به دست آوردن راه حل ایده  آل مثبت )بهترین راه حل( و راه حل ایده  آل منفی )بدترین 
راه حل( به صورت:

اندیس و شاخص های مثبت و منفی در مسئله  به ترتیب معرف مجموعه   

ام  𝑗𝑗دهنده ارزش شذار   نشان 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖این ماتریس، عنصر ها. درمبنای اطالعات موجود شار  : تشکی  ماتریس تصمیخ برگام دوم
 ام است. 𝑖𝑖برای گیینه 

 دست آوردن ماتریس تصمیخ نرمال با استفاده از رابطه زیر:: بهگام سوم
 

، 𝑗𝑗در ممایسذه بذا شذار   𝑖𝑖دهنده ترجیح شذار  نشان 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖های ممایسه زوجی. در این ماتریس عنصر: تشکی  ماتریسگام چهارم
 مطابق با نظر نخبگان است.

 ایجادشدهاین ماتریس از میانگین هندسی ماتریس ممایسات زوجی نظرات نخبگان  : تشکی  ماتریس ممایسه زوجی جامع.پنجمگام 
 شود.می ( محاسبههاو با توجه به آن وزن معیارها )شار 

جذامع محاسذبه سذازی مذاتریس ممایسذه زوجذی ممیذاس: تعیین اهمیت نسبی هر شار . وزن نسبی هر شار  پس از بذیگام ششم
 .شودمی

کذه از 𝑊𝑊𝑖𝑖)مذاتریس تصذمیخ نرمذال( در وزن مربوطذه  𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖این ماتریس با ضرب مذاتریس . 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖: محاسبه ماتریس نرمال وزینگام هفتم 
 آید.می دستبهحاص  آمده  AHPروش 

 
 صورت:( بهح راهآل منفی )بدترین ح  ایدهو راه( ح راهآل مثبت )بهترین ایده ح راهدست آوردن : بهگام هشتم 

 
 باشند.می گیریهای مثبت و منفی در مسئله تصمیخترتیب معرف مجموعه اندیس و شار به +𝐽𝐽و  −𝐽𝐽در این روابن
 آل مثبت و منفی به کمج فاصله اقلیدسی و روابن زیر:ح  ایده: محاسبه فاصله هر گیینه تا راهگام نهم

 
 
 

 آل با استفاده از رابطه زیر:ح  ایدهنسبی هر گیینه به راه محاسبه نیدیکی :گام دهم
 
 
 

هذا باشذد، نسذبت بذه سذایر گیینذه 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖فاصذله نسذبی تذرینبیرگای که دارای ها. در این مرحله گیینهبندی گیینه: رتبهگام یازدهم
 .(1387ری و کیوان زاهدی، نمود ) بابترین رتبه را کسب رواهد

 
 

 و

ام  𝑗𝑗دهنده ارزش شذار   نشان 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖این ماتریس، عنصر ها. درمبنای اطالعات موجود شار  : تشکی  ماتریس تصمیخ برگام دوم
 ام است. 𝑖𝑖برای گیینه 

 دست آوردن ماتریس تصمیخ نرمال با استفاده از رابطه زیر:: بهگام سوم
 

، 𝑗𝑗در ممایسذه بذا شذار   𝑖𝑖دهنده ترجیح شذار  نشان 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖های ممایسه زوجی. در این ماتریس عنصر: تشکی  ماتریسگام چهارم
 مطابق با نظر نخبگان است.

 ایجادشدهاین ماتریس از میانگین هندسی ماتریس ممایسات زوجی نظرات نخبگان  : تشکی  ماتریس ممایسه زوجی جامع.پنجمگام 
 شود.می ( محاسبههاو با توجه به آن وزن معیارها )شار 

جذامع محاسذبه سذازی مذاتریس ممایسذه زوجذی ممیذاس: تعیین اهمیت نسبی هر شار . وزن نسبی هر شار  پس از بذیگام ششم
 .شودمی

کذه از 𝑊𝑊𝑖𝑖)مذاتریس تصذمیخ نرمذال( در وزن مربوطذه  𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖این ماتریس با ضرب مذاتریس . 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖: محاسبه ماتریس نرمال وزینگام هفتم 
 آید.می دستبهحاص  آمده  AHPروش 

 
 صورت:( بهح راهآل منفی )بدترین ح  ایدهو راه( ح راهآل مثبت )بهترین ایده ح راهدست آوردن : بهگام هشتم 

 
 باشند.می گیریهای مثبت و منفی در مسئله تصمیخترتیب معرف مجموعه اندیس و شار به +𝐽𝐽و  −𝐽𝐽در این روابن
 آل مثبت و منفی به کمج فاصله اقلیدسی و روابن زیر:ح  ایده: محاسبه فاصله هر گیینه تا راهگام نهم

 
 
 

 آل با استفاده از رابطه زیر:ح  ایدهنسبی هر گیینه به راه محاسبه نیدیکی :گام دهم
 
 
 

هذا باشذد، نسذبت بذه سذایر گیینذه 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖فاصذله نسذبی تذرینبیرگای که دارای ها. در این مرحله گیینهبندی گیینه: رتبهگام یازدهم
 .(1387ری و کیوان زاهدی، نمود ) بابترین رتبه را کسب رواهد

 
 

این روابط در 
تصمیم گیری می باشند.

گام نهم: محاسبه فاصله هر گزینه تا راه حل ایده آل مثبت و منفی به كمک فاصله اقلیدسی و روابط 
زیر:

گام دهم: محاسبه نزدیکی نسبی هر گزینه به راه حل ایده آل با استفاده از رابطه زیر:



63یو نسایسایوبریامرت امجادهرا و  اییینا ارنایوانر ال اوار  ادر یساهت ارناریعروایراویریایومبومیح

ام  𝑗𝑗دهنده ارزش شذار   نشان 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖این ماتریس، عنصر ها. درمبنای اطالعات موجود شار  : تشکی  ماتریس تصمیخ برگام دوم
 ام است. 𝑖𝑖برای گیینه 

 دست آوردن ماتریس تصمیخ نرمال با استفاده از رابطه زیر:: بهگام سوم
 

، 𝑗𝑗در ممایسذه بذا شذار   𝑖𝑖دهنده ترجیح شذار  نشان 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖های ممایسه زوجی. در این ماتریس عنصر: تشکی  ماتریسگام چهارم
 مطابق با نظر نخبگان است.

 ایجادشدهاین ماتریس از میانگین هندسی ماتریس ممایسات زوجی نظرات نخبگان  : تشکی  ماتریس ممایسه زوجی جامع.پنجمگام 
 شود.می ( محاسبههاو با توجه به آن وزن معیارها )شار 

جذامع محاسذبه سذازی مذاتریس ممایسذه زوجذی ممیذاس: تعیین اهمیت نسبی هر شار . وزن نسبی هر شار  پس از بذیگام ششم
 .شودمی

کذه از 𝑊𝑊𝑖𝑖)مذاتریس تصذمیخ نرمذال( در وزن مربوطذه  𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖این ماتریس با ضرب مذاتریس . 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖: محاسبه ماتریس نرمال وزینگام هفتم 
 آید.می دستبهحاص  آمده  AHPروش 

 
 صورت:( بهح راهآل منفی )بدترین ح  ایدهو راه( ح راهآل مثبت )بهترین ایده ح راهدست آوردن : بهگام هشتم 

 
 باشند.می گیریهای مثبت و منفی در مسئله تصمیخترتیب معرف مجموعه اندیس و شار به +𝐽𝐽و  −𝐽𝐽در این روابن
 آل مثبت و منفی به کمج فاصله اقلیدسی و روابن زیر:ح  ایده: محاسبه فاصله هر گیینه تا راهگام نهم

 
 
 

 آل با استفاده از رابطه زیر:ح  ایدهنسبی هر گیینه به راه محاسبه نیدیکی :گام دهم
 
 
 

هذا باشذد، نسذبت بذه سذایر گیینذه 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖فاصذله نسذبی تذرینبیرگای که دارای ها. در این مرحله گیینهبندی گیینه: رتبهگام یازدهم
 .(1387ری و کیوان زاهدی، نمود ) بابترین رتبه را کسب رواهد

 
 

گام یازدهم: رتبه بندی گزینه  ها. در این مرحله گزینه ای كه دارای بزرگ ترین فاصله نسبی
نسبت به سایر گزینه ها باشد، باالترین رتبه را كسب خواهد نمود )ری و كیوان زاهدی، 1387(.

روش تحقیق
در بخش ادبیات تحقیق برای جمع آوری مطالب از روش كتابخانه ای و در بخش تعیین وزن معیارها به 
روش آمارگیری و تحلیل نتایج از منابع آماری زیر نظر صندوق بین المللی پول بوده و درنهایت براساس 

داده های كّمی هدف موردنظر تعیین گردیده است.
هرچند روابط تجاری با كشورهای دیگر، تحت تأثیر عوامل مختلف به خصوص عوامل سیاسی 
است، بااین حال توجه به داده های آماری پذیرفته و منتشر شده در جهان مانند گزارش رقابت پذیری 
جهانی، می تواند كمک شایانی به شناخت شرایط كسب وكار در مقاصد تجاری داشته باشد و راهنمای 

كاربردی در تصمیم گیری و اولویت بندی این كشورها برای سیاست گذاران باشد.
این گزارش ها با در اختیار گذاشتن اطالعات به روزی همچون جمعیت، تولید ناخالص داخلی و 
سهم آن كشور در جهان و رایج ترین مشکالت كسب وكار، شناخت محیط انتخاب شده به عنوان مقصد 
تجارت، عرضه و تقاضاهای مهم و همچنین چالش های محتمل در اثر تجارت با آن كشور را ممکن 

ساخته و اقدامات تجاری را با ریسک كمتری محقق می سازد.
»اولویت های  و  رقابت پذیری جهانی«  پایگاه »گزارش  تركیب 2  از  تعریف شده  داده های  پایگاه 
تجاری ایران« به دست آمده است كه شامل 2 بخش كشورهای اولویت اول و كشورهای اولویت دوم و 
هر بخش با 24 ستون داده می باشد. پارامترهای تعیین شده در ستون ها شامل نام كشور، جمعیت، فاصله 
از ایران، تولید ناخالص داخلی، صادرات به ایران، واردات از ایران، تراز تجاری، سطح توسعه یافتگی 
و اصلی ترین مشکالت كسب وكار كشور مقصد ازجمله نرخ مالیات، نیروی كار نامناسب، بروكراسی، 
قوانین مالیاتی، زیرساخت ها، نرخ ارز خارجی، قوانین نامناسب نیروی كار، گنجایش پایین نوآوری، 
اخالق كار، اختالس، تورم، ناپایداری سیاسی، ناپایداری دولت، نرخ سالمت، جرم و دسترسی به منابع 

مالی است.
كشورهای اولویت اول با توجه به حذف كشورهایی كه اطالعات آن ها ناقص بوده، شامل 32 

كشور و كشورهای اولویت دوم با همین شرط شامل 16 كشور می باشد.
براین اساس سؤال اصلی تحقیق به شرح زیر خواهد بود:

آیا مشکالت كسب وكار در كشور مقصد تجاری، در انتخاب آن كشور به عنوان اولویت اول یا 
دوم تجارت توسط سازمان توسعه تجارت ایران رابطه دارد؟

بر مبنای این سؤال، 5 سؤال فرعی طراحی شده است:
	آیا تراز تجاری با مرحله توسعه یافتگی كشور مقصد و ایران رابطه دارد؟
	آیا تراز تجاری با فاصله كشور مقصد تا ایران رابطه دارد؟
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	آیا تراز تجاری با جمعیت كشور مقصد رابطه دارد؟
	آیا تراز تجاری با مشکالت كسب وكار كشور مقصد رابطه دارد؟
	آیا تراز تجاری با تولید ناخالص داخلی كشور مقصد رابطه دارد؟

زیر  به شرح  اولویت  گروه  هر  برای  تحقیق  فرضیات  شده،  سؤاالت طرح  به  توجه  با  درنهایت 
مشخص شده است:

	تراز تجاری با مرحله توسعه یافتگی كشور مقصد و ایران رابطه دارد؛
	تراز تجاری با فاصله كشور مقصد تا ایران رابطه دارد؛
	تراز تجاری با جمعیت كشور مقصد رابطه دارد؛
	تراز تجاری با مشکالت كسب وكار كشور مقصد رابطه دارد؛
	.تراز تجاری با تولید ناخالص داخلی كشور مقصد رابطه دارد

درنهایت هدف اصلی در این پژوهش، دست یافتن به كشوری با كمترین هزینه مبادله در میان 
مجموع  از  امر  این  تحقق  به منظور  درنتیجه  می باشد.  توسعه یافته  و  درحال توسعه  منتخب  كشورهای 
ده شاخص مطرح شده در كارگروه كسب وكار )Doing Business( بانک جهانی و شاخص های 
ده گانه بنیاد هریتیج به دلیل نبود آمارهای كّمی، محدودیت در معیارهای ورودی به نرم افزار مرتبط با 
روش )Expert Choice 11()AHP( و امکان هم پوشانی معیارها تنها ده معیار تركیبی مورداستفاده 

قرارگرفته است.
این معیارها عبارت انداز: آزادی تجارت، آزاد مالی، آزادی پولی، آزادی تأمین اعتبار، آزادی 
سرمایه گذاری، حقوق مالکیت، هزینه شروع كسب وكار، هزینه دریافت مجوز ساخت وساز، هزینه ثبت 
اسناد و امالک و هزینه اجرای قراردادها كه با وزن دریافتی ازطریق آن ها و مقادیر كّمی اطالقی از دو 
نهاد اجرای كسب وكار )Doing Business( و بنیاد هریتیج، كشورهای مورد اشاره با كمترین هزینه 

مبادله را سطح بندی خواهند نمود.
1- ساخت سلسله مراتب معیارها و وزن دهی به آنان

به منظور تحلیل سلسله مراتبی، ماتریسی شامل ده معیار طراحی و در میان كشورهای منتخب در حوزه 
 )Expert Choice 11( نرم افزار افراد وارد  به تفکیک  ارائه شده  ارقام  مبادله توزیع گردید.  هزینه 
با سازگاری 02. وزن   این ماتریس  با تركیب آن ها ماتریس جامع تشکیل شد و درنهایت  گردید و 
منابع  از آمارهای مختلف  برآیندی  به دست آمده  نمود. وزن های  تعریف شده را مشخص  معیارهای 
آماری در اولویت دهی به معیارهای بااهمیت و كم اهمیت در كاهش هزینه مبادله است. به طوری كه 
در مجموعه معیارهای مذكور توجه به اعمال حقوق مالکیت مهم ترین عامل در كاهش هزینه مبادله و 

آزادی مالی كم اهمیت ترین معیار معرفی شده است.
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)Tapsis - AHP( 2- رتبه بندی کشورها براساس روش
هریتیج،  بنیاد  و   )Doing Business( كسب وكار  اجرای  كارگروه  در  موجود  داده های  براساس 
ماتریس تصمیم گیری شامل معیارهای انتخاب شده در ستون و كشورهای منتخب در سطر را تشکیل 
می دهیم. تمامی داده ها مربوط به سال 2011 می باشند و در بازه 0 تا 100 به شکل درصدی تعریف 

می گردند. 
معیارهاضریب اهمیت

آزادی تجارت0/085

آزادی مالی0/066

آزادی پولی0/083

آزادی تأمین اعتبار0/096

آزادی سرمایه گذاری0/084

حقوق مالکیت0/183

هزینه شروع كسب وكار0/095

هزینه دریافت مجوز ساخت وساز0/073

هزینه ثبت اسناد و امالک0/093

هزینه اجرای قرارداد0/142

ماتریس تصمیم گیری

آزادی 
تجارت

آزادی 
مالی

آزادی 
پولی

آزادی
سرمایه گذاری

آزادی 
بازار 

سرمایه

حقوق 
مالکیت

هزینه شروع 
کسب وکار 

تجاری

هزینه 
دریافت مجوز 

ساخت وساز

هزینه 
ثبت اسناد 

و امالک

هزینه 
اجرای 
قرارداد

86.463.3878292922.7213.856.9922.78استرالیا

84.461.3858090900.7211.854.9920.7بوسنی

88.17878.87580900.45841.7822.3برزیل

82.652.383.75570800.923.646.7817.4بلغارستان
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آزادی 
تجارت

آزادی 
مالی

آزادی 
پولی

آزادی
سرمایه گذاری

آزادی 
بازار 

سرمایه

حقوق 
مالکیت

هزینه شروع 
کسب وکار 

تجاری

هزینه 
دریافت مجوز 

ساخت وساز

هزینه 
ثبت اسناد 

و امالک

هزینه 
اجرای 
قرارداد

87.658.8838560904.8161.775.2114.4کرواسی

8755.48275605018.5214.354.5229.9قبرس

8267876050807.3520.855.1422.7فیلیپین

8951.6756560901.8543.782.529.9یونان

70727870707014.7118.645.1310.36هنگکنگ

8737808580900.5985.65331.2صربستان

9068838080902.151.330.3524سنگاپور

8752749080860.7170.884.0823.4تایلند

8668777570851.4512.870.4614.4ونزوئال

8749736358882.1841.870.5112.9ویتنام

6870766868688.42129.853.1310.3مجارستان

8535788378883.41104.422.1529.3غنا

www.Doing Business.org كارگروه www.Heritage.org استخراج شده از مؤسسه هریتیج

در گام بعد ماتریس را نرمال كرده و با ضرب ستون معیارها در وزن های به دست آمده از آمارها را 
با ماتریس بی مقیاس شده موزون را حاصل می آوریم.

ماتریس بی مقیاس شده موزون

آزادی 
تجارت

آزادی 
مالی

آزادی 
پولی

آزادی
سرمایه گذاری

آزادی 
بازار 

سرمایه

حقوق 
مالکیت

هزینه شروع 
کسب وکار 

تجاری

هزینه 
دریافت مجوز 

ساخت وساز

هزینه 
ثبت اسناد 

و امالک

هزینه 
اجرای 
قرارداد

0.8640.6330.870.820.920.920.02720.13850.06990.2278استرالیا

0.8440.6130.850.80.90.90.00720.11850.04990.207بوسنی
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آزادی 
تجارت

آزادی 
مالی

آزادی 
پولی

آزادی
سرمایه گذاری

آزادی 
بازار 

سرمایه

حقوق 
مالکیت

هزینه شروع 
کسب وکار 

تجاری

هزینه 
دریافت مجوز 

ساخت وساز

هزینه 
ثبت اسناد 

و امالک

هزینه 
اجرای 
قرارداد

0.8810.780.7880.750.80.90.00450.840.01780.223برزیل

0.8260.5230.8370.550.70.80.0090.23640.06780.174بلغارستان

0.8760.5880.830.850.60.90.04810.61770.05210.144کرواسی

0.870.5540.820.750.60.50.18520.14350.04520.299قبرس

0.820.670.870.60.50.80.07350.20850.05140.227فیلیپین

0.890.5160.750.650.60.90.01850.43780.02520.099یونان

0.70.720.780.70.70.70.14710.18640.05130.1036هنگکنگ

0.870.370.80.850.80.90.00590.85650.030.312صربستان

0.90.680.830.80.80.90.0210.51330.00350.24سنگاپور

0.870.520.740.90.80.860.00710.70880.04080.234تایلند

0.860.680.770.750.70.850.01450.12870.00460.144ونزوئال

0.870.490.730.630.580.880.02180.41870.00510.129ویتنام

0.680.70.760.680.680.680.08421.29850.03130.103مجارستان

0.850.350.780.830.780.880.03411.04420.02150.293غنا

از  هریک  برای  منفی  ایده آل  و  مثبت  ایده آل  موزون،  بی مقیاس شده  ماتریس  تشکیل  از  بعد 
معیارها استخراج می گردد. چنانچه معیاری اثر مثبت بر هدف داشته باشد بیشترین مقدار ستون آن 
باشد  اثرش منفی  ایده آل منفی شمرده می شود ولی اگر  ایده آل مثبت و كمترین مقدار آن  معیار، 
بود. در موضوع حاضر هدف  ایده آل منفی خواهد  بیشترین مقدار  ایده آل مثبت و  كمترین مقدار 
پولی،  آزادی  مالی،  آزادی  تجارت،  آزادی  معیار های  درنتیجه  است  مبادله  هزینه  كاهش  اصلی 
آزادی تأمین اعتبار، آزادی سرمایه گذاری و حقوق مالکیت بر این هدف اثرگذاری مثبت و هزینه 
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اجرای  هزینه  و  امالک  و  ثبت اسناد  هزینه  ساخت وساز،  مجوز  دریافت  هزینه  كسب وكار،  شروع 
قراردادها اثرگذاری منفی دارند. به بیانی آسان تر باال بودن آزادی تجارت باعث كاهش هزینه مبادله 
می شود ولی باال بودن هزینه ثبت اسناد و امالک موجب افزایش هزینه مبادله خواهد بود كه این اتفاق 

برخالف هدف تعیین شده است.

آزادی 
تجارت

آزادی 
مالی

آزادی 
پولی

آزادی
سرمایه گذاری

آزادی 
بازار 

سرمایه

حقوق 
مالکیت

هزینه شروع 
کسب وکار 

تجاری

هزینه 
دریافت مجوز 

ساخت وساز

هزینه 
ثبت اسناد و 

امالک

هزینه 
اجرای 
قرارداد

ایدهآل
مثبت

8.646.338.78.29.29.20.2720.5850.6990.278

ایدهآل
منفی

8.646.338.78.29.29.20.2720.3850.6990.478

تعیین ایده آل مثبت و ایده آل منفی برای هریک از معیارهای منتخب
در مرحله بعد و پایانی با محاسبه فاصله اقلیدسی هركشور تا ایده آل مثبت و ایده آل منفی، فاصله نسبی 
را محاسبه می كنیم و درنهایت هركشوری كه بیشترین فاصله نسبی را نصیب خود نماید رتبه بهتری را 

در هدف موردنظر یعنی دارا بودن كمترین هزینه مبادله كسب خواهد نمود.

فاصله نسبیرتبهکشور

12.07استرالیا

22.23بوسنی

30.174برزیل

40.144بلغارستان

50.299کرواسی

60.227قبرس

70.099فیلیپین

80.1036یونان

90.312هنگکنگ

100.24صربستان
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فاصله نسبیرتبهکشور

110.234سنگاپور

120.144تایلند

132.07ونزوئال

142.23ویتنام

150.174مجارستان

160.144غنا

خروجی مدل مذكور چنین می رساند كه استرالیا، بوسنی و برزیل در مناسب بودن فضای كسب وكار 
و كمترین هزینه مبادله، بهترین رتبه ها را در میان كشورهای منتخب به دست آمده آورده اند و غنا بدترین 
موقعیت را كسب كرده است. به دیگر سخن در سه كشور نخست آزادی های اقتصادی و سهولت ورود 
به كسب وكار از شرایط بهتری برخوردار است و این امر سطح هزینه مبادله را در آن كشورها كاهش 
داده است. ضروری است توجه شود كه رتبه بندی های حاصل آمده به دو عامل بستگی داشته اند كه اگر 
هریک از این دو عامل تغییر كنند، رتبه بندی ها نیز تغییر خواهند نمود؛ اول میزان اهمیتی كه كارشناسان 
به معیارها داده اند كه این عامل می تواند برای هر گروهی از كارشناسان متفاوت باشد و دیگری مقادیر 

كّمی است كه دو نهاد برای معیارها و كشورها در نظر گرفته اند.

تحلیل فرضیات
با توجه به تحلیل های انجام شده، نتایج بررسی در هر گروه از اولویت ها به شرح زیر است:

تراز تجاری با مرحله توسعه یافتگی كشور مقصد و ایران رابطه دارد.
در كشورهای اولویت اول:

.SigR2R
0.0070.2180.467

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده ها، همبستگی متغیرها منفی است و فرضیه تأیید می شود.
در كشورهای اولویت دوم:

.SigR2R
0.4010.0510.225

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده ها، فرضیه رد می شود.
تراز تجاری با فاصله كشور مقصد تا ایران رابطه دارد.

در كشورهای اولویت اول:
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.SigR2R
0.9950.0000.001

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده ها، فرضیه رد می شود.
در كشورهای اولویت دوم:

.SigR2R
0.2040.1120.335

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده ها، فرضیه رد می شود.
تراز تجاری با جمعیت كشور مقصد رابطه دارد.

در كشورهای اولویت اول:

.SigR2R
0.9830.0000.004

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده ها، فرضیه رد می شود.
در كشورهای اولویت دوم:

.SigR2R
0.040.2690.519

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده ها، فرضیه تأیید می شود.
تراز تجاری با مشکالت كسب وكار كشور مقصد رابطه دارد.

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده ها، فرضیه در هر دو گروه اولویت اول و دوم رد می شود.
تراز تجاری با تولید ناخالص داخلی كشور مقصد رابطه دارد.

در كشورهای اولویت اول:

.SigR2R
0.2620.0420.204

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده ها، فرضیه رد می شود.
در كشورهای اولویت دوم:

.SigR2R
0.0160.3470.589

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده ها، فرضیه تأیید می شود.
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نتیجه گیری
با توجه به اینکه نتایج حاصل از بررسی فرضیات در دو گروه اولویت متفاوت است، می توان گفت 
در كشورهای مقصد تجاری اولویت اول تنها بین تراز تجاری و مرحله توسعه یافتگی رابطه معنادار و 
منفی وجود دارد، به این معنا كه هرچه سطح توسعه یافتگی كشور مقصد باالتر است توان ایران برای 
صادرات، كاهش قابل مالحظه ای یافته و حجم واردات از صادرات پیشی می گیرد. با توجه به جمعیت 
هدف این گروه كه بالغ بر 4 میلیارد نفر است، برنامه ریزی و سیاست گذاری دقیق تری به منظور افزایش 

سهم كشور از زنجیره ارزش جهانی پیشنهاد می گردد.
درخصوص كشورهای اولویت دوم تجاری، رابطه معناداری بین تراز تجاری و فاصله و همچنین 
تولید ناخالص داخلی وجود دارد كه باوجود جمعیت حدود 600 میلیونی هدف، همچنان مجموع تراز 

تجاری ایران منفی است.
هرچند تحلیل درخصوص انتخاب كشور مقصد صادراتی و نوع اقالم صادر شده به آن ها تحت 
تأثیر عوامل مختلف دیگری نیز می باشد كه در این پژوهش به آن ها پرداخته نشده، اما روند روزافزون 
برنامه ریزی و اجرای مناسب تر سیاست ها را  به  نیاز  رشد واردات و تغییرات مداوم تقاضای جهانی، 
چشمگیرتر می كند كه درصورت بی توجهی به این مسائل، صنایع كشور حتی درصورت عدم پیوستن 
به سازمان تجارت جهانی نیز به سرعت از عرصه رقابت خارج شده و درنهایت، وابستگی به منابع خام 

نفتی و معدنی، روند توسعه كشور را كندتر خواهد كرد.
از طرفی در رویکرد ارائه شده، در فرایند مقایسه زوجی و داده های كارگروه اجرای كسب وكار 
)Doing Business( و بنیاد هریتیج در ارزیابی وضعیت هزینه مبادله كشورهای منتخب مورداستفاده 
قرارگرفت و با تركیب روش های )AHP(  و )Topsis( ضمن بهره گیری از مزایا، نقاط ضعف آن ها 

یعنی تعداد محدود مقایسات زوجی و عدم ارائه وزن شاخص ها جبران گردید.
با مقایسه نتایج پژوهش و رتبه بندی حاصل شده، كشور استرالیا در میان دیگر كشورها رتبه نخست 
را كسب كرده است. این بدین معناست كه براساس معیارهای برگزیده و وزنی كه كارشناسان تحلیل 
كردند، استرالیا به نسبت دیگر كشورهای منتخب در هزینه مبادله از وضعیت بهتری برخوردار است؛ 
به عبارت دیگر محیط نهادی حاكم در آمریکا در سال 2012 توانسته است امنیت و آزادی بیشتری را 
در خود جای دهد. درنتیجه فضای كسب وكار در این كشور روان تر شده است و مبادالت سریع تر و 

آسان تر شکل گرفته اند. لذا وضعیت بهتری را در هزینه مبادله به دست آورده است.
مدل تصمیم گیری پژوهش حاضر در رتبه بندی كشورهای منتخب با توجه به اطالعات موجود 
این مدل  است.  بنیاد هریتیج رقم خورده  و   )Doing Business( اجرای كسب وكار  در كارگروه 
می تواند در تمامی تصمیم گیری های مربوط به رتبه بندی كشورها در هر مقوله ای با لحاظ نمودن معیارها 

مورداستفاده قرار گیرد.
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بررسی�اصول�و�فرایند�رسیدگی�به�شکایات�مردمی

كهنمویی2  دكتر شعبان نجف پور1 ، محمدرضا اتفاق 

چکیده

نیت ها است؛  و  گفته ها  به منصه ظهور رساندن  پاسخ گویی اجتماعی  و  به شهروندان  پاسخ گویی 
شهروندان  و  مردم  مستخدمین  به عنوان  دولتی،  دستگاه های  و  دولت  مسئولین  كه  راه هایی  از  یکی 
می توانند در راستای پاسخ گویی و صیانت از حقوق شهروندان اتخاذ نمایند، رسیدگی مؤثر به شکایات 
كاركنان خود است. رسیدگی مؤثر به شکایات  شهروندان و ارائه آموزش های رسیدگی به شکایات به 
مردمی باید بر مبنای عناصر فرهنگ، اصول، افراد، فرآیند و پردازش و تحلیل باشد. در این تحقیق با 
كتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود به بررسی اصول و فرایند رسیدگی  استفاده از روش مطالعه 

به شکایات مردمی خواهیم پرداخت.

کلیدی: پاسخ گویی، رسیدگی به شکایات مردمی، عناصر، اصول گان� واژ

najafpour@ut.ac.ir -كشور كل  1 - دكترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران، رئیس اداره صیانت از حقوق شهروندی سازمان بازرسی 
كشور كل  2 - رئیس مركز ملی رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی 

 

 

بررسی دالیل عدم گزارش دهی از فساد: پیمایشی در شهر اصفهان
علی سیف زاده1 

 دكتر اصغر محمدی2

         چکیده

فساد یک مسئله ی جهانی و به نوعی همه گیر است كه می تواند در هر سطحی از جامعه رخ دهد و لذا نقش 
مردم در تشدید یا كاهش پدیده ی فساد ارزنده و درخور اهمیت است. هدف كلی پژوهش حاضر بررسی 

دالیل عدم گزارش دهی  فساد از سوی شهروندان اصفهانی بود.
 در این پژوهش از روش پیمایشی و از ابزار پرسشنامه بهره گرفته  شده است. جامعه آماری تحقیق كلیه 
شهروندان 18 ساله و باالتر در شهر اصفهان بوده، از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده و حجم نمونه 
نیز 739 نفر بوده است. برای سنجش از اعتبار صوری و برای محاسبه ی  پایایی از آزمون آلفای كرونباخ 
تحلیلی  و  توصیفی  SPSS در دو سطح  آماری  نرم افزار  از  استفاده  با  تحقیق  نتایج  است.  استفاده شده 

استخراج شده است.
یافته های تحقیق نشان می دهد پاسخ گویان برای گزارش نکردن فساد دالیل متعددی دارند. بیشترین دلیل 
این عدم اعالم، مربوط به دردسرساز بودن شکایت و گزارش فساد است. دشوار بودن اثبات فساد و عدم 

برخورد جدی با مفسدین در رتبه های بعدی قرار دارند.

واژگان کلیدی: فساد، عدم گزارش، شهروندان اصفهانی

1 - کارشناس مرکز مطالعات و پژوهش های سالمت اداری و مبارزه با فساد و دانشجوی دکترای جامعه شناسی
seyfzadehali@yahoo.com 

2 - استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی
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مقدمه
مفهوم فساد همانند سایر مفاهیم داللت های بسیار متنوعی دارد و تعاریف گوناگونی از آن ارائه شده 
است. چندوجهی بودن و درهم تنیدگی واقعیت های اجتماعی در تعریف پدیده ها و تعیین حدومرز 
دقیق از دالیل این مسئله است. این واژه از ریشه »فسد« به معنای جلوگیری از انجام اعمال درست 
و سالم است. معادل انگلیسی آن، »Corruption« از ریشه التینی »Corruptus«، به معنای شکستن 
و نقض كردن است. چیزی كه شکسته یا نقض می شود، می تواند قوانین و مقررات یا قواعد اداری 
بازدارد  اهداف و كاركردهای خود  از  را  یعنی هر پدیده ای كه مجموعه ای  بدین معنا، فساد  باشد. 

