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سخن مدیر مسئول

به نام خالق یکتا

مقابله با فساد ازجمله مقوالتی است كه فراهم آوردن مقدماتش، گاه از اصل مقابله و مبارزه 
مشکل تر می نماید. این مقدمات از یک سو، جنبه ای كاماًل مادی و ابزاری به خود می گیرند و در 
چارچوب فراهم آوردن زیرساخت ها و ابزارهای گوناگون ظاهر می گردند و از سوی دیگر، 
لباسی غیرمادی بر تن می كنند و در شکل فعالیت هایی دانشی، علمی و فرهنگی خود را به نمایش 
درمی آورند. فعالیت های دانشی نیز از تبیین مفاهیم گرفته تا تعیین روش ها و از پردازش نظریه ها تا 
كاربست آن ها، چنان متنوع و پرشمارند كه حساب ها را از دست عقل خارج می كنند. بااین همه، 
پی آیندهای فساد، چنان پرقدرت اند كه لحظه ای غفلت و تحمل، نفوذ و تأثیرگذاری آن ها را 

دوچندان می نماید.

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

با آن كمک نماید.

                                                                                         بـمنـه  وكـرمــه 
                                                                                   ناصر سراج                                                                                                                              
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تبیین ارتباط رضایت مندی شغلی کارکنان و فساد 

در دستگاه  های اداری؛ توصیه  های سیاستی
دکتر وحید آرایی1

محمود آرایی2

تجهیز نیروي انساني متّعهد، متخّصص، ماهر و افزایش مهارت هاي مداوم آن ها، پیشرفت و موفقیت سازمان های 
دولتی را تضمین و اجتناب ناپذیر مي كند. نیروي انساني متّعهد و برخوردار از احساس رضایت شغلی، با كردار و اعمال 
خود و اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع، مي تواند ضمن افزایش سرمایه هاي مادي سازمان   متبوع، كاهش فساد اداری 
و دسترسی به اهداف سازمانی را به دنبال داشته باشد. مقاله ی پیش رو   با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و اطالعات 
اسنادی، در صدد تبیین ارتباط رضایت مندی شغلی و فساد است. به این ترتیب در نهایت به این یافته  ها می  رسیم كه 
شناخت و اجرای عوامل مؤثّر بر ارتقای رضایت شغلی كاركنان نظیر عوامل فرهنگي و اجتماعی )فرهنگ جامعه، 
وضعیت رواني مردم، آموزش، انگیزش، فرهنگ سازمانی و ضرورت توجه به معنویت و اعتقادات اسالمی در محیط 
كاری(، عوامل اقتصادی و سیاسی)موقعیت سازمان در كشور، اوضاع اقتصادي و نظام اداري كشور، نظام سیاسی مبتنی 
بر شفافیت و نظام سیاسی مبتنی بر مشاركت كاركنان در تصمیم  گیری  ها و سیاستگذاری  ها(، عوامل انسانی و شخصیتي 
)ویژگی  های شخصیتی مدیران، دسترسي به منابع و اطالعات علمي، بهره گیري از نیروي كار متخّصص در كشور و 
ایجاد تعّهد در كاركنان( و عوامل اداري و سازماني )عوامل درون  سازمانی، فنّاوری، مدیریت و رهبري اثربخش در 
سازمان، مشاركت و همکاری، شیوه هاي علمي و جامع ارزیابي عملکرد شغلي كاركنان و عوامل محیطي كار(، فساد 

اداری را كاهش، و به تبع آن، بهره  وری سازمان را افزایش می  دهد. 

کلید واژه  ها:  رضایت شغلی، فساد اداری، نظریه  ها، توصیه سیاستی. 

.)araei@alumni.ut.ac.ir( دانشگاه تهران ،)1 - دكتری علوم سیاسی )گرایش سیاستگذاری عمومی
.)araei.mahmood@gmail.com(2 - دانشجوی كارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه عالمه طباطبایی 
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مقدمه 
بعد از جنگ جهانی دوم، شناخت عواملی كه می تواند موجب رضایت شغلی و تشویق افراد به 
كار شود، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. مطالعات انجام گرفته پیرامون رضایت شغلی در 
سطح جهانی، نشان می دهد كه قبل از دهه ی 1920 میالدی، درباره ی این مهم، تحقیقی در مدیریت 
صنعتی و به ویژه در مهندسی صنایع و هم زمان با شیوه ی مدیریت علمی فردریک تیلور )1915-

1856( در مورد عواملی مانند امنیت شغلی، انگیزه و رغبت و عوامل محیطی، صورت گرفته است. با 
وقوع ركود اقتصادي در دهه هاي 1970 و 1980 میالدی، بحث رضایت شغلي در سازمان ها مطرح 
شد. این زماني بود كه اكثر كارمندان و كارگران با توجه به كسادي و ركود اقتصادي واقع شده، از 
شغل خود ناراضي بودند. این مسأله، توجه بیشتر مدیران و سازمان هارا به بحث رضایت شغلي جلب 
كرد. نیروي انساني كارآمد، شاخص عمده ی برتري یک سازمان نسبت به سازمان دیگر است؛ زیرا 
نیروي انساني، مهم ترین منبع موجود در هر سازماني محسوب مي شود. كاركنان متخّصص، وفادار، 
سازگار با ارزش ها و اهداف سازماني و داراي انگیزه ی قوي، از نیازهاي اصلي و ضروري هر سازمان 
به شمار می آید. دستگاه های اجرایی به كاركناني نیاز دارند كه فراتر از شرح وظایف مقرر و معمول 
خود، به كار و فعالیت بپردازند. چنین كاركناني در هر اداره و سازماني، ضمن كاهش غیبت، تأخیر 
و جابجایي، باعث كاهش فساد اداری، افزایش چشمگیر عملکرد، نشاط روحي دیگران و تجلّي هر 
چه بهتر اهداف متعالي سازمان و نیز دستیابي به اهداف فردي خواهند شد. افراد راضي و خوشحال 
در همه حال چه در محیط كار و یا بیرون از آن، نسبت به شغل و سازمان خود احساس تعّهد 
مضاعفي خواهند داشت و در نتیجه، فساد اداری كاهش می یابد؛ رضایت مندی كاركنان دستگاه ها، 
آرامش خاطر عمومی را در پی دارد. رضایت كاركنان و تأثیر آن در موفقیت سازمانی، یکی از 
دغدغه های اصلی صاحب نظران علم مدیریت است. از جمله مشکالت نظام اداری كه این است 
كه وسیله، ابزار و راهکار، گاه بر هدف مقدم می شود و به صورت برجسته و مشهود، تأثیر منفی 
بر هدف بر جای می گذارد. برخی اوقات، تلقی پایین بودن دستمزدها در قبال خدمتی كه ارائه 
می شود، نامناسب بودن محیطی كه جهت ارائه ی خدمت در نظر گرفته می شده و این احساس كه 
احترام كافی به كارمند گذاشته نمی شود، یا تبعیض صورت می گیرد، باعث می گردد كه تمام توان 
یک سازمان، متوجه حل این مشکالت شده و از آن هدف و رسالت اصلی، متوقف و دور شود. این 
مسأله همچنین ممکن است تا بدان جا پیش رود كه خدمت رسانی و كسب رضایت  مندی عمومی، 

تبدیل به ضد خودش، یعنی احساس نارضایتی در مردم گردد)پورمحمدی، 1389(. 
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در این مقاله، ضمن مروری بر تعاریف مفاهیم اساسی و نظریه  های مختلف در خصوص ارتباط 
رضایت شغلی و فساد اداری، عوامل مؤثّر بر رضایت شغلی و نقش آن در كاهش فساد اداری 
بررسی گردیده و در نهایت راهکارها و سیاست  های مؤثّر بر ارتقای رضایت مندی شغلی كاركنان 

در سازمان  های دولتی جهت رفع و یا كاهش فساد اداری، ارائه می شود. 
1. مفهوم شناسی )شغل، رضایت شغلی، فساد، فساد اداری( 

شغل1  از نظر لغوی كه به معنای به كار واداشتن  فرد از طریق اشتغال در جریان تولید و خدمات، 
مشاركت نموده و پاداشی نقدی  یا جنسی  دریافت  دارد )شفیع آبادی، 1376: 3(. كار و شغل، فعالیتی 
بدنی یا فکری در جهت تولید و خدمت است؛ به طور كلی، كار فعالیتی است كه از كسی خواسته 
شده و در مقابل آن، به وی مزد پرداخت می شود )شرتزر، 1369: 207(. به طور خالصه می توان 
گفت، شغل یعنی كاری كه فرد، به انجام آن مشغول است و از طریق آن، هم انجام وظیفه می كند 

و هم امرار معاش می نماید.
در خصوص رضایت شغلي2  هم تعاریف متعددي ارائه شده است؛ فیشر و هانا3 ، رضایت شغلي را 
عاملي رواني قلمداد كرده و آن را به صورت نوعي سازگاري عاطفي با شغل و شرایط آن تعریف 
مي  كند؛ به این معنا كه اگر شغل شرایطي مطلوب را براي فرد فراهم كند، وی از انجام آن رضایت 
خواهد داشت؛ اما اگر شغلي براي فرد رضایت و لذت مطلوب را فراهم نکند، او شروع به مّذمت 

شغل كرده و در صورت امکان، آن را ترک خواهد كرد )شفیع آبادی، 1376: 123(. 
هاپاک4 ، رضایت شغلي را مفهومي پیچیده و چند بعدي دانسته و آن را با عوامل رواني جسماني و 
اجتماعي مرتبط كرده است. به نظر وی صرفاً وجود یک عامل، موجب رضایت شغلي فرد نخواهد 
شد، بلکه وجود تركیبي از عوامل مختلف موجب خواهد شد كه فرد در لحظه ی معیني از شغل 
خود، احساس رضایت كند )سفیری، 1377: 76(. گینزبرگ و همکارانش، رضایت شغلي را به 
دو نوع مختلف رضایت دروني و بیروني تقسیم  بندي كرده  اند؛ رضایت دروني از دو منبع به دست 
مي  آید: نخست، احساس لذتي كه انسان صرفاً از اشتغال به كار و فعالیت كسب می  كند، و دوم، لذتي 
كه بر اثر مشاهده ی پیشرفت و یا انجام برخي مسئولیت  هاي اجتماعي و به ظهور رساندن توانایي  ها و 
رغبت  هاي فردي حاصل می شود. رضایت بیروني با شرایط اشتغال و محیط كار ارتباط دارد و هر 
لحظه در حال تغییر و تحّول است. از عوامل رضایت بیروني به عنوان مثال، شرایط محیط كار، میزان 
1- Job. 
2- Job Satisfaction.
3- V.E.Fisher & J.V.Hanna.
4- R.Hoppock.

 تبیین ارتباط رضایت مندی شغلی کارکنان و فساد در دستگاه  های اداری؛ توصیه  های سیاستی
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دستمزد و پاداش نوع كار و روابط موجود بین كارگر و كارفرما را مي  توان نام برد )دادنیا، 1387(. 
با توجه به آن چه گفته شد، می توان گفت، رضایت  شغلی  یعنی احساس خرسندی و خشنودی كه 
فرد از كار خود می كند و لذتی كه از آن می برد و در پی آن، به شغل خود دلگرمی و وابستگی پیدا 
می نماید)Hellriegel & woodman، 1996: 53-55(. به این ترتیب، رضایت شغلي عبارت 
است از رضایتي )به مفهوم لذت روحي ناشي از ارضاي نیازها و تمایالت و امیدها( كه فرد از كار 
خود به دست مي  آورد، و یا مجموعه اي از احساسات سازگار و ناسازگار كه كاركنان با همان حس 

به كار خود مي  نگرند.  
در جوامع گوناگون، برحسب نگرش ها و برداشت  ها، تعاریف گوناگونی از فساد به عمل آمده 
است؛ از جمله فساد از ریشه ی فَسد به معنی تباهی، اخالل و منع از رسیدن به یک هدف مطرح 
است، و در زبان التین با واژه ی corruption از ریشه ی التین rumpere مصطلح است و 
به معنای شکستن یا نقض كردن است، كه آن ممکن است رفتار اخالقی یا شیوه ی قانونی و غالباً 
مقررات اداری باشد )كیانی  منش، 1386: 3(. در فرهنگ وبستر1 ، فساد چنین تعریف شده است: 
پاداشی نامشروع كه برای وادار كردن فرد به تخلف از وظیفه، تخصیص داده می  شود )سرداری، 

 .)134:1380
در زمینه ی فساد اداری نیز تعاریف زیادی ارائه شده است. ساموئل هانتینگتون، فساد اداری را چنین 
تعریف می  كند: فساد اداری به رفتار آن دسته از كاركنان بخش عمومی اطالق می  شود كه برای 
منافع خصوصی خود، ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می  گذارند؛ به عبارتی فساد، ابزاری نامشروع 
برای برآوردن درخواست  های نامشروع از نظام اداری است. از این رو، فساد اداری به رفتاری اطالق 
می  شود كه ضمن آن، فرد برای تحّقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر یا موقعیت بهتر، 

خارج از چار چوب رسمی وظایف، یک نقش دولتی عمل می  كند.
2. رابطه ی رضایت شغلی و فساد اداری در بستر نظریه  ها   

در خصوص رضایت مندی شغلي كاركنان و تأثیر آن بر تخلّفات و فساد اداری، نظریات مختلفي 
ارائه شده كه به مهم ترین آن ها اشاره می  گردد. بروفي2 ، نظریه هاي رضایت شغلي و رابطه ی آن با 

فساد را به سه دسته ی ذیل تقسیم  بندي كرده است:   
2.1. نظریه ی نیازها 

میزان رضایت شغلي هر فرد به دو عامل بستگي دارد: نخست این كه چه میزانی از نیازها و به 

1- Webster.
2- A. H. Brophy.



9

چه میزان از طریق كار و احراز موقعیت مورد نظر، تأمین مي شود؛ دوم این كه نیازها به چه میزان 
از طریق اشتغال به كار مورد نظر، تأمین نشده باقي مي ماند. نتیجه اي كه از بررسي عوامل دسته 
اول و دوم حاصل مي شود، میزان رضایت شغلي فرد را معین مي كند )شفیع آبادی، 1370: 125(. 
رضایت مندی، تابعی از میزان كام روایی و ارضای نیازهای فرد، شامل نیازهای جسمی  و روان شناختی  
است. در صورتی كه این نیازها تأمین گردد، تمایل فرد به فساد اداری كاهش می  یابد. نیازها به عنوان 
احتیاجات عینی انسان كه در همه افراد مشابه است، تلقی می شود، در حالی كه  ارزش ها، آرزوهای  

ذهنی هر فرد است كه در اشخاص با یک دیگر متفاوت است)ازكمپ، 1370: 260(.
2.2. نظریه ی انتظارات

انتظارات فرد در تعیین نوع و میزان رضایت شغلي مؤثّرند. اگر انتظارات فرد از شغل خود زیاد 
باشد، رضایت شغلي معموالً دیرتر و مشکل تر به دست مي آید؛ مثالً ممکن است فردي در صورتي 
از شغل خود راضي شود كه بتواند به تمام انتظارات تعیین شده ی خود از طریق اشتغال، جامه ی 
عمل بپوشاند. مسلماً چنین فردي به مراتب دیرتر از فردي كه كمترین انتظارات را از شغل خود 
دارد، رضایت شغلي خواهد یافت؛ بنابراین، رضایت شغلي، مفهومي كامالً یکتا و فردي است و 
عوامل، میزان و نوع آن را باید در مورد هر فرد، به طور جداگانه بررسي كرد )شفیع آبادی، 1370: 

 .)125 127-
این نظریه معتقد است كه رضایت مندی شغلی به وسیله ی انطباق كامل امیدها و انتظارات با 
پیشرفت های فرد تعیین می شود، درحالی كه نارضایتی معلول ناكامی در رسیدن به انتظارات است 
)ازكمپ، 1370: 260(. در این نظریه به هر میزان كه احتمال وقوع موفقیت در انجام كار در حد 
باالتری قرار گیرد، و به هر میزان تطابق و هماهنگی میان توانایی های فرد و نیازها و انتظارات شغلی او 
بیش تر شود، هر قدر پاداش های خارجی  و داخلی در سطح باالتری قرار گیرد، و هر اندازه ادراک 
او از منصفانه بودن پاداش ها در سطح باالتری باشد، احتمال بقای او در سازمان بیش می شود و فساد 

اداری كاهش می  یابد )سفیری، 1377: 77-78(.   
2.3. نظریه ی نقش

در این نظریه، به دو جنبه ی اجتماعي و رواني توجه مي شود. در جنبه ی اجتماعي، تأثیر عواملي 
نظیر نظام سازماني و كارگاهي و شرایط محیط اشتغال، در رضایت شغلي مورد توجه واقع می شود. 
این عوامل، شامل شرایط بیروني رضایت شغلي نیز می گردد. جنبه ی رواني رضایت شغلي، بیشتر به 
انتظارات و توقعات فرد مربوط مي شود؛ به بیاني دیگر، احساس فرد از موقعیت شغلي و فعالیت  هاي 
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او در انجام مسئولیت هاي محوله و ایفاي نقشي خاص به عنوان عضوي از اعضاي جامعه، میزان 
رضایت شغلي فرد را مشخص مي كند. رضایت كلي، نتیجه اي است كه از تركیب دو جنبه ی 
اجتماعي و رواني حاصل مي شود و این به نوبه ی خود بر فساد اداری، تأثیر می  گذارد )شفیع آبادی، 

.)125 127- :1370
آبراهام كورمن، نظریات رضایت شغلی را قابل تلفیق در هم می داند. به نظر او تا سال 1975میالدی، 

عمدتاً سه نظریه ی رضایت شغلی به شرح زیر وجود داشته است:
2.1. نظریه كام روایی نیازی1 

این نظریه كه بیشترین شباهت را به نظریه ی مشوق2  عملکرد دارد، بیانگر این مفهوم است كه اگر 
انسان آن چه را می خواهد به دست آورد، راضی خواهد شد، و هر چه بیشتر خواهان چیزی باشد، 

وقتی آن را به دست آورد، راضی  تر می شود، و اگر به دست نیاورد، ناراضی می گردد. 
2.2. نظریه ی گروه مرجع3 

در این نظریه آن چه موجبات خشنودی و رضایت فرد را فراهم می كند، برآورده شدن خواست ها 
و دیدگاه های گروهی است كه فرد در آن اشتغال دارد؛ بنابراین اگر شغلی، عالیق، خواست ها 
و شرایط گروه را برآورده سازد، شخص از آن شغل احساس رضایت كرده و به آن عالقه مند 

می گردد، و از این طریق، فساد اداری كاهش می یابد.
2.3. نظریه ی روابط انسانی4 

در دوره ی مدیریت كالسیک چنین تصور می شد كه مسائل مادی، بیشترین اثر را بر رضایت و 
عالقه  مندی افراد در محیط كار و در نتیجه باال رفتن تولید دارد، اما تحقیقات هاثورن نشان داد كه 
برقراری روابط انسانی، جّو دوستانه، مشاركت، پذیرش، احترام به افراد و داشتن روابط غیر رسمی 
صمیمی، سبب افزایش روح همکاری، بازدهی و تولید شده و تأثیر عمیقی بر رضایت شغلی افراد 
دارد. نتایج این تحقیقات نشان داد چنان چه افراد با نوعی آزادی و اختیار درباره ی مسائل كار 
بیاندیشند و تصمیم بگیرند و دیگران نظرات شان را به آنان تحمیل نکنند و حق مخالفت با تصمیمات 
و نظرات مدیران در ارتباط با حوزه ی كاری خود داشته باشند، نوعی احساس تعلق و مالکیت نسبت 
به محیط كار در آنان ایجاد می كند. از نقطه  نظر مدیریت: »هدف دانش روابط انسانی، ایجاد سازمانی 
پرتوان و پویا است و این هدف از هیچ راهی میّسر نمی شود به جز از طریق فراهم  نمودن رضایت 
 1- Need fulfillment Theory.
 2- Incentive Theory.
 3- Reference- group Theory.
 4- Relations theory Human.
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خاطر در وجود افراد به خاطر موقعیت در كار گروهی اعضای سازمان«. به عبارت دیگر، روابط 
انسانی وسیله ای است برای به ثمر رساندن اهداف عالی سازمان و كاهش فساد اداری از طریق 

رضایت مندی كاركنان )كورمن، 1370: 232-336(.   
پارسونز1  هم رضایت شغلی را وابسته به پنج عامل می داند:

2.1. عزت نفس
انسان  ها با هنجارها و نیازهای اخالقی ای كه در درون خود به وجود می آورند، زندگی می كنند. 
محترم شمردن این هنجارها و الگوی رفتاری در كسب رضایت شغلی آن ها تأثیر به سزایی دارد. 

مدیر شایسته، كسی است كه كاركنان را در خلق این هنجارها یاری كند. 
2.2. شناسایی

همه ی انسان  ها به  طور شدید یا ضعیف، عالقه مندند تا از سوی دیگران مورد شناسایی و احترام قرار 
گیرند. مدیران باید از عملکرد كاركنان آگاه باشند و آنان را از این آگاهی باخبر سازند.

2.3. تأمین خواسته ها
انسان  ها همواره در پی تأمین نیازهای مادی و معنوی خویش اند، و همین امر بر رضایت شغلی آنان 
مؤثّر است. ترک خدمت افراد، به  سبب عدم كسب رضایت شغلی و تأمین خواسته های آنان است. 

2.4. لّذت بخش بودن
لذت بخش بودن شغل و فعالیت ، ایجاد رضایت شغلی می كند.

2.5. صمیمیّت
دوستی و صمیمیت در روابط میان كاركنان، محركی قوی و انگیزشی به شمار می آید كه به 
رضایت شغلی منجر می شود. اگر برخوردهای منفی در درون یک تشکیالت یا سازمانی گسترش 
پیدا كند، ضعف روحیه را به  همراه می آورد)Mumford، 1993(. هرزبرگ2  هم در مطالعات 
خود )نظریه ی انگیزشی- بهداشتی  یا نظریه دو عاملی(، متوجه شد كه می توان عوامل رضایت و 
نارضایتی از شغل را جداگانه مورد بررسی قرار داد. وی عواملی را كه منجر به رضایت كاركنان از 
شغل می شود، عوامل انگیزش  نامید و عواملی را كه موجبات نارضایتی كاركنان را فراهم می آورد، 
عوامل ابقا یا عوامل بهداشت  نام گذاری كرد )خلیل زاده، 1375: 17(. به نظر وی، واحدهای صنعتی 
و خدماتی در صورتی موفق می شوند افراد را به خوبی جذب كنند، كه نیازهای آنان را تأمین كرده 
و فساد اداری را كاهش دهند تا بتوانند كاری عرضه نمایند كه رضایت آن ها را جلب كند، ثانیاً، كار 

1- Parsons.
2- F.Hertzberg.
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را با توجه به چگونگی تأمین نیازهای سطح سوم )نیاز به رشد و شکوفا شدن استعدادهای فکری و 
نیروهای بالقوه در فرد( در نظر بگیرند؛ یعنی سازمان بر اساس تحقق ظرفیت روحی و فکری كارمند 
و شناخت استعدادها، باعث عالقه به كار و احساس مسئولیت هایی می شود كه در جریان كار سازمان  
مورد نظر است، و امکانات شغلی و حرفه ای و پرداخت دستمزد برابر با تالش های فرد را فراهم 
می سازد. هرزبرگ به این نتیجه رسید كه اگر این گونه نیازهای افراد تأمین گردد، كاركنان از فعالیت 
خود رضایت دارند و اگر تأمین نشود، در رابطه با سازمان و كار خود  اظهار نارضایتی كرده و تمایل 
به فساد اداری در آن ها بیشتر می  شود. سازمان می تواند با تأمین این قبیل نیازها، نارضایتی آن ها را 

كاهش داده و حتی از میان بردارد )توسلی، 1375: 138(.  
بریل1  هم معتقد است كه انسان طبیعی، در انتخاب شغل، نیازی به پند و سفارش ندارد؛ خود او 
فعالیتی را كه باید دنبال كند، به نحوی حس می كند )ازكمپ، 1370: 260(. این نظریه می  گوید، 
اگر فردی با تصمیم و اندیشه ی خود، شغل اش را انتخاب كند، به طور طبیعی، از آن رضایت  خواهد 
داشت؛ اما اگر با اجبار و یا اضطرار آن را انتخاب نماید، به احتمال قوی، از شغل خود ناراضی است، 
و نارضایتی شغلی، احتماالً فرد را به سمت فساد و تخلّفات اداری نظیر كم  كاری، عدم  پاسخ گویی و 

مسئولیت  گریزی، رشوه و... سوق می  دهد. 
3. رضایت مندی شغلی كاركنان و كاهش فساد اداری در سازمان  های دولتی 

با توجه به نظریه  ها و مطالعات مختلف صورت گرفته، نگارنده برای بررسی رابطه ی رضایت شغلی 
و فساد اداری، عوامل چندگانه ی زیر را مورد مالحظه قرار می  دهد كه به مهم ترین شاخصه  های 

آن ها اشاره می  گردد: 
3.1. عوامل فرهنگي و اجتماعی 

3.1.1. فرهنگ جامعه
 مردم هر كشور به میزان قابل توجهي تحت تأثیر آداب و رسوم و سنت  هاي گذشته و حال یا 
»فرهنگ ملي« خود هستند. فرهنگ یک جامعه مي تواند تالش مدیریت سازمان  ها را در جهت 
افزایش رضایت شغلی، با موانعی جدي مواجه سازد )مثالً وقتي كه توجه و ارزش وقت در آن 
فرهنگ اندک است(، یا برعکس. در این زمینه به عنوان عامل پیش برنده، رضایت شغلی و در نتیجه 
بهره وري و كاهش فساد اداری در سازمان، تحت تأثیر فرهنگ جامعه اي قرار مي گیرد كه منابع 

انساني به آن تعلق دارد و در آن جامعه به حیات خود ادامه مي دهد )ساعتچی، 1389: -29 25(.
1- A. Brill.
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3.1.2. وضعیت رواني مردم
هنگامی كه وضعیت رواني مردم یک جامعه نگران كننده است، كاركنان سازمان  ها نیز بخشي 
از این پریشاني  ها را به محل كار خود مي آورند. وقتي اختالف  هاي رفتاري و پریشاني  هاي رواني 
افراد و یک كشور در حداقل ممکن باشد، به احتمال بسیار، سالمت رواني سازمان  ها نیز در سطح 
باالتري خواهد بود و مدیریت سازمان  ها ناگزیر به صرف نیروي اضافي براي مقابله با مشکالت 
ناشي از پریشاني  هاي رواني كاركنان خود و عوارض ناشي از این بیماري  ها نیستند )طاهري، 1387: 

.)170-200
3.1.3. آموزش

آموزش، فرایندی مستمر است و تمركز آن روی جنبه  های تخّصصی گروهی و فرهنگ سازمانی 
است. آموختن، عمل یا مجموعه   اعمالی است كه موجب می  شود، فرد، مهارت، دانش و بینش الزم 
را برای انجام كاری فرا گیرد. در اهمیت نقش این عامل در بهبود رضایت شغلی و كاهش فساد 
اداری، پیتر دراكر )Heeter، 2003: 1( مطرح می  كند كه گسترش و ارتقاي كیفیت و افزایش 
متناسب برنامه  هاي آموزشي كاركنان جهت ایجاد دانش فني و دانش اجتماعي و كار مولّد در 
جهان امروز، یک ضرورت است. اگر این آموزش ها با كیفیتي باال گسترش یابد، میان دست و 
مغزكاركنان پیوند ایجاد گردد، منطق و علم جایگزین سنت و تجربیات غلط گردد و نهایتاً به عنوان 
یک ارزش طرح گردد، طبعاً مقدمات افزایش رضایت شغلی و بهره  وري نیز فراهم خواهد آمد. 
آموزش هاي نیروي انساني شامل فراهم آمدن امکانات تحصیل در دوره  هاي مقدماتي و باالتر، 
كسب مهارت  هاي فني، آموزش هاي نظري مرتبط با شغل و پرورش شخصیت كاركنان است، 
كه مي  تواند به شکل  هاي آموزش حین خدمت و آموزش در غیر ساعات خدمت، آموزش در 

گروه  هاي كوچک فعالیتي، اجرا گردد. 
تربیت و آموزش نیروي انساني در جهان همواره به عنوان یک سرمایه  گذاري بلند مدت مطرح 
بوده و به دلیل كیفیت نیروي كار بر اثر آموزش، فلسفه ی مدیریت مشاركتي به وجود آمده و 
تصمیم  گیري در تمام سطوح سازماني صورت مي  گیرد )زارع، 1379(. تیلور اظهار می  دارد كه اگر 
شما بخواهید بهره  وری و رضایت فردی را بهبود بخشید، باید روی آموزش و سایر ابزارهای فنی و 
تکنیکی تمركز كنید )Taylor,2005:4(. آموزش عالی، سطح مهارت مردم را افزایش می  دهد و 
آن ها را تواناتر می  سازد تا برای سطوح باالی شغلی ماهرتر شوند و اولین نتیجه ی به كارگیری چنین 

كاركنان آموزش دیده  ای، افزایش رضایت شغلی، بهره  وری و كاهش فساد اداری است. 
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3.1.4. انگیزش
برل سون و استاینر1  معتقدند كه انگیزش )ایجاد انگیزه( حالت درونی فرد است و رفتاری را 
در وی به وجود می  آورد تا دسترسی به اهداف مشخص، ممکن گردد. یکی از مقوالت مهم در 
استفاده ی مؤثّر از نیروی كار، انگیزش است؛ به ویژه فشار مثبتی كه باعث تغییر رفتار در جهت 
مطلوب می  گردد. برای پرورش طرز نگرش صحیح، افراد باید كار خود را به شکل فّعالیتی معنی  دار 
ببینند. این امر به خودجوشی آنان كمک كرده و دانش حرفه  ای و طرح  های كاری آن ها را غنی 

می  سازد. 
نگرش ها و رفتار درست بر اثر سیستم  های ارزشی كاركنان، شرایط كار و انگیزشی كه در آن ها 
ایجاد می  شود، به وجود می  آید )مشبکی، 1380: 129(؛ همچنین پرداخت بر اساس شایستگی، 
انگیزش كاركنان را افزایش می  دهد. یک كارمند با انگیزش و متّعهد و با تربیت عالی، میل دارد كه 
در سازمان باقی بماند )Bontis & Fitz,2002: 7(. از این رو می  توان گفت كه انگیزش، قوي  ترین 
عامل در رضایت شغلی است كه نوعی تمایل و شوق درونی برای كسب موفقیت و آرامش حاصل 
از انجام كار به خصوصی است. فردی كه برای انجام كار دارای انگیزه ی قوی باشد، دیگر در قبال 
پاداش های كم و حتی تنبیه  های بي  جا، دلسرد و متوقف نمی  شود و هیچ گاه از تالش باز نمی  ایستد. 
فردی كه دارای انگیزه باشد، هنگام رویارویی با مشکالت و در جایی كه نیاز به از خود گذشتگی 

داشته باشد، صحنه ی كار را به نفع راحتی خود ترک نمی  كند. 
3.1.5. فرهنگ سازمانی

بروس تیلور )Taylor، 2005( اعتقاد دارد كه برای افزایش رضایت شغلی و بهره  وری، كارهای 
زیادی می  توان انجام داد. شیوه  هایی در ورای تکنیک  های آشکار وجود دارد كه ما می  توانیم آن ها 
را بهبود بخشیم. از جمله موارد مهم، بهبود فرهنگ سازمانی در گروه  های كاری است؛ البته نمایش 
این كه بهبود فرهنگ می  تواند روی رضایت شغلی و بهره  وری اثر داشته باشد، بسیار مشکل است و 
همین عامل، مدیران را به چشم پوشی از بهبود فرهنگی سوق می دهد. بهره  وري سازمان در صورتي 
افزایش مي  یابد كه فرهنگ سازماني در جهت كسب اولویت  ها و اهداف سازمان، شکل داده شود 
و گاهي تغییر یابد )كاظمي، 1381(. به همین دلیل، سازمان  ها در اولین مرحله از اقدامات خود براي 
افزایش رضایت شغلی و كاهش فساد اداری، نیازمند القاي یک فکر و اندیشه ی كاري می  باشند تا 
ضمن آموزش و آگاهي دادن به كاركنان، زمینه ی فرهنگ غني كار و بهره  وري را ایجاد نماید، 

به طوري كه كار براي زندگي و متعالي شدن، معنا شود، نه صرفاً براي معیشت و زنده ماندن.
1- B.berlson and Steiner.
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3.1.6. ضرورت توجه به معنویت و اعتقادات اسالمی در محیط كاری
مفهوم معنویت برای درک تغییر و تحّول سازمانی و به عالوه تشریح سیستم  های ارزشی و توسعه ی 
مدیریت و رهبری و توان مندی به كار برده می شود. معنویت در كار و سازمان به عنوان احساس 
كاری خاص برای انرژی دادن به افراد جهت انجام دقیق كارها در نظر گرفته می  شود. در دین 
اسالم، تنها چیزي كه مالک و معیار برتري افراد است، در درجه ی اول تقوي، و دوم، كار و عمل و 
رنج دست آن هاست. از نظر حضرت علی)ع(، یکي از مهم ترین ویژگي  هاي انسان مؤمن، پركاري 
است؛ در اوصاف متقین مي فرماید:  »به هیچ وجه از كارهاي اندک خویش خشنود نمي شوند، و 
كار بسیار خویش را نیز زیاد نمي شمارند، و بدین سان همواره نسبت به نفس خویش، بدبین و از 
كارنامه ی خود نگران اند)نهج  البالغه(. از دیدگاه اسالم، خداوند، ناظر همیشگي و تمام اعمال آدمیان 
است؛ حاال اگر انسان بتواند حضور خدا را درک كند، قطعاً چنین شخصي احتیاج زیادي به نگهبانان 

بشري نخواهد داشت و مسئولیت خویش را به درستی انجام خواهد داد. 
مدیران می توانند با اقداماتی از قبیل غنی  سازی شغلی و توانمندسازی كاركنان و توجه به لذت 
بخش كردن كار، ادراک كاركنان را از احساس معنا در كار، بهبود بخشند. تبیین واضح رسالت و 
چشم انداز سازمان برای كاركنان، نظرسنجی از كاركنان درباره ی ارزش های سازمان و تالش برای 
توجه به سالمت، روحیه و شرایط زندگی كاركنان نیز می  تواند به پذیرش بیشتر اهداف و ارزش های 
سازمانی از سوی كاركنان منجر گردد؛ بنابراین مدیران، هم باید به نیازهای معنوی افراد توجه داشته 
باشند، و هم جهت ایجاد یک جو سازمانی پویا و انگیزاننده با نهادینه  سازی اعتقادات اسالمی از 
طریق آموزش به كاركنان، تالش كنند. با چنین اقداماتی می  توان امیدوار بود كه كاركنان از انجام 
وظیفه در سازمان، لذت می  برند، راضی  ترند و رفتارهای شهروندی سازمانی بیشتری انجام می  دهند. 
محققان معتقدند ترویج معنویت در محیط كار، منافع و مزایایی دارد از قبیل: افزایش خالقیت، 
افزایش صداقت و اعتماد، افزایش حس تعامل شخصی، افزایش تعّهد سازمانی، بهبود نگرش های 
شغلی از قبیل افزایش رضایت شغلی، مشاركت شغلی و نیز كاهش نیات ترک محیط كار، افزایش 
اخالق و وجدان  كاری، كه همه ی این ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم، سبب بهبود عملکرد، 

سودآوری و اثربخشی سازمان می  گردند. 
معنویت در سازمان را از طریق راهکارهای فرهنگ سازمانی و تنظیم مأموریت و اهداف سازمان بر 
مبنای اعتقادات حاكم بر افراد سازمان می  توان بهبود داد. در این صورت، كاركنان، اشتراک بیشتری 
بین رفتارهای اعتقادی و فضای درونی سازمان، مشاهده می  كنند و به كارهای گروهی و سازمانی 
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تشویق می  شوند و می  توانند در انتقال اعتقادات خود به گروه و سازمان در فرآیند انجام وظایف شان، 
فعال باشند. 

با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی كشورمان، نگرش دینی از اهمیت خاصی برخوردار است 
و ضرورت توجه و گسترش بررسی ها در خصوص دین را می طلبد. تحقیقات گسترده ای در مورد 
رابطه ی  نگرش دینی با مفاهیمی از قبیل همسازی اجتماعی، شکیبایی، سالمت عمومی، عملکرد 
تحصیلی، درستکاری، رضایت شغلی انجام شده كه اكثریت قریب به اتفاق آن ها به همبستگی قوی 
بین نگرش دینی و متغیرهای وابسته رسیده اند كه همه ی این ها به دلیل تأثیر عمیق دین در تفکر، 
رفتار، شخصیت و... در فرد است )شکركن، 1384(. از این رو، ایمان و اعتقادات باعث افزایش 
روحیه ی انگیزش و وجدان  كاری و در نتیجه تعّهد شخصی و سازمانی و جلوگیری از اهمال و 

كم  كاری برای رسیدن به اهداف سازمان می  گردد. 
3.2. عوامل اقتصادی و سیاسی

3.2.1. موقعیت سازمان در كشور
 با نگاهي اجمالي به سازمان  هاي موفق كه قادر بوده اند سطح رضایت شغلی و بهره  وري خود را 
به میزان قابل توجهي افزایش دهند، مشخص مي شود كه این سازمان  ها معموالً متعلّق به كشورهایي 
هستند كه موقعیت آن ها در رقابت  هاي جهاني بسیار مطلوب است. وقتي كشوری در چنین شرایطي 
قرار مي گیرد، سازمان  هاي آن پویا مي شوند و انگیزه ی رشد و پیشرفت در كاركنان شان افزایش 
یافته و در نتیجه فساد اداری كاهش می  یابد )Saari and Timoth، 2004:395-407(. هر چه 
اوضاع سیاسي یک كشور از ثبات و پایداري بیشتري برخوردار بوده و آگاهي و اعتقاد سیاستمداران 
آن كشور نسبت به ارزش و اهمیت بهره وري ملي بیشتر باشند، اوضاع و احوال و زمینه هایي فراهم 
مي آید كه تالش مدیران براي دستیابي به حداكثر بهره وري سازماني نیز با توفیق بیشتري همراه 

مي گردد. 
3.2.2. اوضاع اقتصادي كشور

در مواردي كه اقتصاد یک كشور بیمار است، سازمان  هاي فعال در آن نیز مشکالت خاص خود 
را خواهند داشت و تالش مدیریت براي برقراري نوعي ثبات جهت افزایش معقول رضایت شغلی، 
بهره وري، كاهش فساد اداری و پیروي از برنامه ی منظم در ابعاد مختلف حیات سازماني، نتایج 

دلخواه را در بر نخواهد داشت )ساعتچی، 1382(.
3.2.3. نظام اداري كشور
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وقتي نظام اداري یک كشور كارآمد نیست، مدیران سازمان  ها درگیر مشکالتي نظیر فقدان مباني 
مشترک سازماندهي، توّرم كارمند، سازمان  هاي مشابه و موازي، ضعف تحقیقات در مسایل اداري، 
استفاده ی نادرست از منابع انساني، عدم تناسب بین صف و ستاد، عدم ثبات سازماني پست  هاي 
مدیریتي و نظایر آن هستند و تالش جهت دستیابي به رضایت شغلی و بهره وري بهینه در حد مورد 

انتظار مؤثّر واقع نمي شود.
اجتماعي  در شرایط  را  فعلي  اداري  نظام هاي  این كه مشکالت  براي  وبر،  ماكس  دیدگاه  از 
به ویژگي هاي  بوروكراتیک عملیاتي گردد. توجه  اقتدار  باید یک توسعه ی  باشیم،  پاسخ گو 
آرماني بوروكراسي مي تواند باعث افزایش سطح رضایتمندي و كارآمدي و كاهش فساد اداری 
در دستگاه هاي اجرایي گردد؛ البته در جامعه ی ما باید این ویژگي ها را بومي سازي كرد. یکي از 
ویژگي ها، وجود سلسله مراتب، اقتدار است؛ یعني هر مقام باالتر بتواند مقام مادون خود را تحت 
نظارت و كنترل قرار دهد. دومین ویژگي، قوانین مکتوب است كه باید حاكم بر رفتار همه در سیستم 
اداري باشد. عدم اجراي قانون، بي نظمي ایجاد مي كند و بي نظمي هم نارضایتي به وجود می آورد و 
نارضایتي هم باعث كاهش كارآمدي و در نتیجه فساد اداری مي گردد. سومین ویژگي، مربوط به 
مقامات اداري است كه باید تمام وقت و حقوق بگیر باشند. دوشغله بودن، تفکر مدیر را در جاهاي 
مختلف پخش مي كند و در نتیجه باعث مدیریت ناكارآمد مي شود. چهارمین ویژگي این ست كه 
باید میان وظایف مقامات اداري در سازمان، و بیرون سازمان تفکیک وجود داشته باشد. ویژگي 
دیگر در بوروكراسي آرماني این ست كه هیچ یک از اعضاي سازمان اداري، مالک منابع مادي ای 
كه در اختیارش قرارداده اند، نیست و می  بایستی به عنوان ابزار اجراي مأموریت به آن منابع نگاه كند. 
اگر بوروكراسي را به عنوان یک نظام اداري اثربخش تصور كنیم، اجراي دقیق یک بوروكراسي 
آرماني مي تواند رضایتمندي و كارآمدي را افزایش داده و منجر به كاهش فساد اداری گردد. البته 
در كنار اجراي بوروكراسي در سیستم اداري، ممکن است تشریفات زاید هم به وجود آید كه آن 

از معایب بوروكراسي است. 
یک مدیر براي افزایش كارآمدي، باید با مکانیزم هایي معایب بوروكراسي را از سیستم حذف 
كند. اگر تصمیمات براي معیارهاي عمومي گرفته شود و میل شخصي در تصمیمات اثر نداشته 
باشد، اثربخشي آن باالتر است. اداره ی كارآمد سازمان باید با ابزار علمي، و روانشناختي توأم 
باشد، در غیر این صورت، كارآمدي و رضایتمندي ایجاد نمی   شود. هدف از تمركززدایی، تالش 
براي ایجاد مشاركت مطلوب در سطح قواي مختلف كشور است. باید از تمركز قدرت در دست 
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نهادهاي حکومت مركزي جلوگیري كرد، و بخشي از اختیارات این مقامات را كه ماهیت محلي 
دارند، به سطوح محلي منتقل نمود. هدف دیگر تمركز  زدایی، انتقال پدیده ی پاسخ گویي به سراسر 
اركان قدرت است؛ باید این تمركز  زدایی در هر سطحي اعمال گردد و مردم در موقعیتي قرار گیرند 

.)Stewart، 2006(كه نسبت به تصمیم گیري خود، احساس مالکیت نمایند
3.2.4. نظام سیاسی مبتنی بر شفافیت

قوانین باید به گونه اي شفاف، مسأله ی پاسخ گویي مالي را مشخص كند. به عبارتي، سازوكار الزم 
و روشني در پاسخ گویي مالي براي همه ی بخش هاي عمومي یا خصوصي كشور، پیش بیني شود. 
چنین قوانیني با درجه ی شمولیت همگاني، باید از پایین ترین اركان اجرایي تا باالترین ركن قدرت 
را در بر گیرد. باید تمام هزینه ها روشن، واضح و شفاف و به اطالع عموم رسانده شود. به فراموشي 
سپردن پاسخ گویي مالي، مقدمه ی فساد خواهد بود. فساد، تخریب و تباهي در نهادها را به وجود 
مي آورد و اعتماد ملت را از اركان قدرت، سلب خواهد كرد، در صورت فقدان پاسخ گویي، حتي 
درگیر شدن یک فرد با فساد، مانند مرضي مُسري سایر اركان را در برخواهد گرفت. در صورت 

شفافیت مالی، كسی جرأت اقدام به فساد اداری را پیدا نخواهد كرد. 
3.2.5. نظام سیاسی مبتنی بر مشاركت كاركنان در تصمیم  گیری  ها و سیاستگذاری  ها 

دسترسی به اطالعات، كمک بزرگی به درک و تشخیص كاركنان می نماید كه چه چیزهایی باید 
تغییر یا بهبود داده شوند. كاركنان همچنین نیازمند وجود سازوكارهایی هستند كه از طریق آن بتوانند 
به طور سودمند و اثربخش بر پایه ی موازین منطقی پاسخ گو باشند. از طرف دیگر، قانونگذاران و 
سیاستگذاران نیز نیازمند وجود سازوكارهایی هستند تا ترجیحات و منافع گوناگون كاركنان را به 
دست آورده و با یک دیگر تجمیع كنند. به كاركنان باید فرصت تفکر، مباحثه و اظهارنظر داد 
و آن ها اجازه یابند كه در زمان طراحی و تدوین این لوایح و سیاست  ها در جلسات كمیته  ای و 

.)3-UNDP، 1997: 2( مشورتی، مشاركت داشته باشند
3.3. عوامل انسانی و شخصیتي 

3.3.1. احراز پست  های اداری بر مبنای صالحیت
در تمام كشورها به ویژه كشورهاي توسعه یافته، براي پست  هاي اداري و سازماني، شرایط احراز، 
معرفي مي  گردد، و انتخاب و انتصاب افراد بر مبناي شرایط مزبور صورت مي  گیرد. در محتواي 
شرایط احراز موقعیت  هاي اداري و دولتي، بخشي به ویژگي  هاي شخصیتي مدیر اختصاص داده 
شده است، علت آن نیز به اهمیت و نقش ویژگي  هاي شخصیتي مدیران است كه در رفتارهاي 
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سازماني از خود نشان مي  دهند. اگر بر مبناي رفیق بازي یا رشوه، فردي براي پستي انتخاب شده 
و شرایط آن را نداشته باشد، بروز فساد، امري اجتناب ناپذیر است. افرادي كه به طور كلي داراي 

نگرش منفي هستند، همیشه از هر چیزي كه مربوط به شغل است، شکایت دارند. 
در سال 1955 میالدی، برایفیلد و كروكت، ثابت كرده  اند كه رضایت شغلي نتیجه ی فرآیند انگیزش 
جامع است. از این دیدگاه، انگیزش عبارت است از فعالیت و هدایت انرژي و رفتار، در حالي كه 
رضایت شغلي، پاداش رفتار است. وقتي اعضای سازماني از كار رضایت پیدا مي  كنند، میزان غیبت و 
 .407-Saari and Timoth، )2004:395( تأخیر در كار و حتي ترک خدمت كاهش مي  یابد
در حقیقت، رضایت شغلي مي  تواند براي كاهش تخلّفات و فساد اداری در سازمان، تعیین كننده 

باشد. 
3.3.2. دسترسي به منابع و اطالعات علمي

در كشورهایي كه امکان دسترسي افراد به آخرین اطالعات و دستاوردهاي علمي در زمینه هاي 
گوناگون، با سهولت بیشتري انجام مي گیرد، سازمان  ها نیز از این منابع در جهت آشنایي كارشناسان 
خود با پیشرفت  هاي فزاینده ی علمي و استفاده از آن براي افزایش رضایت شغلی و بهره  وری، 
با سهولت بیشتري بهره مي گیرند. وقتي دسترسي به منابع و اطالعات علمي مشکل است، تمایل 
كارشناسان سازمان  ها و امکان آنان براي دستیابي به اطالعات مزبور، كاهش مي یابد و در نتیجه، 

احتمال افزایش بهره وري در سازمان  ها نیز كمتر مي شود.
3.3.3. بهره گیري از نیروي كار متخّصص در كشور

 در مواردي كه مدیریت سازمان  ها نسبت به لزوم و اهمیت بهره گیري از نیروي كار متخّصص و 
كارورزیده در ابعاد مختلف حیات سازماني، آگاهي و بینش پیدا مي كنند، و براي حل مشکالت 
كار و افزایش بهره وري سازمان، كارشناسان موجود در كشور را شناسایي و در رابطه با اثربخش  تر 
كردن دستگاه  ها و وسایل كار، روش هاي انجام دادن وظایف شغلي و توانمندتر كردن نیروي انساني 
سازمان به كار مي گیرند، احتمال افزایش بهره وري، نیز رضایت شغلی، بیشتر مي شود )پیمان، 1374(. 
وقتي مدیران سازمان  ها با شیوه هاي درست بهره گیري از افراد متخّصص آشنا نیستند و مزایاي این 
نوع به كارگیري را نمي شناسند، احتمال افزایش رضایت شغلی و بهره وري نیز در چنین سازمان  هایي 

كاهش مي یابد.
3.3.4. ایجاد تعّهد در كاركنان

یک كارمند متّعهد برای سازمان، فوق  العاده ارزشمند است. او می  تواند با انجام به موقع كارها و 
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حس مسئولیت، در كاهش فساد اداری مؤثّر باشد. مدیران می  توانند با برآورده كردن نیازهای اساسی 
كاركنان، برقراری اعتماد متقابل میان خود و آن ها و ایجاد یک فرهنگ عاری از سرزنش، آن ها را 
نسبت به سازمان متّعهد كنند. تا زمانی كه نیازهای روحی و روانی كارمندان برآورده نشود، هرگز 
به طور كامل نسبت به سازمان احساس تعّهد نخواهند كرد. تنها متّعهد ساختن كاركنان به سازمان 
كافی نیست، بلکه باید تعّهد آن ها را همواره حفظ كرد )احدی نیا، 1384: 3(. یکی از مؤثّرترین 
راه  های حفظ تعّهد در كاركنان و نگه داشتن آن ها در سازمان، غنی  سازی شغل و افزایش انگیزه 
است. قدردانی از افراد به خاطر عملکرد برترشان، انگیزه  ای در حفظ تعّهد و ایجاد رضایت شغلی 

آن ها است. 
3.4. عوامل اداري و سازماني 
3.4.1. عوامل درون سازمانی 

الف( حقوق و دستمزد: مطالعات الک1 نشان مي  دهد كه حقوق و دستمزد، عاملی تعیین  كننده 
برای رضایت شغلي است؛ به ویژه زماني كه از دیدگاه كارمند، این پرداخت منصفانه و عادالنه باشد 

 .)367-leap & crion,1989: 366(
 ب( ترفیعات: ترفیعات شامل تغییر مثبت در حقوق )حقوق باالتر(، آزادی عمل كمتر مورد 
سرپرستي قرار گرفتن، چالش كاري و مسئولیت و آزادي بیشتر در تصمیم  گیري است. به علت 
این كه ارتقا، میزان ارزش فرد را براي سازمان نشان مي  دهد )به ویژه در سطوح عالي  تر(، ترفیع فرد، 

منجر به افزایش روحیه وي مي  گردد.  
ج( سیاست  های     سازماني: ساختار دیوانساالرانه براي فردي كه داراي سبک رهبري دموكراسي 
است، مناسب نیست و عالوه بر آن، سیاست  های سازماني نیز در رضایت شغلي تأثیر مي  گذارد. 
سیاست  های غیرمنعطف، باعث برانگیختن احساسات منفي شغلي، و سیاست منعطف، باعث 

رضایت شغلي و كاهش فساد اداری مي  گردد.
3.4.2. فنّاوری

فنّاوری معموالً داراي دو بعد است؛ یکي سخت  افزار و دیگري نرم  افزار. سخت  افزار، نمایانگر 
بُعد مادي ماشین آالت، ابزار و امکانات است، و بُعد نرم  افزار، بیانگر دانش و فّن به كارگیري 
ابزار و امکانات مزبور است. از طرفي، سازمان پدیده  اي است كه فعالیت  هاي انساني را در قالب 
فنّاوری  هاي مختلف، نظم و شکل مي  بخشد. انتخاب و به كارگیري نظام فني در هر سازمان، 
بر اساس اهداف مورد انتظار و نحوه ی تخّصصي كردن اطالعات، مهارت  ها و وسایل و ابزار مورد 
 1- Locke.
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نیاز، همچنین چگونگي روش هاي تحلیل اطالعات انجام مي  پذیرد. جذب فنّاوری پیشرفته در تولید، 
عامل بسیار مهمي در افزایش رضایت شغلی و بهره  وري است. تطابق میان فنّاوری مورد استفاده با 
نیازهاي سازماني از مواردي است كه سازمان  ها باید در انتخاب و استفاده از آن، دقت كافي داشته 
باشند)resek,2004: 2(. اگر فنّاوری به صورت مجرد و تنها در سازمان مورد نظر باشد، و ارتباط 
آن با دانش فني كاركنان و سطح فنّاوری مورد نیاز مورد بررسي قرار نگیرد، نه تنها موجب افزایش 
بهره  وري نخواهد گردید، بلکه هزینه  ها را افزایش و سطح رضایت كاركنان را كاهش می  دهد و 

در نهایت، فساد اداری را نیز به دنبال خواهد داشت. 
3.4.3. مدیریت و رهبري اثربخش در سازمان

در سازمان  ها باید مسئولیت هاي خطیر و سنگین مدیریت در همه ی سطوح )پایه، میاني و عالي( 
به افرادي سپرده مي شود كه ضمن برخورداري از ویژگي هاي شخصیتي خاص، شیوه هاي رهبري 
و مدیریت مناسب را به كار گیرند و با مفاهیم جدید مدیریت و رهبري در سازمان ها نیز آشنا 
باشند )ساعتچی، 1389: 22(. تا هنگامي كه شیوه هاي علمي و اثربخش ارزیابي جامع عملکرد شغلي 
كاركنان را به كار نگیریم، قادر به جدا ساختن یا تمیز بین كاركنان مستعد و كوشا و كاركنان نامستعد 

و غیركوشا، نخواهیم بود.
مهم ترین خصوصیات مدیریت اثربخش عبارتند از: مدیر، از ارتباطات متقابل   واحد خود و بقیه ی 
سازمان، همچنین از ارتباطات متقابل بین سازمان و محیط خارجي آن مطلع است؛ از خدمات و 
تولیدات سازمان اطالع دارد، و تاریخچه ی سازمان را مي  داند؛ از لحاظ تکنیکي )مهارت فني( ماهر 
است؛ از حقایق سیاسي داخلي سازمان اطالع دارد؛ به خوبي مي  داند كه در تمام بخش هاي سازمان 
چه مي  گذرد؛ از جایگاه خویش در سازمان به خوبي آگاه است؛ به طور مداوم با افراد بخش هاي 
دیگر سازمان كه برحسب مورد با كار او در ارتباط اند، مالقات مي  نماید، و از قدرت خود در كل 

سازمان با اطالع است؛ نفوذ روي زیردستان خود دارد و اهداف سازمان را خوب مي  شناسد. 
3.4.4. مشاركت و همکاری

در فرایند تغییر، درگیری فعال تمام كاركنان برای ایجاد جّو مساعد و نگرش به كار جهت افزایش 
رضایت شغلی، دارای اهمیت است. مشاركت نه تنها به تحّول سازمان  ها كمک می  كند، بلکه درعین 
حال اثر عمیق آموزشی دارد. كاركنان می  توانند از طریق مختلف نظیر گروه  های كاری، گروه  های 
اتاق فکر، هسته  های كیفیت و كارهای رسمی و غیر رسمی مربوط به روابط كارمند- مدیریت و... 

به مشاركت گرفته شوند.
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اقداماتی كه روی همکاری و ارتباطات تمركز كند، به كاركنان اجازه می  دهد تا با همدیگر 
موفق  تر عمل كنند. اگر ابزاری تهیه كنیم كه به كاركنان اجازه دهد مؤثّرتر كار كنند، فضای نوآوری 
و خالّقیت و رضایت شغلی ایجاد خواهد شد. براون1  بیان می  دارد، مشاركت در صورتی رضایت 
شغلی كاركنان را افزایش می  دهد كه از آن به عنوان عاملی برای انگیزش استفاده شود و آن ها بتوانند 
بر كار همکاران نیز نظارت داشته باشند، كه این خود، نوعی مدیریت است. كیفیت و شیوه ی رهبري 

بر میزان تولید، كارایي، رضایت كاركنان و روحیه ی آن ها، ثأثیر بسزایي دارد. 
در نظام نوین مدیریتي، اگر چه تصمیم  گیرنده نهایي مدیریت سازمان است، ولي اطالعات الزم 
جهت اخذ تصمیم نهایي، مدیران، از مغزها و تجربیات بسیار با ارزش كاركنان خود به صورت 
پیشنهادهاي سازمان یافته دریافت مي  نمایند. مدیران در حالي كه مسئولیت نهایي واحدي را كه به 
سرپرستي آن گمارده شده  اند، بر دوش دارند، در كارگرداني عملیات با كساني كه به راستي كار را به 
انجام مي  رسانند، مشاركت مي  كنند. نتیجه ی این رویه آن است كه كاركنان به احساس درگیر بودن 
در رسیدن به اهداف سازمان دست مي  یابند و خود را به عنوان عضو داراي مسئولیت سازمان و سهیم 
در منافع و مضار آن مي  بینند، و در نتیجه، سعی می  كنند كه با مشاركت بیشتر به افزایش بهره  وری و 

 .) Grimsrud & Gunnes,2003( كاهش فساد اداری سازمان خود كمک شایانی بنماید
3.4.5. شیوه هاي علمي و جامع ارزیابي عملکرد شغلي كاركنان

ارزیابی عملکرد، فرایندی است كه به سنجش و اندازه گیری، ارزش گذاری و قضاوت درباره ی 
عملکرد در طی دوره ای معین می پردازد. بهبود مستّمر عملکرد سازمان  ها، نیروی عظیم هم  افزایی 
ایجاد می  كند كه نیروی مزبور می  تواند پشتیبان برنامه ی رشد و توسعه و ایجاد فرصت  های تعالی 
سازمانی شود. بدون بررسی و كسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف، و بدون شناسایی 
چالش های پیش روی سازمان و كسب بازخور و اطالع از میزان اجرای سیاست  های تدوین شده و 
شناسایی مواردی كه به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میّسر نخواهد شد. تمامی موارد 

مذكور بدون اندازه  گیری و ارزیابی امکان  پذیر نیست. 
لرد كلوین، فیزیکدان انگلیسی، در مورد ضرورت اندازه  گیری می  گوید: هرگاه توانستیم آن چه را 
كه درباره اش صحبت می  كنیم، اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام بیان نماییم، می  توانیم ادعا كنیم 
درباره ی موضوع مورد بحث، چیزهایی می  دانیم. در غیر این صورت، آگاهی و دانش ما   ناقص بوده 

و هرگز به مرحله ی بلوغ نخواهد رسید. 
ارزیابي عملکرد كاركنان با این هدف صورت مي  گیرد كه فرایند هدف گذاري صحیح، توسعه 
1- Brown.
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و فرایند بهبود دائمي، تقویت یافته، و مدیریت امور و توسعه ی مدیریت علمي بهبود حاصل نموده، 
استفاده ی بهینه از منابع به خصوص منابع انساني-كه امروزه مهم ترین سرمایه ی تأثیرگذار در فرایند 
توسعه است - و ارتقای توان دستیابي به اهداف و در نتیجه اثربخشي آن ها میسر گشته، تصمیم  گیري  ها 
دقیق  تر گردیده، مشاركت جامعه با مجموعه ی دولت و دستگاه  هاي اجرایي افزایش یافته و در نهایت 
 Drummond &(پذیرش تغییر و تحّول در جامعه و به تبع آن در مجموعه دولت نهادینه گردد

 .)209-Stone ، 2007:207
تنظیم  و  تدوین  استراتژي  ها،  و  كالن  اهداف  مأموریت  ها،  رسالت  ها،  بررسي  یا  و  تدوین 
با  شاخص هاي ارزیابي عملکرد، تدوین و برقراري معیارهاي )استانداردها( عملکردي مرتبط 
شاخص هاي ارزیابي، ابالغ و اعالن انتظارات و شاخص هاي ارزیابي به ارزیابي شونده، اندازه  گیري 
عملکرد واقعي، مقایسه ی عملکرد واقعي با استانداردهاي هر شاخص، اعالم نتایج و نحوه ی نیل 
آن ها با ارزیابي شونده و اقدام به منظور به كارگیري عملیات اصالحي جهت بهبود مستمر عملکرد 
ارزیابي شونده از طریق مکانیسم بازخورد در فرایند ارزیابی عملکرد كاركنان، حائز اهمیت اند. وقتي 
كاركنان سازمان اطمینان حاصل كردند تنها تالش، پشتکار، لیاقت و شایستگي آنان موجب رشد 
آنان در سازمان مي شود، كارایي شخصي خود را افزایش مي دهند و با دلگرمي بیشتر در جهت 

افزایش بهره وري سازماني، تالش مي كنند. 
3.4.6. عوامل محیطي كار

الف( سبک سرپرستي: هر جا كه سرپرستان با كاركنان رفتاري حمایتي و دوستانه داشته  اند، 
رضایت شغلي نیز زیاد بوده است.  

ب( گروه كاري: اندازه ی گروه و كیفیت ارتباطات متقابل شخصي در گروه، نقش مهمي در 
رضایت كاركنان دارد. هر چه گروه كاري بزرگتر باشد، رضایت شغلي نیز كاهش مي  یابد؛ زیرا 
ارتباطات متقابل شخصي ضعیف  تر شده و احساس همبستگي كمرنگ  تر، و نهایتاً شناخت تمامي 
افراد مشکل مي  شود؛ همچنین گروه كاري به عنوان یک اجتماع، سیستم حمایتي- احساسي و 
روحیه  اي براي كاركنان محسوب مي  شود. اگر افراد در گروه داراي نگرش ها و باورهاي مشابه 

باشند، جّوي را به وجود مي  آورند كه در سایه ی آن، رضایت شغلي فراهم مي  گردد. 
ج( هر چه شرایط كاري مطلوب  تر باشد، رضایت شغلي ایجاد می  گردد؛ زیرا در شرایط كاري 

مطلوب، آرامش فیزیکي و رواني بهتري براي فرد فراهم مي  شود.
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5. نتیجه  گیری و توصیه  های سیاستی 
انسان در همه ی سازمان  ها یکی از عوامل مهم در پیشبرد اهداف سازمانی تلقی می  شود. در جهت 
نیل به افزایش رضایت شغلی وكارایی، مدیران سازمانی باید عوامل پیش  گفته )فرهنگی و اعتقادی، 
اقتصادی و سیاسی، شخصیتی و انسانی، و اداری و سازمانی( را شناسایی نموده، سپس برای تأمین این 
عوامل در جهت افزایش كارایی، همت گمارند. از این رو، مدیران دستگاه هاي اجرایی مي بایستي 
ضمن تعامل و همکاری با سازمان بازرسی كل كشور به عنوان مهم ترین نهاد نظارتی، و برخورد قاطع، 
سریع و به موقع با تخلّفات و مفاسد اداري نسبت به بررسي ریشه اي آن و انجام اقدامات پیشگیرانه 
)فراهم نمودن محیط مناسب كاري و شغلي، تناسب فرد با شغل، پرداخت حقوق، مزایا و پاداش هاي 
متناسب با عملکرد افراد، استقرار نظام هاي ارزیابي عملکرد كارآ و مؤثّر و صحیح(، همچنین انجام 
پیمایش ها و ارزیابي هاي دوره اي از سنجش مؤلّفه هاي حاكم بر رضایت شغلي، زمینه هاي ایجاد 

احساس بي عدالتی و اجحاف در میان كاركنان و نهایتاً ارتقای رضایت شغلي را فراهم آورند.
بهترین و بیشترین كمکی كه سازمان بازرسی كل كشور می تواند به دستگاه های دولتی انجام 
دهد، این است كه چه اقداماتی انجام گیرد تا كارمندان دولت، احساس رضایت بیشتر نموده و 
فضای اداری برای شان دلنشین  و امیدواركننده تر باشد و انگیزه ی كارامدی شان  افزایش یابد. مهم 
این است كه در فضای دیوانی موجود در كشور و با همین ساختار و فرهنگ موجود)در میان 

رضایت مندی شغلی
و 

فساد اداری 

عوامل اقتصادی و سیاسی
- موقعیت سازمان در كشور

- اوضاع اقتصادی كشور
- نوع نظام سیاسی )مدیریت مشاركتی، 

شفافیت و ...( 

عوامل فرهنگی و اجتماعی
- فرهنگ جامعه و فرهنگ سازمانی

- وضعیت روانی مردم
- آموزش و انگیزش

- اعتقادات اسالمی

عوامل انسانی و شخصیتی
- ویژگی های شخصیتی مدیر

-دسترسی كاركنان و مدیر به منابع علمی
- نیروی كار متعهد و متخصص

عوامل اداری و سازمانی
- عوامل درون سازمانی)فناوری، مشاركت، 

مدیریت و رهبری اثربخش در سازمان و شیوه 
ارزیابی عملکرد شغلی كاركنان و ...(

-عوامل محیطی كار) گروه كاری، نوع رابطه(
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مشتریان، كاركنان، مدیران و انتظارات( تطابق و هماهنگی بیشتری جهت دستیابی به راه  حل صحیح، 
منطقی، واقعی و كاربردی ایجاد شود. برخی مواقع، كارمند نمی تواند پاسخ مناسبی به مشتریان و 
مراجعین بدهد به این دلیل كه مراجعین هم انتظارات و توقعات زیادی دارند و انتظارات مزبور 
ممکن است خارج از تعّهدات و رسالت سازمانی كارمند باشد. از آن جایی كه كارمند نمی تواند 
خود به طور مستقل و عملی پاسخ گو باشد، موجب نارضایتی مشتری یا مراجعه كننده می گردد و 
همین نارضایتی در روحیات خود كارمند نیز تأثیر می گذارد و عامل مهمی در نوع رفتار كارمند در 
برخوردهای بعدی با ارباب رجوع می شود. در»سیاست های كلی نظام اداری« ابالغی از سوی مقام 
معظم رهبری)مدظله  العالی(، مالحظات و محورهای بسیار اساسی مطرح شده كه در صورت اجرای 
دقیق آن، افزایش عملکرد، بهره وری و تحصیل رضایت بیشتر مشتریان نظام اداري را به دنبال دارد. 
از این رو، عالوه بر عوامل پیش  گفته ی مؤثّر در رضایت شغلی كاركنان، توجه به توصیه  های سیاستی 

زیر  ضروری می  نماید:
1.5. مدیران و مسئولین دستگاه  های اجرایی به منظور افزایش میزان رضایت مندی و انگیزه ی شغلي 

كاركنان برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی و تخلّفات اداری، به موارد ذیل توجه كنند:  
-  در نظرگرفتن نیازهاي مادي كاركنان از جمله حقوق دریافتي ماهیانه، امکانات و تسهیالت 

رفاهي.
-  در نظرگرفتن نیازهاي غیرمادي كاركنان از جمله مورد تشویق قراردادن آن ها به هنگام موفقیت 
در كار، ایجاد انگیزه مبني بر این كه شغلي كه در سازمان دارند، حائز اهمیت است، به كارگیري 

تمامي استعدادهای )تجارب و تخّصص( آن ها در كار و ارزش قائل شدن سازمان براي آن.
-  توجه به نوع روابط و مناسبات شغلي كاركنان با یک دیگر در محیط كار و برخورد جّدي با 

روابط و مناسبات شغلي نامناسب كاركنان نسبت به یکدیگر. 
-  توجه به محیط فیزیکي كاركنان و در نظرگرفتن اقدامات الزم به منظور با نشاط ساختن محیط 

كار در حّد توان و امکانات سازمان. 
-  بازنگري و تدوین مجّدد سیستم ارتقای شغلي در سازمان  ها )اكثریت كاركنان سازمان ها از 

سیستم ارتقای شغلي موجود رضایت ندارند(.  
-  احترام به كاركنان بر اساس لیاقت، شایستگي و كفایت آنان و آفرینندگي در محیط كار با 

حمایت هاي مادي و معنوي آن ها.
-  ایجاد روحیه ی همکاري و مشکل  گشایي در سازمان و باور داشتن آن ها توسط مدیران و 
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كاركنان.
-  اهتمام و حمایت در خصوص مدیریت مشاركتي و این كه كاركنان از استحکام شغل خود در 

سازمان اطمینان كامل داشته باشند تا با روحیه ی بهتري به كار بپردازند.
-  برخورد جّدي با آن دسته از كاركناني كه مبادرت به ایجاد روابط به جای ضوابط و زیر پا 
گذاشتن حقوق افراد در سازمان مي  كنند )این امر مستلزم آن است كه مدیران و مسئولین سازمان 
این اعتماد را در آن ها به وجود آورند كه كاركنان به راحتي بتوانند خواسته  هاي خود را با مدیران در 
میان بگذارند، و در صورت مشاهده ی رابطه  بازي و حق  كشي، بتوانند موارد فوق را بازگو نمایند، و 
مسئولین با آن موارد برخورد مناسب و جدي به عمل آورند. ایجاد صندوق انتقاد  و پیشنهاد مي  تواند 

در این زمینه راهگشا باشد(. 
-  در دستگاه  های اجرایی، تخصیص پست  ها به كاركنان بر اساس میزان تحصیالت، تجارب و 

توانایي كاركنان صورت پذیرد. 
-  نظارت بر چگونگي پرداخت مزایا و نیز واگذاري امکانات رفاهي به كاركنان و نیز تشویق ها و 

نیز تنبیه های  سازماني كاركنان. 
2.5. مدیران و مسئولین دستگاه  های اجرایی به منظور افزایش بیشتر میزان مشاركت سازماني 

كاركنان، ضروری است به موارد زیر توجه كنند:   
-  برگزاري دوره  هاي آموزشي براي كاركنان سازمان به منظور آموزش چگونگي مشاركت در 

فرایند كار )تصمیم گیري، اجرا و نظارت(.
-  توجه به تعامالت اظهاري كاركنان و ابعاد آن در محیط كار. 

3.5. مدیران و مسئولین دستگاه  های اجرایی برای افزایش میزان تعامل اظهاري كاركنان سازمان 
در محیط كار، ضروری است مهارت  هاي ارتباط بین فردي را در همه كاركنان خود، ایجاد و 
تقویت كنند. این مهارت  ها براي تبادل ثمربخش اطالعات و افکار میان كاركنان الزم االجراست؛ 
كاربرد آن ها به كاركنان كمک مي  كند تا به وظایف خود به شکل مؤثّرتري عمل كنند. این 
تقویت  كننده  هاي ارتباط رفتار بین فردي عبارتند از: توصیف كردن، برابري  نگری، پذیرش نظرات 

دیگران، مسأله  محوري، حسن  نیت و همدلي. 
4.5. مدیران و مسئولین دستگاه  های اجرایی به منظور كاهش احساس بیگانگي از كار كاركنان 

سازمان در محیط كار، به موارد زیر توجه كنند: 
-  به كاركنان اجازه داده شود تا از ابتکار، مهارت و استقالل عمل فردي خود در چگونگي انجام 
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كار استفاده كنند؛ البته این امر، خود مستلزم پیاده شدن سبک مدیریتي مشاركتي در سازمان است.
-  استقالل شغلي به واسطه ی در اختیار گذاشتن فرصت  هاي مناسب جهت به كارگیري استعدادها 
و خالقیت  ها در انجام كارهاي غیرتکراري و خالق، مي  تواند از میزان احساس بیگانگي كاركنان 

از كار، بکاهد.
-  به كاركنان اجازه داده شود تا بر فرایند كار خویش، نظارت و كنترل داشته باشند. 

برخورداري از كاركناني متّعهد و وفادار و دارای رضایت شغلی، مهم ترین عامل موفقیت در هر 
سازمان است. اولویت اصلي هر سازمان، باید جلب و حفظ كاركنان متّعهد و احساس رضایت 
شغلی آنان باشد. ناكامي در تحقق این امر، به معناي از دست دادن كارایي، عدم رشد و از دست 
دادن كسب و كار است. به طور كلی، ایجاد رضایت شغلی و به تبع آن كاهش فساد اداری، بستگی 
به عوامل متعدد فرهنگی و اعتقادی، اقتصادی و سیاسی، اداری و سازمانی، و شخصیتی و انسانی 
دارد كه در كنار هم، موجب حصـول نتیجه ی مطلوب می  شوند و چه بسا نبود یک عامل، فرد را در 

زمره ی اشخاص ناراضی از شغل خویش قرار می  دهد. 
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نسبت عوامل سازمانی - مدیریتی و فساد اداري - مالي 
در سازمان هاي دولتي

رضا مرادی حقیقت1
حسن تبیانیان2

ظهور فساد اداری، قدمتی به درازی جامعه ی بشری دارد و رابطه ی آن با توسعه ی نظام سیاسی، مستقیم است، 

تا جایی كه پیدایش آن می تواند موجب اخالل در نظام سیاسی كشور گردد. در یک نظام اداری فاسد، كارمندان 

از موقعیت انحصاری خود در ارائه ی خدمات بهره می گیرند، و با شغل خود به تجارت می پردازند، كه این امر 

عالوه بر آسیب زدن به توسعه، مانع رشد رقابت سالم و عدالت اجتماعی می شود.

 بررســی ریشه های فســاد اداری، ما را به دالیلی رهنمون می سازد كه موجد محیطی است كه در بستر آن 

عوامل انســانی جرأت می یابند تا به راحتی با سوء استفاده از موقعیت شغلی ایجاد شده، دست به اقداماتی بزنند 

كه در پرتو آن، حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان، نقض، و یا حق مسلم فرد یا گروهی به آسانی 

پایمال یا به ناحق به دیگری واگذار شود. برخی از این دالیل را در ابهام مقررات قوانین و روش ها، كیفیت كار 

نظام دیوان ساالری، سطح دستمزدها در بخش دولتی، سیستم تنبیه و مجازات و نظارت های سازمانی می توان دید 

كــه با مطالعه ی دقیق و رفع آن، می توان امیدوار به اصالح نظام اداری بود. با توجه به اهمیت وجود نظام اداری 

ســالم و اثرات آن در توســعه ی كشور، نگارندگان این سطور، سعی دارند با استفاده از روش تحقیق تاریخی و 

توصیفی، به بررســی مفهوم فســاد اداری، علل موجده و آثار آن بپردازند تا اهمیت مبارزه با این پدیده ی شوم، 

هرچه بیشتر تبیین شود.

واژه هاي کلیدي: فساد اداري - مالي، سازمان هاي دولتي، عوامل مدیریتي و سازماني، 

تخّلفات اداری

1- كارشناسی ارشد مدیریت، سربازرس اداره  كل بازرسی استان سمنان.
2- دانشجوی دكتری مدیریت دانشگاه سمنان، بازرس اداره  كل بازرسی استان سمنان.
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مقدمه
فساد اداری، پدیده ای نوین نیست، پیدایش و گسترش آن، قدمتی به اندازه ی تاریخ اجتماعات 
بشری و تاریخ سازمان ها و نهادها دارد. فساد از عوامل اصلی بازماندن نهادها و جوامع از دستیابی به 
اهداف و از موانع اساسی رشد و تکامل آن ها به شمار می آید. به همین دلیل، همواره كسانی كه به 
فکر سالمت نظام اجتماعی بشر و رشد و تکامل آن بوده اند، در اندیشه ی پیشگیری و مبارزه با این 
پدیده ی شوم اجتماعی افتاده اند. از سوی دیگر، می توان بیان داشت كه فساد مسأله اي است كه در 
تمام ادوار گریبانگر دستگاه ها و سازمان ها بوده، و چالش  اصلی اندیشه ی بسیاري از دانشمندان و 
متفکران سیاسي را تشکیل مي داده است. فساد اداري نیز به عنوان یکي از عمومي ترین اشکال فساد، 
پدیده اي است كه مرزهاي زمان و مکان را در نوردیده و با این ویژگي نه به زمانی خاّص تعلق دارد 
و نه مربوط به جامعه  ای ویژه. در واقع مي توان گفت، فساد اداري، پدیده اي همزاد حکومت هاست؛ 
یعني از زماني كه فعالیت هاي بشر شکل سازمان یافته و منسجمي به خود گرفت، از همان زمان، 
فساد اداري نیز همچون جزء الینفکي از متن سازمان ظهور كرد؛ بنابراین مي توان فساد را فرزند 
ناخواسته ی سازمان تلقي نمود كه در نتیجه ی تعامالت گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسبت 
تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است. فساد اداري، بخشی از مجموعه مسایلي است 

كه سازمان ها در دوره ی عمر خود به ناگزیر آن را تجربه مي كنند. 
در این قسمت كه به كلیّات پژوهش اختصاص یافته، تالش گردیده تا تدوین چهارچوب الزم 
براي ورود به پژوهش و به تصویر كشیدن كلیات آن تحقق یابد. در این راستا، با تشریح بیان مسأله، 
موضوع فساد اداري - مالي معرفي شده و دغدغه هاي اصلي و مسأله ی پژوهشي كه محقق را وادار به 
جستجو و انجام پژوهش حاضر نموده، تشریح گردیده است. بر این اساس، آن چه به عنوان دغدغه ی 
اساسي مطرح بوده، گام برداشتن در حوزه ی عوامل مدیریتي و سازماني مؤثّر بر فساد اداري - مالي 
و گشودن دریچه اي نو براي مدیران سازمان ها جهت درک بیشتر مصادیق و عوامل مؤثّر و بازدارنده 
از فساد اداري - مالي و رابطه ی فیمابین و تأثیر و تأثر آن ها در درون سازمان ها از طریق مدل سازي 
این روابط بوده تا با فهم عوامل مؤثّر و بازدارنده از فساد، راهکارهاي الزم برای پیشگیري یا مبارزه با 

فساد اداري - مالي در سازمان هاي دولتي به دست آید. 
در این فصل، ضرورت انجام پژوهش از چند بُعد مورد بررسي قرار گرفته است. از یک سو 
با مطالعه ی تحلیل تاریخي فساد در تمدن هاي باستان، مانند ایران، یونان، روم، چین، مصر و هند، 
مشخص گردیده كه فساد در جوامع بشري، قدمتي به اندازه ی تمدن داشته و اكنون نیز یکي از 
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مسائل مبتال به كشورهاي جهان سوم است كه در بروز نابساماني ها و جنگ ها و قیام علیه تمدن هاي 
حاكم، نقش دارد. از سوي دیگر، آسیب ها و پیامدهاي فساد اداري - مالي در سطح جامعه و 
سازمان ها به لحاظ فردي، اجتماعي، اقتصادي، سیاسي و فرهنگي، بیانگر این موضوع است كه فساد، 
در سازمان ها، تبعات بسیار منفي به دنبال داشته و ضمن آلوده ساختن كاركنان سالم و ایجاد جّو 
دلسردي و بي اعتمادي، صداقت و امانت آن ها را زیر سؤال برده، و كیفیت خدمات عمومي را پایین 
مي آورد، به گونه اي كه مدیران را به فکر مبارزه با این پدیده  ترغیب ساخته است. در این بخش، 
همچنین ضرورت آسیب شناسي پدیده ی فساد اداري - مالي با رویکرد پیشگیري نیز بررسي شده و 
مشخص گردیده است كه برخورد با این پدیده، از حیث ممانعت یا درمان آن، از اصول علمي الزم 
برخوردار نبوده و به جاي پیشگیري، به طور عمده، درمان هدف قرار داده مي شود. بنابراین براي 
به دست آوردن درک بهتري از عوامل بازدارنده از فساد اداري -  مالي، ضروری است تا چنین 

پژوهش هایي به اجرا درآید. 
در نهایت با تبیین دغدغه هاي مسئوالن عالي رتبه ی نظام در خصوص لزوم مبارزه با فساد اداري - 
مالي، و بیان آماري از سازمان شفافیت بین المللي كه به استناد آن رتبه ی ایران ساالنه به لحاظ فساد 
در بین سایر كشورها نزول مي یابد، براي پیشگیري یا مبارزه با فساد اداري - مالي چاره اي جز بررسي 

دقیق تر ابعاد موضوع در داخل سازمان ها وجود ندارد. 
پژوهش حاضر با توجه به اهداف و موضوع تحقیق از نوع كاربردی است، و هدف از انجام آن، 
ارائه ی راهکارهایی مناسب برای كاهش فساد در سازمان های دولتی است. بدنه ی اصلي این تحقیق، 
حاصل بررسي گسترده ی منابع موجود در همین زمینه بوده، و به همین جهت به لحاظ كاربردی، 
پژوهش مزبور، جهت بسط و توسعه ی مطالعات مربوط به عوامل درون سازماني مؤثّر بر فساد اداري 
- مالي و تولید روش هاي جدید یا بهبود آن ها، بسیاري از مطالعات مربوطه را جمع آوري نموده و 
با دسته بندي آن ها، نسبت به تبیین الگویی فراگیر در درون سازمان كه مشتمل بر عوامل سازماني و 

مدیریتي متعدد است، اقدام نمود، و در پی جواب برای حداقل سه سوال زیر است :
1. مصادیق فساد اداری- مالی در سازمان های دولتی كدامند ؟

2. الگوی تعامل بین عوامل مؤثّر بر فساد اداری مالی با عوامل سازمانی مدیریتی چیست؟ 
3. چه راه حل ها و توصیه هایی برای كاهش بروز فساد اداری - مالی در سازمان های دولتی می توان 

ارایه داد ؟
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اهمیت و ضرورت پژوهش
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش با توجه به ابعاد و زوایاي مختلف، روشن مي گردد.

الف( تحلیل تاریخي فساد اداري - مالی: مطالعه ی تاریخ تمدن هاي باستان مانند ایران، یونان، روم، 
چین، مصر و هند، بیانگر این واقعیت است كه فساد در جوامع بشري، قدمتي به اندازه ی تمدن های 
مزبور داشته و اكنون نیز یکي از مسایل مبتال به كشورهاي جهان است. فساد، نابساماني هاي بسیاري 
براي جوامع بشري به دنبال داشته و جنگ هاي پي درپي، خشونت ها و قیام علیه تمدن هاي حاكم، 
از بین رفتن سازمان ها و در هم ریختن جوامع، اغلب ناشي از فساد بوده است )همدمي خطبه سرا، 
1384(. به طوري كه بین »سقوط حکومت ها و تمدن ها« و »فساد اداري - مالي«، رابطه ی مستقیمي 
 وجود داشته است )سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور، 1380(. به عنوان نمونه، در حدود 2000 
سال قبل، در پادشاهي هند، كائوتي لیا1 ، نخست وزیر وقت، كتابي با عنوان آرتاشاسترا2  نوشت و در 
آن از فساد اداري - مالي در دستگاه دولتي، سخن به میان آورد، و علت اصلي پیدایش فساد اداري 
- مالي در میان كاركنان دولتي را تمركز همه ی امکانات و منابع در درون حکومت ذكر كرد. وي 
دولت را به كوزه ی عسل بزرگي تشبیه كرده كه همه تمایل دارند به نحوي از آن منتفع گردند. در 

این كتاب، چهل راه اختالس نیز برشمرده شده است )باردان، 1997، ص 81(.
ب( پیامدهاي فساد اداري - مالي: اهمیت مطالعه ی عوامل مؤثّر بر فساد اداري - مالي از طریق 
پي بردن به آسیب ها و پیامدهاي این پدیده، بیشتر نمایان مي گردد. در بسیاري از كشورهاي 
درحال توسعه، عامه ی مردم، سازمان هاي غیردولتي3  و رسانه ها، به فساد اداري - مالي به عنوان 
اقتصادي ضعیف، نگاه مي كنند )یاداو،  تنها عامل اصلي تحت سلطه ی دیگران بودن و رشد 
2005(4 . فریش5 )1994(  و پیالي6 )2004(  معتقد بودند كه فساد اداري - مالي یکي از موانع 
اصلي توسعه است. برخي پژوهش ها چنین نتیجه گرفتند كه فساد اداري - مالي به پایین آمدن سطح 
سرمایه گذاري هاي خصوصي تأثیر مي گذارد )وي، 2000؛ مائورو، 1995(7 ، و به شکل معنادار و 
واضحي سرمایه گذاري مستقیم خارجي را كاهش مي دهد )ژائو و همکاران، 2003(8 ، و در نهایت 
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این روند به بحران هاي مالي )وي و وو، 2001(1  و تخصیص منابع فرعي )آدس و دي تال، 1999(2 
، تحریف هزینه و بازده دولت )تانزي و داوودي، 1997(3 ، درآمد باالي نابرابر و فقر )گوپتا و 
استانداردهاي زندگي )فاریا،  پایین آمدن  همکاران، 1998(4 ، توّرم )ال مرهوبي، 2000(5  و 
2001(6  كمک مي كند؛ همچنین پژوهش هاي تجربي نشان مي دهد كه وجود فساد زیاد، 
موفقیت اجتماعي را كم مي كند )مائورو، 1998(7 ، سطح سرمایه ی انساني را كاهش داده و اعتماد 

به نفس را از بین مي برد )هاستد، 2002(8 .
مصادیق فساد اداری - مالی در سازمان های دولتی كدامند ؟

فساد اداري- مالي طبق تعریف سازمان شفافیت بین المللي، آن دسته از فعالیت هاي كاركنان و 
مسئوالن دولت را شامل مي شود كه اوالً به منافع عمومي لطمه بزند، ثانیاً هدف از انجام آن، رساندن 
فایده به عامل )كارمند اقدام كننده( یا شخصی دیگر باشد. تحقیقات متعددي در خصوص تبیین 
عوامل مؤثّر بر فساد و ارائه ی نظریات مختلف صورت گرفته، اما بسیاري از تحقیقات مزبور از ابعاد 
جامعه شناختي، روانشناختي، حقوقي، سیاسي و اقتصاد جامعه به تبیین موضوع پرداخته اند و 
در خصوص عوامل درون سازماني مؤثّر بر فساد اداري - مالي در مقایسه ی با آن ها محدود است. 
در این تحقیق، فساد اداري در مفهوم كالن خود به مجموعه ی رفتارهاي آن دسته از كاركنان بخش 
عمومي اطالق مي شود كه جهت تأمین خواسته هاي فردي خود، عرف و قوانین پذیرفته شده را 

نادیده مي گیرند؛ بنابراین فساد اداري، طیف گسترده اي از رفتارها را شامل مي شود. 
بررسی ریشه  های فساد اداری، ما را به نقاط آسیب پذیری رهنمون می سازد كه فرد یا افراد خاطی به 
راحتی با سوءاستفاده از موقعیت شغلی ایجاد شده، دست به اقداماتی می زنند كه در پرتو آن، حقوق 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان نقض و یا حق مسلم فرد یا گروهی به آسانی پایمال یا به 
ناحق به دیگری واگذار می شود. می توان نتیجه گرفت كه پیشگیري از تخلّفات سازماني، زیربنا و 
مقدمه ی سالم سازي محیط مزبور است و عوامل مختلفي در فرآیند مذكور تأثیر دارند كه یکي از 
اساسي ترین آن ها، توجه به عوامل انسانی و مدیریتی است؛ زیرا محور و قالب سالم سازي سازمان، 
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افراد وابسته و پیوسته ی سازمان اند، چنان  چه سالم پرورش یابند، كار بهسازی محیط سازماني، سریع تر 
انجام مي شود و به صورت فرآیندی مداوم در مي آید. فساد تا جایي كه به سازمان و سازوكار آن 

مربوط مي شود، به اجزاي سه گانه ی سیاسي، قانوني و اداري قابل تقسیم است.
1. فساد سیاسي. بنا به تعریفي كلي، فساد سیاسي عبارت است از سوء استفاده از قدرت سیاسي در 
جهت ا هداف شخصي و نامشروع )آقا بخشي، 1496، ص 199.( اصوالً فساد سیاسي و قدرت، 
همزاد یکدیگرند؛ یعني تا زماني كه قدرت وجود نداشته باشد، از فساد سیاسي هم اثري نخواهد بود. 
همان گونه كه روسو اعالم مي دارد، فساد سیاسي نتیجه ی حتمي كشمکش و تالش بر سر كسب 

قدرت است )زاهدي، دوره ی اول، شماره ی دوم، ص 237(.
2. فساد قانوني. منظور از فساد قانوني، وضع قوانین تبعیض آمیز به نفع سیاست مداران قدرتمند و 
طبقات مورد لطف حکومت هاست. این نوع رفتار كه دراصطالح به آن فساد قانوني اطالق مي شود، 
این باور عمومي را كه فساد فقط شامل اعمالي مي شود كه مغایر با قانون باشد، نفی مي كند؛ براي 
مثال، قوانیني كه بدون هیچ گونه توجیه اقتصادي و یا اجتماعي، انحصار خرید، فروش یا تولید 
محصولی را به فرد یا گروهی از افراد، اختصاص مي دهند، نمونه هایي از همین نوع فساداند )حبیبي، 

1375، ص 14(.
3. فساد اداري. صاحب نظران به مقتضاي زاویه اي كه براي نگریستن به این پدیده انتخاب نموده اند، 
تعریف مختلف و بعضاً مشابهي از فساد اداري ارائه كرده اند؛ به عنوان نمونه، جیمز اسکات معتقد 
است، فساد اداري به رفتاري اطالق مي شود كه ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصي خود و 
دستیابي به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر، خارج از چارچوب رسمي وظایف یک نقش دولتي عمل 

مي كند )اسکات ، 1972(1.
 براي تشریح بیشتر مسأله، در این بخش ابتدا به معرفي فساد و تعاریف و ابعاد آن از نظر محققین 
پرداخته می شود و با بیان رویکردها و نظریات متعدد و اختالف نظر موجود در بین اندیشمندان كه از 
نوع نگاه آن ها نسبت به فساد نشات گرفته، مصادیق و پیامدهاي متعدد آن مورد بررسي قرار گرفته و 

از آثار و تبعات آن به عنوان دغدغه ی اساسي براي انجام این پژوهش، یاد شده است. 
تبیین مفهوم فساد و تعاریف و ابعاد آن از نظر محققین. فساد یکي از پدیده هاي جهاني است كه از 
دیرباز با پیدایش شکل هاي اولیه ی حکومت وجود داشته و در عصر حاضر نیز در تمام كشورهاي دنیا 
كمابیش وجود دارد. در سطح جهان، فساد یک مشکل جدي در ایجاد آسیب و ضرر به سیاست ها 
و منافع عمومي تلقي مي شود )سازمان بین المللي شفافیت، 2005(. در زیرمجموعه ی فساد - در 
1. scott
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معني عام - فساد در نظام اداري نیز گریبان گیر همه ی كشورها بوده و اقدامات بسیاري در پیشگیري 
یا مقابله ی با آن به انجام رسیده است. با این حال با وجود سابقه ی طوالني در این زمینه، هنوز هم 
علل بروز فساد اداري - مالي و راهکارهاي پیشگیري یا مقابله با آن، نظام مند نشده است. با این كه 
پژوهش هاي بین رشته اي بسیاري درخصوص علل و راهکارهای مبارزه  با آن انجام شده، اما تا دهه ی 
1980، مطالعات مربوط به فساد اداري - مالي محدود به حوزه هاي اقتصاد، جامعه شناسي، روانشناسي 
اجتماعي، جرم شناسي، دانش سیاسي و اخالق مي شد، كه هر یک از زاویه اي خاص به مسأله ی فساد 
اداري- مالي مي نگریست )تورگلر )2006(، آموندسن )1999(، اندوینگ و جلدستاد )2001(، برونر 
)1981(، ویلیامز )2000((1 ؛ به عنوان نمونه با افزایش مطالعات از دهه ی 1990، رویکردهاي مختلفي 
در تعریف فساد اداري - مالي به وجود آمد و مشخص گردید كه هیچ مفهوم متحد و جهاني اي 
درخصوص تعریف و عوامل مؤثّر در بروز فساد اداري - مالي وجود ندارد )اندوینگ و جلدستاد، 
2001(2 . نکته ی بارز در این پژوهش ها، دستیابي به برخي ابعاد مشترک در تعریف فساد اداري - 

مالي و شناسایي عوامل مؤثّر در بروز آن بود كه برخي از آن ها عبارت بودند از:
- نقض )تخطي از( هنجارها. در این بُعد، فساد اداري -  مالي، رفتاری غیراخالقي است كه شامل 
نقض، تخّطي یا انحراف از هنجارهاي قانوني یا ارزش هاي اخالقي محسوب می شود )براستز، 

. 3)1970
- سوءاستفاده از قدرت. كساني كه كارهاي فاسد انجام مي دهند، قدرت، اختیار، موقعیت یا 
دانشي كه به آن ها سپرده شده را براي منافع و مزیّت شخصي خود یا افراد خاصي به كار مي گیرند 
)آشفورث و آناند )2003(، خان )1996(، نایه )1967(، پیت و آبرات )1986(، تانزي )1995 و 

1998(، تریسمن )2000(، وان دوینه )2001((4 .
- پنهان كاري. انجام دهندگان كارهاي فاسد، یا بدون اطالع شخص خاص مسئول نسبت به انجام 
عمل مجرمانه خود از قبیل دزدي از موجودي انبار، سندسازي و... اقدام مي كنند یا یک اجتماع 
مخفي، صمیمي و نزدیک را شکل مي دهند كه به صورت مخفي بر اهداف غیرقانوني و سود روابط 

مبادله اي خود توافق دارند )هانتینگتون، 1989(.
رابل و كولمن با تركیب ابعاد مشترک فساد اداري - مالي، تعریف زیر را از فساد اداري - مالي 
ارائه داده اند: فساد اداري- مالي رفتار منحرفي است كه خود را در سوء استفاده از وظیفه اي در سیستم 
1. Torgler, Amundsen; Andving&Fjeldstad; Brunner, Williams
2. Andving&Fjeldstad
3. Brasz
4. AshForth&Anand, Huntington, Khan, Nye, Pitt &Abratt,Tanzi, Treisman, Van Duyne
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سازمان و جامعه به نفع فردي دیگر یا نهاد و مؤسسه اي نشان مي دهد. این سوء استفاده از وظیفه، 
توسط خود فرد یا كسي دیگر آغاز مي شود تا به منفعتي براي خود یا طرف سّومي منتهي شود. 
در نتیجه، آسیب یا ضرري به سیستم سازمان و جامعه وارد مي شود و انتظار مي رود اعمال فاسد در 

توافق مخفي و دو طرفه، محفوظ بماند )رابل و كولمن، 2008، ص 25(.
رویکردها و نظریات متعدد و اختالف نظر موجود در بین اندیشمندان. بر اساس نظرات محققین 
مختلف از جمله تانزي1  )2002( دیدگاه هاي صاحب نظران در مورد مباني نظري فساد اداري - 
مالي، یکسان نیست و دیدگاه هاي نظري و رویکردهاي تئوریک متعددي در مورد آن وجود دارد 

)تسگایي 2 ، 2003(. از آن جمله:
الف( دیدگاه هاي مختلف )از قبیل دیدگاه اخالق گرایان، دیدگاه كاركردگرایان(

ب( نظریات مطرح شده در مورد فساد اداري - مالي )از قبیل نظریه ی انتخاب عقالني، نظریه ی 
فرصت ارتکاب فساد، نظریه ی بازدارندگي، نظریه ی محرومیت نسبي، نظریه ی رانت جویي، نظریه ی 

حامي- پیرو(
ج( تئوري هاي مختلف در مورد فساد اداري - مالي )از قبیل تئوري نرمال و نهادي سازي فساد، 

تئوري دوگانگي ساختار(
د( مدل هاي مختلف )از قبیل مدل جنبه هاي شناختي و ارادي شخص فاسد در اقدام به عمل فاسدانه(

همانطور كه اشاره شد، یکي از دالیل این تعدد، چند بُعدي نگریستن به مقوله ی فساد اداري - مالي 
از لحاظ مسایل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سیاسي، حقوقي، مدیریتي و روانشناسي توسط 

هر كدام از نظریه پردازان است.
مصادیق و پیامدهاي متعدد فساد. از سوي دیگر، تعدد مصادیق فساد اداري - مالي از قبیل 
بي عدالتي،  پارتي بازي،  كالهبرداري،  اختالس،  و  ارتشاء  شغلي،  موقعیت هاي  از  سوءاستفاده 
باج خواهي، ایجاد نارضایتي براي ارباب رجوع و ذینفع ها، سرقت اموال و دارایي هاي سازمان، 
به دیگران، تصرف غیرقانوني، اخذ پورسانت، مداخله ی  فروش اطالعات محرمانه ی سازمان 
دست اندركاران و كارمندان در معامالت دولتي و نظایر آن، نشانگر این است كه فساد اداري - 
مالي، امري پیچیده و متنوع بوده و مبارزه با آن نیز باید امري مستمر، طوالني و پیچیده باشد )آناند 3  
و دیگران، 2005(. درحقیقت، فساد )در ابعاد اداري و ابعاد دیگر( مانند عفونتي است كه اگر به اندام 
و پیکر جامعه راه یابد، اعضاي آن را یکي پس از دیگري عفوني كرده و از كار مي اندازد و چه بسا 
1. Tanzi
2. Tsegaye
3. Anand& et al
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گسترش این عفونت، كل پیکره ی جامعه را فاسد كند )هریسون1 ، 2003(. در این راستا و با توجه 
به تعدد تقسیم بندي ها، پیامدها و مصادیق فساد اداري - مالي، اندیشمندان تالش كرده اند با ارائه ی 

راهکارهاي مختلف و متناسب با شرایط خاص هر كشور در جهت رفع آن گام بردارند.
نظام اداري در ایران نیز همانند سایر كشورها از پدیده ی فساد اداري - مالي و آسیب هاي آن مصون 
نبوده و به دالیل درون سازماني و برون سازماني، موجب عقب ماندگي كشور و بروز دغدغه ها و 
نگراني هاي متعدد در رأس نظام شده است. این دغدغه ها و نگراني ها، عالوه بر آثار سوء فساد اداري 
- مالي بر مشروعیت نظام جمهوري اسالمي در سطح كالن، متوجه آثار و پیامدهاي فساد اداري - 

مالي در سطح سازمان هاي دولتي نیز بوده و پژوهش هاي متعددي را با خود به همراه داشته است.
پژوهش هاي انجام شده و دغدغه ی موجود در انجام پژوهش حاضر

اغلب پژوهش هاي انجام شده در حوزه ی فساد اداري - مالي، حتي نوع نگاه سازمان بین المللي 
شفافیت به این مقوله، به صورت كالن و با در نظر داشتن عوامل فراسازماني، از نوع سیاسي، اجتماعي، 
اقتصادي و فرهنگي بوده و در مقایسه با خیل انبوهي از مطالعات مربوط به عوامل كالن مؤثّر بر فساد، 
مطالعات مربوط به عوامل درون سازماني مؤثّر بر فساد اداري - مالي در اقلیت مي باشد؛ به عنوان 
نمونه، مطالعات حقیقي )1373(، رحمتي )1378(، ایوبي )1379(، سرداري )1380(، فرهادي نژاد 
)1385(، خضري  سامتي   ،)1384( رهبر   ،)1383( مجلس  اقتصادي  بررسي هاي  دفتر   ،)1382(
)1386(، فاني و علیزاده ثاني )1386(، رفیع پور )1386(، براون )2005(، سازمان بین المللي شفافیت 
)2007(، فوكو )2008( و مولیار )2008(، به صورت كالن و با در نظر داشتن عوامل فراسازماني از 
قبیل عوامل سیاسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه بوده اند. مطالعات اسفندیاري و دیگران 
)1362(، اعتضادي )1380(، دادگر )1382(، شفیعي خورشیدي )1385(، محمدپناه )1386(، قلي پور، 
نیک رفتار )1386(، آموندسن )2000(، یاسر )2005(، سلدادیو و هان )2006(، كیمویو )2007(، 
اسکانالن )2008(، آالتاس )2009( و سلیم )2009(، هر كدام بخش هایي از عوامل سازماني مؤثّر بر 
فساد اداري - مالي را مورد بررسي قرار داده اند، كه در برخي از آن ها، عوامل مربوط به نقش وظایف 
مدیران در بروز فساد اداري -  مالي، كمرنگ بوده است. بر اساس آن چه از ادبیات و مباني نظري 
و مطالعات و پژوهش هاي مختلف استناد مي شد، عوامل مدیریتي و سازماني متعددي شناسایي و 
گردید كه در اكثر مطالعات از آن ها به عوامل مؤثّر در بروز فساد اداري - مالي، نام برده شده است. 