)تانزی، 1378، 182 – 183(.
در میان انواع و اقسام تعاریفی كه از مفهوم فساد ارائه شده است به نظر می رسد تعریفی جامعه شناختی 
از فساد، بهتر و دقیق تر می تواند پدیده فساد را از دیگر پدیده های مشابه متمایز سازد و حدود مفهومی آن 
را تعیین نماید. از این منظر، فساد، تبدیل روابط اجتماعی به مبادله های سودمندانه ی تبعیض آمیز است 
كه در طی آن اهداف عام جای خود را به اهداف خاص می دهند و خیری نامحدود )نظیر قانون گرایی، 
تعهد،  وفاداری،  تخصصی،  و  حرفه ای  موازین  رعایت  كاری،  شرافت  حالل خوری،  امانت داری، 
صداقت، فضیلت، حریت، علم، حق طلبی و ...( به خاطر خیری محدود )پول، مقام و منصب، مدرک، 
نفوذ، اعتبار اجتماعی و ...( قربانی می شود )دوگراف، واخنار، فون مارافیک، 1394: 41(. فساد مسئله ای 
است كه در تمام ادوار گریبان گیر دستگاه ها و سازمان ها بوده و هسته اندیشه بسیاری از دانشمندان و 

متفکران اجتماعی و سیاسی را تشکیل می داده است. 
پدیده فساد دائماً درحال تغییر است و تحت تأثیر عوامل مختلفی نظیر شرایط اجتماعی و فرهنگی، 
ساختارهای نهادی و سازمانی، محیط های سیاسی و نیز سیاست های ساختاری و اقتصادی قرار دارد. از 
دیدگاه جامعه شناختی فساد دارای چهار ویژگی است: 1( فساد فرایندی اجتماعی است كه در آن افراد 
متعددی درگیر و در ارتباط باهمند. 2( فساد دربردارنده مبادله هایی آگاهانه است كه در نظر افراد یا 
گروه های درگیر سودمند است، درعین حال كه در مقام تعریف، به زیان  بخش دیگری از افراد جامعه 
این مبادله ها جریان می یابد. 3( در طی این فرایند خیری نامحدود به پای خیری محدود قربانی می شود. 
به همین دلیل فساد امری غیراخالقی است. 4( فساد مستلزم نوعی تغییر در روابط كاركردی و عملکردی 

در حیطه فعالیت معین است )دوگراف، واخنار، فون مارافیک، 1394: 41(.
از اختالس 3 هزارمیلیاردی و  قابل رؤیت است.  به معنای عام آن، در جامعه  نیز، فساد  ایران  در 
گزارش  در  نجومی.  امالک  و  فرهنگیان  ذخیره  صندوق  از  بی رویه  برداشت  تا  نجومی  حقوق های 
سازمان شفافیت بین المللی در مورد شاخص ادراک فساد نیز در سال 2017 ایران با نمره 30 رتبه 130 
را در میان 180 كشور كسب كرده است. براساس این محاسبات در میان كشورهای خاورمیانه و شمال 
آفریقا، كشورهای افغانستان، لبنان، سوریه، یمن، لیبی، عراق و سودان وضعیت بسیار بدی دارند)سازمان 
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شفافیت بین الملل،2017(. ازآنجایی كه در گزارش سال 2016 ایران با نمره 29 رتبه 131 را كسب كرده 
بود، وضعیت ایران در سال 2017 نشان می دهد به رغم اینکه رتبه ادراک فساد در ایران بهبودیافته است 

اما همچنان برخی از كشورهای منطقه وضعیت بهتری را نسبت به ایران دارند )حق شناس، 1396(. 
و  اجتماعی شده  نارضایتی های گسترده  اقتصادی كالن، موجب  فساد عالوه بر ضررهای  وجود 
زمینه ساز كاهش اعتماد مردم به حاكمیت می شود. دیگر كشورهای دنیا نیز با چنین مشکالتی مواجه 
بوده اند و روش ها و ابزارهای نوین مبارزه با فساد به دلیل مواجهه ی تخصصی با پدیده فساد به مرور 
شکل گرفته است. در ایران از جنبه های مختلفی به بحث فساد پرداخته شده و در قوانین باالدستی به 
راهکارهایی برای مبارزه با فساد اشاره شده است. یکی از محورهای مهم مشاركت دادن مردم در مبارزه 
با فساد است.  استفاده از توان نظارتی مردمی برای كشف و كاهش تخلفات یکی از قوی ترین ابزارهای 
مقابله با فساد است. نظارت عمومی از پایین به باال كه مردم بازیگر اصلی آن هستند، طبق آمارهای 

جهانی اولین عامل كشف تخلفات به شمار می آید )مركز پژوهش های مجلس، 1384: 8(.
از  استفاده  فساد  كشف  راهکار  اصلی ترین  می دهد،  نشان  بین المللی  سازمان های  گزارش های 
ظرفیت نظارت مردمی در قالب تقویت مسیرهای گزارش فساد است. این سازوكار عالوه بر كشف 
فساد، فضا را برای مفسدان ناامن كرده و موجب پیشگیری از مفاسد به ویژه مفاسد سازمان یافته می شود، 
زیرا در مفاسد سازمان یافته نیاز به همکاری مجرمان در اجرای تخلف وجود دارد و سازوكار گزارش 
تخلف این امکان را می دهد كه هریک از مشاركت كنندگان در تخلف به عنوان یک گزارش دهنده 
اقدام كنند )سیدزاده،1396(. باید توجه داشت كه نهادهای نظارتی و در رأس آن ها سازمان بازرسی 
كل كشور نمی تواند با امکانات محدود خود در هر سازمان یک نماینده دائمی داشته باشد كه به این 

تخلفات رسیدگی نماید؛ اما مردم ناظران دائمی عملکرد افراد و سازمان ها هستند.
بنابراین رفتار مسئوالنه از شاخص های انسان سالم در هر جامعه، ازجمله جامعه ایران با نسبت جمعیتی 
جوان، تلقی می شود. در كشور ما، سازوكارهای كشف فساد عمدتاً تحت عنوان نظارت شناخته شده 
است و ازطریق توسعه سازمان های نظارتی در سازمان ها، دنبال می شود به طوری كه مسیر اصلی مبارزه 
با فسادهای سازمانی و اقتصادی در رسانه ها و به خصوص از زبان مسئولین كشور، »تشدید نظارت ها« 
معرفی می شود. امروزه در كنار بهره مندی از دستگاه های نظارتی، یکی از مؤثرترین و كارآمدترین 
سازوكارهای نظارتی مبتنی بر دخیل كردن مردم در فرایند نظارت است ولی اینکه چرا مردم در گزارش 
این  نمی كنند، مهم ترین سؤال  اعالم  را  فساد كمتر احساس مسئولیت كرده و موارد تخلف و فساد 

پژوهش است.
مبارزه با فساد باید یک فرایند هوشمند باشد كه اولین و مهم ترین مرحله ی آن كشف فساد است. 
درواقع تقویت قدرت كشف فساد، تأثیر بسزایی بر پیشگیری از بروز آن دارد و به همین دلیل كشورهای 
و  مؤثرترین  امروزه،  فساد گذاشته اند.  توسعه سازوكارهای كشف  بر  را  تمركز جدی خود  پیشرفته 
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كارآمدترین سازوكارهای نظارتی مبتنی بر دخیل كردن مردم در فرایند نظارت است. در برخی از 
كشورهای پیشرو در این حوزه عالوه بر وضع قوانین حمایتی از گزارشگران فساد و تخلف، قوانین 
تشویقی برای آن دسته از گزارشگران فسادی كه گزارش های آنان موجب صیانت از منافع ملی گردیده، 
تصویب شده است. عالوه براین، یکی از مالحظات بسیار مهم و مؤثر به منظور فعال كردن ظرفیت مردمی 
در كشف و مبارزه با فساد، ایجاد ساختار و سازوكاری امن برای دریافت گزارش های مردمی با تضمین 
عدم افشای هویت شخص گزارشگر فساد است. فقدان قوانین حمایتی و همچنین نبود ساختار مناسب 
و ایمن برای دریافت گزارش های تخلف موجب شده است كه بسیاری از مردم به دلیل ترس و نگرانی 
از افشای هویتشان و آسیب و آزار از سوی مفسدین، باوجود اطالع از فساد و تخلف جرأت و انگیزه 
گزارش فساد را نداشته باشند.1 بنابراین مسئله اصلی پژوهش، بررسی دالیل عدم گزارش دهی و اعالم 
فساد از سوی شهروندان اصفهانی است. پس بررسی عوامل مؤثر بر عدم مسئولیت پذیری و گزارش 

نکردن فساد ضرورت بسیار دارد و اهمیت مسئله حاضر را نمایان می كند.
یک تحقیق باید حداقل یکی از كاركردهای عینی و ملموس یا كاركردهای ذهنی و انتزاعی و 
قابل تفکیک می باشند: كاركرد  از یکدیگر  این كاركردها در سه گروه كلی  باشد.  داشته  را  نظری 
شناختی، كاركرد فلسفی و كاركرد كاربردی، درصورتی كه تحقیق به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب 
تغییر دیدگاه های متداول نسبت به موضوع تحقیق گردد، كاركرد آن فلسفی خواهد بود. زمانی كه به 
شناخت بهتر و جامع تر مسئله منجر گردد، كاركرد آن شناختی بوده و باالخره اگر گره ای از كار گشاید 
و مشکلی را حل كند، كاركرد آن كاربردی است )پیران، 1371: 24(. نوشتار حاضر دارای كاركرد 
كاربردی است. آشنایی با دالیل عدم گزارش و اعالم فساد از سوی شهروندان اصفهانی موجب شناخت 
مسئولین نهادهای نظارتی ازجمله سازمان بازرسی كل كشور از دالیل عدم گزارش دهی شهروندان 
از موارد فساد می شود تا دست اندركاران مربوط موانع موجود در این خصوص را از بین برده و زمینه 
مشاركت بیشتر شهروندان را فراهم نمایند؛ بنابراین در این نوشتار به دالیل عدم گزارش فساد از سوی 

شهروندان پرداخته می شود.

پیشینه ی بحث
غمامی و قاسمی در مقاله ای با عنوان »نقاط شروع مبارزه با فساد با تأكید بر رویکرد نشانگانی« با مطالعه 
تطبیقی و تمركز بر وضعیت ایران كشورها را از حیث مسئله فساد به چهار نوع دسته بندی كرده اند و 
برای هر یک براساس ویژگی هایی كه بیان شده راهبرد متفاوتی ارائه كرده اند. این پژوهش ازنظر غایت، 
توسعه ای و از نظر شیوه اجرا تحلیلی - توصیفی بوده و گردآوری اطالعات آن، به روش كتابخانه ای 
صورت گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد كه ایران زیرمجموعه »نشانگان كشورهای كارتل های 

1 - محمدجعفر منتظری، دادستان كل كشور در تاریخ 15 بهمن 1396 در گفت وگوی ویژه خبری.  

http://www.mizanonline.ir/fa/news/393518/
http://www.mizanonline.ir/fa/news/393518/
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نخبگانی« قرارگرفته و نقاط شروع مبارزه با فساد با توجه به این جایگاه، افزایش استقالل سازمانی، 
ارتقای شفافیت، اصالح قوانین حاكم بر ادله اثبات فساد و افزایش مشاركت مردمی می باشد )غمامی و 

قاسمی، 1396: 151-172(.
نیک پور )1395( در پژوهشی الگوی نظارت عمومی به منظور پیشگیری از بروز فساد اداری در 
سازمان های دولتی ایران را ارائه كرده است. هدف از این پژوهش، ارائه الگوی نظارت عمومی به منظور 
پیشگیری از بروز فساد اداری در سازمان های دولتی ایران بوده است. این پژوهش توصیفی و از نوع 
همبستگی به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، متشکل از 3021  نفر كاركنان 
سازمان های دولتی ایران است كه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای، به عنوان حجم 
ابزار  استفاده شده و  استنباطی  از روش آمار توصیفی و  به منظور تحلیل داده ها  انتخاب شده اند.  نمونه 
نشان دهنده  پژوهش  یافته های  است.  اداری  فساد  و  نظارت عمومی  پرسشنامه های  داده ها  گردآوری 
معنادار بودن الگوی پیشنهادی است و ابعاد نظارت عمومی بر فساد اداری تأثیر منفی دارد. یافته دیگر 
پژوهش نیز نشان داد كه از بین ابعاد نظارت عمومی، بُعد نظارت نهادهای وابسته به قوه مقننه باالترین 

رتبه را در سازمان های دولتی ایران داشته است )نیک پور، 1395: 231-201(.
رفیع پور پیمایشی را در شهر تهران انجام داده است. وی در پی پاسخ دادن به این سؤال بود كه »آیا 
فساد در ایران وجود دارد؟« برای پاسخ به این سؤال از راهبردهای متفاوتی استفاده نموده است. ابتدا 
شواهد فساد را در متون ادبی فارسی جست وجو كرده، سپس در گزارش های روزنامه ها درباره فساد 
كاوش می كند؛ اما روشی كه برای سنجش كّمی فساد به كاربرده از جنس پیمایش های ادراک فساد 
است. ابزاری كه در این تحقیق به كاربرده شده ، نگرش های مردم درباره رواج فساد در بخش دولتی، 
نمایندگان مجلس، پلیس، قوه قضائیه و بخش خصوصی را ارزیابی می كنند. همچنین برخی گویه های 
به كاررفته در پرسشنامه برای فرضیه آزمایی درباره عوامل مؤثر بر نگرش مردم به فساد هستند )رفیع پور، 

.)57 :1386
عنبری و همکاران )1394( در نوشتاری به بررسی تأثیر نظارت مردمی بر كاهش تخلفات اداری 
كاركنان نیروی انتظامی )مطالعه موردی سامانه 197 شهرستان اهواز( پرداخته اند. این تحقیق باهدف 
بررسی تأثیر نظارت مردمی بر كاهش تخلفات اداری كاركنان نیروی انتظامی در شهر اهواز انجام شده 
است. روش پـژوهش از نـوع توصـیفی، پیمایشی بوده و ابـزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه و مصاحبه 
است. جامعه ی آماری شامل كلیه كاركنان نیروی انتظامی در شهر اهواز بوده كه دویست و نود نفر 
نتایج  انتخاب شده اند.  اتفاقی ساده  نمونه گیری  از روش  استفاده  با  تحلیل  به عنوان واحدهای  آنان  از 
به دست آمده از تحقیق نشان داد كه نظارت مردمی ازطریق سامانه 197 بر پیشگیری از تخلفات و فساد 
اداری و ابعاد آن یعنی عدم رعایت حقوق شهروندی مردم، تخلفات مالی، عدم انجام وظایف شغلی 
و عدم قانون مداری اثرگذار است. بررسی دقیق نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد؛ آن دسته 
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از كاركنان ناجا كه عملکرد آنان توسط مردم مورد ارزیابی قرارگرفته و در ارتباط با آنان، مردم به هر 
دلیلی اعم از شکایت، تقدیر و تشکر و یا پیشنهاد و انتقاد ازطریق سامانه 197 اظهارنظر نموده اند، نقش 
نظارت مردمی را بسیار بیشتر از سایر كاركنان ناجا عنوان نموده اند، چراكه آثار آن را در زندگی كاری 
خود به صورت تقدیرنامه، ارتقا و یا توبیخ و تنزل درجه و درج بی انضباطی در پرونده مشاهده و لمس 

نموده  اند )عنبری و همکاران، 1394(.
زرندی و معدنی )1395( در مقاله ای به طراحی و تبیین مدل مطلوب فرهنگ سازمانی اسالمی برای 
مقابله با فساد اداری در سازمان ها پرداخته اند. روش تحقیق این مقاله تركیبی )شامل دو طیف مطالعۀ 
كیفی-كمی( با رویکرد متوالی اكتشافی بود: در بخش اول از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی )اسنادی-

كتابخانه ای( و فرا تركیب و در بخش دوم از روش پژوهشی میدانی- پیمایشی محدود استفاده شده 
است. این پژوهش از حیث هدف، درمجموعه تحقیقات توصیفی قرار می گیرد و ازنظر نتایج در زمرۀ 
تحقیقات كاربردی است و به لحاظ نوع داده، تحقیق كیفی به شمار می رود. بامطالعه ی منابع و تحقیقات 
متعدد در این زمینه، 4 نوع فرهنگ و 30 شاخص فرهنگی شناسایی شد كه با تحلیل های صورت گرفته، 
در قالب یک مدل مفهومی مبتنی بر مدل مطلوب فرهنگ سازمانی اسالمی برای مقابله با فساد اداری در 

سازمان ها ارائه شده است )زرندی و معدنی، 1395(.
حاجیان، تاج آبادی و مرادی نژاد )1389( فرهنگ ایثار و تأثیر آن در پیشگیری از بروز فساد اداری 
را بررسی نموده اند. پیامدهای مخرب فساد اداری و تضاد آن با منافع عمومی به شکل های اتالف منابع 
كاهش رشد اقتصادی كشورها و كاهش اثربخشی باعث توجه روزافزون به اهمیت پدیده تقلب و فساد 
در جوامع مختلف شده است. فساد اداری ازجمله پدیده های سازمانی است كه روند توسعه كشورها را 
به طور چشمگیری با مشکل روبه رو می كند درزمینه ی مبارزه با فساد اداری صاحب نظران سازمانی معتقد 
به رویکردهایی هستند كه بیشتر بر پیشگیری از بروز چنین پدیده ای می باشد تا اینکه بخواهد ازطریق 
اعمال مجازات بر كاركنان خاطی با چنین پدیده گسترده ای مبارزه كند. به جای اتکا بر رویه هایی كه 
مبتنی بر تنبیه بعد از ارتکاب فساد است ایجاد و راه اندازی یک سیستم پیشگیری از فساد كه هسته 
امری ضروری می باشد )حاجیان،  ایثار است  مركزی آن فرهنگ سازی در جامعه و توسعه فرهنگ 

تاج آبادی و مرادی نژاد، 1389(.
امیر فخریان در پایان نامه كارشناسی ارشد خود به رابطه اعتماد مردم به كاركنان دولت با كاهش 
فساد اداری در ادارات دولتی شهرستان دامغان پرداخته است. هدف از تحقیق حاضر شناسایی رابطه ی 
تحقیق  این  می باشد.  دامغان  شهرستان  دولتی  ادارات  در  اداری  فساد  كاهش  و  عمومی  اعتماد  بین 
ازنظر هدف كاربردی و ازنظر روش اجرا، توصیفی است. روش جمع آوری اطالعات میدانی و ابزار 
جمع آوری اطالعات پرسشنامه استاندارد می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر ادارات دولتی شهرستان 
دامغان به تعداد 31 سازمان است؛ كه از بین آن ها 28 سازمان حاضر به همکاری شدند. پرسشنامه فساد 

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/760489
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اداری بین 250 نفر از كاركنان سازمان ها و پرسشنامه اعتماد عمومی بین 384 ارباب رجوع این سازمان ها 
توزیع گردید. نتایج حاصل از تحلیل، حاكی از تأیید تمامی فرضیه هاست؛ یعنی اعتماد عمومی و ابعاد 
آن )اطمینان، خطرپذیری و درستکاری( رابطه مثبت و معناداری با كاهش فساد اداری در ادارات دولتی 

شهرستان دامغان دارد )امیر فخریان، 1393(.
پورعزت در تحقیق عوامل مؤثر بركاهش فساد مالی در سازمان های دولتی)مؤسسات پژوهشی 
تهران( را بررسی كرده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر كاهش فساد مالی در 
سازمان های دولتی )مؤسسات پژوهشی تهران ( است. جامعه آماری متشکل از 2000 نفر شامل كاركنان، 
كارشناسان، متخصصین و صاحب نظران در حوزه اداری، مالی مؤسسات مذكور در تهران است. تعداد 
جامعه آماری با استفاده از فرمول عمومی كوكران 317 نفر مشخص شد. نتیجه داده ها تأیید كرد كه 
از پنج متغیر اصلی، فقط سه متغیر، شامل: 1( عوامل فرهنگی، 2( عوامل سیاسی و 3( عوامل اداری ـ 
ساختاری، تأثیر مثبت بر كاهش فساد مالی دارند. دو متغیر اصلی، شامل: عوامل اقتصادی، عوامل رفتار 
مدیران، و دوازده متغیر فرعی، شامل: 1( تدوین منشور اخالقی، 2( جامعه پذیری ارزش های فرهنگی، 
3( توسعه مشاركت مردم، 4( جبران خدمات كاركنان، 5( تقویت نقش اطالع رسانی، 6( تقویت نقش 
حکومت الکترونیک، 7( شفافیت در بُعد مالی، 8( توسعه اداره اسوه، 9( تعیین استاندارد سطح زندگی 
و ردیابی اموال، 10( استقالل شغلی و مسئولیت در برابر شغل، 11( مشاركت كاركنان در تصمیم گیری 

و12( تفویض اختیار همراه با نظارت دقیق، تأیید نشدند )پور عزت، 1391(. 

روش شناسی
 در هر تحقیقی محقق باید روش اجرای كار خود را شرح دهد و توضیح دهد از چه ابزاری استفاده نموده 
و چگونه اطالعات خود را جمع آوری كرده است. در این پژوهش از روش پیمایشی و از ابزار پرسشنامه 
بهره گرفته شده است. جامعه )جمعیت( آماری تحقیق كلیه شهروندان 18 سال و باالتر شهر اصفهان بودند. 
همچنین از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است و حجم نمونه 739 نفر بود. برای سنجش دالیل 
عدم گزارش دهی فساد از پرسشنامه محقق ساخته و برای سنجش از اعتبار صوری و برای محاسبه ی  پایایی 
از آزمون آلفای كرونباخ استفاده شده است. نتایج تحقیق نیز با استفاده از نرم افزار آماری SPSS در دو 
سطح توصیفی و تحلیلی استخراج و برای تحلیل اطالعات و مقایسه نظرات پاسخ گویان درخصوص 

دالیل گزارش نکردن فساد اداری، از آزمون آماری خی دو استفاده گردیده است.

یافتـه ها
از مجموع 739 نفری كه پاسخ گوی پرسشنامه های این تحقیق محسوب می شوند، حدود 66 درصد 
مرد و 34 درصد از جمعیت نمونه آماری را زنان تشکیل داده اند. حدود 36 درصد جوان، 42 درصد 
میان سال و 22 درصد بزرگ سال بوده اند. حدود 67 درصد پاسخ گویان متأهل و 33 درصد مجردند. 

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/658293
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/658293
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ابتدایی، 9 درصد پاسخ گویان دارای تحصیالت زیر  حدود 6 درصد پاسخ گویان دارای تحصیالت 
دیپلم، 35 درصد پاسخ گویان دیپلم، 41 درصد دارای تحصیالت كاردانی و كارشناسی و حدود 10 

درصد دارای تحصیالت كارشناسی ارشد و باالتر بوده اند.

جدول 1- دالیل گزارش نکردن موارد فساد

مخالفکاماًل مخالفگویهردیف
نظری ندارم/

نمی دانم
جمعکاماًل موافقموافق

21.4100%27.9%25.7%11.5%13.4%نمیدانمفسادرابایدبهکجاگزارشکرد.1

32.0100%35.9%20.6%6.4%5.1%اثباتفساددشواراست.2

3
شکایتکردنوگزارشکردناینچیزهادردسرساز

است.
%3.9%3.5%20.4%33.4%38.7100

4
اینگونهمواردفساددیگرعادیشدهوبایدباآن

کنارآمد.
%11.7%10.0%26.6%30.4%21.3100

5
وقتیباعثمیشودکارآدمراهبیفتد،دلیلیبرای

گزارشکردنوجودندارد.
%20.2%12.5%27.2%21.1%19.0100

6
بهشکایتهاوگزارشهایفساداهمیتیداده

نمیشود.
%5.6%6.0%29.2%29.3%30.0100

28.5100%32.5%24.7%8.0%6.4%باافرادفاسددرعملهیچبرخوردینمیشود.7

8
هرکسیمسئولکارخودشاست،بهمنربطیندارد

کهبقیهفسادمیکنند.
%28.0%15.2%26.4%19.5%11.0100

9
باشکایتکردنمیترسمکهکارممتوقفشدهودر

آنادارهانجامنشود.
%9.6%8.1%21.9%26.7%33.7100

در پاسخ به این سؤال كه »اگر زمانی موردی از فساد )نظیر رشوه خواری، رانت خواری، پارتی بازی، 
اختالس و ...( را مشاهده كنید و آن  را گزارش ندهید، حتماً برای گزارش نکردن موضوع و سکوت 
نقش  نکردن موضوع  به گزارش  این دالیل چقدر در تصمیم شما  از  دارید. هر یک  خود، دالیلی 
دارند؟« حدود 72 درصد پاسخ گویان دردسرساز بودن شکایت و گزارش فساد را دلیل اصلی گزارش 
نکردن فساد دانسته اند. 68 درصد پاسخ گویان با دشوار بودن اثبات فساد،  61 درصد با عدم برخورد با 
افراد فاسد، 60 درصد با ترس از شکایت به علت توقف كار، حدود 59 درصد بااهمیت داده نشدن به 
شکایت ها و گزارش های فساد، حدود 52 درصد با عادی شدن موارد فساد، 49 درصد با عدم اطالع 
از مرجع برای اعالم فساد، 40 درصد با نداشتن دلیلی برای گزارش كردن و 30.5 درصد نیز با ارتباط 

نداشتن فساد افراد به فرد دیگر موافق و كاماًل موافق اند.
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جدول 2- بررسی دالیل گزارش نکردن موارد فساد برحسب جنسیت پاسخ گویان

جنسیتگویه
مخالف و 

کاماًل مخالف
نظری ندارم/

نمی دانم
موافق و کاماًل 

موافق
آزمون
خی دو

سطح 
معنی داری

نمیدانمفسادرابایدبهکجا
گزارشکرد.

46.0%27.4%26.6%مرد
6.3540.042

55.8%22.5%21.7%زن

اثباتفساددشواراست.
65.2%22.7%12.1%مرد

4.9910.082
73.1%16.5%10.4%زن

شکایتکردنوگزارشکردن
اینچیزهادردسرسازاست.

69.4%22.0%8.6%مرد
5.8400.054

77.5%17.3%5.2%زن

اینگونهمواردفساددیگرعادی
شدهوبایدباآنکنارآمد.

54.7%26.2%19.1%مرد
7.2960.026

45.8%27.3%26.9%زن

وقتیباعثمیشودکارآدمراه
بیفتد،دلیلیبرایگزارشکردن

وجودندارد.

41.9%28.0%30.1%مرد
4.5010.105

36.5%25.7%37.8%زن

بهشکایتهاوگزارشهای
فساداهمیتیدادهنمیشود.

59.4%28.3%12.3%مرد
1.1270.599

59.0%30.9%10.0%زن

باافرادفاسدورشوهگیردرعمل
هیچبرخوردینمیشود

61.6%23.3%15.1%مرد
1.7460.418

59.8%27.3%12.9%زن

هرکسیمسئولکارخودش
است،بهمنربطینداردکه

بقیهفسادمیکنند.

29.6%29.0%41.4%مرد
5.0710.079

32.1%21.3%46.6%زن

باشکایتکردنمیترسمکه
کارممتوقفشدهودرآناداره

انجامنشود.

59.0%22.4%18.6%مرد
1.2240542

63.1%20.9%16.1%زن

بین جنسیت پاسخ گویان و دالیل گزارش نکردن فساد تفاوت معنی داری وجود ندارد، به این معنی 
كه پاسخ گویان زن و مرد به میزان مشابهی با هر یک از دالیل هفت گانه فوق موافق هستند. بررسی 
دقیق تر یافته های جدول بیانگر آن است كه زنان بیشتر از مردان اظهار كرده اند كه نمی دانند فساد را باید 
به كجا گزارش كرد و ازنظر آماری این تفاوت معنی دار است. در مقابل مردان بیشتر از زنان معتقدند كه 
موارد فساد دیگر عادی شده و باید با آن كنار آمد. در باب رابطه بین جنسیت و دالیل گزارش نکردن 
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فساد باید گفت این رابطه در تحقیقات بسیاری سنجیده شده و نتایج متنوعی به دست آمده است. یافته های 
پژوهش راندولف و همکاران )2008( نشان می دهد مسئولیت اجتماعی تحت تأثیر جنسیت افراد قرار 
نتایج تحقیق نشان دهنده  از زنان است.  اندكی كمتر  می گیرد؛ بدین گونه كه مسئولیت پذیری مردان 
عادی شدن فساد برای مردان بوده و كمتر احساس مسئولیت می كنند. نکته ای كه بایستی توجه شود این 
است كه زنان به رغم تمایل بیشتر به گزارش دهی فساد، نمی دانند كه فساد را باید به كجا گزارش كرد.

جدول 3- بررسی دالیل گزارش نکردن موارد فساد برحسب سن پاسخ گویان

سنگویه
مخالف و کاماًل 

مخالف
نظری ندارم/

نمی دانم
موافق و کاماًل 

موافق
آزمون
خی دو

سطح 
معنی داری

نمیدانمفسادرابایدبهکجا
گزارشکرد.

50.2%28.3%21.6%جوان

3.1800.528 48.4%24.2%27.4%میانسال

49.7%24.5%25.8%بزرگسال

اثباتفساددشواراست.

69.1%19.3%11.5%جوان

1.4550.834 66.5%21.0%12.6%میانسال

68.6%22.0%9.4%بزرگسال

شکایتکردنوگزارش
کردناینچیزهادردسرساز

است.

71.0%20.1%8.9%جوان

2.8230.588 71.1%22.2%6.8%میانسال

76.1%17.6%6.3%بزرگسال

اینگونهمواردفساددیگر
عادیشدهوبایدباآن

کنارآمد.

50.9%26.4%22.7%جوان

5.3200.256 52.4%29.1%18.4%میانسال

51.6%22.0%26.4%بزرگسال

وقتیباعثمیشودکار
آدمراهبیفتد،دلیلیبرای
گزارشکردنوجودندارد.

33.8%25.7%40.5%جوان

14.0290.007 45.2%26.5%28.4%میانسال

40.9%31.4%27.7%بزرگسال

بهشکایتهاوگزارشهای
فساداهمیتیدادهنمیشود.

58.2%30.2%11.6%جوان

4.7330.316 59.5%30.9%9.6%میانسال

60.8%24.1%15.2%بزرگسال
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سنگویه
مخالف و کاماًل 

مخالف
نظری ندارم/

نمی دانم
موافق و کاماًل 

موافق
آزمون
خی دو

سطح 
معنی داری

باافرادفاسدورشوهگیر
درعملهیچبرخوردی

نمیشود.

57.5%26.5%16.0%جوان

5.4150.247 62.4%25.7%11.9%میانسال

64.2%19.5%16.4%بزرگسال

هرکسیمسئولکارخودش
است،بهمنربطینداردکه

بقیهفسادمیکنند.

26.4%26.0%47.6%جوان

5.6100.230 31.8%28.3%39.9%میانسال

34.6%23.3%42.1%بزرگسال

باشکایتکردنمیترسم
کهکارممتوقفشدهودر

آنادارهانجامنشود.

58.7%20.4%20.8%جوان

2.9710.563 61.1%23.2%15.8%میانسال

61.6%22.0%16.4%بزرگسال

مطابق جدول فوق، بین سن پاسخ گویان و دالیل گزارش نکردن فساد تفاوت معنی داری وجود 
ندارد، به این معنی كه دالیل گزارش نکردن فساد گروه های سنی مختلف تقریباً یکسان است؛ بنابراین 
فرضیه وجود تفاوت بین سن پاسخ گویان و دالیل گزارش نکردن از فساد، رد می شود. فقط در مورد 
گویه »وقتی باعث  می شود كار آدم راه بیفتد، دلیلی برای گزارش كردن وجود ندارد« نظرات گروه های 
سنی متفاوت است. به این صورت كه پاسخ گویان میان سال بیش از جوانان و بزرگ ساالن معتقدند 
بنابراین دالیل  ندارد.  برای گزارش كردن وجود  دلیلی  بیفتد،  راه  باعث  می شود كار آدم  كه وقتی 
هشت گانه گزارش نکردن فساد و عدم مشاركت شهروندان در این خصوص برای همه گروه های سنی 

تقریباً یکسان بوده و تفاوت معنی داری بین پاسخ گویان با سنین مختلف در این خصوص وجود ندارد.

جدول 4- بررسی دالیل گزارش نکردن موارد فساد برحسب تحصیالت پاسخ گویان

تحصیالتگویه
مخالف 
و کاماًل 
مخالف

نظری 
ندارم/

نمی دانم

موافق 
و کاماًل 
موافق

آزمون
خی دو

سطح 
معنی داری

نمیدانمفسادرابایدبه
کجاگزارشکرد

58.9%25.2%15.9%زیردیپلم

13.0980/041
50.4%25.8%23.8%دیپلم

43.2%28.0%28.7%کاردانیوکارشناسی

58.3%18.1%23.6%کارشناسیارشدودکتری
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تحصیالتگویه
مخالف 
و کاماًل 
مخالف

نظری 
ندارم/

نمی دانم

موافق 
و کاماًل 
موافق

آزمون
خی دو

سطح 
معنی داری

اثباتفساددشواراست

74.8%15.9%9.3%زیردیپلم

11.4700/075
61.7%27.0%11.3%دیپلم

71.0%16.8%12.1%کاردانیوکارشناسی

66.2%21.1%12.7%کارشناسیارشدودکتری

شکایتکردنوگزارش
کردناینچیزها
دردسرسازاست

81.3%14.0%4.7%زیردیپلم

7.4700/280
69.9%23.4%6.6%دیپلم

72.4%19.5%8.1%کاردانیوکارشناسی

66.7%23.6%9.7%کارشناسیارشدودکتری

اینگونهمواردفساد
دیگرعادیشدهوباید

باآنکنارآمد

54.2%25.2%20.6%زیردیپلم

8.9090/179
50.0%30.9%19.1%دیپلم

50.7%26.4%23.0%کاردانیوکارشناسی

60.6%14.1%25.4%کارشناسیارشدودکتری

وقتیباعثمیشود
کارآدمراهبیفتد،دلیلی
برایگزارشکردن

وجودندارد

46.7%25.2%28.0%زیردیپلم

4.2620/641
40.2%29.3%30.5%دیپلم

38.0%26.9%35.0%کاردانیوکارشناسی

39.4%23.9%36.6%کارشناسیارشدودکتری

بهشکایتهاو
گزارشهایفساد
اهمیتیدادهنمیشود.

68.2%23.4%8.4%زیردیپلم

20.5870/002
51.0%36.9%12.2%دیپلم

60.1%28.4%11.5%کاردانیوکارشناسی

76.4%15.3%8.3%کارشناسیارشدودکتری

باافرادفاسدورشوهگیر
درعملهیچبرخوردی

نمیشود

69.2%20.6%10.3%زیردیپلم

10.6630/099
57.8%23.4%18.8%دیپلم

59.8%27.0%13.2%کاردانیوکارشناسی

68.1%23.6%8.3%کارشناسیارشدودکتری
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تحصیالتگویه
مخالف 
و کاماًل 
مخالف

نظری 
ندارم/

نمی دانم

موافق 
و کاماًل 
موافق

آزمون
خی دو

سطح 
معنی داری

هرکسیمسئولکار
خودشاست،بهمن
ربطینداردکهبقیه

فسادمیکنند

41.1%17.8%41.1%زیردیپلم

20.7850/002
32.4%30.9%36.7%دیپلم

26.6%27.6%45.8%کاردانیوکارشناسی

23.6%18.1%58.3%کارشناسیارشدودکتری

باشکایتکردن
میترسمکهکارم
متوقفشدهودرآن
ادارهانجامنشود

71.0%15.9%13.1%زیردیپلم

10.1850/117
61.3%23.8%14.8%دیپلم

55.9%22.9%21.2%کاردانیوکارشناسی

62.5%19.4%18.1%کارشناسیارشدودکتری

براساس داده های جدول فوق، پاسخ گویان با تحصیالت زیر دیپلم بیش از سایر پاسخ گویان اعالم 
كرده اند كه نمی دانند فساد را باید به كجا گزارش كرد. پاسخ گویان دارای تحصیالت كارشناسی ارشد 
و دكتری بیش از سایر گروه های تحصیلی معتقدند كه به شکایت ها و گزارش های فساد اهمیتی داده 
نمی شود. پاسخ گویان با تحصیالت زیر دیپلم نیز بیش از سایر افراد اظهار داشته اند كه هركسی مسئول 
كار خودش است و به آن ها ربطی ندارد كه بقیه فساد می كنند. بین نظرات پاسخ گویان با تحصیالت 

مختلف درزمینه ی سایر دالیل گزارش نکردن فساد تفاوت معنی داری وجود ندارد.

جدول 5- بررسی دالیل گزارش نکردن موارد فساد برحسب پایگاه اقتصادی- اجتماعی پاسخ گویان

گویه
پایگاه 

اقتصادی- 
اجتماعی

مخالف 
و کاماًل 
مخالف

نظری 
ندارم/

نمی دانم

موافق و 
کاماًل موافق

آزمون
خی دو

سطح 
معنی داری

نمیدانمفسادرابایدبهکجا
گزارشکرد.

41.6%33.1%25.3%باال
18.6630/001 51.1%20.1%28.8%متوسط

56.7%22.3%21.0%پایین

اثباتفساددشواراست.