این عوامل عبارت بودند از:
1- عوامل ساختاري )تشکیالت اداري، قوانین و سیستم ها و روش ها( 2- فرهنگ سازماني 
1. Harrison
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3- ارتباطات )ویژگي روابط، گروه هاي غیررسمي( 4 - عوامل رواني 5 - نظام پرداخت
 6- سیستم نظارت و كنترل )بستر كنترل و نظارت، تشکیالت نظارت و كنترل( 7 - وظایف 

مدیریتي )برنامه ریزي، سازماندهي، بسیج منابع و امکانات، رهبري و هدایت، نظارت و كنترل(.
الگوی تعامل بین عوامل مؤثّر بر فساد اداری -  مالی با عوامل سازمانی -  مدیریتی

با توجه به این كه بسیاري از مدیران سازمان ها، ابزارهاي علمي الزم براي شناسایي و آسیب شناسي 
عوامل مدیریتي و سازماني مؤثّر در بروز فساد اداري - مالي و شیوه هاي برخورد با این پدیده را در 
دست نداشته و اغلب با این سؤال مواجه اند كه عالوه بر عوامل فردي و فراسازماني، كدامیک از 
عوامل مربوط به وظایف مدیریت و عوامل سازماني در بروز فساد اداري - مالي در سازمان هاي 

دولتي مؤثّرند؟ 
مقاله ی حاضر در نظر دارد تا با استفاده از رویکرد مدیریت تحّول و رفتار سازماني و بررسي نظام مند 
عوامل مدیریتي و سازماني تأثیرگذار در بروز فساد اداري - مالي در سازمان هاي دولتي، به شناسایي و 
آسیب شناسي عوامل مدیریتي و سازماني مؤثّر در بروز فساد دست یابد، و نشان دهد كه آیا بین هر كدام 
از عوامل مؤثّر بر فساد اداري - مالي، تعاملّی خاصي وجود دارد، و چه راه حل ها و توصیه هایي براي 
آگاهي و استفاده ی مدیران جهت كاهش بروز فساد اداري - مالي در سازمان هاي دولتي مي توان 
ارایه نمود. اقداماتي كه تقاضاي شهروندان را براي خدمات آمیخته با فساد اداري كاهش مي دهد، 

عبارتند از:
1. مقررات زدایي

با توجه به این كه از جمله عواملي كه سبب مي شود تا افراد یا بخش خصوصي به روش هاي ناسالم 
براي انجام كارهایشان متوسل شوند، قوانین و مقررات پیچیده و برخي نیز غیرالزم است، از این رو، 
مقررات زدایي به معناي حذف، كاهش یا تغییردر مقررات و رویه ها و دستورالعمل هاي اداري 
جهت تسهیل گردش فعالیت ها در زمینه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي و بر اساس ضرورت ها و 
الزامات، مي تواند به تعدیل سطح تقاضاي خدمات فساد اداري كمک كند)مستندات برنامه ی سوم 

توسعه ی اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران(.
2. باال بردن سطح آگاهي هاي عمومي

از آن جا كه فقر اقتصادي، علمي و آموزشي، دو عامل بسیار اساسي در پیدایش فساد اداري به 
شمار مي آیند - به ویژه فقر علمي و آموزشي كه خطرناک تر به نظر مي رسد - از این رو، افزایش 
سطح آگاهي عمومي نسبت به آثار زیانبار و متعددي كه فساد اداري بر زندگي اجتماعي، اقتصادي، 
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سیاسي و فرهنگي جامعه مي گذارد، ایجاد درک عمومي براي مبارزه با فساد از جمله ُطُرق مطلوبي 
است كه می توان از آن برای مبارزه با فساد به كار برد. اقداماتي كه عرضه فساد اداري را از سوي 

كاركنان كاهش مي دهد، عبارتند از:
1 - اصالح نظام اداري: اعمال اصالحات در سازمان هاي دولتي از جمله اصالح و بهبود تشکیالت 
سازمان ها، بهبود نظام بودجه ریزي، مدیریت مالي اثربخش، نظام مالیاتي كارآمد و اقداماتي از این 
قبیل، مي تواند در كاهش عرضه ی فساد اداري مؤثّر باشد. این اصالحات باید بتواند قدرت انحصاري 
كاركنان را در تصمیم گیري تعدیل نماید، ارتباط مستقیم ارباب رجوع و كاركنان را به حداقل 
برساند، سرعت انجام كارها را افزایش دهد و از ایجاد روابط بلندمدت بین كارمندان و مراجعان 

جلوگیري كند.
2 - جلوگیري از فساد استخدامي : فساد استخدامي به معناي اعمال تبعیض و عدم توجه به معیارهاي 
شایستگي در انتخاب، انتصاب وارتقاي كاركنان، محیط سازمان ها را براي رشد فساد آماده مي كند؛ 
زیرا این امر به ایجاد شبکه هاي غیر رسمي در سازمان كمک نموده و از طریق كاستن از هزینه هاي 
مبادرت به فساد اداري، عرضه ی فساد را افزایش مي دهد. استقرار نظام متمركز گزینش و شفافیت 
در فرایند و نتایج انتخاب و نیز برقراري مکانیزم هاي منطقي و روشن در انتصاب ها و ارتقاهاي درون 

سازماني، مي تواند فساد استخدامي و تبعات آن را محدودتر سازد.
3 - افزایش حقوق و مزایاي كاركنان دولت: همچنان كه تحقیقات نشان مي دهد، بخش عمده اي 
از تخلّفات اداري، ریشه درتنگناهاي اقتصادي دارد كه به طور طبیعي، بهبود بخشیدن به وضعیت 

اقتصادي كاركنان به كنترل بخشي از فساد مزبور، كمک خواهد نمود.
4 - سیاست زدایي از نظام اداري: با توجه به این كه هریک از انواع فساد اداري ناشي از زمینه هاي 
خاص است، از این رو، سیاست زدایي از نظام اداري مي تواند به كاستن انواعي از فساد اداري منجر 

شود كه در نتیجه ی مداخالت ومالحظات سیاسي، اتفاق مي افتد.
5 - نظارت عمومي بر دستگاه هاي دولتي: به منظور تحقق امر پاسخ گویي، تمام نهادهاي جامعه ی 
مدني اعم از احزاب، جمعیت ها، اتحادیه هاي كارمندي و كارگري، به ویژه رسانه هاي گروهي، باید 
بتوانند بر عملکرد دستگاه هاي عمومي نظارت داشته باشند. به طور كلي مي توان گفت، توسعه ی 
پایدار به طور عام، مستلزم ساز و كارهاي رسمي و غیررسمي محدودكننده اي است كه دولت و 

مقامات آن را در قبال اعمالشان، مسئول و پاسخ گو بداند.
6 - تشکیل سازمان هاي مستقل مبارزه با فساد: اگرچه تحقیقات و نظرسنجي هاي مختلف در نقاط 
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مختلف جهان حکایت از آن دارد كه افراد به كارایي چنین سازمان هایي در بلندمدت چندان 
خوش بین نیستند، ولي وجود چنین تشکیالتي مي تواند به عنوان ابزاري مقتدر عمل كند كه نمایانگر 
تعّهد بلندمدت و شایسته ی دولت در این زمینه است؛ البته براي مقابله با سوء استفاده هاي سیاسي 
احتمالي از این ابزار، باید مکانیزم هاي كنترلي الزم نیز پیش بیني شود )گروه مترجمین مؤسسه ی 
مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، 1378، ص 271(.  روش هایي كه عرضه و تقاضاي فساد را باهم 

كاهش مي دهد، عبارتند از:
1. تشویق كاركنان و شهروندان به ارسال اطالعات و افشاگري: چنان چه شهروندان و كاركنان 
سالم براي فاش سازي موارد تخلف مشاهده شده، انگیزه ی كافي داشته باشند، هزینه ی فساد اداري 

براي هر دو طرف، افزایش مي یابد و به كاهش عرضه و تقاضاي فساد اداري، كمک مي كند.
2. آزادي مطبوعات: اگر بپذیریم كه اطالع رساني، دشمن شماره ی یک فساد است، نیز بپذیریم 
كه یکي از مکانیزم هاي بسیار قوي در زمینه ی اطالع رساني در مورد فساد اداري، مطبوعات هستند، 

آن گاه آزادي مطبوعات، آثار مهمي بر تحدید ابعاد فساد اداري بر جاي خواهد گذارد.
راه حل ها و توصیه هایی برای كاهش بروز فساد اداری - مالی در سازمان های دولتی می توان ارایه 

داد.
تحلیل تاریخي فساد و اقدامات انجام شده در راستاي كاهش آثار و پیامدهاي سوء فساد اداري - 
مالي در كشورهاي مختلف، نشان داده كه آسیب شناسي فساد اداري - مالي )از حیث شناخت نوع، 
گستره، عمق، میزان و درجه ی مزمن بودن فساد( و برخورد با این پدیده از حیث پیشگیري یا درمان 
آن، از اصول علمي الزم برخوردار نبوده و به جاي پیشگیري، درمان هدف قرار داده مي شود، و در 

زمینه ی درمان نیز معموالً رویه هاي تنبیهي و برخوردهاي پس از وقوع، مدنظر قرار مي گیرد. 
تجربیات به دست آمده از سایر كشورها نشانگر این است كه براي كاهش این پدیــده ی شوم 
در نظام اداري كشور، برنامه هایي مورد نیاز است كه با شناسایي و آسیب شناسي عوامل مدیریتي 
و سازماني تأثیرگذار در بروز این نوع فساد )عالوه بر عوامل فراسازماني( و طراحي برنامه هاي 
تأثیرگذار، پیشگیري از بروز فساد اداري - مالي را هدف قرار دهد)الیپست و لنز، 2000(. همان گونه 
كه در دنیاي پزشکي تأكید بر این است كه پیشگیري بهتر از درمان است و از این طریق با هزینه و 
زمان كمتر مي تــوان به مقصود رسید، در این جا نیز تأكید مي شود شناسایي و آسیب شناسي عوامل 
مدیریتي و سازماني تأثیرگذار در بروز فساد اداري - مالي و برنامه ریزي پیشگیرانه بر پایه ی این 
عوامل، مي تواند مانع از بروز بسیاري از مصادیق فساد اداري - مالي در سازمان هاي دولتي شده یا 
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وقوع آن را به حداقل برساند؛ بنابراین ضروری است تا پژوهش هایي در این زمینه به انجام برسد كه 
كه در آن ها عالوه بر اتکا بر رویه هایي كه مبتني بر تنبیه بعد از ارتکاب فساد است، ایجاد و راه اندازي 

سیستم پیشگیري از فساد اداري - مالي مورد تأكید قرار گیرد. 
پیش زمینه ی طراحي این سیستم، آسیب شناسي عوامل مدیریتي و سازماني تأثیرگذار در بروز فساد 
اداري - مالي در سازمان هاي دولتي است. ضمن این كه وجود فساد اداري - مالي در سازمان هاي 
نیاز به مطالعات  بیماري است كه ریشه یابي علل آن ها  دولتي، خود معلول و در واقع نشانه ی 
آسیب شناسي سازماني داشته )شریفي كلویي، 1379، ص 10( و این امر تأكید مجدد بر انجام 
پژوهش حاضر دارد. اهمیت پیشگیري و مبارزه با فساد اداري - مالي در ایران بدین گونه است كه 
با مطالعه و تحلیل تاریخي فساد، پیامدها و آثار سوء آن در سازمان ها و به ویژه در جامعه، مشخص 
گردید كه فساد اداري - مالي به عنوان یک بیماري مسري و مهلک، خود را نشان داده كه افزون 
بر متالشي كردن سازمان از درون، به نهاد و سازمان دیگر نیز سرایت مي كند، تا آن جا كه همه ی 
نهادهاي موجود را تحلیل مي برد و این پندار در مردم تقویت مي شود كه مقامات دولتي و نخبگان 
اقتصادي، منابع مالي را به یغما برده و حیف و میل مي كنند )فتح آبادي، 1383(. این دیدگاه منفي 
نسبت به دولت مي تواند به بحران هاي سیاسي با پیامدهاي جّدي امنیتي منتهي شود؛ زیرا بنا بر آمار 
موجود، رتبه ی شفافیت در ایران، از متوسط جامعه ی جهاني پایین تر بوده و به زعم سازمان مزبور، 
این نتایج به رغم وجود نهادهاي نظارتي و اعمال قوانین متعدد است. این موضوع بیانگر آن است 
كه از دیدگاه جهاني، درجه ی شیوع فساد در ایران رو به افزایش است، و موضوع مذكور به عنوان 
دغدغه ای اساسي براي مدیران عالي در سطوح باالي قواي سه گانه و مقام معظم رهبري مطرح شده 
و موجب گردیده تا دستورات مستقیمي از سوي مشارالیه درخصوص ریشه یابي و مبارزه با مفاسد 

اداري - مالي صادر شود. 
به عنوان نمونه، در تاریخ 1380/2/10رهبر معظم انقالب، طي فرماني 8 ماده اي، سران قواي سه گانه 
و ارگان هاي نظارتي تابعه را به مبارزه ی جدي و قاطع با فساد اقتصادي و مالي مکلف نمودند و در 
فروردین 1389 با ابالغ سیاست هاي كلي نظام اداري، مجدداً بر آن تاكید كردند. این تأكیدات و 
دغدغه ها موجب گردیده تا با تدوین مجموعه قوانین و مقررات گوناگون در زمینه ی مبارزه با فساد 
و نظارت بر عملکرد دستگاه هاي دولتي، به صورت جدي تري به مبارزه با فساد اقتصادي و مالي 
پرداخته شود كه در این میان مي توان به تدوین الیحه ی مبارزه با پول شویي، مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز، آزادسازي تجارت، یکسان سازي نرخ ارز، اصالح قانون مالیات هاي مستقیم، شفاف سازي 
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اصالحات مالي و تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره كرد. با این حال، به رغم مجموعه 
فعالیت ها و قوانین و مقررات فوق كه نشان گر توجه قواي سه گانه از بعد حقوقي در خصوص این 
موضوع بوده، شواهد، نشان دهنده ی بروز انواع دیگري از مصادیق فساد اداري - مالي در سازمان هاي 
دولتي است كه به دلیل كم توجهي به عوامل مدیریتي و سازماني مؤثّر در بروز فساد، شکل گرفته 

است. 
بسیاري از مطالعات انجام شده در سطح كالن، به ابعاد اقتصادي، سیاسي، فرهنگي و اجتماعي 
پرداخته و به مقوله ی مدیریتي موضوع، توجه خاصي صورت نگرفته است. این در حالي است كه 
عوامل مدیریتي و سازماني، نقش ریشه اي در بروز فساد اداري - مالي در داخل سازمان داشته و در 
مقایسه با سایر عوامل كالن، از جایگاه ویژه اي برخوردار است؛ بنابراین با توجه به ماهیت موضوع و 
پیامدهاي ناگوار فساد اداري - مالي و اثربخشي پایین الگو ها و راه حل هاي پیشین كه به درون سازمان 
و عوامل مدیریتي توجه چنداني نداشته اند - ضرورت دارد تا با اتخاذ رویکرد مدیریت تحّول و رفتار 
سازماني، به بررسي عوامل تأثیرگذار در بروز فساد اداري - مالي پرداخته و با آسیب شناسي موضوع 
در سازمان هاي دولتي، الگوي مناسبي در خصوص عوامل مؤثّر در بروز فساد در سازمان هاي دولتي، 
طراحي گردیده و راهکارهاي الزم براي مدیران سازمان ها جهت پیشگیري یا مقابله با بروز این 

پدیده، ارایه گردد.

بحث و نتیجه گیري
فساد اداري، پدیده اي است كه در دنیاي امروز به ویژه در كشورهاي در حال توسعه، به عنوان 
یکي از مهم ترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده و توانسته صدمات جبران ناپذیري 
بر سرعت حركت چرخ توسعه ی جامعه، ایجاد كند. تأثیر عوامل گوناگون در شکل گیري فساد، 
ماهیّتی پیچیده  بدان داده كه در نتیجه، بسیاري از برنامه هاي طراحي شده دولت ها براي مبارزه با آن، 
به شکست انجامیده است؛ بنابراین با وجود برنامه هاي اصالحات اداري و قوانیني كه براي مبارزه با 
فساد اداري یا تعدیل آن از روزگاران پیشین تا به امروز وضع شده، مسأله ی فساد اداري همچنان 
الینحل باقی مانده و ریشه ی آن كنده نشده است؛ چرا چنین است؟ بي گمان، علت آن، كمبود 
قوانین نیست؛ زیرا مي دانیم كه به خصوص در زمینه ی امور مالي براي جلوگیري از حیف و میل 
درآمدها و منابع مالي دولت - قوانین و مقّررات و روش هاي نظارت و كنترل، چندان مفصل است 
كه اغلب دست و پا گیر بوده و باعث كندي اجراي برنامه ها و هدف هاي سازمان ها مي شود، اما با 
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وجود این، فساد اداري و سوء استفاده از منابع مالي عمومي همچنان یکي از مسایل مهم سازمان هاي 
اداري ماست؛ علت اصلي استمرار فساد اداري را باید در عوامل دیگري جست وجو كرد؛ عوامل 
فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سیاسي و اداري، از جمله عوامل مهم پدیده ی مزبور به شمار مي روند.

اگرچه جامعه ی ایران توأم با گرایش هاي مذهبي و ملي است كه همگی فساد را پدیده اي زشت 
دانسته و همواره بر مبارزه با آن تأكید كرده اند، با این حال، شاهد این هستیم كه شیوع فساد در جامعه، 
مسیر بسیاري از پیشرفت هاي اجتماعي و ملي را بسته و هزینه هاي هنگفتي بر دوش كشور و در نهایت 
مردم، گذاشته است. یکي از مهم ترین این هزینه ها در سطح كالن، افزایش فاصله ی طبقاتي میان 
طبقات اجتماعي غني و فقیر است كه پیامد آن احساس عدم وجود عدالت اجتماعي در نگرش ها و 
اذهان توده ی مردم است. بر این اساس، اعتقاد به نظام اجتماعي )به قول دوركهایم، وجدان جمعي( 
ـ كه نقش مهمي در آلوده  كاهش مي یابد و به عبارت دیگر، كنترل رواني افراد بر روي رفتار خود 

ـ كم مي شود. شدن كاركنان به فساد اداري دارد 
تا به امروز، در ایران، برنامه هاي بسیاري براي مبارزه با فساد طراحي شده و به اجرا در آمده، اما 
تا كنون موفقیت اندكي حاصل گردیده است. برخي از دالیل اصلي عدم موفق نبودن این برنامه ها 
عبارتند از: 1. مجازات نشدن سوءاستفاده كنندگان و شركت كنندگان در فساد اداري 2. پولکي 
ـ به  بودن و خودفروختگي افراد و مقامات اداري در آن بخش  از ساختار سیاسي و اداري كه باید 
ـ با فساد اداري مبارزه كنند 3. وجود كاركرد مثبت فساد اداري براي نخبگان اداري و  اصطالح 
گروه هاي متنفذ و قدرتمند اقتصادي كه در عمل به صورت نهادي براي توزیع مجدد درآمدها به 
سود این نخبگان عمل مي كند 4. نظام مند نبودن و عدم استمرار برنامه ها و نظارت دستگاه هاي دولتي 
و حکومت هاي مختلف در رابطه با مبارزه علیه فساد اداري؛ 5. تأكید بر تنبیه و مجازات متخلفان به 

جاي تأكید بر رویه هاي پیش گیرانه از بروز فساد از جانب مسئوالن ذي ربط.
براي حذف یا كاهش فساد در نظام اداري و سطح جامعه، نیازمند برنامه هایي اساسي و همه جانبه 
هستیم كه با تأثیر بر فرهنگ عمومي جامعه و ابعاد آن همچون فرهنگ و مدیریت سازماني )به 
عنوان پدیده اي كه به طور مستقیم از فرهنگ جامعه تأثیر مي پذیرد(، پیشگیري از بروز فساد اداري 
را هدف قرار دهد، به جاي آن كه از طریق طراحي رویه هاي تنبیهي و پس از وقوع، با آن مبارزه 
كند. اگر اجزای انسانی سازمان، پرورش یافته گردند، كار سالم سازی محیط سازمانی سریع تر انجام 
می شود و به صورت فرایندی مداوم در می آید؛ همچنین اگر عوامل سازمانی و مدیریتی حاكم، 
متکی بر طرفداری از منافع گروه نباشد، و در برخورد با گروه یا افراد خاص، رفتار ویژه ای از خود 
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بروز ندهد، در واقع نوعی تبعیض گریزی و اجتناب از تبعیض در رفتار اعضا، مشاهده می شود. پایان 
سخن این كه مبارزه با فساد، مستلزم برنامه ریزی دقیق جهت شناسایی همه جانبه است. برای این 
منظور، پیشنهاد می شود یک گروه تحقیق با تخصص های اقتصاد، مدیریت، جامعه شناسی، حقوق و 
امور مالی تشکیل شود و به بررسی همه جانبه ی ریشه های بروز فساد مالی و اداری بپردازد و راه های 

علمی و عملی مبارزه با آن را مشخص نمایند.
ـ مالی در سازمان های دولتی ارایه  در پایان، نکات و راهکارهایی در راستای كاهش فساد اداری 
می شود؛ نکاتی كه ساده به نظر می رسند، و در بسیاری مواقع هم عملی نمی شوند، در حالی كه عمل 

به آن ها می تواند موجب مزایای بسیار مهمی برای سازمان و مدیریت گردد.
- كنترل از باال و برخورد با انحصارگرایان و افزایش نظارت اجتماعی به منظور مقابله با انحصار 

قدرت حاكمان و دارندگان قدرت؛
- احیای وضعیت فرهنگی و هنجارهای حاكمه با بهبود حس مسئولیت پذیری اجتماعی، افزایش 

اعتماد اجتماعی و نهادسازی؛
- عدم تبعیض در برخورد با افراد مختلف در سازمان های مختلف

- قاطعیت در برخورد با متخلّفان.
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نقش اخالق کارگزاران در بهبــود کار و کاهش ناکارآمدی 
حکومت در متون دینی

غالمحسین کرمي1
محمدعلي حیدري2

محمد باقرزاده3

در نظام جمهوری اسالمی نخستین انگیزه  ای كه به كارگزار جهت و هدف می  دهد، این است كه مسئولیت 
كارهای بندگان خدا را عهده  دار می  شود، و از این رو مجری فرامین الهی است، و هرچه بیشتر به مسئولیت 
خویش عمل نماید، به بندگان خدا خدمت می كند و به همان نسبت نقش خود را جهت تحقق اهداف عالی 

حکومت الهی بهتر ایفا می نماید.
جمهوري اســالمي ایران، نظامي است كه پس از گذشت قرن  ها ظلم و ستم، بر آن است كه خدمتگزار 
مستضعفین جامعه باشد. این نظام براي تحقق اهداف مقدس خود متکي به كارگزاراني شایسته و الیق است، 
و یکي از ویژگي  هاي مهمي كه نظام مذكور را از سایر نظام  ها جدا مي  كند، كیفیت نیروي انساني كارگزار 

در حکومت است.
مقاله ی حاضر با اتکا بر قرآن كریم، نهج  البالغه و ســایر كتب دیني و با اســتفاده از احادیث و روایات 
پیامبر)ص( و امامان شــیعه، قصد دارد دیدگاه اســالم را درخصوص اخالق  كارگزاران و مبارزه با فســاد 
حکومتي و اداري ارایه نماید، و در این راســتا، وظایف دولت، مدیران و كارگــزاران آن را براي ایجاد و 

برقراري حکومتي سالم در جهت خدمت به مردم در قالب 13 بند، خالصه نموده است.
کلمات کلیدي:  اخالق کارگزاران، فساد حكومتي و اداري، قرآن، نهج  البالغه، روایات.

1. كارشناس ارشد علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی)دانشجوی دكتری( و مدیركل بازرسي استان خوزستان.
2. كارشناس اقتصاد گرایش بازرگانی و مسئول  حفاظت واطالعات اداره كل بازرسي استان بوشهر.

3. كارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی وكارشناس برنامه و بودجه پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر.
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مقدمه
مبارزه با فساد ادارای یکی از مباحثی است كه پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران به صورت 
جدی مطرح شده و در سال  های اخیر به طور ویژه  ای مورد توجه متولیان امر قرار گرفته است. 
تعمــق در قرآن، كتب دینی، احادیث و روایات و ســیره ی عملی پیامبر)ص( و امامان شــیعه، 
نشــان می  دهد كه موضوع مزبور، در دین اســالم، دارای اهمیت قابل توجهی بوده و مدیران و 
كارگزاران دولتی می  توانند با تکیه بر این منابع گرانبها، راه درست را از غلط تشخیص داده و با 
توجه به اهداف متعالی نظام اسالمی به عنوان خدمتگذاران جامعه، به انجام امور محوله بپردازند. 
در این مقاله، سعی گردیده تا به طور خالصه نظرات و دیدگاه های اسالمی در خصوص مبارزه 

با فساد حکومتی و اداری آورده شود.
1. عدالت محوری

از اوصافی كه می توان برای یک مدیر مؤمن و شایسته مطرح كرد، اهتمام به عدالت اجتماعی 
و عدل محور بودن اســت. این واژه ی مقدس كه در قرآن كریم و متون روایی اسالمی به طور 
گســترده، مطرح و برفراگیر بودن آن تأكید شده، مفهومی پربار، امیدآفرین و نشاط انگیز دارد 

)پاک نیا، 1388(.
خداوند با تأكید فراوان به گسترش عدالت اجتماعی و سیاسی در الیه های گوناگون جامعه ی 
اســالمی، عنایت ورزیده، و به اهل ایمان فرمان می دهد: ای كســانی كه ایمان آورده اید! برای 
خدا قیام كنید و از روی عدالت گواهی دهید؛ مبادا دشمنی با گروهی، شما را به ترک عدالت 
]و انصاف[ متمایل كند. عدالت پیشه كنید كه به تقوا نزدیک است و تقوای الهی پیشه كنید كه 

خداوند نسبت به آن چه انجام می دهید با خبر است )مائده/8(.
امــام صــادق)ع( درباره ی الگــوی مدیران حکومت اســالمی، یعنی حضــرت محمد)ص( 
می فرماید: آن بزرگوار، چنان عدالت را در برنامه های مدیریتی خود به مرحله ی عمل درآورده 
بود كه حتی لحظات خود را درجلســات عمومی در میان حاضران تقســیم می كرد و در نگاه 
خودش بین افراد، تبعیض قائل نبود )وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی(. همچنان كه مطابق با قرآن 
كریم، رسول اكرم)ص( همواره می فرمود: من مأمور شده ام كه عدالت را میان شما برقرار سازم 

)شوری/15(.
2- قاطعیت در اجرای عدالت

یک مدیر عادل، هم زمان با اجرای عدالت در تمام ابعاد آن، ناچار است برای اجرای عدالت 
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با مفســدان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مّروجان فساد، فحشا و بی بندوباری، بر هم  زنندگان 
عّزت واستقالل كشور و سایر موانع عدالت، مقابله كند )پاک نیا، 1388(.

یُْف و... )الکافی، محمد بن یعقوب كلینی(؛  السَّ امام ششم در این باره فرمود: اَل یُِقیُم النَّاَس إاِلَّ
یعنی تنها شمشیر، مردم را استوار می گرداند و شمشیرها كلیدهای بهشت و دوزخند.

آری، در سایه ی مدیران عدالت  محور، باید اهل تقوا وانسان  های پاكدامن، در آسایش زندگی 
كنند و خائنان و افرادآلوده  دامن، در هراس به ســر برند. به همین ســبب، صادق آل محمد)ع( 
می فرماید: اجرای یک مورد حّد در زمین، بهتر از باریدن چهل روز باران است )وسائل الشیعه ، 

شیخ حّر عاملی(.
در این جا شایســته است كه آن سخن تاریخی موالی عدالت پیشــگان را به یاد آ وریم كه به 
عبیداهلل بن عباس یکی از مدیران حکومت علوی، كه از جاده ی صداقت و عدالت خارج شده 
و به بیت المال خیانت كرده بود، عتاب كرد و در آخر فرمود: به خداسوگند، اگر حسن و حسین 
چنان می كردند كه تو انجام دادی، از من روی خوش نمی دیدند و به آرزو نمی رسیدند تا آن كه 

حق را از آنان باز پس ستانم )نهج البالغه، نامه41(.
3- مبارزه با اخذ رشوه توسط مدیران و کارگزاران 

علی)ع( در فراز سخنانی كه از فتنه  ها و آزمون  های آینده خبر می  دهد، از قول پیغمبر اكرم )ص( 
می فرماید: ای علی، این مردم به زودی به وسیله ی اموال شان مورد آزمایش قرار می  گیرند؛ در 
دینداری بر خدا منت می  گذارند و با این حال، رحمتش را آرزو می  كنند و خود را از خشم و 
قدرتش در امان می  پندارند؛ حرام خدا را با شبهات دروغین وهواهای نفسانی و غفلت  زا حالل 
می  شــمرند، و بدین  گونه، شــراب را به بهانه ی این كه آب انگور است، و رشوه را زیر پوشش 

»هدیه«، و ربا را تحت عنوان معامله، حالل می  پندارند )نهج البالغه، خطبه ی 156(.
از نظر اسالم، گرفتن رشوه از سوی حاكم در مقام صدور حکم در حدكفر و شرک، و گرفتن 
هدیه از سوی كارگزاران در قبال انجام وظیفه ی اداری، به خیانت توصیف گردیده و از هر دو 

شدیداً نهی شده است )رحیمیان، 1380(.
در مورد رشوه از حضرت رسول اكرم)ص( روایت شده: »از رشوه بر حذر باشید، زیرا رشوه 
كفر محض است، و بوی بهشت به مشام صاحب رشوه نرسد« )بحاراالنوار ج 104(. در روایات 
دیگر، رشوه دهنده و رشوه گیرنده را لعنت فرموده و آن ها را اهل آتش دانسته است. علی )ع( نیز 
گیرنده ی هدیه را خائن و گیرنده ی رشوه را مشرک نامیده است: ... من اخذ هدیه ی كان غلوال 

نقش اخالق کارگزاران در بهبود کار و کاهش ناکارآمدی حکومت در متون دینی
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و من اخذ رشــوه ی فهومشــرک«؛ همچنین آن حضرت در معنی اكالون للسحت )مائده/42( 
فرمود: او كسی است كه حاجت برادرش را برآورد و آن گاه هدیه او را بپذیرد.

پیغمبر اكرم)ص( شخصی به نام »ابواللیثه« را به جمع  آوری زكات گمارده بود؛ هنگامی كه او 
از مأموریت بازگشــت، زكات  ها راتحویل داد، و با صداقت، اجناسی را برای خود نگهداشت 
و گفت، آن ها به عنوان هدیه به من داده شــده اســت! پیغمبر اكرم)ص( بالفاصله برخاست و 
روی منبر ایستاد و فرمود: چه شده است كه كار مندی كه ما برای انجام كارمان گسیل داشته  ایم 
می  گوید: این برای شماســت واین هدیه برای من است! آیا به راستی اگر در درون خانه ی پدر 
ومادرش نشسته بود، به او هدیه  ای داده می  شد! قسم به آن كه جانم دردست اوست، هیچ كس 
چیــزی )هدیه( را نمی  گیرد، مگر آن كه در روزقیامــت آن را برگردن خود حمل می كند و... 

)بحار، ج 104(.
4- اشتیاق به خدمت

دولت مردان پیــرو مذهب جعفری)ع(، همواره خود را در مقابل مشــکالت مردم، مســئول 
می دانند و برای رفع نیازها و گرفتاری های اهل ایمان، با تمام وجود اقدام می كنند. آنان ریاست 
و منصــب دولتی را هرگز به عنوان یک طعمه ی چرب و نرم حســاب نمی كنند؛ بلکه فرصت 
و وســیله ای برای احقاق حقوق محرومان ومســتضعفان جامعه می شمارند و تالش می كنند تا 
زمانی كه مشکل برادر دینی و ایمانی خود را حل نکرده اند، به آسایش و راحتی خود نیندیشند. 
دولت مردان و مدیرانی كه كانون مهر و محبت و رحمت اند و باگشــاده رویی و اشتیاق تمام به 

خدمت مردم می پردازند، در قلب جامعه و در دل انسان ها جای دارند )پاک نیا، 1388(.
یک كارگزار و مدیر با ایمان در جامعه ی اسالمی، این نوای ملکوتی ششمین پیشوای شیعیان 
جهان را با گوش جان می شنود، و نصب العین خودقرار می دهد كه: هرمؤمنی گرفتاری مؤمنی 
در ســختی افتاده را برطرف كند، خداوند، حوایج دنیا و آخرتش را آســان می گرداند، و هر 
مؤمنی عیب مؤمنی را بپوشاندكه ]آن مؤمن[ از آن می ترسد، خداوند 70 عیب دنیوی و اخروی 
او را می پوشاند و تا زمانی كه مؤمن در جهت یاری به برادرش باشد، خداوند او را یاری می كند؛ 

پس به وسیله ی موعظه و پند، سود ببرید و دركار خیر رغبت داشته باشید« )الکافی(.
دولت مردان و مدیرانی كه كانون مهر و محبت و رحمت اند و باگشــاده رویی و اشــتیاق تمام 
به خدمت مردم می پردازند، در قلب جامعه و در دل انسان ها جای دارند. آنان با عمل پسندیده 
خود در روح وجان مردم نفوذ می كنند و پیوسته بر اثر لطف الهی از پشتیبانی مردم برخوردارند 
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و عزت و احترام خواهند داشت )پاک نیا، 1388(.
امام صادق)ع( در پیام ارزشــمندی به مدیران و آحاد جامعه ی اســالمی چنین توصیه فرمود: 
بر مســلمانان شایسته اســت كه در پیوستن كوشــش كنند و در مهرورزی و عطوفت نسبت به 
یک دیگر مشارک وهمکاری كرده و مواسات نسبت به حاجت مندان داشته باشند، و عطوفت 
آنان نســبت به هم به گونه ای باشــد كه خداونــد در قرآن به آن امر كــرده و فرمود: مؤمنین با 

همدیگر مهربانند )الکافی، ج2(.
در حقیقت، خدمت به برادران دینی، باالترین عبادتی است كه هیچ امر خیری به درجه ی آن 
نمی رسد. آن گرامی فرمود: خداوند متعال به چیزی همانند گام برداشتن در راه خدمت و نیکی 

به برادران دینی عبادت نشده است )الکافی(.
5- اخالق در رفتار کارگزاران

آیت  اهلل جوادی آملی )1378( با اشاره به آیه ی 25 سوره حدید، بر مدیریت اخالقی مبتنی بر 
قوانین الهی تأكید می  كند. این ســوره می  فرماید: ما پیامبران را با معجزه و اّدله ی قاطع و گویا 
فرستادیم و با آنان كتاب آسمانی - كه مجموعه ی عقاید، اخالق و قوانین علمی را در بر دارد - 
نازل نمودیم تا مردم به عدل و داد قیام نموده و به جور و ستم قصور نکنند، و آهن را كه در آن 
بأس و نیروی شدید بوده و عامل هراس بیگانگان است، فرو فرستادیم كه یاغیان و رهزنان با آن 
دفع شوند و از حریم قسط و عدل و قانون الهی دفاع گردد. وی همچنین معتقد است كه یکی 
از اهداف حکومت اسالمی، تأسیس مدینه ی فاضله است. از جمله ویژگی  های مدینه ی فاضله 

از دید ایشان و بر اساس آیه  های قرآن كریم، به طور خالصه، موارد زیر را می  توان برشمرد:
الف( رشد فرهنگی؛ زمامدار حکومت اسالمی، عهده  دار تأمین علم و دانش شهروندان قلمرو 

حکومت خواهد بود )مطابق سوره ی جمعه، آیه ی 2(
ب( رشــد اقتصادی؛ رهبران اســالمی، تبیین خطوط كلی)مسایل( مالی در نظام اسالمی را به 
عهده دارند و قوانین الهی، گذشــته از آن كه مردم را به كاشــت، داشت و برداشت در همه ی 
شــئون اقتصادی دعوت می  كند، حالل بــودن آن را نیز در همه ی مراحل تحصیل، نگهداری، 
توزیــع و صرف و هزینه، ركن الزم هر اقتصاد ســالم می  داند )مطابق ســوره ی نور آیه ی 33، 
سوره ی حدید آیه ی 7، سوره ی نساء آیه ی 5، سوره ی حشر آیه ی 7 و سوره ی توبه آیه ی 34(.

ج( فرآیند صحیح صنعتی؛ پیشوایان نظام اسالمی، عهده  دار ترغیب به فراگیری كامل و تعلیم 
كیفیت بهره  برداری از آن هستند )مطابق سوره ی نساء آیه ی 29 و سوره ی سبأ آیات 12و 13(.

نقش اخالق کارگزاران در بهبود کار و کاهش ناکارآمدی حکومت در متون دینی
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د( رشــد حقوقی داخلی و بین  المللی؛ قوانین اسالمی و مسئوالن نظام دینی، عهده  دار تبیین و 
اجرای آن هستند )مطابق سوره ی كهف، آیه ی 96 و سوره ی بقره ی آیات 177 و 279(.

آیت  اهلل مصباح یزدی )1378( نیز معتقد است، دستیابی به آن چه در سطور پیشین مطرح شد، 
از طریق استفاده و به كارگیری مدیرانی امکان  پذیر است كه با اخالق اسالمی تربیت یافته  اند.

استاد جعفر سبحانی )1378( از جمله ویژگی  های عمومی مدیریت از دیدگاه اسالم را موارد 
زیر می داند:

1. ایمان به ارزش كار 2. امانت و تعّهد 3. دانایی 4.توانایی 5. دادگری در میان زیردســتان 
6. احترام به افکار دیگران 7. قاطعیت و بُرندگی در تصمیم 8. تواضع و فروتنی یا مردمی بودن 
9. حسن سابقه 10. داشتن آمیزه  ای از نرمی و درشتی 11. بزر  گ منشی و بزرگواری در برابر مخالفان 

12. انتقادپذیری 13. آشنایی به زمان 14. دوراندیشی.
در ویژگی  های فوق، اضافه بر این كه تخّصص، داشتن دیدگاه استراتژیک، توجه به مدیریت 
زمان و اســتفاده از روش  های مدیریتی مبتنی بر مشــاركت تأكید شده، بر ویژگی  های اخالقی 
نیز تأكید خاصی شــده اســت. به عبارت دیگر، تركیب علم، عمل، ایمان و اخالق می  تواند به 

مدیریت یاری رساند تا هدف  های سازمانی را محقق سازد.
از نظر اســالم، خدمت به مردم وظیفه عمده ی دولت و دستگاه  های اداری است. علی)ع( در 
نامه  های خود، به كّرات به حکام یادآوری كرده  اند كه مهم ترین وظیفه ی آنان و مأموران شــان 
این است كه از روی شایستگی و مهربانی، شرافت مندانه به مردم خدمت كنند. به آن ها سفارش 
شده كه طبق موازین قانونی و نه مستبدانه، با خلق خدا از روی عدالت رفتار كنند. این تأكید از 
ســوی علی)ع( در جمله ی زیر خالصه شده است: كمال سعادت، تالش در اصالح امور مردم 

است. 
علی)ع( بعد از آن كه مالک  اشتر را به خدمت در راه خلق و نیکبختی روزافزون مردم سفارش 
می  كند، می  فرمایند: فرمانروا تنها زمانی از اعتماد مردم برخوردار تواند بود كه مهربان باشــد و 
در رفتار با آنان جانب مالحظه فرونگذارد، گرفتاری  های شان را از میان ببرد و به آنان ستم روا 
ندارد. ایشان به مأموران خود دستور می  دهند كه به هنگام جمع  آوری مالیات، مشکالت دهقانان 
را مّدنظر داشته باشند. از دیدگاه ایشان، رفاه مالیات  دهنده، از خود مالیات مهم تر است. سیاست 
جمع  آوری مالیات باید چنان باشد كه از حّد توانایی افراد تجاوز نکند: حکمرانی كه به سعادت 
رعایای خود و باروری زمین بی  توجه است و كوشش  های او همه مصروف جمع  آوری درآمد 
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است، زمین را بی  حاصل و ملک را تباه می  كند.
از آن جا كه تهیدستان و بینوایان ممکن است در دسترسی به فرمانروا مشکالتی داشته باشند، او 
باید به ویژه به رفاه خلق دلبستگی داشته باشد، از بار اندوهشان بکاهد و حرمتشان را نگاه دارد، 
هر چند جامعه به چشــم حقارت در ایشان نظر كند. علی)ع( به مالک  اشتر می  فرمود: اشتغال به 

مسایل عمده ی مملکتی، به عنوان حّجت متقن در تغافل نسبت به فقرا، پذیرفته نیست.
تحقیقاتی كه امروزه در ارتباط با مشتری  مداری صورت می  گیرد، رفتار مؤدبانه ی كارگزاران 
به عنوان یکی از عوامل مورد توجه مردم، همواره مورد تأكید قرار گرفته اســت. علی)ع( این 
نکته را بســیار زیباتر از همگان مورد توجه قرار داده   و به مالک  اشتر می  فرمایند كه از مأموران 
خود بخواهد در رفتار نســبت به خلق، جانب ادب و نزاكت را فرونگذارد: ای مالک، هرگز به 
خــود مگوی من خداوندگار و فرمانروای ایشــانم... و باید از روی فروتنی و حلم، اطاعت من 
كنند؛ چون چنین اندیشه  ای، ذهن را از مدار صّحت و توازن بدر برد و تو را خودبین و پُرنخوت 

كند )مزارعی، 1378(.
یکی از خطرناک  ترین آفات اخالق سازمانی و تباه  كننده  ترین عامل رفتار انسانی این است كه 
كارگزاران و كارمندان نظام اداری، از باال به پایین به مردمان بنگرند و خود را بر آنان مسلط ببیند 

و اداره ی امور خود را فرمانروا تصور نماید )سازمان مدیریت و برنامه  ریزی، 1383(.
علی)ع( به منظور جلوگیری از هرگونه گرایش مالک به سوی ُعجب و تکبّر، دوقانون رفتاری 
را مکرراً به او گوشــزد می  كننــد: در قبال َخلق، رفتاری متواضعانه در پیش گیرد و آن شــیوه 
زندگی اختیار كند كه پر زرق و برق نباشــد، و از طرز زندگی مســلمان معمولی، چندان دور 

نگردد )صدقی، 1378، ص9(.
نکته ی دیگری كه می  تواند مبنای رفتار اسالمی كارگزاران و مدیران دولت  های اسالمی قرار 
گیرد، دسترسی مردم به آنان است. علی)ع( از مالک اشتر می  خواهند كه هر روز، زمان معینی را 
به پذیرفتن افراد شاكی اختصاص دهد و با شکیبایی و نزاكت با آن ها رفتار كند، حتی اگر رفتار 
آن ها نابهنجار و بی  نزاكت باشد و گفتارشان نامربوط. حکام نباید بین خود و خلق پرده كشند: 

زنهار! بین خود و كسانی كه بر آن ها حکم می  رانی، حجاب جاه و مقام حایل نکنی.
كارگزاران و مدیران، حق ندارند مستبد باشند یا طبق امیال خود عمل كنند و بر آنان است كه 
در قلمرو قانونی، وظایف خود را انجام دهند. اساســاً اصول حکومت قانون و اصل برابری در 
مقابل آن، در كتبی كه در جهان اسالم در زمینه  های حکومت و اداره امور نوشته شده، سخت 

نقش اخالق کارگزاران در بهبود کار و کاهش ناکارآمدی حکومت در متون دینی
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مورد تأكید قرار گرفته است. علی)ع( می  فرماید: كشور را باید بر اساس اصول عدالت و برابری 
اداره كرد و به مالک دســتور می  دهد كه امور اداری قلمرو حکومت خود را طبق فرامین الهی 
و احادیث نبوی حل و فصل كند و نباید اندیشــه  های واهی شــأن و مقام را در دماغ بپرورد، و 

خودرأیی پیشه كند و به خداوند اعالن جنگ كند.
ازدیگر اصول اخالقی مورد توجه در اسالم، شایسته  ساالری است. ازآن جایی كه اسالم مکتبی 
ارزشی است، مدیران آن نیز باید طبق ارزش انتخاب شوند. علی)ع( به مالک دستور می  دهد كه 
در انتخاب ُعّمال و كارگزاران، افرادی را انتخاب كند كه دارای تجربه ی كاری و حیا باشــند، 
از خانواده ای صالح و پیش از همه اسالم آورده باشند، كه چنین افرادی دارای اخالق كریم  اند 
)سیدرضی، نامه شماره 53(؛ بنابراین از نظر اسالم، مدیریت و مسئولیت  ها از آن شایسته  هاست، 
همان  طور كه عقل نیز چنین می  گوید. شاید مهم ترین باقیات و صالحات یک مدیر، چیزی جز 

گزینش افراد شایسته به مسئولیت  ها نیست )صدقی، 1378، ص10(.
سوءاســتفاده، از ناحیه ی كارمندان خدمات عمومی، محکوم اســت، و اما برخالف جوامعی 
كه بین گروه  ها فرق می  گذارند، سیاست اسالمی، حمایت اقربا و رفیق  بازی را محکوم می  كند. 
كارمندان خدمات عمومی به متابعت از انضباطی ســخت دعوت می  شــوند. از ایشان خواسته 
می  شــود كه خواســته های نامتعادل و نامعقول خود را مهار كنند: همانــا كاری كه به عهده ی 
توســت، طعمه  ای برایت نیست، بلکه امانتی اســت بر گردنت )نهج  البالغه، نامه 5(. در نامه  به 
مالک  اشــتر، علی)ع( اصل جلب توجه دیگری را عنــوان می  كنند: طبقات و درجات مختلف 
جامعه، برای ســعادت و بهزیستی خود، به یک دیگر بستگی دارند. حکومت، خود به صورت 
كامل، توری تنگ بافت اســت، آن طور كه طبقه  ای از كارگــزاران نمی  توانند بدون حمایت 
دیگران، شــاد زیند و با رضایت خاطر كار كنند. نیروهای مســلح، قضات، افسران پلیس، وزرا 
و مأموران وزارتخانه  ها، ایفاكنندگان نقش  هایی اساســی بــرای حکومت اند، و هر یک دارای 
حقوقی هســتند؛ بر این اساس، نوعی موازنه ی قدرت و نفوذ بین عناصر تشکیل دهنده ی دولت 
به وجود می  آید و كسی نمی  تواند دیگران را زیر سلطه ی خود درآورد. كارمند كشوری، حتی 

اگر واالترین مقام اداری را احراز كند، نباید خویش را عقل كل انگارد. 
امام، مکرر در مکرر به مالک سفارش می كند كه با همکاران و حتی با مردم مشورت كند. در 
این باره، هم قرآن كریم و هم بزرگان دین به پرهیز از استبداد و اجتناب از خودرأیی سفارش، 
و بر مشورت تأكید كرده  اند: اگر مشورت نکنید، تباه می  شوید )حکمت 202، ص 1165(؛ نیز 
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می  فرمایند: در امور با اهلش مشورت كنید و ازخودرأیی بپرهیزید )حکمت 202، ص 1181(.
برای به كار بســتن ضوابط رفتار عمومی، ایجاد نظام گزارش گیری كارآمد توصیه می  شود. 
امام علی)ع( معتقدند كه حکمران باید از وضع رعایای خود و علل واقعی حوادثی كه در قلمرو 
حکومت او اتفاق می  افتد، آگاه باشد. اگر اطالعات معتبر و موثق در دسترس نباشد، برداشت 
حکمــران از اوضاع غیرواقعی خواهد بود و نخواهد توانســت بر روابط موجود بین موقعیت  ها 
و اوضاع، درســت داوری كنــد؛ بنابراین آن چه اهمیت حیاتی دارد، داشــتن وزرا و مأمورانی 
است كه حقیقت تلخ را بی هیچ گونه پرده  پوشی و بیم، به حکمران بگویند؛ مأمورانی كه از هم 
داستانی با تو در انجام دادن اعمالی كه خدا دوست ندارد، پیروانش مرتکب شوند، سرباز زنند.

امام علی)ع( ضمن همان نامه به مالک  اشتر توصیه می  فرمایند كه حکومتت را از كارگزاران 
نادرســت بپیــرای؛ اگر یکی از آنان را غیر صالح یافتی و مأمــوران پنهانی تو مداركی معتبر بر 
ناراستی او ارایه كردند، بر توست كه او را كیفر دهی. این كیفر می  تواند تنبیه جسمانی یا انفصال 

از خدمت و باز پس گرفتن آن چه به ناروا گرد آورده است، باشد.
6- ساده زیستی و اجتناب از اشرافی گری

مدیران شایسته در حکومت اسالمی، ساده زیستی را یک خصلت خداپسندانه و باعث رسیدن 
بــه كماالت روح و ارتقای كیفــی در انجام كارهای جامعه و خدمت بــه مردم می دانند. آنان 
همواره این اندیشــه ی خداپســندانه را در ذهن خود می پرورانندكه مهم ترین راز و رمز توفیق 
رسول گرامی اسالم)ص( و ائمه ی هدی درجذب دل های مشتاق سعادت، خصلت ساده زیستی 

و تواضع در برخورد با مردم بوده است )پاک نیا، 1388(.
آنان می دانند كه: خداوند بزرگ بر پیشــوایان عادل واجب كــرده كه خود را با مردم ناتوان 
برابر قرار دهند تا تنگدستی، فرد مستمند را به طغیان و سركشی وادار نکند )الکافی، ج1(. امام 
صادق)ع(، دلدادگان به مظاهر دنیوی را مّذمت كرد و فرمود: مشــمول لعن و غضب خداست 

كسی كه بنده ی درهم و دینار باشد )الکافی، ج2(.
آن گرامی درباره ی ضرورت زندگی ســاده و بی آالیش مدیران و رهبران جامعه ی اســالمی 
می فرمــود: خدا می داند كه من می توانم خانواده ام را با خرمای خوب اطعام نمایم )و به بهترین 
صــورت زندگــی كنم(؛ اما دوســت دارم خداوند مــرا در حال برنامه ریــزی صحیح زندگی 

ببیند)الکافی، ج5(.
آری؛ دلبستگی به دنیا عالوه بر این كه مانع كمال انسان و باعث بدبینی عموم می شود، باعث 
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می گردد تا یک مدیر در لذت  های زودگذر دنیا غوطه ور شود و از نوع محرومیت  های طبقات 
نیازمند جامعه، غافل بماند )پاک نیا، 1388(.

كارگزاران پیرو اهل بیت، هرگز این ســخن گهربــار امام صادق)ع( رافراموش نمی كنند كه 
فرمود: اگر دوست داری كه در درگاه الهی با خدا همنشین شوی و در بهشت در جوار حضرت 
باری تعالی مسکن گزینی، دنیا ]و مظاهر فریبنده ی آن[ در نظر توباید پست و خوار باشد. مرگ 
را نصب العیــن خود قرار بده ]و برای خود دراین دنیا[ چیزی ذخیره نکن، و بدان آن چه قباًل از 
اعمال نیک در این دنیا برای جهان آخرت تقدیم داشته ای، به حال تو سودمند خواهد بودو از 
كارهای نیک كه انجام آن ها را به تأخیر انداخته ای، ضرر خواهی كرد« )تحف العقول، حسن 

بن شعبه حرانی و بحار االنوار، عالمه مجلسی(.
از منظر امام صادق)ع(، یک مسلمان با ایمان، با زندگی ساده ، بی پیرایه و دل كندن از عالیق 

دنیوی و زرق و برق آن، سعادت خودرا در هر دو جهان تضمین می كند.
امام خمینی)ره( درباره ی ضرورت ساده زیستی مسئوالن حکومتی می فرمود: مصیبت  هایی كه 
ملت  ها می كشند از این است كه متصدیان امورشان از قشر مرفه و از اشراف و اعیان جامعه اند، 

در پی این هستندكه ثروت شان را زیاد كنند )صحیفه ی امام، 1379(.
مدیران شایسته در حکومت اسالمی، ساده زیستی را یک خصلت خداپسندانه و باعث رسیدن 
به كماالت روح و ارتقای كیفی در انجام كارهای جامعه و خدمت به مردم می دانند. آن بزرگوار 
در فراز دیگری از سخنانش خطاب به دولتمردان وروحانیان صاحب منصب كشور می فرماید: 
اگــر روزی از نظر زندگی ازمــردم عادی باالتر رفتید، بدانید كه دیر یا زود مطرودمی شــوید 
)صحیفه امام، 1379(. در فرازی دیگر چنین می فرمایند: »شما گمان نکنید اگر با چندین اتومبیل 
بیرون بیایید وجهه تان نزد مردم بزرگ می شود! آن چیزی كه مردم به آن توجه دارند و موافق 
مذاق عامه اســت، این است كه زندگی شما ساده باشــد، همان گونه كه سران اسالم و پیغمبر 
اسالم)ص( و امیر مومنان)ع( و ائمه ی ما، زندگی شان ساده و عادی بود، بلکه پایین تر از عادی 

)صحیفه امام، 1379(.
7- امانتداری و صداقت

از مهم ترین نیازهای عصر ما برای آحاد جامعه به ویژه متولیان امور حکومتی، تقویت و ترویج 
خصلت  های زیبای امانتداری و راســتگویی اســت؛ زیرا فراگیر شدن پدیده ی دروغ، خیانت، 
دورویی و نفاق، آثار وتبعات منفی و ناشایستی در جامعه دارد، و الزم است كه در عزل ونصب  
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مدیران، این ویژگی  ها با كمال جدیت پیگیری، و تشــویق وتنبیه افراد، به طور شــفاف با این 
معیارهای پسندیده انجام شــود. الزم است كه افراد چاپلوس، دروغگو و خیانت پیشه، طرد، و 
انســان  های امین و درستکار، شناسایی شــوند و در مصدر امور قرار گیرند. آشکار كردن آثار 
و بركات امانتداری و صداقت، آموزش عملی و تشــویق انســان  های امین و صادق، و معرفی 
الگوهای پاكدامنی و راستی، مهم ترین نیازجامعه به ویژه در سطح مدیران است )پاک نیا، 1388(.