58.7%26.7%14.6%باال

20.1050/000 69.9%19.2%11.0%متوسط

76.9%14.7%8.4%پایین
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گویه
پایگاه 

اقتصادی- 
اجتماعی

مخالف 
و کاماًل 
مخالف

نظری 
ندارم/

نمی دانم

موافق و 
کاماًل موافق

آزمون
خی دو

سطح 
معنی داری

شکایتکردنوگزارشکردن
اینچیزهادردسرسازاست.

66.3%23.4%10.3%باال

10.8580/028 75.3%17.4%7.3%متوسط

76.1%19.7%4.2%پایین

اینگونهمواردفساددیگرعادی
شدهوبایدباآنکنارآمد.

52.3%26.3%21.4%باال

6.4080/171 57.3%24.3%18.3%متوسط

45.8%29.0%25.2%پایین

وقتیباعثمیشودکارآدمراه
بیفتد،دلیلیبرایگزارشکردن

وجودندارد.

37.4%30.2%32.4%باال

7.9530/093 47.0%24.7%28.3%متوسط

37.0%26.1%37.0%پایین

بهشکایتهاوگزارشهایفساد
اهمیتیدادهنمیشود.

54.6%30.1%15.2%باال

7.6800/104 63.1%28.6%8.3%متوسط

61.3%28.6%10.1%پایین

باافرادفاسدورشوهگیردرعمل
هیچبرخوردینمیشود.

53.7%25.6%20.6%باال

16.6020/002 64.8%24.7%10.5%متوسط

66.0%23.5%10.5%پایین

هرکسیمسئولکارخودش
است،بهمنربطینداردکهبقیه

فسادمیکنند.

27.7%28.7%43.6%باال

4.4590/347 32.4%27.9%39.7%متوسط

31.9%22.3%45.8%پایین

باشکایتکردنمیترسمکه
کارممتوقفشدهودرآناداره

انجامنشود.

54.3%24.8%20.9%باال

7.6710/104 63.9%19.2%16.9%متوسط

64.3%21.0%14.7%پایین

كه  كرده اند  اعالم  پاسخ گویان  سایر  از  بیش  پایین  اجتماعی  اقتصادی-  پایگاه  با  پاسخ گویان 
نمی دانند فساد را باید به كجا گزارش كرد، همچنین بیش از سایر افراد معتقدند كه اثبات فساد دشوار 
است. پاسخ گویان با پایگاه اقتصادی- اجتماعی پایین نیز بیش از سایرین اظهار داشته اند كه با افراد فاسد 
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و رشوه گیر در عمل هیچ برخوردی نمی شود. بین نظرات پاسخ گویان با پایگاه اقتصادی- اجتماعی 
مختلف درزمینه ی سایر دالیل گزارش نکردن فساد تفاوت معنی داری وجود ندارد، به این معنی كه 
دالیل عدم گزارش و اعالم فساد تقریباً یکسان می باشد. نتایج تحقیق با یافته های پژوهش یزدان پناه و 
حکمت )1393( مطابقت ندارد. یافته های پژوهش آن ها نشان داد كه بین پایگاه اقتصادی اجتماعی و 
مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد، به گونه ای كه میزان مسئولیت پذیری اجتماعی در 
میان پاسخ گویان با پایگاه اقتصادی اجتماعی متوسط بیشتر از پایگاه اقتصادی اجتماعی باال و پایین است.

نتیجه گیری
نقش مردم و مشاركت آنان در حل مشکالت كشور تعیین كننده و در پیشگیری از موارد خالف قانون 
و سوءجریان در دستگاه های اداری غیرقابل انکار است. این امر یعنی مشاركت مردم، در امر نظارت و 

مبارزه با فساد اهمیتی دوچندان می یابد.
سازمان بازرسی كل كشور با برقراری تلفن 136 و سامانه رسیدگی به شکایات و اعالمات مردم 
برای دسترسی به شکایات و گزارش های شهروندان گام های مثبتی درراستای نظارت مردم و مشاركت 
آن ها در مقابله با فساد برداشته است؛ اما این تمام كار نیست، درصورتی كه حس اعتماد در میان مردم 
ایجاد شود، نیروی نظارتی بسیار قدرتمندی ایجاد خواهد شد كه كمک شایانی به سازمان نظارت و 

بازرسی كل كشور خواهد نمود )مشبکی و محمود زاده، 1393(.
فساد حداقل دو سازوكار  با  مقابله  در  مردمی  از ظرفیت های  استفاده  برای  است كه  الزم به ذكر 
نیاز است: اول اینکه امکان گزارش تخلفات و پیگیری حقوقی مفاسد برای عموم مردم فراهم شود 
تا شهروندان بااحساس مسئولیت به گزارش تخلف و فساد اقدام نمایند. درواقع در مسئولیت پذیری 
اجتماعی فرد گرایش مسئوالنه دارد، برای فعالیت به صورت مسئوالنه احساس شایستگی می كند، درباره 
فعالیت مسئولیت پذیرانه خود را اثرگذار احساس می كند و اعمال مسئوالنه انجام می دهد )سبحان نژاد، 
از  جلوگیری  به منظور  تخلف  گزارش دهندگان  از  حمایت  سازوكارهای  اینکه  دوم   .)18  :1379
انتقام گیری و مقابله به مثل علیه گزارش دهندگان تخلف فراهم گردد. نکته ای كه در قانون ایران ناظر به 
استفاده از مشاركت مردم درراستای مبارزه با فساد به آن كمتر توجه شده است درواقع ساختار منسجمی 
برای حمایت های جانی، مالی، اداری، قضایی از اشخاصی كه درراستای مبارزه با فساد عمل می كنند 
و یا به افشای اطالعات فساد می پردازند، وجود ندارد. واقعیت این است كه فعالیت های غیرقانونی را 
گزارش می دهند از ایمنی جانی برخوردار نیستند و بعضاً به صورت های وحشتناكی مورد انتقام قرار 

می گیرند )مركز پژوهش های مجلس، 8 : 1348(.
براساس یافته های تحقیق حدود 72 درصد پاسخ گویان با گویه »شکایت كردن و گزارش كردن این 
چیزها دردسرساز است« موافق و كاماًل موافق و در مقابل حدود 8 درصد مخالف و كاماًل مخالف اند. 
حدود 20 درصد نیز نظری نداشته اند. الزم به ذكر است كه بین میزان موافقت مردان و زنان، گروه های 

http://jss-isa.ir/?_action=article&au=136907&_au=%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7++%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87
http://jss-isa.ir/?_action=article&au=136908&_au=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87++%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA
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این  موافق  اقشار  این  اكثریت  و  ندارد  وجود  معنی داری  تفاوت  این خصوص  در  تحصیلی  و  سنی 
میزان  دقیق تر  بررسی  است«.  این چیزها دردسرساز  عبارت اند كه »شکایت كردن و گزارش كردن 
موافقت شهروندان با این گویه نشان می دهد كه شهروندان با پایگاه اقتصادی- اجتماعی باال بیشتر از 
سایر طبقات موافق و كاماًل موافق اند. این رفتار شهروندان با تئوری مبادله قابل تحلیل می باشد. چراكه 
در نظریه مبادله، انسان موجود زنده ای در جست وجوی پاداش است. پاداش و همچنین تنبیه براساس 
صالحیتشان در ایجاد رضایت مندی،  كه امری زیستی- روانی است یا برآورد نیازهای ذاتی یا اكتسابی 
تعریف می شوند. زندگی همچون صفحه ی شطرنج تلقی می شود كه انسان شطرنج باز با محاسبه سود و 
هزینه رفتار خود را سامان می دهد )كالنتری، 1386(. براساس این نظریه مشاهده گران و تجربه كنندگان 
فساد به عنوان موجود حسابگر، سود و زیاد ناشی از گزارش و اعالم فساد را برآورد كرده و چون به 
این جمع بندی می رسند كه ممکن است شکایت و گزارش كردن فساد دردسرساز بشود، آن را اعالم 
نمی كنند. این افراد نفع شخصی را به نفع اجتماع و جامعه ترجیح داده و از خیر گزارش فساد می گذرند. 
نکته دیگر در این خصوص به تجربه افراد از گزارش كردن فساد مربوط می شود كه این مسئله نیز با 
تئوری متغیرهای الگویی پارسونز قابل بررسی است. متغیرهای الگویی انواع جهت گیری ها نسبت به 
كنش، نقش ها یا روابط اجتماعی اند كه چند گزینه ی دوبخشی را برای معنا دادن به یک وضعیت در 
اختیار می گذارند )آوتِویت و باتامور، 1392(. طبق نظر پارسونز در این شرایط افراد به منافع خصوصی 

به جای منافع جمعی توجه می كنند.
مطابق یافته های تحقیق حدود 68 درصد پاسخ گویان با عبارت »اثبات فساد دشوار است« موافق 
و كاماًل موافق و در مقابل حدود 11 درصد مخالف و كاماًل مخالف اند. حدود 21 درصد نیز نظری 
تفاوت  تحصیلی  و  سنی  گروه های  زنان،  و  مردان  موافقت  میزان  بین  این خصوص  در  نداشته اند. 
معنی داری وجود نداشته و اكثریت این اقشار موافق دشوار بودن اثبات فساد هستند ولی شهروندان با 
پایگاه اقتصادی- اجتماعی باال بیشتر از سایر افراد موافق اند. اصالح قوانین حاكم بر ادله اثبات فساد و 

آسان تر شدن اثبات مفاسد یکی از راهکارهایی است كه می تواند در مقابله با فساد مؤثر باشد.
نتایج تحقیق نشانگر آن است كه حدود 61 درصد پاسخ گویان با گویه »با افراد فاسد در عمل هیچ 
برخوردی نمی شود« موافق و كاماًل موافق و در مقابل حدود 14 درصد مخالف و كاماًل مخالف اند و 25 
درصد نیز نظری نداشته اند. در این خصوص بین میزان موافقت مردان و زنان، گروه های سنی و تحصیلی 
تفاوت معنی داری وجود نداشته و اكثریت این اقشار با عدم برخورد با افراد فاسد موافق و كاماًل موافق 
می باشند، ولی شهروندان با پایگاه اقتصادی- اجتماعی باال بیشتر از سایر افراد موافق اند. به نظر می رسد 

برخورد قضایی و جدی با مفسدین نیز در این زمینه تأثیرگذار می باشد.
براساس یافته های تحقیق، حدود 60 درصد پاسخ گویان با گویه »با شکایت كردن می ترسم كه 
كارم متوقف شده و در آن اداره انجام نشود« موافق و كاماًل موافق و در مقابل حدود 22 درصد مخالف 
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و كاماًل مخالفند و 18 درصد نیز نظری نداشته اند. در این خصوص بین نظرات مردان و زنان، گروه های 
سنی، تحصیلی و با پایگاه اقتصادی- اجتماعی مختلف تفاوت معنی داری وجود نداشته و اكثریت این 
اقشار بیان داشته اند كه با شکایت كردن می ترسند كه كارشان متوقف شده و در آن اداره انجام نشود. 
باید توجه داشت كه استفاده از ظرفیت مردم برای كشف و كاهش مفاسد مستلزم وجود حمایت های 

قانونی از كاشفان )گزارشگران( فساد است.
مطابق یافته های تحقیق حدود 59 درصد پاسخ گویان با جمله »به شکایت ها و گزارش های فساد اهمیتی 
داده نمی شود.« موافق و كاماًل موافق و در مقابل 12 درصد مخالف و كاماًل مخالف اند و حدود 29 درصد 
نیز نظری نداشته اند. در این خصوص بین میزان موافقت مردان و زنان، گروه های سنی تفاوت معنی داری 
وجود نداشته و اكثریت این اقشار موافق دشوار بودن اثبات فساد هستند ولی شهروندان با تحصیالت 
كارشناسی ارشد و دكتری بیشتر از سایرین معتقدند كه به شکایت ها و گزارش های فساد اهمیتی داده 
نمی شود. طراحی و اجرای سازوكارهای تشویق گزارش دهندگان تخلف به منظور ایجاد انگیزه برای 

گزارش تخلف و اهمیت دادن به شکایت ها و اعالمات آن ها می تواند در كاهش فساد مؤثر باشد.
براساس یافته های تحقیق، حدود 52 درصد پاسخ گویان با عبارت »این گونه موارد فساد دیگر عادی 
شده و باید با آن كنار آمد« موافق و كاماًل موافق و در مقابل حدود 22 درصد مخالف و كاماًل مخالف اند. 
همچنین حدود 27 درصد نیز نظری نداشته اند. مردان بیشتر از زنان معتقدند كه موارد فساد دیگر عادی 
شده و باید با آن كنار آمد. در این خصوص بین نظرات گروه های سنی، تحصیلی و پاسخ گویان با پایگاه 
اقتصادی- اجتماعی مختلف تفاوت معنی داری وجود ندارد. فساد اداری، اختالس، دزدی و ... با تأسف 
به كلماتی عادی تبدیل شده و هركدام از شهروندان روزانه خبرهای متفاوتی از فساد و رانت را در هر 
سطحی شنیده و با بی تفاوتی از كنار آن رد می شوند، بی تفاوتی كه البته ناشی از گسترش و عادی شدن 
آن در جامعه است. درحالی كه عادی شدن فساد از خود فساد بدتر بوده و باعث می شود قبح فساد 
برداشته شده و برای مردم وجود فساد در سطوح مختلف و میزان های مختلف عادی شود. عمل قبیح 
آن است كه از دید قانون و همچنین بیشتر ازنظر هنجارها و ارزش های اجتماعی منفی تلقی گردد. 
یعنی  بپردازد؛  مجازات  هزینه  نوع  دو  باید  خاطی  شود، شخص  تلقی  قبیح  كار خالف،  یک  اگر 
نه فقط مجازات قانونی می شود بلکه باید او و بچه هایش در مقابل مردم )دوستان، محیط مدرسه،...( 
هزینه زیاد حیثیتی بپردازد. لذا تا زمانی كه یک خالف، قبیح تلقی می شود یک مکانیسم درونی در 
افراد به وجود می آید كه هزینه عمل خالف را زیاد ارزیابی می كند )بیش از فایده آن(. براساس 
تئوری اتکینسون فرد از آن بیشتر حذر می كند. حال اگر قبح فساد گرفته شود، شخص خاطی فقط 
یک هزینه مجازات قانونی می پردازد كه در مقابل هزینه حیثیتی چندان مهم نیست. در آن صورت 

براساس تئوری اتکینسون هزینه كار خالف كمتر از فایده آن خواهد بود )رفیع پور، 1386(.
نتایج پژوهش نشان می دهد كه حدود 49 درصد پاسخ گویان با جمله »نمی دانم فساد را باید به كجا 
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گزارش كرد« موافق و كاماًل موافق و در مقابل حدود 25 درصد مخالف و كاماًل مخالف اند و همچنین 
26 درصد نیز نظری نداشته اند. در این خصوص بین نظرات گروه های سنی مختلف تفاوت معنی داری 
وجود ندارد. پاسخ گویان با پایگاه اقتصادی- اجتماعی پایین، افراد با تحصیالت زیر دیپلم بیش از سایر 

پاسخ گویان و زنان بیش از مردان اعالم كرده اند كه نمی دانند فساد را باید به كجا گزارش كرد.
نتایج پژوهش حاضر نشانگر آن است كه حدود 40 درصد پاسخ گویان با گویه »وقتی باعث  می شود 
كار آدم راه بیفتد، دلیلی برای گزارش كردن وجود ندارد« موافق و كاماًل موافق و در مقابل حدود 33 
درصد مخالف و كاماًل مخالف اند. همچنین حدود 27 درصد نیز نظری نداشته اند. در این خصوص بین 
نظرات مردان و زنان، گروه های تحصیلی و با پایگاه اقتصادی- اجتماعی مختلف تفاوت معنی داری 
وجود نداشته و اكثریت این اقشار بیان داشته اند كه وقتی باعث  می شود كار آدم راه بیفتد، دلیلی برای 
گزارش كردن وجود ندارد. پاسخ گویان میان سال بیش از جوانان و بزرگ ساالن معتقدند كه وقتی 

باعث می شود كار آدم راه بیفتد، دلیلی برای گزارش كردن وجود ندارد.
با گویه »هركسی مسئول  پاسخ گویان  نشانگر آن است كه 5 /30 درصد  نتایج پژوهش حاضر 
كار خودش است، به من ربطی ندارد كه بقیه فساد می كنند« موافق و كاماًل موافق و در مقابل حدود 
بودن  باال  نداشته اند.  نظری  نیز  درصد   26 حدود  همچنین  مخالف اند.  كاماًل  و  مخالف  درصد   43
درصد مخالفت با این نظر نشانگر احساس مسئولیت و روحیه مسئولیت پذیری شهروندان است. این 
از  اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زیادی دارد كه یکی  پیامدهای  اجتماعی  مسئولیت پذیری فردی و 
مهم ترین آن ها دگرخواهی در روابط اجتماعی است. دگرخواهی به روان شدن روند تعامالت در 
به خوبی  نظارتی  نهادهای  ازجمله  جامعه  نهادهای  می شود  باعث  كرده،  كمک  اجتماعی  نهادهای 
بین  این خصوص  باشند. در  نیازهای اصلی جامعه را پاسخ داده  انجام داده،  كاركرد خاص خود را 
نظرات گروه های سنی و پاسخ گویان با پایگاه اقتصادی- اجتماعی مختلف تفاوت معنی داری وجود 
ندارد. ولی پاسخ گویان با تحصیالت زیر دیپلم بیشتر از سایر شهروندان با این نظر موافق اند. زنان نیز 
بیش از مردان با گویه »هركسی مسئول كار خودش است، به من ربطی ندارد كه بقیه فساد می كنند« 
موافق و كاماًل موافق می باشند. معدود مطالعاتی كه در دنیا رابطه جنسیت و فساد را مطالعه كرده اند، به 
نتایج متفاوتی دست یافته اند كه جمع بندی در این زمینه را با مشکل مواجه می كند و نمی توان با قاطعیت 
نتیجه گرفت كه زنان فی نفسه به دلیل زن بودنشان كمتر از مردان احساس مسئولیت در مورد گزارش 
و اعالم فساد می كنند.  نتایج پژوهش هدایتی و همکاران )1387( در میان جوانان دانشجو نشان  داد كه 

مسئولیت پذیری دختران كمی بیش از پسران است.
فساد  گزارش دهی  فرآیندهای  تقویت  برای  مختلف  كشورهای  در  كه  بسترهایی  به طوركلی، 
ایجادشده اند به دودسته كلی حمایت و حفاظت از گزارش دهندگان و تشویق آن ها تقسیم می شود. در 
نظام قانونی كشورمان متأسفانه به صورت كامل به دو بعد حمایت و تشویق توجه نشده، بنابراین اصالح 



93یو نسالرباتی اگیم یالاسامجا یرلهااراربهسال الروام  رریح

قوانین كشور برای افزایش مشاركت مردم در كاهش فساد ضروری است. افزایش سطح آگاهی عمومی 
نسبت به آثار زیان بار و متعددی كه فساد اداری بر زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه 
می گذارد و ایجاد درک عمومی برای مبارزه با فساد ازجمله طرق مطلوبی است كه می تواند در مهار و 
كاهش فساد اداری مؤثر باشد. نهادهای نظارتی ازجمله سازمان بازرسی كل كشور می توانند با ترغیب 
مردم به احیای فریضه امربه معروف و نهی از منکر، از این سازوكار درراستای دستیابی به اهداف نظارتی 

خود و حسن اجرای امور و رعایت قوانین و مقررات استفاده كنند.
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تابستان 1396

بررسی�اصول�و�فرایند�رسیدگی�به�شکایات�مردمی

كهنمویی2  دكتر شعبان نجف پور1 ، محمدرضا اتفاق 

چکیده

نیت ها است؛  و  گفته ها  به منصه ظهور رساندن  پاسخ گویی اجتماعی  و  به شهروندان  پاسخ گویی 
شهروندان  و  مردم  مستخدمین  به عنوان  دولتی،  دستگاه های  و  دولت  مسئولین  كه  راه هایی  از  یکی 
می توانند در راستای پاسخ گویی و صیانت از حقوق شهروندان اتخاذ نمایند، رسیدگی مؤثر به شکایات 
كاركنان خود است. رسیدگی مؤثر به شکایات  شهروندان و ارائه آموزش های رسیدگی به شکایات به 
مردمی باید بر مبنای عناصر فرهنگ، اصول، افراد، فرآیند و پردازش و تحلیل باشد. در این تحقیق با 
كتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود به بررسی اصول و فرایند رسیدگی  استفاده از روش مطالعه 

به شکایات مردمی خواهیم پرداخت.

کلیدی: پاسخ گویی، رسیدگی به شکایات مردمی، عناصر، اصول گان� واژ

najafpour@ut.ac.ir -كشور كل  1 - دكترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران، رئیس اداره صیانت از حقوق شهروندی سازمان بازرسی 
كشور كل  2 - رئیس مركز ملی رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی 

 

 

بررسی تأثیر گریز مالیاتی بر نوسان پذیری بازده سهام

سعید طهماسبی خورنه1
اصغر سپهبان قره بابا23

      چکیده

گریز مالیاتی می تواند فضای اطالعاتی واحد تجاری را تحت تأثیر قرار دهد و درنتیجه با افزایش عدم 
تقارن اطالعاتی منجربه نوسان پذیری بازده سهام گردد. ازاین رو انتظار می رود گریز مالیاتی بر نوسان پذیری 
بازده سهام تأثیر بگذارد. براین اساس در  پژوهش حاضر، فرضیه ی »گریز مالیاتی بر نوسان پذیری بازده سهام 
اثر دارد« موردبررسی قرارگرفته است. دراین راستا، تعداد 104 نمونه از شركت های پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهادار طی دوره 1391 تا 1395 )520 سال شركتی( انتخاب شده و با استفاده از روش رگرسیون تركیبی 
موردبررسی قرارگرفته است. در این پژوهش، گریز مالیاتی با استفاده از تفاوت بین سود مشمول مالیات 
و سود حسابداری اندازه گیری و برای محاسبه ی نوسان پذیری بازده سهام از لگاریتم طبیعی یک به عالوه 
انحراف معیار بازده روزانه سهام استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد گریز مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری 
بر نوسان پذیری بازده سهام شركت های بورسی دارد. این یافته ها می تواند برای سرمایه گذاران، دستگاه های 
نظارتی و قانون گذار و سایر استفاده كنندگان برای تبیین چگونگی ارتباط بین گریز مالیاتی و نوسان پذیری 

بازده سهام مفید باشد.

واژگان کلیدی: گریز مالیاتی، عدم تقارن اطالعاتی، نوسان پذیری بازده سهام

tahmasebisaeid@ymail.com - 1 - کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه مازندران
2 - دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه رازی و نماینده دفتر مدیریت عملکرد اداره بازرسی کل استان کرمانشاه 

mailto:tahmasebisaeid@ymail.com
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مقدمه
پرداخت مالیات منتج به كاهش سود و وجوه نقد متعلق به شركت و سهامداران و انتقال این منابع به 
دولت می گردد. این موضوع سبب می شود كه شركت ازطریق مدیران خود و با استفاده از گزارشگری 
مالیاتی متهورانه، اقدام به فرار از پرداخت مالیات نماید )هانلون و هیتزمن، 2010(. اگرچه از دیدگاه 
تئوری های سنتی، گریز مالیاتی منجربه افزایش ارزش شركت ازطریق انتقال ثروت از دولت به 
سهامداران می گردد؛ بااین حال، در این دیدگاه ویژگی مهم شركت های امروزی، یعنی جدایی مالکیت 
از مدیریت در نظر گرفته نشده است )چن و چو،2005 ؛ كراكر و اسلمورد، 2005؛ اسلمورد،2004 (. بر 
مبنای تئوری نمایندگی، تحقیقات اخیر نشان می دهند كه گریز مالیاتی می تواند منجربه خاكستری شدن 
فضای اطالعاتی )كاهش شفافیت اطالعاتی( توسط مدیریت گردد )دسایی و دارماپاال،2009 ؛ چن و 
همکاران،2010 (. چنانچه مدیریت شركت اقدام به كاهش شفافیت اطالعاتی و به نوعی نگهداری و 
عدم افشای اخبار بد بکند، اطالعات به صورت نامتوازن و نابرابر بین استفاده كنندگان توزیع می گردد و 
بدین ترتیب عدم تقارن اطالعاتی افزایش می یابد )براون و هایلجیست، 2007(. به گفته آینفوس )2015( 
افزایش عدم تقارن اطالعاتی نیز می تواند منجربه افزایش نوسانات بازده سهام گردد. به عبارتی اطالعات 
نامتقارن باعث تغییر در اهرم مالی شده كه درنهایت منجربه ایجاد نوسان پذیری بازده سهام )ریسک( 
نابرابری اطالعاتی بین استفاده كنندگان باعث ناآگاهی یک سری از آنان نسبت به  شود. به بیان دیگر 

دیگران می گردد و بدین ترتیب نوسانان بازده سهام افزایش می یابد.
با توجه به مطالب مذكور می توان احتمال وجود ارتباط بین گریز مالیاتی و نوسان پذیری بازده سهام 
را پیش بینی نمود. لذا در این پژوهش به بررسی این موضوع در بازار سرمایه ایران پرداخته می شود. 
به عبارتی دیگر در این مطالعه به بررسی تأثیر گریز مالیاتی بر نوسان پذیری بازده سهام پرداخته خواهد 
شد. این پژوهش می تواند به ادبیات حسابداری و مالی كمک نماید. اول اینکه از جنبه نظری روابط 
بین این دو متغیر را مورد بحث قرار می دهد و سبب گسترش و توسعه ادبیات مربوط به روابط بین 
متغیرهای پژوهش  می شود. دوم اینکه از جنبه ی عملی نیز كشف روابط بین متغیرهای مذكور در بازار 
برای  پژوهش  این  نتایج  انتظار می رود كه  بنابراین  باشد؛  مفید  برای ذی نفعان  ایران می تواند  سرمایه 
سرمایه گذاران، مدیران، حسابرسان، بورس اوراق بهادار و سایر دستگاه های نظارتی برای تبیین روابط 

بین متغیرها مفید باشد.
براین اساس، در ادامه این پژوهش، ابتدا مبانی نظری و پژوهش های پیشین موردبررسی می گیرد و 
پس از طرح فرضیه ها، روش پژوهش بیان می گردد و درنهایت به تحلیل داده ها و نتیجه گیری پژوهش 

و ارائه پیشنهادات پرداخته می شود.

سؤال پژوهش
آیا گریز مالیاتی بر نوسان پذیری بازده سهام تأثیر دارد؟
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فرضیه پژوهش
گریز مالیاتی بر نوسان پذیری بازده سهام تأثیر دارد.

مبانی نظری
مبانی نظری پژوهش حاضر بر پایه نظریات ارائه شده درخصوص مفاهیم زیر استوار است:

گریز مالیاتی
گریز مالیاتی شامل فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات است. فرار مالیاتی، رفتار غیرقانونی عمدی 
و یا نقض قانون مالیات های مستقیم برای پرداخت نکردن مالیات تعریف شده است )دایره بین المللی 
مستندات مالی1، 2001(. مطالعات قبلی نشان می دهد كه گزارش كمتر از واقع درآمد، معمول ترین روش 
فرار مالیاتی توسط اشخاص است )ماسون و كلوین2، 1987 و 1984؛ فنشتین3، 1991؛ وارما و دوب4، 
1998(. شایع ترین دالیل فرار مالیاتی عبارت اند از: 1( عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه، 2( مبادله 
نکردن كامل اطالعات و نبودن نظام نظارت و پیگیری در اخذ مالیات، 3(تشخیص علی الرأس و ضعف 
در اجرای آن، 4( فقدان الزامات قانونی یا ضعیف بودن ضمانت های اجرایی، 5( عدم ظهور نمودهای 
پرداخت مالیات در جامعه، 6( نشناختن مؤدیان و مستند نبودن میزان درآمدهای آن ها به خصوص در 
بخش مالیات مشاغل و 7( وجود معافیت های وسیع، متنوع و نابرابر )مرادی و همکاران، 1392(. در 
مقابل اجتناب از پرداخت مالیات، تقلیل بدهی مالیاتی بدون تخلف از قوانین مالیاتی تعریف شده است 
)دایره بین المللی مستندات مالی، 2001(. فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات، هر دو به منظور گریز 
از پرداخت مالیات انجام می شود؛ اما تفاوت اساسی این دو، آن است كه اجتناب از پرداخت مالیات 
رفتاری قانونی است درحالی كه فرار مالیاتی رفتاری غیرقانونی است. به عبارت دیگر فرار مالیاتی یک 
نوع تخلف از قانون است، اما اجتناب از پرداخت مالیات ناشی از خألهای قانونی در قانون مالیات ها 
می باشد. در اجتناب از پرداخت مالیات فرد به منظور كاهش قابلیت پرداخت مالیات دنبال راه های گریز 
می گردد )موسوی جهرمی و همکاران، 1388(. به عنوان مثال، فرض كنید كه برای فروش تجهیزاتی 
مالیات بر ارزش افزوده وضع شود. حال اگر فروشنده برای پرداخت مالیات كمتر، تجهیزات كمتری 
بفروشد رفتار وی بر پایه ی اجتناب از مالیات است؛ لیکن اگر همین فروشنده میزان فروش خود را كمتر 
از مقدار واقعی به اداره مالیات گزارش كند، رفتار وی فرار از مالیات قلمداد می شود. به هرصورت 
ازلحاظ نظری خط مشخصی برای نشان دادن تمایز بین فرار مالیاتی قانونی و غیرقانونی وجود ندارد 

)كولیچ5، 2005(.

1 - International Bureau of Fiscal Documentation
2 - Mason and Calvin
3 - Feinstein
4 -Varma and Doob
5 - Kulić
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نوسان پذیری بازده سهام
نوسان پذیری بازده، مدت زیادی است كه از موضوعات مهم مباحث مالی می باشد و تحقیقات متنوعی 
طول  در  سهام  قیمت  تغییرات  در  بی ثباتی  به  سهام  بازده  نوسانات  گرفته است.  باره صورت  این  در 
دوره ای از زمان اشاره می كند )كارولی1، 2001(. سرمایه گذاران این بی ثباتی را به عنوان معیاری از 
ریسک در نظر می گیرند و همین طور سیاست گذاران از برآورد بازار از نوسانات بازده سهام به عنوان 
ابزاری برای اندازه گیری میزان آسیب پذیری بازار سهام استفاده می كنند )ظفر و همکاران2، 2008(. 
سرمایه گذاران، تحلیل گران، دالالن، واسطه ها و تنظیم كنندگان بازار، نوسانات بازده سهام را نه تنها 
نیز  مازاد  نوسان پذیری  مورد  در  آن ها  بلکه  می دهند،  قرار  موردتوجه  ریسک،  از  معیاری  به عنوان 
نگران اند، چراكه معتقدند نوسانات مشاهده شده در قیمت های سهام، به دنبال هرگونه اخبار مهمی 
در مورد شركت و یا به طوركلی بازار، ایجاد نمی شوند. نوسان پذیری مازاد بازده سهام، سودمندی 
كه  می دهد  كاهش  را  می شود  محسوب  شركت  ذاتی  ارزش  برای  نشانه ای  كه  سهام،  قیمت های 
رفتار  معنای  به  نوسان پذیری  البته  است.  بازار  اطالعاتی  الگوی كارایی  اصلی  مفهوم، موضوع  این 
آگاهی  نیازمند  نوسان پذیری  میزان  درک  نمی باشد.  ناكارآمد  بازارهای  یا  و  بازار  در  غیرعقالیی 
از چگونگی اندازه گیری نوسان پذیری، شناخت فشارهای گسترده بازار و عوامل كالن اقتصادی و 
همین طور ویژگی های خاص شركت می باشد كه با نوسان پذیری باالتر و یا پایین تر در ارتباط است 
)كارولی، 2001(. ظفر و همکارانش )2008(، در مطالعات خود عنوان كرده اند كه تغییر در بازده 
از  یکی  موضوع  این  كه  است  سهام  باالی  سوددهی  قابلیت  نشان دهنده  افزایشی  به صورتی  سهام 

معیارهای رشد اقتصادی است.

ارتباط بین گریز مالیاتی و عدم تقارن اطالعاتی
بدهی های  كاهش  درراستای  مالیاتی  برنامه ریزی های  و  مدیریت  چگونگی  و  مالیاتی  گریز  بحث 
برای مدیران مالی شركت ها تلقی می گردد. بدیهی است كه اگر  از موضوع های مهم  مالیاتی یکی 
مزایای مالیاتی را با گریز مالیاتی در نظر بگیریم باید برای آن هزینه هایی پرداخته شود. به طور مثال 
مدیران واحدهای تجاری كه درصدد انجام فعالیت های گریز مالیاتی هستند باید متحمل هزینه هایی 
گردند. در ادبیات حسابداری این هزینه ها باعنوان هزینه ابهام یا عدم تقارن اطالعاتی مطرح می شوند. 
ابهام اطالعاتی فراهم می نمایند  انجام اقدامات گریز مالیاتی، فضا را برای ایجاد  با  به عبارتی مدیران 
)چن و همکاران، 2009(. از طرفی در ادبیات حسابداری، نظریه های متفاوتی در رابطه با این دیدگاه 
كه »گریز مالیاتی منجربه افزایش منافع سهام داران می شود« وجود دارد. یکی ازنظریه های كالسیک 
در این رابطه بیان می دارد: ازآنجایی كه مدیران با اعمال فعالیت های گریز مالیاتی، مالیات پرداختی را 

1 - karohyi
2 - Zafar, et al.
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كاهش می دهند، به افزایش منافع سهام داران كمک نموده و این امر افزایش ارزش شركت را به دنبال 
دارد. در مقابل با قبول اینکه شركت مجموعه ای از قراردادهاست انتظار می رود كه مدیران با انجام 
فعالیت های گریز مالیاتی، یک محیط مبهم اطالعاتی را ایجاد نمایند و دست به صرفه جویی های مالیاتی 
و رانت های خود زده و به دنبال منفعت طلبی های خود باشند )چن و همکاران، 2009(. به عبارت دیگر 
گریز مالیاتی پیچیدگی های معامالتی و فعالیت های مالی را افزایش داده و مدیران با انجام این اقدام، 
مقامات مالیاتی را برای كشف پیچیدگی ها گمراه می نمایند و درنهایت این كار باعث ایجاد ابهام محیط 
اخیر  اما در سال های  اطالعاتی می شود؛  منجربه عدم تقارن  اطالعاتی شركت ها می گردد و درنتیجه 
برخالف دیدگاه اول كه بر مبنای تئوری نمایندگی بیان شد نتایج برخی از پژوهش ها عکس این قضیه 
را نشان داده است. چن و همکاران )2009( در پژوهش خود به این موضوع اشاره داشته اند، این امکان 
وجود دارد واحدهای تجاری كه گریز مالیاتی بیشتری دارند، افشای اطالعات را برای از بین بردن ابهام 
اطالعاتی افزایش دهند. براین اساس انتظار می رود كه سازوكارهایی از قبیل حاكمیت شركتی و ساختار 
فامیلی شركت ها كه سبب تضاد نمایندگی می شوند، این ارتباط معکوس را تعدیل نموده و درنتیجه 

گریز مالیاتی منجربه كاهش عدم تقارن اطالعاتی گردد )چن و همکاران، 2009(.

ارتباط بین عدم تقارن اطالعاتی و نوسان پذیری بازده سهام
عدم تقارن اطالعاتی به حالتی اطالق می شود كه در آن بین استفاده كنندگان اطالعات یکسان و برابری 
وجود ندارد و می تواند منجربه تغییر در اهرم مالی شده و درنتیجه ریسک )نوسان( را تغییر دهد )آینفوس، 
2015(. كاهش عدم تقارن اطالعاتی كه درنتیجه كیفیت باالی افشای اطالعاتی ایجاد می شود دارای 
اثرات بالقوه زیادی از قبیل بهبود در نقدینگی، كاهش هزینه سرمایه و افزایش توجه مشاركت كنندگان 
در بازار اشاره است )هیلی و همکاران، 2011(. كاهش عدم تقارن اطالعاتی می تواند نوسان پذیری بازده 
سهام را كاهش دهد. به گونه ای كه بعضی از محققین مانند كورمیر و همکاران1 )2010(، الندهلم و 
همکاران2 )1993( و لویز3 و همکاران )2000( از نوسان پذیری بازده سهام به عنوان شاخصی برای عدم 
تقارن اطالعات در پژوهش های خود استفاده كرده اند. در ادبیات مالی و حسابداری نوسان پذیری بازده 
سهام به معنای ریسک بیشتر تلقی شده كه افزایش در هزینه سرمایه را می تواند به دنبال داشته باشد )بوش 

و نو، 2000(.
نوسان پذیری بازده سهام كه به تغییرات در قیمت سهام گفته می شود یک نوع عالمت دهی منفی 
در مورد قیمت سهام موجود در بازار است كه ازنظر علمی برای شركت هایی كه مدیران آن ها طرح های 
پاداش خود را براساس قیمت سهام تعیین می كنند می تواند هزینه بر باشد )كیلک و همکاران، 2006(. 

1 - Cormier, et al.
2 - Lang, and Lundholm
3 - Leuiz
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به طور خالصه یافته ها نشان داد كه كاهش عدم تقارن به معنای كاهش خبر های هیجان انگیز در مورد 
شركت ها بوده كه می تواند موجب كاهش نوسانات بازده شركت ها باشد.

با توجه به مبانی نظری فوق به نظر می رسد كه گریز مالیاتی بر نوسان پذیری بازده سهام تأثیر دارد. 
به منظور درک بهتر این روابط و آگاهی از پژوهش های انجام شده در ادامه به بررسی پژوهش های 

پیشین پرداخته خواهد شد.
با توجه به مبانی نظری فوق به نظر می رسد كه گریز مالیاتی بر نوسان پذیری بازده سهام تأثیر دارد. 
به منظور درک بهتر این روابط و آگاهی از تحقیقات انجام شده در ادامه به بررسی تحقیق های پیشین در 

دو بخش خارجی و داخلی می پردازیم.

پیشینه پژوهش
چن و همکاران )2011( به مطالعه رابطه بین اجتناب مالیاتی و شفافیت گزارشگری شركت بر مبنای 
تئوری نمایندگی پرداختند. این محققان از دامنه ی تفاوت قیمت پیشنهادی خریدوفروش به عنوان معیار 
شفافیت شركت و تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات به عنوان معیار اجتناب مالیاتی استفاده 
كردند. نتایج پژوهش آن ها نشان داد كه هر چه میزان اجتناب مالیاتی بیشتر باشد، میزان ابهام در آن 

شركت بیشتر بوده و از شفافیت كمتری برخوردارند.
مالیاتی،  رویه های جسورانه  آیا  پرداختند كه  این موضوع  به   )2012( باالكریشنان و همکاران1 
شفافیت شركت را كاهش می دهد یا خیر. آنان از معیار عدم تقارن اطالعاتی، كیفیت سود و خطای 
داد  نشان  آن ها  تحقیق  نتایج  كردند.  استفاده  شفافیت شركت  معیار  به عنوان  تحلیل گران  پیش بینی 
كه استراتژی جسورانه مالیاتی شفافیت شركت را كاهش می دهد. همچنین مدیران در شركت هایی 
با افزایش دادن سطح افشای مالیاتی  با رویه های جسورانه مالیاتی تالش می كنند مسئله شفافیت را 

كاهش دهند.
شركت های  سهام  بازده  نوسانات  بر  اطالعاتی  تقارن  عدم  تأثیر  بررسی  به   )2015( آینفوس 
بورسی نیجریه با استفاده از داده های روزانه طی سال های 2009 تا 2012 پرداخت. یافته های او حاكی 

از آن بود كه عدم تقارن اطالعاتی تأثیر معناداری بر نوسانات بازده سهام دارد.
یاسین2 و همکاران )2015( به بررسی تأثیر عدم تقارن اطالعاتی بر بازده سهام شركت های بورسی 
عمان طی سال های 2006 تا 2012 پرداختند. یافته های آن ها حاكی از آن بود كه سرمایه گذارانی 
كه دارای اطالعات محرمانه بودند می توانند سود بیشتری ببرند. به عبارتی دیگر عدم تقارن اطالعاتی 
توسط  محافظه كارانه تری  حسابداری  سیاست های  هنگامی كه  اما  دارد؛  مثبتی  تأثیر  سهام  بازده  بر 

مدیریت اعمال می شود این اثر كم رنگ تر می شود.

1 - Balakrishman, et al.
2 - Yassin
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كیم و همکاران )2011( به بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و ریسک سقوط آتی قیمت 
سهام پرداختند. براساس یافته های پژوهش ایشان، در شركت هایی كه اقدام به اجتناب از پرداخت 
همچنین در شركت هایی كه از  آتی قیمت سهام بیشتر است.  مالیات كرده اند، ریسک سقوط 
سازوكارهای نظارتی خارجی قوی برخوردارند، رابطه مثبت بین اجتناب مالیاتی و ریسک سقوط 

آتی قیمت سهام، ضعیف تر است.
مرادی و همکاران )1395( به بررسی رابطه ی بین گریز مالیاتی و ریسک سقوط آتی قیمت 
بررسی  برای  آن ها  پرداختند.  بورس اوراق بهادار تهران  سهام در شركت های پذیرفته شده در 
فرضیه های پژوهش، داده های 70 شركت طی سال های 1383 تا 1390 را با استفاده از رگرسیون 
لجستیک و داده های تابلویی موردبررسی قراردادند. نتایج پژوهش آن ها حاكی از این بود كه بین 
گریز مالیاتی با ریسک سقوط قیمت سهام (متغیر نوسان پایین به باال( یک رابطه مثبت وجود دارد.

گزارشگری  شفافیت  بر  مالیاتی  اجتناب  تأثیر  بررسی  به   )1392( همکاران  و  پورحیدری 
برای  مورداستفاده  شاخص های  پرداختند.  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  پذیرفته شده  شركت های 
اجتناب مالیاتی و شفافیت گزارشگری به ترتیب نرخ مؤثر مالیاتی و كیفیت اقالم تعهدی بود. نمونه 
تهران طی  بهادار  اوراق  بورس  در  پذیرفته شده  از شركت های  پژوهش شامل 75 شركت  آماری 
سال های 1380 تا 1389 بود. نتایج حاكی از پژوهش نشان داد كه فعالیت های برنامه ریزی مالیاتی، 
شفافیت گزارشگری مالی را كاهش می دهد. به عبارت دیگر می توان گفت كه فعالیت های اجتناب 
مالیاتی مستلزم پنهان كردن حقایق و معامالت پیچیده است كه بر محیط اطالعاتی شركت تأثیر منفی 

می گذارد و باعث كاهش شفافیت گزارشگری شركت می شود.
فروغی و همکاران )1391( به بررسی رابطه بین فرار مالیاتی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام 
در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1388 پرداختند. 
یافته های پژوهش آن ها نشان داد كه بین فرار مالیاتی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام رابطه 
مستقیم وجود دارد. همچنین در شرایطی كه یک نظام راهبری قوی در شركت مستقر است، اثر 

فرار مالیاتی بر افزایش ریسک سقوط آتی قیمت سهام كمتر است.
رابطه ی كیفیت افشای شركتی و اجتناب مالیاتی و  بررسی  به   )1391( محمدی  و  حقیقت 
بدین منظور نمونه ای متشکل از 600  میزان توجه افراد برون سازمانی به اجتناب مالیاتی، پرداختند. 
سال- شركت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره هشت ساله 1382 تا  1389را 
موردبررسی قراردادند. یافته های پژوهش حاكی از آن بود كه شركت های با شفافیت باال، پتانسیل 
تضاد نمایندگی كمتر و اجتناب مالیاتی بیشتر نسبت به شركت های با شفافیت پایین دارند و همچنین 
افراد برون سازمانی اهمیت خاصی به اجتناب مالیاتی شركت ها قائل نیستند؛ بنابراین در شركت هایی 
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از اهمیت ویژه ای برخوردار  كه برنامه های اجتناب مالیاتی اجرا می شود، وجود شفافیت قابل قبول 
خواهد بود.

روش تحقیق
این پژوهش ازنظر هدف تحقیقی كاربردی بوده و همچنین ازنظر جمع آوری داده تحقیقی توصیفی - 

رگرسیونی می باشد كه برای تحلیل داده ها از روش تحلیلی- تركیبی استفاده شده است.

جامعه آماری و نمونه
در این تحقیق جامعه آماری شامل شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور 
ایجاد هماهنگی میان اعضای جامعه در ارتباط با داده های موردنیاز تحقیق، از ویژگی های زیر به عنوان 

ویژگی مشترک نمونه انتخابی استفاده شده است:
• چون ارقام مالی و حسابداری مربوط به برخی از شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق 	

بهادار تهران مانند بانک ها و مؤسسه های مالی )شركت های سرمایه گذاری، واسطه گری 
این  باشد،  نیز  شركت ها  سایر  ارقام  شامل  است  ممکن  لیزینگ ها(  هلدینگ ها،  مالی، 
شركت ها از جامعه آماری حذف گردیده اند. دلیل این امر، تفاوت در ماهیت فعالیت و 
اینکه پرتفوی دارایی های این گونه شركت ها از سهام سایر شركت های فعال در بازار بورس 

تشکیل شده، می باشد؛
• شركت ها در پایان سال مالی سودآور باشند. با توجه به معیار گریز از پرداخت مالیات كه از 	

تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات به دست می آید شركت هایی انتخاب شدند 
كه سودآور بودند؛

• به دلیل قابل مقایسه بودن و همچنین همگنی و تعمیم نتایج، سال مالی منتهی به پایان اسفند 	
ماه باشد؛

• صورت های مالی و یادداشت های توضیحی آن ها به طور كامل در دسترس باشد؛	
• طی سال های 1391 تا1395  تغییر سال مالی نداده اند.	

برای بررسی و آزمون فرضیه های پژوهش،  پس از اعمال محدودیت های فوق، 104 شركت 
انتخاب شدند. سپس، اطالعاتی كه مربوط به مبانی نظری پژوهش بودند از منابع مختلف مانند كتب، 
نشریات و مقاالت داخلی و خارجی كه از پایگاه های اینترنتی یا كتابخانه های معتبر جمع آوری شده 
است. اطالعات و داده های خام موردنیاز شركت ها به منظور بررسی فرضیه های پژوهش ازطریق نرم افزار 
تدبیرپرداز و وب سایت سیستم جامع اطالع رسانی ناشران )شبکه كدال( جمع آوری شده است. همچنین 
برای برآورد آماره توصیفی و تحلیل و استنباط آماری، از نرم افزار اویوز  8استفاده شده است. برای 

آزمون فرضیه از رگرسیون تحلیلی - تركیبی استفاده شده است.
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مدل ها و متغیرهای پژوهش
برای آزمون فرضیه این پژوهش از مدل زیر استفاده شده است:

)1(  

متغیر مستقل
تعریف می شود.  مالیات ها«  پرداخت  در  »هرگونه كاهش  به صورت  )TaxNon( كه  مالیاتی  گریز 
بین  ازتفاوت  استفاده می شود. دراینپژوهش  متفاوتی  معیارهای  از  مالیاتی  برای محاسبه ی گریز 
سود حسابداری و سود مشمول مالیات به مجموع دارایی ها استفاده می گردد و به منظورازبینبردناثر

مقیاس،بردارایی هایاولدورهتقسیمگردیدهاست كه ازطریق رابطه )3( به دست می آید:

            )2( 

t در سال i تفاوت بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات شركت :
t در سال i  سود حسابداری شركت :

t در سالi سود مشمول مالیات شركت :
1-t در سال  i كل دارایی های شركت :

متغیر وابسته
نوسان پذیری بازده سهام

در این پژوهش نوسان بازده سهام )SRV(، ازطریق لگاریتم طبیعی یک به عالوه انحراف معیار 
بازده روزانه سهام محاسبه شده است:

 
 

= Ln)1+δ           )3(
   

متغیرهای کنترلی
در این پژوهش، اندازه شركت و اهرم مالی به عنوان متغیرهای كنترلی درنظر گرفته شده اند و از لگاریتم 
طبیعی مجموع دارایی هابه عنوان معیاری برایاندازه شركت و همچنین از تقسیم جمع بدهی ها بر جمع 

دارایی های آن شركت برای محاسبه اهرم مالی استفاده شده است.
تحلیل داده ها. 1

آمار توصیفی
آمار توصیفی متغیرهای این پژوهش در جدول شماره )1( آمده شده است.
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جدول 1- آمار توصیفی متغیرها

انحراف معیارکمترینبیشترینمیانهمیانگیننام متغیر

0/08670/04720/77560/00000/1178گریزمالیاتی

0/03250/02290/48750/00240/0517نوسانپذیریبازدهسهام

6/11176/02348/25564/91370/6437اندازهشرکت

0/56790/58480/97450/08910/1843اهرممالی

همبستگی بین متغیرها
مطالعه همبستگی، ابزاری آماری است كه به وسیله آن می توان درجه ای را كه یک متغیر با متغیر دیگر 
ازنظر خطی مرتبط می شود، اندازه گیری كرد. در یک مدل رگرسیون چنانچه همبستگی بین متغیرهای 
مستقل و كنترلی )در این تحقیق، اندازه و اهرم مالی متغیر كنترلی هستند( زیاد باشد، ممکن است منجربه 
مخدوش شدن نتایج شود. منظور از همبستگی باال، همبستگی شدید یعنی بیش از 50 درصد است. 
همان گونه كه در جدول 2 مشاهده می شود بین متغیرهای مستقل و كنترلی همبستگی بیشتر از 50 درصد 

وجود ندارد بنابراین مشکل همبستگی وجود ندارد.

جدول 2- همبستگی بین متغیرها

---1گریز مالیاتی

--0/24021نوسانپذیریبازدهسهام

0/04641-0/1903اندازهشرکت

0/06741-0/1588-0/4570-اهرممالی

آزمون ناهمسانی واریانس
یکی دیگر از فروض كالسیک، آزمون ناهمسانی واریانس است. در این پژوهش برای بررسی این 
این موضوع است كه  بیانگر  از جدول 3  نتایج حاصل  استفاده شده است.  از آزمون وایت  موضوع 
احتمال آماره f در مدل بیشتر از 0/05  است كه نشان می دهد بین متغیرهای پژوهش ناهمسانی واریانس 

وجود ندارد.
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جدول 3- نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس

آزمون ناهمسانی واریانس
LM Test: White

مدل ها

مدل1

F3/6252آماره

F0/9273احتمالآماره

آزمون مانایی متغیرها
در این پژوهش برای بررسی مانایی متغیرها برای داده های تركیبی، از آزمون لوین، لین و چو استفاده 
شده است. با توجه به جداول 4 مقدار Value-P همه متغیرها كمتر از 0/05 است و بنابراین فرض صفر 

رد می شود و متغیرها مانا هستند.

جدول 4- نتایج آزمون مانایی متغیرهای پژوهش

BandwidthProbمتغیرها

2/00/0000گریزمالیاتی

10/00/0000نوسانپذیریبازدهسهام

58/00/0000اندازهشرکتی

58/00/0000اهرممالی

انتخاب الگو برای مدل
دربررسیداده هایمقطعیوسری زمانی،اگرضرایباثراتمقطعیواثراتزمانیمعنادارنشود،
می توانداده هارابایکدیگر تركیبكردوبه وسیلهیکرگرسیونحداقلمربعاتمعمولیتخمین
زد. دربیشترداده های تركیبیاغلبضرایبمقاطعیاسری هایزمانیمعنادارهستند،اینمدلبهمدل
رگرسیونتركیب شدهمعروفاست.باتوجهبهساختارتركیبیداده ها،برایبررسی تركیب پذیری
ازآزمونچاوو برایبررسیوجوداثرثابتازآزمونهاسمناستفادهشدهاست.باتوجهبهنتایج 
به دست آمدهدر جدولشماره5 سطحمعناداریآزمونچاو زیر0/05 استبنابراینبرایبرآوردمدل
ازروش داده هایپانلاستفادهشدهاست. همچنینسطحمعناداریمربوطبهآزمونهاسمنزیر0/05  

می باشد ونشانمی دهدكهبرایبرآوردمدلبایدازآزموناثراتثابتاستفادهشود.
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جدول 5 - انتخاب الگوی مناسب برای مدل

روش تأییدشدهنتیجهسطح معناداریدرجه آزادیمقدار آمارهآزمون

روشدادههایپانلردHصفر1/9468103/4130/0000آزمونچاو

روشاثراتثابتردH صفر2/857030/0142آزمونهاسمن

آزمون فرضیه
فرضیه این پژوهش به منظور بررسی تأثیر گریز مالیاتی بر نوسان پذیری بازده سهام مطرح شده است كه 

نتایج به دست آمده از رگرسیون تركیبی در جدول 6 نشان داده شده است.
 همان طور كه در جدول 6 مشاهده می شود گریز مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری در سطح 99 درصد 
بر نوسان پذیری بازده سهام دارد )معناداری زیر 0/01(. ضریب این تأثیر 0/4780 است كه نشان می دهد 
در شركت های بورسی با افزایش یک درصد گریز مالیاتی، 0/4780 درصد افزایش در نوسان پذیری 
اندازه  كه  می دهد  نشان   6 نتایج جدول  همچنین  است.  شده  مشاهده  تجاری  واحدهای  سهام  بازده 
شركتی تأثیر معناداری را بر نوسان پذیری بازده سهام ندارد؛ اما اهرم مالی تأثیر منفی و معناداری را بر 

نوسان پذیری بازده سهام دارد.
در آزمون این فرضیه نیز برای بررسی برقرار بودن فرض عدم وجود خودهمبستگی بین متغیرها در 
نتایج حاصل از معادالت رگرسیونی، از آزمون دوربین واتسون استفاده گردیده است. مقدار دوربین 
واتسون برآورد شده در جدول 6 برابر با3980 /2 است و ازآنجایی كه مقدار محاسبه شده در محدوده 
بین5 /1 تا 2/5 است، بنابراین این مقدار بیانگر این موضوع است كه بین باقی مانده ها خودهمبستگی نوع 
اول وجود ندارد. همچنین مقدار ضریب تعیین تعدیل شده در نتایج برآورد شده مدل رگرسیونی این 
فرضیه برابر با 2662 /0 می  باشد كه این مقدار بیانگر این مطلب است كه حدود62 /26 درصد رفتار 
 vif متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و كنترلی توضیح داده می شود. همچنین ازآنجایی كه مقدار
متغیرها در هردو معادله كمتر از 10 است، بیانگر این موضوع است كه بین متغیرهای مشکل هم خطی 

وجود ندارد.
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جدول 6- نتایج حاصل از آزمون فرضیه

VIF معنیداری tآماره خطایاستاندارد ضریب متغیر

- 0/4034 0/8367 0/1903 0/1593 مقدارثابت

1.3063 0/0000 7/7813 0/0614 0/4780 گریزمالیاتی*

1.0381 0/6702 -0/4262 0/0305 -0/0130 اندازهشرکت

1.2647 0/0371 -0/4722 0/0642 -0/0303 اهرممالی**

0.3662
ضریبتعیینتعدیل

شده
2.3980 دوربینواتسون

0.0000 Fاحتمالآماره 2.4071 Fآماره

* معنا داری در سطح 99 درصد، ** معناداری در سطح 95 درصد

نتیجه  و پیشنهاد
نتایج حاصل از آزمون فرضیه كه با استفاده از رگرسیون تحلیلی - تركیبی صورت گرفت، نمایانگر این 
موضوع است كه گریز مالیاتی بر نوسان پذیری بازده سهام شركت های پذیرفته شده در بورس تأثیر مثبت 
و معنادار در سطح 99 درصدی دارد. این نتایج می تواند بیانگر این مسئله باشد كه در شركت های ایرانی 
با افزایش گریز مالیاتی، نوسان پذیری بازده سهام افزایش می یابد. علت این موضوع می تواند ناشی از آن 
باشد كه مدیران شركت هایی كه دست به فعالیت های گریز مالیاتی می زنند با انجام فرآیندهای پیچیده 
و پنهان كاری اخبار بد و با ظاهرآرایی اطالعاتی، دید سرمایه گذارن را نسبت به شركت مثبت می كنند 
و بدین ترتیب نوسان پذیری بازده سهام افزایش می یابد. یافته های این مطالعه با یافته های پژوهش های 
به  تطابق دارد.  كیم و همکاران )2011(، مرادی و همکاران )1395( و فروغی و همکاران )1391( 
پژوهشگران پیشنهاد می شود كه در مطالعات آتی خود برای بررسی رابطه ی بین این دو متغیر از سایر 
معیارهای كّمی كردن هركدام از آن ها استفاده كنند. همچنین به دستگاه های نظارتی و بورس اوراق 
بهادار تهران و همچنین سرمایه گذاران و سایر استفاده كنندگان توصیه می گردد كه روابط بین گریز 

مالیاتی و نوسان پذیری بازده سهام را در اتخاذ تصمیمات خود لحاظ كنند.
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بررسی�اصول�و�فرایند�رسیدگی�به�شکایات�مردمی

كهنمویی2  دكتر شعبان نجف پور1 ، محمدرضا اتفاق 

چکیده

نیت ها است؛  و  گفته ها  به منصه ظهور رساندن  پاسخ گویی اجتماعی  و  به شهروندان  پاسخ گویی 
شهروندان  و  مردم  مستخدمین  به عنوان  دولتی،  دستگاه های  و  دولت  مسئولین  كه  راه هایی  از  یکی 
می توانند در راستای پاسخ گویی و صیانت از حقوق شهروندان اتخاذ نمایند، رسیدگی مؤثر به شکایات 
كاركنان خود است. رسیدگی مؤثر به شکایات  شهروندان و ارائه آموزش های رسیدگی به شکایات به 
مردمی باید بر مبنای عناصر فرهنگ، اصول، افراد، فرآیند و پردازش و تحلیل باشد. در این تحقیق با 
كتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود به بررسی اصول و فرایند رسیدگی  استفاده از روش مطالعه 

به شکایات مردمی خواهیم پرداخت.

کلیدی: پاسخ گویی، رسیدگی به شکایات مردمی، عناصر، اصول گان� واژ

najafpour@ut.ac.ir -كشور كل  1 - دكترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران، رئیس اداره صیانت از حقوق شهروندی سازمان بازرسی 
كشور كل  2 - رئیس مركز ملی رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی 

ارزیابی عملکرد برخی دستگاه های اجرایی استان چهارمحال و 
بختیاری در مواجهه با خشکسالی در دوره برنامه پنجم توسعه کشور

دكتر حمیدرضا باقری1
مهندس روح اهلل صادقی راد2

مهندس رحمت اهلل جهانبخشی3
دكتر حسین صمدی بروجنی4
دكتر مهدی كرمی دهکردی5

مهندس روانبخش رئیسیان6
دكتر روح اهلل فتاحی7

       چکیده

خشکسالی به عنوان یکی از بی سروصداترین بالیای طبیعی، خطرات و خسارت های اقتصادی، اجتماعی 
و زیست محیطی فراوانی برای جوامع بشری به دنبال دارد و مدیریت جامع خشکسالی راه مؤثر در مقابله 
مدیریت  و  وقوع(  از  )قبل  ریسک  مدیریت  چرخه  دارای  جامع  مدیریت  است.  طبیعی  پدیده  این  با 
این چرخه، مرحله »ارزیابی« است كه بدون  از جمله مهم ترین مراحل  از وقوع( می باشد.  بحران )پس 
انجام آن نمی توان نقاط ضعف و قوت مراحل مدیریت را مشخص نمود و در تدوین برنامه های مقابله 
با خشکسالی مورداستفاده قرارداد. با توجه به اینکه در سال های اخیر، در استان چهارمحال و بختیاری 
یکی از خشکسالی های شدید و طوالنی مدت اتفاق افتاده و اثرات عمیق و درازمدت بر شرایط اقتصادی، 
اجتماعی و حتی فرهنگی بر جای گذاشته است، عملکرد دستگاه های اجرایی مربوط در استان در دوره 
برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی كشور مورد ارزیابی قرارگرفته است. نتایج نشان می دهد 
ازنظر شاخص های اصلی ارزیابی شامل اعتبارات، حفاظت و بهره برداری، زیربنایی و توسعه و آموزش 
و پژوهش، دستگاه های اجرایی موردمطالعه شامل شركت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری، 
شركت آب و فاضالب شهری استان، شركت آب و فاضالب روستایی استان، سازمان جهاد كشاورزی 
استان و اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری استان توانسته اند به ترتیب 33%، 38%، 36%، 38% و 28% از 
اهداف مورد انتظار برنامه پنجم در ارتباط با خشکسالی را محقق نماید. در این مقاله پیشنهادهای عملی 

بهبود عملکرد دستگاه ها ارائه شده است.
واژگان کلیدی: خشکسالی، ارزیابی، شركت آب منطقه ای، استان چهارمحال و بختیاری

1  - دانش آموخته دکترای زراعت - مدیر گروه اقتصادی بازرسی کل استان چهارمحال و بختیاری
2  - دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب - بازرس گروه اقتصادی بازرسی کل استان چهارمحال و بختیاری

3  - دانش آموخته کارشناسی مهندسی عمران - بازرس گروه اقتصادی بازرسی کل استان چهارمحال و بختیاری
4  - دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد و رئیس مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد

5  - استادیار گروه توسعه روستایی دانشگاه شهرکرد
6  - کارشناس ارشد مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد

7  - دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد
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مقدمه
خشکسالی ازجمله حوادث طبیعی است كه جوامع انسانی را تحت تأثیر قرار داده و به تدریج و در یک 
دوره ی زمانی نسبتاً طوالنی، اثرات اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و حتی سیاسی و فرهنگی عمیقی 

بر جوامع تحت تأثیر بر جای می گذارد )صمدی بروجنی و ابراهیمی، 1390(.
خشکسالی بالیی پیچیده و چندبعدی است )ویل هیت و گالنژ، 1985( كه ارایه تعریفی فراگیر 
از آن به دلیل وابستگی این پدیده به تفاوت های اقلیمی گوناگون، نیازها و دیدگاه های متفاوت مشکل 
است )ویل هیت، 1996(؛ اما متخصصان بر این موضوع اتفاق نظر دارند كه خشکسالی به عنوان یک 
بر محیط اعمال  انکارناپذیری  اقتصادی، كشاورزی و زیست محیطی  اثرات اجتماعی،  اقلیمی  پدیده 
می كند )هاودن، 2014(. هرچند آثار خشکسالی در محیط های شهری و روستایی یکسان نیست، اما 
گسترده ترین اثرات خشکسالی، خسارت تحمیل شده  بر بخش كشاورزی است. چراكه، اقتصاد خانوار 
روستایی وابستگی قابل توجهی به بخش كشاورزی دارد و با كاهش ظرفیت های اقتصادی این بخش، 
اقتصاد خانواده به مخاطره افتاده و پیامدهای بعدی را نیز در پی خواهد داشت )صالح و مختاری، 1386(. 
البته، وقوع مکرر خشکسالی موجب شده كه این بحران، برای كشاورزان به عنوان یک پدیده جدید 
مطرح نباشد، اما پیچیدگی عوامل زمینه ساز و در هم تنیدگی پیامدهای منفی ناشی از خشکسالی، این 
پدیده را به یکی از دغدغه های اصلی كشاورزان ساكن در مناطق دارای شرایط بحرانی، تبدیل نموده 
است )كمپل و همکاران، 2010؛ لیچنکو و ابرین، 2002(. هرچند، به دلیل آسیب پذیری بیشتر جوامع 
روستایی و كشاورزی، شدت پیامدهای حاصل از بالیای طبیعی در سطح روستا بیشتر است اما می توان 

با برنامه ریزی دقیق دربرابر چنین سوانحی، تبعات آن ها را كاهش داد )پیتمن و همکاران، 2011(.
طبق بررسی های صورت گرفته، كشور ما همواره در معرض بالیای طبیعی همچون سیل، زلزله 
و خشکسالی قرار دارد؛ به گونه ای كه از 40 بالی اتفاق افتاده در جهان، 31 مورد آن در ایران اتفاق 
می افتد )جزایری، 1379( اما در میان آن ها، خشکسالی از فراوانی بیشتری برخوردار است، به گونه ای 
كه از ایران به عنوان كشوری مستعد خشکسالی یاد شده است. میزان خسارت خشکسالی بنا به دالیلی 
ازجمله: كاهش سرانه آب قابل دسترسی ناشی از افزایش جمعیت، تغییر اقلیم و بهره برداری بیش ازحد از 
منابع آبی، كاهش كیفیت منابع آب موجود )شوری و آلودگی( درحال افزایش است )علیزاده، 1384(. 
شدت بحران های حاصل از خشکسالی در ایران زمانی بیشتر خواهد شد كه معلوم شود درحال حاضر 
به علت برخی از محدودیت ها به ویژه كمبود آب، فقط 18/5 میلیون هکتار از مجموع 37 میلیون هکتار 
اراضی كشاورزی زیر كشت قرار دارند كه از این میزان حدود 8/5 میلیون هکتار )46 درصد( آبی و 10 

میلیون هکتار )54 درصد( دیم می باشد )علی محمدی، 1381(.
خشکسالی خسارت های ناپیدای دیگری را نیز باعث می شود كه در مواردی جبران ناپذیر و امکان 
رفع عواقب آن به هیچ طریقی میسر نخواهد بود. حساسیت و عکس العمل های اجتماعی نسبت به عمق 
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فاجعه خشکسالی در قیاس با سایر بالیای طبیعی نظیر وقوع سیالب نابرابر است. به محض وقوع سیالب، 
غیرمترقبه  متولیان حوادث  و  اجرایی  دستگاه  و  نموده  پیدا  بازتاب  افکار عمومی سریعاً  در  موضوع 
بالفاصله وارد عمل شده و مجموعه اقداماتی را جهت كنترل اوضاع و كاهش و جبران خسارات به 
عمل می آورند. درحالی كه درمورد فاجعه خشکسالی به دلیل عدم بروز آنی عالئم آن و به رغم تبعات 

بسیار شدید، این گونه رفتار نمی شود )اودمال و همکاران، 2014(.
امروزه مدیریت خشکسالی طی چرخه مدیریت جامع انجام می گردد كه شامل دو راهبرد مختلف؛ 
اعمال می گردد )صمدی  و  برنامه ریزی  بحران  مدیریت  راهبرد  و دوم  مدیریت ریسک  راهبرد  اول 
بروجنی، 1390(. راهبرد مدیریت ریسک مربوط به اقدامات و سیاست هایی است كه قبل از حادث 
شدن واقعه خشکسالی می باشد و راهبرد مدیریت بحران مربوط به زمان پس از وقوع واقعه خشکسالی 
است. این دو راهبرد مدیریتی به صورت یک چرخه با مراحل مختلف و مجزا در هر دوره خشکسالی 
اجرا و تکرار می شود. یکی از مراحل مهم مدیریت بحران خشکسالی، مرحله ارزیابی بوده و شامل 
گام هایی است كه گام اول، تعیین اثرات است كه پس از وقوع خشکسالی می بایست انجام شود. در این 
مرحله، سعی می شود بخش های متأثر از خشکسالی شناسایی شود و درجه تأثیر هر بخش موردتوجه 
قرار گیرد و ازنظر میزان خسارت یا آسیب پذیری الویت بندی شوند. گام دوم ارزیابی، بررسی اقدامات 
به وظایف خود عمل  میزان  به چه  با خشکسالی است كه  انجام شده توسط دستگاه اجرایی مرتبط 
كرده اند. گام سوم ارزیابی، بررسی اثر اقدامات انجام شده در راستای كاهش اثرات منفی خشکسالی 
است. در این پژوهش، مجموعه فعالیت ها و اقدامات انجام شده توسط شركت آب منطقه ای، شركت 
آب و فاضالب شهری، شركت آب و فاضالب روستایی، سازمان جهاد كشاورزی و اداره كل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری در راستای مقابله جامع با خشکسالی موردبررسی و 
ارزیابی قرار گرفت تا براساس نتایج به دست آمده نقاط ضعف و قوت هركدام از فعالیت ها مشخص و 
روشن گردد. لذا در این تحقیق گام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی موردمطالعه در نحوه مقابله با 
خشکسالی مدنظر قرار گرفت و با جمع آوری اطالعات مستند و تحلیل آن ها، درنهایت درصد تحقق 

برنامه های مرتبط با مقابله با خشکسالی برای دستگاه های مذكور، تعیین و ارائه گردید.