امام صادق)ع( در بیان معیار انتخاب افراد می فرماید: به نماز و روزه افراد فریفته نشوید؛ چه بسا 
كه شخصی به نماز و روزه عادت كرده وترک آن برایش وحشت آور و آزاردهنده است؛ بلکه 

آن ها را در مقام راستگویی و امانتداری آزمایش كنید )الکافی، ج2(.
مناصب دولتی در حکومت اســالمی، امانت  هایی بس حساس و ارزشمندند و خداوند متعال 
در قرآن كریم فرموده: خداوند متعال به شــما فرمان می دهد كه امانت ها را به اهلش بســپارید 
)نســاء/8(؛ بنابراین ویژگی امانتداری و راستگویی باید در اوصاف مدیران جامعه ی اسالمی با 
تمام وجود، دنبال، و منصب  های حکومتی به عنوان امانت  هایی گران  ســنگ به اهلش واگذار 

شود.
امام صادق)ع( درباره ی انتخاب علی)ع( به عنوان جانشــین رسول خدا)ص( و پیشوایی امت 
اسالم، به این دو صفت اشاره می كند و به یار وفادارش عبداهلل بن ابی یعفور پیام می دهد كه ای 
عبداهلل! جعفربن محمد به تو ســالم می رساند و یادآور می شود: به ویژگی  های علی)ع( در نزد 
رسول خدا)ص( بنگر و به آن ها ملتزم شو! به راستی علی)ع( به وسیله ی راستگویی و امانتداری 

به آن ویژگی  ها در نزدپیامبر)ص( رسید )جامع األخبار، تاج الدین شعیری و امالی، صدوق(.
امام صادق)ع( در گفتاری چنین هشــدار می دهد: نگاه نکنید به بســیاری نماز و روزه و حج 
و كارهای نیک و دعا و زمزمه های شــبانه ی افراد، نگاه كنید به راســتگویی و امانتداری مردم 

)الکافی، ج2(.
از منظر پیشوای صادق)ع(، امانتداری 3 مرحله دارد و كسی را نمی توان امین به حساب آورد، 
مگر این كه در این 3 مرحله، امانتداری خود را اثبات كند: در حفظ اموال، حفظ اسرار و رازهای 
پنهانی و پاسداری از ناموس مردم. اگر فردی 2 مورد را رعایت كند، اما در یکی دیگر از عهده 
برنیاید، امین نخواهد بود. آن حضرت در این باره فرمود: شــخص را نمی توان امین به حســاب 
آورد مگر آن كه در ســه چیز امانتداری خودرا انجام دهد: بر اموال، اسرار و ناموس ]مردم[، و 
اگر دوتای این ها را حافظ باشد و یکی را ضایع كند، امین نیست )مستدرک سفینۀ البحار، علی 
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نمازی شاهرودی و بحار االنوار(.
8- اصرار بر اجرای قانون

در نهج البالغه می خوانیم كه امام علی)ع( فرمود: به خداسوگند، بیت المال تاراج شده را هر 
كجا كه بیابم، به صاحبان اصلی آن باز می  گردانم، گرچه با آن ازدواج كرده، یا كنیزانی خریده 
باشند؛ زیرا در عدالت، گشایش برای عموم است، و آن كس كه عدالت براو گران آید، تحّمل 

ستم برای او سخت  تر است )نهج البالغه(. 
در ذیل خطبه ی یکصد و چهار می فرماید: به خدا سوگند، درون باطل را می  شکافم تا حق را 

از پهلویش بیرون كشم)نهج البالغه(. 
در خطبه ی یکصد و شــش با اعتراض شــدید امام )ع( روبه رو هســتیم كه به اصحاب خود 
می فرماید: هم اكنون می  نگرید كه قوانین و پیمان  های الهی شکسته شده امّا خشم نمی  گیرید، 

در حالی كه اگر پیمان پدران تان نقض می  شد ناراحت می  شدید )نهج البالغه(.
در نامه ی پنجم برای توبیخ اشعث بن قیس والی آذربایجان می نویسد: همانا پست فرمانداری 
برای تو وســیله ی آب و نان نبوده، بلکه امانتی در گردن توســت؛ بایــد از فرمانده و امام خود 
اطاعت كنی، تو حق نداری نسبت به رعیّت استبداد ورزی، و بدون دستور به كار مهّمی اقدام 

نمایی)نهج البالغه(.
در نامه ی بیســتم برای زیاد بن ابیه، جانشــین فرماندار بصره می نگارد: همانا به راستی به خدا 
سوگند می  خورم اگر به من گزارش كنند كه در اموال عمومی خیانت كردی، كم یا زیاد، چنان 
برتو سخت گیرم كه كم بهره شده، و در هزینه ی عیال، در مانده و خوار وسرگردان شوی)نهج 
البالغه(. در نامه  ای دیگر خطاب به كارگزار خود می فرماید: به ریســمان قرآن چنگ بزن و از 
آن نصیحت پذیر، حاللش را حالل و حرامش را حرام بشمار.... مرگ و جهان پس از مرگ را 
فراوان به یادآور... ، از كاری كه تو را خشنود و عموم مسلمانان را ناخوشایند است، بپرهیز...، 
خشــم خود را فرو نشان و به هنگام قدرت ببخش و به هنگام خشم فروتن باش و در حکومت 

مدارا كن تا آینده خوبی داشته باشی )نهج البالغه، نامه ی 69(.
9- روش رفتار با مردم

از نظر علی)ع(، مردم معصوم نیســتند، گاهی گمراه می شوند، و روی علل نامعلومی نافرمانی 
می كنند، و عمداً یا خطاً با حکومت مخالفت می نمایند؛ در چنین شــرایطی، حاكم نباید رفتار 
مــردم را بهانه قرار داده و قدرت خود را بــرای درهم كوبی و نابودی آن ها به كارگیرد؛ یعنی 
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وظیفه ی حاكم، مدارا با مردم، نصیحت جامعه، اصالح آن ها و رسیدگی به امور و حّل مشکالت 
و معّضالت آن ها اســت. یقیناً اگر حکومت با این طرز تفکر با مردم رفتار كند، پاداش خوبی 
از جامعه دریافت خواهد كرد، و همیشه نام نیکی از آن ها در تاریخ باقی خواهد ماند. این یک 
قاعده ی كلّی است كه برخورد خشن با مردم، عکس العمل متقابل به همراه می آورد و به تعبیر 
فالسفه، دفع ّضد با ضّد را در پی دارد. هركس با خالیق درآمیزد و كمر به  جنگ جامعه ببندد، 
چند صباحی دوام پیدا نخواهد كرد؛ چراغ عمر او به خاموشی رفته، آن وقت، بدنام تر از گذشته، 

سر زبان های مردم می چرخد )ابراهیمی، 1386(.
از نظر امام علی)ع(، توده ی مردم دارای صفات زیر هستند:

1. بهترین پایه برای دین اند؛
2. بهترین اساس جامعه اسالمی اند؛

3. آماده ترین مردم برای دفاع در برابر حمالت دشمن اند.
با توجه به آن چه گفته شــد، ضروری ترین امور برای یک حاكم این اســت كه هیچ وقت از 
جلب رضایت آن ها غافل نشود، از میان رعیت كسی را از خود نراند، عیوب مردم را بپوشاند و 
درصدد عالج و اصالح آن ها )عیوب( برآید، و فقط درصورتی كه خیلی آشــکار باشد، با آن 

)عیوب( مبارزه كند.
از جمله توصیه  های حکیمانه ی امیرمؤمنان كه جامعیت ویژه  ای درمیان خطابه  ها و نامه  های آن 
حضرت دارد، نامه ی معروف خطاب به مالک اشــتر اســت كه در آن، حضرت، همه ی ابعاد و 
زوایای ابزار وعوامل عدالــت اجتماعی را لحاظ كرده  اند. در فرازی از این نامه همچنین آمده 
اســت: ای مالک، من تو را به ســوی شــهرهایی فرســتاده ام كه پیش از تو دولت  های عادل یا 
ستمگری بر آن حکم راند ه اند. پس نیکوترین اندوخته ی تو باید اعمال صالح و درست باشد؛ 
هوای نفس را در اختیار گیر و از آن چه حالل نیســت، خویشتن  داری كن.... . مهربانی با مردم 
را پوشــش دل خویش قرار ده و با همه دوست ومهربان باش؛ مبادا هرگز چنان حیوان شکاری 
باشی كه خوردن آنان راغنیمت دانی، زیرا مردم دو دسته  اند: دسته  ای برادر دینی تو، و دسته ی 
دیگر همانند تو در آفرینش می  باشــند؛ اگر گناهی از آنان ســرزد یا علت  هایی بر آنان عارض 
شود، آنان را ببخشای و بر آنان آسان گیر، آن گونه كه دوست داری خدا تو را ببخشاید و بر تو 

آسان گیرد )نهج البالغه، نامه 53(.
با توجه به فرازهای نامه ی مالک اشــتر، می  توان به این مطلب توجه داشــت كه برای اداره ی 
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امور، عالوه بر تدبیر و كاردانی با اقتدار، می  بایســت به ابزارهای عاطفی و انســانی نیز تمسک 
جست )وثوقی، 1387(.

رهنمودهای امام)ع( نشــانگر تأثیر ایمان و اعتقاد صحیح در هدایت و اصالح جامعه اســت 
كه ایشــان توجه كارگزاران را به آن ســمت و ســو، جلب می  كردند. در فراز دیگری از نامه 
می فرماینــد: به مردم نگو بــه من فرمان دادند و من نیز فرمان می  دهم، پس باید اطاعت شــود، 

این گونه خودبزرگ  بینی دل را فاسد می  كند و دین را پژمرده و موجب زوال نعمت  هاست.
دوست  داشــتنی  ترین چیزها در نزد تو، در حق، میانه  ترین و در عدل، فراگیرترین، و در جلب 
خشــنودی مردم، گســترده  ترین باشــد، هرگز نیکوكار و بدكار در نظرت یکسان نباشد؛ زیرا 
نیکوكاران در نیکوكاری بی  رغبت و بدكاران در بدكاری تشــویق می  گردند؛ پس هركدام از 

آنان را بر اساس كردارشان پاداش ده.
بدان ای مالک، هیچ وسیله  ای برای جلب اعتماد والی به رعیت، بهتر از نیکوكاری به مردم و 

تخفیف مالیات و عدم اجبار مردم به كاری كه دوست ندارند، نیست«. 
امیرمؤمنان در این نامه به حقوق تمام اقشــار مردم اعــم از نظامی، تاجر، ادیب، كارگر و.... ، 
دســتورالعمل  هایی داده و رهنمودهای الزم را مبذول داشته ویادآور شده اند كه رعایت حقوق 
هر یک از اقشار جامعه، منجر به شکوفایی عدالت در جامعه می  گردد، كه حاكم دین نباید از 

آن ها غفلت نماید.
موالی متقیان در نامه  ای دیگر خطاب به والی خود، چنین می  فرمایند: در بامداد و شامگاه، در 
یک مجلس عمومی، به امر اطالع  رسانی و آموزش )كه از ابزارهای اصالح یک جامعه است( 
با مردم بنشــین، آن هایی كه پرسش  های دینی دارند، با فتواها آشنا گردان و ناآگاه را آموزش 
ده و با دانشمندان به گفتگو بپرداز؛ جز زبانت، چیز دیگری پیام  رسانت با مردم، و جز چهره  ات، 

دربانی وجود نداشته باشد )نهج البالغه، نامه ی 6(.
در یک رهنمود دیگر، امام)ع( خطاب به »عبداهلّل بن عباس« فرماندار بصره چنین فرمودند: با 
مردم به هنگام دیدار درمجالس رســمی و در مقام داوری، گشاده رو باش و ازخشم بپرهیز كه 

سبک مغزی، به تحریک شیطان است )نهج البالغه، نامه 76(.
رهبر فرزانه ی اســالم با توجه به روان شــناختی جامعه ی اسالمی كه در آن مردم غیرمسلمان 
نیــز زندگی می  كنند و حــق و حقوقی دارند، عــالوه بر توصیه  های دینی، رفتار انســانی را به 
حاكمان خود توصیه می  كردند، و در برخی موارد، آن ها را مورد عتاب قرار می  دادند وحقوق 
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غیرمســلمان  ها را یادآوری می  كردند. در نامه ای خطاب به حاكم فارس چنین فرمودند: پس از 
نام خدا و درود، همانا دهقانان مركزفرمانداریت از خشونت و قضاوت و تحقیر كردن مردم و 
ســنگدلی توشکایت كردند، من درباره ی آن ها اندیشــیدم، نه آنان را شایسته ی نزدیک شدن 
یافتم، زیرا كه مشــرک اند، و نه سزاوار قساوت و سنگدلی و بدرفتاری، زیرا با ما هم پیمان اند؛ 
پس در رفتار با آنان، نرمی و درشتی را به هم آمیز؛ رفتار توأم با شدت و نرمش داشته باش، و 

اعتدال و میانه  روی را در نزدیک یا دور كردن، رعایت كن )نهج البالغه، نامه 19(.
بدین گونه بود كه حکومت عدل علوی، در جامعه ی اسالمی از چشمه ی زالل سعادت ابدی 

كام مسلمانان را شیرین نمود و آن ها را به حکومت دینی امیدوار ساخت)وثوقی، 1387(.
10- اصالحات اقتصادی

از آن جا كه الزمه ی هر جامعه ی با ثبات و مقتدر حفظ و داشتن یک سیستم منظم و كارآمد 
اقتصادی است و به منزله ی رگ های حیاتی عمل می  كند، امیرمؤمنان از این بُعد نیز به اصالح 

جامعه می  پرداختند: با فقر در هر جبهه از هر سو می  جنگم تا بر او پیروز شوم.
اصالح امر معیشــت اثر به ســزایی در اصالح مردم و آبادانی جامعه دارد و به عنوان یکی از 
زمینه  هــای هدایت، نمود پیدا می  كند. امیرمؤمنان برای جلوگیری از فســاد اقتصادی و اجرای 
عدالت اجتماعی، همواره در تقسیم رفاه و اموال بیت المال، دقت ویژه  ای داشتند و دراین رابطه 
به جزئیات نیز توجه می  نمودند؛ به عنوان مثال، در یک مورد، هنگامی كه اموال بیت  المال را بین 
نمایندگان قبایل تقسیم می كردند، تکه نانی باقی ماند، و آن حضرت همان نان را هم به نسبت 

مساوی بین نمایندگان قبایل تقسیم نمودند )عدالت اجتماعی، محسن قرائتی(.
مــوالی متقیان در مــورد امور اقتصادی، عالوه بر رعایت تقســیم اموال عمومــی به مردم و 
كارگزاران توصیه می  كردند كه از اســراف بپرهیزند، چراكه اســراف یکــی از عوامل ركود 
اقتصادی و عمران وآبادانی است. در نامه ی جانشین فرماندار بصره چنین آمده است: ای زیاد، 
از اســراف بپرهیز و میانه  روی را برگزین، و از امروز به فکرفردا باش و از اموال دنیا به اندازه ی 

كفایت خویش نگه دار... )نهج البالغه، نامه 21(.
از آن جا كه اقتصاد از دیدگاه امام علی)ع( شــریان حیات زندگی دنیایی اســت و اصالح آن 
موجب آرامش خاطر و زمینه ی درستی و صداقت را نیز فراهم می  نماید، ایشان ضمن دریافت 
مالیات)زكات و غیره(، توصیه  های اخالقی و ســازنده را نیز مد نظر داشتند و خطاب به مالیات 
  بگیران می  فرمودند: در ســر راه، هیچ مسلمانی را نترســان و یا بازور از زمین او )مالیات  دهنده( 
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نگذر؛ افزون تر از حقوق الهی از او مگیر، و هرگاه به آبادی ای رسیدی در كنار آب فرود آی، 
و وارد خانه ی كســی مشــو؛ سپس با آرامش و وقار به ســوی آنان حركت كن تا در میان شان 
قرارگیری؛ به آن ها سالم كن و در سالم و تعاریف و مهربانی، كوتاهی نکن؛ سپس می  گویی: 
ای بندگان خدا، مرا ولّی خدا و جانشــین او به سوی شما فرســتاده، تا حق خدا را كه دراموال 
شماســت، تحویل بگیرم؛ آیا در اموال شما حقی است كه به نماینده ی او بپردازید؟ اگر كسی 
گفت نه، دیگر به او مراجعه مکن و اگر كســی پاســخ داد آری، همراهش برو، بدون آن كه او 
را بترسانی، یا تهدید كنی یا به كار مشکل وادار سازی؛ هرچه از طال و نقره به تو رساند، بردار 
و اگر گوســفند و شــتر بود، بدون اجازه  اش داخل مشــو، كه اكثر اموال از آن اوست؛ پس از 
انتخاب، اعتراض نکن، و صاحبش را اجازه ده كه خود انتخاب كند و بر انتخاب او خرده مگیر 

)نهج البالغه، نامه ی 25(.
علی)ع( در نامه  ای دیگر خطاب به مأموران مالیات فرمودند: به تو سفارش می كنم كه با مردم 
تندخو نباشی و به آن ها دروغ  گویی... . بدان! برای تو در این زكاتی كه جمع می  كنی، سهمی 
معین و حقی روشن است و شریکانی از ضعیفان و مستمندان داری؛ همان گونه كه ما حق تو را 

می  دهیم، تو هم نسبت به حقوق آنان وفادار باش... )نهج البالغه، نامه ی 26(.
امیرمؤمنان معتقد بودند كه اخذ مالیات برای عمران، آبادانی و رفاه مردم است، بنابراین می  باید 
رضایت خاطر مردم نیز جلب شود، تا این كه مردم با رغبت با حکومت همکاری داشته باشند؛ 
بنابراین   فرمودند: برای گرفتن مالیات، لباس  های تابستانی یا زمستانی، مركب سواری و برده ی 
كاری او را نفروشید و برای گرفتن درهمی، كسی را تازیانه نزنید و به مال كسی دست اندازی 

نکنید)نهج البالغه، نامه 51(.
رهبر عدالت  گستر اسالم، ضمن توصیه  های جزئی و كلی در زمینه ی اصالح اقتصادی، خود 
بهترین الگو برای مردم بودند و در نهایت سادگی زندگی می  كردند، در حالی كه می  توانستند 

زندگی بهتر ازآن را به دست بیاورند)وثوقی، 1387(.
11- اصالحات قضایی

یکی دیگر از دغدغه  های امیرمؤمنان در دوران خالفت ، اصالح امور قضایی و رعایت حقوق 
فردی- اجتماعی امت مســلمان بود، كه در دوره های خلفای پیشین، با چشم  پوشی  های قومی، 
قبیله  ای و سیاسی، نادیده گرفته شده بود، و ای بسا مظلوم به جای ظالم مجازات نیز گردیده بود. 
آن حضرت در مورد مقابله با ظلم و ستم، چنان با قاطعیت و شهامت وارد عرصه می شد كه هیچ 
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ظالمی نمی  توانســت از چنگال عدالت بگریزد. چنان با انصاف و عدل از حق دفاع می  كرد كه 
ای بسا خود مجرمان به قضاوت خشنود می  شدند. ایشان می  فرمودند: افراد خوار و ستمدیده در 
نزد من بسیار قوی و عزیز هستند تا این كه حق آنان را به آن ها بازگردانم، و افراد قوی و ستمگر 

در نزد من بسیار ناتوان و ضعیف اند تا این كه حّقی را از آنان باز پس بگیرم )جرج جرداق(.
در امر قضاوت و احقاق حق، امیرمؤمنان، چنان جّدی و مصّمم عمل می  كردند كه حتی از داغ 
نهادن بر دست برادر خویش، واهمه  ای نداشتند، تا این كه برادر، حرارت آتش را بر جسم خود 
احســاس كند، و تقاضای سهم بدون نوبت از بیت المال مسلمین ننماید: سوگند به خدا، برادرم 
عقیل را دیدم كه به شــدت تهیدســت شده و از من درخواست داشت تا یک من از گندم  های 
بیت  المال را به او ببخشــم. پی در پی مرا می  دید و درخواســت خود را تکرار می  كرد. چون به 
گفته  های او گوش دادم، پنداشــت كه دین خود را به او واگذارمی  كنم و به دلخواه او رفتار و 
از راه و رســم عادالنه ی خود دســت برمی  دارم. روزی آهن را در آتش گداخته و به جسمش 
نزدیــک كــردم تا اورا بیازمایم؛ پس چون بیمار از درد فریــاد زد و نزدیک بود از حرارت آن 
بسوزد، به او گفتم، ای عقیل، گریه كنان بر تو بگریند، از حرارت آهنی می  نالی، كه انسانی به 
بازیچه آن را گرم ســاخته است، اما مرا به آتش دوزخی می  خوانی كه خدای جبارش با خشم 

خود آن را گداخته است! )نهج البالغه، خطبه ی 224(.
امام و رهبر عدل گســتر جهان اســالم، خود نیز در محضر قاضی، بدون شاهد، نتوانست حق 
فردی خود را تصاحب كند؛ چنان چه معروف است، آن حضرت با مردی یهودی بر سر زرهی 
نزاع داشــتند؛ هنگامی كه نزد قاضی وقت )شریح قاضی( برای دادخواست روانه شدند، قاضی 
به احترام امیرمؤمنان از جای خود برخاســته و امام را به جای خود نشــاند؛ آن حضرت ضمن 
اعتراض به عمل یک جانبه ی قاضی كه چرا تنها از وی احترام كرده و طرف دیگر نزاع، احترام 
نکرده، سخنان رسول خدا را درباره ی قاضی به وی یادآور شدند و سپس از شریح خواستند كه 
به قضاوت بپردازد و چون امام برای ادعای خود، كه زره از آن ایشــان است، شاهدی نداشت، 
از حق مســلم خود محروم شــدند. مرد نصرانی چون قضاوت اسالم را در مورد ولّی مسلمین، 
امیرمؤمنان مشاهده كرد، به عمل خالف خود اعتراف كرد و شهادتین را بر زبان جاری ساخت 

)فضائل  الخمسه   من   الصحاح  الّسته ی، عاّلمه   سیدمرتضی   حسین  فیروزآبادی(.
رهبر عدالت گستر اسالم به قدری در مورد حقوق فردی حساس و دقیق بودند كه حتی حقوق 
شــهروندی غیرمســلمانان را نیز جدی میگرفتند: »به من خبر رسیده كه مردی از لشکر شام به 
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خانه زنی مسلمان و زنی غیرمسلمان كه در پناه حکومت اسالم بود ه اند، وارد شده و خلخال و 
دستبند و گردن بند و گوشواره  های آن ها را به غارت برده درحالی كه هیچ وسیله  ای برای دفاع، 
جز گریه و التماس نداشته  اند، اگر بر این حادثه  ی تلخ، مسلمانی از روی تأّسف بمیرد، مالمت 

نخواهد شد و ازنظر من سزاوار است )نهج البالغه، خطبه ی 27(.
هنگامی كــه عّده  ای به امام یادآوری كردند كه معاویه با هدایــا و پول  های فراوان، عّده  ای را 
جذب كرده، شــما هم از اموال عمومی به اشــراف عرب و بزرگان قریش ببخشید و از تقسیم 
مســاوی بیت  المال  دست بردارید تا به شــما گرایش پیدا كنند، امام فرمودند: آیا به من دستور 
می  دهید برای پیروزی خود، از جور و ســتم درباره ی امت اســالمی كه بر آن ها والیت دارم، 
استفاده كنم! به خدا سوگند تا عمر دارم و شب و روز برقرار است، هرگز چنین كاری نخواهم 
كرد. اگراین اموال از خودم بود، به گونه  ای مساوی در میان مردم تقسیم می  كردم تا چه رسد كه 
جزو اموال خداست! آگاه باشید، بخشیدن مال به آن ها كه استحقاق ندارند، زیاده روی و اسراف 

است....« )نهج البالغه، خطبه ی 127(.
از آن جا كه رعایت حقوق فردی آثار مثبتش به جامعه باز می  گردد و زمینه ی فضای سالم را 
برای رسیدن به كمال فراهم می  نماید، امام بزرگوار خطاب به مالک  اشتر چنین فرمودند: از میان 
مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب كن؛ كسانی كه مراجعه ی فراوان، آن ها را 
به ســتوه نیاورد، در اشتباهاتش پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آگاهی برای او دشوار 
نباشد؛ پس از انتخاب قاضی، هرچه بیشتر در قضاوت  های او بیندیش و آن قدر به او ببخش كه 

نیازهای او برطرف گردد و به مردم نیازمند نباشد )نهج البالغه، خطبه ي 53(.
 قضــاوت درســت، ضمن این كه امنیت را بــه جامعه باز می گرداند، موجب نشــاط روانی و 
انگیزش بسیار برای فعالیت و ســازندگی در جامعه بود، اما اجرای عدالت، چنان برای عّده  ای 
سخت و طاقت  فرسا بود كه تحّمل امام برای آن ها دشوار بود و سرانجام مسیر زندگی آن ها را 

عوض كرد، اما در مقابل این عّده، ضعفا در آرامش زندگی كردند )وثوقی، 1387(.
حاكم و دولتمردان اســالمی در گام اول به عنوان الگوهای جامعه وظیفه دارند كارها و رفتار 
خویش را اصالح نمایند، چرا كه مردم به رفتار و اعمال آن ها اقتدا می  كنند؛ در گام بعدی وظیفه 
دارند حدود تعزیرات اســالمی را برای جلوگیری از مفاسد اجتماعی، قاطعانه و بدون ترس از 
اعتراض ابرقدرت  ها و وابستگان آن ها اجرا نمایند. قرآن، اجرای حدود را باعث حیات جامعه ي 
انسانی می داند، آن جا كه مي فرماید: »و لکم فی القصاص حیاه ی یا اولی االلباب لعلّکم تتقون«؛ 
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یعني برای شما در قصاص حیات و زندگی است، ای صاحبان خرد! شاید شما تقوا پیشه كنید.
امــام هفتم)ع( درباره ي این آیه »فیحیی به االرض بعد موتها؛ زنده می گرداند زمین را پس از 
مرگ آن« فرمود: »این آیه، زنده شدن زمین به واسطه ي باران را نفرموده، بلکه مقصود آیه این 
است كه خداوند مردانی برمی انگیزد تا عدالت را زنده كنند و به واسطه ي زنده شدن عدالت و 
اقامه ي حدود، زمین، زندگی را از سر می گیرد. هر مجازات اسالمی كه در زمین اجرا شود، نفع 

آن بیشتر از چهل روز باران است )وسائل الشیعه(. 
نه تنها اجرای حدود بركاتی دارد و باعث جلوگیری و ریشه كنی فساد می شود، اجرا نکردن 
آن، از گناهــان بس بزرگ اســت. علی)ع( هنگام اجرای یکی از حــدود الهی فرمود: خدایا! 
تــو بــه پیامبرت هنگامی كه از دینت خبر مــی داد، فرمودی: ای محمد! هــر كس یک حّد از 
مجازات های مرا تعطیل كرده و اجرا نکند، با من دشمنی كرده و بدین وسیله خواستار مخالفت 

با من شده است )وسائل الشیعه(.
12. وظایف کارگزاران

طبــق دیدگاه امام علی)ع( در حوزه ي مدیریتی و اداری، هیأت حاكمه و اعضای دولت باید 
روشی را در پیش گیرند و به اموري بپردازند كه شامل موارد زیر باشد:

الف. به حق نزدیک تر باشد؛
ب. شامل عدالت شده و در تأمین آن مؤثّرباشد؛

ج. رضایت مردم را جلب نماید؛
د. از ترجیح روابط و نزدیکان بر ضوابط قانونی اجتناب جدي نماید، چون نتایج منفی زیر را به 

دنبال دارد:
1- د. تحمیل مخارج بی مورد و سنگین بر دولت؛

2- د. كمترین سود عاید دولت مي شود؛
3- د. موجب دوری از انصاف حاكم نسبت به سایر مردم می گردد؛

4- د. درخواست بیشتر اطرافیان را موجب می گردد؛
5- د. كمترین سپاسگزاری را آن ها از حکومت خواهند كرد؛

6- د. اگر به آن ها نرسی، بیشترین نق را می زنند و دیرتر ازهمه عذر پذیر اند؛
7- د. صبرشان در برابر حاكم، كمتر از هر كس دیگر خواهدبود.

نقش اخالق کارگزاران در بهبود کار و کاهش ناکارآمدی حکومت در متون دینی
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13- وظایف دیگر دولت
از دیدگاه امام علی )ع(، دولت و شــخص ریاســت آن، ضروری اســت كه با علما مراوده ی 
زیاد داشته باشد، از مجالست فراوان با حکما غفلت ننماید، برای تثبیت قدرت، مصلحت امور 
بالد را در نظر بگیرد و روشــی را پیشــه ی خود ســازد كه باعث پایداری و وفاداری مردم در 
دولت های قبل بوده است. به خاطر این كه لزوم همیاری مردم با همدیگر، اجتناب ناپذیر است؛ 
چون زندگی بعض مردم با بعض دیگر اصالح می شــود، مردم از همدیگر در هیچ شــرایطی 

بی نیاز نیستند. 
دولت از توّجه خاص به طبقات مردم نبایدغفلت كند و در شناسایی آن ها هّمت گمارد، مثل 
مشاغلی كه در جامعه وجود دارد، از جمله: عضویت در نیروهای مسلح، نویسندگی، قضاوت، 
كارمندانی كه كارشــان ســبب رتق و فتق امور مردم می شــود، بعض مردم مالیات  بده و خراج 
پردازند، قســمت دیگر شان تاجر و اهل صنعت می باشند، وتعدادی هم قشر آسیب پذیر و فقیر 
اجتماع می باشند. خداوند برای هر یک از این طبقات در كتاب خود و سنت نبی خود، سهمی 
را معین كرده، یا واجبی را برای آن ها مشخص ساخته كه دولت باید متّعهدآن باشد )ابراهیمی، 

.)1386
از منظر علی)ع(، این طبقات، پیوند ناگسستنی وارتباط زنجیره ای با هم دارند، و یکی متکی بر 
دیگری است؛ مثاًل نظامیان سپر محکم رعیت، زینت حاكمان، عّزت دین، تأمین كننده ی امنیت 
راه ها و امنیت عمومی مردم اند. طبیعی است مخارج ومعاش آن ها به عهده ی جامعه است، یعنی 
قوام ارتش از ســرمایه ی ملت خواهد بود، و خداوند از مال ملت برای ارتشــیان مقّرری تعیین 

كرده است.
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بررسي ارتباط میان انباشت سرمایه  هاي انساني با توزیع 
درآمد در ایران  
اصغر سپهبان قره بابا1

 تبیین نظري و آزمون تجربي ارتباط میان متغیّرهاي كالن اقتصادي و توزیع درآمد، پاسخ گوي یکي از نیاز  هاي 
اساسي برنامه  ریزان اقتصادي، به ویژه در كشورهاي در حال توسعه، است. توزیع درآمد در هر جامعه  اي از ساختار اقتصادي 
- اجتماعي آن جامعه، به ویژه شرایط بازار كار، میزان   تورّم و بیکاري و اندازه ی دولت، ناشي مي  شود؛ عالوه بر این  ها 
مي  توان به متغیّرهاي دیگري همچون انباشت سرمایه  هاي انساني اشاره كرد. برخي معتقدند كه سرمایه ی انساني مي  تواند به 

كاهش نابرابري در جامعه بیانجامد. 
این مطالعه مي  كوشد رابطه ی میان توزیع درآمد، سرمایه ی اجتماعي، سرمایه ی انساني، رشد اقتصادي و میزان 
توّرم ایران را براي دوره ی زماني 1338-1386 بررسي كند. براي تحلیل روابط بلندمدت متغیّرها، از روش همگرایي 

یوهانسن- یوسیلیوس و براي تحلیل روابط كوتاه مدت، از روش تصحیح خطاي برداري استفاده شده است.
نتایج حاكي است كه در بلندمدت، انباشت سرمایه ی انساني و سرمایه ی اجتماعي، تأثیر مثبت و معني  داري بر 
توزیع درآمد دارند. به عالوه، رشد اقتصادي و توّرم، توزیع درآمد ایران را در بلند مدت بدتر مي  كنند؛ همچنین، 
یافته  هاي تحقیق نشان مي  دهند كه وقوع انقالب اسالمي، در بلند مدت، موجب عادالنه  تر شدن توزیع درآمد در ایران 
شده  است. الزم به ذكر است كه جنگ تحمیلي، در بلندمدت، اثراتی منفي برتوزیع درآمد در ایران بر جای گذاشت. 

مهم تر آن كه انباشت سرمایه ی انساني در بلندمدت، بیشترین تأثیر را بر بهبود توزیع درآمد ایران داراست.
ایران،  توزیع درآمد، هم جمعي،  اجتماعي،  انساني، سرمایه ی  واژگان کلیدي: سرمایه ی 

.H55 ؛ I28؛O43 ؛JEL: J24 طبقه  بندي

.a.sepahban@yahoo.com ،1. دانشجوی دكترای اقتصاد، دانشگاه رازی، كارشناس بازرسی كل استان كرمانشاه



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال ششم، شماره بیست و یکم/ پاییز 1393 72

 مقدمه
 توزیع ناعادالنه ی درآمد در جامعه، یکي از مصـادیق تـرویج و توسـعه ی فسـاد اداري است. 
ـت،  ه كـردن حقـوق و مزایـاي كاركنـان در بخـش  هـاي مختلــف دوـل در این راسـتا بایـد عادالـن
ـا بخــش غیردولتي- به منظور پیشگیري  همچنین در ردههــاي مختلــف ســازماني - در مقایســه ـب

از وقوع فساد، در دستور كار مدیران قرار گیرد. 
جلوگیری از فساد سیاسی و خودكامگی كارگزاران حکومتی از طریق نظارت بر اعمال 
دولت  مردان و افشای عملکرد خودكامگان و فساد كارگزاران، در مبارزه برای حفظ سالمت نظام 
سیاسی، اجتناب ناپذیر است. بی  گمان در نظام های مردم ساالر، مراقبت و نظارت دائمی براعمال 
دولتمردان و فعالیت های قدرت طلبانه ی صاحبان زر و زور، ضرورت حیاتی داشته و نتیجه ی آن 
می تواند در پیشگیری از شکل گیری گونه های استبداد، مؤثّر و نقش آفرین باشد. این مهم در 
الگوی اقتصاد مقاومتی نیز به چشم می خورد، به نحوی كه در سیاست های كلّی، بر این مقوله 

تأكید شده است. 
بازرسی و نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی و نقش بی بدیل آن در تأمین و تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتی و تضمین همه جانبه ی حقوق ملت و خواسته  های حکومت و تعمیم عدالت امنیت 
و آزادی به تمامی سطوح و ابعاد جامعه و صیانت از اموال عمومی و بیت المال مسلمین، و نهایتاً 

تحقق دولت و نظام اداری كارآمد، سالم و مطلوب، بركسی پوشیده نیست. 
كشورهاي در حال توسعه از سطح پایین درآمد سرانه و نیز شکاف  هاي درآمدي در رنج   
هستند. رشد اقتصادي باال به همراه تعدیل نابرابري درآمد، شاید بزرگترین هدف و دشوارترین 
وظیفه ی سیاست  گذاران كشورهاي در حال رشد باشد. توزیع درآمد در هر جامعه  اي از ساختار 
اقتصادي-اجتماعي آن جامعه، به ویژه شرایط بازار كار، میزان توّرم و بیکاري و اندازه ی دولت 
متأثّراست، اما مي  توان به متغیّرهاي دیگري همچون وضعیت آموزشي و سطح سواد جامعه نیز 
اشاره كرد. متغیّرهاي اخیر در بلندمدت، پراكندگي درآمدها را تحت تأثیر قرار مي  دهند. در واقع، 
از آموزش عالي به عنوان راه حلّي پایدار براي حّل مشکل نابرابري یاد مي  شود. تحقیقات نشان داده 
كه آموزش در كنار سایر اثرات خارجي مثبت خود، در مهم ترین نقش، سبب انباشت سرمایه  هاي 
انساني مي  شود. امروزه، نقش انباشت سرمایه  هاي انساني در شکل  دهي توزیع درآمد، آن  را به 

شاخصي از توسعه  یافتگي جوامع، تبدیل كرده  است.
تا قبل از دهه ی 1950، نیروي كار به عنوان عاملی متجانس در نظر گرفته مي  شد كه همراه با 
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سرمایه ی فیزیکي، منجر به تولید محصول مي گردید. به عبارت دیگر، تمام واحدهاي نیروي كار، 
جانشین كامل هم بودند. بعد از دهه ی1950، مهارت و تخّصص افراد كه موجب افزایش بازدهي 
و بهره  برداري بهتر و بیشتر از سرمایه  هاي فیزیکي مي  شود، خود نیز به عنوان عامل مؤثّري در ایجاد 
تفاوت   بین واحدهاي مختلف كار، شناخته شد. گروه  هاي با درآمد باال نسبت بیشتري از درآمد 
خود را از طریق سرمایه  گذاري به دست مي  آورند، و در مقابل، دهک  هاي درآمدي پایین  تر، 
نسبت بیشتري از درآمد خود را از نیروي كار كسب مي  كنند. در این میان، انباشت سرمایه  هاي 
انساني از طریق آموزش مي  تواند موجب افزایش درآمد گروه  هاي داراي درآمد پایین گردیده و 

موجب تعدیل در توزیع درآمد شود. 
در مباحث نظري، اغلب از شاخص ضریب جیني به عنوان ابزار نمایش توزیع درآمد استفاده 
مي  كنند. ضریب جیني عبارت است از متوسط منفعت مورد انتظار كسب شده توسط هر یک از 
افراد جامعه، تقسیم بر میانگین درآمد جامعه و یا حد اكثر اندازه ی این منفعت)ابونوري، اسناوندي، 
1384، ص183(. به بیان دیگر، ضریب جیني عبارت است از نسبت متوسط مجموع قدر مطلق 
تفاوت بین كلیه ی جفت درآمدها به حد اكثر اندازه ی ممکن این تفاوت )متناظر با نابرابري كامل 

در توزیع درآمد(؛ بنابراین ضریب جیني در توزیع ناپیوسته عبارت است از:
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در تحقیــق حاضــر، بعــد از مــرور مباحــث نظــري و تجربــي رابطــه ی میان رشــد اقتصادي، انباشــت 
ــود.  ــي مي  ش ــران، بررس ــد در ای ــع درآم ــر توزی ــوّرم ب ــزان ت ــي و می ــاني، اجتماع ــرمایه ی انس س
نــوآوري ایــن تحقیــق، بررســي تأثیــر انباشــت ســرمایه ی انســاني و اجتماعــي بــر توزیع درآمــد، در 
دوره ی زمانــي 1338-1386 در كشــور اســت. در ادامــه، تحلیــل مبانــي نظــري و الگــوي تحقیــق، 
انجــام مي  گیــرد، ســپس پیشــینه ی موضــوع مزبــور در خــارج و داخــل كشــور مــرور مي  شــود. بعد 
از ارائــه ی الگــوي نظــري تحقیــق، روابــط بلنــد مــدت و كوتــاه متغیّرهــاي الگــو بــر اســاس روش 
ــان،  ــرآورده مي  شــوند، و در پای ــا، ب ــح خط ــیلیوس و الگــوي تصحی ــي یوهانســن- یوس هم جمع

نتایــج به دســت آمــده، تفســیر و خالصــه مي  شــوند. 
مباني نظري

رشــد اقتصــادي از اهــداف اصلــي هــر برنامــه ی اصــالح اقتصــادي اســت. تحــّوالت ایــن متغیـّـر، 
ســاختار توزیــع درآمــد را تحــت تأثیر قــرار مي  دهد. ســیمون كوزنتــس1  )1955( در مقاله ی   »رشــد 
1- Simon Kuznets, 1955.
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اقتصــادي و نابرابــري درآمــد«، ایــن فرضیــه را مطــرح كــرد كــه در مراحــل اولیه ی رشــد اقتصادي، 
نابرابــري درآمــدي افزایــش مي  یابــد، و پــس از ثابــت مانــدن در ســطحی معیــن بــه تدریــج كاهش 
مي  یابــد. ایــن مشــاهده بــه عنــوان منحنــي كوهانــي شــکل )یــا U وارون( كوزنتــس، مشــهور شــده؛ 
ــري  ــي اندازه  گی ــب جین ــه وســیله ی ضری ــد كــه ب ــع درآم ــرات در توزی ــن تغیی ــرا رابطــه ی بی زی
مي  شــود و تولیــد ناخالــص ملــي ســرانه بــه شــکل Uي وارون اســت. ایــن كــه چــرا نابرابــري در 
ــا ماهیــت تغییــرات ســاختاري ارتبــاط دارد. رشــد اولیــه  مراحــل اولیــه ی رشــد بدتــر مي  شــود، ب
ممکــن اســت در تطابــق بــا الگــوي لوئیــس، در بخــش نویــن صنعتي كــه در آن اشــتغال محــدود و 
دســتمزد و بهــره  وري بــاال اســت، متمركــز شــود. شــکاف درآمــد بیــن بخش  هــاي نویــن و ســنتي 
ممکــن اســت در ابتــدا و قبل از همگرایي تشــدید شــود؛ بنابرایــن، نابرابري در بخش نویــن در حال 
رشــد ممکــن اســت بیشــتر از نابرابــري در بخــش ســنتي راكــد باشــد. در كشــورهایي كــه درآمــد 
پاییــن اســت، بــراي دولــت مشــکل اســت كــه انتقــال درآمــد از طبقــات ثروتمنــد بــه طبقــات فقیر 
را اجــرا كنــد )تــودارو، 1383، ص164(؛ بنابرایــن در كشــورهاي جهــان ســوم، افزایــش درآمــد 

مي  توانــد توزیــع درآمــد را بدتــر كنــد.
 ســرمایه ی انســاني یکــي از مفاهیمــي اســت كــه مي  توانــد بــر توزیــع درآمــد در جامعــه تأثیرگــذار 
ــرات خارجــي مثبــت اســت و كاهــش  ــد كــه ســرمایه ی انســاني، داراي اث باشــد. برخــي معتقدن
در ســطح نابرابــري اســت؛ بدیــن معنــی زمانــي كــه افــراد جامعــه در اثــر آمــوزش بــه كارگــران 
ــدوار  ــوان امی ــن صــورت مي  ت ــري مي  شــوند و در ای ــد باالت ــل شــوند، صاحــب درآم ماهــر تبدی
بــود كــه افزایــش ســطح آمــوزش در جامعــه بــه كاهــش نابرابــري منجــر شــود. از طــرف دیگــر، 
عــده  اي اعتقــاد دارنــد كــه رواج سیســتم  هاي آموزش  هــاي انتفاعــي در جوامــع، باعــث مي  شــود 
افــرادي كــه داراي اســتطاعت مالــي باالتــري هســتند، از آموزش بهره  منــد شــده، آن گاه در نتیجه ی 
برخــورداري كارگــران ماهــر از درآمــد باالتــر، ســطح درآمــدي خــود را نســبت بــه افــرادي كــه 
توانایــي پرداخــت هزینــه ی آمــوزش را ندارنــد، افزایــش دهنــد، بنابرایــن شــکاف درآمــدي، ایجاد 

.),Hendel,Shapiro,Willen,2005 386( شــود
 تئــودور شــولتز كــه بــه پــدر نظریــه ی ســرمایه انســاني معــروف اســت، ســرمایه ی انســاني را جزیي 
از مفهــوم عمومــي ســرمایه تلقــي مي  كنــد و آن را در كنار ســرمایه ی مــاّدي و مکّمــل آن توصیف 
مي  كنــد. بــه اعتقــاد وی، بــدون توجــه بــه ســرمایه ی انســاني، توضیح میزان رشــد اقتصادي گذشــته 
و نیــز چگونگــي توزیــع درآمــد شــخصي، ناقــص و نارســا اســت. شــولتز، نیــروي كار را بــه عنــوان 
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یــک عامــل همگــن و متجانــس تولیــد قلمــداد نمي  كنــد، بلکــه معتقــد اســت كــه نیــروي كار 
براســاس آموزشــي كــه دریافــت مــي  دارد، از كیفیــت و مهــارت و تخّصصــی متفــاوت برخــوردار 
ــي  ــروي كار را عامل ــوان نی ــن نمي  ت ــد؛ بنابرای ــز مي  كن ــراد دیگــر، متمای مي  شــود كــه وي را از اف
همگــن و متجانــس در نظــر گرفــت؛ زیــرا كیفیــت نیــروي كار نســبت بــه میــزان آموزشــي كــه در 
مراحــل مختلــف زندگي دریافت كرده، بســیار متفاوت اســت )كفایــي و درســتکار، 1386، ص 56(.

الگــوي نظــري ایــن مطالعــه از مبانــی فکــری و نظریه پــردازی پروتــي1  )1996( و گوبیــن و ریــپ2  
)2004( و همچنیــن، ســاختار مطالعــه ابریشــمي، مهــرآرا و خطــا بخــش )1384( الهام گرفته اســت.

اگــر فــرض شــود كــه فقــط یــک كاال در اقتصــاد وجــود داشــته باشــد كــه بتوانــد به طــور مصرفي 
و ســرمایه  اي مــورد اســتفاده قــرار گیــرد، تولیــد كاالي مصرفــي در آینــده كــه در زمــان t صــورت 

مي  پذیــرد، تابــع تکنولــوژي AK اســت:
i
t

i
t kAY ⋅=  )1(

پارامتــر  میــزان كارایــي را نشــان مي  دهــد. اگــر فــرض شــود كــه كارایــي تابعــي نزولــي از میــزان 
مالیــات  اســت )ابریشــمي، مهــرآرا، خطابخــش، 1384، 30( بنابرایــن:

0)()( <′= ττ ffA   )2(
اگر كاهش كارایي متناسب با میزان مالیات باشد:

10)1( <<⋅⋅−= ∗ ατα AA   )3(
A∗ در  كــه در آن زمانــي كــه مالیــات صفــر باشــد،  میــزان حداكثــر كارایي اســت. بــا جایگــذاري 

)1( نتیجــه خواهــد شــد كه:  
i
t

i
t kAY ⋅⋅⋅−= ∗)1( τα   )4( 

در معادله ی فوق   نشان دهنده ی سطح آموزش فردي تعدیل شده در جامعه است. 
   10)()( 1 <<= − βη βδ

t
i
t

i
t ek  )5( 

كــه در آن  ســطح آمــوزش فــرد I در زمــان t و ســطح پایــه دانــش و مهــارت در جامعه را مشــخص 
ــد.  مي  كن

 1)/(0)( <=<= δβγγi
t

i
t he اگر فرض شود كه: )همان منبع(  )6(                  

 ) hi
t ( بــراي افزایــش ســطح آمــوزش فــردي، هــر شــخص مي  توانــد در نیــروی انســاني

ســرمایه گذاري كنــد. ســرمایه  گذاري در نیــروی انســاني، بازدهــي كاهنــده دارد، یعنــي بــراي افراد 

1- R.Perotti, 1996.
2- N., Gobbin and G., Rayp, 2004 

 بررسي ارتباط میان انباشت سرمایه  هاي انساني با توزیع درآمد در ایران



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال ششم، شماره بیست و یکم/ پاییز 1393 76

بــا تحصیــالت بــاال، پــول، زمــان و تــالش بیشــتري بــراي افزایــش ســطح تحصیــالت الزم اســت؛ 
بنابرایــن در صــورت عــدم وجــود مالیــات و دولــت، ســطح تولیــد هــر فــرد توســط ســرمایه  گذاري 
خــود وي در نیــروی انســاني و ســطح دانــش و مهــارت عمومــي جامعــه، تعییــن مي  شــود. انباشــت 
دانــش و مهــارت از فعالیت  هــاي تولیــدي كــه در گذشــته از ســوي بخــش خصوصــي از طریــق 

فرآینــد آمــوزش ضمــن خدمــت انجــام گرفتــه، به دســت مي  آیــد؛ بنابرایــن:

 ∑ −=
i

i
tt Y

m 1)1(η  )7( 

ثروت هر فرد كه در دوره ی t به دنیا آمده، از رابطه ی زیر به دست مي  آید:
 0≥⋅= i

t
i
t

i
tW εηε  )8( 

كــه درآن شــوک تصادفــي بــا میانگیــن یــک اســت كــه به طــور یکســان و مســتقل، توزیــع شــده 
و دسترســي فــرد i را بــه دانــش عمومــي، در ســالي كــه بــه دنیــا آمــده، نشــان مي  دهــد؛ بنابرایــن 
افــراد از نظــر میــزان دسترســي بــه دانــش، داراي ثــروت متفاوت انــد. بــراي دوره  هــاي بعــدي نیــز 
فــرد مي  توانــد ثــروت خــود را مصــرف كنــد یــا در تولیــد كاالهایــي كــه قــرار اســت درآینــده 
مصــرف كنــد، ســرمایه  گذاري نمایــد؛ امــا اگــر دولــت و مالیــات وارد الگــو گــردد، سیاســت بــاز 
توزیــع درآمــد ممکــن اســت از طریق گســترش آمــوزش همگاني و تســهیل و تســریع در انباشــت 
ســرمایه ی انســاني گروه  هــاي كم  درآمــد، صــورت   پذیــرد. اگــر فــرض شــود كــه دولــت وظیفــه ی 
بــاز توزیــع درآمــد را بیــن نســل  ها بــر عهــده دارد، مصــرف جــاري افــراد از رابطــه ی زیــر به دســت 

مي  آید:         

t
i
t

i
t

i
t hWC ηα ⋅+−=   )9( 

ــل را  ــزان یکســاني از درآمدهــاي مالیاتــي جمــع  آوري شــده از نســل  هاي قب ــراد می اگــر همــه اف
دریافــت كننــد: 

t
i

i
tY

m
ηαα ⋅=⋅∑ −1

1   )10( 
مصرف آینده ی افراد نیز برابر است با تولید منهاي مالیات:

)1( α−⋅= i
t

i
t Yd   )11(
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اگر مطلوبیت بین دوره  اي فرد i كه در زمان t به دنیا آمده، به صورت زیر تعریف شود:
  10 <<⋅+= ρρ i

t
i
t

i
t LndLnCU  )12( 

با جایگذاري )9( و )11( در رابطه ی )12(، مسأله ی بهینه  یابي فرد برابر خواهد بود با:
  i

t
i
t

i
tt

i
t

i
t hbtrWLnYhWLnMax ,...)}1()({ αραη −⋅++−  )13( 

از حل آن نتیجه مي  شود:
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بنابرایــن، ســرمایه  گذاري در نیــروی انســاني میــان افــراد مختلــف، متفــاوت خواهــد بــود. در ایــن 
حالــت نیــز ماننــد رابطــه ی )6( ســطح آمــوزش افــراد بــه قــرار زیــر به دســت آورده مي  شــود:

  γγγγ αεη
βρ

βρ )()(]
1

[)( +
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⋅
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tt
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i
t he  )15( 

آموزش كل در این حالت مي  تواند به صورت زیر مشخص شود:

 γγγ αεη
βρ

βρ )()(]
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t
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te  )16( 

ــاً  ــق متعاقب ــن طری ــي را كاهــش داده و از ای ــع اگــر چــه كارای ــاز توزی ــان كــرد كــه ب ــوان بی مي  ت
انباشــت دانــش و مهــارت را افزایــش مي  دهــد، امــا بــر اســاس رابطــه ی )16( بــه افزایــش آمــوزش 

ــي منجــر مي  شــود.  و كارای
مروري بر مطالعات پیشین

ــه ی  ــد از مطالع ــع درآم ــر توزی ــاد كالن ب ــاي اقتص ــه ی متغیّره ــي رابط ــه و بررس ــرآغاز مطالع  س
ســیمون كوزنتــس )1955( آغــاز شــد و ایــن فرضیــه را مطــرح كــرد كــه در مســیر توســعه ی هــر 
كشــور، نابرابــري درآمــد ابتــدا افزایــش یافتــه و پــس از ثابــت مانــدن در ســطح معینــي، بــه تدریــج 
كاهــش مي  یابــد. مطالعــات بعــدي الوالیــا1  )1979(، ســائیت2  )1983(، رتــي رام3  )1988(، آنــاد و 
1. M.S. Ahlwalia, 1979.
2. A. Saith, 1983.
3. R. Ram, 1988.
4. S. Anand & S.M.R. Kanbur, 1993
5. K. Deininger & L. Squire, 1998.
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كانبــور4  )1993( و دنینجــر و اســکوئیز5 )1998( نیــز تــالش كردنــد ارتبــاط میــان رشــد اقتصــادي 
ــه ی كوزنتــس را  ــه نوعــي فرضی ــد و ب ــع درآمــد نشــان دهن ــر توزی و ســایر متغیّرهــاي كالن را ب
بررســي كننــد. آندریــاس ســاویدز1  )1998( بــراي ســال  هاي -1978 1994 در میــان كشــورهاي 
مختلــف مطالعــه  اي انجــام داده اســت. در الگــوي وي، شــاخص ضریــب جینــي، تابعــي از رشــد 
اقتصادي)درآمــد ســرانه ی واقعــي(، ســرمایه ی انســاني، و آزاد ســازي تجــاري اســت؛ وي نتیجــه 
گرفتــه كــه رشــد اقتصــادي و انباشــت ســرمایه ی انســاني، بــر بهبــود توزیــع درآمــد، تأثیــر مثبــت 

دارنــد، اگــر چــه ایــن اثــرات همــواره معنــي  دار نیســتند. 
ورییمــي و ارهــارت2  )2004( مطالعــه  اي در مــورد رابطــه ی نابرابــري و رشــد اقتصــادي در 
ــاي  ــتفاده از داده  ه ــا اس ــه ب ــاي مدیتران ــوزه ی دری ــورهاي ح ــا و كش ــه ی اروپ ــورهاي اتحادی كش
مقطعــي انجــام داده  انــد و نتیجــه گرفته  انــد كــه رشــد ســریع اقتصــادي باعــث افزایــش نابرابــري 
مي  شــود. هنــدل، شــاپیرو و ویلــن3  )2005( در مطالعــه ای بــراي ایــاالت متحــده ی آمریــکا نتیجــه 
گرفتنــد كــه هــرگاه دولــت، اعطاي تســهیالت به مراكــز آموزش عالــي انتفاعــي را افزایــش داده و 
یــا بــا انجــام سیاســت  هایي شــهریه ی ایــن مراكــز را كاهــش دهــد، موجــب دانــش آموخته شــدن و 
افزایــش درآمــد افــراد بیشــتری مي  شــود. ایــن امر، شــکاف دســتمزدي كارگــران ماهــر و كارگران 
غیــر ماهــر را بیــش از پیــش افزایــش مي  دهــد. به  عبــارت دیگــر، در جوامعــي كــه آمــوزش عالــي 
انتفاعــي دارنــد، افزایــش آمــوزش نیــروي انســاني )انباشــت ســرمایه ی انســاني( موجــب تشــدید 

ــود.  ــري مي  ش نابراب
بولتــون فلیشــر، هاي  هنــگ لــي و میــن جیانــگ ژائــو4  )2008( در مقالــه  اي بــا عنــوان ســرمایه ی 
انســاني، رشــد اقتصــادي و نابرابــري درآمــدي در چیــن، نتیجــه گرفتنــد كــه انباشــت ســرمایه ی 
انســاني در ســطوح كمتــر توســعه یافتــه در مناطــق مختلــف چیــن، مي  توانــد كارایــي اقتصــادي 
را بهبــود داده و عاملــي قــوي در كاهــش اختــالف درآمــدي آن هــا باشــد. رابینــدرات جهــا و تــاو 
دانــگ5  )2010( بــا اســتفاده از داده  هــاي مقطعــي بــراي كشــور تیمــور شــرقي6  بــراي ســال 2001، 
نتیجــه گرفته  انــد كــه آمــوزش ابتدایــي و متوســطه مي  توانــد خطــر ســوء تغذیــه  اي را كــه خانوارها 

ــد، كاهــش دهــد.  ــا آن مواجه ان ب
1. A. Savvides, 1998.
2. M.E. Weriemmi AND Ch. Erhart, 2004.
3. I. Hendel and J. Shapiro & P. Willen, 2005.
4. B. Fleisher & H. Li & M. Qiang Zhao, 2008.
5. R. Jha & T. Dang, 2010.
6. Timor-Leste
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نتایــج مطالعــه ی ابونــوري )1376( بــراي دوره ی زمانــي 1350-1375 نشــان مي  دهــد كــه نســبت 
اشــتغال و بهــره  وري كار، اثــر كاهشــي بــر ســطح نابرابــري داشــته، ولــي عوامــل توّرم، ســهم نســبي 
درآمــد شــخصي از تولیــد ناخالــص داخلــي، متوســط كل مالیات  هــاي دریافتــي از هــر خانــوار و 

هزینــه ی دولــت بــراي هــر خانــوار، آثــار افزایشــي بــر آن داشــته  اند.
پرویــن و زیــدي )1380( در مطالعــه خــود بــراي دوره ی 1338-1373 بــا اســتفاده از روش حداقــل 
مربعــات ســه مرحلــه  اي تکــراري و بــا اســتفاده از روش شــبیه ســازي توســط معیارهــاي مختلــف، 
هفــت گزینــه بــر مبناي اهــداف برنامــه ی اّول توســعه ی اقتصــادي- اجتماعــي ایران و سیاســت هاي 
جــاري اقتصــاد در دوره ی ایــن برنامــه، نتیجــه گرفتنــد: الــف( سیاســت كاهــش ارزش پــول ملــي 
بیشــترین و سیاســت افزایــش مخــارج دولــت، كمتریــن تأثیــر را بــر گســترش فقــر و نابرابــري دارد 
ب( تأخیــر در اجــراي سیاســت هاي تعدیــل، باعــث افزایــش كمتــر نابرابــري درآمــد مي شــود و 
سیاســت هاي جــاري دولــت نســبت بــه اهــداف برنامــه، تأثیر كمتــري بــر افزایــش نابرابــري درآمد 
دارد پ( شــاخص نســبت افــراد فقیــر و شــکاف درآمــدي نشــان مي دهــد كــه تأخیــر در اجــراي 
سیاســت هاي تعدیــل در مقایســه بــا اجــراي اهــداف برنامــه، بــه رغــم بهبــود در نابرابــري توزیــع 
درآمــد، فقــر را گســترش داده و اگــر اهــداف برنامــه بــه طــور كامــل اجــرا مي شــد، فقــر بیشــتر از 

زمــان اجــراي سیاســت هاي جــاري گســترش مي  یافــت.
جرجــرزاده و اقبالــي )1384( در مطالعــه  اي بــراي دوره ی زمانــي 1347-1381 در ایــران بــا اســتفاده 
ــد.  ــر شــاخص توزیــع درآمــد پرداخته  ان ــه بررســي عوامــل مختلــف ب از روش تخمیــن ARDL ب

الگــوي مطالعــه ی وي بــر اســاس الگــوي جهــا )1999( و بــه قــرار زیــر اســت. 
 )30(  
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ــوّرم،  ــزان ت ــرانه، می ــي س ــص داخل ــد ناخال ــي از تولی ــي، تابع ــب جین ــو، آن ضری ــن الگ در ای
ســرمایه  گذاري بخــش خصوصــي، نســبت اشــتغال، درآمدهــاي حاصــل از فــروش نفــت، 
درآمدهــاي مالیاتــي دولــت، و مخــارج جــاري و عمرانــي دولــت اســت. نتایــج حاصــل از تحقیــق 
ــوّرم،  ــش ت ــا رشــد اقتصــادي و افزای ــد در بلندمــدت، ب ــع درآم ایشــان نشــان مي  دهــد كــه توزی
ناعادالنه  تــر مي  شــود. كفایــي و درســتکار )1386( در مطالعــه ی خــود بــراي دوره ی زمانــي 1347-

1380 نتیجــه گرفتنــد كــه افزایــش ســطح )متوســط( ســواد و اختــالف یــا پراكندگــي )انحــراف 
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ــه مي  شــود. ــد در جامع ــع درآم ــود توزی ــر، باعــث بهب ــار( كمت معی
 دادگــر، نظــري و مهربانــي )1387( در مطالعــه ی خــود بــراي دوره ی زماني 1353-1384 با اســتفاده 
از روش اقتصــاد ســنجي و الگــوي خــود توضیــح بــرداري نتیجــه گرفتند كه سیاســت انبســاط مالي 

دولــت و تــوّرم در بلندمــدت و میــان مــدت، موجــب افزایش نابرابــري اقتصادي مي  شــود. 
زاهــدي، ملکــي و حیــدري )1387( در مطالعــه ی خــود تحــت عنــوان فقــر و ســرمایه ی اجتماعــي، 
نتیجــه گرفتنــد كــه میــزان ســرمایه ی اجتماعــي گروه  هــا و افــراد، تحــت تأثیــر شــرایط محرومیــت 
و فقــر قــرار گرفتــه و تأثیــری منفــي بــر ســرمایه ی اجتماعــي دارد، امــا انباشــت ســرمایه ی اجتماعي 
بــا توجــه بــه فرآینــد بــاز تولیــد، قــادر اســت زمینــه ی الزم را بــراي ارتقــای ســطح رفــاه كنش  گران 

فقــرزده، فراهــم آورد. 
معرفي الگو و متغّیرها

از رابطــه ی زیــر بــراي ســنجش تأثیــرات متغیّرهــاي الگــو بــر ضریــب جینــي كــه مّعــرف توزیــع 
درآمــد اســت، اســتفاده مي  شــود. بــراي تحلیــل روابــط بلنــد مــدت، از روش هم گرایي یوهانســن-

یوســیلیوس و بــراي تحلیــل روابــط كوتاه مدت متغیّرهــا از روش تصحیــح خطاي برداري اســتفاده 
ــد.  خواهد ش

الگوي تحقیق در حالت كلي، فرم لگاریتمي زیر است:
( )ttttt LPISOCCAPHUMTGNPCIfGINI ,,,=  )31(   

در ایــن فــرم، ضریــب جینــي، تابعــي از تولیــد ناخالــص ملــي ســرانه ی حقیقــي، شــاخص انباشــت 
ســرمایه  هاي انســاني، انباشــت ســرمایه  هاي اجتماعــي و میــزان تــوّرم اســت.

ــرمایه ی  ــادي، س ــد اقتص ــد، رش ــع درآم ــن توزی ــه ی بی ــوان رابط ــو مي  ت ــن الگ ــتفاده از ای ــا اس ب
اجتماعــي، ســرمایه ی انســاني و میــزان تــوّرم را تشــریح كــرد؛ همچنیــن، الگــوی فوق بیــان مي  كند 
كــه تغییــرات بلندمــدت ایــن متغیّرهــا ممکــن اســت بــا هــم   مرتبط باشــند؛ بــه عــالوه، اگــر پویایي 
ــا فــرض ثابــت بــودن ســایر شــرایط،  ــاه مــدت در رفتــار عامل  هــا را نیــز در نظــر بگیریــم، ب كوت
تغییــرات گذشــته در هــر یــک از متغیّرهــاي مســتقل مي  توانــد حــاوي اطالعاتــی مفیــدي در مورد 
ــان  ــاط می ــراي بررســي ارتب ــن ب ــران باشــد؛ بنابرای ــع درآمــد در ای ــرات آتــي توزی پیش  بینــي تغیی

متغیّرهــاي مذكــور، الگــوي رگرســیوني زیــر بــرآورد مي  شــود:
  )32(  
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 متغیّرهاي رابطه ی فوق عبارتند از: 
tLGINI : لگاریتم شاخص توزیع درآمد كه با ضریب جیني نشان داده شده است.

ــه قیمت  هــاي ثابــت  tLGNPCI : لگاریتــم تولیــد ناخالــص ملــي واقعــي ســرانه در دوره ی t ب

ســال پایــه ی 1376.
ــداد  ــوع تع ــبت مجم ــه از نس ــاني در دوره ی t ك ــرمایه ی انس ــت س ــم انباش tLHUMT : لگاریت

دانش آمــوزان و دانشــجویان دانشــگاه آزاد و دولتــي و دیگــر مؤسســات آمــوزش عالــي بــر كل 
ــت.  ــده اس ــت آم ــت به دس جمعی

tLSOCICAP : لگاریتــم انباشــت ســرمایه ی اجتماعــي در دوره ی t. ، داده  هــاي ســري زماني این 

شــاخص از مطالعــه ی رحمــان ســعادت، تحت عنــوان »بــرآورد روند ســرمایه ی اجتماعــي در ایران 
بــا اســتفاده از روش فــازي« گرفته شــده است)ســعادت، 1387: 12(.

: لگاریتــم میــزان تــوّرم، بــراي به دســت آوردن رشــد قیمت  هــاي نســبي ابتــدا از شــاخص  tLPI  
بهــاي كاالهــا و خدمــات مصرفــي و شــاخص ضمنــي ســرمایه  گذاري لگاریتم گرفته و ســپس این 
دو مقــدار از هــم كــم مي  شــود. شــاخص ضمنــي ســرمایه  گذاري نیــز از تقســیم ســرمایه  گذاري 
ــه قیمــت واقعــي  ــر ســرمایه  گذاري بخــش خصوصــي ب ــه قیمــت جــاري ب بخــش خصوصــي ب

به دســت مي  آیــد. 
DUREV : متغیـّـر موهومــي، انقــالب اســالمي ایــران در ســال 1357 مي  باشــد كــه كمیــت آن 

ــراي ســال  هاي بعــد از انقــالب، یــک مي  باشــد.  ــراي ســال  هاي قبــل از انقــالب صفــر، و ب ب
DUWAR  : متغیـّـر موهومــي، جنــگ تحمیلــي اســت كــه در ســال  هاي 1367-1359 عــدد یک 

و بــراي بقیــه ی ســال  ها عــدد صفــر را مي  گیــرد. 
tε : جزء اخالل و t نیز سال  هاي مورد بررسي مي  باشد.  

 بحث و برآورد الگو 
در ایــن تحقیــق از داده  هــاي آمــاري بانــک مركــزي جمهــوري اســالمي و ســالنامه  هاي آمــاري 
منتشــره توســط مركــز آمــار ایــران و ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزي كشــور بــراي ســال  هاي 
مختلف، اســتفاده شــده اســت. جمــع آوري اطالعــات نیز بــه روش كتابخانــه  اي و اســنادي صورت 
گرفتــه اســت. ســري زمانــي مــورد اســتفاده جهــت تخمیــن الگــو شــامل داده  هــاي ســال  هاي1338 

تــا 1386 اســت.

 بررسي ارتباط میان انباشت سرمایه  هاي انساني با توزیع درآمد در ایران
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شــایان ذكــر اســت كــه در اغلــب متغیّرهــاي ســري زمانــي اقتصــادي گرایــش بــه حركــت هــم 
جهــت وجــود دارد. ایــن موضــوع بــه دلیــل رونــد زماني مشــتركي اســت كــه در اكثر آن هــا جاری 
اســت. در نتیجــه در اكثــر متغیّرهــاي ســري زمانــي خصوصیــات آمــاري ســري از قبیــل میانگیــن 
ــا  ــوده، و ثابــت و مانــدگار نیســتند. تخمیــن الگــوي رگرســیوني ب و واریانــس، تابعــي از زمــان ب
اســتفاده از متغیّرهــاي غیرثابــت را رگرســیون كاذب مي نامنــد. اســتناد بــه چنیــن الگویــي بــه نتایــج 
گمــراه كننــده  اي منجــر خواهد شــد. یکــي از روش  هاي اجتنــاب از رگرســیون كاذب، اســتفاده از 

روش  هــاي هم  انباشــتگي اســت. 
ّــره ی ســري  هاي زمانــي، ممکــن اســت بیــش از یــک بــردار  بــه طوركلــي در تحلیــل چنــد متغی
ــل انگل-گرنجــر  ــي مث هم  انباشــتگي بلندمــدت وجــود داشــته باشــد. در آن صــورت، روش  های
نمي  توانــد بــدون هیــچ پیش  فرضــي از ســوي تحلیل  گــر، ایــن بردارهــا را تعییــن كنــد. یوهانســن و 
یوســیلیوس بــا ارائــه ی روشــي بــراي هــم انباشــتگي بــرداري كــه در آن تعیین بــردار هم انباشــتگي 
ــر را  ــص روش انگل-گرنج ــتند نقای ــرد، توانس ــورت مي  گی ــت نمایي ص ــر راس ــق حداكث از طری

برطــرف كننــد؛ اســاس كار آن هــا الگــوي VAR بــه قــرار زیــر اســت:
 tptpttt eYAYAYAY +⋅++⋅+⋅= −−− 2211   )33(

بر اساس این رابطه، الگوي تصحیح خطاي برداري )VECM( به شکل زیر نوشته مي شود:

( ) tptptpttt eYYYYY ++∆++∆+∆= −−−−−− ππππ 112211    )34(
كه در آن:

( )pAAAI −−−−−= 21π   )35(
بــه طوركلــي، درایــن روش، اســاس تحلیــل روي ماتریــس π  اســتوار اســت. اگــر رتبــه ی ماتریس 

)r( مشــخص باشــد و تعــداد متغیّرهــا p فــرض شــود، آن گاه 3 حالــت ممکــن اســت پیــش آید:
1( اگــر r=p  باشــد، در آن صــورت π داراي رتبــه ی كامــل اســت و تمــام متغیّرهــا مانــا خواهنــد 

بــود. در ایــن صــورت مي  تــوان از روش VAR بــراي ســطح متغیّرهــا اســتفاده كــرد. 
2( اگــر  r ‹  p و  r › 0 باشــد، در این  صــورت r بــردار هــم انباشــتگي وجــود دارد كــه مانــا هســتند 

و r - p رونــد تصادفــي یــا نامانــا وجــود خواهــد داشــت.
3( اگــر r = p باشــد، تمــام متغیّرهــا داراي ریشــه ی واحــد هســتند و مي تــوان بــا روش VAR و بــا 

اســتفاده از تفاضــل مرتبــه ی اول متغیّرهــا، ضرایــب را تخمیــن زد. 
بحــث یوهانســون ویوســیلیوس بــر حالــت دوم بنــا شــده كــه در آن رتبــه ی ماتریــس كوچک  تر از 
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تعــداد متغیّرهاســت. در ایــن روش از دو آمــاره ی حداكثــر مقــدار ویــژه و آزمــون اثــر بــراي تعییــن 
تعــداد بردارهــاي هــم انباشــتگي اســتفاده مي  شــود )نوفرســتي، 1378:ص136(.

الگو  هاي هم  انباشتگي بر اساس رابطه ی زیر استوار هستند:
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1110 π   )36(

ــردار از  ــک ب ــز ی I(1)  نی ، x ــاي درون  زاي ــردار از متغیّره ــک ب  ی







=

t

t
t x

y
Z ، y ــه در آن ك

I(0)   اســت. در ایــن  ــرون  زاي  ــردار از متغیّرهــاي ب I(1)   و W یــک ب ــرون  زاي   متغیّرهــاي ب

I(1)   از رابطــه ی  معادلــه عــرض از مبــدأ و جملــه ی رونــد نیــز وجــود دارد. متغیّرهــاي بــرون  زاي 
زیــر تبعیــت مي  كننــد:

iyty

p

i
tiytyyyt uWZZtaay +Ψ+∆Γ+−+=∆ ∑

−

=
−−

1

1
1110 π   )37(

تركیب روابط )36( و )37( رابطه زیر را تشکیل مي  دهد:
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كه در آن: 
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در تخمیــن رابطــه ی )36(، بایســتي بیــن حاالت مختلــف تمایز قایل شــد. این حــاالت از مقیدترین 
حالــت تــا نامقیدترین حالت شــامل مــوارد زیر اســت:

010   است.  == yy aa 1( معادله بدون عرض از مبدأ و روند زماني مي باشد، یعني  
  yyyy aa µπ== 11 ,0 2( معادلــه داراي عــرض از مبــدأ مقیــد و فاقــد رونــد زماني اســت، یعني 

ــد.  مي  باش
 0,0 01 ≠= yy aa 3( معادلــه بــا عــرض از مبــدأ غیرمقیــد وبــدون رونــد زمانــي اســت یعنــي  

اســت. 

  yyyy aa Ω== π10 ,0 4( معادله با عرض از مبدأ غیرمقید و داراي روند زماني مقید است، یعني 
می باشد. 

  0,0 10 ≠≠ yy aa 5( معادلــه شــامل عــرض از مبدأ غیرمقید روند زماني غیرمقید باشــد، یعني  
باشد )تشکیني، 1384:ص261(.

 بررسي ارتباط میان انباشت سرمایه  هاي انساني با توزیع درآمد در ایران
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ــه مانایــي و نامانایــي ســري  هاي زمانــي مــورد  پیــش از بــرآورد الگــو، بایســتي نخســت نســبت ب
اســتفاده در الگــو اطمینــان حاصــل شــود. یکــي از روش  هایــي كــه بــراي شناســایي متغیّرهــاي پایا، 
ــر تعمیــم یافتــه اســت. مهم تریــن بخــش انجــام آزمــون     اســتفاده مي  شــود، آزمــون دیکــي- فول
ــز خاصیــت عــدم  ــه اســت كــه در آن جمــالت پســماند، حائ ADF انتخــاب طــول وقفــه ی بهین

 ،)AIC(خودهمبســتگي ســریالي اند. بــراي انتخــاب طــول وقفــه ی بهینــه، چهــار معیــار آكائیــک
حنــان- كوئیــن )HQC(، شــوارز بیزیــن) SBC( و حــد اكثــر راســتنمایي )LL (، ارایــه شــده اســت. 
آزمــون دیکــي - فولــر در حالتــي كــه در آن الگــو داراي عــرض از مبــدأ و بــدون رونــد اســت، 
همچنیــن حالتــي كــه در آن الگــو داراي عــرض از مبــدأ و رونــد اســت، انجــام شــده اســت. فرمول 

محاســبات ایــن آزمــون بــه قــرار زیــر اســت:
  )37(
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 نتایــج ایــن آزمــون )جــدول شــماره ی 1( بــراي متغیّرهــاي الگــو بــر اســاس روش شــوارز، گویــاي 
آن اســت كــه تمامــي متغیّرهــا در ســطح، ناپایــا و در تفاضــل مرتبــه ی اول پایا هســتند.
جدول )1( : آزمون ريشه ی واحد ديكي فولرتعميم يافته متغّيرهاي مورد مطالعه

               مأخذ: یافته  هاي تحقیق
               کمّیت بحراني جدول در سطح اطمینان %95 مي  باشد.

tdLPI

3-/5514 2-/9755 0 2-/9526 2-/8917 0

3-/ 5426 2-/3267 2 2-/9472 2-/4416 2

3-/ 5468 3-/1535 2 2-/9499 2-/0629 2

3-/ 5348 2-/1953 0 2-/9422 2-/9751 0

3-/5162 2-/5605 0 2-/9303 0-/95704 0

3-/5562 6-/4039 2 2-/9558 7-/4973 0

3-/5468 5-/0870 0 2-/9499 5-/0574 0

3-/5514 6-/6250 0 2-/9528 3-/5380 0

3-/5386 6-/4845 0 2-/9446 6-/4356 0

3-/5189 5-/9155 0 2-/9320 5-/9895 0

tLGINI

tLHUMT
tLGNPCI

tLSOCICAP

tLPI
tdLGINI

tdLGNPCI

tdLHUMT

tdLSOCICAP

كمیت 
بحراني 
جدول

آماره ی 
محاسبه شده

طول وقفه ی 
بهینه

كمیت 
بحراني 
جدول

آماره ی 
محاسبه شده

طول وقفه ی 
بهینه

الگو داراي عرض از مبدأ و روند الگو با عرض از مبدأ و بدون روند

نام متغیّر
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بــر اســاس جــدول شــماره ی 1، كلیــه ی متغیّرهــاي مورد مطالعــه، هم انباشــته از مرتبه ی یک هســتند. 
در مرحلــه ی بعــد براي تعیین بردار هم انباشــتگي بلند مدت از روش یوهانسن-یوســیلیوس، اســتفاده 

شــده كــه اســاس آن را یــک الگــوي VAR تشــکیل مي  دهد.
یکــي از مراحــل اصلــي در تخمیــن الگــوي VAR، انتخــاب درجــه ی بهینــه ی الگــو اســت. آمــاره ی 
LL بــراي آزمــون فرضیــه برابــر P بــودن، درجــه ی VAR، در مقابــل فرضیــه ی رقیــب، كوچکتــر و یــا 
مســاويP-1 بــودن، درجــه ی VAR، بــه كار مــي  رود. درجــه ی بهینــه الگــوي VAR در ایــن تحقیــق 
براســاس معیــار شــوارز- بیزیــن برابــر دو اســت. بــا اســتفاده از آمــاره ی LL مي  تــوان معنــادار بــودن هر 
متغیـّـر از پیــش تعییــن شــده اي ماننــد متغیّرهــاي موهومــي، روند و یا عــرض از مبــدأ را بررســي كرد. 
آمــاره ی LL بــراي آزمــون فرضیــه ی اعمــال قید صفــر روي زیرمجموعــه  اي از ضرایب متغیّرهــاي از 
پیــش تعییــن شــده ی الگــو، نشــان مي  دهد كــه متغیّرهــاي از پیــش تعیین شــده، تأثیــر معنــي  داري در 
الگــو دارنــد. پــس از تعییــن درجــه ی بهینــه ی VAR و نیز اطمینــان از معنــي  دار بودن اثــرات متغیّرهاي 
از پیــش تعییــن شــده بــر الگــو، بــراي تعییــن رتبــه ی ماتریــس و مشــخص كــردن تعــداد بُردارهــاي 
)  اســتفاده مي  شــود. نتایــج  )maxλ )  و حداكثــر مقــدار ویــژه  )traceλ همگــرا، از آزمون هــاي اثــر  

حاصــل از ایــن آزمون هــا در پنــج حالــت، بــه طــور خالصــه در جــدول )2( ارائــه شــده اســت. 
             جدول)2(: خالصه ی نتايج آزمون رتبه ی ماتريس با استفاده از آ ماره هاي                  و 

                  مأخذ: یافته  هاي تحقیق
                   اعداد داخل پرانتز مقادیر بحراني در سطح 5 درصد هستند.
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حالت پنجم حالت چهارم حالت سوم حالت دوم حالت اول نوع آزمون

63/2546
)42/9400(

64/2733
)43/7200(

45/3946
)39/8500(

47/9804
)40/5700(

43/4746
)36/5900(

41/3072
)37/0800(

43/4122
)37/8500(

39/6084
)33/8700(

40/0927
)34/6900(

38/9859
)30/6000(

29/5326
)30/9200(

30/1486
)31/6800(

29/2834
)27/7500(

29/2845
)28/4900(

23/4112
)24/5000(

18/1671
)24/1800(

20/8332
)24/8800(

20/5133
)21/0700(

20/9284
)21/9200(

 17/0944
)18/0800(

 13/7939
)17/1400(

17/1217
)18/080(

16/9945
)14/3500(

17/0929
)15/2700(

3/7770
)11/4100(

166/0554
)103/9700(

175/7889
)108/9000(

151/7941
)92/4200(

155/3790
)97/5700(

126/7431
)81/4500(

102/8008
)77/1400(

111/5156
)81/2000(

106/3995
)68/0600(

107/3986
)72/1500(

83/2686
)59/1900(

61/4936
)53/4800(

68/1035
)56/4300(

66/7911
)46/4400(

67/3059
)49/4300(

44/2827
)39/4000(

31/9610
)33/3900(

37/9549
)35/3700(

37/5077
)28/4200(

38/0213
)30/4600(

20/8715
)23/3700(

13/7939
)17/1400(

17/1217
)18/0800(

16/9945
)14/3500(

14/0929
)15/2700(

3/7770
)11/4100(

maxλ

traceλ

1H 0H

4≤r

3≤r

3≤r

2≤r

2≤r

1≤r

1≤r

0=r

0=r

4≤r5=r

4=r

3≥r

2≥r

1≥r

5=r

4=r

3=r

2=r

1=r

traceλmaxλ
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شــایان ذكــر اســت كــه بردارهــاي همگرایــي به دســت آمــده از آزمون هــاي اثــر و حداكثــر مقــدار 
ویــژه، صرفــاً روابــط آمــاري هســتند؛ بنابرایــن بایــد بـُـرداري انتخــاب شــود كــه توجیــه و اســتدالل 
اقتصــادي داشــته باشــد و به  عــالوه، ضرایــب آن از لحــاظ آمــاري نیــز معنــي  دار باشــد؛ همچنیــن 
توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروري اســت كــه در عمــل ممکــن اســت نتایــج به دســت آمــده از دو روش 
آزمــون اثــر وحداكثــر مقــدار ویــژه، یکســان نباشــند. بــر اســاس مطالعــات مونــت كارلــو، آزمــون 

اثــر، بعضــاً قویتــر از آزمــون حداكثــر مقــدار ویــژه اســت.
همان گونــه كــه از جــدول )2( مشــخص اســت، در حالــت بــدون عــرض از مبــدأ و رونــد زمانــي 
)حالــت اول( ســه بــردار، درحالــت داراي عــرض از مبــدأ مقیــد و بدون رونــد زماني )حالــت دوم(، 
در حالــت داراي عــرض از مبــدأ نامقیــد و بــدون رونــد زمانــي )حالــت ســوم( و در الگــوي داراي 
عــرض از مبــدأ نامقیــد و بــا رونــد زمانــي مقیــد )حالــت چهــارم( چهــار بــردار، و نیــز در الگــوي 
داراي عــرض از مبــدأ نامقیــد و بــا رونــد زمانــي نامقیــد )حالت پنجــم(، تعداد ســه بــردار همگرایي 
ــل قبــول و  ــردار همگرایــي به دســت آمــده در حالــت چهــارم قاب به دســت مي  آیــد. تنهــا یــک ب
منطبــق بــر فرضیــات اقتصــادي اســت، و در بقیــه ی حــاالت بُردارهــاي همگرایــي به دســت آمــده 

بــر فرضیــات اقتصــادي، منطبــق و قابــل قبــول نمي  باشــند. 
ضرایــب همگرایــي و نرمالیــزه ی متغیّرهــا بــراي بــردار قابــل قبــول به دســت آمــده از اجــراي الگــو 

در حالــت   چهــارم در جــدول )3( منعکــس شــده اند. 
جدول )3(: خالصه ی نتايج بردارهاي بلندمدت رشد

                        مأخذ: یافته  هاي تحقیق

الگو داراي عرض از مبدأ غیر مقید و روند زماني مقید )حالت چهارم( نام متغیّر
بردارهمگرایي نرمالیزه بردار همگرایي

-1/0000 2/2124

0/11707 - 0/25900

- 0/94680 2/0947

- 0/239864 0/530676

0/099389 - 0/21989

- 0/11761 0/26021

0/047545 - 0/10519

- 0/0025552 0/0056531 TREND
DUWAR
DUREV

tLPI
tLSOCICAP

tLHUMT
tLGNPCI

tLGINI
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بــر اســاس مقادیــر نرمــال شــده ی بردارهــاي فــوق، مي  تــوان معــادالت زیــر را بــراي نشــان دادن 
ارتبــاط بلندمــدت متغیّرهــاي الگــو، ارائــه داد: 

)39(

TRENDDUWARDUREV
LPISOCCAPTHUMTGNPCILGINI

⋅−⋅+⋅−
⋅+⋅−⋅−⋅=

0025552.0047545.011761.0
099389.023986.094680.0117070

نتایــج به دســت آمــده در بــردار فــوق نشــان  مي  دهند كــه در بلندمــدت، رشــد اقتصــادي و تــوّرم، 
تأثیــر منفــي بــر توزیــع درآمــد دارنــد، و آن  را بدتــر مي  كننــد، امــا ســرمایه ی اجتماعــي در كنــار 
ســرمایه ی انســاني تأثیــری مثبــت بــر توزیــع درآمــد در ایــران دارد؛ همچنیــن در بلنــد مــدت، وضع 
توزیــع درآمــد پــس از انقــالب اســالمي ایــران بهتــر شــده، و جنــگ تحمیلــي، توزیــع درآمــد را 
بدتــر كــرده اســت. مهم تــر از همــه آن كه در بلندمدت، انباشــت ســرمایه ی انســاني، بیشــترین تأثیر 

را بــر بهبــود توزیــع درآمــد در ایــران، دارا بــوده   اســت. 
نظــر بــه   این  كــه الگــوي ایــن تحقیــق، الگویــی لگاریتمــي اســت، ضرایــب متغیّرهــا بیــان كننــده ی 
كشــش نیــز هســتند؛ بنابرایــن در بلندمــدت، رابطــه ی میــان ســرمایه ی اجتماعي و انســاني بــا توزیع 
درآمــد، مثبــت و معنــي  دار اســت؛ بــه عبارت  دیگــر، در بلنــد مــدت اگــر ســرمایه ی انســاني یــک 
ــد داد؛  ــود خواه ــد بهب ــزان 0/94 درص ــه می ــران را ب ــد در ای ــع درآم ــد، توزی ــش یاب ــد افزای درص
همچنیــن در بلنــد مــدت اگــر ســرمایه ی اجتماعي یــک درصــد افزایــش یابد، توزیــع درآمــد را به 

میــزان 0/24 درصــد بهبــود خواهــد داد. 
رابطــه ی میــان رشــد اقتصــادي و تــوّرم بــا توزیــع درآمد در ایــران، در بلنــد مدت، منفــي و معني  دار 
اســت؛ به  عبارت  دیگــر، در بلنــد مــدت اگــر رشــد اقتصــادي یــک درصــد افزایــش یابــد، توزیــع 
درآمــد بــه میــزان 0/117 درصــد بدتــر خواهــد شــد؛ همچنیــن در بلنــد مــدت، اثــر تــوّرم بــر توزیع 
درآمــد در حــدود 0/099 درصــد مي  باشــد. بــه عبــارت   دیگــر، در بلنــد مــدت اگــر تــوّرم یــک 

درصــد افزایــش یابــد، توزیــع درآمــد در ایــران را بــه میــزان0/099 درصــد بدتــر خواهــد كــرد. 
ــاه   عمده  تریــن دلیــل شــهرت الگوهــاي تصحیــح خطــا )ECM (، آن اســت كــه نوســانات كوت
   xt مــدت متغیّرهــا را بــه مقادیــر تعادلــي بلندمــدت آن هــا ارتبــاط مي  دهنــد. وقتــي كــه دو متغیـّـر
و Yt هــم انباشــته اند، یــک رابطــه ی تعادلــي بلندمــدت بیــن آن هــا وجــود دارد؛ البتــه در كوتــاه 
ــع نوعــي  ــن الگو  هــا در واق ــي وجــود داشــته باشــد. ای مــدت هــم ممکــن اســت عــدم تعادل  هائ
ــا وارد كــردن پســماند پایــا از یــک رابطــه ی  از الگو  هــاي تعــادل جزئــي هســتند كــه در آن هــا ب
بلندمــدت، نیروهــاي مؤثـّـر در كوتــاه مــدت و ســرعت نزدیک شــدن به مقــدار تعادلــي بلندمدت، 
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اندازه  گیــري مي  شــوند. ضریــب تصحیــح خطــا در صورتــي كــه بــا عالمــت منفــي ظاهــر شــود، 
نشــانگر ســرعت تصحیــح خطــا و میــل به تعــادل بلندمدت خواهــد بود. ایــن ضریب نشــان مي  دهد 
در هــر دوره چنــد درصــد از عــدم تعادل متغیّر وابســته تعدیل شــده، و به ســمت رابطــه ی بلندمدت 
نزدیــک مي  شــود؛ همچنیــن، بــردار به دســت آمــده نشــان مي  دهــد كــه وقــوع انقــالب اســالمي 
در بلندمــدت، موجــب عادالنه  تــر شــدن توزیــع درآمــد در ایــران شــده، امــا جنــگ تحمیلــي در 
بلندمــدت، اثــر منفــي بــر توزیــع درآمد داشــته اســت. نتایج الگــوي تصحیح خطــاي برداري رشــد 
تولیــد ناخالــص واقعــي ســرانه در الگــو بــا عــرض از مبــدأ غیــر مقیــد و رونــد زمانــي مقیــد )حالت 

چهــارم(، بــه طــور خالصــه در جــدول)4( آمــده اســت: 

جدول)4(: خالصه ی نتايج الگو تصحيح خطاي برداري در حالت چهارم

                               مأخذ: یافته  هاي تحقیق

متغیّر توضیحي ضریب متغیّر انحراف معیار آماره ی t و
)احتمال پذیرش فرضیه  (

9/6057 14/1916 0/67676
)0/505(

0/23350 0/19347 1/2069
)0/239(

0/079338 0/061240 1/2955
)0/207(

- 0/36251 0/36983 - 0/98021
)0/327(

3/1684 1/2427 2/5497
)0/018(

0/078979 0/079910 0/98835
)0/333(

- 0/081982 0/047724 - 1/7178
)0/099(

0/021162 0/029623 0/71438
)0/482(

0-/10293 0/029993 - 3/4318
)0/002(

)1(−ecm

1dDUWAR

1dDUREV

1dLPI

1dLSOCICAP

1dLHUMT

1dLGNPCI

1dLGINI

Intercept
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با توجه به جدول )4( روابط كوتاه مدت الگو به شرح زیر قابل مشاهده است:

)40( 

DUWAR
DUREVecmdLPIdSOCCAPT

dHUMTdGNPCIdGINIdGINI

⋅−
⋅−⋅−⋅+⋅+

⋅−⋅+⋅+=

021162.0
081982.010293.0078979.01684.3

36251.0079338.023350.06057.9

111

111

بــا توجــه بــه آمــاره ی  t و پذیــرش ایــن احتمــال كــه فقــط ضریــب متغیـّـر ســرمایه ی اجتماعــي و 
متغیـّـر موهومــي انقــالب اســالمي و ضریــب تصحیــح خطــا، قابــل اطمینان هســتند، مي  تــوان نتیجه 
گرفــت كــه در كوتــاه مــدت، انباشــت ســرمایه ی اجتماعــي، منجــر بــه وخیم  تــر شــدن وضعیــت 
توزیــع درآمــد در ایــران شــده اســت؛ بــه عــالوه، وقــوع انقــالب اســالمي در كوتاه  مــدت، وضعیت 
توزیــع درآمــد در كشــور را بهبــود بخشــیده اســت. ضریــب تصحیح خطــاي الگــو برابــر 1029/-0 
مي  باشــد، و در نتیجــه رابطــه  اي كوتــاه مــدت بیــن متغیّرهــاي الگــو وجــود دارد. ضریــب جــزء 
ــع  ــح خطــا، نشــان مي  دهــد كــه در هــر ســال، حــدود10 درصــد از عــدم تعــادل در توزی تصحی
ــه  ــي ب ــي از همگرای ــل، ســرعت پایین ــارت تعدی ــن، ضریــب عب ــل مي  شــود؛ بنابرای درآمــد تعدی

ســمت تعــادل بلندمــدت را نشــان مي  دهــد. 
عبارت تصحیح خطاي الگو به  شکل زیر است:

  )41( 

TREND
DUWARDUREVLPILSOCICAP

LHUMTLGNPCILGINIecm

⋅+
⋅−⋅+⋅−⋅+

⋅+⋅−⋅=−

0056531.0
10519.026021.021989.0530676.0

0947.225900.02124.2)1(

  2CUSUMSQ 1 وCUSUM  نتایــج اســتحکام الگــو را مي  تــوان بــا اســتفاده از آماره  هــاي آزمــون
به صــورت نمودارهــاي )1( و )2( در زیــر نشــان داد. بــا توجــه بــه تخمیــن الگــوي فــوق مي  تــوان 
بیــان كــرد كــه الگــوي بــرآوردي، از اســتحکام مناســبي برخــوردار اســت؛ زیــرا بــر اســاس ایــن دو 
آمــاره، آزمــون منحنــي مــورد نظــر، بیــن فواصــل اطمینــان قــرار دارد. مي  تــوان پایــداري الگــو و 
ثبــات ســاختاري آن را با اســتناد به نتایــج آزمــون اثــرات CUSUM و CUSUMSQ در نمودارهاي 

صفحــه ی بعــد نشــان داد:

1- Cumulative Sum
2- Cumulative Sum of Squire

 بررسي ارتباط میان انباشت سرمایه  هاي انساني با توزیع درآمد در ایران



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال ششم، شماره بیست و یکم/ پاییز 1393 90

CUSUM نمودار )1( : نتایج استحکام الگو با استفاده از آماره ی آزمون

CUSUMSQ نمودار )2( : نتایج استحکام الگو با استفاده از آماره ی آزمون

و   CUSUM منحني  هــاي  مي  شــود،  مشــاهده  بــاال  نمودارهــاي  در  كــه  همان گونــه 
ــد  ــرار گرفته  ان ــد ق ــطح 5 درص ــي در س ــط بحران ــان دو خ ــه ی می CUSUMSQ در ناحی

ــت. ــدت اس ــد م ــو در بلن ــداري الگ ــر پای ــه بیانگ ــن نتیج ــه ای ك
تفسیر نتایج 

الــف( در بلندمــدت، رابطــه ی میــان ســرمایه ی انســاني بــا توزیــع درآمــد، مثبــت و معنــي  دار 
ــش  ــد افزای ــک درص ــاني ی ــرمایه ی انس ــر س ــدت اگ ــد م ــر، در بلن ــارت دیگ ــت؛ به  عب اس
یابــد، توزیــع درآمــد را به  میــزان 0/94 درصــد بهبــود خواهــد داد. نقــش ســرمایه ی انســاني 
ــد  ــع درآم ــت توزی ــکل دهي وضعی ــوزش در ش ــه آم ــعه دهنده ی آن از   جمل ــل توس و عوام
ــاني  ــرمایه ی انس ــت س ــت. انباش ــر اس ــي اجتناب ناپذی ــعه یافتگ ــاخصي از توس ــوان ش ــه عن ب
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موجــب مي  شــود كــه فــرد بــه دلیــل تخّصــص علمــي كســب شــده، از كیفیــت و مهــارت و 
تخّصــص برخــوردار باشــد و درآمــد باالتــري كســب كنــد؛ عــالوه بــرآن، توانایــي حاصــل 
ــز  ــري را نی ــاي اجتماعــي باالت ــي و مزای ــع روان ــرد، مناف ــا ف ــوزش موجــب مي  شــود ت از آم
به دســت آورد؛ بنابرایــن بــا ازدیــاد افــراد آموزش  دیــده، ســطح نابرابــري در جامعــه كاهــش 

مي  یابــد. 
ب( در بلندمــدت، رابطــه ی میــان ســرمایه ی اجتماعــي بــا توزیــع درآمــد در ایــران، مثبــت و 
معنــي  دار اســت. بــه بیان  دیگــر، در بلندمــدت اگــر ســرمایه ی اجتماعــي یــک درصــد افزایــش 
ــاه مــدت،  ــا در كوت ــت، ام ــود خواهــد یاف ــزان 0/24 درصــد بهب ــه می ــد ب ــع درآم ــد، توزی یاب

ــه بد  تــر شــدن وضــع توزیــع درآمــد خواهــد شــد.  انباشــت ســرمایه ی اجتماعــي منجــر ب
انباشــت ســرمایه ی اجتماعــي داراي اثــرات مثبــت متنوعــي اســت كــه مي  تــوان آن را 
ــق  ــا اف ــود ت ــبب مي  ش ــردي، س ــه ی ف ــرد. از جنب ــیم ك ــي تقس ــردي و اجتماع ــرات ف ــه اث ب
ــر  ــاع، بهت ــود در اجتم ــردي خ ــت ف ــرد در درک موقعی ــود و ف ــراد وسیع  ترش ــه ی اف اندیش
ــی، معمــوالً از پایــگاه اجتماعــي  ــرد داراي تحصیــالت عال ــال، ف ــوان مث ــه عن ــد؛ ب عمــل كن
ــزه و اعتیــاد مي  گــردد. انباشــت ســرمایه  هاي  باالتــري برخــوردار می شــود و كمتــر دچــار ب
اجتماعــي، موجــب افزایــش تولیــد كل مي  شــود و در عیــن حــال هزینه  هــاي جنبــي 
ــي  ــت داخل ــراري امنی ــاي برق ــي، هزینه  ه ــه ی دســتگاه قضای ــه، هزین ــاي مبادل ــد هزینه  ه مانن
نیــز كاهــش مي  یابنــد؛ بنابرایــن، تقویــت جایــگاه دین  مــداري، اخالق  گرایــي، اعتمــاد 
و عقالنیــت در زندگــي شــخصي و اجتماعــي افــراد، تقویــت ســازمان  هاي غیردولتــي، 
آمــوزش عدالــت و برابــري اجتماعــي، احتــرام بــه حقــوق و امــوال دیگــران، ممکــن اســت 

ــود. ــد ش ــع درآم ــود در توزی ــه بهب ــي و در نتیج ــاي اجتماع ــت همکاري  ه ــب تقوی موج
ــي و  ــدت، منف ــد م ــران، در بلن ــد در ای ــع درآم ــادي و توزی ــد اقتص ــان رش ــه ی می ج( رابط
ــد  ــک درص ــادي ی ــد اقتص ــر رش ــدت اگ ــد م ــر، در بلن ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــي  دار اس معن
افزایــش یابــد، توزیــع درآمــد را بــه میــزان 0/117 درصــد بدتــر خواهــد كــرد. بــا توجــه بــه 
ــق  ــد، طب ــي مي  كن ــود را ط ــادي خ ــعه ی اقتص ــد توس ــه ی فراین ــل اولی ــور مراح ــه كش این  ك

ــر كــرده اســت.  ــد را بدت ــع درآم ــس، رشــد اقتصــادي توزی ــه ی كوزنت فرضی
د( در بلندمــدت، رابطــه ی میــان تــوّرم و توزیــع درآمــد، منفــي و معنــي  دار و حــدود 0/099 
درصــد اســت. بــه بیان  دیگــر، در بلنــد مــدت اگــر تــوّرم یــک درصــد افزایــش یابــد، توزیــع 
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درآمــد را بــه میــزان0/099 درصــد بدتــر خواهــد كــرد. 
ــت.  ــده اس ــد ش ــع درآم ــود توزی ــب بهب ــدت، موج ــد م ــالمي، در بلن ــالب اس ــوع انق و( وق
ــه دلیــل تمركــز دولــت در جهــت  ــا پیــروزي انقــالب اســالمي اگــر چــه تــا ســال 1360 ب ب
ــرمایه  داران  ــي و س ــان خارج ــرار متخّصص ــمنان، ف ــل دش ــود در مقاب ــت خ ــم وضعی تحکی
ــه  ــا از ســال 1361 ب ــري نکــرد، ام ــري تغیی ــا شــاخص هاي نابراب ــش قیمت  ه ــي و افزای داخل
بعــد، بــه دلیــل آن كــه اهــداف و سیاســت  هاي دولــت در جهــت توســعه ی روســتایي، تقســیم 
ــراي  ــت ب ــوي دول ــه از س ــت یاران ــن و پرداخ ــن و كم  زمی ــتاییان بي  زمی ــان روس ــي می اراض
ــر شــد؛  ــود، وضعیــت توزیــع درآمــد برابرت ــاال ب ــازار ب محصوالتــي كــه قیمــت آن هــا در ب
ــد  ــروه پردرآم ــود گ ــي از نب ــأ ناش ــور و خ ــدان از كش ــیاري از ثروتمن ــرار بس ــن، ف همچنی
ــال  ــا اعم ــت ب ــز دول ــي نی ــگ تحمیل ــش داد. در دوران جن ــا را كاه ــور، نابرابري  ه در كش
ــردم را از تلخي  هــاي جنــگ، نگــه دارد  ــه ی م ــا عام ــي، تــالش كــرد ت سیاســت  هاي حمایت
و در ایــن مســیر نیــز موفــق بــود. بعــد از جنــگ نیــز در طــول اجــراي برنامه  هــاي پنــج ســاله 
و اجــراي تدریجــي سیاســت  هاي تعدیــل اقتصــادي و خصوصــي ســازي و بــروز فشــارهاي 
شــدید توّرمــي، بــه ویــژه در اوایــل ســال 1374، دولــت مجبــور بــه مقابلــه بــا تــوّرم و تثبیــت 
اوضــاع اقتصــادي شــد؛ بنابرایــن توزیــع درآمــد، وضــع بهتــري بــه خــود گرفــت. در مجمــوع 
ــر اســاس شــاخص ضریــب جینــي، توزیــع درآمــد در ســال  هاي بعــد از  ــوان گفــت، ب مي  ت

ــه ســال  هاي قبــل از انقــالب، از بهبــود نســبي برخــوردار شــده اســت.  انقــالب نســبت ب
ي( جنــگ تحمیلــي، در بلندمــدت، اثراتــی منفــي بــر توزیــع درآمــد در ایــران داشــته اســت. 
مي  تــوان دلیــل ایــن امــر را در خرابی هــای ناشــی از جنــگ جســتجو كــرد. جنــگ، اثــرات 
مخربــي بــر منابــع انســاني و بــر منابــع طبیعــي و فیزیکــي وارد آورد. در بلندمــدت، انباشــت 
ســرمایه ی انســاني بیشــترین تأثیــر را بــر بهبــود توزیــع درآمــد در ایــران داراســت. ایــن امــر 
ــر انباشــت  ــد، توســط اث ــع درآم ــر توزی ــر ســرمایه  هاي انســاني ب ــل آن اســت كــه اث ــه دلی ب

ــود.  ــدید مي  ش ــي تش ــرمایه  هاي اجتماع س
نتیجه  گیري

تبییــن نظــري ارتبــاط میــان متغیّرهــاي كالن اقتصــادي و توزیــع درآمــد، پاســخ گوي یکــي 
از نیاز  هــاي اساســي برنامه  ریــزان اقتصــادي، بــه ویــژه در كشــورهاي در حــال توســعه 
اســت، و ایــن مهــم در الگــوی اقتصــاد مقاومتــی نیــز بــه چشــم می خــورد، بــه نحــوی كــه در 
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سیاســت های كلــی آن بــر ایــن مقولــه تأكیــد شــده اســت. توزیــع درآمــد در هــر جامعــه  اي 
از ســاختار اقتصادي-اجتماعــي آن جامعــه، بــه ویــژه شــرایط بــازار كار، میزان  هــاي تــوّرم و 
ــه متغیّرهــاي  ــوان ب ــر این  هــا مي  ت ــا عــالوه ب ــت ناشــي مي  شــود، ام ــدازه ی دول ــکاري و ان بی

دیگــري همچــون وضعیــت آموزشــي و 
ــرا پراكندگــي درآمدهــا را در بلندمــدت تحــت  ــز اشــاره كــرد؛ زی ســطح ســواد جامعــه نی

ــد.  ــرار مي  دهن ــر ق تأثی
ــاد مي  شــود.  ــري ی ــراي حــل مشــکل نابراب ــدار ب ــوان راه حلــي پای ــه عن ــي ب از آمــوزش عال
تحقیقــات نشــان داده كــه آمــوزش در كنــار ســایر اثــرات خارجــي مثبــت خــود، انباشــت 
ــد  ــاني مي  توان ــرمایه ی انس ــه س ــد ك ــي معتقدن ــود. برخ ــبب مي  ش ــاني را س ــرمایه  هاي انس س
ــري اســت.  ــا، كاهــش ســطح نابراب ــي باشــد كــه یکــي از آن ه ــرات خارجــي مثبت داراي اث
ــده و داراي  ــل ش ــر تبدی ــی ماه ــه كارگران ــوزش، ب ــر آم ــه در اث ــراد جامع ــب، اف بدین ترتی
ــطح  ــش س ــا افزای ــت ب ــد داش ــوان امی ــورت مي  ت ــن ص ــوند. در ای ــري مي  ش ــد باالت درآم
ــري امیــدوار شــد. از طرف  دیگــر، عــده  اي  ــه كاهــش نابراب آمــوزش در جامعــه، مي  تــوان ب
معتقدنــد كــه رواج سیســتم  هاي آموزش  هــاي انتفاعــي در جوامــع، باعــث مي  شــود افــرادي 
ــه ی  ــوند و در نتیج ــد ش ــوزش بهره  من ــتند، از آم ــري هس ــي باالت ــتطاعت مال ــه داراي اس ك
برخــورداري كارگــران ماهــر از درآمــد باالتــر، ســطح درآمــدي خــود را نســبت بــه افــرادي 
كــه توانایــي پرداخــت هزینــه ی آمــوزش را ندارنــد، افزایــش داده شــکاف درآمــدي، بیشــتر 

شــود.
ــرمایه ی  ــادي، س ــد اقتص ــد، رش ــع درآم ــان توزی ــه ی می ــد رابط ــالش ش ــه، ت ــن مطالع  در ای
اجتماعــي، ســرمایه ی انســاني و میــزان تــوّرم تشــریح شــود. بــراي تحلیــل روابــط بلندمــدت 
ــدت  ــاه م ــط كوت ــل رواب ــراي تحلی ــیلیوس و ب ــي یوهانسن-یوس ــا از روش همگرای متغیّره
ــد.  ــتفاده ش ــي 1338-1386 اس ــرداري در دوره ی زمان ــاي ب ــح خط ــا از روش تصحی متغیّره
ــر  ــي، تأثی ــرمایه ی اجتماع ــاني و س ــرمایه ی انس ــت س ــدت، انباش ــه در بلندم ــد ك ــوم ش معل
مثبــت و معنــي  داري بــر برابــري توزیــع درآمــد دارنــد؛ به  عــالوه، رشــد اقتصــادي و تــوّرم، 

ــرد.  ــر مي  ك ــدت، بدت ــران ، در بلندم ــد را در ای ــع درآم توزی
ــب  ــدت، موج ــالمي، در بلندم ــالب اس ــوع انق ــه وق ــد ك ــان مي  ده ــق نش ــاي تحقی یافته  ه
عادالنه  تــر شــدن توزیــع درآمــد در ایــران شــده، امــا جنــگ تحمیلــي در بلندمــدت، اثراتــی 
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ــدت،  ــه در بلندم ــه آن ك ــر از هم ــت. مهم ت ــته   اس ــد، داش ــع درآم ــت توزی ــر وضعی ــي ب منف
انباشــت ســرمایه ی انســاني، بیشــترین تأثیــر را بــر بهبــود توزیــع درآمــد در ایــران، دارا بــوده 

اســت. 