وضعیت خشکسالی در استان چهارمحال و بختیاری
تواتر طبیعی روند ترسالی ها و خشکسالی ها به صورت یک سری زمانی است كه در آن، زمان وقوع 
مهم و اساسی است. تواتر خشکسالی ها از دیدگاه های مختلف ازجمله هواشناسی و هیدرولوژی ارزیابی 
می شوند و براساس آن ها سایر اشکال خشکسالی نظیر خشکسالی اقتصادی-اجتماعی و كشاورزی نیز 

مورد تحلیل قرار می گیرد.
در این گزارش برای ارزیابی وضعیت خشکسالی استان از شاخص استاندارد بارش )SPI1( برای 

1 - Standardized Precipitation Index
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ارزیابی خشکسالی هواشناسی و از شاخص خشکسالی رواناب سطحی )SDI1( برای ارزیابی خشکسالی 
هیدرولوژی استفاده گردید كه نتایج كاربرد این شاخص ها برای دوره آماری 35 ساله ایستگاه های 
هواشناسی و هیدرومتری استان به صورت نمودار در شکل )1( ارائه شده است. در این دوره آماری ازنظر 
خشکسالی هواشناسی، در 46 درصد سال ها ترسالی و در 54 درصد سال ها خشکسالی اتفاق افتاده است. 
این بررسی نشان می دهد سهم خشکسالی متوسط در استان 66 درصد، سهم خشکسالی شدید معادل 
24 درصد و سهم خشکسالی بسیار شدید 10 درصد است. ازنظر خشکسالی هیدرولوژی نیز نتایج نشان 
می دهد در 48 درصد سال ها ترسالی و در 52 درصد سال ها خشکسالی هیدرولوژی اتفاق افتاده است. 
از این 52 درصد سال های وقوع خشکسالی، 33/6 درصد خشکسالی خفیف، 17/4 درصد خشکسالی 
متوسط و 1 درصد خشکسالی شدید بوده است. مقایسه خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژی در استان 
افتاده است ولی خشکسالی  اتفاق  استان  نوع خشکسالی در  اخیر هر دو  نشان می دهد در یک دهه 
هیدرولوژی نسبت به خشکسالی هواشناسی از شدت بیشتری برخوردار بوده است و این به معنی آن 
است كه به جز خشکسالی هواشناسی عوامل دیگری در تشدید خشکسالی هیدرولوژی دخیل بوده اند 
كه ازجمله تغییر اقلیم در استان و افزایش دما كه درنتیجه آن نوع بارش از برف به باران تغییراتی داشته 
و همچنین افت آب های زیرزمینی دشت های استان كه در یک دهه اخیر باعث شده تبادل آب سطحی 
و زیرزمینی دچار تغییراتی شود و به جای اینکه زایش های آب زیرزمینی، رودخانه های استان را تغذیه 

كنند، به دلیل افت سطح آب زیرزمینی این رودخانه ها بوده اند كه آب زیرزمینی را تغذیه كرده اند.
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شکل 1- تغییرات زمانی میانگین شاخص خشکسالی SPI و SDI در تمامی ایستگاه های موردمطالعه

روش کلی کار
روش كلی انجام این پژوهش شامل مراحل زیر است:

تشکیل جلسه با سازمان موردمطالعه و ادارات ذی ربط در استان و نهایی كردن شاخص های  ●
ارزیابی عملکرد؛

1 - Streamflow Drought Index
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مراجعه به دستگاه اجرایی موردمطالعه و جمع آوری اطالعات و بررسی مطالعات صورت گرفته  ●
در این حوزه در انطباق با وظایف دستگاه اجرایی با شاخص ها؛

بررسی اسنادی مرتبط با مدیریت بحران خشکسالی دستگاه اجرایی موردمطالعه؛ ●

طراحی پرسشنامه مرتبط برای دستگاه اجرایی به منظور تعیین روایی و پایایی اطالعات؛ ●

جمع آوری اطالعات و بررسی عملکرد؛ ●

آنالیز كلی داده های كمی و كیفی در كنار یکدیگر و نتیجه گیری موردنیاز. ●

شاخص های ارزیابی عملکرد
بدون تعیین شاخص ارزیابی، نمی توان ارزیابی عملکرد یک مجموعه را انجام داد. در این تحقیق برای 
انتخاب و تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی موردمطالعه، از شرح وظایف دستگاه 
اجرایی، گزارش برنامه پنجم توسعه كه توسط دستگاه اجرایی قبل از شروع برنامه پنجم تدوین شده 
و همچنین مسائل و مشکالت اولویت دار ناشی از خشکسالی كه به هر دستگاه اجرایی مرتبط می شود، 
به عنوان معیارهای استخراج شاخص های ارزیابی استفاده شد. بر این اساس، شاخص های ارزیابی در 
چهار محور اصلی شامل الف- اعتبارات، ب- حفاظت و بهره برداری، ج- اقدامات زیربنایی و توسعه 
و د- آموزش، پژوهش و ترویج، تعریف شدند و برای هر شاخص اصلی، تعدادی زیرشاخه مرتبط با 
خشکسالی متناسب با اهداف، مأموریت ها و اساسنامه دستگاه اجرایی تعریف گردید. آمار و اطالعات 

هر دستگاه اجرایی نیز براساس این شاخص ها و زیر شاخص ها جمع آوری و تحلیل گردید.

نتایج و بحث
اجرایی  دستگاه  عملکرد  ارزیابی  در  به دست آمده  كلی  نتایج  اهم  تحقیق حاضر،  یافته های  براساس 
انجام وظایف و  با خشکسالی و  منظر نحوه مواجهه  از  بختیاری  استان چهارمحال و  موردمطالعه در 
تکالیف در مدیریت آن در دوره برنامه پنجم توسعه كشور، به تفکیک شاخص های اصلی به شرح آتی 

ارائه می گردد.

1( نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی موردمطالعه از نظر شاخص اعتبارات
1- شرکت آب منطقه ای استان

• برای 	 اعتبارات  پیش بینی  از  درصد   67/1 توسعه،  پنجم  برنامه  طول  در  داد  نشان  بررسی ها 
سرمایه گذاری در گزارش برنامه پنجم به شركت آب منطقه ای استان، پرداخت شده است.

• از كل اعتبارات مواد 10 و 12 استان در طول برنامه پنجم توسعه تنها 1/8 درصد به شركت آب 	
منطقه ای استان اختصاص یافته است.

• سهم اعتبارات اختصاص یافته برای مطالعات طرح های توسعه منابع آب شركت آب منطقه ای 	
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از  نشان  كه  است  بوده  اجرا  به  مربوط  مابقی  و  بوده  اعتبارات  كل  درصد   2/5 تنها  استان 
كم توجهی به مطالعات است.

• كل اعتبارات اختصاص یافته به طرح احیا و تعادل بخشی در طول برنامه پنجم توسعه معادل 51 	
میلیارد ریال بوده )6/5 درصد از اعتبارات استانی و 93/5 درصد از اعتبارات عمومی( كه این 

رقم كمتر از نیمی از سرمایه گذاری پیش بینی شده در برنامه پنجم بوده است.
2- شرکت آب و فاضالب شهری استان

• در برنامه پنجم توسعه مجموع سرمایه گذاری مورد انتظار برای تحقق برنامه های بخش آب 	
شرب شهری استان معادل 1854 میلیارد ریال در 5 سال برنامه پیش بینی شده بود كه 40/6 درصد 

آن محقق گردید.
•  در طول برنامه پنجم توسعه، حدود 41/7 درصد اعتبارات مصوب شركت آب و فاضالب 	

استان مربوط به خشکسالی بوده، ولی تخصیص اعتبارات خشکسالی شركت مذكور 62/3 
درصد بوده است.

• از كل اعتبار مصوب مواد 10 و 12 استان، حدود 9/66 درصد برای مقابله با خشکسالی به 	
شركت آب و فاضالب شهری استان اختصاص پیداكرده كه 33 درصد این رقم در بخش 
اصالح شبکه های آب شرب، 45/9 درصد جهت تأمین آب شهرهای استان و مابقی )21/1 

درصد( برای احداث مخازن شهرهای استان هزینه شده است.
• كل اعتبارات مصوب شركت آب و فاضالب استان از محل اعتبارات استانی در 5 سال برنامه 	

پنجم معادل 558 میلیارد ریال بوده كه این رقم 3 درصد سرجمع اعتبارات استان را تشکیل 
می دهد.

3-شرکت آب و فاضالب روستایی استان

• در برنامه پنجم توسعه مجموع سرمایه گذاری مورد انتظار برای تحقق برنامه های بخش آب 	
شرب روستایی استان درمجموع معادل 2033 میلیارد ریال پیش بینی شده بوده كه 52/8 درصد 

آن محقق گردیده است.
• بررسی ها نشان داد در طول برنامه پنجم توسعه، حدود 12 درصد اعتبارات مصوب شركت 	

آب و فاضالب روستایی استان مربوط به خشکسالی بوده، ولی تخصیص اعتبارات خشکسالی 
شركت مذكور 89/1 درصد بوده است.

• بررسی ها نشان داد از كل اعتبار مصوب مواد 10 و 12 استان، حدود 22/1 درصد برای مقابله با 	
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خشکسالی به شركت آب و فاضالب روستایی استان اختصاص پیدا كرده است.
•  كل اعتبارات مصوب شركت آب و فاضالب روستایی استان از محل اعتبارات استانی در 5 	

سال برنامه پنجم معادل 558 میلیارد ریال بوده كه این رقم 6/4 درصد سرجمع اعتبارات استان 
را تشکیل می دهد.

4-سازمان جهاد کشاورزی استان

• بخش 	 برنامه های  تحقق  برای  انتظار  مورد  سرمایه گذاری  مجموع  توسعه،  پنجم  برنامه  در 
كشاورزی استان معادل 6015 میلیارد ریال در 5 سال برنامه پیش بینی شده بوده كه 36 درصد 

آن محقق شده است.
• سازمان 	 این  به  اعتبارات  درصد   70 میانگین  به طور  پنجم  برنامه  طی  در  داد  نشان  نتایج 

تخصیص یافته است.
• یافته های تحقیق حاكی از آن است كه در طی برنامه پنجم به طور میانگین 14/4 درصد مجموع 	

اعتبارات مصوب سازمان جهاد كشاورزی )ملی و استانی( مربوط به خشکسالی بوده كه ازنظر 
تخصیص اعتبارات این رقم 12/6 بوده است. بررسی ها نشان داد از سرجمع اعتبارات مواد 10 و 

12 استان؛ تنها 8/9 درصد به سازمان جهاد كشاورزی استان تخصیص یافته است.
5- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

• در برنامه پنجم توسعه مجموع سرمایه گذاری مورد انتظار برای تحقق برنامه های بخش منابع 	
طبیعی و آبخیزداری استان معادل 607/7 میلیارد ریال در 5 سال برنامه پیش بینی شده بود كه 

39 درصد آن به دستگاه اجرایی پرداخت شده است.
• نتایج نشان داد درمجموع تخصیص به دستگاه اجرایی؛ 42/21 درصد از محل اعتبارات ملی و 	

52/55 درصد از محل اعتبارات استانی پرداخت انجام شده است.
• در طول برنامه پنجم توسعه، سهم اعتبارات خشکسالی از مجموع اعتبارات مصوب دستگاه 	

اجرایی 14/8 درصد بوده و ازنظر تخصیص اعتبارات این سهم 15/1 درصد بوده است.
• از كل اعتبار مصوب مواد 10 و 12 استان، تنها 1/2 درصد برای مقابله با خشکسالی به اداره كل 	

منابع طبیعی و آبخیزداری استان اختصاص پیدا كرده كه با توجه به آسیب پذیری باالی بخش 
منابع طبیعی در مقابل خشکسالی، این سهم به نظر كافی نمی آید.
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ب( نتایـج ارزیابی عملکرد دسـتگاه های اجرایی موردمطالعه ازنظر شـاخص حفاظت 
بهره برداری و 

1- شرکت آب منطقه ای استان
• شركت آب منطقه ای استان در طول دوره برنامه پنجم توسعه، نزدیک به 99 میلیون مترمکعب 	

آب به مصرف كنندگان مختلف تخصیص آب داده است كه 78 درصد از محل منابع آب های 
سطحی و 22 درصد از محل منابع آب زیرزمینی بوده است.

• نتایج نشان داد تخصیص آب از منابع آب زیرزمینی به مصارف مختلف شامل 47/3 درصد 	
كشاورزی، 21/8 درصد شرب و 30/9 درصد صنعت بوده است.

• در طول دوره برنامه پنج ساله پنجم، حجم آب پروانه های بهره برداری صادره مجموعاً 80/8 	
میلیون مترمکعب )26% مربوط به آب های زیرزمینی و 74% مربوط به آب های سطحی( بوده 
است كه معادل 81/6 درصد تخصیص آب صادره در طول برنامه پنجم بوده و نشان می دهد 
عمده آب تخصیص داده شده مورد بهره برداری قرار گرفته است. ولی باید متذكر شد 78/2 
درصد حجم آب پروانه های صادره مربوط به كشاورزی، 12/3 درصد مربوط به شرب و 9/5 

درصد مربوط به بخش صنعت بوده است.
• بررسی ها نشان داد در طول برنامه تنها 2/9 درصد تعادل بخشی آب های زیرزمینی انجام گرفته 	

است كه در مقایسه با تکالیف برنامه كه مقرر بوده 12/5 درصد تعادل بخشی انجام شود، این 
عملکرد نامناسب ارزیابی می شود.

• تحقق 	 در  مهمی  نقش  استان كه  منابع آب  برگزاری جلسات شورای حفاظت  درخصوص 
اهداف مدیریت و حفاظت منابع آب دارد، بررسی ها نشان داد تا سال 1393 این شورا در استان 
تشکیل جلسه نداده ولی در سال 1394 تعداد جلسات برگزار شده در دفتر استاندار 8 مورد بوده 

است. این نتیجه نشان می دهد تنها 13/3 درصد جلسات شورا تشکیل شده است.
2-شرکت آب و فاضالب شهری استان

• حجم آب تحویلی برای شرب شهرهای استان در طول برنامه پنجم 10/5 میلیون مترمکعب 	
افزایش داشته كه معادل 30/4 درصد حجم آب مورد انتظار در برنامه پنجم است.

•  در برنامه پنجم توسعه، متوسط مصرف سرانه شهرهای استان 171 لیتر بر شبانه روز بوده كه 	
31/5 درصد بیشتر از مقدار ذكرشده در نشریه استاندارد شماره 3-117 وزارت نیرو است.

• براساس اطالعات دریافتی، در طول برنامه پنجم توسعه شركت آب و فاضالب استان تعداد 26 	
حلقه چاه آب شرب با آبدهی مورد انتظار 500 لیتر بر ثانیه حفر نموده كه آبدهی این چاه ها 
برابر 300 لیتر بر ثانیه )با 40 درصد كاهش( محقق شده است كه نشان از ضعیف بودن منابع 

آب زیرزمینی استان دارد.
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• بررسی ها نشان می دهد تقریباً در تمامی شهرهای استان، آب فضای سبز به سیستم آب شرب 	
متصل بوده و از آب شرب استفاده می كند ولی حجم آب تحویلی به شهرها كمتر از 1 درصد 

مصرف آب شرب شهری است.
• تلفات آب در شبکه های آب شرب شهری استان در دوره برنامه پنجم توسعه از 22/5 درصد 	

به 25/3 درصد رسیده كه نسبت به حد مجاز )كه در نشریه استاندار شماره 3-117 وزارت 
نیرو برابر 15 درصد تعیین شده( 68/7 درصد بیشتر است و این رقم قابل توجهی است. ازنظر 
شبکه جمع آوری و تصفیه فاضالب، در سال 1394 معادل 53/3 درصد جمعیت شهری استان 
زیر پوشش بوده است كه نسبت به مقدار مورد انتظار در برنامه پنجم توسعه )كه برابر با 81/5 

درصد بوده(، 34/6 درصد كمتر است.
• تصفیه خانه های 	 ظرفیت  شبانه روز  بر  مترمکعب   5600 مجموعاً  توسعه  پنجم  برنامه  طول  در 

فاضالب استان افزایش یافته است كه معادل 18/7 درصد ظرفیت مورد انتظار در برنامه پنجم 
می باشد.

• استفاده های 	 به جز  اطالعات دریافتی،  براساس  از فاضالب تصفیه شده  استفاده مجدد  ازنظر 
كشاورزی كه محدود به فصل كشت می باشد و بعضاً بدون نظارت هستند، اقدام عملی الزم 

برای استفاده بهینه از پساب صورت نگرفته است.
3- شرکت آب و فاضالب روستایی استان

• جمعیت زیر پوشش شبکه آب شرب روستایی، در سال 1394 حدود 86 درصد بوده كه از 	
برنامه پنجم كه مقرر بوده به 98/1 درصد برسد، بیش از 12 درصد عقب تر می باشد. شایان ذكر 
است در طول برنامه با تبدیل برخی روستاها به شهر، جمعیت آن نیز از پوشش شركت آب و 
فاضالب روستایی استان خارج و زیر پوشش آب و فاضالب شهری قرارگرفته كه این تغییرات 

در محاسبات لحاظ شده است.
• در برنامه پنجم توسعه، متوسط مصرف سرانه روستاهای استان در طول برنامه پنجم توسعه 169 	

لیتر بر شبانه روز بوده كه 1/6 برابر مصرف بهینه است.
• شركت آب و فاضالب روستایی استان در طول برنامه پنجم توسعه تعداد 56 حلقه چاه حفر 	

نموده كه آبدهی متوسط هر چاه جدید در طول برنامه پنجم روند كاهشی داشته به طوری كه 
از رقم 9 لیتر بر ثانیه بر هر چاه در ابتدای برنامه )سال 1390( به رقم 6 لیتر بر ثانیه برای هر چاه 
در سال 1394 رسیده است كه نشان از ضعیف شدن منابع آب زیرزمینی استان با گذشت زمان 

است.
• در دوره برنامه پنجم حجم آب رسانی با تانکر سیار برای روستاها روند افزایشی داشته و از 112 	

هزار مترمکعب در سال اول برنامه )سال1390( به بیش از 248 هزار مترمکعب در سال آخر 
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برنامه )سال 394( افزایش یافته كه بیانگر افزایش بیش از دو برابری آب رسانی با تانکر برای 
روستاهای كم آب استان می باشد. این درحالی  است كه در این پنج سال، جمعیت زیر پوشش 
آب رسانی با تانکر روند كاهشی داشته است و در طول برنامه به یک چهارم كاهش یافته است. 
این امر به خاطر افزایش سرانه آب رسانی با تانکر از 2 مترمکعب بر نفر در سال اول برنامه به 18 

مترمکعب بر نفر در پایان برنامه بوده است.
4- سازمان جهاد کشاورزی استان

• منطبق با یافته های تحقیق، 23/45 درصد از اراضی در طی برنامه پنجم با بذرهای اصالح شده 	
مقاوم به خشکی، زیر كشت بوده است.

• در طول برنامه پنجم، ازنظر شاخص زمین های زراعی زیر پوشش مبارزه با آفات همگانی، 	
حدود 50/3 درصد تکالیف برنامه پنجم اجرا شده است. این عملکرد در طول برنامه حدود 

7/7 درصد كل اراضی زراعی آبی استان را پوشش می دهد.
• در طول برنامه پنجم، ازنظر شاخص زمین های باغی زیر پوشش مبارزه با آفات همگانی، حدود 	

47/1 درصد تکالیف برنامه پنجم اجرا شده است. این عملکرد در طول برنامه حدود 15 درصد 
كل اراضی باغی آبی استان را پوشش می دهد.

• منطبق با یافته های تحقیق در طول برنامه پنجم معادل 18452 تن بذر اصالح شده تولید شده 	
است. همچنین نتایج نشان می دهد در طول برنامه پنجم، به طور متوسط 25 درصد اراضی زراعی 
استان زیر پوشش بذرهای اصالح شده می باشد كه الزم است در برنامه ششم توسعه به این مهم 

توجه بیشتری معطوف گردد.
• با استناد به نتایج تحقیق؛ روند اقدامات انجام گرفته درخصوص بیمه خشکسالی محصوالت 	

زراعی و باغی در كل به صورت نزولی بوده ولی هزینه انجام شده به طوركلی روند صعودی 
داشته است.

• با استناد به نتایج تحقیق؛ روند اقدامات انجام گرفته درخصوص بیمه خشکسالی محصوالت 	
دام، طیور و آبزیان در كل به صورت نزولی بوده است. همچنین نتایج نشان می دهد در طول 
برنامه پنجم توسعه حدود 52/3 درصد اراضی كشاورزی استان زیر پوشش بیمه قرارگرفته اند.

• یافته های تحقیق حاكی از آن است كه به طور میانگین تعداد جلسات كارگروه خشکسالی و 	
مخاطرات كشاورزی در طی برنامه پنجم توسعه 2/80 جلسه در سال بوده است كه این به معنی 

تشکیل 23 درصد جلسات كارگروه بوده است.
• احیا، مرمت و الیروبی قنوات نیز یکی از شاخص های موردنظر درخصوص ارزیابی و اقدامات 	

دستگاه اجرایی مربوطه بوده كه این مقدار در بازه زمانی سال 1390 تا 1394 معادل 10 كیلومتر 
بوده و این روند حالت نزولی داشته است.
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• براساس یافته های تحقیق، در بازه زمانی سال 1391 تا سال 1394 مقدار 26500 تن اصالح 	
الگوی كشت بوده كه در كل این مقدار )به جز سال 1393( دارای روند افزایشی بوده است.

• نتایج نشان داد ازنظر شاخص  مبارزه با آفات همگانی اراضی زراعی و زمین های باغی زیر 	
پوشش مبارزه با آفات همگانی به ترتیب 50/29 و 60/83 درصد از تکالیف برنامه پنجم انجام 

گرفته است.
5- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

• در برنامه پنجم توسعه، 26/5 درصد رویشگاه های جنگلی زیرنظر طرح های مدیریت جنگل 	
بوده حال آن كه در برنامه پنجم مقرر بوده این سهم به 67 درصد برسد. این نتیجه نشان می دهد 

اداره كل منابع طبیعی استان توانسته 39/55 درصد از تکالیف برنامه پنجم را انجام دهد.
• منطبق با یافته های تحقیق نسبت مساحت مراتع اصالح و احیا شده به كل مساحت مراتع استان 	

رشد بسیار كمی داشته به نحوی كه در طی برنامه پنجم این نسبت از 23/71 درصد به 29 درصد 
رسیده است. این نشان می دهد بیش از 70 درصد مراتع استان نیازمند احیا و اصالح است.

• نتایج نشان می دهد وسعت زیر پوشش برنامه های اصالحی مراتع با روش های بیولوژیک و 	
بیومکانیکی در طول برنامه پنجم توسعه نسبت به تکالیف برنامه روند كاهشی داشته و از رقم 
108 درصد تکالیف برنامه در ابتدای برنامه به كمتر از 20 درصد تکالیف در انتهای برنامه 
پوشش  زیر  استان  مراتع  عرصه های  درصد   0/24 تنها  می دهد  نشان  این  است.  كاهش یافته 

برنامه های اصالحی مراتع با روش های بیولوژیک و بیومکانیکی قرارگرفته است.
• در برنامه پنجم با تولید 1700 هزار اصله نهال، 75/23 درصد از برنامه پوشش داده شده است.	
• تولید بذرهای مرتعی از دیگر شاخص های تعریف شده به منظور تبیین اهداف مطالعه حاضر 	

بوده است كه با استناد به یافته های تحقیق در طی برنامه پنجم 12/8 تن بذر مرتعی تولید شده 
است كه كم ترین مقدار مربوط به سال 1391 و بیشترین مقادیر آن با تولید 3 تن مربوط به 

سال های 1390 و 1394 بوده است.
• جایگزینی 	 با  ارتباط  در  توسعه  پنجم  برنامه  از  درصد   18/93 تحقیق،  یافته های  براساس 

به  سوخت های مناسب، تغییر و اصالح الگوی مصرف تبیین شده است كه این گویه خود 
نحوی غیرمستقیم در بحث خشکسالی می تواند بسیار حائز اهمیت باشد، گفتنی است كه این 

شاخص در كل روند نزولی را طی كرده است.
• مورد حفاظت 	 استان  مساحت كل جنگل های  توسعه، 31/68 درصد سطح  پنجم  برنامه  در 

قرارگرفته كه در برنامه پنجم مقرر بوده این سهم به 67 درصد برسد. این نتیجه نشان می دهد 
اداره كل منابع طبیعی استان توانسته 47/28 درصد از تکالیف برنامه پنجم را انجام دهد.

• در برنامه پنجم توسعه، 30/1 درصد سطح مساحت مراتع استان مورد حفاظت قرارگرفته كه 	
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در برنامه پنجم مقرر بوده این سهم به 73 درصد برسد. این نتیجه نشان می دهد اداره كل منابع 
طبیعی استان توانسته 41/23 درصد از تکالیف برنامه پنجم را انجام دهد.

• ازنظر كنترل آفات و امراض در جنگل ها و مراتع قرار بر پوشش 54455 هکتاری در برنامه 	
پنجم توسعه بوده كه 31/82 درصد تکالیف برنامه محقق شده است.

• با استناد به یافته های مطالعه حاضر، 39/28 درصد از شاخص تجهیز یگان حفاظت و به كارگیری 	
نیروی نظامی و انتظامی در برنامه پنجم توسعه پوشش داده شده است.

• در ارتباط با تأمین و تجهیز نیروی حفاظتی، 33/90 درصد برنامه پنجم توسعه محقق گردیده است.	

ج( نتایـج ارزیابی عملکرد دسـتگاه های اجرایـی موردمطالعه ازنظر شـاخص زیربنایی 
توسعه و 

1- شرکت آب منطقه ای استان
• در برنامه پنجم توسعه پیش بینی ایجاد مخازن ازطریق احداث سدهای كوتاه در كل برنامه 	

معادل 72 میلیون مترمکعب بود كه تنها 11/67 میلیون مترمکعب حجم مخزن )معادل 16/2 
درصد تکالیف برنامه پنجم( ایجاد شده است و این عملکرد متناسب با تخصیص اعتبارات 

نبوده است.
• در طول برنامه پنجم پیش بینی شده بود بالغ بر 1780 كیلومتر شبکه آبیاری و زهکشی ایجاد 	

شود كه عملکرد شركت آب منطقه ای استان در احداث كانال های درجه 1 و 2 مجموعاً 9/12 
كیلومتر بوده كه هیچ تناسبی بین برنامه و عملکرد نمی توان متصور شد.

2- شرکت آب و فاضالب شهری استان
• در طول برنامه پنجم 31 كیلومتر در سال اصالح شبکه و 8/8 كیلومتر در سال توسعه شبکه 	

بوده است. این نشان می دهد ازنظر شاخص توسعه شبکه آب شهری، 62/5 درصد برنامه پنجم 
محقق شده و ازنظر اصالح شبکه آب شرب، 140 درصد برنامه محقق شده است.

•  ازنظر حجم مخزن ذخیره آب شرب شهری در طول برنامه پنجم توسعه، مجموعاً 36900 	
مترمکعب مخزن ذخیره جدید احداث شده است كه نشان می دهد 77/7 درصد تکالیف برنامه 

پنجم محقق شده است و كسری مخازن 27/6 درصد است.
• در برنامه پنجم توسعه برای 7 شهر سیستم های تله متری ایجاد شده و تنها برای یک شهر سامانه 	

GIS تهیه شده است كه این اقدام كمتر از 20 درصد شهرهای استان را پوشش می دهد.
• در طول برنامه پنجم توسعه مجموعاً 227 كیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب احداث شده است 	

كه این رقم معادل 47 درصد برنامه مورد انتظار می باشد.
3- شرکت آب و فاضالب روستایی استان

• در طول برنامه پنجم مجموعاً 768 كیلومتر شبکه آب شرب روستایی توسعه داده شده كه 	
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معادل 26/7 درصد تکالیف برنامه پنجم است و همچنین اصالح شبکه آب شرب، مجموعاً 
237 كیلومتر انجام گرفته كه معادل 44/6 درصد برنامه پنجم است.

• در طول برنامه پنجم توسعه، مجموعاً حدود 9000 مترمکعب مخزن جدید ایجاد شده است كه 	
این رقم معادل 53 درصد تکالیف برنامه پنجم توسعه بوده است.

• در برنامه پنجم برای 15 روستا سیستم های تله متری ایجاد شده كه این اقدام كمتر از 4 درصد 	
روستاهای تحت آب رسانی استان را پوشش می دهد.

• اگرچه در برنامه پنجم توسعه هیچ روستایی زیر پوشش شبکه جمع آوری و تصفیه فاضالب 	
قرار نگرفته ولی مطالعات مربوطه برای 25 روستا با جمعیت بالغ بر 33 هزار نفر انجام گرفته 
است كه درصورت اجرای آن، ضریب نفوذ جمعیت روستایی زیر پوشش شبکه فاضالب 

روستایی استان به حدود 10 درصد خواهد رسید.
4- سازمان جهاد کشاورزی استان

• ایجاد 	 و  مطالعه  به  مترمربع   443040 می بایستی  پنجم  برنامه  در  تحقیق؛  یافته های  با  منطبق 
زیربناهای مجتمع های آبزی پروری پرداخته می شد و این درحالی است كه در بازه زمانی برنامه 
پنجم و از سال 1391 تا 1394؛ 730000 مترمربع در این خصوص فعالیت صورت گرفته است 
كه 164/77 درصد رشد داشته است. با توجه به اثرات منفی زیست محیطی توسعه آبزی پروری 

در استان، بیشتر بودن عملکرد نسبت به برنامه پنجم می باید مورد بازبینی قرار گیرد.
• یافته های تحقیق بیانگر آن است كه تجهیز و نوسازی اراضی در مقایسه با برنامه پنجم 25/18 	

از آن را پوشش داده است.
• در پوشش انهار سنتی نیز 36/61 درصد از برنامه پنجم، در بهسازی كانال های آبیاری عمومی 	

63/75 درصد از برنامه پنجم و در احداث كانال های آبیاری عمومی و 3 و 4 حدود 16/34 
درصد از برنامه پنجم اجرایی شده است.

• براساس برنامه پنجم مقرر گردیده بود كه اجرای سیستم های نوین آبیاری )بارانی و قطره ای و 	
میکرو( از 28843 هکتار به 44433 هکتار در سال 1394 برسد كه با استناد به موارد ذكرشده 
عملکرد دراین باره 143/8 درصد می باشد. این میزان افزایش عملکرد نسبت به برنامه پنجم 
اگرچه از دیدگاه دستگاه اجرایی یک عملکرد مطلوب به حساب می آید ولی الزم است آثار 
جانبی آن در افزایش بیکاری )به خاطر كاهش وابستگی سیستمهای آبیاری نوین به كارگر( و 

همچنین اثر واقعی آن در كاهش مصرف آب موردبررسی و ارزیابی بیشتر قرار گیرد.
• منطبق با یافته های تحقیق، معادل 44/07 درصد از برنامه در مطالعه و ایجاد زیربناهای مجتمع های 	

دامپروری در مقایسه با برنامه تعریف شده پنجم پوشش داده است.
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1- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
• در برنامه پنجم توسعه وسعت زیر پوشش اقدامات آبخیزداری تنها 0/43 درصد عرصه های 	

مراتع استان را پوشش می دهد كه رقم بسیار ناچیزی می باشد.
• ازنظر مطالعات تفصیلی - اجرایی، بررسی ها نشان داد تنها 4/22 درصد از كل برنامه پنجم انجام 	

شده است )2700 هکتار از 64010 هکتار پیش بینی برنامه(
• منطبق با یافته های تحقیق تنها 3/16 درصد از برنامه پنجم در راستای آبخیزداری حوزه های 	

شهری و روستایی محقق شده است.

د( نتایـج ارزیابـی عملکرد دسـتگاه های اجرایی موردمطالعه ازنظر شـاخص آموزش، 
ترویج و  پژوهش 

1- شرکت آب منطقه ای استان
• بررسی ها نشان داد درمجموع تنها 0/28 درصد اعتبار تخصیصی دستگاه اجرایی در دوره برنامه 	

با مقایسه شاخص تخصیص حداقل  پنجم صرف فعالیت های آموزشی و پژوهشی شده كه 
3 درصد كل اعتبارات تملک دارایی تخصیص یافته به دستگاه اجرایی برای امر پژوهش و 
آموزش، مشخص می گردد سازمان جهاد كشاورزی در این بخش توانسته تنها 9/3 درصد 
حد مطلوب فعالیت های پژوهشی و آموزشی را در دوره برنامه پنجم توسعه انجام دهد. ازنظر 
فعالیت های ترویجی، در طول برنامه پنجم توسعه، در شركت آب منطقه ای استان هیچ فعالیت 

ترویجی انجام نشده است.
2- شرکت آب و فاضالب شهری استان

• بررسی ها نشان داد درمجموع تنها 0/35 درصد اعتبار تخصیصی دستگاه اجرایی در دوره برنامه 	
با مقایسه شاخص تخصیص حداقل  پنجم صرف فعالیت های آموزشی و پژوهشی شده كه 
3 درصد كل اعتبارات تملک دارایی تخصیص یافته به دستگاه اجرایی برای امر پژوهش و 
آموزش، مشخص می گردد شركت آب و فاضالب شهری استان در این بخش توانسته تنها 
11/5 درصد حد مطلوب فعالیت های پژوهشی و آموزشی را در دوره برنامه پنجم توسعه انجام 

دهد.
• فعالیت 	 استان 21  پنجم توسعه، در شركت آب و فاضالب شهری  برنامه  همچنین در طول 

در  موضوع  این  اهمیت  به  توجه  با  كه  انجام گرفته  ریال  میلیون   380 هزینه  با  ترویجی 
فرهنگ سازی كاهش سرانه مصرف آب شرب، الزم است در برنامه ششم توسعه به این بخش 

توجه ویژه مبذول گردد.
3- شرکت آب و فاضالب روستایی استان

• امر پژوهش شركت صرف نشده ولی 	 پنجم هیچ هزینه ای در  برنامه  نشان داد در  بررسی ها 



127م جبریساتاایولایودسالنعیرشاارنامیومبسامنعریاترر ریررانایرعرر نال ارتمیر ایرادهییرثساا

صرف  پنجم  برنامه  دوره  در  اجرایی  دستگاه  تخصیصی  اعتبار  درصد   0/067 درمجموع 
اعتبارات  درصد كل  تخصیص حداقل 3  مقایسه شاخص  با  كه  آموزشی شده  فعالیت های 
تملک دارایی تخصیص یافته به دستگاه اجرایی برای امر پژوهش و آموزش، مشخص می گردد 
تنها 2/2 درصد حد مطلوب  این بخش توانسته  شركت آب و فاضالب روستایی استان در 
فعالیت های پژوهشی و آموزشی را در دوره برنامه پنجم توسعه انجام دهد. همچنین براساس 
اطالعات دریافتی از شركت آب و فاضالب روستایی استان، این شركت در طول برنامه پنجم 

توسعه هیچ فعالیت ترویجی انجام نداده است.
4- سازمان جهاد کشاورزی استان

• بررسی ها نشان داد درمجموع تنها 0/27 درصد اعتبار تخصیصی دستگاه اجرایی در دوره برنامه 	
با مقایسه شاخص تخصیص حداقل  پنجم صرف فعالیت های آموزشی و پژوهشی شده كه 
3 درصد كل اعتبارات تملک دارایی تخصیص یافته به دستگاه اجرایی برای امر پژوهش و 
آموزش، مشخص می گردد سازمان جهاد كشاورزی استان در این بخش توانسته تنها 9/02 
درصد حد مطلوب فعالیت های پژوهشی و آموزشی را در دوره برنامه پنجم توسعه انجام دهد. 
همچنین بررسی ها نشان داد سهم هزینه های ترویجی از سرجمع بودجه های تخصیص یافته به 

سازمان جهاد كشاورزی استان طی برنامه پنجم برابر 4/09 درصد بوده است.
5- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

• بررسی ها نشان داد درمجموع تنها 0/81 درصد اعتبار تخصیصی دستگاه اجرایی در دوره برنامه 	
با مقایسه شاخص تخصیص حداقل  پنجم صرف فعالیت های آموزشی و پژوهشی شده كه 
3 درصد كل اعتبارات تملک دارایی تخصیص یافته به دستگاه اجرایی برای امر پژوهش و 
آموزش، مشخص می گردد اداره كل منابع طبیعی استان در این بخش توانسته تنها 27/1 درصد 

حد مطلوب فعالیت های پژوهشی و آموزشی را در دوره برنامه پنجم توسعه انجام دهد.
همچنین به منظور مقایسه نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در انطباق با برنامه پنجم 
توسعه، درصد تحقق اهداف برنامه به تفکیک شاخص های اصلی به دست آمد و نتیجه در جدول )1( 
و شکل )2( به صورت نمودار ارائه گردید. وزن شاخص ها براساس اهمیت شرح وظایف دستگاه ها 
در نظرگرفته شده است. نتایج نشان می دهد دستگاه های اجرایی استان به طور متوسط توانسته اند تنها 
یک سوم برنامه های پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه را محقق نمایند كه رقم پایینی است. لذا با 
توجه به اهمیت مدیریت خشکسالی الزم است در برنامه پنجم توسعه تمهیداتی در نظر گرفته شود تا 

عقب ماندگی های برنامه پنجم جبران گردد.
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جدول 1- نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان برای مقابله با خشکسالی
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شکل 2- نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان برای مقابله با خشکسالی در انطباق با برنامه پنجم
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پیشنهادها
اجرایی  دستگاه های  تقویت  و  امور  اصالح  راستای  در  زیر  پیشنهادهای  تحقیق،  یافته های  براساس 

موردمطالعه بیان می گردد:
شرکت های آب منطقه ای، آب و فاضالب شهری و آب و فاضالب روستایی استان

جبران عقب ماندگی عملکرد نسبت به برنامه توسعه پنج ساله، افزایش سهم از اعتبارات استانی، مدیریت 
تخصیص آب، توجه ویژه به تعادل بخشی آب های زیرزمینی، فعال كردن شورای حفاظت منابع آب 
استان، توسعه فعالیت های پژوهشی و آموزشی، افزایش جمعیت زیر پوشش فاضالب، اجاره چاه ها و 
سایر منابع آب موجود به جای حفر چاه جدید، استفاده از پساب تصفیه شده، توسعه سیستم تله متری، 
فرهنگ سازی مصرف بهینه آب شرب، توسعه شبکه آب شرب روستایی، كاهش تلفات آب شبکه و 

توسعه مخازن ذخیره آب
سازمان جهاد کشاورزی استان

آبیاری  كانال های  احداث  در  اهتمام  پنج ساله،  توسعه  برنامه  به  نسبت  عملکرد  عقب ماندگی  جبران 
عمومی و پوشش انهار سنتی، استفاده از گونه های مقاوم به خشکی، بررسی پیامدهای توسعه سیستم های 
آبیاری تحت فشار، افزایش سهم از اعتبارات استانی، اهتمام در توسعه كشاورزی نوین و گلخانه ها و 

توسعه فعالیت های پژوهشی و آموزشی
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

جبران عقب ماندگی عملکرد نسبت به برنامه توسعه پنج ساله، تکمیل بانک اطالعاتی، اهتمام در حفاظت 
از مراتع و جنگل های استان، برنامه جامع و عملیاتی احیا و اصالح مراتع، توسعه آبخیزداری، استفاده 
از راهه ای جدید تأمین بودجه آبخیزداری، افزایش سهم از اعتبارات استانی، سوخت جایگزین، انجام 

مطالعات تفصیلی – اجرایی و توسعه فعالیت های پژوهشی و آموزشی

سپاسگزاری
این تحقیق با مشاركت مركز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهركرد و بازرسی كل استان چهارمحال و 

بختیاری انجام شده كه بدین وسیله از تالش های تمامی همکاران، تشکر و قدردانی می گردد.
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بررسی�اصول�و�فرایند�رسیدگی�به�شکایات�مردمی

كهنمویی2  دكتر شعبان نجف پور1 ، محمدرضا اتفاق 

چکیده

نیت ها است؛  و  گفته ها  به منصه ظهور رساندن  پاسخ گویی اجتماعی  و  به شهروندان  پاسخ گویی 
شهروندان  و  مردم  مستخدمین  به عنوان  دولتی،  دستگاه های  و  دولت  مسئولین  كه  راه هایی  از  یکی 
می توانند در راستای پاسخ گویی و صیانت از حقوق شهروندان اتخاذ نمایند، رسیدگی مؤثر به شکایات 
كاركنان خود است. رسیدگی مؤثر به شکایات  شهروندان و ارائه آموزش های رسیدگی به شکایات به 
مردمی باید بر مبنای عناصر فرهنگ، اصول، افراد، فرآیند و پردازش و تحلیل باشد. در این تحقیق با 
كتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود به بررسی اصول و فرایند رسیدگی  استفاده از روش مطالعه 

به شکایات مردمی خواهیم پرداخت.