 کتاب نامه و منابع
- ابریشــمي، حمیــد، مهــرآرا، محســن، خطابخــش، پریســا، )1384(، بررســي رابطــه ی رشــد 
و توزیــع درآمــد در ایــران، پژوهشــنامه ی علــوم انســاني و اجتماعــي، ویــژه ی اقتصــاد، ســال 

پنجــم، شــماره ی 17، صــص 53-13.
ــد در  ــع درآم ــر توزی ــاد كالن ب ــاخص هاي اقتص ــر ش ــماعیل، )1376(، اث ــوري، اس - ابون

ــماره ی 51، ص31-1.  ــادي، ش ــات اقتص ــه ی تحقیق ــران، مجل ای
ــع  ــر و توزی ــر فق ــل ب ــت  هاي تعدی ــر سیاس ــه، )1380(، اث ــدي، راضی ــهیال، زی ــن، س - پروی
درآمــد )مطالعــه ی مــوردي سیاســت  هاي برنامــه اول توســعه اقتصــادي، اجتماعــي و 

فرهنگــي ایــران، )مجلــه ی تحقیقــات اقتصــادي، شــماره ی 58، صــص 146-113. 
- تشــکیني، احمــد، )1384(، اقتصــاد ســنجي كاربــردي بــه كمــک میکروفیــت، انتشــارات 

مؤسســه ی فرهنگــي هنــري دیباگــران تهــران، چــاپ اول، تهــران.
ــي  ــه ی غالم عل ــوم، ترجم ــان س ــادي در جه ــعه ی اقتص ــکل، )1383(، توس ــودارو، مای - ت
ــزي و توســعه، چــاپ دوازدهــم، تهــران.  ــي پژوهــش در برنامه  ری فرجــادي، مؤسســه ی عال
- جرجــرزاده، علیرضــا، اقبالــي، علیرضــا، )1384(، بررســي اثــر درآمدهــاي نفتــي بــر توزیــع 
ــاه اجتماعــي، ســال چهــارم، شــماره ی  ــه ی علمــي پژوهشــي رف ــران، فصل نام ــد در ای درآم

17، صــص 19-1.
ــي و  ــر سیاســت  هاي مال ــي، فاطمــه، )1387(، تأثی ــداهلل، نظــري، روح  اهلل، مهربان - دادگــر، ی
تکانه  هــاي قیمــت بنزیــن بــر توزیــع درآمــد و رفــاه در ایــران، فصل نامــه ی علمــي پژوهشــي 

رفــاه اجتماعــي، ســال هفتــم، شــماره ی 28، صــص 129-150. 
- رحمانــي، تیمــور، عباســي  نژاد، حســن، امیــري، میثــم، )1386(، بررســي تأثیــر ســرمایه ی 
ــا روش اقتصــاد  ــر رشــد اقتصــادي ایــران: مطالعــه مــوردي اســتان  هاي كشــور ب اجتماعــي ب
ســنجي فضایــي، فصل نامــه ی پژوهش هــاي اقتصــادي، ســال ششــم شــماره ی دوم، صــص26-1.

- زاهــدي، محمــد جــواد، ملکــي، امیــر، حیــدري، امیــر ارســالن، )1387(، فقــر و ســرمایه ی 



95

اجتماعــي، فصل نامــه ی علمــي پژوهشــي رفــاه اجتماعــي، ســال هفتــم، شــماره ی 28، صــص 
.106-79

ــا اســتفاده از  - ســعادت، رحمــان، )1387(، بــرآورد رونــد ســرمایه ی اجتماعــي در ایــران ب
ــه ی تحقیقــات اقتصــادي، شــماره ی 83، صــص 16-1. ــازي، مجل روش ف

ــر  ــوزش رســمي ب ــر آم ــي، درســتکار، عــزت اهلل، )1386(، تأثی ــي، ســید محمــد عل - كفای
توزیــع درآمــد در ایــران، فصل نامــه ی پژوهش هــاي اقتصــادي ایــران، ســال نهــم، شــماره ی 

30، صــص 76-53.
- نوفرســتي، محمــد، )1378(، ریشــه ی واحــد و هــم جمعــي در اقتصادســنجي، مؤسســه ی 

خدمــات فرهنگــي رســا، چــاپ اول. 
-Anand، S.، and S.M.R. Kanbur، (1993)، “Inequality and Development: 
A Critique”، Journal of Development Economics، No.41، PP.43-19. 
-Ahlwalia، M.S.، (1979)، “Inequality، Poverty and Development”، Journal 
of Development Economics، No. 3، PP. 342-307. 
-Chou، Yuan K. (2003) Three Simple Models of Social Capital and 
Economic Growth; The Journal of Socio-Economics.
-Deininger، K.، and L. Squire، (1998)، “New Ways of Looking at Old 
Issues: Inequality and Growth”، Journal of Development Economics، 
No.57، PP.287-259. 
-Fleisher، Belton، and Haizheng Li، and Min Qiang Zhao، (2008)، 
Human Capital، Economic Growth، and Regional Inequality in China، 
Journal of Development Economics، Vol.92، No. 3، PP. 231-215. 
-Gobbin N. and Rayp G.، (2004)، “Inequality and growth: does time 
change anything”، Ghent University، Department of economics.
-Hendel، I.، and Shapiro، J.، and Willen، P.، (2005)، “Educational 
opportunity and income inequality”، Journal of Public Economics، No. 
89، PP. 870-841. 
- Kuznets، S.، (1955)، “Economic Growth and Income Inequality”، 
American Economic Review، No. 45، PP. 28-1.
-Jha، R.، and Dang، T.، (2010)، “Education and the Vulnerability to Food 
Inadequacy in Timor-Leste”، Australian National University، Economics 
RSPAS in its series Departmental Working Papers، with number -2010

 بررسي ارتباط میان انباشت سرمایه  هاي انساني با توزیع درآمد در ایران



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال ششم، شماره بیست و یکم/ پاییز 1393 96

04.
-Perotti، R.، (1996)، “Growth، income distribution and democracy: What 
the data say?”، Journal of Economic Growth، No. 1، PP. 87-149.
-Ram، R.، (1988)، “Political Development and income inequality; 
Further Evidence on the U curve Hypothesis”، World Development، 
Vol. 16، No. 11، PP. 1375-1371.
-Saith، A.، (1983)، “Development and Distrilation: A critique of the 
Cross-country U-hypothesis”، Journal of Development Economics، 
No.13، PP.32-15. 
-Savvides، A.، (1998)، “Trade policy and income inequality: new 
evidence”، Journal of Economics letters، No.61، PP.372-365.
-Weriemmi M.E. and Ch. Erhart، (2004)، “Inequality and Growth in a 
Context of Commercial Openness، Theoretical Analysis and Empirical 
Study: The case of the Countries around the Mediterranean Basin”، 
University of nice-Sophia Antipolice.



سال ششم
شماره 21
پاییز 1393

 

 

مدل ها و راهبردهای قابل اجرا در مبارزه با فساد    

ناهید ناصري1
شاهین نقاشیان2

انجام مفاد كنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد، مستلزم آن است كه هر دولتی از وجود یک یا 
چند نهاد برای پیشگیری و مبارزه با فساد، اطمینان حاصل كند3 . به دلیل تفاوت در شیوه های حکومتداری، 
برای كشور های در حال توسعه، مدل خاصی برای تأسیس چنین نهاِد ضد فسادی وجود ندارد. دولت 
می تواند یک نهاد مبارزه با فساد را با تمامی قدرت و مسئولیت هایش از جمله پیشگیری و اجرای قانون، به 
یک نهاد واگذار كرده و یا اختیارات و مسئولیت ها را میان چندین نهاد توزیع كند. هدف، بررسی برخی 
از مدل های استفاده شده توسط سازمان های مبارزه با فساد و آشنا كردن مسئوالن با راهبردهای نوین جهت 
بسط و توسعه ی نهاد های رسمی مبارزه با فساد، و پیشنهاد مدلی از كنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل 
متحد و توصیه هایی برای كشور. مهم این است كه در راستای اتخاذ یک مدل مبارزه با فساد، ایران باید 
ابتدا با در نظر گرفتن پارامترهای مربوط به آن، استراتژی اجرایی شدن مدل منتخب را برگزیده، پس از آن 
به پیاده سازی شرایط پیشگیری پرداخته، و نهایتاً راهبردی تركیبی را در پیش گیرد. مدل های آژانس، غالباً 
متفاوت و منحصر به فرد بوده، اما راهبردهای اجرا، عموماً دارای شکلی خاص اند؛ هرچند ممکن است در 

عمل متفاوت باشند.
کلید واژه ها: مدل، راهبرد، مبارزه با فساد؛ راهبرد پیشگیری، راهبرد اجرای قانون.

.nahidnaseri123@gmail.com ،1. كارشناس ارشد جرم شناسي، كارشناس مبارزه با فساد
.shahin.nnc@gmail.com ،2. كارشناس علوم سیاسی، كارشناس مبارزه با فساد

3. كنوانسیون ضد فساد ملل متحد مواد 6 و 36.
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مقدمه
استقرار دولت های مبتنی بر رأی مردم، عالوه بر ایجاد نظم عمومی و كارایی دولت ها، این نوید 
را می دهد كه آن  ها بتوانند از طریق بهبود استانداردهای كیفیت زندگی در ساختار بوروكراتیک، 
از آن به عنوان سرمایه ی اجتماعی نمادین خود برای مشاركت در مجامع بین المللی استفاده كنند. 
بخشی از این استانداردها، شاخص های حکمرانی خوب است. شاخص هایی از قبیل شفافیت، 
اثربخشی، مسئولیت پذیری، مشاركت جویی، شایسته ساالری و پاسخ گویی، مهم ترین فاكتورهایی 
هستند كه برای سنجش و ارزیابی مطلوبیت و پیشرفت نهادهای حکومتی و دولتی وضع شده  و 
تجربه ی عملی احترام به آن ها را به وضوح در بهبود رتبه ی دولت هایی مانند سنگاپور در زمینه ی 
كاهش فساد، می توان دید. یکی از راه  هایی كه در قوانین بین المللي )معاهدات( پیش بینی شده تا 
به آن وسیله زمینه ی فساد و جلوه های آن از قبیل رشوه، اختالس، قاچاق، اعمال نفوذ و ده ها مورد 
دیگر كاهش یابد، ارائه ی تعریفی كاركردی از مفاهیم است. منظور از فساد، از دیدگاه سازمان 
ملل متحد، به طور كلی سوءاستفاده از قدرت برای كسب منافع خصوصی است، و می توان آن را 
بر اساس مقدار پول از دست رفته و بستر اداری به سه طبقه تقسیم كرد 1- فساد خرد، سوءاستفاده 
از قدرت توسط مقامات دولتی سطح پایین و میانی كه در تعامالت خود با شهروندان عادی، برای 
دستر سی به كاالهای اساسی و یا خدمات عمومی در مکان هایی مانند بیمارستان ها، مراكز آموزشي، 
ادارات پلیس و سازمان های دیگر به وقوع می پیوندد2- فساد كالن، اعمال ارتکابی در سطوح باالی 
مدیریتی دولتی است كه مسئولین را قادر می سازد تا از دارایی های عمومی كشور بهره مند شوند -2 
فساد سیاسی، به دست كاری سیاست ها، قواعد، بهره برداری از نهاد ها و سوءاستفاده از قدرت برای 
تخصیص منابع مالی اطالق می شود كه طی آن، منافعی برای تصمیم گیرندگان سیاسی و اطرافیانشان 

ایجاد  شده و منجر به حفظ قدرت، مقام و ثروت برای آن ها می شود. 
منظور از مقامات دولتی در این جا، تنها مدیران و اشخاص حقوقی دارای پست را شامل نمی شود، 
بلکه اعم است از كلیه ی كاركنان دولت، انتخابی یا انتصابی، رسمی یا غیر رسمی و با حقوق یا 
بدون حقوق1 . به این ترتیب در خواهیم یافت كه در مواردی مانند قاچاق، ارتشا، اختالس و مسائل 
اقتصادی، این امکان وجود دارد كه عالوه بر بهبود ظرفیت های ایمن سازی در حوزه ی پیشگیری 
از فساد، زمینه های همکاری بین المللی و مشاركت در ساخت جامعه ی جهانی فراهم آمده، و بر این 
اساس بتوان حداقل انتظارات حقوقی از دیگر كشورها را مطرح ساخت. در آموزش ها و تعاریف 
آكادمیک سازمان های ضد فساد، منتسب به ملل متحد، دو نکته ی مهم و اساسی وجود دارد كه ذیل 

1.  ماده ی 2 كنوانسیون مبارزه با فساد ملل متحد.
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آن استراتژی های مؤثّر علیه فساد اقتصادی و شفافیت اداری مطرح می شوند. 
اولین نکته آن است كه یک راه حل منفرد برای مبارزه وجود ندارد، و دوم این كه نمی توان 
مسئولیت مبارزه ی جامع با فساد را به یک سازمان مشخص سپرد. همین نگاه راهبردی می افزاید: 
سه رویکرد ایجاد اهرم های بازدارندگی، فرهنگ سازی از طریق آموزش و گسترش فعالیت های 

پیشگیرنده، تأثیر مطلوب تری در اقدمات ملی دارند. 
مبارزه با فساد، زیرمجموعه ای از علوم اجتماعی در زمینه ی روانشناسی، حقوق یا جرم شناسی 
است، و صرف داشتن احساس عمومی، قضاوت خوب و ذهن مشتاق و عالقمند برای موفقیت در 
نبرد با فساد، كافی نیست. علمی برای مبارزه با فساد وجود دارد، درست مثل وكیل شدن یا روانشناس 
شدن. متأسفانه سیاستمداران، فرماندهان و رهبران جوامع، اغلب نمی توانند دریابند كه روشی منطقی 
و علمی برای مبارزه با فساد وجود دارد، كه در نتیجه، برنامه های ضد فساد توسط اقشار دیگری 
از جامعه رهبری می شود و عموماً همین رهبران، تبدیل به جامعه ای حقوقی برای مبارزه با فساد 

می شوند. 
در عین حالی كه بعضی از این برنامه ها موفق بوده اند، تعداد زیادی هم منتج به شکست شده اند. 
علت اولیه ی شکسته ای تركیبی از دو عامل بوده است: اول، عدم آگاهی و دانش از سیستم ها و 
رویکردهای مبارزه با فساد، و دوم، فقدان اراده ی سیاسی. در اصل، موفقیت و اثر گذاری همان 
چیزی است كه رهبران رده باالی دولتی، اراده ی تحقق آن را دارند. با این حال در جایی كه اراده ی 
سیاسی وجود داشته باشد، یک كارشناس مبارزه با فساد می تواند سازمان ها را به نحوی با موفقیت 
توسعه دهد كه ابزارها و اطالعات برای رهبران آتی در دسترس باشد. اكنون این پرسش مطرح 
می شود كه مدل ها و راهبردهای مبارزه با فساد كدامند و اعمال »راهبرد پیشگیرانه« و یا »راهبرد 
كشف و اجرا« با توجه به سه راهبرد مدل مبارزه با فساد كنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد  
)UNCAC(1، چگونه به كاهش فساد منجر می گردد؟ به نظر می رسد، در صورتی كه ایران در مبارزه 
با فساد ابتدا راهبرد اجرای قانون را در زمینه ی مبارزه با فساد در سیاست ملی خود به كار گیرد، در 

زمانی كوتاه شاهد كاهش چشمگیر فساد خواهیم بود. 
1: مدل ها و استراتژی های مبارزه با فساد

1-1: مدل های مبازه با فساد هیلبرون2 
در حالی كه تاكنون برای یک سازمان مبارزه با فساد، هیچ مدل عامی كه مورد اتفاق نظر و تأیید 

1. United Nation Convention Against Corruption
2. Heilbrun

مدل ها و راهبردهای قابل اجرا در مبارزه با فساد
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همه كشورها باشد، وجود نداشته، پروفسور جان. ر. هیلبرون، مشخصه های خاصی را برای طبقه بندی 
4 مدل در نظر گرفته است: 1. مدل عمومی و كلی1  2. مدل تحقیقاتی2  3. مدل پارلمانی3  4. مدل 

)Heilbrunn، 2004:3 (  4چندنهادی
این مدل ها توسط كارشناس معروف مبارزه با فساد، پروفسور جون. س. ت. كواه5 مورد قبول 
واقع شده است. مدل های مزبور با توجه به حوزه ی اختیارات شخص مسئول و به وسیله ی شاخه ای 

.)Quah,2007:74(از دولت، تفکیک می شود
1-1-1: مدل عمومی و كلی

 تركیبی از تحقیقات، پیشگیری، ارتباطات استراتژیک و غیره را در یک سازمان دارا است و 
بهترین نمونه ی آن كمیسیون مستقل مبارزه با فساد هنگ كنگ6  است كه مسئولیت هایی را در هر 

دو حوزه ی پیشگیری و اجرای قانون، داراست، مثالً قدرت بازداشت.
1-1-2: مدل تحقیقاتی

 با حوزه ی محدود خود مشخص می شود، و از یک كمیسیون كوچک تحقیق متمركز با قدرت 
دستگیری تشکیل گردیده، و به وسیله ی دفتر بررسی تحقیقات7  سنگاپور كه تنها 3 كاركرد دارد، 

ارایه شده است:
بررسی شکایات ادعای فساد؛  -1

بررسی قصور و سوء رفتار توسط مأموران عمومی مربوط به فساد؛  -2
جلوگیری از فساد با تجزیه و تحلیل شیوه ها و رویه های دولتی و توصیه تغییرات در مواقع   -3

لزوم. 
هر دو مدل كلی و مدل تحقیقاتی به طور سازماندهی شده ای پاسخ گوی استراتژی اجرایی هستند 

.)Heilbrunn، 2004(
1-1-3: مدل پارلمانی

 گزارش مستقیم به مجلس و یا نهاد قانونگذاری است، و مستقل از قوای اجرایی و قضایی دولت 
1. The Universal Model
2. The Investigative Model
3. The Parliamentary Model
4. The Multi-agency Model
5. Jon S.T. Quah
6. (ICAC) Independent Commission Against Corruption
7. (CPIB) Corrupt Practices Investigation Bureau 
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محسوب می شود. این مدل در ایجاد كمیسیون سالمت عمومی عراق1  ؛ به تصویب رسیده و اخیراً 
به كار گرفته شده است. 

1-1-4: مدل چند نهادی
كمیسیون مستقل مبارزه با فساد ساوت ولز2،و كمیسیون مستقل مبارزه با فساد موریس3 ، چهارمین 
مدل هیلبرون و بهترین مدلی است كه توسط ایاالت متحده، جایی كه مبارزه با فساد از طریق 
پارلمانش گسترش پیدا كرده، به كار گرفته شده است؛ به عنوان مثال، دفتر اخالق دولت، تأكید بر 
پیشگیری و آموزش دارد در حالی كه دادگستری، شامل تحقیق و تعقیب است. هم زمان بسیاری از 
نهاد های دیگر انجام تحقیقات و بازرسی مانند »بازرسان مختلف عمومی«، »دفتر پاسخ گویی دولت«، 
و »دفتر استانداردهای رفتار« را بر عهده دارند. اگرچه این نهادها به شاخه های مختلف دولت گزارش 
می دهند، اما تالش به طور مستقل و در عین حال با یک دیگر، شبکه ای را تشکیل می دهد كه 

درنتیجه، فعالیت های فاسد را به طور كلی شناسایی می كند. 
1-2: مدل های ضد فساد سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه4 

مدل سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، شبکه ی ضد فساد برای اروپای شرقی و آسیای 
 Anti-Corruption Network for(میانه نیز مدلی برای دسته بندی آژانس های ضد فساد ارائه می دهند
Eastern Europe and Central Asia,2007:21(. این مدل، آژانس های ضد فساد را به سه گروه 
مجزا تقسیم می كند: 1. آژانس های چند منظوره با استفاده از قدرت اعمال قانون 2. مؤّسسات نوع 

اجرای قانون 3. سیاست پیشگیرانه و مؤّسسات هماهنگی.
1-2-1: آژانس های چند منظوره

 با استفاده از قدرت اعمال قانون، بررسی و دستگیری افراد درگیر در فساد و همچنین قدرت 
برای توسعه ی سیاست ها، نظارت و ارزیابی برنامه ها و وارد كردن برنامه های پیشگیری نیز اجرا 
می شود. الزم به ذكر است كه در بسیاری از كشورهای چند منظوره، آژانس های ضد فساد، قدرت 
الزمه برای تحت پیگرد قانونی قرار دادن افراد را ندارند و تنها می توانند بررسی و دستگیر كنند. مدل 
چند منظوره ی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، شامل هنگ كنگ، سنگاپور، تایلند، مالزی 

و چندین كشور دیگر می شود.

1. (CPI) Commission of Public Integrity
2. (ICACNSW) Independent Commission Against Corruption South Wales 
3. (ICAC – Mauritius) Independent Commission Against Corruption Mauritius 
4. (OEDC) Organization for Economic Co-operation and Development

مدل ها و راهبردهای قابل اجرا در مبارزه با فساد
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1-2-2: مؤّسسات شیوه اجرای قانون
 اصول حقوقی قانون سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، تركیبی از شناسایی فساد، تحقیق 
وتعقیب را به یک نهاد واگذار می كند، به عنوان مثال، آژانس می تواند از قدرت نظارت خود برای 
حسابرسی یک آژانس دولتی، وقتی چیزی خالف قاعده كشف شود، استفاده كند؛ و همچنین 
می تواند این امر را به واحد تحقیقات همان سازمان ارجاع دهد، و چنان چه مشخص گردد مسئولیت 

كیفری وجود دارد، همان سازمان می تواند مظنون را محاكمه نماید. 
مدل شیوه اجرای قانون در میان چندین آژانس اروپایی از جمله، قدرت ملی نروژ برای تحقیق 
وتعقیب جرایم اقتصادی و زیست محیطی؛ دفتر مركزی سركوب فساد در بلژیک، دفتر ویژه ی 
دادستان برای سركوب تخلّفات اقتصادی مربوط به فساد در اسپانیا، دفتر كرواتی برای پیشگیری 
از فساد و جرایم سازمان یافته، اداره ی مبارزه با فساد رومانیایی و دفتر تحقیق دادستانی مركزی 
مجارستان، به كار گرفته شده است. )Coonjohn,2011:5(. بر اساس رویه ها و قوانین ایران، این امر 
تداخل صالحیت محسوب می شود، اما در قوانین كشورهای مذكور، این اختیارات در مورد مبارزه 

با فساد، مجاز شمرده شده است. 
1-2-3: سیاست پیشگیرانه و مؤّسسات هماهنگی

پیشگیری، سیاست و نهاد های هماهنگی شامل نهاد های مسئول برای تحقیق پدیده ی فساد، 
ارزیابی خطر فساد و نظارت و ارزیابی برنامه ها و اجرای استراتژی مبارزه با فساد و طرح های عملی 
می گردد. پیشگیری، سیاست و نهاد های هماهنگی نیز اغلب به بررسی و آماده سازی قانون، نظارت 
بر قوانین، حسابرسی فرم های اظهار نامه ی مالیاتی و انجام آموزش مبارزه با فساد و غیره مي پردازند. 
برخی از كشورها  كه این مدل را اتخاذ كرده اند، عبارتند از: خدمات مركزی فرانسه برای پیشگیری 
از فساد، كمیسیون دولت برای پیشگیری از فساد در مقدونیه )فروم(، آژانس مبارزه با فساد صربستان، 
كمیسیون پیشگیری از فساد اسلوانی و كمیسیون مبارزه با فساد و گروه نظارت آلبانی. مدل های 
مشخص شده ضمن این كه چگونگی دسته بندی آژانس های ضد فساد را ارایه می نمایند، راهکار 
قابل استفاده ای نیز برای كشور هایی كه در پي اصالح و بهبود نهاد های مزبور هستند، ارائه می كنند. 

1-3: مدل های مبارزه با فساد كنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد1  
رویکرد ابتدایی به مدل های مبارزه با فساد با الزامات كنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد، 
یک جایگزین بوده و به عنوان پایه ای برای طبقه بندی محسوب می شود. رعایت مفاّد كنوانسیون 
مبارزه با فساد سازمان ملل، مستلزم آن است كه هر دولتی از وجود یک یا چند نهاد برای جلوگیری 
از فساد و مبارزه با آن از طریق اجرای قانون، اطمینان حاصل كند2.  با استفاده از كنوانسیون مبارزه با 
1. (UNCAC)United Nations Convention Against Corruption

2. كنوانسیون ضد فسااد ملل متحد: مواد 6 و36.
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فساد سازمان ملل به عنوان مبنا، مؤّسسات به سه گروه دسته بندی می شوند. 
1 - ماده ی 6 آژانس )پیشگیری(

2 - ماده ی 36 آژانس ) اجرای قانون (
3 - مدل آژانس تركیبی: در این مدل، هر دو ماده ی6  و  36 وجود دارد و در قالب همان مؤسسه 

)پیشگیری واجرای قانون( است.
1-3-1: سازمان های ماده ی 6

سازمان هایی هستند كه بدون قدرت اجرایی قانون، با رعایت ماده ی 6 آژانس به پیشگیری، 
سیاست، آموزش و پژوهش اختصاص داده شده اند؛ چنین مؤّسساتی باید مکملی برای اجرای قانون 
داشته باشند )ماده ی 36 آژانس( به نحوی كه حمایت شده و با آن ها همکاری كنند. ماده ی 6 آژانس 
تنها می تواند به عنوان عملکردی برای آژانس ضد فساد در كشوری باشد كه استراتژی پیشگیرانه را 

در پیش گرفته است.
1-3-2: سازمان های ماده ی 36

مؤسسه ای است كه مبارزه با فساد از طریق اجرای قانون با الزامات ماده ی 36 )قدرت برای 
بازداشت و انجام تحقیقات جنایی ( را بر عهده دارد؛ همچنین اغلب قدرت های اجرای قوانین 
دیگری چون اقتدار برای حکم جستجو و حکم احضاریه و غیره را نیز دارا می باشند. به عنوان یک 
قاعده ی كلی، ماده ی 36 آژانس، قدرت تعقیب مظنون را ندارد. چنین قدرتی به طور عرفی برای 
سازمان های قضایی مانند دفتر دادستان كل محفوظ می باشد. در كشورهایی كه استراتژی اجرای 

قانون اعمال می شود، نهاد با استفاده از قدرت ماده ی 36 كاربرد عملی دارد.
1-3-3: سازمان های تركیبی

 دسته ی نهایی در مدل كنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد، سازمانی تركیبی است كه 
تحت مواد 16 و 36 2پوشش داده می شود. سازمان های تركیبی، قدرت و وظیفه ی پیشگیری فساد 

1. ماده ی6 : نهاد یا نهادهای مسؤول پیشگیری از فساد:1-   هر كشور عضو، براساس اصول اساسی نظام حقوقی یا درصورت اقتضاء، وجود نهاد یا نهادهایی 
را كه به وسیله ی روش هایی مانند موارد زیر از فساد جلوگیری می كنند، تضمین خواهد كرد: الف( اجرای سیاست های موضوع ماده )5( این كنوانسیون 
و در صورت اقتضاء نظارت و هماهنگی اجرای آن سیاست ها. ب( افزایش و نشر آگاهی درباره ی پیشگیری از فساد.2 -       هركشور عضو، طبق اصول 
اساسی نظام حقوقی خود، به نهاد یا نهادهای موضوع بند )1( این ماده، استقالل الزم را اعطاء خواهد نمود تا این نهاد یا نهادها را قادر سازد وظایف خود 
را فارغ از نفوذ غیر ضروری به نحو مؤثری انجام دهند و منابع مادی الزم و كاركنان متخصص و آموزشی كه چنین كاركنانی ممکن است نیاز داشته 
باشند تا وظایف خود را انجام دهند، تأمین خواهد نمود.3 -    هركشور عضو، نام و نشانی مرجع یا مراجعی را كه ممکن است در توسعه و اجراء اقدامات 

ویژه جهت جلوگیری از فساد، سایر كشورهای عضو را یاری دهند، به دبیركل سازمان ملل متحد اطالع خواهد داد.
2.  ماده 36 : هر كشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، وجود نهاد یا نهادها یا افراد متخصص در مبارزه با فساد ازطریق اجراء قانون را تضمین 
خواهد نمود. طبق اصول اساسی نظام كشور به عضو چنین نهاد یا نهادها یا افرادی، استقالل الزم اعطاء خواهد شد تا بتوانند به نحو مؤثر و بدون نفوذ 
نامعقول، وظایف خود را انجام دهند. چنین افراد یا كاركنان چنین نهاد یا نهادهایی باید از آموزش و منابع مناسب برخوردار باشند تا بتوانند وظایف 

خود را انجام دهند.

مدل ها و راهبردهای قابل اجرا در مبارزه با فساد
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را از طریق سیاست های هماهنگ شده ی ضد فساد مؤثّر و ترویج مشاركت جامعه و انعکاس اصول 
حاكمیت قانون و مدیریت مناسب امور عمومی بر عهده دارند، در حالی كه به طور هم زمان، مبارزه 
با فساد از طریق اجرای قانون صورت می گیرد1.   در كشورهایی كه روش سازمان تركیبی را اتخاذ 

كرده اند، رهبری مبارزه با فساد بدون در نظر گرفتن استراتژی ملی است. 
برای تعیین مدل مناسب برای ایران و یا هر اقتصاد در حال توسعه رهبری ملی باید سؤاالت 
اساسی در مورد سازمان اولیه مبارزه با فساد را مطرح كرده و با پاسخ به آن سؤاالت، با ارایه طریق، 

توسعه قانون را ممکن سازد.
2: استراتژی ملی ضد فساد 

بعد از اتخاذ مدِل اصلِی مبارزه با فساد، ضروری است یک راهبرد مبارزه با فساد ملی هم اتخاذ 
شود2. در جهان، سه استراتژی اصلی وجود دارد: 1 - استراتژی اطالعاتی- امنیتی 2 - استراتژی 

اجرای قانون  3- استراتژی پیشگیری3.  
2-1: استراتژی اطالعاتی/امنیتی

بر اطالعات است. در راهبرد  مبتنی  استراتژی  از یک  نمونه ای  ایاالت متحده ی آمریکا،   
اطالعاتی، از داشته های اطالعاتی برای تمركز سازمان های اجرای قانون در مورد مسایل خاص و 
یا مردم استفاده می شود. این برای كشوری كه سرمایه ی اطالعاتِی قابل توجه و نیز سازمانی برای 
اجرای قانون و تکمیل تحقیقات جنایی دارد، عملیاتی است. با این حال، راهبرد اطالعاتی/ امنیتی 
دارای معایب عمده ای است، از جمله، سازمان های اطالعاتی، اغلب چشمان خود را بر روی فساد 
در درون دولت رسمی می بندند و بیشتر به حمایت از فساِد تروریسم و یا موجبات تهدید دولت 
عالقه مندند كه در دراز مدت می تواند به نهادینه شدن فساد در درون دولت منجر شود. برخی 
از كشورهایی كه استراتژی اطالعاتی اتخاذ كرده اند، رتبه بندی شاخص ادراک فساد آن ها در سال 
2013به قرار زیر است:  انگلستان: )14(، آژانس جرایم جدی و سازمان یافته جامائیکا)83( و كنیا )136(. 
راهبرد اطالعات به عنوان یک روش عام و نو ظهور به نحو فزاینده ای برای تخصیص منابع 
كمیاب در كارآمدترین راه ممکن، تالش می كند. مفهوم راهبرد اطالعاتی بر هوش پلیسی و حول 
ارزیابی ریسک و مدیریت آن بنا شده است. اطالعات به منظور شناسایی مناطق خطر، جمع آوری و 
تجزیه و تحلیل می شوند، سپس ابتکارات پیشگیرانه برای دستیابی به این خطرات، هدایت می گردند؛ 

به عالوه با تجزیه و تحلیل اطالعات این امکان وجود دارد كه گره های فساد، كشف شود. 
1.  ماده ی 6 كنوانسیون ضد فساد ملل متحد. 

2.  باید توجه داشت مدل)Model( با الگو)Pattern( و نیز با راهبرد یا استراتژی )Strategy( تفاوت دارد.
3.  استراتژی ضد فساد مبتنی بر اطالعات كه منحصرا در ماده ی 36 یا 6 و 36 مدل استراتژی ارائه شده ناشی از اطالعات است.
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راهبرد مبارزه با فساد اطالعاتی، تنها می تواند در یک مؤسسه با اقتدار اِعمال قانون، كارآیی 
داشته باشد. این برنامه، ابزاری است برای محدودیت منابع و دارایی ها و در نتیجه روشی جهت دار با 
بیشترین اثر بخشی. با توجه به واقعیت های اقتصادی كنونی، این احتمال وجود دارد كه سازمان های 
بیشتری به منظور دستیابی به بیشترین اثر بخشی با بیشترین بهره وری، به سوی راهبرد اطالعاتی بروند. 
در تصمیم گیری این كه چه مدل ضد فسادی باید در یک كشور اتخاذ شود، برخی عوامل باید 
در نظر گرفته شود؛ مثالً به منظور به حداكثر رساندن اثر بخشی تمام فعالیت های ملی مبارزه با فساد، 
ضروری است با یک راهبرد ملی ضد فساد، تمام وزارتخانه ها و سازمان هایی كه با همان ابتکار عمل 
كار می كنند، با یکدیگر هماهنگ شوند. بدیهی است زمانی كه یک ساختار فرماندهی واحد وجود 

داشته باشد، هماهنگی برای اجرا آسان تر خواهد بود.
2-2: استراتژی اجرای قانون

 راهبرد مبتنی بر اجرای قانون كه توسط كشورهایی چون هنگ كنگ و سنگاپور به تصویب 
رسیده، نشان داده كه در تبدیل یکپارچه سازی كشورها بسیار مؤثّر بوده است. راهبرد اجرای قانون، 
 Coonjohn،( »بدون مشکل نیست. تأكید بر اجرای قانون در مبارزه با فساد می تواند ضد تولید باشد
2011:11(. مبارزه با فساد یک روند است و نه پیگرد قانونی. دادستانی به سادگی پیگیری فرآیندها را 
تضمین می كند، اما بدون طی مراحل در رعایت صالحیت ها این راهبرد، تنها ارعاب است. رتبه بندی 
شاخص ادراک فساد در برخی از كشورهایی كه استراتژی اجرای قانون را در پیش گرفته اند، در 
سال 2013،به قرار زیر است: نیوزیلند)1(، سنگاپور)5(، نروژ )5(، هنگ كنگ )15(، بلژیک )15(، 
مالزی )53(، اسپانیا )59(، رومانی )69( و كرواسی )57(. نیوزیلند، سنگاپور و نروژ كه دارای حداقل 

فساد در جهان می باشند. 
كمسیون مستقل مبارزه با فساد هنگ كنگ1  كه مسئولیت پیشگیری، آموزش و توسعه ی جامعه 
را بر عهده دارد، اذعان داشت كه موفقیتش را در سراسر جهان مدیون استراتژی اجرای قانون 
می داند، و حتی امروزه، عملیات )به عنوان مثال تحقیقات( 70% مصرف بودجه ی كمسیون مستقل 
مبارزه با فساد را به خود اختصاص داده است )Kwok Man-Wai,2011:134(. در نیجریه هم نوهو 
ریبادو2  رئیس سابق كمسیون جرایم اقتصادی و مالی3  اظهار داشت: » من براین اعتقاد هستم كه تنها 
استراتژی اجرای قانون واقعاً می تواند شیوه ای حرفه ای بوده و به موقع موفقیت آمیز باشد، و من این 
1. International Commission Against Corruption (ICAC)
2. Nuhu Ribadue
3. Economic and Financial Crimes Commission (EFCC)
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را به وضوح در سراسر منطقه و جهان مشاهده كرده ام؛ تنها فرایندی كه به وسیله ی مکانیسم اجرای 
.)Ribadu,.2010:4(»قانون منجر به حصول نتایج محسوسی گردیده

2-3: راهبرد پیشگیری
 فرانسه، تنها كشوری است كه از این راهبرد استفاده می كند. راهبرد مبتنی بر پیشگیری می تواند 
در كشوری بدون فساد كه می خواهد از اجرای فرآیندهای درون دولت مطمئن باشد، واقع شود. 
راهبرد پیشگیری، تضمینی است و از طریق آموزش گسترده به عموم مردم آگاهی می دهد. رتبه بندی 
شاخص ادراک فساد برخی از كشور هایی كه در سال 2013 استراتژی پیشگیری را انتخاذ كرده اند، 
به قرار زیر است: فرانسه )22(، مقدونیه یا فروم )67( و آلبانی)116(. این كه می گویند: »فضیلت هیچ 
متحدی بیشتر از عدم فرصت و ندادن مجال ندارد« سنگ محکی است برای راهبرد پیشگیری. به 
طور كلی، راهبرد پیشگیری بر حکومتداری خوب، بهبود فرآیند، نظارت و ارزیابی، اعالم دارایی 
و آموزش متمركز است، و همه ی این ها اساسی برای موفقیت راهبرد ملی مبارزه با فساداند. اگرچه 
نهادهای پیشگیری ملزم به رعایت ماده ی 6 كنوانسیون ضد فساد ملل متحد اند، با این حال باید به 
منظور بهره مندی از )قدرت اعمال قانون( ملزم به رعایت مفاد ماده ی 36 نیز باشند. اگر آن ها قدرت 
اعمال قانون را نداشته باشند، باید یک نهاد مرتبط با فساد كه قوانین اجرایی را تهیه می كند، به منظور 

حصول اطمینان از انطباق مفاد كنوانسیون ضد فساد ملل متحد، ایجاد شود. 
در فرانسه، خدمات مركزی پیشگیری از فساد1  با قدرت های تحقیقی ایجاد شد، هر چند شورای 
قانون اساسی این قدرت را در سال 1993 باطل اعالم كرد و این مركز »خدمات اداری پیشگیری نام 
گرفت )Coonjohn، 2011:11(.) برای آشنایی با سازمان های مبارزه با فساِد كشورها و استراتژی های 

.)INF.1/2013/CAC/COSP/WG.2 .آن ها، ن.ک
متأسفانه، راهبرد مبتنی بر اجرای قانون، معموالً فاقد عناصر اجرایی قوی ، و در نتیجه موارد 
استفاده ی محدودی دارد. در حالی كه هر یک از راهبردهای )اطالعات/امنیتی، اجرای قانون 
و پیشگیری( بر یک چیز تأكید می كنند، هیچ یک از آن ها عناصر دیگری را حذف نمی كند و 
 Coonjohn،( برعکس، تمامی عناصر باید لحاظ گردد. راهبرد، فقط اولویت بندی دارایی ها است

.)2011:15
در ایران، اتخاِذ راهبرد مبتنی بر اجرای قانون، بهترین شانس موفقیت است. ایران از فساد 
بوروكراتیک رنج می برد و نیازمند آن است تا اطمینان حاصل كند كه دولت، روندهای تأسیس 
را دنبال می كند. اتخاذ چنین راهبردی، بوروكرات ها و مقامات را به تبعیت از فرآیندهای موجود 
1. Service Central de Prevention de la Corruption (SCPC)
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هدایت می كند. عالوه بر این اتخاذ راهبرد مبتنی بر اجرای قانون، این تضمین را در پی خواهد داشت 
كه سیاسی سازی در سازمان مبارزه با فساد، كمتر وجود دارد تا این كه مصّمم گردد با راهبرد مبتنی 

بر اطالعات/ امنیت، مخالفت گردد. 
در كشورهای با اقتصاد پیچیده تر مانند ایاالت متحده، اجرا، پیشگیری و اطالعات- امنیت دارای 
توازن است، در نتیجه، هیچ آژانسی به تنهایی نمی تواند با فساد مبارزه كند. اگرچه همیشه وزارت 
دادگستری بیشترین توجه رسانه ها را در مبارزه با فساد به خود جلب می كند، اما حسابرسان و بازرسان 

نیز می توانند در جنگی نرم، روز به روز فرصت های فساد را به حداقل برسانند. 
تجربه نشان داده كه پیشگیری واكنشی عام، با ارعاب كّل جامعه، جهت بیم دادن مردم از 
رفتارهای مجرمانه و ترغیب بزهکاران بالقوه، همچنین پیشگیری واكنشی خاص با اجرای كیفری 
بر بزهکار و ارعاب او نسبت به تکرار جرم، از مؤثّرترین شیوه های مبارزه با فساد بوده است؛ بنابراین 
راهبرِد اجرای قانون برای تغییر درک و آگاهی در كشورهای با فساِد باال بسیار مؤثّر است، زیرا 

ضمانت اجرایی قانونی الزم را برای ارتکاب جرم فراهم می كند. 
تونی كوک من وای1  می گوید: هرگونه مبارزه ی موفق علیه فساد باید با اجرای مؤثّر قانون 
همراه باشد. در اهداف بزرگ برای نشان دادن به عموم، تصمیم دولت برای مبارزه با فساد، با تمام 
هزینه هایش به همان میزان اثر بخشی آژانس های ضد فساد الزم است، و بدون آن مردم تمایلی برای 

گزارش موارد فساد ندارند )2006:198(.
بعد از انتخاب مدل و سپس اتخاذ راهبرد ملی، واقعیت های عملیاتی باید در نظر گرفته شوند، 
و هماهنگی نزدیکی بین واحدهای مختلف عملکردی، برای مثال، میان واحد شکایات و واحد 
تحقیقات جنایی، برقرار شود. وقتی شکایتی توسط سازمان پیشگیری دریافت می گردد، آن ها 
باید تحت غربالگری اولیه برای تعیین علل احتمالی قرار گیرند. اگر احتمال وجود فساد باشد، این 
موضوع باید به واحد تحقیق جنایی ارجاع گردد، و برای حصول نتیجه از انتقال بدون شکاف بین 
تحقیق اولیه و تحقیقات جنایی، اطمینان حاصل شود. باید به صّحت طی مسیر، پایبند بود. این كار، 

صّحت شواهد و مدارک را تضمین می كند. 
گذر از تحقیقات اولیه به تحقیقات جنایی، مستلزم سطح باالیی از هماهنگی بین واحد شکایات 
و واحد تحقیقات جنایی است. باید بین دو واحد، سطح باالیی از اعتماد وجود داشته باشد. بدون 
اعتماد، واحد شکایات، تلخِی مأموریت را تجربه خواهد كرد و این طور خواهد شد كه واحد 
شکایات به واحد تحقیقات جنایی اعتماد نخواهد كرد كه تحقیقات مناسب را انجام دهد. در نتیجه ی 

1. معاون كمیسر سابق و رئیس بخش عملیات، كمیسیون مستقل مبارزه با فساد )ICAC(، هنگ كنگ.
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آن ها پا را فراتر از استعالمات اولیه می گذارند. بدیهی است كه این مسأله می تواند عواقب قانونی قابل 
توجهی به دنبال داشته باشد. اگر كاركنان واحد شکایات مدارک وشواهد را خارج از چهارچوب 
قانونی جمع آوری كنند )مثالً بدون حکم جستجو و غیره(، چنین مداركی ممکن است توسط 
دادگاه به عنوان مدرک غیر معتبر رد شود. چنین بی اعتباریی تنها نظر مردم را تقویت خواهد كرد كه 
سیستم فاسد است و این سبب دوری واحد شکایات از واحد تحقیقات خواهد شد، كه تبعاً منجر به 

.)14-Coonjohn، 2011:11( اختالل در عملکرد می شود
از دید فنی، مدل سازمان تركیبی با استفاده از راهبرد اجرای قانون، مؤثّرترین و كارآمدترین راه 
موفقیت مقابله با فساد است كه برای ایران توصیه می شود. به این صورت كه در ابتدا با اتخاذ سیاست 
تسامح صفر در برابر هر شکلی از فساد، اقدام نماییم و سپس به عملیاتی كردن اقدامات پیشگیرانه ای 
كه از قبل برنامه ریزی شده، پرداخت؛ مثالً می توان برنامه ی آموزش را در سطحی گسترده به اجرا 
گذاشت و هم زمان یک خط تلفن به گزارش موارد فساد، اختصاص داد، و در نهایت، مدل سازمان 
تركیبی را نهادینه كرد. با این حال در چهارچوب حقوقی برای ایجاد چنین یکپارچگی ای باید 
عواقب احتمالی »فساد توسط مقامات« را در نظر گرفت و اقدامات احتیاطی خاصی برای محافظت 

در برابر آن ها به عمل آورد.
3: مشخصه های راهبرد پیشگیری، راهبرد اجرای قانون و پیامدها 

 Kwok Man-Wai، 2006:( مبارزه با فساد، نیازمند فکر خوب و طرح جامع استراتژیک است
196(. شروع برنامه های مبارزه با فساد بدون داشتن طرح جامع راهبردی، به مثابه درگیر شدن در 
عملیات جنگی بدون بهره برداری است، و چنین چیزی نباید اتفاق بیافتد. رویکرد جامع جنوبی 
مبارزه با فساد، بر پنج ركن اساسی بنیان نهاده شده كه به قرار زیر است: 1. پیشگیری 2. كشف و 
اجرا 3. پیامدها 4. جامعه ی مدنی 5. رسانه. )Coonjohn&Lodin، 2011:3(. سه ركن اول دولتی و به 
صورت غیرمستقل، توسعه نیافته هستند، و در عمل، نیازی به سازمان های جداگانه ندارند و می توان 
آن ها را در دو سازمان گنجاند و یا ممکن است آن ها را بین چند سازمان توزیع كرد. اصل مهم، 
هماهنگی و اتحادی است كه باید میان تمام فعالیت ها در جهت سیاست ملی ضد فساد، برقرار باشد. 
بررسی چگونگی فعالیت هایی كه حول این سه محور قرار می گیرد، راهگشای چنین هدفی خواهد 
بود. این به آن معنا نیست كه اركان جامعه ی مدنی و رسانه، كمتر از سه ركن دیگر اهمیت دارند، 
هر چند هدف، آشنا كردن مسئوالن با راهبردهای نوین در جهت بسط و توسعه ی نهاد های رسمی 
مبارزه با فساد است. از این دیدگاه، اصول مبارزه و مقابله علیه فساد عبارتند از: 1. پیشگیری 2. كشف 
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و اجرا 3. پیامدها.
3-1: پیشگیری

برای اطمینان از تغییرات واقعی عملیاتی، سازمان پیشگیری باید حداقل ابتکارات زیر را به كار 
بندد. 

3-1-1: توسعه ی ظرفیت های سازمانی
پیشگیری به شکل قابل توجهی بیشتر از برنامه های آموزشی تشکیل شده و شامل فرآیندهای در 
حال توسعه، شاخص های عملکرد كلیدی و روش های استاندارد عملیاتی برای كل دولت است، و 
چیزی بیش از پیاده سازی حرفه ای مدیریت فرایند تجارت نیست1.  با استفاده ازكاربرد سیستم های 
مدیریت فرآیند تجارت، نقاط ضعف كنترل داخلی شناسایی خواهد شد و منجر به توسعه و روند 
طراحی برای اصالح ضعف ها یا آسیب ها می شود. اصول اولیه ی مدیریت فرآیند تجارت، ابتدا با 
روند آنالیز شروع شده، سپس روند طراحی یا باز طراحی را گذرانده و با روند اجرایی به اوج خود 
می رسد. بدیهی است كه ارزیابی آسیب پذیری2  یا »فرصت ها ی بهبود«، از نتایج مبارزه با فساد، جزء 

الینفک این برنامه ها خواهد بود. 
ارزیابی آسیب پذیری فساد، بخشی از روند تجزیه و تحلیل، و مرحله ی مزبور، شناسایی نقاط 
ضعف كنترل داخلی است. برای انجام آسیب پذیری فساد در خارج از چرخه ی مدیریت فرآیند 
تجارت، ممکن است نقاط ضعف كنترل داخلی شناسایی شود، اما در مرحله ی طراحی، منجر به 
حل مشکل نمی شود. به عنوان بخشی از چرخه ی مدیریت فرآیند تجارت، شاخص های كلیدی 
عملکرد، رویه ی عملیاتی استاندارد3  روندها و شرح مشاغل، توسعه داده شده و در راهنمای عملیاتی 
ادغام خواهد شد. واحد راهنمای عملیاتی، اجازه ی اداره ی حرفه ای دولت را داده و فرصت های فساد 
را كاهش می دهد. باید توجه داشت كه موفقیت در گروی كاهش فرصت ها برای مفسدین است. 
 Coonjohn&Lodin،(مدیریت فرآیند تجارت، این فرصت ها را به نحو قابل توجهی كاهش می دهد

.)2011:5
3-1-2: آموزش

آموزش شهروندان نیز بزرگترین تعّهد سازمان پیشگیری است. پیشگیری از طریق آموزش، 
شامل توسعه ی برنامه های آموزشی در تمامی مقاطع تحصیلي، حتی صنعت مالی، برنامه های قانونی 
و غیره است. عالوه بر آن، شامل پیشگیری از فساد در اجرای آموزش نیز می شود؛ مثالً شرایط 
1. (BPM) Business Process Management 
2. (VCA) Vulnerability Corruption Assessment
3. (SOPs) Standard Operating Procedure
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معلمان بر اساس اعالمیه ی بین المللی اخالق حرفه ای1 آموزش كاركنان دولت، بر پایه ی قانون و 
مسئولیت هایشان شامل ایجاد مراكز دینی و اخالقی هم می شود.