کلیدی: پاسخ گویی، رسیدگی به شکایات مردمی، عناصر، اصول گان� واژ

najafpour@ut.ac.ir -كشور كل  1 - دكترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران، رئیس اداره صیانت از حقوق شهروندی سازمان بازرسی 
كشور كل  2 - رئیس مركز ملی رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی 

 

 

نقش رسانه ها در مقابله با فساد
 نویسنده: ریک استاپِنهورست1

 مترجمان: علی كرمی2- فرامرز تمجید3 - بهزاد محمودی4

    چکیده

و  بسیار مهم است و رسانه های آزاد، مستقل  فساد  ترویج حکمرانی خوب و كنترل  نقش رسانه ها در 
سخت گیر می توانند در پیشگیری از فساد نقش مهمی ایفا كنند. رسانه ها نه تنها آگاهی های عمومی درمورد 
فساد، دالیل، نتایج و راه حل های احتمالی را افزایش می دهند، بلکه به بررسی و گزارش بروز فساد نیز 
می پردازند. تأثیر رسانه ها، به نوبه ی  خود، بستگی به دسترسی به اطالعات و آزادی بیان، به عالوه كادر 
حرفه ای و اخالقی روزنامه نگاران تحقیقی دارد. جامعه مدنی و رسانه ها نقش تعیین كننده ای در ایجاد و 
حفظ جو حاكم بر زندگی مردم دارند كه مانع از بروز تقلب و فساد است. اینها مسلماً دو عامل مهم در از 

بین بردن فساد در نهادهای دولتی هستند. 
این مقاله به بررسی چگونگی افشای مقامات فاسد توسط رسانه ها، تحقیقات درخواستی توسط نهادهای 
رسمی، تقویت كار و مشروعیت پارلمان ها و نهادهای مبارزه با فساد، و فشار برای تغییر در قوانین و مقررات 
برجسته سازی  و  رسانه ها  تقویت  چگونگی  همچنین،  می پردازد.  فساد  برای  مطلوب  زمینه  ایجادكننده 
مالکیت خصوصی در مقابل مالکیت عمومی، لزوم حمایت بهتر از روزنامه نگاران بررسی كننده فساد، 

آزادی مطبوعات و پاسخ گویی به رسانه ها موردبررسی قرار می گیرند. 

واژگان کلیدی:  فساد، رسانه ها، روزنامه نگاری تحقیقی، آزادی مطبوعات، خودگردانی، پاسخ گویی 
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مقدمه 
در  حیاتی  مؤلفه ی  است. یک  ثابت شده  به خوبی  پایدار  توسعه  تحریک  برای  فساد  كنترل  اهمیت 
برنامه ضد فساد یک كشور، رسانه ی تأثیرگذار است. رسانه ها نقش دوگانه ای را ایفا می كنند؛ نه تنها 
به  بلکه  افزایش می دهد،  را  احتمالی  راه حل های  و  نتایج  فساد، دالیل،  آگاهی های عمومی درمورد 
بررسی و گزارش بروز فساد نیز می پردازند. مؤسسه بانک جهانی به عنوان رهبری برای كمک به طراحی 
و پیاده سازی برنامه های ضد فساد كشورها تبدیل شده است. در پنج سال اخیر، بخش حکومت و دارایی 
بانک جهانی )WBIGF(، كارگاه روزنامه نگاری تحقیقی در آفریقا، اروپای مركزی و شرقی و اخیراً 
در امریکای التین و آسیای جنوبی را راه اندازی نموده است. بیش از 25 كارگاه برای نزدیک به یک 
هزار روزنامه نگار از دوازده كشور، برگزار شده است. مفاهیم پرورشی به برخی زبان ها ازجمله زبان 
فرانسوی، روسی و اكراینی ترجمه شده اند. پیشرفت های اخیر عبارت اند از سازگاری این مفاهیم برای 
روزنامه نگاران رسانه های الکترونیکی؛ برنامه ریزی برای انطباق بیشتر این مفاهیم با خودآموزی ازطریق 
اینترنت و توسعه بخش روزنامه نگاری تحقیقی كه به طور مشترک با همکاری رسانه های آفریقا توسعه 

یافته است. 
با توجه به رابطه ی بین فساد و آزادی مطبوعات، این مقاله به بررسی روش های محسوس و غیرمحسوسی 
می پردازد كه در آن روزنامه نگاری به عنوان مانعی برای فساد است. همچنین چگونگی تقویت رسانه ها، 

به منظور ارتقای نقش آن ها در مهار فساد موردبحث قرار می گیرد.

مفهوم فساد
ریشه های فساد مبتنی بر تاریخ اجتماعی و فرهنگی، توسعه سیاسی و اقتصادی، رسوم و سیاست های 
اداری هر كشوری است. به طوركلی، زمانی كه نهادها ضعیف بوده و سیاست های اقتصادی بازار را از 
شکل طبیعی خارج كند، فساد رونق می یابد. فساد توسعه اقتصادی و اجتماعی را، به سبب انتخاب های 
نادرست و با تشویق به رقابت در رشوه خواری و نه در كیفیت و قیمت كاالها و خدمات به انحراف 
می كشاند و اغلب، به این معنی است كه فقیرترین مردم دنیا باید هزینه ی فساد مقامات خود و شركت های 
چندملیتی را پرداخت نمایند. عالوه براین، شواهد موجود نشان می دهد كه اگر با فساد مقابله نشود، رشد 
خواهد كرد. هنگامی كه یک الگوی موفق از رشوه نهادینه شود، مقامات فاسد انگیزه ای برای تقاضای 
بازار  ناكارآمدی  باعث  به نوبه خود  ایجاد »فرهنگ« غیرقانونی خواهند داشت كه  با  رشوه بزرگ تر 

خواهد شد.
به ساده ترین بیان، فساد را می توان به عنوان »سوءاستفاده از قدرت دولتی برای كسب منفعت شخصی 
و یا به نفع گروهی دیگر« تعریف نمود. این موضوع در تقاطع بخش های دولتی و خصوصی اتفاق 
می افتد، زمانی كه نهادهای دولتی به واسطه پذیرش، درخواست یا اخاذی رشوه توسط یک مقام دولتی 
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مورد سوءاستفاده قرار می گیرند. فساد در محل تالقی فرصت و تمایل صورت می گیرد. كلیتگارد1 یک 
مدل ساده برای توضیح پویایی فساد ارائه نموده است:

پاسخ گویی -  قدرت انحصار + اختیار = فساد
به عبارت دیگر، میزان فساد بستگی به میزان قدرت انحصار و قدرت اختیاری كه یک مقام مسئول 
به كار می برد، دارد. قدرت انحصار در اقتصاِد به شدت كنترل شده، جامع تر بوده، درحالی كه قدرت 
اختیاری غالباً در كشورهای درحال توسعه و اقتصادگذاری جامع است كه در آن قوانین و مقررات 
اداری اغلب به شکلی ضعیف تعریف شده است و از نوعی حاكمیت ضعیف قانون رنج می برند و 

درنهایت، ممکن است به ضعف در مسئولیت پذیری منجر شود. 
استراتژی های موفق برای مقابله با فساد باید به طور هم زمان درصدد كاهش قدرت انحصار یک 
مقام دولتی )به عنوان مثال با اصالحات بازارمحور(، قدرت اختیار )به عنوان مثال با اصالحات اداری( و 
افزایش پاسخ گویی )به عنوان مثال، ازطریق سازمان های ناظر( باشد. چنین استراتژی هایی شامل یک 
سیستم كنترل و توازن طراحی شده برای مدیریت تضاد منافع در بخش عمومی و شرایط حادی است 
كه در آن تضاد منافع به وجود می آیند و یا تأثیر منفی بر منافع مشترک دارند. آن ها متضمن چشم انداز 
)دستورالعمل های  دولت  فرایندهای  ازطریق  دولتی  بخش  در  فساد  نشان یابی  اصالحات،  از  جامعی 
)روند دموكراتیک، بخش خصوصی و  ازطریق حضور در جامعه مدنی  و  تغییر سازمانی(  رهبری، 

رسانه ها( هستند.
یک طرح مکمل، تمركز بر دانش و اطالعات به عنوان شرط الزم برای راهبردهای مبارزه با فساد 

است، كه توسط كافمن به شکل زیر بیان شده است:
اقدام جمعی + رهبری + دانش و اطالعات = اقدامات ضد فساد

به عبارت دیگر، برنامه های مبارزه با فساد موفق وابسته به دانش و اطالعات به عالوه رهبری به عالوه ی 
اقدام جمعی می باشد. در اینجا دوباره، اهمیت اطالعات و دخالت جامعه مدنی، ازجمله رسانه ها، نقش 

مركزی دارد.
 اصالحات نه تنها توسط سیاستمداران و سیاست گذاران آغازشده، بلکه توسط اعضای جامعه مدنی 
و رسانه ها پشتیبانی می شود. درواقع، بانک جهانی اعالم كرده است كه: »جامعه مدنی و رسانه ها نقش 
تعیین كننده ای در ایجاد و حفظ جو حاكم بر زندگی مردم دارند كه مانع تقلب و فساد است. درواقع، 
آن ها مسلماً دو عامل مهم در از بین بردن فساد در نهادهای دولتی هستند.« به طورخاص، باوجود اینکه 
نقش مطبوعات آزاد در بررسی، گزارش و درنتیجه كمک به مبارزه با فساد، اكنون به خوبی شناخته شده 
را  كار  این  می توانند  خبری  رسانه های  كه  است  معنی  این  به  جامع  توضیحات  و  ارزیابی ها  است، 
به نحواحسن انجام دهند - باوجوداین واقعیت است كه ارتباط قوی بین بروز فساد و وسعت آزادی 

1 . Klitgaard
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ارتباط سطح فساد كشورهای  نشان دهنده  )نقاط در شکل زیر  رسانه ها آزاد وجود دارد. )شکل 1(  
مختلف، اندازه گیری شده توسط شاخص شفافیت بین المللی در برابر شاخص سطح آزادی رسانه ها 

در آن كشوراست.( 

3 
 

بیا  مثالعنوانبیهدرصدد کاهش قدرت انحصار یک مقیام دویتیی   زمانها طوربهموفق برای مقابله با فساد باید  یهایاستراتژ
 یهاسیازمان ازطرییق، مثالعنوانبهیی  گوپاسخبا اصالحات اداری( و افزایش  مثالعنوانبهاصالحات بازارمحور(، قدرت اختیار  

ک سیستا کنترل و توازن طراحی شده بیرای میدیریت تدیاد منیافع در ب یش عمیومی و شام  ی ییهایناظر( باشد. چنین استراتژ
جامعی  اندازچشامتدمن  هاآندارند.  منفی بر منافع مشترک تأثیرو یا  ندیآیشرایط حادی است که در آن تداد منافع به وجود م

 ازطرییقرهبیری، تییییر سیازمانی( و  هاییعم دسیتورافراینیدهای دوییت   ازطرییقفساد در ب ش دویتی  یابیاز اصالحات، نشان
 ها( هستند. روند دموکراتیک، ب ش خصوصی و رسانه حدور در جامعه مدنی

شرط الزم برای راهبردهای مبارزه با فساد است، که توسط کیافمن بیه  عنوانبهک طرح مکم ، تمرکز بر دانش و اطالعات ی
 شک  زیر بیان شده است:

 انش و اطالعات = اقدامات ضد فساداقدام جمعی + رهبری + د
. در باشیدیاقدام جمعی م یعالوهبهرهبری  عالوهبهمبارزه با فساد موفق وابسته به دانش و اطالعات  یها، برنامهدیگرعبارتبه

 ها، نقش مرکزی دارد.رسانه ازجملهاینجا دوباره، اهمیت اطالعات و دخایت جامعه مدنی، 
ها پشیتیبانی ، بلکیه توسیط اعدیای جامعیه میدنی و رسیانهآغازشیده گذاراناسیتیستوسط سیاستمداران و  تنهانهاصالحات  
در ایجاد و حفظ جیو حیاکا بیر  ایکنندهتعیینها نقش جامعه مدنی و رسانه» :، بانک جهانی اعالم کرده است کهدرواقع. شودیم

 «مسلماً دو عام  مها در از بین بردن فساد در نهادهای دویتی هستند. هاآن، درواقعزندگی مردم دارند که مانع تقلب و فساد است. 
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شکل 1 -  مقایسه بین فساد و آزادی رسانه ها

به طوری كه  است  تجربی  شناسی  نوع  روش های  طرح  با  شکاف  این  رفع  به دنبال  مقاله  این 
روزنامه نگاری بتواند به جلوگیری از فساد كمک نماید. گونه شناسی نمونه هایی از داستان های اخیر 
روزنامه نگاران معاصر را ترسیم می كند كه در دهه گذشته به چاپ رسیده است. این مقاله به بررسی 
كامل این موضوع نمی پردازد، بلکه بر مطالعه نقش رسانه ها در مهار فساد، تمركز دارد. با این كار، 
اثرات محسوس و غیرمحسوس رسانه ها و همچنین راه های تقویت و حفاظت از نقش آن در جامعه 

تحلیل می شود.

رسانه ها به عنوان ابزاری علیه فساد: اثرات محسوس و نامحسوس
رسانه ها می توانند به عنوان یک نیروی مبارزه با فساد به روش های محسوس و نامحسوس عمل كنند. 
روش های محسوس، روش هایی قابل شناسایی هستند كه در آن رسانه های خبری گونه هایی از نتیجه 
قابل مشاهده را به داستان های خبری خاص یا مجموعه ای از داستان ها نسبت می دهند، به عنوان مثال، 
آغاز بررسی توسط مقامات، كنار گذاشتن قانون و یا سیاستی كه شرایط ایجاد فرصت برای فساد را 
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مهیا می كند، استیضاح و یا استعفای اجباری یک سیاستمدار فاسد، اخراج یک مقام رسمی، راه اندازی 
یک فرآیند قضایی، انتشار پیشنهاد های عمومی توسط فرد ناظر و ... 

در مقابل، اثرات نامحسوس، می توانند به عنوان كنترل هایی بر فساد، تقویت مناظره عمومی و افزایش 
حس مسئولیت پذیری در میان سیاستمداران، نهادهای دولتی و مؤسساتی كه به طور اجتناب ناپذیری از 

طرف رسانه های خبری مستقل مورد هدف قرار می گیرند، توصیف شوند.

روش های محسوس
اقسام  به كار می رود می تواند  برای فساد  به عنوان مانع  روش های محسوسی كه در آن روزنامه نگاری 
متنوعی داشته باشد. تماشایی ترین آن ها زمانی است كه مقامات دولتی فاسد و یا شاغلین در مناصب 
دولتی استیضاح، محاكمه و یا مجبور به استعفا پس از سوءعملکردهایشان در انظار عمومی می شوند. 
بااین حال، روزنامه نگاری نیز به طور مستقیم به مقابله با فساد، با جذابیت كمتر، اما مسلماً، به اندازه روش های 
مهم می پردازد. برای مثال، گزارشی ممکن است نهادهای دولتی را وادار به تحقیقات رسمی نسبت به 
اتهام فساد تحریک كند. عالوه براین، گزارش های خبری، یافته های نهادهای دولتی ضد فساد را منتشر 
می كنند، درنتیجه با تقویت مشروعیت این نهادها و كاهش آزادی طرف های ذی نفع كه قدرت را در 
اختیار دارند می توان در كار آن ها دخالت نمود. درصورتی كه فشار عمومی منجر به اصالح این نهادها 
شود، اثر درازمدت و بالقوه رسانه ها برای عمل به عنوان یک وزنه تعادل در برابر فساد تقویت خواهد شد.
مواردی وجود دارد كه در آن ها گزارش درمورد رفتار اخالقی فاسد یا مشکوک، به تحقیقات 
فوری، پیگرد قانونی و یا استعفا منجر نمی شود، اما موجب تحریک خشم عمومی می شود، كه نوع 
دیگری از مجازات را در پی دارد : شکست انتخاباتی در صندوق های رأی برای تنها مقام دولتی یا دولت 
منتخب. روزنامه نگاری سخت گیرانه نیز می تواند نقص در سیاست، قوانین و یا مقرراتی را كه شرایط 
را برای فساد مهیا می كنند، افشا كند، درنتیجه باعث ایجاد فشار برای اصالحات خواهد شد و حتی قبل 
از اینکه هر مطلبی انتشار یابد، پرسش های محض توسط خبرنگاران درمورد تخلفات آشکار می تواند 
باعث استخراج پاسخ های انحصاری توسط مقامات مشتاق برای محافظت از تصور عمومی درمورد 

آن ها شود و این، قبل از آنست كه هرگونه اتهامی متوجه آن ها شود.
در ادامه بحث مفصل تری از تأثیرات محسوس مختلفی كه روزنامه نگاری در مهار فساد دارد، ارائه 
می شود. در صورت امکان، نمونه های معاصر برای كمک به تشریح چگونگی ایفای این نقش توسط 

روزنامه نگاری، ارائه خواهد شد.

بررسی و افشاگری درمورد مقامات و کارکنان دولتی فاسد 
اكثر نمونه های بدیهی از ظرفیت روزنامه نگاری برای مهار فساد زمانی مشاهده می شود كه سیاستمداران 
یا دیگر مقامات ارشد دولتی شغل خود را به دلیل اعتراضات عمومی یا اقدامات قانونی در پی گزارش 
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درمورد فساد از دست می دهند. یافتن نمونه هایی از این نوع نتایج سخت نیست،  به ویژه در آمریکای 
التین معاصر، جایی كه در آن موجی از گزارش های رسانه ها درمورد فساد در طول دهه ی گذشته به 

افشای مقامات فاسد كمک كرده است.
مسلماً، دنیا رسوایِی واترگیت1 و استعفای رئیس جمهور ریچارد نیکسون2 در 9 اوت سال 1974، به 
دلیل روزنامه نگاری تحقیقی درخشاِن خبرنگاران  واشنگتن پست یعنی باب وودوارد3 و كارل برنشتاین4 
را به خاطر دارد. منبع كلیدی ناشناخته این دو روزنامه نگار، مارک فلت5، هویتی كه برای سی سال 
حفظ شده بود، در سال 2005 از هویت مستعار خود كه با عنوان »خبرچین گمنام« شناخته می شد پرده 
برداشت. وی جانشین رئیس اف بی آی بود و در مالقات مخفی خود با وودوارد در یک پاركینگ 
زیرزمینی در ویرجینیا، اطالعات را در اختیار او قرار می داد. معرفی این مأمور اف بی آی حتی شگفتی 
وودوارد و همکار وی كارل برنشتاین را برانگیخت، چون قرار نبود این موضوع تا پس از مرگ فلت 
برمال شود. افشاگری این روزنامه نگاران باعث استعفای قدرتمندترین مرد آمریکا، قدرتمندترین كشور 
دنیا شد. گزارش های آن ها ثابت كرد كه این نوع روزنامه نگاری یک ابزار نیرومند است و بااین كه 
واترگیت نسلی از خبرنگاران محقق را به وجود آورد و انواع تخلفات و فساد سیستماتیک در بسیاری 
كشورها را آشکار كرد، نیکسون تنها رئیس جمهوری بود كه مجبور به كناره گیری از دولت به واسطه ی 

نتایج گزارش تحقیقی شد.
گزارشی تحقیقی در سال 2000 ، جوزف استرادا6، رئیس جمهور وقت فیلیپین را به دام انداخت. 
مركز روزنامه نگاری تحقیقی فیلیپین )PCIJ(، تحقیقی درخشان از دارایی های استرادا انجام داد، كه 
مدركی برای محاكمه وی بود، محاكمه ای كه درنتیجه ی قیام »توده مردم« در ژانویه 2001 به وقوع 

پیوست. اتهامات وی غارت، پیمان شکنی و بی حرمتی به قانون ضدفساد كشور بود.
در برخی موارد، موفقیت گزارش رسانه های مستقل در افشای مقامات دولتی فاسد نیازمند همکاری 
مؤسسات بین المللی بوده، این همان چیزی است كه در كنیا در سال 1996 اتفاق افتاد و در آن گزارش 
مطبوعاتی درخصوص توطئه سازمان یافته توسط وزیر بهداشت، اعمال فشار مستقیم دولت و غیرمستقیم 
صندوق بین المللی پول را به منظور اتخاذ تدابیر در پی داشت. باید تأكید كرد كه مطبوعات مستقل نقش 
مهمی در این مورد داشتند. درحالی كه مطبوعات مستقل در كنیا این رسوایی را منتشر كردند، مطبوعات 
دولتی به عنوان تسمه نقاله های دولت و خود وزیر برای مقاومت در برابر اتهامات وی بدون هیچ گونه 

اظهارنظر درمورد رسوایی استفاده شدند.

1 -Watergate 
2 -Richard Nixon
3 -Bob Woodward
4 -Carl Bernstein
5 -Mark Felt
6 -Joseph Estrada
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وقتی كه مقامات دولتی مشاغل خود را به واسطه ارتکاب فساد از دست می دهند، انواع موانع ناشی 
از فساد مانند تحقیر عمومی، از دست دادن اعتبار، موقعیت اجتماعی و درآمد، و ... ، به طور هم زمان 
استانداردهای  دولتی،  مقامات  خلع ید  دنبال  به  كه  سیاسی  بهم ریختگی  به عالوه،  می شوند.  تقویت 

پاسخ گویی دولت را افزایش می دهد، مانعی مضاعف برای فساد تلقی می شود.
از مقامات عالی رتبه، ازجمله سران  قانونی  نتایج - استعفاها، تحقیقات، حتی پیگرد  این  مقایسه 
دولتی- با آنچه در اندونزی رخ داده بود، جایی كه رسانه های خبری مستقل سال ها با سانسور و سركوب 
اقتصادی  اقدامات غیرقابل تحمل  مداوم مواجه بودند- شرایطی كه رشد بدون كنترل فساد عمده و 
مرتبط را فراهم می نمود، منجر به فروپاشی اقتصادی و تحوالت سیاسی اخیر در سراسر كشور شد. 
لین نیومن1، هماهنگ كننده برنامه آسیا برای كمیته محافظت از روزنامه نگاران مستقر در نیویورک، 
اشاره كرده است كه، در پی بحران اقتصادی، سوهارتو2 رئیس جمهور سابق درنهایت » به درجه ای از 
دخالت در اقتصاد توسط خانواده خود اعتراف كرد.« نیومن به طور كنایه آمیز ادامه می دهد كه »چنین 
بحثی می تواند به زندانی شدن روزنامه نگاران اندونزیایی منجر شود. فرزندان سوهارتو منافع عمده ای در 
همه چیز، ازجمله شركت یارانه ای خودروسازی ملی، ارتباطات راه دور، و رسانه ها بدون نیاز به فرصت 
دفاع از خود در برابر مطبوعات، به دست آوردند. نشریه »Tempo magazine« تنها ناشر اندونزیایی 
مورد اعتماد عموم توسط سوهارتو در سال 1994 بسته شد. نیومن می افزاید: »زیرا گزارش این روزنامه 
درمورد خانواده سوهارتو، فساد اقتصادی و نقض حقوق بشر در تیمور شرقی موجب خجالت رژیم 
بود.« اگر مطبوعات مستقل و قوی این كار را به درستی انجام می دادند و افکار عمومی داخلی و جهانی 
را نسبت به فساد فراگیر افشا می نمودند به طوری كه رژیم سوهارتو را توصیف نمایند،كنترل ها علیه 

چنین فسادی ممکن بود در درون جامعه مدنی، دستگاه دولت و جامعه بین المللی تقویت شود.
پیدا كردن نمونه هایی از این نوع دشوار نیست،  به ویژه از آمریکای التین معاصر، جایی كه موجی 
از گزارش های رسانه ای درمورد فساد در سال 1990 منجر به بركناری سه رئیس دولتی شد: عبداله 
بوكرام3 اكوادوری، كارلوس آندرس پرز4 ونزوئالیی و فرناندو كلور دی ملو5 برزیلی، به عالوه وزرای 

كابینه در كلمبیا نیز درنتیجه گزارشی رسانه ای از كار خود بركنار شدند.

تحقیقات سریع توسط نهادهای دولتی
حتی اگر از خلع ید یک مقام دولتی نتیجه ای حاصل نشود، گزارش سخت گیرانه توسط خبرنگاران 
مستقل اندیش برخی اوقات بذرهای اولیه برای تسریع در انجام تحقیقات رسمی توسط مراجع دولتی از 

1 -Lin Neumann 
2 -Suharto
3 - Abdala Bucaram 
4 - Carlos Andres Perez 
5 - Fernardo Collor de Mello 
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خودشان را می پراكند.
چنین موردی پس از گزارش های میامی هرالد در سال 1996 به وجود آمد كه »ثابت كرد چگونه 
یک بانک برجسته ی آمریکایی ممکن است در نوعی از فساد كه دموكراسی را در سراسر امریکای 
التین از بین می برد، مشاركت داشته باشد.«1 این گزارش ها به عنوان ابزاری درراستای تسریع تحقیقات 

جزایی توسط وزارت دادگستری ایاالت متحده توصیف شده اند. 
به همین ترتیب، گزارش های منتشرشده در سال 1997 توسط Dallas Morning News  درمورد 
تقلب در قراردادهای معامالتی و سوءمدیریت از سوی مقامات بلندپایه در مدارس دولتی داالس به 
تسریع رسیدگی به این گونه فساد توسط اداره تحقیقات فدرال )FBI( كمک كرد. درمورد مشابه، 
 Arkansasاف بی آی و پلیس ایالت آركانزاس بعد از انتشار گزارش ها در سال 1986 در روزنامه

Democrat-Gazette  فساد در سراسر سیستم دادگاهی محلی را شناسایی نمودند.2 

افشای تخلفات تجاری و بازرگانی
رسانه ها می توانند سوءاستفاده های تجاری و بازرگانی را افشا نمایند، مشابه گزارشی كه توسط بامیدله 
آدبایو3از مجله The News، در نیجریه، یک كالهبرداری مالی از بانکی برزیلی به ارزش 181 میلیون 
دالر را فاش كرد. وی در مقاله اكتبر 2001 خود پیچیدگی های كالهبرداری موسوم به »419« را برمال 

نمود، توطئه ای كه نیجریه را به چشمی سیاه تبدیل كرده بود.

تقویت عملکرد و مشروعیت نهادهای دولتی ضد فساد 
تأثیرگذاری  تقویت  در  حیاتی  نقش  می تواند  روزنامه نگاران  گزارش های  اوقات،  گاهی  همچنین، 
نهادهای دولتی ضد فساد ایفا نماید. درواقع گزارش دهی منظم، از جزئیات كار و یافته های این نهادها 
می تواند نظارت عمومی بر آن ها و درنتیجه استقالل این نهادها از منافع مقرره در درون ساختار قدرت 

را، كه ممکن است به نحوی اغواكننده باشد، تقویت نماید. 
هم زیستی  به صورت  رابطه ای  اغلب  خبری،  رسانه های  و  روزنامه نگاران  كه  داشت  اذعان  باید 
عالیق  دارند.  آن هاست،  عهده  بر  فاسد  مقامات  تعقیب  یا  رسیدگی  وظیفه  كه  دولتی  نهادهای  با 
اجتناب ناپذیر روزنامه نگاران در خدمت كار آن ها بوده است به طوری كه خبرنگاران و خروجی های 

آن ها را با گزارش های تکان دهنده و قوی برای پیگیری و انتشار آماده می كنند.
عالیق نهادهای مبارزه با فساد نیز به همان اندازه در خدمت كار آن هاست زیرا گزارش درمورد 
فعالیت های آنان باعث حمایت عمومی برای كارشان خواهد شد و بنابراین، مشروعیت آن ها را تقویت 
خواهد كرد. یکی دیگر از اثرات جانبی مفید گزارش روزنامه نگاران در كار چنین نهادهایی این است 

1 - IRE, File No. 4097. 
2 - IRE, File No. 3183.
3 - Bamidele Adebayo
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كه ممکن است موجب تحریک شاهدان تخلف برای قدم برداشتن به جلو و شهادت درمورد آنچه 
می دانند، شود. 

چنین رابطه ی هم زیستی در برزیل در ماه های منتهی به استعفای كلور رئیس جمهور سابق، ثابت شد. 
به همین ترتیب، در ایتالیا مطبوعات نقش مهمی در انتشار یافته های قضات دادگاه های مبارزه با فساد 
ایفا كرده است كه درنتیجه به احساسات و عواطف گسترده عمومی سروسامان داده و باعث نیرومندی 

اصالحات ضد فساد شده است. 

تقویت نهادهای مبارزه با فساد با افشای معایب آن ها
كه  دارد،  وجود  خطر  این  همیشه  دارد.  وجود  همکاری  نوع  این  برای  محدودیت هایی  بااین حال، 
روزنامه نگاران ممکن است به نهادهای دولتی مبارزه با فساد كه پتانسیل ارائه گزارش های دراماتیک 
برای آن ها دارند، نزدیک شوند. طبیعت به طور بالقوه مشکل ساز این چنین روابطی، بدیهی است اگر در 
نظر داشت كه اكثر این نهادها، خود می توانند فاسد شده یا آلوده به فساد شوند. هیچ نهاد عمومی یا 
خصوصی در این مورد نمی تواند از فساد مصون بماند. با توجه به این مطلب، برای روزنامه نگاران حفظ 
روحیه سالم استقالل با احترام به پلیس، دادگاه ها و دیگر نهادهای دولتی عهده دار تفحص، پیگیری 
قانونی و صدور احکام درمورد فساد، بسیار حیاتی است. درنهایت اگر روزنامه نگاری استقالل خود را 
حفظ كند و نگاه خیره خود را لحظه به لحظه به این نهادها متمركز نمایند، می تواند به افشای نقاط ضعف 

آن ها كمک نماید و درنهایت، تأثیر آن ها در مهار فساد را تقویت نماید.

ترویج پاسخ گویی در رأی گیری ها
حتی زمانی كه گزارش فعالیت های فاسد به اشکال عمومی به طور مستقیم منجر به تنظیم كیفرخواست ها 

نشود، می تواند منجر به شکست انتخاباتی برای سیاستمداران شود.
رسوایی »پول برای موضوع« در انگلیس موردی مناسب است. در سال 1994، خبرنگار روزنامه 
ساندی تایمز )SundayTimes( از تطمیع دو نفر از اعضای محافظه كار مجلس به منظور اظهار رضایت 
برای پذیرش مبلغی بیش از هزار دالر توسط یک تاجر در قبال ارائه موضوعات مطرح در مجلس خبر 
داد. جنجال حاصل از تنفر عمومی منجر به تغییر ناگهانی در افکار عمومی نسبت به پیروزی تونی بلر1 

نخست وزیر وقت در برابر جان میجِر2 محافظه كار در انتخابات سال 1997شد )بارباش3 1994(.
به تخلفات متعدد )قتل یک روزنامه نگار  لئونید كوچما4 رئیس جمهور سابق، متهم  اكراین،  در 
به دلیل بررسی عملکرد وی( شده بود. به هرحال، این اتهامات منجر به استعفای وی نشد. بااین وجود، 

1 -Tony Blair 
2 -John Major 
3-Barbash 
4-Leonid Kuchma 
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كمیسیون انتخابات اظهار كرد كه كوچما مظنون به تقلب انتخاباتی در طول انتخابات بعدی است و در 
عوض ویکتور یوشچنکو1 رهبر حزب مخالف به جای وی انتخاب شد.

کمک به شکل گیری افکار عمومی خصمانه نسبت به »سستی« در دولت
حتی زمانی كه گزارش درمورد فساد آشکار و یا دیگر رفتارهای مشکوک توسط چهره های عمومی 
به طور مستقیم منجر به اعالم جرم، تعقیب و یا فراخوانی به دادگاه نشود، بازهم به نوعی به شکل گیری 
اعتراض عمومی در مقابل چنین فعالیت هایی كمک می كند و درنهایت می تواند باعث شکست انتخاباتی 

برای سیاستمداران یا درواقع، برای دولت ها شود.

فشار برای تغییر در قوانین و مقرراتی که جوی مساعد برای فساد ایجاد می کنند
روزنامه نگاری تحقیقی همچنین می تواند با شناسایی عیوب و ضعف در قوانین و مقرراتی كه جوی 

مساعد برای فساد ایجاد می كنند، با آن مقابله كند.
با این كار مقامات وادار به تغییر یا بررسی تغییر در این قوانین و مقررات خواهند شد. چنین فشاری 
برای تغییر در قوانین می تواند به صورت توصیه های مشخصی از یک رسانه باشد. برای مثال، رادیو 
WTLC در ایندیاناپولیس به مجموعه ای از اتفاقات در سال های 1984 و 1985 كه به بررسی فساد 

پیشین در اداره دولتی ایندیانا و ضعف های انتقاد شده در قوانین موجود پرداخته بود، خاتمه داد. این 
ایستگاه رادیویی فهرست پیشنهادهای خود ازجمله افزایش اختیارات كمیسیون های اخالقی دولت و 

دادستانی را اعالم نمود.
عالوه براین، هنگامی كه روزنامه نگاران درگیر تالش برای كشف رفتار مشکوک توسط مقامات 
شوند – به ویژه استفاده آن ها از بودجه دولتی –  خروجی های رسانه ها گاهی اوقات تبدیل به نیروهای 
فعال قوی به نفع افشاگری بهتر است. چنین افشاگری، یا پتانسیلی برای آن، اغلب می تواند به عنوان یک 
بازدارنده قوی فساد عمل كند. در كانادا، جنگ دادگاهی طوالنی روزنامه Montreal Gazette  برای 
دسترسی به  حساب های هزینه ی اعضای منتخب مجمع قانون گذاری استانی را می توان در این سبک 

مشاهده نمود.

اجتناب از تبلیغات جانبی
گاهی اوقات، تحقیقات صرف توسط روزنامه نگاران در غیاب انتشار گزارش ها و یا اثبات قطعی تخلف، 
می تواند به یک پاسخ محسوس از مقامات مشتاق برای صیانت از اعتبار خود و نهادهای نماینده از طرف 
آن ها، منجر شود. در سال 1996 روزنامه Minneapolis Star-Tribune  شروع به تحقیقات درمورد 
رابطه ی یک باشگاه محلی و چندین افسر شرور پلیس كرد. این افسران به »دریافت هدایای ویژه« از این 
باشگاه تا زمان فروكش نمودن تعقیبات جدی كه می توانست منجر به تعطیلی كسب وكار آنان شود، 

1-Viktor Yushchenko 



141وراا نرو اارال اررریا ایرا یرلح

اعتراف نمودند، اداره پلیس با صدور حکم تحقیقات و بازرسی، خود به این موضوع پایان داد.

اثرات نامحسوس روزنامه نگاری در فساد
در اغلب موارد، تأثیر روزنامه نگاری به عنوان مانعی برای فساد، احتماالً كمتر محسوس و بیشتر 
غیرمستقیم است. این مهارت نه تنها ازلحاظ تأثیر مستقیم آن در موارد خاص »سستی« و یا فساد، بلکه 
در چارچوب نقش گسترده تری كه روزنامه نگاری در جامعه ایفا می كند، باید مورد مالحظه قرارگیرد.

مایکل جانستون1 متخصص درزمینه  مطالعه ی فساد، عوامل متعددی را كه برای كمک به حفظ 
شیوه های فاسد وجود دارند، شناسایی نموده است. در بسیاری از موارد، روزنامه نگاری مستقل و تهاجمی 
یکی از مؤثرترین نیروهای خنثی كننده علیه این عوامل است. وی معتقد است كه به طوركلی رقابت 
ضعیف سیاسی در تقویت »جدی ترین موارد تثبیت فساد سیاسی و اداری« نقش دارد. روزنامه نگاری 
مستقل و سخت گیرانه می تواند به عنوان كنترلی غیرمستقیم برحسب نوع فسادی كه در غیاب چنین رقابتی 
به سادگی با ارائه انواع نقطه نظرات رشد خواهد كرد، عمل كند و بنابراین باعث اطالع رسانی بحث های 
عمومی و درنتیجه افزایش رقابت سیاسی و اقتصادی خواهد شد. این موضوع می تواند عملکردی مشابه 
با ارائه تنوع گسترده ای از اطالعات اقتصادی توسط فعاالن در بازار داشته باشد. وی می افزاید: »قوی ترین 
با  برخورد  برای  بهتری  افزایش دهد، راهکارهای  را  پاسخ گویی  اقتصادی می تواند  و  رقابت سیاسی 

شبکه های فساد ارائه نماید و انگیزه ای برای رهبران سیاسی در اقدام علیه فساد ایجاد نماید.«
دو عامل دیگر كه ارتباط نزدیکی با سطوح باالی فساد دارند »سطح پایین مشاركت جمعی در 
سیاست و حمایت ضعیف از آزادی های مدنی« هستند. در اینجا، نیز، رسانه های خبری مستقل آشکارا، 
اگرچه غیرمستقیم، نقش وزنه تعادل را ایفا می كنند. مخصوصاً زمانی كه خروجی های رسانه های خبری، 
رهبری فشار برای افزایش آزادی های مدنی را بر عهده دارند به طوری كه آن ها نوعی منافع مسلم قوی 

نظیر آزادی بیان دارند.
»دانش اشتراكی« در میان دایره ی محدود ذی نفعان فساد به عنوان دیگر ویژگی محیط های فاسد 
شناخته شده است كه روزنامه نگاری مستقل و تهاجمی می تواند به عنوان مؤثرترین وزنه به كار گرفته 
شود. تا زمانی كه روزنامه نگاری به انتشار دانش تصمیم گیری ها و فرایندهای عمومی فراتر از گروه های 
كوچک تصمیم گیرنده اقدام كند، می تواند نقش مهمی در تضعیف این تصور درمورد فساد ایفا كند. 
ازآنجاكه ذی نفعان فساد همچنین »سهم عمده ای در... انجماد منتقدان و نگهداری از عوامل و مشتریان 
دارند« در اینجا نیز، مطبوعات می توانند، به عنوان كنترلی در مقابل فساد و به عنوان متحدی بالقوه و 
بدیهی برای كسانی كه از گم گشتگی شخصی رنج می برند، به كار آید زیرا آن ها حاضر به شركت 
در مبادالت و یا سیستم های فاسد نخواهند شد. چنین عناصری غالباً به روزنامه نگاران مراجعه می كنند، 

1 - Michael Johnston 
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كه به نوبه خود از آن ها به عنوان منابع استفاده می كنند. گزارش هایی كه آن ها تهیه می كنند، می تواند 
به عنوان مقدمه ای برای اخبار تحقیقی و یا به عنوان ادعاهایی به كار رود كه می تواند به عنوان آیتم های 

خبری برای عموم پخش شود.
نوع دیگری از منابع كه اغلب مداركی برای گزارش های تحقیقی فراهم می كند، عناصر موجود 
در جوامع مدنی سازمان یافته مانند سازمان های غیردولتی، اتحادیه های صنفی، گروه های فشار، البی ها و 
گروه شهروندان هستند. جانستون معتقد است كه گروه های سازمان یافته فعال در جامعه مدنی می توانند 

نوعی كنترل بر عملکرد دولت و بر روی یکدیگر باشند.
سازمان های جامعه مدنی اغلب دست دردست خبرنگاران، یعنی كسانی كه به اشاعه خواسته های 

این گروه ها كمک نموده و یافته های آن ها را برای عموم مردم منتشر می كنند، فعالیت می كنند.
عالوه براین، ازآنجایی كه فساد غالباً نیازمند هماهنگی عرضی میان سازمان ها است، افزایش استقالل 
آن ها از یکدیگر یا »تشویق به رقابت در بین آن ها برحسب اعتبارات، وظایف و موقعیت« می تواند 
شیوه ای مفید برای تضعیف یکی از شرایط موردنیاز برای انواع خاصی از فساد باشد. مشاهده چگونگی 
زمانی كه آن ها وظیفه  نیست، مخصوصاً  این خصوص كار دشواری  نقش توسط رسانه ها در  ایفای 
یا نهادهای  نیروهای پلیس و  گزارش داستان های برجسته اختالفات و یا رقابت بین سازمان ها مانند 

نظارتی را بر عهده دارند.
جانستون سازمان دهی كنترل و توازن، در درون دولت را توصیه می كند به طوری كه بخش های 

مختلف آن به عنوان چشمی محتاط بر یکدیگر عمل می كنند. 

چگونه می توان رسانه را تقویت کرد؟
در اینجا می توان گفت رسانه عنصری حیاتی در استراتژی ضد فساد هر كشوری است. حال این سؤال 
مطرح می شود كه چگونه می توان یک رسانه مستقل را پرورش داد. این بخش به بررسی چگونگی 

تقویت رسانه ها و  به ویژه حمایت آن توسط مجلس می پردازد.

مالکیت خصوصی در مقابل مالکیت عمومی
به معنای تقویت  پیشنهاد كرده اند كه خصوصی سازی رسانه های خبری می تواند  برخی تحلیل گران 
از  بسیاری  در  پاپ1،  جرمی  باشد.  فساد  با  مقابله  برای  آن ها  صالحیت  بنابراین،  و  آن ها  حاكمیت 
كشورها مشاهده نمود كه »دولت خود بزرگ ترین مالک رسانه ها است، كه می تواند استقالل رسانه ها 
را زیر پا بگذارد.« وی پیشنهاد می كند كه »الزم است تا تالش هایی برای تقویت استقالل رسانه ها، 
احتماالً ازطریق خصوصی سازی رسانه های تحت تملک دولت انجام شود.« بدون شک، گاهی اوقات 
خصوصی سازی می تواند پیامدهای مفیدی در این خصوص داشته باشد. برای مثال، در مکزیک، مدت 

1-Jeremy Pope
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كمی پس از انصراف حکومت از كنترل تمامی شبکه های تلویزیونی در سال 1989 و تسهیل در ورود 
كاغذ روزنامه، رسانه های خبری گزارش های خصمانه خود درمورد فساد را آغاز نمودند. یکی از این 
شبکه های خصوصی، تلویزیون Azteca بود، كه با پوشش خبری این فسادها هزینه اشتراک خود را از 
5 درصد به 25 درصد افزایش داد. شبکه دولتی نیز عکس العمل خود را با پوشش بیشتر این گزارش ها 

نشان داد.
تحلیل های اخیر بانک جهانی از ساختارهای مالکیت رسانه ها در 97 كشور نشان داد كه رسانه های 
دولتی تمایل كمتری نسبت به رسانه های خصوصی در نظارت بر دولت دارند. كشورهایی كه مالکیت 
كرده اند.  تجربه  را  پوشش  كیفیت  و  میزان  در  سریع  بهبود  اغلب  داده اند  كاهش  را  رسانه ها  دولتی 
به عنوان مثال، خصوصی سازی بخشی از رادیو و تلویزیون مکزیک در سال 1989 به افزایش شدید پوشش 
رسوایی های فساد دولتی منجر شده است. در مقایسه با مناطق دیگر، آمریکای التین و كارائیب سطح 
كمی از مالکیت دولتی از رسانه ها را در اختیار دارند، درعین حال هردوی تلویزیون و مطبوعات در اختیار 
معدودی از مالکان خصوصی متمركز شده است. این تمركز بسیار باالی مالکیت خصوصی، همراه با 

مقررات محدودكننده در بسیاری از كشورهای آمریکای التین، منجر به توقیف رسانه ها شده است.
برخی  نشده است. در  فساد در رسانه های غول پیکر مشاهده  از شیوه های  تحلیلی  هیچ گزارش 
موارد، مالکان رسانه های خصوصی خود می توانند تأثیری قوی بر پوشش یا عدم پوشش فساد داشته 
باشند، به ویژه اگر به دنبال منافع بیشتری به جای اصول گزارش دهی آزاد و دسترسی به اطالعات باشند. 
منافعی  زمانی كه كنترل رسانه ها و قدرت سیاسی در شخصیتی واحد تركیب شود چنین تضاد 
برجستگی بیشتری خواهد یافت. یکی از روشن ترین تبلورها در این زمینه، نخست وزیر ایتالیا سیلویو 
برلوسکونی1 است، حاكم منابع بزرگ امالک و مستغالت، صاحب چندین روزنامه بزرگ و فردی كه 
كنترل بیشترین بازار شبکه های خصوصی ایتالیا در اختیار اوست. به عنوان رئیس دولت، او می توانست 
بازار شبکه های عمومی كشور را كنترل كند زیرا او به طور مؤثر كاندیدای مدیریت رادیو و تلویزیون 
ایتالیا )RAI( بود. برلوسکونی برای حل وفصل تضاد مابین نقش سیاسی و منافع تجاری خود درصد 
روز اول دولت خود وعده داده بود. این دوره مدت زمانی طوالنی است كه منقضی شده و تا زمان 
دوگانه ی  نقش های  بین  آتشین(  )دیوار  »فایروال«  نصب  به  مجبور  برلوسکونی  مقاله  این  نوشتن 

نخست وزیری و غوِل رسانه ها شده است.
RAI و شركت های رسانه ای برلوسکونی از استقالل خاص تحریریه تحت یک توافق جمعی ملی 

لذت می برند. درواقع، روزنامه نگارانی كه گزارش سخت گیرانه درمورد منافع كسب وكار نخست وزیر 
داشته اند، خطر انتقال های ناخوشایند و یا از دست دادن دائمی كارشان را تجربه نموده اند.

به ویژه   – باشد  نداشته  پی  در  مطلوبی  نتایجی  همواره  است  ممکن  خصوصی سازی  به هرحال 

1- Silvio Berlusconi
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زمانی كه در كشوری فقیر با تجارتی كوچک و محدود به طبقه ممتاز جامعه اتفاق بیفتد كه ارتباط 
نویسندگان  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس  دارد. الورنس كیلیمویکو1،  با قدرت مداران دولت  نزدیکی 
و كارگران رسانه های تانزانیا، اذعان كرد كه، »باوجود نمای روشنفکری و آزادی خواهی- با چهار 
ایستگاه تلویزیونی، هفت ایستگاه رادیویی، و بیش از هشت روزنامه- صدای دولت در همه جا وجود 
دارد.« وی در یک كارگاه روزنامه نگاری تحقیقی اشاره كرد، »اما در حقیقت همه این ها با یک صدا 
هدایت می شوند و با روزنامه نگاران تبدیل به بلندگویی ]برای[ دیدگاه های مالکان و متحدان آن ها در 
دولت می شوند.« روشی كه حکومت تانزانیا برای حفظ معیار كنترل به كار می برد، صدور مجوزهای 

رسانه ای برای افراد معدود شناخته شده ای است كه باقدرت درصدد حفظ وضعیت فعلی هستند.
از طرف دیگر، رسانه های دولتی، ادعای استقالل خود را به طور سلطه جویانه ای حتی در كشورهای 
فقیر ابراز می كنند. به عنوان مثال، در كشور بنین2 روزنامه دولتی La Nation متناظر با قانون اساسی توسط 

یک نهاد نظارتی متشکل از دولت و منتخبین غیردولتی شناخته شده از دخالت دولت محافظت می شود. 
راه حل آرمانی شاید تركیبی از رسانه های خبری خصوصی و عمومی با تنوع گسترده ای از مالکیت 
اجرا ازطریق قانون ضدانحصار3 قوی است. اصول دموكراسی آگاه كیپ تاون )2002( تأكید می كند 
منابع  به  اتکا  به  پایان دادن  برای  اینترنت  بر  مبتنی  نشر، و رسانه های  انواع چاپ،  به  »باید  كه دولت 
اطالعات دولتی یا منابع اطالعاتی حزبی دسترسی داشته باشد.« اعضای مجلس در بهترین موقعیت برای 
تسهیل مالکیت رسانه ای متنوع هستند، خواه با تصویب قانون خصوصی سازی رسانه و خواه با تسهیل 
ورود رسانه ی خصوصی به عرصه فعالیت. به عالوه، نمایندگان مجلس، زمانی كه عمل نظارتی خود را 
انجام دهند، می توان تضمین نمود كه حکومت، رسانه ای دولتی با منابع و استقالل الزم برای اجرای 
فعالیت های حیاتی آن ها تأمین می كند. صرف نظر از كسانی كه فکر مالکیت خروجی رسانه ها را دارند، 

مالکان باید در نظر داشته باشند كه مالکیت تعهدی برای اطالع رسانی است.

حمایت از روزنامه نگاری تحقیقی و استقالل تحریریه
به منظور گسترش آزادی در جامعه و افشای فساد، صاحبان رسانه ها، ناشران، سردبیران و روزنامه نگاران 
باید فشار برای گزارش درمورد منافع سیاسی و خصوصی را تقویت نمایند. آن ها همچنین باید این موانع 

را برای گزارش آزاد در غیاب قانون مؤثر آزادی اطالعات پشت سر بگذارند.
استقالل تحریریه - حق رسانه ها در تصمیم گیری های تحریریه با توجه به وجدان و دستورالعمل های 
رفتاری – در قلب پدیده ترویج روزنامه نگاری مستقل نهفته است. روزنامه نگاران و گروه های آزادی 
رسانه ها نیاز به رایزنی صاحبان رسانه ها و مدیریت آن ها، صرف نظر از خصوصی یا دولتی بودن، برای به 

1 -Lawrence Kilimwiko 
2-Benin
3 -Antitrust
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رسمیت شناختن اصول استقالل تحریریه دارد كه به روزنامه نگاران اجازه می دهد به دنبال داستا ن هایی 
و صاحبان  مالی، سردبیران  تمکن  در صورت  باشند.  فساد  افشای  ازجمله  منافع عمومی،  درراستای 
رسانه ها باید برای پوشش پیشرفته سرمایه گذاری كنند. در بسیاری از موارد، امتناع از دریافت خدمات 
رایگان یا رشوه علنی مشکالت مالی اضافی برای رسانه هایی كه در حال حاضر منابع محدودی دارند، 
به وجود می آورد. این رسانه ها منابعی ندارند تا به روزنامه نگاران اجازه دهند در تحقیقات طوالنی و یا 

تحقیقات موردنیاز برای پوشش حرفه ای شركت كنند.
دوش  بر  به تنهایی  را  فساد  مهار  مسئولیت  نمی تواند  بین المللی  جامعه  شرایط،  این  به  توجه  با 
روزنامه نگاران و سازمان های رسانه ای قراردهد. اگرچه برنامه های كمی برای حمایت از روزنامه نگاری 
تحقیقی وجود دارد، یک مؤلفه مهم در مقابله با فساد، ارائه آموزش توسط سازمان های متخصص است. 

آموزش روزنامه نگاری تحقیقی
روزنامه نگاری تحقیقی را می توان »جمع آوری و پردازش اطالعات درمورد رویدادهای اخیر برای انتشار 
به عموم مردم ازطریق روزنامه ها، مجالت، رادیو و... « تعریف نمود )كاتوروبو1 1995(. پیاده سازی این 
نوع روزنامه نگاری نیاز به روزنامه نگارانی با مهارت های عالی دارد كه باید خبره و عالم باشند. به طور 
خاص، مهارت های پژوهشی، تحلیلی و ارتباطی باید توسط دست اندركاران برای كارایی بیشتر فعالیت 
خود فراگرفته شود. روزنامه نگاران باید ظرفیت رسیدن به قضاوت های سالم و متعادل سیاسی و اجتماعی 
را به دست آورند. اشتباه در انجام این كار باعث به خطر افتادن قابلیت اطمینان كار آن ها خواهد شد. 
اگر روزنامه نگاران توقع پوشش و ارائه خبرهای منصفانه و دقیق را داشته باشند، باید دارای ابزار و دانش 
مناسب آن نیز باشند. این موضوع به ویژه زمانی مهم است كه آن ها ملزم به تبیین آسان، هرچند صادقانه، 

اخبار برای عموم مردم باشند.
دست اندركاران رسانه ها كه تمامی شرایط الزم برای چنین حرفه ای را ندارند باید آموزش های 
از خطاها و  اجتناب  به  بود كه  ارزشمند خواهد  به ویژه زمانی  را دریافت كنند. آموزش  اختصاصی 
نارسایی ها در گزارش منجر شود. رایج ترین اشتباهات در جمع آوری حقایق و داده ها ، در پردازش 
تحلیلی آنها، در طراحی نتیجه گیری منطقی از واقعیت های مشاهده شده و در بیان وقایع رخ می دهد. با 
آموزش می توان از این خطاها به راحتی اجتناب نمود كه باعث بهبود كیفیت روزنامه نگاری و باال بردن 
اعتبار رسانه ها خواهد شد)كاتوروبو 1995(. همراه با ارائه ابزار مناسب، آموزش باید ماهیت فساد و نیاز 

به مبارزه با شیوه های فساد را به روزنامه نگاران تفهیم نماید.
انجمن بانک جهانی ده ها كارگاه روزنامه نگاری تحقیقی و آموزش ویدئو كنفرانس را برای بیش 
از 2000 روزنامه نگار از 24 كشور تسهیل نموده است. هدف از این كارگاه ها شامل دو بخش است: 
باال بردن آگاهی روزنامه نگاران از اهمیت حیاتی موضوع فساد و اثرات مضر آن بر توسعه و بهبود 

1- Katorobo 
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و  به شیوه ای حرفه ای  به طوری كه آن ها می توانند درمورد حوادث فساد  مهارت های روزنامه نگاران 
اخالقی تحقیق نموده و گزارش ارائه نمایند.

سازمان های دیگری نیز اهمیت آموزش روزنامه نگاری تحقیقی را به رسمیت شناخته اند. در سپتامبر 
سال 2005، دولت ایاالت متحده برنامه دوساله آموزش روزنامه نگاری تحقیقی برای 225 دانش آموز 
در آفریقای جنوبی را اعالم نموده است كه هدف آن كمک به اقدامات ضد فساد آن كشور بوده 
 )CDI(  است. . انجمن صنفی روزنامه نگاران تحقیقی، بانک جهانی و احزاب دموكرات مركز استرالیا
دوره های آموزشی برای روزنامه نگاران عالقه مند به پوشش فساد را توسعه داده اند. در ماه مارس سال 
CDI،2002  كارگاه گزارش نویسی انتخاباتی را در پاپوآی گینه نو برگزار كرد كه می توان به بخش 

»پوشش سیاستمداران فاسد« اشاره كرد.
بود كه توسط یک   )PFC( از دیگر موارد این ابتکار عمل ها، برنامه روزنامه نگاران علیه فساد
)Probidad( در السالوادور باهدف ترویج دموكراسی در آمریکای التین انجام  سازمان غیر دولتی 
شد. این سازمان یک سیستم نظارتی پست الکترونیکی را اجرا می كند كه سبب تسهیل تبادل مقاالت، 
نظرات، اطالعیه ها، تماس ها و منابع در میان روزنامه نگاران بررسی كننده فساد می شود. روزنامه نگاران 
هویت خود را به مدیر انجمن برای تأیید گواهی نامه اعالم می  كنند، اما این سیستم، تضمینی به صورت 
گمنام به روزنامه نگارانی كه از تهمت متقابل ترس دارند، اعطا می كند. هنوز تأثیر كامل این ابتکار عمل 
بررسی نشده است، اما بیش از 600 روزنامه نگار قرارداد استفاده از خدمات این سیستم را امضا كرده اند.
است.  فساد  گزارش  برای  آفریقایی  روزنامه نگاران  برای  سایتی  وب  مشابه،  عمل  ابتکار  یک 
اطالعات  است،  شده  تأسیس  اروپا  اتحادیه  مالی  كمک  با  و   IFJ توسط  كه   IFJ-PA وب سایت 
رایگانی را ارائه می دهد و مربوط به گزارش های روزنامه نگاران آفریقایی از مسائل مالی و فساد است. 

روزنامه نگاران با ارائه منابع به مدیر این سایت به عضویت آن درمی آیند. 
ابتکارات Probidad وIFJ روزنامه نگاران را قادر می سازد تا مقاالت خود را در صورت عدم 

پذیرش از طرف سردبیران خودشان، برای دیگر روزنامه نگاران و یا سازمان های خبری ارسال نمایند.

محافظت از روزنامه نگاران
وجود ارتباط سخت بین روزنامه نگاری و قدرت سیاسی از مشخصه های جامعه ی دموكراتیک 
است. برای رسیدن به این حد، تمایل به دستکاری در اخبار و شکل دستور كار بحث های عمومی 
است،  نشده  برقرار  به خوبی  دموكراتیک  فرهنگ  كه  كشورهایی  در  دارد.  وجود  جوامع  تمام  در 
محدودیت ها در تمایالت رسانه ای بیشتر صریح بوده و عمیقاً برای بحث و تعامل عمومی مضر است. 
ازآنجاكه امور دولتی یا گروه های ذی نفع قدرتمند با پنهان كاری محافظت می شوند، اگر روزنامه نگاران 
شروع به تحقیقاتی نمایند كه منجر به افشای فساد شود در این صورت با موانع قابل توجه و خطرات 
فیزیکی و تهدیدات اخالقی مواجه خواهند شد. باوجوداین، رسانه ها با چالش های درون سلسله مراتب 
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خود نیز مواجه هستند.
برای مثال، تقسیم جامعه به گروه های قومی سبب ایجاد احساس ترس در بین روزنامه نگاران كنیایی 
شده است، درحالی كه با انتقاد از شیوه های فاسد توسط عضوی از همان قومیت همراه با مجموعه ای از 
مالحظات، ممکن است جامعه قومی آن ها را نیز تحت تأثیر قرار دهد. این مسئله نوعی احساس تعهد 
اخالقی ایجاد می كند كه ممکن است مانع از ارائه گزارش های دقیق و آزاد توسط روزنامه نگاران شود. 
همچنین ممکن است اغلب روزنامه نگاران آزاد گزارش هایی درمورد فعالیت های فاسد با به خطر 
انداختن جانشان منتشر كنند. متأسفانه نمونه هایی از روزنامه نگاران شکنجه شده، زندانی شده و یا حتی 
ایمنی  بین المللی  انجمن  یافت می شوند. آمارهای  به آسانی  فساد  از گزارش درمورد  كشته شده پس 
خبری )1INSI( نشان می دهد كه سال 2004 خونین ترین سال در یک دهه برای رسانه های خبری بوده 
است. درمجموع 117 روزنامه نگار در حین پوشش اخبار در دنیا كشته شده اند كه 42 نفر از آن ها در 
عراق بودند. دوسوم از 75 نفری كه در هرجایی غیر از عراق كشته شده بودند، به دلیل شغلشان مورد 

هدف قرارگرفته بودند. 
این اعضای  به  ِدینی عظیم و روبه رشد نسبت  پیندر2 مدیر INSI می گوید: »دموكراسی  رودنی 
در  روزنامه نگاران  با خون  این كشورها  كه  است  زمان  بهترین  این  دارد...  برگردن  آزاد  مطبوعات 

دستانشان اقدام مؤثری برای پیداكردن و تحت تعقیب قراردادن قاتالنشان انجام دهند.«3 
دنیا  در  روزنامه نگار   129  ،2004 سال  در   ،)4IFJ( روزنامه نگاران  بین المللی  اتحادیه  گفته  به 
كشته شده اند، بدترین 12 ماه تلفات در سابقه: »ماورای هر مرگ غم انگیز، داستانی از ارعاب گسترده و 

خشونت علیه روزنامه نگاران در مقیاسی كه قباًل هرگز دیده نشده است، وجود دارد.«
در یک مطالعه بر روی روزنامه نگاران كشته شده مابین سال های 1993 و 2002، كمیته حفاظت از 
روزنامه نگاران مستقر در نیویورک )5CPJ( نشان داد كه 16 درصد از روزنامه نگاران در چارچوب 
زمانی پوشش جنگ كشته شده اند، درحالی كه بیش از 80 درصد افراد مورد هدف قرارگرفته، به وسیله 
افرادی كشته شده اند كه هدفشان ساكت نمودن و پایان دادن به كار آن ها بوده است. نمونه هایی از چنین 
قتل هایی در سراسر جهان یافت می شود. در تایلند، روزنامه نگاری به نام سایومچای ویجیتویتایاپونگ6 
از روزنامه Matichon در سال 1998 پس از تحقیق درمورد اتهامات فساد مربوط به یک پروژه ی 
ساختمانی و افشای پیشنهاد رشوه برای توقف تحقیقاتش به ضرب گلوله كشته شد. در كلمبیا، اسکار 

1- International News Safety Institute 
2- Rodney Pinder
3- INSI Web page: http://www.newssafety.com/ 
4- International Federation of Journalists
5- Committee to Protect Journalists
6- Sayomchai Vijitwittayapong
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گارسیا كالدرون1از روزنامه El Espectador نیز به قتل رسید، كه به گفته همکارش، وی در حال 
ویراستار  یودینا2،  جنازه الریسا  روسیه،  در  بود.  سازمان یافته  جنایت  و  گاوبازی  بین  ارتباط  بررسی 
روزنامهSovietskaya Kalmykia Today  بعد از تهدید به دلیل افشاگری درمورد یک فساد محلی 

پیدا شد. اما این ها برخی از نمونه های افراطی ترین خطرات ناشی از گزارش درمورد فساد هستند. 
درواقع، به نظر می رسد روزنامه نگارانی كه درمورد فساد گزارش نموده اند احتمالی باالتر از حّد 
میانگین برای به قتل رسیدن داشته اند. از 17 خبرنگار كشته شده در نیمه اول سال 1998، با توجه به آمار 
كمیته حمایت از روزنامه نگاران مستقر در نیویورک- دست كم هفت تن از كلمبیا، مکزیک، فیلیپین، 

روسیه و تایلند - در حال بررسی موارد فساد بوده اند.
اگرچه اقدامات ناچیزی می توان در محافظت از روزنامه نگاران نسبت به تهدید اخالقی انجام داد، اما 
حفاظت از حقوق روزنامه نگاران و امنیت آن ها برای اطمینان كامل از نقش روزنامه نگاری در مهار فساد 
حیاتی است. گام های این مسیر در آفریقای جنوبی برداشته شده است كه در آن طرح های پیشنهادی 
برای الیحه قانونی دموكراسی باز حاوی مفادی برای حمایت از كاركنان دولت در برابر انتقام جویی 
است، درصورتی كه آن ها اطالعات درمورد اقدامات فاسد را افشا نمایند )مارتین و فلدمن31998(. این 
تنها نمونه ای از نوعی قانون گذاری است كه مجلس می تواند برای محافظت از روزنامه نگاران و منابع 
آن ها به تصویب برساند. درنهایت مجلس باید درراستای ایجاد یک محیط كاری تالش كند تا در آن 
مقامات مایل و قادر به تعقیب قانونی كسانی باشند كه دست اندركاران ارعاب یا آزار روزنامه نگاران 
هستند. مجلس می تواند مشوق تصویب قانون حقوق بشر، ازجمله تأسیس نهادهای پاسخ گویی مانند 
كمیسیون های حقوق بشر باشد، و همچنین تضمین نماید كه قانون جزا حمایت كافی از روزنامه نگاران 
را فراهم می نماید. به عالوه، هنگامی كه نظارت بر نهادهای كلیدی، مانند پلیس و نیروهای امنیتی انجام 
گیرد، مجلس می تواند توجه خاصی به پاسخ این گونه نهادها برای چنین حوادثی داشته باشد تا اطمینان 

حاصل شود كه كسانی را كه مرتکب خشونت علیه روزنامه نگاران شده اند، به حساب آورده است. 