3-1-3: ارتباطات راهبردی 
مهم ترین عملکرد سازمان پیشگیری، ارتباطات راهبردی است و شامل انتشار تمام اقدامات 
اجرایی، و كمپین های اصلی رسانه های الکترونیکی است، و همچون دیگر طرح های راهبردی 
برای تقویت و تمركز موفقیت های دولت در برنامه های مبارزه با فساد است. باید مراقب بود كه 
چنین طرح هایی سهواً منجر به تضعیف دولت نشود. طرح های ارتباطی نباید برای برآوردن انتظارات 
غیرواقعی یا سیاسی از آن چه كه جامعه بین المللی می خواهد در دولت مشاهده كند، استفاده شود. 
این كار می تواند در بی ثباتی دولت تأثیر گذار بوده و نباید به معنای بسط و گسترش یک كمپین 
تبلیغاتی )پروپاگاندا( باشد. نکته ی مهم، بهره برداری از یک خط تلفن اختصاصی در سراسر كشور یا 
مجرای گزارش اینترنت است. منابع باید در دسترس دریافت، بررسی و تعقیب شکایت قانونی باشند. 
كوتاهی در هماهنگی ابتکارات رسانه ای می تواند حق را پایمال كرده و ایمان مردم را در مشروعیت 

دولت قانونی، كاهش دهد. 
3-1-4: روابط بین المللی 

روابط بین المللی شامل گسترش روابط با سازمان های معتبری چون آكادمی بین المللی ضد فساد، 
كنفرانس بین المللی مبارزه با فساد،  انجمن بین المللی آژانس های ضد فساد، همچنین ادغام منطقه ای 
با سازمان هایی2  تحت عنوان طرح مبارزه با فساد برای آسیا )ADB-OECD( است؛ نیز شامل اطمینان 
از حضور در كنفرانس ها و مجامع بین المللی است، به عنوان مثال، حضور در كنفرانس بین المللی 
مبارزه با فساد یا شركت در كنفرانس دول عضو كنوانسیون مقابله با فساد ملل متحد. دولت نیز باید 
ابتکارات شفافیت در سطح بین المللی را با مشاركت و پیوستن به اصول مورد نظر چنین سازمان هایی 

.)Coonjohn& Lodin، 2011:6(به عنوان »مشاركت دولت باز«، مورد حمایت قرار دهد
3-1-5: هماهنگی بین نهادها

سازمان پیشگیری به طور معمول، هماهنگی تمام سازمان های داخلی را كه در سه ركن دولتی 
ضد فساد قرار دارند، بر عهده دارد. حصول اطمینان از انجام برنامه ها، طرح ها و ابتکارات، مطابق با 
راهبرد ملی مبارزه با فساد یا طرح اجرایی، ضروری است. هماهنگی در سه )سطح فنی »مدیران«، 
رهبران ارشد »معاونین وزا« و سیاست »وزرا«(، برای كسب موفقیت، الزم است كه صورت پذیرد؛ 

1. (IDPE)International Doctoral Program in Economics.
2. (ADB-OECD) Asian Development Bank Organization for Economic Co-operation and Development.
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همچنین كمیته ی هماهنگی بین سازمان ها باید فعالیت ها را، برای اطمینان از وحدت سیاست ملی ضد 
فساد، هماهنگ نماید.

3-1-6: روابط تجاری 
وجود واحد روابط تجاری1  نیز نقشی اساسی در این میان ایفا خواهد كرد. تا امروز، بیش از 145 
شركت جهانی، اصول تدوین شده ی مقابله با رشوه خواری را كه برای اولین بار با همکاری مجمع 
جهانی اقتصاد در مقابله بافساد2  در سال 2004 بوده، امضا كرده اند. این شركت ها، موضع »صفر 
تحمل« را در برابر رشوه خواری گرفته ، و متّعهد به اجرای برنامه های مؤثّر ضد فساداند، و توافق 
كرده اند كه برای رساندن پیام مبارزه با فساد به تمامی سهامداران خود اعم از كاركنان، پیمانکاران، 
ذی نفعان و غیره تالش كنند. واحد روابط تجاری، الزم است شركت های چند ملیتی را به اطمینان 
از رعایت مقررات توسط برنامه های پیاده سازی، سیستم های نظارتی و تست تضمین رفتار برای 
كاركنانی كه در مشاغل با ریسک باالی فساد، فعالیت می كنند، تشویق كنند. شركت های كوچک 
et.al.,Business Anti- : .و متوسط هم از ابتکارات طرح های ضد فساد، بهره می برند )ن. ک

.)Corruption Portal

3-1-7: نظارت و ارزیابی
 برنامه ی نظارت و ارزیابی، هم موفقیت ابتکارات مقابله با فساد و هم اثرات شکست آن را 
ارزیابی می كند. یکی دیگر از دالیل اصلی برای شروع برنامه ی نظارت و ارزیابی، جمع آوری 
 UNODC: Anti-Corruption Tool Kit,2002:(اطالعات دقیق برای تخصیص بازیابی منابع است
253(. برنامه ی نظارت و ارزیابی می تواند سطح انتظاری را پیش بینی نماید، به نحوی كه دولت بداند 
از یک برنامه ی خاص چه انتظاراتی می تواند داشته باشد؛ این مسأله ی فوق العاده مهمی در »مدیریت 
انتظار« است. برنامه ها نباید عظیم جلوه داده شود به نحوی كه مردم یا مسئولین، چیزی بیش از آن چه 
باید، انتظار داشته باشند. واحد نظارت و ارزیابی به كنترل توقعات و حصول اطمینان از صّحت و سقم 

گزارشات هم كمک می كند.
3-1-8: گزارش 

مسئولیت گزارش »فساد دولتی« به رئیس جمهور، پارلمان و مردم، از دیگر برنامه های سازمان 
پیشگیری خواهد بود. چنین گزارشاتی نباید یک بیان ساده از موفقیت باشد بلکه باید گزارشی باشد، كه 
به وضوح، وضعیت مبارزه با فساد را در رابطه با راهبرد ملی، بیان نماید. تبلیغات، قابل قبول نیست و مردم 

1. (BLU) Business Liaison Unit
2. (PACI) Partnering Against Corruption Initiative
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نه تنها گزارشات سخنگو را رد می كنند، بلکه موفقیت ها را نیز نادیده می گیرند باید از این كه دارایی های 
مردم مطابق با حکمرانی خوب، استفاده شده است، اطمینان حاصل كرد. 

3-2: كشف و اجرا 
3-2-1: استقالل

كشف و اجرا، عناصر جدایی ناپذیری در مبارزه هستند و در راس آن، حسابرسان و بازرسانی قرار 
دارند كه اكثریت قریب به اتفاق تخلّفات، نقض سیاست و فساد را كشف می كنند. مهم ترین جنبه ی 
كشف و اجرا، استقالل عملکرد سازمان است. رهبران سیاسی، فرماندهان و صاحبان تجارت كه قدرتشان 
اغلب ناشی از دسترسی و كنترل است، استقاللی را كامل می كنند كه لزوماً به لحاظ ترس از فساد 
نیست، بلکه ترس از سوءاستفاده و انتقال آن به فرآیند سیاسی است. بسیاری از كشورها، راه هایی را 
برای اطمینان از استقالل »كشف و اجرا« بدون ایجاد ساختار سیاسی جدید، پیدا كرده اند؛ برای مثال، 
محدودیت زمان در مدیریت ارشد مجلس، بازرسی، كمیته ی بررسی و نظارت و دیگر مسئولیت هایی 
كه در دراز مدت ممکن است در مخاطره ی فساد قرار گیرند. هیچ سازمانی حتی كشف و اجرا نباید از 
گزند حسابرسان مالی، مصون بمانند. »دیوان محاسبات كشور باید با كمال دقت و شجاعت و بدون هراس 

از عکس العمل های احتمالی در كار دستگاه های دولتی، نظارت و مو شکافی كند« )ولی فقیه، 1375(.
3-2-2: بودجه

استقالل عملکرد در سازمان كشف و اجرا، برابری استقالل بودجه را نیز می طلبد تا مبادا در ابتدای 
راه، به لحاظ مالی، متالشی شود. كشف و اجرا ممکن است كما بیش نیازهایی داشته باشد. 

3-2-3: كاركنان
 Professional( هیچ عنصری در توسعه ی نیروی كار با كیفیت، با اهمیت تر از عنصر انسانی نیست
Police Screening، 2011(. وحدت و انسجام را باید از سنین پایین در مبارزان علیه فساد القا نمود. 
در حالی كه ممکن است قادر به آموزش اخالق باشید، نمی توانید شخصی را مقید به اخالقیات بار 
بیاورید. در پاسخ به این سؤال كه چگونه می توانید صداقت رفتار را اندازه گیری كنید، باید گفت، 
امروزه، دو روش اساسی وجود دارد: 1. تست صداقت 2.تست تضمین رفتار. اولی قبل از استخدام، 
و دومی پس از استخدام. این آزمون ها رقابتی نیستند، بلکه در راه توسعه، مکّمل یک دیگر بوده و 
مي تواند یک كشور را متحّول كند. پس از ایجاد نیرو و تسّری آن به اعتماد، سازمان باید معیارهایی 
اخالقی و فراتر و واالتر از اخالق كاركنان معمولی، خواستار شود. باید برای هر شاخه یک »صفر 
تحمل« وجود داشته باشد. بدون استثنا، هر چه كمتر بخواهی، كمتر برداشت می كنی و به تضعیف 
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مأموریت، خدمت خواهی كرد.
3-2-4: امور داخلی

عملیات در بنیاد ضد فساد، باید مانند هر سازمان اجرای قانون، بر مبنای اعتماد و استقالل داخلی 
و صداقت كاركنان باشد. هرچند در ابتدای برنامه  توسعه ی سازمان باید با رویکردی مبتنی بر امور 
داخلی و با حصول اطمینان از این كه فساد ریشه در ضد فساد ندواند، كار خود را آغاز كند، اما باید 
رویکرد مبتنی بر انطباق كاهش یافته و ارزش های مبتنی بر رویکرد مبتني برپرورش، ابتکار فردی، 

تقویت ارزش ها و استانداردهای اخالقی، جایگزین گردد.
3-2-5: حسابرسی و بازرسی

عالوه بر ویژه گی های نهادی سازمان، ابزار عملیاتی سازمان نیز هم باید توسعه یابد. بزرگترین 
و مفیدترین ابزار انطباق )همگامی( در مبارزه با فساد، حسابرسی است Borge,M.1999((. كمتر از 
هشت نوع مختلف از حسابرسی وجود ندارد1.  هر یک از این ابزارهای متفاوت به نوعی در خدمت 
مبارزه با فساداند. هر دو نوع حسابداری داخلی و خارجی، یکی از ویژگی های اجباری حکمرانی 
خوب و كاهش فرصت های فساد را در بر می گیرد. حسابرسان از هر نوعش باید در سازمان كشف 
و اجرا آموزش دیده و تربیت شوند. جوامع در حال توسعه ی سازمان حسابرسی باید با در نظر گرفتن 
وابستگی به سازمان های بین المللی چون سازمان مؤّسسات عالی حسابرسی2  و همچنین وابستگی های 
منطقه ای با سازمان هایی چون سازمان آسیایی مؤّسسات عالی حسابرسی3عمل نموده، و مهم تر از همه 
باید استانداردهای حرفه ای و اخالقی را مانند استانداردهای بین المللی مؤّسسات عالی حسابرسی4،  

اتخاذ  نماید.
3-2-6: تحقیقات

مشابه برنامه های كنترل داخلی است كه از انطباق مبتنی بر نظارت به سوی ارزش های مبتنی بر 
ابتکارات، تکامل می یابد. موفقیت برنامه های ملی ضد فساد عموماً باراهبرد اجرای قانون شروع شده 
و آرام آرام سبب تحّول شگرفی در نظام عدالت كیفری خواهد شد. در سال های اول، سهم زیادی 
از بودجه و منابع، صرف تحقیقات خواهد شد. بنابراین در آغاز به كار خود، موفقیت كل كمپین 
ملی ضد فساد بستگی به موفقیت واحد تحقیقات دارد. در مواردی كه قوه ی قضاییه فاقد ظرفیت 

 ،)IT(1. ممیزی های مالی، ممیزی های عملکرد، ممیزی های عملیاتی، ممیزی های پذیرش، ممیزی های كنترل داخلی، ممیزی های سیستم های اطالعاتی
ممیزی های قانونی و ممیزی های فرماندهی اقلیمی. 

2. (INTOSA) International Organization of Supreme Audit Institutions

3. (AOSA) Asian Organization of Supreme Audit Institutions
4. (ISSAI) International Standards of Supreme Audit Institutions

مدل ها و راهبردهای قابل اجرا در مبارزه با فساد
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یا اراده ی تعامل با مبارزه با فساد است، رهبران ارشد باید راه حل های مبتکرانه ای را پیدا كنند؛ برای 
مثال، »ایجاد دادگاه های اختصاصی« یا برخی راه های دیگر برای حصول اطمینان از این كه مجرمان 
به دست عدالت سپرده شده اند. یگانه عنصر اساسی مهم در )كشف و اجرا(، ارتباط جزئیات حقایق 
پرونده به سازمان های پیشگیری است، به نحوی كه بتوانند روند پرونده را تجزیه و تحلیل كرده و 

.)Coonjohn& Lodin، 2011:8( ضعف های كنترل داخلی را اصالح نمایند
3-2-7: تعقیب

هنگ كنگ و سنگاپور، از نمونه های موفق كشورهای آسیایی هستند. هر دو این كشورها از 
راهبرد اجرای قانون با تأكید بر تعقیب )پیگرد قانونی(، استفاده كرده اند. تعقیب ضروری است، اما 

باید بخشی از یک رویکرد جامع نسبت به مبارزه با فساد باشد.
3-2-8: محافظت از شهود

شهود، یکی از پایه های اساسی موفقیت در موارد تعقیب فساد هستند. حفاظت شاهدان از ارعاب 
یا تهدید در مقابل زندگی شان به دلیل همکاری با اجرای قانون یا مقامات قضایی به منظور حمایت 
از ابتکارات ضد فساد، حیاتی است)UNODC، n.d.(. كنوانسیون جرایم سازمان یافته ی فراملی 
سازمان ملل متحد1 ، دولت ها را به اتخاذ اقدامات مناسب برای حفاظت شهود از تهدید، ارعاب، فساد 
یا آسیب بدنی و به منظور تقویت همکاری های بین المللی در این زمینه، وادار می كند. دفتر مقابله با 
مواد مخدر و جرم سازمان مزبور، در فوریه ی سال 2008، شیوه های مطلوب در حفاظت از شهود2،  
)مجموعه مقاالت جنایی مربوط به جرایم سازمان یافته( را منتشر كرد. این راهنما، تصویر جامعی 
از حمایت شهود در دسترس را می سنجد و گزینه هایی عملی برای سازگاری و ادغام در نظام های 
حقوقی، روش های عملیاتی و شرایط خاص اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، ارایه می دهد. در طرح 

تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، رعایت این جنبه را به وضوح مشاهده می كنیم3. 
3-2-9: واحد اطالعات مالی

 این واحد، مانند حسابرسان، مدارک و شواهد مورد استفاده )فساد، جرایم فراملی، تأمین 

1. TOC = Transnational Organized Crime
2. Victim Assistance and Witness Protection 

3. ماده ی 28: هركس بزه دیدگان، گزارش دهندگان، شهود یا مطلعین از جرایم اقتصادی یا بستگان درجه یک آن ها را به هر نحوی تهدید یا تطمیع نماید، 
به حبس تعزیری درجه 4 و 31 تا 74 ضربه شالق محکوم خواهد شد. و ماده ی 49: در پرونده  های مربوط به جرایم اقتصادی، در صورت درخواست 
بزه دیدگان، شهود، مطلعین، گزارش دهندگان، و یا كارشناسان و تأیید دادستان مربوط، یک یا چند مورد از حمایت های زیر از آن ها به عمل خواهد 
آمد: 1.حمایت فیزیکی از فرد یا نزدیکان وی؛ 2. ارائه تسهیالت الزم برای انتقال محل زندگی وی در داخل یا خارج كشور؛ 3. هماهنگی الزم جهت 
انتقال محل كار فرد از سازمان دولتی به سازمان دولتی دیگر در داخل كشور؛ رفتن ادله اثبات آن ها، نیروی واكنش سریع جرائم اقتصادی كه به اختصار 

نیرو نامیده می شود، زیر نظر رئیس سازمان تشکیل می شود.
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مالی تروریستی و پولشویی( را در جوامع در حال توسعه، فراهم می كند. بیشتر، پولی كه به سرقت 
رفته، مورد بهره برداری از طریق سرمایه گذاری در كشورهای دیگرمانند امارات متحده ی عربی 
قرار می گیرد. واحد اطالعات مالی1، شناسایی شاخص ها یا دارایی های منتقل شده را كه ممکن 
است مورد حمایت چنین فعالیت های نابکارانه ای باشد، ارائه می كند. به عنوان یک نتیجه ی مطلوب 
از قوانین بانکداری و قوانین ضد پولشویی، واحد اطالعات مالی، گزارش فعالیت های مشکوک 
را دریافت می كند كه اطالعات مهمی برای تحلیلگران است، و به لحاظ اهمیت زیادی كه امور 
مالی دارد، اغلب یک واحد جداگانه محسوب می شود.گروه ضربت اقدام مالي متشکل از عناصر 
پیشگیری، كشف و اجرا و همچنین واحد اطالعات مالی و جامعه اطالعاتی است. گروه ضربت 
اقدام مالي2 به طور خاص به نقض قوانین مالی اختصاص داده شده است؛ برای مثال، پولشویی، 

تروریست مالی، فساد و غیره. 
واحد اطالعات مالی رشد یافته در نهایت به عنوان یکی از اعضای گروه اگمونت در خواهد 
آمد كه تسهیل تبادل اطالعات بین المللی، آموزش و به اشتراک گذاری تخّصص را بر عهده دارد، 
هر چند حتی قبل از عضویت هم گروه مزبور می تواند توسعه ی واحد اطالعات مالی را تسهیل نماید. 
به منظور مقابله با پولشویی، واحداطالعات مالی و مركز آموزش رایانه ای، نرم افزار مقابله با 
پولشویی را با حمایت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد )UNODC( و از طریق 
همکاری فنی طرحی كه توسط دولت های آلمان، ایتالیا و انگلیس بودجه ی آن تأمین شده، به منظور 
پیشرفت در زمینه ی قانون مبارزه با پولشویی در تاریخ 18 بهمن 1388 در تهران تأسیس كرد )مركز 
اطالعات ملل متحد، 1388(. این مركز در ابتدا در سپتامبر 2009 )شهریور 1388( توسط وزارت 
امور اقتصادی و دارایی و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد، جهت آموزش مسئوالن ایرانی 
در تجربیات برگزیده بین المللی در زمینه ی مبارزه با پولشویی و كمک مالی به تروریسم، راه اندازی 
شد. واحد اطالعات مالی ایران، مسئول مبارزه با پولشویی و كمک مالی به تروریسم، در راستای 
استانداردهای بین المللی است. این واحد، اطالعات و مدارک مشکوک معامالت مالی را از بانک ها 
و مؤسسات مالی ملی دریافت می كند و به تجزیه و تحلیل آن ها می پردازد و جهت شناسایی و 
بازرسی پرونده های پولشویی به قوه ی قضاییه و واحد های اجرای قانون ارجاع می دهد؛ به عالوه، با 

.)UNODC(واحدهای اطالعات مالی در سایر كشورها نیز در تماس است

1. (FIU) Financial Intelligence Unit
2. (FATF) Financial Action Task Force

مدل ها و راهبردهای قابل اجرا در مبارزه با فساد
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3-2-10: مقررات بانکی و بخش های مالی
بزرگ ترین عنصر غفلت از مبارزه با فساد، مقررات بانکی و بخش های مالی است. سطوحی از 
پیچیدگی در فساد وجود دارد در پایین ترین حلقه، زنجیره ی رشوه ی ساده و دیگر نقض های پیش 
پا افتاده است. با این حال باالترین و بیشترین سطوح پیچیدگی فساد، در اتاق های مرزی بانکداری 
و بخش های مالی اتفاق می افتد. توسعه ی نظارتی و اداری برای مبارزه با این بیشترین پیچیدگی فرم 

.)ADB,2010( فساد، ضروری می نماید
3-2-11: شکایات

دریافت شکایات و كشف مدارک اعمال خالف كیفری و فساد از هم جدایی ناپذیرند. در 
 1)ADB(  عین حال، معیارهای بسیاری برای روند شکایت وجود دارد. یکی از این ها كه توسط
برای كنترل های داخلی توسعه پیدا كرده، مثال خوبی از معیارهای غربالگری مناسب را ارایه می دهد. 
شکایت دریافت شده توسط بانک توسعه آسیایی با تقابل 4 معیار و طی مراحل، خود را نشان 
1. آیا این شکایت در دستور كار سازمان قرار دارد؟ 2. آیا شکایت معتبر  )ADB,2011(می دهد
است ؟ یا احتمال منطقی وقوع یک تخلف وجود دارد؟ 3. آیا این شکایت قابل اثبات است؟ این كه 
گزینه های عملی برای به دست آوردن مدارک و شواهد كافی برای تعیین حقیقت از اتهامات وجود 
دارد؟ 4. آیا در نهایت این موضوع از اهمیت كافی برای توجیه شرایط پیش بینی شده ی تحقیق و 
هرگونه اقدام مهم، برخوردار است؟ ) ACA U4، n.d. A( 2 شکایاتی كه حائز 4 معیار ذكر شده 

باشند، به مرحله ی تحقیق راه می یابند.
3-2-12: اعالم دارایی

اعالم دارایی، ضرورتی است كه به موجب آن مقامات دولتی و گاهی اعضای قوه ی قضاییه 
و قوه ی مقننه به صورت دوره ای، درآمد شخصی و ثروت خود را برای بررسی توسط حکومت، 
اعالم)U4, n.d. A( می كنند؛ چنین اقداماتی جنبه ی پیشگیرانه دارد. مزیت دیگر آن است كه 
پیش بینی درگیری های بالقوه قبل از وقوع سوء رفتار؛ اتفاق می افتد. این كار یک تابع تحقیقی نیز 
دارد. به موازات، اطالعات ارزشمندی نیز به دست می دهد كه ممکن است به كشف سوء رفتار و 
جلوگیری از ثروت اندوزی غیر قانونی كمک كند )U4، n.d. B(. نقایص قانونی كه اثر قوانین 
مربوط به اعالم دارایی را تهدید می كنند، عبارتند از: 1. عدم وجود الزام قانونی به منظور بررسی 
اطالعات موجود در فرم های اعالم دارایی ها 2. فقدان تحریم های مؤثّر برای اطالعات اشتباه بیان 

1. بانک توسعه آسیایی.
2. آژانس مبارزه با فساد.
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شده در فرم 3. فقدان دسترسی عموم به فرم ها. وجود هر نقص در قوانین جاری، »ارزش ضد فساد 
اعالم دارایی« را خنثی می كند. حتی با بهترین اقدامات پیشگیرانه در سطح جهانی، فساد همچنان ادامه 
دارد، مگر با تالش ها، نتایج مهمی در تحقیقات به دست آید. بدیهی است نتایج باید قطعی، سریع 

ومؤثّر بوده و به اندازه ی كافی برای اطمینان از اثر بازدارنده آن، قابل توجه باشد. 
3-3: پیامدهای قضایی، اداری و اجتماعی

اجرای مبارزه با فساد تنها زمانی می تواند مؤثّر واقع شود كه یک نتیجه ی منفی بر درگیری 
فعالیت به وجود آورد. این نتیجه ی عادی چنین است: یک مدت در زندان؛ البته در موارد كمتر 
جدی، یا ممکن است اقداِم علیِه فرد، اداری باشد، مثل تعلیق یا انفصال خدمت و یا خاتمه به كار. 
سرزنش یا دیگر عواقب اجتماعی هم ممکن است به كار گرفته شود. موارد اخیر در قانون رسیدگی 

به تخلّفات اداری در 27 ماده ی 29 تبصره در سال 1372 به تصویب رسیده است. 
3-3-1:پیامدهای قضایی

 قوه ی قضاییه باید حضور داشته و به عنوان داوری بی طرف از حقوق شهروندان عمل كند، 
 . 1)O‘K2009, 2009: para.6( خواه آن حقوق در مقابل دیگر شهروندان باشد یا در مقابل دولت
در جوامعی كه در آن قوه ی قضاییه ی ناكارآمد و یا مشهور به آسیب پذیری وجود دارد، ضد فساد 
همیشه مورد سوء ظن قرار می گیرد. وقتی بی گناهی آزاد است، بسیاری از مردم تصور می كنند او 
گناهکار است و فکر می كنند آزادی او نتیجه ی قوه ی قضاییه ی فاسد است. به همین نحو وقتی 
گناهکاری محکوم می شود، بسیاری از مردم تصور می كنند كه او توسط كارگزاران قدرت، قربانی 
دیگران شده است. این وضعیت با درک فساد در قوه ی قضاییه ایجاد شده و برای غلبه بر مشکل 
بسیار سخت است، اما می توان آن را با راه های مختلفی تعدیل نمود. یکی از این راه ها، مفهوم 
خالقانه ی » دادگاه اختصاصی« است؛ دادگاه مزبور، جدای از قوه ی قضاییه نیست، بلکه به شکل 
شاخه ای از قوه ی مذكور، تحت نظر دیوان عالی كشور و شبیه دادگاه حقوقی است. اگر دادگاه های 
اختصاصی قادر به حفظ استقالل خود نباشند، دولت فقط توانسته موفق به ایجاد سطح دیگری از 
 Coonjohn &( بوروكراسی شود. دادگاه های اختصاصی تنها یک فرصت هستند و نه یک راه حل

.)Lodin، 2011: 12
3-3-2: پیامدهای اداری

بنگاه های خدمات مدنی و چهار چوب خدمات اجتماعی نیز نقش حیاتی مهمی را در پیشگیری 
از فساد ایفا می كنند. به منظور حصول اطمینان از استقالل محققان و قضات، خدمتگزاران مردم باید 
1. Barry O’keefe )رئیس گروه بین المللی كارشناسان فساد )اینترپل.
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برای گذران زندگی، حقوق دریافت كنند. طبیعت بشر حکم می كند كه فرد برای تأمین مایحتاج 
خانواده ی تحت حمایتش، هر كاری بکند و اگر این حقوق پرداخت نشود، به طور قابل توجه 
درها رو به فساد گشوده خواهد شد. برای موفقیت طرح مبارزه با فساد، ضروری است كه كاركنان 
قضایی و محققان، هزینه های زندگیشان تأمین شود. این كار، آن ها را در برابر سیاستمداران و مدیران 
نامشروع، محافظت می كند. كمیسیون خدمات مدنی1  دارای یک طرح ضد فساد است، و شامل 
اقدامات اداری مثالً )تعلیق و خاتمه ی خدمت( در مقابله با كاركنان مدنی فاسد می باشد. چنین 
كمیسیون هایی همچنین با قوم پرستی و قبیله گرایی و تبعیض جنسیتی و ... ، مقابله می كنند؛ همین 
 Coonjohn &( .كمیسیون است كه به طور منظم، مشخصه ی رفتاری كاركنان دولت را منتشر می كند

)Lodin، 2011:12
3-3-3:  پیامدهای اجتماعی

یکی از نتایج منفی شركت در فساد، می تواند عواقب اجتماعی باشد. استفاده از روش های 
تحقیرآمیز در انظار عمومی می تواند تا حدودی در كاهش فساد مؤثّر گردد. انتشار نام و عکس 
مقامات فاسد، تأدیب در انظار برای افراد درگیر در فساد، به نحو گسترده و مؤثّری در سنگاپور اجرا 

می شود.
نتیجه

یک چهارچوب قوی، قانونی اساسی را ارائه می دهد كه پنج ركن ضد فساد بر آن بنا نهاده شده 
است. برای اجرای صحیح، بهتر است قوانین كمتری داشت كه به خوبی اجرا شود تا این كه قوانین 
زیادی كه اتفاقی اجرا گردد. بهترین مثال جهانی، در سنگاپور رخ داده است. در حال حاضر، تابستان 
1393، با نیوزیلند و دانمارک به عنوان كشوری با حداقل فساد؛  9 پله باالتر از انگلستان و 14 پله باالتر 
از ایاالت متحده امریکا TI,CPC,2013(2.  وقتی لی كوان یو در سال 1959عهده دار سمت نخست 
وزیری شد، سنگاپور غرق در فساد بود برای حل این معضل، وی قانونی را معرفی كرد كه به »دفتر 
بررسی روش های فساد« اقتدار زیادی برای انجام دستگیری ها، جستجوها، احضار شهود، بررسی 

حساب های بانکی و بازده مالیات بر درآمد از مظنونین و خانواده ی آن ها می داد. 
لی كوان یو سرسختانه معتقد بود تا در سال های اولیه ی توسعه، بهتر است قوانین كم باشد 
كه بتوان آن ها را به طور مؤثّری اجرا نمود، تا قوانین زیادی كه نتوان آن ها را اجرا كرد. ایران در 
سال 2013 در میان 177 كشور جهان، در رتبه ی 144 از جدول شاخص ادراک فساد قرارگرفت. 

1. The Civil Service Commission
2. Transparency International Perception Index, 2013.
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شاخصی كه هر ساله توسط سازمان شفافیت بین الملل به نشر می رسد. بانک جهانی و بنگاه مالی 
بین المللی نیز هر ساله رتبه بندی اقتصاد را انجام می دهند كه ایران در سال 2013 از میان 189 كشور 
جهان در رتبه 152 قرار گرفته است. برای رتبه بندی سهولت انجام كار از پارامترهای: 1. شروع به كار 
2. نحوه برخورد با كسب موافقت ها و اخذ پروانه های ساخت وساز 3. گرفتن برق 4. ثبت امالک 
5. اخذ اعتبارات، 6. حمایت از سرمایه گذاران 7. پرداخت مالیات 8. تجارت در مناطق مرزی 

9. اجرای قراردادها 10. حل معضل عجز از پرداخت دیون، استفاده می كند. 
با توجه به شاخص فساد جهانی )CPI. 2013( و اطالعات رسانه های داخلی، اگرچه وضعیت 
ایران همانند وضعیت سابق سنگاپور و هنگ كنگ، درگیر فساد است. امّا تالش زیادی برای خروج 
از این وضعیت دارد و بر آن است تا به عنوان كشوری اسالمی و برخوردار از دموكراسی از وضعیت 
سالمت برخوردار باشد. ایران به آگاهی از مساعدت های حرفه ای در زمینه ی توسعه ی پیاده سازی 
راهبرد مبارزه با فساد و هدایت در به كارگیری آن، نیاز دارد. مقامات باید تعّهد خود را به حکمرانی 
خوب، به كشور و جهان نشان دهند. در حقیقت، كلمات، تنها معیار تعّهد نیستند. سازمان بازرسی 
كل كشور كه در حال حاضر عهده دار مبارزه با فساد است، به تغییر پارادایم اجرای مبارزه با فساد 
در ایران متّعهد است. به نظر می رسد، بهتر است ایران بر اساس بهترین شیوه های بین المللی، توسعه ی 
رویه ها و سیاست های سازمانی را برای كاهش فرصت های فساد، در پیش گیرد. تا كنون سه مدل 
و ده راهبرد جهانی برای مبارزه با فساد به صورت آكادمیک و بین المللی ارایه گردیده و چنان چه 
بپذیریم مبارزه با فساد نه تنها مستلزم وجود آگاهی و بینش و عدم وجود تعمد و یا فقدان اراده ی 
سیاسی است، بلکه نیازمند آگاهی از دانشی است كه همچون دیگر علوم با به كارگیری ابزارهای 
خاص خود از قبیل پذیرش كنوانسیون های بین المللی و منطقه ای و تبدیل آن به قانون در مجلس و 
تطبیق مواد قانونی وپرداختن به خالء های قانونی و برطرف كردن موانع و حتمیت و قطعیت اجرای 
قانون برای جنایتکاران اقتصادی، بتواند راه و روش هایی را برای كاهش فساد به كار گیرد، اما مهم تر 

از همه ی این ها، عزم واراده ی ملی و سیاسی است كه باید به كار گرفته شود. 
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بررسی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد 
در چارچوب نظام بین  الملل حقوق بشر

حسین سپه  سرا1

فساد پدیده  ای جهانی است. مسأله  ای كه كشورها )توسعه یافته و در حال توسعه( با اشکال و درجات 
متفاوت، با آن مواجه  اند. فساد بر عملکرد دولت و كیفیت زندگی شهروندان تأثیر منفی برجای 
می  گذارد، به سنت  ها و ارزش های دموكراسی، اخالقی و عدالت لطمه می زند و توسعه ی پایدار و 
حاكمیت قانون را به خطر می اندازد. با  این  حال در بسیاری از كشورها، به فساد تنها به عنوان مشکل یا 
معضلی با ماهیت اداری و اقتصادی نگریسته می  شود. در چنین شرایطی، كنوانسیون سازمان ملل متحد 
علیه فساد با آگاهی رفیع نسبت به فساد- به  عنوان معضلی فراملی- تصویب شد. جنبه  های اصلی مبارزه 
با فساد )پیشگیری، جرم  انگاری و همکاری بین  المللی( مورد توجه قرار گرفت و برای نخستین بار از 
استرداد اموال ناشی از فساد، سخن به میان آمد. باالترین انتظارات و خوش  بینی  ها حول این ابتکار 
چند  جانبه كه به دیگر ابتکارات ضد فساد افزوده شد، شکل گرفت. دبیر كل سازمان ملل تصریح كرد 
كه این كنوانسیون می  تواند تفاوتی در كیفیت زندگی میلیون  ها انسان در سراسر جهان ایجاد كند. این 
نوشتار، در چارچوب نظام بین  الملل حقوق بشر به بررسی بخش هایی از كنوانسیون سازمان ملل متحد 
علیه فساد كه نشان دهنده ی نگرانی  های مشترک فعاالن حقوق بشر و ضدفساد است، خواهد پرداخت. 

واژگان کلیدی:  فساد، حقوق بشر، توسعه ی پایدار، ثبات سیاسی، دموکراسی.

H.sepahsara@gmail.com .1- كارشناس ارشد حقوق بین  الملل دانشگاه عالمه طباطبایی
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مقدمه
 هر روز در سراسر جهان، مردم عادی ناگزیرند هزینه های فساد را تحمل و تقبل كنند. در بسیاری 
از كشورها، فساد از تولد تا مرگ بر زندگی افراد سایه می افکند. در كشورهایی كه رشوه خواری 
فراگیر است، نوعی مالیات غیررسمی برای افراد بی بضاعت محسوب می شود و می تواند خانواده های 
كم درآمد را از دسترسی به خدمات اولیه و بنیادی محروم سازد. بدیهی است كه اگر این افراد، امکان 
پرداخت رشوه را نداشته باشند، از خرید خانه یا زمین، راه اندازی یک كسب و كار و حتی دسترسی به 
خدمات اولیه، محروم می مانند. این وضعیت برای افرادی كه با درآمدهای پایین، امرار معاش می كنند، 
یا زنانی كه خود سرپرست خانوار یا مسئول نگهداری از بچه ها هستند، اسفبارتر به نظر می  رسد. هزینه ی 
پرداخت رشوه، آنان را وامی دارد تا بین تأمین غذای خانوار و بهداشت یا بین تحصیل فرزندان و تأمین 

پوشاک آنان، یکی را انتخاب كنند1.  
 تالش های منطقه  ای و بین  المللی در چند دهه ی گذشته، جهت تعریف، تبیین و مبارزه با فساد آغاز 
گشت. امروزه، موضوع فساد به  وسیله ی دامنه گسترده  ای از مؤسسات دولتی، بین  المللی، مالی، ترتیبات 
جامعه ی مدنی و نهادهای دانشگاهی، مورد توجه قرار می  گیرد. علت فساد مورد تجزیه و تحلیل قرار 
گرفته، اشکال و سطوح متفاوت آن تبیین می  گردد. قوانین ضد فساد تصویب، نهادهای جدید برای 
مبارزه با آن تأسیس و در اهداف نهادهای موجود جهت مبارزه با فساد، بازنگری صورت می  پذیرد. 
تصویب كنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد2  در سال 2003، نشان  دهنده ی چنین تالش هایی 
است. این كنوانسیون، گسترده  ترین سندی است كه تاكنون سه جنبه ی اصلی مبارزه با فساد )پیشگیری، 
جرم  انگاری و همکاری بین  المللی( را پوشش داده است. كنوانسیون از كشورهای عضو می  خواهد تا با 
رعایت اصول اساسی نظام حقوقی خود، سیاست  های مؤثّر و هماهنگی را برای ریشه  كن كردن فساد 
مالی، تنظیم، اجرا و یا تثبیت كنند. سیاست  های مزبور، مشاركت آحاد جامعه را در این امر تقویت 
نموده و اصول حاكمیت قانون، مدیریت صحیح امور عمومی و اموال دولتی، شفافیت و پاسخ گویی 

در برابر قانون را بازتاب خواهد نمود.
 عالوه  بر  این، مشاركت شهروندان به   واسطه ی احترام، ترویج و حمایت از آزادی جستجو، دریافت 
و انتشار اطالعات در حوزه ی فساد، تقویت می  شود. در  عین  حال، مشاركت شهروندان را باید نوعی 
سرمایه  گذاری ارزشمند قلمداد كرد كه نه  تنها در مبارزه با فساد كمک  های قابل توجهی ارائه می  دهد، 
بلکه مدیریت امور عمومی را نیز تقویت می كند. كنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، نیازمند 

1. پاكروان، مولود، “رشوه  بگیران”، تجارت فردا، 1392، ش 70.
2. United Nations Convention against Corruption.
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پیروی اعضای كنوانسیون از اصل شفافیت و ایجاد سازوكارهایی است كه دسترسی به اطالعات را 
تضمین می  نماید. از منظر حقوق بشر، دسترسی مؤثّر به اطالعات عمومی، پیش  شرط بهره  مندی از 
دیگر حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. شهروندان در صورت اطالع از 
شرایط و ارزیابی این اطالعات، بهتر می  توانند از حق بر سالمتی، حق بر آب آشامیدنی سالم، حق 
مشاركت سیاسی و حقوق دیگر بهره  مند گردند. در حوزه جرم  انگاری نیز كنوانسیون پیشرفت  هایی 
را نسبت به اسناد گذشته نشان می  دهد، و عالوه  بر رشوه، دامنه ی وسیعی از دیگر اشکال فساد را مورد 

توجه قرار داده است. 
كنوانسیون همچنین بیانگر آن است كه دولت  های عضو، موافق همکاری در فعالیت  های پیشگیری 
و تحقیق و بررسی و تعقیب مجرمان هستند. این سند، دولت  ها، اعم از دولت درخواست  كننده و 
درخواست شونده را ملزم به انجام اشکالی خاص از همکاری متقابل حقوقی در تحقیقات قضایی، 
رسیدگی  های حقوقی و اداری، جمع  آوری و انتقال مدارک برای استفاده در دادگاه و استرداد مجرمان 
می نماید. در زمینه ی همکاری نهادهای اجرای قانون نیز بیان می  دارد كه دولت  های عضو با رعایت 
قوانین داخلی و نظام  های اداری متبوع خود، با یک دیگر جهت تقویت كارایی عملیات اجرای قانون 
برای مبارزه با جرایم موضوع این كنوانسیون، همکاری نزدیک به  عمل خواهند آورد؛ همچنین این 
سند، اولین ساختار جهانی است كه به مسأله ی استرداد اموال در كشورهای پیشرفته و در حال توسعه 

می  پردازد. 
بازگرداندن اموال، مسأله  ای حیاتی برای كشور  های در حال توسعه است و آن زمانی است كه فساد  های 
كالن، ثروت ملی را به مراكز بانکداری بین  المللی و بنگاه  های مالی منتقل می  كنند؛ درحالی كه جامعه ی 
تحت حکومت دولت جدید، برای بازسازی، به  شدت به آن منابع نیاز دارد. كنوانسیون بیان می  كند 
كه هر كشور عضو با رعایت قوانین داخلی خود، تدابیر الزم را برای امکان طرح دعوای حقوقی برای 
بازگرداندن مال مکتسبه از طریق ارتکاب یکی  از جرایم موضوع این كنوانسیون، اتخاذ خواهد 

كرد. 
 به  جهت تعداد زیاد مسائل تحت پوشش كنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، این نوشتار، ابتدا به 
بررسی پیشینه ی كنوانسیون خواهد پرداخت و پس  از آن بر سه زمینه ی )پیشگیری، استرداد اموال و 
فساد بخش خصوصی( كه موجب بیشترین مباحثات در طول مذاكره جهت تصویب این كنوانسیون 
شده  اند، متمركز خواهد شد. مقاله، در قسمت سوم، با بررسی برخی كاستی  های این كنوانسیون در 

قالب انتظارات، به پایان می رسد.
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1. کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد )کنوانسیون مریدا(
 از زمان خاتمه ی جنگ سرد، فساد یکی از موضوعات حاضر در برنامه ی كاری بین المللی بوده است1.  
خوشبختانه تصور این كه فساد تنها مسأله ی سیاست داخلی است و باید به خود كشورها واگذار شود، 
از میان رفته است. اولین ابتکارات مبارزه با فساد در سطح منطقه  ای اتفاق افتاد2.  گستره ی این حركات 
را اعالمیه  های سیاسی و اقدامات هنجاری تا اسناد حقوقی الزام  آور در بر می  گیرد. این ابتکارات، زمینه 
را برای گذر از اسناد منطقه  ای به سمت اسناد بین  المللی )كه به   وسیله ی كنوانسیون ملل متحد علیه فساد 
نشان داده شد( فراهم كرد. اولین عرض  اندام سازمان ملل متحد در برابر فساد، كنوانسیون سازمان ملل 
متحد علیه جرائم سازمان  یافته ی فراملی3 است. كنوانسیون بر فعالیت  های گروه  های تبهکار سازمان  یافته 
متمركز است، اما این موضوع را نیز كه در جرایم سازمان  یافته از فساد به  عنوان ابزاری استفاده می  كنند 

یا از آن متأثّر می  شوند مورد شناسایی قرار داده و در چند ماده، فساد را مورد توجه قرار داده است4. 
 بسیاری از نمایندگان دولت  ها، هنگام تدوین كنوانسیون مقابله با جرم سازمان  یافته، اشاره داشتند كه 
موضوع فساد، بسیار پیچیده و متنوع بوده و برای مبارزه ی همه   جانبه و مؤثّر با آن، نمی  توان به مفاد 
كنوانسیون جرم سازمان   یافته اكتفاء نمود. بنابر  این، تصمیم به تشکیل كمیته ی ویژه5  جهت مذاكره در 
مورد چنین سندی اتخاذ نمودند. این كمیته استدالل خود را بر این مبنا قرار می  دهد كه هر چند ارتباط 
تنگاتنگی میان جرم سازمان  یافته و فساد وجود دارد، لیکن برخی از اشکال فساد، ضرورتاً مستلزم 
دخالت گروه  های جنایتکار سازمان  یافته نیست و نمی  تواند در محدوده  ای كه از سوی كنوانسیون 
جرم سازمان  یافته تعریف شده، قرار گیرد6.  بدین جهت، كنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، در 
سال 2003 توسط 95 كشور در كنفرانس مریدا )مکزیک( امضاء، و در 14 دسامبر 2005 الزم  االجرا 
گردید. این سند، بیانگر اولین موافقت  نامه ی الزام  آور جهانی در مورد فساد بوده و مبین گام  های رو 

1. Webb Philippa, “the United Nations Convention against Corruption Global Achievement or Missed Opportuni-

ty”, Journal of International Economic Law, 2005, Vol. 8, P 193.
2. كنوانسیون مریدا در مقدمه به چنین ابتکاراتی اشاره می  كند:” در نظر داشتن همراه با قدردانی از اسناد چندجانبه برای جلوگیری و مبارزه با فساد ازجمله 
و به ویژه كنوانسیون مبارزه با فساد میان كشورهای آمریکایی مصوب 29 مارس 1996، كنوانسیون مبارزه با فساد مقام  های جوامع اروپایی یا مقام  های 
كشورهای عضو اتحادیه اروپا مصوب 26 1997 شورای اتحادیه اروپا، كنوانسیون مبارزه با رشوه خواری مقام  های دولتی خارجی در معامالت تجاری 
بین المللی مصوب 27 نوامبر 1997، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، كنوانسیون حقوق كیفری درمورد فساد مصوب 27 ژانویه 1999 كار گروه 
وزیران شورای اروپا، كنوانسیون حقوق مدنی درمورد فساد مصوب 4 نوامبر 1999 كار گروه وزیران شورای اروپا و كنوانسیون اتحادیه آفریقا درمورد 

جلوگیری و مبارزه با فساد مصوب 12 ژوئیه 2003 اجالس سران دولت  ها و كشورهای عضو اتحادیه آفریقا؛”
3. United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNCTOC), Palermo, 12-15 December 

2000.

4. Articles 8 and 9, UNCTOC.

5 . Ad Hoc Committee

6 . Webb Philippa, (Op.Cit.), P 203-205.
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به جلویی است كه از سوی جامعه ی جهانی برای مبارزه ی مؤثّر با فساد برداشته شده است. جّدی 
بودن چالش ها و تهدیدات ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع كه به سنت  ها و ارزش های 
دموكراسی، ارزش های اخالقی و عدالت لطمه می زند و توسعه ی پایدار و حاكمیت قانون را به  خطر 
می اندازد؛ همچنین خالف  كاری های وسیع مالی كه مقدار زیادی از ذخایر مالی را دربر گرفته و ثبات 
سیاسی و توسعه ی پایدار آن كشورها را تهدید می كند، برخی از نگرانی  های جّدی كشورهای عضو 

كنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد است كه در مقدمه ی این كنوانسیون چنین برشمرده  اند:
الف- دموكراسی

این مفهوم دارای عناصری است كه به برخی از آن در مقدمه ی كنوانسیون سازمان ملل متحد علیه 
فساد، در قالب نگرانی  های اعضای كنوانسیون، اشاره شده است: حاكمیت قانون، مساوات در برابر 
قانون، وجود مؤسسات و ارزش های مردم  ساالر، وجود نهادهای جامعه ی مدنی1، پاسخ گویی، احزاب 

سیاسی، انتخابات آزاد و مواردی از این دست. 
نقش نهادهای حکومت  های دموكراتیک، همچون قوه ی   قضاییه ی مستقل، رسانه ی بی  طرف و 
احزاب سیاسی برای مبارزه با فساد حیاتی است. از این جهت كه نهادهای دموكراتیک سالم و رقابت 
سیاسی شفاف، می  تواند مبارزه با فساد را سرعت بخشد2.  از این منظر، دموكراسی، حق آزادی بیان 
روزنامه  نگار و محّققی است كه فعالیت  های فاسد را اعالن می  كند، حق حزب سیاسی است كه اعمال 
فاسد رقیب انتخاباتی خود را جهت آگاهی مردم آشکار می  سازد و قوه ی قضاییه ی مستقلی كه به این 
موارد در اسرع وقت رسیدگی می  كند. البته باید به این نکته توجه داشت كه بیان تأثیر منفی دموكراسی 
بر شکل  گیری فساد، بدین معنا نیست كه همه ی حکومت  های دموكراتیک، عاری  از فساد هستند؛ 
بـه  عنوان مثال می  توان بـه كشور هند اشاره كرد. حکومتی كه آن را بـزرگترین دموكراسی جهان 
می  دانند. طبق شاخص ادراک فساد 3 سازمان شفافیت بین  الملل، در سال 2013، هند در میان 177 
كشور بررسی شده در رتبه ی 94 از لحاظ فساد قرار داشت4.  بنابر این، دموكراسی اگر تنها به  معنای 
مشاركت سیاسی افراد نگریسته شود، تضمین كننده ی حمایت از منافع عمومی و آزادی  های افراد 
1. امروزه اصطالح جامعه مدنی در علوم اجتماعی معموالً در مقابل دولت به حوزه  ای از روابط اجتماعی اطالق می  شود كه فارغ از دخالت قدرت سیاسی 
است و مجموعه  ای از نهادها، مؤسسات، انجمن  ها و تشکل  های خصوصی و مدنی )غیر خصوصی( را در بر می  گیرد. بشیریه، حسین، جامعه شناسی سیاسی 

)نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی(، تهران، نشر نی، چ 19، 1390، ص -329 330.
2. Saha Shrabani, “studies of the effect of democracy on corruption”, Australian Conference of 
Economists, 2007, p 3-4.
3. Corruption Perceptions Index 
4. http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/ (December-2013)
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نیست. بدین جهت، گونار میردال1  از مفهوم دولت قوام نیافته2  برای ترسیم حکومت هند بهره جسته 
است. وضعیتی كه قانون وجود دارد، اما اجرای آن ضعیف است. به بیان دیگر، فقدان اجرای قوانین 

علیه فساد، باعث گسترش آن در هند شده است3. 
ب- ثبات سیاسی4 

 اندیشمندان و نظریه پردازان در حوزه  های جامعه شناسی و علوم سیاسی، تعاریف گوناگونی از ثبات 
و بی  ثباتی ارائه داده  اند. با تأمل در تعاریف گوناگون از ثبات سیاسی معلوم می  گردد كه ثبات سیاسی 
در اصل ناظر به وجود توازنی بین خواست  های مردم از یک طرف و كارویژه  های دولتی از طرف 
دیگر است؛ پس چنان چه كارآمدی دولت به هر دلیلی كــــاهش یابد، زمینه ی بروز نارضایتی فراهم 
می  آید، كـه در صورت گسترش و تعمیق آن، ممکن است به زوال مشروعیت سیاسی نظام و درنهایت 
بروز رفتارهای اعتراض آمیز، كه تجلی بیرونی بی  ثباتی سیاسی هستند، منجر گردد. از این جهت شاید 

بتوان تعریف زیر را از ثبات سیاسی ارایه داد: 
» ثبات سیاسی عبارت است از فقدان نسبی برخی از انواع حوادث سیاسی بی  ثبات كننده، كه خواه 
به  صورت تغییر در ساختار قدرت، یا حکومت و خواه به  صورت مسالمت  آمیز یا حتی خشونت  آمیز، 

به چالش با قدرت سیاسی موجود یا خود ساختار اقتدار سیاسی، می  انجامد5.«  
 یکی از مباحثی كه در حال حاضر مورد توجه محققان در این حوزه قرار دارد، جایگاه فساد سیاسی 
در تبیین ثبات و بی  ثباتی سیاسی است. دیدگاهی كه فساد را مانع ثبات سیاسی می  بیند، بیان می  دارد كه 
استفاده ی شخصی از درآمدهای عمومی، زمینه ی تخریب نهادها و وابسته كردن حامیان به دولت را 
فراهم می  كند، و ضعف نهادها، منجر به كاهش ثبات دولت  هایی از این دست می  شود؛ البته، ذكر این 
نکته ضروری می  نماید كه از دیدگاه برخی صاحب نظران این حوزه، فساد، عامل ثبات سیاسی قلمداد 
می  شود. بدین شکل كه برخی دولت  ها موفق  به پرداخت رشوه و شریک  كردن مخالفان خود در فساد 

و كنترل بی  ثباتی سیاسی می  شوند6.
ج- توسعه 

 اصطالح توسعه در معنای جدید آن، تنها پس  از جنگ جهانی دوم فراگیر شد. این اصطالح، مفهوم 
واژه ی ترقی را كه بیانگر انسان امروزی است و همچنین بار واژه ی تکامل را كه دارای كاربرد 
1. Gunnar Myrdal
2. Soft State
3. Saha shrabani, (Op.Cit.), P5-6.
4. political stability

5. پناهی، محمد عادل، “درآمدی بر ثبات سیاسی”، راهبرد، ش 31، بهار 1383، ص 37-34.
6 . معیدفر، سعید و حسین احمدی، “فساد سیاسی و ثبات سیاسی”، مجله جامعه شناسی ایران، ش4، 1389، ص 64-61.
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اجتماعی است، با خود به   همراه دارد. توسعه را مـی  توان مجموعه فعالیت  هـایی جهت ایجاد شرایط 
مطلوب زندگی بر اساس نظام ارزشی موجود و مورد پذیرش جامعه، تعریف كرد. معموالً نویسندگان، 
شاخص هایی را به  عنوان معیارهای توسعه بر  می  شمارند: داشتن درآمد كافی برای خانوارها، داشتن 
كار برای سرپرستان خانوارها، افزایش دسترسی افراد به آموزش، برخورداری عموم افراد جامعه از 

امکانات و فرصت مشاركت در اداره ی جامعه و حکومت، استقالل ملی1. 
 مفهوم دیگری كه در كنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد به آن اشاره شده و شایسته است هر 
چند به  صورت اجمالی در ادامه ی بحث توسعه مورد توجه قرار گیرد، عنوان توسعه ی پایدار2  است، 
اما برای توجه به شکل  گیری این مفهوم، نیازمند شناخت دو كنفرانس و یک كمیسیون هستیم كه به 

اختصار به قرار ز یرند:
- كنفرانس محیط زیست استکهلم 1972: در این كنفرانس به این واقعیت تأكید شد كه دو سوم 
جمعیت دنیا گرفتار فقر، بی  سوادی، سوءتغذیه و گرسنگی، نبود بهداشت و تخریب محیط زیست 
هستند، و تا زمانی  كه این مسائل حل و فصل نشود، پیشرفتی در توسعه و بهبودی در وضع محیط 
زیست انسان حاصل نمی  شود. به   این   دلیل، باید مالحظات محیط زیستی در استراتژی  های توسعه، 

تلفیق شده و سعی گردد كه از منابع طبیعی به نحو مناسب استفاده شود.
- كمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه 1987: با عنوان كمیسیون برانتلند3  از سازمان ملل درخواست 
نمود تا از كشورهای مختلف برای ایجاد یک سیستم همکاری و تالش مشترک برای دستیابی به رفتار 

مناسب در كلیه سطوح و كسب منافع عمومی دعوت به   عمل آورد. 
كنفرانس ریو 1992: مهم ترین نتیجه ی این اجالس، جمع  بندی آن چیزی است كه به  عنوان   -
دستوركار 21 شناخته شد، و بر اساس آن، دولت  ها موظف شدند چارچوب استراتژیکی خاصی 
را برگزینند كه تركیب اهداف توسعه  ای و زیست محیطی را میسر سازد. یکی  از توصیه  های مهم 
دستوركار 21، تشکیل كمیسیون توسعه ی پایدار در سازمان ملل متحد بود كه در حال حاضر، اهداف 

مربوط  به توسعه ی پایدار را دنبال می  كند.
 پایداری به   عنوان وجه وصفی توسعه، به توانایی جامعه، اكوسیستم یا هر سیستم جاری برای تداوم 
كاركرد در آینده ی نامحدود اطالق می  شود، بدون این كه در نتیجه ی تحلیل رفتن منابعی كه سیستم 
به  آن وابسته است، یا به دلیل تحمیل بار بیش  از حد روی آن  ها، به ضعف كشیده شود. كمیسیون 
جهانی محیط زیست و توسعه كه برای اولین بار این اصطالح را ارائه داد، توسعه ی پایدار را به  عنوان 
1 . افضلی، عبدالرحمن، “فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه: علل، پیامد  ها و راهکار  های برون  رفت”، مجله حقوق بین  المللی، ش 45، 1390، ص 249-248.
2. Sustainable Development.
3. Brundtland.