دسترسی به اطالعات
دسترسی به اطالعات می تواند به معنای توانایی شهروندان برای به دست آوردن اطالعات در دسترس 
دولت باشد. »حق دانستن« به طور ناگسستنی با پاسخ گویی مرتبط است، یک اصل محوری از حکمرانی 
خوب. قضاوت آگاهانه، زمانی كه فعالیت ها و فرایندهای تصمیم گیری دولت در معرض نظارت عمومی 
قرار داده نشود، اگر غیرممکن نباشد دشوار است. اطالعات اجازه می دهد تا مردم فعالیت ها را مورد 
دقت و بررسی قرار دهند و مبنایی مناسب برای بحث آگاهانه درمورد آن فعالیت هاست. اطالعات به 

 1- Oscar Garcia Calderon 
 2- Larisa Yudina
3 - Martin and Feldman
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شهروندان اجازه می دهد تا قضاوتی آگاهانه درمورد فعالیت های دولت و درنتیجه پاسخ گو نگه داشتن 
»همه  ویلسون1 رئیس جمهور سابق آمریکا می گوید:  فلدمن 1998(.  و  )مارتین  باشند  داشته  مقامات 
می دانند كه فساد در مکان های مخفی پیشرفت می كند و در محل های عمومی از آن اجتناب می شود، و 
معتقدیم كه این فرضی منصفانه است كه پنهان كاری به معنای ناشایستگی است« )IFJ 1996(. بنابراین، 
دسترسی آزادانه به اطالعات درمورد فعالیت های دولت ضروری است تا از پاسخ گویی مقامات دولتی 

اطمینان حاصل شود. 
در این میان، سهم رسانه ها كاماًل آشکار است: ارائه ی اطالعات به موقع و دقیق در امور دولت، 

كسب وكار و منافع خاص برای عموم. 
بازتاب خوبی در خود آن ها دارد، كمی  به مردم كه  ارائه ی اطالعات  به طوركلی، دولت ها در 
این  منتشر می شوند؛ در  به طور متضاد  به وجودمی آید كه اطالعات  این مشکل زمانی  مشکل دارند. 
بوروكرات ها  هم  و  سیاستمداران  هم  زیرا  ندارد،  دولت« كاركردی  توسط  داوطلبانه  »افشای  زمان، 
اغلب سعی می كنند تا اطالعات پیچیده را مخفی كنند. دولت باید به منظور كاهش محدودیت های 
افشاگری و افزایش دسترسی تصمیم گیرندگان به مطبوعات و مردم به طور یکسان، درصدد ترویج 
تغییرات نگرشی باشد، كه تدوین قانون تضمین دسترسی به اطالعات تنها راه است. بنابراین تقاضا برای 
دسترسی به اطالعات قانونی خواهد بود. چنین قانونی می تواند سبب ایجاد حق بازبینی )برای مثال، 
توسط نهاد آمبودزمان2(، ارائه راهکارها با الزام به رعایت آن ها، اعمال محدودیت های زمانی برای 
درخواست اطالعات و الزام به رسیدگی، و شناسایی دسته ای از اطالعات با ضمانت دسترسی به آن ها 
شود. استدالل در برابر چنین قانونی شامل مواردی است كه مربوط به هزینه و كارایی هستند. بااین حال 
هزینه های ناكامی در تصویب چنین قوانینی شامل عدم پاسخ گویی و شفافیت بوده و محیط مناسبی 
 WBI برای فساد به شمار می رود. به همین دلیل است كه یک گروه تحقیق متشکل از نمایندگانی از
و انجمن پارلمانی مشترک المنافع با همکاری مجلس غنا، مجموعه ای از پیشنهاد ها را در جوالی 2004 

باهدف باال بردن نقش دسترسی به اطالعات طرح نمودند. 
»پیشنهادهایی برای حکمرانی شفاف« )2004( چارچوبی برای شفافیت بیشتر در حکومت،  به ویژه 
ازطریق تکمیل رژیم های دسترسی به اطالعات فراهم می كند. سنگ بنای چنین رژیم هایی، قانون و 
دسترسی به اطالعات است. اصول ژوهانسبورگ، كه در سال 1995 به رسمیت شناخته شد، باهدف 
ایجاد توازن بین حقوق شهروندان برای دسترسی به اطالعات و حق دولت و وظیفه حفظ امنیت آن 
بسیار مهم است. دفاع، امنیت ملی، روابط خارجی، دالیل اقتصاد ملی، اجرای قانون و حریم شخصی، 
به  ممکن است ادعای قانونی برای محافظت و یا معافیت از قانون دسترسی  و دیگر »اسرار دولتی« 

1 - Wilson
2 - Ombudsman
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اطالعات داشته باشند. اما اینکه چگونه این اسرار می توانند مجاز باشند، موضوعی قابل بحث است. 
همواره ظرفیت استفاده از یکی از این معافیت ها برای مقامات فاسد به عنوان دستاویزی برای افشای 
از  امنیت داخلی هرگونه گزارش بدون اجازه  قانون  به عنوان مثال، در مالزی،  اطالعات وجود دارد. 
فعالیت های نظامی را نوعی نقض تئوری با مجازات زندان تعریف می كند. درنهایت، برای جلوگیری از 
این استثناهای استفاده شده برای پنهان سازی فعالیت های فاسد، هر تصمیم مقامات دولتی براساس یکی 

از این معافیت ها باید در معرض بررسی قضایی قرارگیرد.
مجلس می تواند به عنوان یک عامل محوری، درصدد تدوین این قانون باشد، به طوری كه آن را با 
»پیشنهاد ها« مطابقت داده و به طور مرتب بررسی كند تا اطمینان حاصل شود كه نهایت افشاگری و شفافیت 
در نظر گرفته شده را به ارمغان می آورد. عالوه براین، مجلس می تواند از نقش نظارتی خود برای اطمینان از 
پیاده سازی مؤثر این قانون استفاده نماید، یعنی الزام نهادهای دولتی به ارائه ی گزارش ساالنه منطبق با قانون، 
انتصاب مسئولی برای پاسخ گویی پیرامون عدم موفقیت در اجرا، و نظارت بر عملکرد نهاد مستقل اداری 
موظف به اجرای این نظام. مجلس نقش رهبری حیاتی در گسترش دسترسی و استفاده از اطالعات عمومی 
را داراست. برای تحقق این نقش آن ها نیاز به توسعه ی یکپارچه و جامع سیاست اطالعات ملی به منظور 
توسعه و ترویج تولید، انتشار، و استفاده از اطالعات دولتی برای عموم مردم هستند. مجلس می تواند به 

دنبال كاهش هزینه پایبندی به نظام های دسترسی به اطالعات ازطریق زیر باشد:
مشمول  دولتی  سازمان های  در  سوابق  مؤثر  مدیریت  اجرای  تشویق  باز،  فرهنگ  یک  ترویج   
چنین قانونی و نیاز به وجود چنین سازمان هایی برای تصدی گری انتشار روزمره از اطالعات كلیدی 

به طوری كه به راحتی قابل دسترس برای جامعه باشد.
 برخی پیش شرط ها برای بهره مندی از دسترسی به اطالعات الزم است. پیش شرط اصلی ثبات 
سیاسی، دستگاه قضایی مستقل و وجود زیرساخت های كافی و داده ها است. ثبات سیاسی ضروری 
است زیرا باعث مطمئن تر شدن سیاستمداران و مخالف كمتر با دخالت شهروندان در تصمیم گیری 
می شود. سیستم قضایی مستقل نیز ضرورت دارد زیرا واسطه ای بین مردم و دولت بوده و دولت را 
است،  مهم  بسیار  اطالعات  به  برای دسترسی  ارتباطی خوب  زیرساخت های  می دارد.  نگه  پاسخ گو 

ازجمله زیرساخت های فیزیکی )رادیو و تلویزیون( و شخصی )آموزش وپرورش(. 
پیش شرط های باال بیشتر در كشورهای توسعه یافته دیده می شود. به طوركلی، كشورهای درحال توسعه، 
بیشتر دچار عدم ثبات سیاسی، ضعف سیستم قضایی، زیرساخت های نامناسب، و اطالعات غیرقابل اعتماد 
هستند. بااین حال، آزادسازی دسترسی به اطالعات در كشورهای درحال توسعه گام مهمی برای تضمین 

پاسخ گویی دولت و شفافیت، و همچنین تقویت آزادی مطبوعات است.
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پاسخ گویی رسانه ها
بر  را  اقدامات خود  مسئولیت  باید  نیز  رسانه ها  است،  مهم  دولتی  مقامات  پاسخ گویی  اینکه  باوجود 
عهده گیرند. روزنامه نگاران، كه قهرمان حقوق بشر، پاک دامنی، و اصول دموكراتیک هستند، باید به 
استانداردهای باالیی پایبند باشند. متأسفانه، همیشه این طور نیست. برای مثال، در بسیاری از كشورهای 
درحال توسعه، »روزنامه نگاری پاكتی« روش روزمره است. روزنامه نگاران در ازای انتشار داستان های 

راضی كننده برای »اهداكنندگان پاكت«، پول دریافت می كنند.
كردن  مهروموم  برای  تالش  درراستای  را  نیروهایی  عمومی،  روابط  سازمان های  و  رسانه  شش 
روزنامه نگاران  بین المللی  فدراسیون  ملحق كرده اند.  به هم  رسانه  و  روزنامه نگاری  در  رشوه خواری 
)IFJ(، مؤسسه بین المللی مطبوعات )1IPI(، شفافیت بین المللی )2TI(، اتحادیه جهانی روابط عمومی 

و مدیریت ارتباطات، مؤسسه تحقیقات روابط عمومی و آموزش وپرورش و انجمن بین المللی روابط 
عمومی، منشور شفافیت رسانه ها را منتشر كرده اند كه خواستار سیاست های مدون علیه گرفتن پیشکش، 
تفکیک شفاف محتوای تحریریه و تبلیغات، و پایان دادن به رشوه برای پوشش رسانه ای در سراسر 

جهان است.  
است  ضروری  به همین دلیل،  می كنند.  تجربه  را  قابل تردید  مطالب  انتشار  فشار  نیز  سردبیران 
این وضعیت درصورتی كه سردبیران و  باشند.  از آزادی گروه تحریریه خود، مطمئن  كه سردبیران 
روزنامه نگاران حقوق مناسبی برای كارشان دریافت كنند، می تواند تا حد زیادی بهبود یابد، بنابراین 
انگیزه پذیرش مواجب برای ارائه پوشش مطلوب كاهش می یابد. زمانی كه دولت یا صاحبان رسانه ها قادر 
به ارائه حقوق مناسب و معقول برای سردبیران و روزنامه نگاران نباشند، پشتیبانی از طرف اهداكنندگان 
بیرونی می تواند یک راه حل باشد. در ماه نوامبر سال 2004 ، كمیسیون اروپایی مبلغ 2 میلیون یورو 
به اعضای رسانه های صربستان اهدا كرد كه خواهان گزارش درمورد آلودگی محیط زیست، جرایم 

سازمان یافته و قاچاق انسان بود.
منتشر كنند  را  اخبار  باید  اوالً، رسانه ها  دارد.  پاسخ گویی رسانه وجود  برای  موانعی  بااین وجود 
»فروش«  به  مجبور  رسانه ای  محافل  برخی  است  ممکن  این صورت  در  بمانند، كه  باقی  تا سودمند 
دارایی های خود شوند. ثالثاً، بی میلی مقامات دولتی به افشای اطالعات منجر به استفاده روزنامه نگاران 
از ابزار غیرقابل توضیح برای جمع آوری اطالعات خواهد شد. ثالثاً، فشارهای نظام قضایی پاسخ گویی 
رسانه ها را كاهش می دهد. ترس از زندانی شدن و یا اجبار به پرداخت مقادیر متنابهی به دلیل دادخواست 

افترا ممکن است باعث خودداری رسانه ها از انتشار مسائل خاص شود.

1-International Press Institute 
2-Transparency International 
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آزادی رسانه ها
یک رسانه ی آزاد، همراه با پارلمانی تأثیرگذار و یک قوه قضائیه ی مستقل، از پیش نیازها برای حکمرانی 
خوب است. رسانه ها نقشی مضاعف درخصوص مهار فساد دارند: باال بردن آگاهی عمومی درباره فساد 
و تحقیق و گزارش رخدادهای فساد به شیوه ای حرفه ای و اخالقی. برای انجام چنین نقش مضاعفی، 
رسانه ها باید آزاد باشند. به عالوه برای دسترسی به اطالعات، روزنامه نگاران باید به تحقیق و گزارش 
خود بدون ترس از انتقام جویی ها بپردازند. فراتر از خطر آسیب فیزیکی، انتقام جویی ها می تواند شامل 
اِعمال سانسور روزنامه نگاران، بستن نشریات و ... باشد. بااین حال، روزنامه نگاران مورد آزار و اذیت، 
حمله و بازداشت واقع شده و حتی در حین انجام وظیفه كشته شده اند. چنین »تهدید پنهان« ، فرهنگ 
خودسانسوری و یا گزارش امن را ترغیب می كند كه اطالعات معنی داری برای جامعه ارائه نمی دهد. 
بسیاری از كشورها ملزم به ثبت نام جراید یا روزنامه نگاران بوده، برخی از حکومت ها نیز مجوزها را بر 
اساس صالحدید خود لغو می كنند. به عنوان مثال، مقررات روزنامه در تانزانیا، اجازه نمی دهد روزنامه ها 
نشانی، مقررات اساس نامه، و یا حتی اهداف و ارزش های خود را تغییر دهند. عالوه براین ، صدور مجوز 
می تواند به عنوان نوعی سانسور عمل كند زیرا به مقامات اجازه می دهد تا تنها به آژانس های رسانه ای یا 
روزنامه نگارانی كه از مواضع دولت حمایت می كنند، مجوز اعطا نمایند. مجالس باید توجه داشته باشند 
كه اعطای مجوز به روزنامه نگاران با آزادی بیان و خودداری از وضع قانون در این زمینه سازگار نیست 

)بوچت و كاریتی1 2003(.
از زمان حوادث یازدهم سپتامبر، اقدامات جدید برای جلوگیری، كاهش یا كم كردن سرعت جریان 
اطالعات – باوجود افزایش نظارت بر دسترسی– خبر از محدودیت آزادی رسانه ها دارد. به عنوان مثال، 
در اردن، اصالحات جدید درمورد قانون مجازات عمومی برای روزنامه نگاران انتشاردهنده موضوعاتی 
كه می تواند به شکاف در وحدت ملی ، تقسیم جمعیت، یا صدمه به وجهه و شهرت دولت بیانجامد، 
اعمال شده است. در عربستان سعودی، تمامی ارائه دهندگان خدمات اینترنتی باید سوابق كاربران خود 
را به منظور پیگیری دسترسی به وب سایت های ممنوع، نگه دارند. افزایش نظارت بر اینترنت، ایمیل و 
مکالمات تلفنی در هر دو كشور بریتانیا و كانادا مجاز بوده، درحالی كه قوانین جدید فرانسه به طور مؤثر 

رمزگذاری پیام های الکترونیکی را جرم انگاری نموده است.
آزادی بیان در بسیاری كشورها، به دالیل مختلف محدود شده است. برای مثال، در اتیوپی، آزادی 
بیان برای اولین بار توسط یک دولت ماركسیست و حتی در حال حاضر با ادامه عقب ماندگی اقتصادی 

به طور فوق العاده محدود گردیده است. 
از  بسیاری  در  قرار  دهند.  فشار  تحت  را  روزنامه نگاری  كسب وكار  اقتصاد  می توانند  دولت ها، 
كشورهای درحال توسعه، منبع اصلی تبلیغات دولت است. در سال های اخیر، از بین دیگر كشورها، 

1-Bouchet and Kariithi 
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بنگالدش، ماالوی، اوگاندا، و زامبیا، تبلیغات را به روزنامه های خاصی محدود كرده و یا تمامی آن ها 
را به جز از مطبوعات دولتی سلب كرده اند. در جای دیگری، دولت ها واردات روزنامه را محدود و 
كنترل، ممیزهای مالیاتی تنبیهی را اعمال، و یا دسترسی به زیرساخت های موردنیاز برای پخش ازجمله 
فركانس ها، فرستنده ها و آنتن ها را محدود كرده اند. مجلس باید از روش های استفاده شده توسط دولت 
برای محدود كردن آزادی رسانه ها آگاه باشد و به دنبال تالش برای مقابله با هرگونه عملکرد در هنگام 

اعمال نظارت خود باشد. 
برخی دولت ها اتهام توهین به مجلس، رئیس دولت و یا حتی كل كشور را هم سطح قرار می دهند. 
در كامرون، آزار و اذیت و توهین به اعضای مجلس شورای ملی به عنوان جرم شناخته می شود. در كنیا، 
تا زمان لغو اخیر خود، قوانین فتنه جویی نتیجه مشابهی دارد. توهین به مجلس، جرمی  چنان مبهم و كلی 

تعریف شده است كه چالشی جدی برای آزادی بیان تلقی می شود.
مجموعه ای از اصول مقابله با این محدودیت ها، منشوری برای رسانه های آزاد، توسط روزنامه نگاران 
34 كشور جهان در كنفرانس جهانی آزادی درخصوص مشکالت سانسور در سال 1987 به تصویب 
رسید. پترس غالی1 دبیر كل سازمان ملل متحد در آن زمان، اعالم كرد كه اصول این منشور »سزاوار 
این  نهادهای دموكراتیک است.« وی اضافه كرد كه  از  پیشبرد و حمایت  به  متعهدان  حمایت همه 

مقررات تا زمانی كه الزام آور نباشند، اهداف تمام كشورهای مشتاق را بیان خواهند كرد.

شوراهای مطبوعات 
در بسیاری از دموكراسی های جوان و شکننده، رسانه ها تجربه كمتری نسبت به دیگر كشورها دارند، و 
ممکن است رسانه ها تمایل كمتری برای »مسئول« بودن از خود نشان دهند. با توجه به این موضوع، ممکن 
است نیاز به استقرار شوراهای مطبوعات وجود داشته باشد. زمانی كه رسانه ها عاری از حس مسئولیت 
باشند، شوراهای مطبوعات می تواند محکمه ای علنی برای عموم به منظور تأدیب مطبوعات فراهم كنند 
و درنتیجه بر رفتار آن تأثیر بگذارند. شورای مطبوعات باید مستقل بوده و توسط مردم با احترام به اعتبار 
غیرحزبی و همبستگی آنان اداره شود. این نهادها نباید دارای قدرت مجازات قانونی باشند، بلکه باید، اعتبار 
و یکپارچگی داشته باشند تا به گزارش های عمومی خود نیروی اخالقی قوی ببخشند. ازآنجاكه شورای 
مطبوعات هیچ قدرتی برای تحمیل و اجبار ندارد، اثربخشی آن بستگی به همکاری تمام گروه های درگیر 
دارد. یک شورای مطبوعات مستقل مسئول رسانه های خبری خودگردان در هر فضای عاری از دخالت 
دولت و یا نظارت قضایی است. بر شورای مطبوعات باید به صورت مستقل سرمایه گذاری شود، كارش 
مبتنی بر دستورالعمل رفتاری مکتوب باشد، و آزادی بیان، حق آگاهی برای عموم، و حقوق رسانه ها برای 

انتشار بدون محدودیت از پیش تعیین شده را توسعه دهد )بیلس2002(.

1-Boutros Boutros-Ghali 
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مرزبندی بسیار خوبی میان روزنامه نگاری مسئول و غیرمسئول وجود دارد. نیروی اخالقی شورای 
با توان  به تجهیز دولت ها و محکمه ها  برای تضمین مطبوعات مسئول، نسبت  بهترین راه  مطبوعات 
را  رسانه ها  آزادی  قوانینی كه  به جای تصویب  باید  است. مجلس  مطبوعات  با  مقابله  برای  گسترده 

محدود می كند، به دنبال پشتیبانی از استقالل رسانه ها باشد.

نتیجه گیری
امروزه ثابت شده كه نقش رسانه ها در مهار فساد بسیار ارزشمند است. مزیت رسانه ها این است كه 
مردم و افکار عمومی می توانند به راحتی ازطریق انتشار روزنامه ها یا رادیو و تلویزیون در دسترس باشند. 
فساد تنها زمانی قابل كنترل است كه شهروندان، دیگر آن را تحمل نکنند. اغلب، گزارش های ارائه 
شده درمورد اقدامات فاسد مقامات دولتی نقطه ی شروع تحقیقات، اقدامات قضایی، یا كناره گیری ها 
است. در سطح وسیع تر، گزارش رسانه ها سطح پلورالیسم1 )عقیده مبتنی بر لزوم دخالت كلی و عملی 
مؤسسات و مجامع غیردولتی در امر اداره كشور( و مسئولیت پذیری در جامعه را بهبود بخشیده است. 

برای اینکه رسانه ها بتوانند به عنوان دیده بانی هوشیار بر عملکرد كاركنان دولتی عمل نمایند، باید 
از دخالت سیاسی مصون باشند. در بسیاری از موارد،  به ویژه در كشورهای درحال توسعه، رسانه ها 
دولتی بوده یا تحت تأثیر آن قرار دارند. این مسئله منجربه گزارش های غیرقابل اطمینان خواهد شد 
كه هیچ كمکی به مهار فساد و یا تالش برای تغییر وضع موجود نمی كند. باهدف تقویت استقالل 
رسانه ها، رسانه های دولتی باید معامالت آزاد توسط دولت را موردبررسی قرار دهند تا از گزارش های 
مداخله جویانه و نامطمئن اجتناب شود. هم زمان، باید سازوكارهایی برقرار شود تا اطمینان حاصل شود 

كه رسانه ها دارای صاحبانی با مالکیت های مختلف هستند.
رسانه ها می توانند بحث های دموكراتیک را شکل داده و به استقرار و حفظ و مراقبت از حکمرانی 
اطالعات  به  دسترسی  به  قادر  باید  نقش  این  ایفای  به منظور  رسانه ها  بنابراین  نمایند.  كمک  خوب 
عمومی باشند. آزادی مطبوعات، ازجمله دسترسی آزاد به اطالعات، برای بسط جامعه ای دموكراتیک، 
اصلی بنیادی است. به رغم به رسمیت شناختن جهانی آزادی مطبوعات، روزنامه نگاران و سازمان های 
به صورت  بر سر راه گزارش دهی مواجه هستند. موانع  با موانعی  رسانه ای در سراسر جهان همچنان 
یا  امکان دسترسی محدود  یا مقررات محدودكننده در كار روزنامه نگاری،  فعال و  حضور سانسور 
مسدود شده به اطالعات رسمی، چشم اندازی قانونی كه مانع قابلیت روزنامه نگاران برای پرس وجو و 
گزارش آزادانه است - از قبیل افترا و قوانین سخت- و سوءاستفاده عیب جویانه از خدمات رسانه ای 
ضروری مانند رادیو و تلویزیون، امکانات چاپ و سیستم های توزیع ظهور می یابند. عالوه براین، عدم 
آموزش، استانداردهای حرفه ای نامرغوب و كمبود سرمایه گذاری، گزارش های تحقیقی را دشوار و 

گاهی دسترسی، انتقال یا انتشار دقیق اطالعات را برای روزنامه نگاران غیرممکن ساخته است.

1 - Pluralism
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ترویج  نحو احسن نقش مهمی در  به  انجام كار خود  با  به سادگی  روزنامه نگاران مستقل اندیش 
دموكراسی ایفا نموده اند. بسیاری از آن ها زندگی یا آزادی خود را برای ترویج حکمرانی شفاف و 
پاسخ گو و رفتار سازمانی در معرض خطر قرار داده اند. مجلس و دیگر نهادهای پاسخ گویی می توانند 
با اعمال قوانین بازدارنده از ارعاب و خشونت علیه روزنامه نگاران و اصحاب رسانه ها پیشگیری نمایند.

رسانه ها برای مبارزه با فساد در بخش های دولتی و خصوصی و  همچنین در خود دنیای رسانه ها 
باید قادر به دسترسی به اطالعات باشند. درجایی كه قانون آزادی اطالعات وجود ندارد و یا اجرای آن 
بی فایده است، طرح اصالحات حقوقی نیازمند ترویج توسط سازمان های غیردولتی و همچنین ذی نفعان 
دولتی و خصوصی است. در درون رسانه  ها، قانون تضاد منافع باید برای مقابله با تمركز مالکیت رسانه ها 
و اطمینان از تداوم منابع متعدد اطالعات حمایت شود. طرح های روزنامه نگاران برای ایجاد اساسنامه 
استقالل تحریریه همچنین باید توسط صاحبان رسانه ها، دولت ها پشتیبانی  شود. تمایز روشن نیز باید بین 
بخش های سرمقاله و تبلیغات بر پا شود. جامعه بین المللی، دولت و جامعه مدنی باید درراستای تالش 
برای آموزش روزنامه نگاران برای گزارش دهی و كمک به محدود كردن فساد در داخل و خارج از 

حیطه خود گام بردارند.
در بحث توسعه سیاست مدیریت اطالعات ملی و منطقه ای نمایندگان مجلس و دیگر قانونگذاران 
باید بهترین امکان دسترسی و استفاده از اطالعات برای تمام اعضا، برنامه ریزی برای مدیریت منابع 
اطالعات، مدیریت فعالیت های اشاعه اطالعات و حفاظت اطالعات عمومی را مد نظر قراردهند. قدرت 
رسانه ها باید با ارائه روش های حفاظت از دست اندركارانی كه تحت تهدید و یا خطر، ممکن است 
زندگی و كار آن ها به مخاطره بیافتد، تقویت شود. باید به رسانه ها برای جمع آوری داده ها و اطالعات 
قابل اعتماد از نهادهای دولتی مطابق با حدود مقرر در ضروریات دفاع و مالحظات امنیتی اجازه داده شود. 

بدون دسترسی به اطالعات قابل اعتماد، رسانه ها به شدت در نقش ضدفساد خود محدود خواهند شد. 
با  مبارزه  لزوم  كه  باشند  مهارت هایی  از  وسیع  مجموعه ای  دارای  باید  رسانه ها  دست اندركاران 
اقدامات فاسد را اثبات نماید. این مهارت ها باید ازطریق آموزش متمركز و سمینارهای سازمان یافته 

منظم به دست آید. 
رسانه ها، اغلب به عنوان قّوه چهارم پس از قوای مجریه، مقننه، و قوه قضاییه، احتماالً نقشی مهم تر 
از دیگر اركان ایفا می كنند زیرا همان طور كه كیلیمویکو اشاره كرده، »ازطریق رسانه های جمعی است 
كه یک كشور با خود و كشورهای دیگر ارتباط برقرار می كند. از این طریق است كه مقامات در داخل 
كشور مشکالت و خواسته های مردم را به منظور خدمت رسانی به آن ها احساس می كنند. در مقابل، از 

همین طریق است كه مردم ظرفیت و سیاست های آن مقامات را احساس می كنند.« 
به هرحال، اگر رسانه ها به دنبال رسیدن به ظرفیت كامل خود و پاسخ گو نگه داشتن مقامات دولتی 
باشند، باید تقویت شوند و – مهم تر از همه– باید از استقالل خود اطمینان خاطر داشته باشند. درک 
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این پتانسیل نیاز به حمایت سیاسی و منابع مالی دارد، زیرا حمایت سیاسی ركنی حیاتی برای موفقیت 
روزنامه نگاران است. منابع مالی نیز برای تقویت ظرفیت، حرفه ای گری و استقالل رسانه ها درراستای 
بررسی و افشای فساد ضروری است، به خصوص در مناطقی كه بیشتر مردم تحت تأثیر قرار می گیرند. 
مجلس نقشی حیاتی در تسهیل محیطی برای پرورش رسانه ها ی مؤثر ایفا می كند، خواه با تصویب 

قوانین دسترسی به اطالعات و آزادی بیان و خواه با ترویج خودگردانی رسانه ها. 
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Good process of affairs, a social concept beyond the 
boundaries of inspection

Ali Farhadi

Although criminological theories may not be directly related to the issues 
of the monitoring and inspection field at first glance, but paying attention 
to them and their application in society can lead to reduction of crime 
rates at various levels of society, including administrative agencies and 
hence the good process of affairs can be the result of it. The present paper, 
with emphasis and focus on labeling theory, analyzes one of the most 
utilized and powerful theories of crime. The article states that success in 
implementing theories at social and administrative levels requires paying 
attention to some theories in various fields, including Criminology.

Keywords: crime, criminology, labeling, good current affairs

9



Volume 9

Number 33

Autumn 2017

Evaluation
Knowledge
Quarterly

Abstract

 

 

Performance evaluation of some executive organizations in 
Chaharmahal va Bakhtiari province in the face of drought during 

the fifth development plan of the country
Dr.Hamid reza Bagheri
Rohollah Sadeghi Rad

Rahmatollah Jahanbakhshi
Dr. Hossein Samadi Brojeni
Dr. Mehdi Karami Dehkordi

Ravanbakhsh Reisian
Dr.Rohollah Fattahi

Drought, as one of the natural disasters, has many economic, social and 
environmental damages to human societies, and comprehensive drought 
management is an effective way of confronting this natural phenomenon. 
Comprehensive management is included of a risk management cycle 
(before the occurrence) and crisis management (after the occurrence); 
one of the most important stages in the cycle is the "assessment", without 
which it is impossible to identify the weaknesses and strengths of the 
management stages and compilation of drought Management Programs.
Considering that in recent years, in Chaharmahal and Bakhtiari province, 
one of the severe and prolonged droughts with profound and long-term 
effects on economic, social and even cultural conditions has occured, the 
performance of relevant executive authorities in the province during the 
fifth development plan of the country has been evaluated.

Keywords: Drought, Assessment, Regional Water Company, Chaharmahal 
& Bakhtiari Province
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Study of effective factors on the complexity of the tax system 
of the country and measuring the degree of complexity of direct 

Tax resources

Ali Baghani
Alireza hasani

The complexity of tax increases the cost of compliance for taxpayers and 
the administrative costs of collecting taxes for the state. this research, 
while expressing the theoretical foundations of the factors influencing the 
complexity of direct taxes in the four groups of policy, legal, administrative 
and executive complexity and compliance, measured the complexity of 
direct taxes.using the Delphi technique and the Kendall-V coefficient of 
coordination, with the participation of members of the tax experts, the 
ranking and weight extraction of factors affecting the direct tax complexity 
has been done. Then, by integrating the weights received, the data and 
information in the tax system of the country, provides an indicator for 
measuring the complexity of direct taxes.

Keywords: Direct Taxation Complexity Index, Policy Factors, 
Administrative and Implementation Factors, compliance Factors, Legal 
Factors
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A Survey on the Good process of the affairs by Business 
Ranking in the Foreign Trade of the Selected Countries  with an 

Emphasis on Iran

Asghar Mobarak

Capital is a prerequisite for economic growth. Hence attracting foreign 
direct investment as a complement to domestic financial resources is one 
of the ways to fund capital. According to studies, direct foreign investment 
and foreign trade depend on many factors that the business environment 
is one of them. Improving the business environment plays an important 
role in increasing the competitiveness of firms and sustained economic 
growth. on the other hand, the issue of exchange costs in the present 
economic circles is of particular importance. Experts believe that reducing 
transaction costs will contribute to the growth of an countries. In other 
words, if economic spaces, such as markets, firms, economic institutions, 
etc., by avoiding abusive and unnecessary rules, facilitate the exchange 
process, the result will be the volume of high exchanges and economic 
mobility in such an environment. In this research, we have tried to define 
the institutional environment by defining the indicators of the World Bank 
and the Heritage Foundation in assessing the business environment as 
indicators of the cost of the transaction, and by selecting a number of 
these indicators, based on the views of the experts and Using AHP-Topsis, 
Expert Choice and Software (SPSS), the status of some selected countries 
at the transaction cost To be determined . The final results show that in 
any country where more security and economic freedom prevail in the 
business environment and exchanges become faster and easier, then the 
cost of exchanging in those countries will be less.

Keywords: Economic growth of direct foreign investment, business 
environment
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Investigating the Reasons for Not Reporting the Corruption: a 
Survey in Isfahan

Ali Seifzadeh
Dr.Asghar Mohammadi

Corruption is a global and pervasive issue that may occur at any level of 
society. In particular, the role of people in intensification and reduction 
of the phenomenon of corruption is important. The main purpose of this 
study was to investigate the reasons for not reporting corruption by Isfahan 
citizens.
In this research, a survey method and a questionnaire tool have been used. 
The statistical population of the study was all citizens of 18 years old and 
older in Isfahan. The random sampling method was used and the sample 
size was 739 people. Cronbach's alpha test was used to assess the validity 
of the formal and for reliability calculations. The results of the study were 
extracted by SPSS software using descriptive and analytical methods. 
Findings of the research show that respondents have several reasons for 
not reporting the corruption. The main cause of corruption is the post-
problems of complaints and corruption reports. Difficulties in proving the 
corruption and not to deal seriously with corruptors are located in the next 
ranks.

Keywords: corruption, lack of reporting, Isfahan citizens
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Investigating the impact of tax evasion on stock return volatility

Saeed Tahmasbi Khorneh
Asghar Sepahban Gharehbaba

Tax evasion can affect the information space of a business unit and, as a 
result, will increase the volatility of stock returns by increasing information 
asymmetry. Hence, tax evasion is expected to affect the volatility of stock 
returns. Therefore, in this research, "tax evasion the volatility of stock 
returns" has been examined as the hypothesis. For this purpose, 104 
samples of listed companies have been selected in the stock market during 
1391 to 1395 (520 years of corporate) and have been examined by using 
a combination regression method. In this research, tax evasion has been 
measured through recognition the difference between taxable profit and 
accounting profit. Also, for calculating the stock returns volatility, natural 
logarithms and standard deviation of daily returns have been used. The 
findings show that tax evasion has a positive and significant effect on 
the volatility of stock returns of stock companies. These findings may 
be useful for investors, regulators and other users to explain how a link 
between tax evasion and stock returns volatility.

Key words: tax evasion, information asymmetry, stock return volatility
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The role of the media in dealing with corruption

Author: Rick Stapenhurst
Translators: Ali Karami - Faramarz Tamgid - Behzad Mahmoudi

The role of the media is crucial in promoting good governance and 
controlling corruption, and free, independent and rigorous media can 
play an important role in preventing corruption. The media not only raise 
public awareness of corruption, causes, results and possible solutions, but 
also investigate and report corruption. The impact of the media depends 
on access to information and freedom of expression, in addition to the 
professional and ethical career of investigative journalists. Civil society 
and the media play a decisive role in creating and maintaining the kind 
of life that prevent fraud and corruption. In fact, they are certainly two 
important factors in eliminating corruption in government institutions. 
This article examines how corrupt authorities are exposed by the media, 
requests by official bodies, strengthening the work and the legitimacy of 
parliaments and anti-corruption bodies, and the pressure to change the 
laws and regulations that create the ideal context for corruption. Also, how 
to strengthen the media and highlighting private property against public 
ownership has been investigated. The need for support for journalists 
investigating corruption, press freedom and media responsiveness is also 
discussed.

Keywords: corruption, media, investigative journalism, press freedom, 
self-regulation, accountability

3



Ta
bl

e 
of

 C
on

te
nt

Articles

The role of the media in dealing with corruption                                 3

Investigating the impact of tax evasion on stock return volatility      4

Investigating the Reasons for Not Reporting the Corruption: a Survey 
in Isfahan                                                                                             5

A Survey on the Good process of the affairs by Business Ranking in 
the Foreign Trade of the Selected Countries  with an Emphasis on 
 Iran                                                                                                          6

Study of effective factors on the complexity of the tax system of 
the country and measuring the degree of complexity of direct  Tax 
resources                                                                                               7

Performance evaluation of some executive organizations in 
Chaharmahal va Bakhtiari province in the face of drought during the 
fifth development plan of the country                                                  8

Good process of affairs, a social concept beyond the boundaries of 
inspection                                                                                             9



Evaluation Knowledge Quarterly
Volume 9; Number 33; Autumn 2017

Propertier: General Inspection Organization (GIO)
Managing Director: Naser Seraj
Editor in Chief:Ibrahim Shahrokhian

Editorial Advisory Board

Dr.Maghsood Amiri, Dr.Alireza Deyhim, Dr.Hossein Gheleji, Dr.Hossein 
Gholami, Dr.Norooz Hashemzehi, Dr.Hamidreza Malek mohammadi, 
Dr.seyedmohammadreza seyednoorani, Dr.Mehdi Sobhaninejad

Publications: Publication of Social Sciences    Tel: +982161362135-61362307
Editor: Mahmood Mahdavifar                                       bazrasi.research@136.ir
Excutive Manager:Ameneh Kashani movahhed            www.bazresi.ir             
 

Address: 6th Floor, GIO Headquarter, Gharani Crossroad, Taleghani St., Tehran, Iran


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	OLE_LINK4
	OLE_LINK5
	OLE_LINK10
	OLE_LINK11
	OLE_LINK19
	_GoBack
	_GoBack
	حسن جریان امور، مفهومی اجتماعی فراتر از مرزهای بازرسی
	بررسی عوامل مؤثر بر پیچیدگی نظام مالیاتیکشور و اندازهگیری درجه پیچیدگی منابع مالیاتهای مستقیم
	بررسی حسن جریان امور از خلال رتبهبندی فضای کسبوکار در تجارت خارجی کشورهای منتخب با تأکید برایران
	بررسی دلایل عدم گزارشدهی از فساد: پیمایشی در شهر اصفهان
	بررسی تأثیر گریز مالیاتی بر نوسانپذیری بازده سهام
	ارزیابی عملکرد برخی دستگاههای اجرایی استان چهارمحال و بختیاری در مواجهه با خشکسالی در دوره برنامه پنجم توسعه کشور
	نقش رسانهها در مقابله با فساد