 بررسی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در چارچوب نظام بین  الملل حقوق بشر



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال ششم، شماره بیست و یکم/ پاییز 1393 130

توسعه  ای تعریف كرد كه نیازهای نسل فعلی را بدون ایجاد اشکال در توانایی نسل  های آینده در 
برآوردن احتیاجات خود، تأمین می  كند1.

 در رابطه میان فساد و توسعه، می  توان بیان داشت كه رابطه ی معکوسی میان این دو برقرار است، 
از شاخص های  افزایش می  دهد. هریک  را  توسعه  فساد، هزینه  های  به  نحوی  كه می  توان گفت، 
توسعه ی انسانی، اجتماعی و اقتصادی، همبستگی كامالً معناداری با میزان فساد نشان می  دهد. در 
بیش  تر كشورهای توسعه  یافته، قوانینی كه در فرآیند توسعه شکل گرفته  اند، مانعی برای رفتارهای 
فسادآمیز به شمار می  آیند. باز بودن اقتصاد و عدم تمركز امور اقتصادی در كشورهای توسعه  یافته و 
متقابالً اقتصاد متمركز و گسترش بخش های عمومی در دست دولت و محدود بودن فضای اقتصاد 
خصوصی، از عوامل بروز فساد در كشورهای توسعه  نیافته است. در كشورهای جهان سوم، فساد به عنوان 
یکی از مشخصه  ها و ویژگی  های دولت  ها قلمداد می  شود. در كشورهای صنعتی و قدرتمند، فساد 
بیشتر در رده  های باالی قدرت متمركز است، اما در كشورهای در حال توسعه، فساد، تمامی سطوح 

زندگی اقتصادی و اجتماعی را در بر گرفته است2. 
2.  دست  آوردها

 برای مبارزه ی مؤثّر با فساد، الزم است تا حکومت به  صورت نهادینه، حاكمیت مطلوب3  را سرلوحه ی 
خود قرار دهد، قانون را بر تمامی شئونات جامعه حاكم سازد، نهادهای اقتصادی و اجتماعی را برای 
واكنش مناسب و مؤثّر نسبت   به مشکالت، توانا ساخته و منابع كـافی را در اختیار دست  اندركاران 
مبارزه با فساد قرار دهد. درک تدریجی حوزه ی مشکالت مربوط به فساد و وخامت این مشکالت، 
منجر   بـه تکامل اقدام بین  المللی علیه آن خواهد شد. در مسیر این تکامل، مبارزه با فساد از قالب 
مالحظات كلی و صرف اعالم مواضع خارج شده و بـه  سوی استفاده از ابزار های عملی و سپس 
توسعه ی تعّهدات حقوقی الزام  آور و نهایتاً همکاری دولت  ها در تحقیق و تعقیب قضایای فساد، 
حـركت خواهد كــــــرد. این تکامل در نتیجه ی عالقه ی نمایندگان دولت  ها در ارتباط بـا مبارزه با 
فساد شکل می  گیرد. كنوانسیون مریدا، مجموعه ی گسترده  ای از تدابیر مندرج در كنوانسیون مبارزه 

1 . زاهدی، شمس  السادات و غالم  علی نجفی، “بسط مفهومی توسعه پایدار”، مدرس علوم انسانی، ش 40، زمستان 1385، ص 45-49.
2 . افضلی، عبدالرحمن، پیشین، ص 249. 

3. ایده حاكمیت مطلوب (Good Governance) در برابر حاكمیت ضعیف )Poor Governance( مطرح شده است. ظهور حاكمیت مطلوب 
را می  توان مجموعه جدیدی از ایدئولوژی حاكمیتی در اداره امور عمومی به  حساب آورد كه باعث شکل  گیری ایده  ها و باورهای كلیدی در مدیریت 
كالن جامعه می  شود. بی  شک حاكمیت سنتی درجاتی از پاسخگویی، شفافیت، مشاركت  جویی، قانون گرایی و عدالت جویی را دنبال می  كند، اما با 
انتظارات مردم و محیط  های متالطم جوابگو نیست. ضروری است تحت عنوان مدل حاكمیت مطلوب نظام  های مطلوب پاسخگویی، مشاركتی و مانند 
انتظار داشت تا برنامه  های گذر از معماری موجود حاكمیتی به معماری مطلوب آن در حوزه  های كالن سیاسی،  اینها طراحی شوند. آنگاه می  توان 
اقتصادی، حقوقی و اداری كشور تدوین و به اجرا گذاشته شوند. رهنورد، فرج اهلل، “حاكمیت خوب و امکان پیاده سازی آن در ایران”، فصلنامه مطالعات 

مدیریت، ش 55، پاییز 1386.
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با جرم سازمان یافته فراملی را مورد توجه قرار داده و جرم  انگاری كیفری و اعطای اختیارات تحقیق 
و تعقیب به دست  اندركاران مبارزه با فساد را الزامی نمود؛ همچنین، فراتر از محدوده ی كنوانسیون 
جرم سازمان  یافته ی فراملی، مجموعه  ای از تدابیر ویژه ی مبارزه با فساد در این كنوانسیون اضافه 
شده، تا به  ویژه در ارتباط با خدمات عمومی و اجرای رهیافت  های اجتماعی و موقعیتی و پیشگیری 
از فساد، شفافیت را افزایش داده و استاندارد  ها را بهبود بخشد. عالوه بر این، از  آن جایی  كه یکی  از 
نگرانی  های دولت  ها بازگرداندن اموالی بود كه از سوی رهبران سابق و یا مقامات عالی  رتبه ی متهم و 
یا محکوم به فساد، به كشور  های دیگر منتقل شده بود، این كنوانسیون، توسعه ی بسیار مهمی نسبت به 
كنوانسیون های سابق داشته و امکان بازگرداندن اموال را نیز در خود پیش  بینی نموده است1.  در ادامه، 

ذیل سه قسمت به بررسی دست  آوردهای كنوانسیون مریدا خواهیم پرداخت:
الف- پیشگیری، جرم  انگاری و همکاری بین  المللی

كنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، گسترده  ترین سندی است كه تاكنون سه جنبه ی اصلی مبارزه 
با فساد )پیشگیری، جرم  انگاری و همکاری بین  المللی( را تحت پوشش قرار داده است.

پیشگیری2 
 یک فصل كامل كنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد3، به اقدامات پیشگیرانه كه شامل هر دو 
بخش عمومی و خصوصی می شود، اختصاص یافته است. كنوانسیون از كشورهای عضو درخواست 
می  كند تا با رعایت اصول اساسی نظام حقوقی خود، سیاست  های مؤثّر و هماهنگی را برای ریشه  كن 
كردن فساد مالی، تنظیم، اجرا و یا تثبیت كنند. در این زمینه، كنوانسیون به بسط و انتشار آگاهی  های 
الزم برای مبارزه با فساد اشاره كرده و از دولت  های طرف خواسته تا از وجود نهاد یا نهادهایی برای 
مبارزه با فساد اطمینان حاصل كنند. دولت  های عضو با توجه به اصول اساسی نظام حقوقی خود برای 
نهاد یا نهادهای مذكور استقالل الزم را خواهند شناخت تا این نهادها بتوانند به وظایف خود به نحو 

مؤثّر و بدون هیچ  گونه اعمال نفوذ ناروا عمل كنند4.  
 در مورد بخش عمومی، كنوانسیون بیان می  دارد كه دولت  ها با توجه به اصول كارایی، شفافیت و 
مالک  های عینی از قبیل شایستگی، انصاف و تناسب، به تصویب، برقراری و تقویت روش هایی 
جهت استخدام، گمارش، نگهداشت، ترفیع و بازنشستگی مستخدمان كشوری و در صورت نیاز، 
مأموران دولتی غیر  انتخابی، تالش خواهند كرد. برای توانمند كردن این افراد به ایفای صحیح، دقیق و 
1. http://internationallawof.blogfa.com/post-56.aspx (September- 2013).
2. Prevention.
3. Chapter II, Preventive Measures, Articles 5 to 14.
4. Article 6, UNCAC.
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شرافتمندانه ی مسئوولیت  های دولتی خود، برگزاری دوره  های آموزشی و كارآموزی را تعمیم بخشیده 
و برای ارتقای سطح آگاهی ایشان از خطرات انحراف مالی در حین اجرای وظایف، آموزش های 
تخّصصی و مناسب، ارائه   نمایند. از دیگر سوی، دولت  های طرف كنوانسیون تالش هایی جهت 
تقویت و رشد معنویات، درستکاری و بسط فرهنگ پاسخ گویی در میان مقامات دولتی خواهند نمود؛ 
همچنین دولت  ها تدابیر و روش هایی را در جهت تسهیل گزارش مفاسد مالی توسط مقامات دولتی به 
مراجع صالحیتدار پس  از آگاهی از این موارد در حین انجام وظایف خود، برقرار خواهند كرد. انتشار 
عمومی اطالعات مربوط  به تشریفات و قراردادهای خرید، از جمله اطالعات مربوط   به مناقصه  های 
دولتی جهت دادن وقت كافی به شركت  كنندگان بالقوه در مناقصه برای تنظیم و تسلیم پیشنهاد خود، 
از مواردی است كه كنوانسیون در حوزه ی خریدهای دولتی مورد توجه قرار داده است1؛  به   عالوه، 
كنوانسیون از مشاركت جامعه سخن به  میان می  آورد و از دولت  های عضو می  خواهد كه در حدود 
توانایی و با رعایت اصول اساسی حقوق داخلی خود، تدابیری شایسته جهت تقویت مشاركت فعال 
افراد و گروه  های خارج از بخش دولتی، از قبیل نهادهای جامعه ی مدنی، سازمان  های غیردولتی و 
ارگان  های برخاسته از متن مردم، برای جلوگیری و ریشه  كن كردن فساد مالی، و ارتقای سطح آگاهی 

عمومی در مورد وجود عوامل و شدت و خطرات ناشی از فساد مالی اتخاذ كنند2. 
 شاید بحث  برانگیزترین قسمت كنوانسیون در فصل تدابیر بازدارنده، بند 3 ماده ی 7 كنوانسیون در 
مورد فعالیت  های انتخاباتی باشد. این ماده بیان می  دارد كه دولت  های طرف كنوانسیون تدابیر تقنینی و 
اجرایی مناسب در چارچوب اهداف كنوانسیون و با رعایت اصول اساسی حقوق داخلی خود، برای 
هرچه شفاف  تر كردن منابع مالی فعالیت انتخاباتی نامزدهای سمت  های دولتی و در صورت اقتضای 

منابع مالی احزاب سیاسی مورد توجه قرار خواهد داد3. 
 با   توجه   به موارد مذكور، می  توان بیان داشت كه این فصل از كنوانسیون، سه اصل مشاركت4 ، شفافیت 
و دسترسی به اطالعات5  و پاسخ گویی6  را كه در مركز ثقل مبارزه بافساد و همچنین سیاست  های 
حقوق بشری قرار دارند، بیان می  كند. در ادامه ی این قسمت به بررسی این سه اصل خواهیم پرداخت.
1. Article 7 to 9, UNCAC.
2. Article 13, UNCAC.
3. Low, Lucinda, “the United Nations Convention against Corruption: The Globalization of Anti-Cor-
ruption Standards”, Conference of the International Bar of Association, England, 2006, P 5.
4. Participation.
5. Transparency and Access to Information.
6. Accountability.
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مشارکت
 از دیدگاه بسیاری از فعاالن ضّد فساد، مشاركت شهروندان، نقش برجسته  ای در تصمیم  گیری سیاسی 
و اجرای سیاست  های عمومی ایفا می  كند. نظارت شهروندان و نهادهای جامعه ی مدنی می  تواند در 
پیشگیری از سوءاستفاده از قدرت و همچنین شناسایی و تقبیح اعمال فاسد، سودمند باشد؛ همچنین 
مشاركت شهروندان، گروه  های آسیب  پذیر را قادر می  سازد كه حقوق خود را مطالبه و به مورد 
اجرا گذارند. هنگامی  كه افراد خاص )نور چشمی( قادرند به  صورت مداوم امتیازات خود را تداوم 
بخشند و گروه  هایی از این امر محروم  اند، فساد بازتولید می  شود. توانایی شهروندان، حلقه  های این 
زنجیر را از هم خواهد گسست و در دراز مدت می  تواند در باز - توزیع قدرت و منابع، كمک كرده 
و فرصت  های شکل  گیری اعمال فاسد را كاهش دهد. همان گونه كه بیان شد، كنوانسیون سازمان ملل 

متحد علیه فساد )ماده ی 13( بر اهمیت مشاركت تأكید می  كند.
در راهنمای فنی مربوط به كنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد1 ، بر اهمیت خاص مشاركت 
جامعه ی مدنی در توسعه و اجرای تدابیر ضد فساد و سیاست    هایی كه حضور نمایندگان جامعه در تمام 
مراحل طرح، محتوی، توسعه، تأیید، اجرا و بازبینی را پیش  بینی می  كند، تأكید می  نماید. این راهنما، 
بیان می  دارد كه مشاركت شهروندان به  واسطه ی احترام، ترویج و حمایت ار آزادی جستجو، دریافت 
و انتشار اطالعات در حوزه ی فساد، تقویت می  شود. مشاركت شهروندان را باید نوعی سرمایه  گذاری 
ارزشمند قلمداد كرد كه نه  تنها در مبارزه با فساد كمک  های قابل توجهی ارائه می  دهد، بلکه مدیریت 
امور عمومی را نیز تقویت می كند. برای شناخت بهتر مفهوم مشاركت، نیازمند شناخت، وسعت 

مشاركت2  و ژرفای3  آن هستیم. 
 وسعت مشاركت بیان می  دارد كه چه كسانی یا چه نهادهایی دست  اندر  كار امر مشاركت اند؛ به عنوان 
مثال، سازمان  های غیردولتی، اتحادیه  های تجاری، رسانه  های جمعی و دیگر سازمان  ها و نهادهایی 
كه با حکومت رابطه ی نزدیکی ندارند. ژرفای مشاركت نیز به تأثیر طرف  های ذی  حق مشاركت 
بــر تصمیمات و تخصیص منــابع دولتی می  پردازد.  مشاركت سطحی4،  تنها به گردهمایی یا تبادل 
اطالعات به منظور ارزیابی نظرات می  پردازد و در مقابل، جریاناتی قرار دارند كه به شركت  كنندگان 

اجازه می  دهد كه به  طور مستقیم بر تصمیم  گیری، كنترل مؤثّر داشته باشند5. 
1. Technical Guide to the United Nations Convention against Corruption.
2. Breadth of Participation.
3. Depth of Participation .
4. Superficial Participation.
5. Transparency International, Integrating Human Rights in the Anti-Corruption Agenda, challeng-
es, possibilities and opportunities, 2010, P21-33.
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شفافیت و دسترسی به اطالعات
در  حالی كه اجماعی در مورد تعریف از شفافیت دیده نمی  شود، معموالً از واژه ی شفافیت جهت 
توصیف میزان آشکار  سازی اطالعات، قوانین، طرح  ها و اعمال حکومت  ها، شركت  ها، سازمان  ها 
و اشخاص استفاده می  شود؛ البته می  توان تمایزی نیز میان شفافیت فعال1  )تعّهد مأموران دولتی به 
انتشار اطالعات( و شفافیت منفعل2  )تعّهد به انتشار اطالعات بر اساس درخواست( قایل شد. از منظر 
حقوق بشر، دسترسی مؤثّر به اطالعات عمومی، پیش  شرط بهره  مندی از دیگر حقوق مدنی، سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. شهروندان در صورت اطالع از شرایط و ارزیابی این اطالعات، 
بهتر می  توانند از حقوق خود بهره  مند گردند. از این منظر، شفافیت، شالوده ی بخش عمده  ای از 
سیاست  های ضد فساد را تشکیل می  دهد. این سیاست  ها ممکن است در حوزه  هایی چون خریدهای 
دولتی، بودجه، درآمدهای عمومی، تأمین مالی احزاب، برنامه  های اجتماعی یا سیستم قضایی، اتخاذ 
گردند؛ عــــــالوه   بر این، دستیابی به اطالعات3،   عنصر اساسی در حوزه ی شفافیت است. همان گونه 
كه قضات، حسابداران، نمایندگان پارلمان نمی  توانند در صورت فقدان اطالعات به  هنگام و مربوط به 
وظایف خود عمل كنند، شهروندان و نهادهای جامعه ی مدنی نیز نیازمند دسترسی به اطالعات دقیق و 

به   هنگام جهت مشاركت در زندگی اجتماعی و نظارت بر امور عمومی می  باشند4. 
پاسخ گویی

مفهوم پاسخ گویی بدین معناست كه اشخاص و سازمان  ها )عمومی، خصوصی و جامعه ی مدنی( 
مسئول اعمال اقتدارات خود می  باشند. جنبش ضد فساد، پاسخ گویی را از سه منظر مورد تجزیه و 

تحلیل قرار می  دهد: عمودی، افقی و مورب5. 
- پاسخ گویی عمودی

این نوع از پاسخ گویی بر مبنای نظام سلسله مراتبی  ای كه میان سازمان  ها، نهادها و مؤسسات دولتی 
برقرار است، شکل می  گیرد. بر این اساس، ارتباط میان سازمان  های دولتی كه در قوه ی مجریه، مقننه 

1. Active Transparency
2. Passive Transparency

3. وجود حق دسترسی به اطالعات )The Right to information( در جهان، به  طور فزآینده  ای، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین  المللی مورد 
 Convention on Access( قبول قرار گرفته است. اولین سندی كه به این حق اشاره كرده است كنوانسیون دسترسی به اسناد رسمی شورای اروپا
to Official Documents, 2009( می  باشد. گرچه شناسایی این حق در نظام بین  الملل حقوق بشر به كندی صورت پذیرفت، اما امروزه نهادهای 
بین  المللی حقوق بشر همچون؛ كمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، دادگاه اروپایی حقوق بشر و دادگاه آمریکایی حقوق بشر وجود این حق را در 

شرایط خاصی پذیرفته  اند.
McDonagh, Maeve, “The Right to Information in International Human Rights Law”, Oxford University press, 2013.

4. Transparency International, Integrating Human Rights … (Op.Cit.), P 34-45.
5. Vertical, Horizontal and Diagonal Accountability.
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و قضاییه قرار دارند، از نوع ارتباط سلسله مراتبی است، كه به موجب قانون ایجاد شده به  گونه  ای كه 
سازمان  ها و كارگزاران دولتی موظف به پاسخ گویی درباره ی تصمیمات و اقدامات خود برای نهادها 
و سازمان  های مربوط می  باشند. پاسخ گویی عمودی به  دلیل این كه به موجب قانون شکل  گرفته، از 

ضمانت اجرایی قوی  تری نسبت به دو شق دیگر پاسخ گویی، برخوردار است. 
- پاسخ گویی افقی

این نوع از پاسخ گویی، رسانه  های جمعی، جرائد و روزنامه  ها، نهادهای جامعه ی  مدنی، سازمان  های 
غیر دولتی و مردم نهاد، مؤسسات عام  المنفعه و غیر انتفاعی و همچنین احزاب سیاسی را شامل می  شود. 
پاسخ گویی افقی به  واسطه ی شکل  گیری جامعه ی مدنی و تقویت الگوهای حکمرانی مطلوب 
و گسترش مفاهیمی چون جهانی شدن، از اهمیت روز  افزونی برخوردار شده و به  واسطه ی تحّول 
ساختاری حوزه عمومی و كاهش حوزه ی عمل دولت  ها و رشد فزاینده ی تقسیم كار در دنیای مدرن، 

شکل  گرفته است. 
-  پاسخ گویی مّورب

پاسخ گویی مّورب به  نوعی حاصل تركیب پاسخ گویی عمودی و افقی محسوب می  شود؛ به  عنوان 
مثال، می  توان پاسخ گویی مدیریتی یا حسابرسان و یا بازرسان اداری مستقل را كه مدیران سازمان  ها و 
نهادهای دولتی موظف به ارائه ی توضیحات قانع كننده درباره ی عملکردشان به آن ها هستند، نام برد 
كه دارای اهمیتی نیمه حقوقی اند، به  گونه  ای كه نه در ساختار سلسله مراتبی عمودی جای دارند و نه 
در زمره ی پاسخ گویی افقی قرار می  گیرند. پاسخ گویی مّورب هم زمان موجب تقویت پاسخ گویی 
عمودی و بهبود پاسخ گویی افقی می  شود. بر این اساس، از سازمان  ها و نهادهای دولتی در كلیه ی 
حوزه  ها ارزیابی  های الزم به عمل آمده و گزارش اقدامات و بررسی  ها به پارلمان، رییس جمهور و 

نهادهای جامعه ی مدنی، ارایه می  گردد1.  
 حقوق بین  الملل بشر به  طور مستقیم به مفهوم پاسخ گویی نمی  پردازد. با این  وجود، نظام بین  الملل حقوق 
بشر، بر این مبنا قرار دارد كه اشخاص باید قادر باشند كه در صورت انکار حقوق خود به نهادهای 
دولتی متوسل شوند. در نتیجه، دولت  ها تعّهدی ایجابی جهت ایجاد ترتیبات سازمانی برای همه ی 
اشخاص در مورد دستیابی به سازوكارهای پاسخ گویی دارند؛ عالوه  بر  این، دولت  ها نیز از تعّهدی 
سلبی در مانع نشدن از چنین سازوكاری برخوردار هستند. در  این  صورت، كسانی كه در قدرت هستند، 
موظف  اند كه اعمال خود را توضیح داده، دالیل قانونی اقامه كرده و در صورت قصور در انجام 

1. واعظی، رضا و محمد صادق آزمندیان، “مدل پاسخ  گویی سه بعدی: نگاهی متفاوت به پاسخ  گویی”، مطالعات مدیریت انتظامی، ش 1، 1390، ص 
.144-145
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تعّهدات خود، با آن ها مطابق قانون رفتار شود. 
همان گونه كه در ماده ی 6 و 36 كنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد به آن اشاره شده، مؤسسات 
ضد فساد باید حقیقتاً مستقل، مصون از هرگونه فشار ناروا، پاسخ گو و دارای منابع مالی و كادر 
تخّصصی الزم باشند. دولت  ها نیز باید از دسترسی مؤثّر آحاد مردم به اطالعات، اطمینان حاصل 
كنند. تأثیر این مواد به تأثیر مؤسسات ضد فساد بستگی خواهد داشت. در صورتی  كه این مؤسسات 

صالحیت الزم را نداشته باشند، گزارش ها و قوانین حوزه ضد فساد آنان اثر مثبتی نخواهد داشت1.  
 جرم  انگاری2 

 جرم  انگاری عبارت از اعتبار بخشیدن و صالحیت دادن به نظام كیفری توسط مقنّن برای دخالت در 
تعیین حدود و ثغور حقوق و آزادی  های اشخاص زیر مجموعه ی خود است. معموالً در هر پدیده ی 
جرم  انگاری، یک ارزش مورد حمایت وجود دارد كه قانون  گذار را بر آن داشته تا جهت حفظ، 
پشتیبانی و گاه القای اهمیت آن به افراد جامعه، اقدام به قانون  گذاری جزایی كند؛ با  این  حال، خطاست 
اگر بیندیشیم صرف جرم  انگاری برای رسیدن مقنن به اهداف خود كافیست، بلکه قابلیت اجرا، نحوه 
و میزان اعمال آن در جامعه و میزان پذیرش مردمی، از عوامل بسیار مهم محسوب می  شوند. اگرچه 

این موضوع خود مهم ترین و اولین معیار، محسوب می گردد3. 
 در میان اسنادی كه در حوزه ی فساد وجود دارد، وحدتی در دامنه ی بیان جرایم مربوط به فساد دیده 
نمی  شود.كنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، دولت  های عضو را ملزم به تقنین جزایی اشکال 
مختلف فساد كرده است. در حقیقیت، ابزارهای بین  المللی مبارزه با فساد در گذشته بر رشوه به  عنوان 
تخلف معیار در حوزه ی فساد عمومی، متکی بودند، به  گونه  ای كه تا مدت  ها واژه ی رشوه مترادف 
با واژه ی فساد بود. متأسفانه پیامد این امر، محدودیت ابزارهای مبارزه با فساد و نادیده انگاشتن دیگر 
فعالیت  هایی بود كه به ثروت  های نامشروع از طریق سوءاستفاده از قدرت می  انجامید. بدین جهت، 
كنوانسیون مریدا، عالوه   بر رشوه، دامنه ی وسیعی از دیگر اشکال فساد را مورد توجه قرار داده است: 
پرداخت رشوه به مقامات عمومی كشوری، مقام دولتی خارجی و مقامات سازمان  های بین  المللی، 
حیف و میل و یا سایر خالف  كاری های مالی توسط یک مقام دولتی، اعمال نفوذ در معامالت، 
سوءاستفاده از وظایف، ثروت  های نامشروع، پرداخت رشوه در بخش خصوصی، اختالس اموال در 

بخش خصوصی، تطهیر عواید ناشی از جرم، اخفا و ممانعت از اجرای عدالت4. 
1. Transparency International, Integrating Human Rights … (Op.Cit.), P 46-54.

2. Criminalization

3. دادخدایی، لیال، فساد مالی- اداری و سیاست جنایی مقابله با آن )با تکیه بر كنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد(، نشر میزان، تابستان 1390، ، ص 60 
4. Article 15 to 25, UNCAC.
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 همكاری بين  المللی1 
 فصل چهارم كنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد )مواد43-50(، بیانگر آن است كه دولت  های 
فعالیت  های پیشگیری و تحقیق و بررسی و تعقیب مجرمان هستند.  عضو، موافق همکاری در 
كنوانسیون، دولت  ها، اعم از دولت درخواست  كننده و درخواست شونده را ملزم به انجام اشکال 
خاص از همکاری متقابل حقوقی در تحقیقات قضایی، رسیدگی  های حقوقی و اداری، جمع  آوری 
و انتقال مدارک برای استفاده در دادگاه و استرداد مجرمان، می  كند. دولت  ها همچنین باید اقداماتی 
جهت حمایت ردیابی، بلوكه كردن، توقیف و مصادره عواید حاصل از فساد و هرگونه مساعدت 
دیگری كه با قوانین داخلی كشور عضو طرف تقاضا مغایر نباشد، اتخاذ نمایند. كنوانسیون در زمینه ی 
همکاری نهادهای اجرای قانون نیز بیان می  دارد كه دولت  های عضو با رعایت قوانین داخلی و نظام  های 
اداری متبوع خود، با یک دیگر در جهت تقویت كارایی عملیات اجرای قانون برای مبارزه با جرایم 

موضوع این كنوانسیون، همکاری نزدیک به  عمل خواهند آورد2. 
ب- استرداد اموال3 

چپاول اموال عمومی، شایع  ترین شکل فساد در كشورهای در حال توسعه است. این امر، توانایی 
مالی افرادی را افزایش و به از  دست رفتن قدرت مالی بسیاری از افراد جامعه می  انجامد. اموالی كه از 
طریق اعمال فاسد از كشور خارج شده باشد، می  تواند صدمات شدیدی به دولت وارد كند. چنین 
ضرر مالی، نهادهای مردم  ساالر و پاسخ گویی را تضعیف، و منابع مربوط  به توسعه را كاهش می  دهد؛ 
همچنین با انحراف مبالغ مذكور، بودجه ی عمومی در حوزه اقتصادی با كمبود میلیاردها دالر مواجه 
شده كه این امر، حاكمیت مطلوب را به مخاطره می  اندازد، و توانایی دولت جهت تأمین خدمات 
اساسی شهروندان خود و ارتقای توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز به  طور هم زمان كاهش 
می  یابد. در عین حال، برخی از ابعاد اولیه ی حقوق بشر از جمله حق بر غذای كافی، سالمت و آموزش 
ممکن است به  واسطه ی چپاول این اموال، نقض گردند. با این وجود، شناسایی قربانیان این اعمال فاسد 

نیز امر دشواری است4. 
 كنوانسیون، نخستین ابتکار جهانی است كه به مسأله ی استرداد اموال در كشورهای پیشرفته و در حال 
توسعه می  پردازد. این كنوانسیون بیان می  دارد كه استرداد اموال بر  اساس این فصل5 ، اصل بنیادین بوده 
1. International Cooperation.
2. Article 48, UNCAC.
3. Asset Recovery, Chapter V, Articles 51 to 59.
4. Argandona Antonio, “United Nations Convention against Corruption and Its Impact on Interna-
tional Companies”, Working Paper, University of Navarra, 2006, P 9.
5. Asset Recovery, Chapter V, Articles 51 to 59.
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و كشورهای عضو در این زمینه نهایت معاضدت و همکاری را با یک دیگر به  عمل خواهند آورد1.  
با درج این اصل در كنوانسیون مذكور، جامعه ی بین  المللی به نوعی تأثیرات منفی این امر بر كشورها 
و جمعیت انسانی آن  ها، به  واسطه خروج میلیاردها دالر توسط رهبران و مأموران دولتی فاسد را مورد 
شناسایی قرار داده است. كشورهای عضو بر این امر صحه گذاشته  اند كه در آمد نامشروع ثروت 
شخصی می  تواند بر نهادهای دموكراتیک، اقتصاد ملی و حاكمیت قانون آسیب وارد كند. بدین 
جهت، مصمم بر جلوگیری، شناسایی و ترغیب همکاری بین  المللی در زمینه ی استرداد اموال مذكور 

شدند2. 
 به  طور  كلی، فصل مرتبط با استرداد اموال، گام رو  به  جلو و مهمی است كه در ارتباط با مشکل اساسی در 
مسائل حقوق بین  الملل برداشته شده است؛ به  عنوان مثال، فیلیپین كه 17 سال در تالش برای بازگرداندن 
میلیاردها دالر از دارایی منتقل شده از كشورش به  وسیله ی رییس  جمهور سابق، فردیناند ماركوس3  
بود، به  گرمی از مفاد این فصل، استقبال كرد. رز آكرمن4 ، چنین استدالل می  كند كه چنین تعقیباتی 
می  تواند به  عنوان بخشی  از تالش ها جهت شناسایی و استرداد درآمد فاسد كه در خارج از كشور 
سپرده  گذاری شده، قلمداد گردد. وی همچنین هشدار می  دهد كه برخی احتیاط  ها نیز باید صورت 
گیرد، از جمله: اغلب اوقات، حکمرانان سابق در لحظه  ای متهم   به فساد می  گردند كه حاكمان جدید 
در حال ایجاد ساختار فاسد برای خود هستند،  و همین امر موجب تکرار این الگو می  گردد. تالش 
برای بازگرداندن مبالغ چپاول شده می  تواند به  همراه برنامه  های مثبتی جهت اصالحات باشد؛ بنابر  این 
تأثیر مفاد استرداد اموال، نباید غلوآمیز باشد. این مواد بر جنبه  های خاصی  از فساد كه در كشورهای در 

حال توسعه ایجاد می  شود، متمركزند، اما همه ی مشکالت آن ها را حل نمی  كند5.  
ج- بخش خصوصی

 شناسایی فساد بخش خصوصی به سه دلیل در كشورهای در حال توسعه و كشورهای توسعه یافته ، 
تشدید شد. اول در بسیاری از كشورها، بخش خصوصی از بخش دولتی بسیار گسترده  تر است. در سال 
2000 در بریتانیای كبیر، 82 درصد از نیروی كار در بخش خصوصی اشتغال داشتند. بخش خصوصی 
در چین شاهد رشد تصاعدی بوده، به گونه ای كه سهم اشتغال در حوزه ی صنعت، 18 درصد بیشتر 
از مجموع صنایع ملی تا سال 1995 بود. تا سال 1997، 34.2 درصد )در مقایسه با 2 درصد در سال 
1. Article 51, UNCAC.
2. Attisso Kodjo, “The recovery of stolen assets: seeking to balance fundamental human rights at 
stake”, Basel Institute on Governance, 2010, P 1
3. Ferdinand Marcos.
4. Ruse-Ackerman.
5. Webb Philippa, (Op.Cit.), P 206-212..
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1985( از تولید صنایع ملی را بخش خصوصی انجام داد. دومین دلیل این است كه محدوده ی بخش 
خصوصی و بخش دولتی به  واسطه ی خصوصی  سازی و خرید كاال از منابع خارجی1،  نامشخص 
شده است. بانک جهانی بیان داشت كه خصوصی  سازی در سال 1997 به  صورت موجی در مناطق 
در  حال  توسعه افزایش یافت. از آن زمان، اقدامات تسریع شد و در خاورمیانه، شمال آفریقا، اروپای 

شرقی و مركزی و جنوب آسیا، برنامه  های خصوصی  سازی فعال  تر، به  مرحله ی اجرا رسید. 
 گرچه خصوصی  سازی موجب می  شود كه تعداد زیادی از فعالیت  های دولتی توسط بخش خصوصی 
اجرا شود، این امر، فرصت  هایی را نیز برای فساد از طریق فرآیندهای مختلف انتقال دارایی شركت  های 
بزرگ دولتی، به وجود می  آورد. سومین دلیل، تأثیر اقتصادی سنگین شركت های چند ملیتی2 و اهرم 
فشار ناشی   از آن در رابطه با كشورهاست. از این منظر، آن ها را باید به  عنوان بازیگرانی مورد توجه 
قرار داد كه نمی  توان آن ها را از سیاست مبارزه با فساد بین  المللی كنار گذاشت. اگر وضع كشورها و 
شركـت  های چند ملیتی بـه   وسیله ی ارزش  افزوده3 ، اندازه  گیری شود، بـزرگترین شـركت چند ملیتی 
جهان )اكسون موبیل(4  با ارزش افزوده تقریبی 63 میلیارد دالر در سال 2000 در رتبه ی 45 لیست 
تركیبی از كشورها و شركت های غیر مالی قرار گرفت. این امر با حجم اقتصادی شیلی و پاكستان برابر 
است. این بازیگران قدرتمند كه تنها عنوان كشور را با خود یدک نمی  كشند، می  توانند معامالتی را 
با كشورهای در  حال  توسعه، منعقد سازند. این شركت  ها، معموالً با مقامات عالی  رتبه مذاكره می  كنند 
و در  صورت وجود محیطی فاسد، تصمیم می  گیرند كه فعاالنه مشاركت كنند یا آرام و بدون جلب 

توجه، معامله را رد نموده و یا فساد را گزارش كنند.
 توسعه ی كنوانسیون جهت تحت پوشش قرار  دادن بخش خصوصی، یکی  از مباحثات بحث آفرین 
در طول مذاكرات بود. اتحادیه ی اروپا، پیشگام جرم  انگاری ارتشاء در بخش خصوصی بود. این 
امر توسط آمریکای التین و كشورهای حوزه ی كارائیب مورد حمایت قرار گرفت. نمایندگان این 
كشورها چنین استدالل می  كردند كه با   توجه   به رابطه میان دو بخش، تصویب رویکردی محدود 
كه تنها بخش دولتی را مد   نظر قرار می  دهد، ممکن است در آینده به  صورت نامناسبی بر اجرای 
كنوانسیون تأثیر گذارد. با این وجود، ایاالت متحده ی آمریکا مخالف تصریح رفتار بخش هایی 
كه كامالً خصوصی هستند، در كنوانسیون بود. نظرات ایاالت متحده ی آمـریکا در نسخه ی پایانی 
كنوانسیون، كه تنها چارچوبی غیراجباری برای جرم  انگاری ارتشاء و اختالس در بخش خصوصی 
1. Outsourcing
2. Multinational Corporations (MNCs).
3. Value Added.
4. ExxonMobil.
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داشت، حاكم شد. بر اساس كنوانسیون: هریک از كشورهای عضو، اتخاذ تدابیر تقنینی و دیگر 
تدابیر الزم را برای جرم شناختن ارتکاب عمدی اعمال زیر در جریان فعالیت  های اقتصادی، مالی و یا 

تجاری، مورد توجه قرار خواهد داد:
الف( وعده، پیشنهاد و یا دادن مستقیم و یا غیرمستقیم امتیازی ناروا به مدیر و یا كارمند شاغل در یک 
ارگان بخش خصوصی، در هر سمتی كه باشد، به نفع خود وی و یا شخص دیگر به قصد ترغیب وی 

به انجام و یا خودداری از انجام عملی برخالف وظایف خود؛ 
ب( درخواست و یا پذیرش مستقیم و یا غیر مستقیم امتیازی ناروا به  طور مستقیم و یا غیر مستقیم توسط 
مدیر و یا كارمند شاغل در یک ارگان بخش خصوصی، در هر سمتی كه باشد، به نفع خود و یا 

شخص دیگر به قصد انجام و یا خودداری از انجام عملی برخالف وظیفه ی خود1. 
 كنوانسیون، دیدگاهی نسبتاً قوی تر در مورد پیشگیری بـه  وسیله ی درخواست از دولت  های طرف 
معاهده داشت، تا با رعایت اصول اساسی نظام حقوقی خـود، اقـداماتی جهت جلوگیری از بروز فساد 
در بخش خصوصی انجام دهند، معیارهای حسابداری و حسابرسی را بهبود بخشند و در صورت نیاز، 
مجازات  های مؤثّر مدنی، اداری و كیفری را برای عدم پیروی از این اقدامات، فراهم آورند2.  لیست 
غیرانحصاری این ماده، نمونه  ای از اقداماتی همچون ارتقاء نظام  نامه  های رفتاری، جلوگیری استفاده ی 
نادرست از تشریفات برای یارانه  ها و مجوزهای اعطایی مراجع دولتی برای فعالیت  های تجاری و 
جلوگیری از تعارض منافع، تهیه كرده است. این امر نیازمند آن است كه دولت  ها حسابداری خارج 

از دفاتر را ممنوع سازند.
 گرچه عنوان فساد در بخش خصوصی را در گفتار مربوط به دست  آوردها گنجانده  ایم، اما ذكر 
این نکته ضروری می  نماید كه كنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، به  طور چشمگیر، فقدان 
قواعد مربوط  به فساد بخش خصوصی را جبران نمی  كند. رئیس كمیته ی ویژه، خاطر  نشان ساخت 
كه نگرانی  هایی در مـــــورد اعمال محدودیت  های بی  پشتوانه، مفرط و نا  خواسته بر تجارت و توانایی 
نهاد  های بخش خصوصی در پیگیری فعالیت  های خود در مورد منافع اقتصاد ملی و توسعه بین  المللی 
وجود دارد. با این وجود، بخش خصوصی نیز همچون بخش دولتی نیازمند پیروی از قوانین مبارزه با 
فساد است. این امر برای اقتصاد ملی و توسعه ی بین  المللی به  وسیله ی حـذف منافذ و شناسایی همگرایی 
رو به رشد بین بخش های خصوصی و دولتی در بسیاری از حوزه های زیست اقتصادی، سودمند 

است3. 
1. Article 21, UNCAC.
2. Article 12, UNCAC.
3. Webb Philippa, (Op.Cit.), P 212-215.
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3.  انتظارات 
 پُر تنش  ترین مبحث كنوانسیون در طول مذاكرات، مختص موادی بود كه تأمین بودجه ی احزاب 
سیاسی را مدنظر قرار می  داد. وضع آیین  ها و قواعد در حوزه ی بودجه ی رقابت  های انتخاباتی و 
بودجه ی احزاب سیاسی در حوزه ی پیشگیری و كنترل فساد، حیاتی است1.  رقابت حزب كه جزء 
جدایی  ناپذیر حکومت دموكراتیک است، ولع سیری  ناپذیری برای بودجه ی ستاد انتخاباتی ایجاد 
می  كند. جریان تأمین مالی ستاد انتخاباتی، دو مسأله را ایجاد می  كند: اول این كه وقتی مقدار قابل 
مالحظه  ای پول به سیاست  مداری می  رسد، تمایل   به استفاده ی شخصی از آن مبلغ وجود خواهد 
داشت؛ دوم، حتی اگر مبالغ اهــــدا شده بـه   سمت استفاده ی شخصی منحرف نشود، در واقع می  تواند 
برای خــرید حمایت مأموران دولتی منتخب یـا رأی آن ها در مجلس قــــانون  گذاری مورد استفاده 
قرار گیرد. بارومتر جهانی فساد2  سازمان شفافیت بین المللی )2013( بیان می  دارد كه در 51 كشور از 
107 كشور مورد بررسی، احزاب سیاسی، فاسدترین نهادها به  شمار می  روند. مذاكرات در كمیته ی 
ویژه، حول ماده ی 10 در مورد تأمین بودجه احزاب سیاسی متمركز بود كه به  وسیله ی اتریش، فرانسه 

و هلند پیشنهاد شده بود. در جلسه ی چهارم مذاكرات، ماده قرائت شد:
1. هر دولت عضو باید اقدامات و مقرراتی در مورد تأمین بودجه ی احزاب سیاسی تصویب، حفظ و 

تقویت كند. این اقدامات و مقررات باید منجر  به موارد ذیل گردند:
الف. جلوگیری از تعارض منافع؛

ب. حفظ تمامیت ساختار سیاسی دموكراتیک و فرآیند های آن؛
ج. ممنوع كردن استفاده از مبالغی كه از طریق غیر  قانونی و اعمال فاسد جهت تأمین بودجه ی احزاب 

سیاسی كسب شده است؛
د. الحاق مفهوم شفافیت در تأمین بودجه ی احزاب سیاسی و ملزم  كردن آن ها به اعالم كمک  ها 

مشروط به این  كه از محدوده ی مشخصی تجاوز كند.
2. هر دولت عضو می  تواند تا جایی كه ممکن است، اقداماتی جهت اجتناب   از تعارض منافع به  واسطه 

1. Technical Guide to the United Nations Convention against Corruption, United Nations Office on 
Drugs and Crime, 2009, P 17.
2. Global corruption Barometer;

 )ترجمه ی عامیانه این عبارت، »فساد جهانی  سنج« می  باشد. بارومتر فساد جهانی سازمان شفافیت بین  الملل، گسترده  ترین بررسی از افکار عمومی سراسر 
جهان در حوزه ی فساد است. این شیوه ی تحقیق سازمان شفافیت بین  الملل، تجربه ی افراد در مواجهه مستقیم با پرداخت رشوه و نظرات آن  ها نسبت به 
وجود فساد در سازمان  های اصلی كشور خود را منعکس می  كند. یکی از موارد جالب توجه در خصوص بارومتر فساد جهانی این است كه این شیوه، 
بیانگر میزان تمایل افراد جامعه در مبارزه علیه فساد نیز می  باشد. جدیدترین نسخه ی بارومتر فساد جهانی )نسخه ی هشتم( كه پاسخ 114000 نفر در 107 

.(http://www.transparency.org/gcb2013/in_detail) )كشور را در بر می  گیرد، در سال 2013 منتشر شده  است
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هم زمانی تصدی سمت گزینشی و مسئولیت  ها در بخش خصوصی اتخاذ نماید.
 بیان الزامی قانونی ماده و محدوده ی وسیع آن واكنش منفی بسیاری از هیأت های نمایندگی را 
بر  انگیخت. ایاالت متحده ی آمریکا از تأیید متن كنوانسیون در صورت گنجانده  شدن این ماده امتناع 
كرد و به  دنبال حذف آن بود. در نهایت، دیدگاه ایاالت متحده ی آمریکا در مذاكرات، به پیروزی 
دست یافت. بیان قوی ماده ی 10، تعدیل و به نحوی غیرالزام  آور در بند 2 و 3 ماده ی 7 صورت  بندی 

شد:
2 - هریک از كشورهای عضو، همچنین تصویب تدابیر تقنینی و اجرایی را در چارچوب اهداف 
كنوانسیون حاضر و با رعایت اصول اساسی حقوق داخلی خود، جهت عملی كردن ضوابط مربوط به 

اعالم نامزدی برای تصدی و انتخاب به سمت دولتی، مورد توجه قرار خواهد داد.
3 - هریک از كشورهای عضو، اتخاذ تدابیر تقنینی و اجرایی مناسب را در چارچوب اهداف 
كنوانسیون حاضر و با رعایت اصول اساسی حقوق داخلی خود، جهت هر چه شفاف  تر كردن منابع 
مالی فعالیت انتخاباتی نامزدهای سمت  های دولتی و در صورت اقتضاء منابع مالی احزاب سیاسی، 

مورد توجه قرار خواهد داد.
 خروجی مذاكرات بر این امر صحه می  گذارد كه رابطه ی میان پول و سیاست، پیچیده بوده و این امر 
سخت می  نماید كه بدون ایجاد مشوق  ها برای چنین اعمالی، بتوان آن ها را محدود كرد. به   رغم نگرانی 
همگانی و شدید در مورد فساد در فرآیند سیاسی، هیچکدام از اسناد چندجانبه در حوزه ی فساد به 
صراحت به مسأله ی تأمین بودجه ی احزاب سیاسی نمی پردازند و علت آن  هم این است كه این مطلب 
در حوزه  ای )سیاسی( قرار دارد كه مملّو از بی  ثباتی است. در واقع چندین نماینده ی اعزامی به كمیته ی 
ویژه، این سؤال را مطرح ساختند كه آیا مذاكره در مورد چنین موادی با وجود تفاوت  های بسیار در 

نظام سیاسی، عملی بود یا خیر. 
 مسأله ی دیگری كه شایسته است در این گفتار، هرچند به صورت اجمالی، مورد توجه قرار گیرد، 
بحث اجرا، كنترل و نظارت است. كنترل و نظارت، حوزه  ای است كه كنوانسیون سازمان ملل 
متحد علیه فساد ابتکاری از خود به نمایش نگذاشته است. این كنوانسیون، پیرو شیوه ی ضعیف  ترین 
كنوانسیون  های منطقه  ای است كه به دولت  های عضو خود، آزادی عمل بسیاری در مورد تصمیم  گیری 
تجسم بخشیدن كنوانسیون در قوانین ملی آن ها می  دهد. اگر به بررسی ابتکارات چندجانبه  ای كه در 
مقدمه ی كنوانسیون به آن ها اشاره شده است، بپردازیم، به این مهم دست خواهیم یافت كه اجرا، 
نظارت و اعمال، حوزه هایی هستند كه باعث عدم موفقیت اكثر كنوانسیون  ها شده  اند. با این وجود، این 
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امر قابل توجه است كه رئیس سابق كمیسیون مستقل هنگ كنگ علیه فساد )تونی كوک من وای(1  
بیان داشت كه كنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، رویای او بوده كه به واقعیت مبدل شده است؛ 
عالوه   بر   این، روند شکل  گیری بسیاری از قواعد بین  المللی نشان می  دهد كه همواره مسائل سخت و 
غیرقابل بحث در طول زمان به مسائل منعطف و قابل بحث تبدیل شده  اند. باید پذیرفت كه كنوانسیون، 
بیانگر زمان معینی است كه اجماعی حول فساد ایجاد شده است. جامعه ی بین  المللی امیدوار است 
چنین ابتکاراتی موجب ارتقاء مبارزات علیه فساد در سطح جهانی گردند؛ همچنین باید توجه داشت 

كه نهایی  سازی متن این كنوانسیون، آغازی بر مسیر طوالنی تأثیر بر رفتارهای فاسد خواهد بود.
نتیجه گیری

 امروزه نه تنها فساد پدیده  ای نوظهور نیست و محدود به كشور، منطقه ی جغرافیایی، نظام سیاسی 
یا فرهنگ خاصی نمی  شود، بلکه پدیده ی نوظهوری كه در دهه ی اخیر شاهد آن هستیم، مبارزه ی 
بین  المللی با این معضل است. با تسامح می  توان پذیرفت كه جامعه ی بین  المللی، به میزان شایستگی 
پذیرش قوانین مترقی2،   نسبت به عواقب و نتایج اعمال فاسد، واكنش نشان می  دهد. الزم االجرا شدن 
كنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد تنها دو سال پس از تاریخ تصویب و پیوستن 173 كشور به 
آن، نشان دهنده ی چنین فهم مشتركی است. این كنوانسیون نه تنها نویدبخش تغییرات اساسی برای 
مؤسسات ضد فساد است، بلکه امنیت قضایی، عدالت و توسعه را نیز به  دنبال دارد. این سند به   جای 
محدود كردن خود بر رشوه، به جرائم بخش عمومی و خصوصی در مورد اختالس، اعمال نفوذ در 
معامالت، سوءاستفاده از وظایف، ثروت  های نامشروع و ممانعت از اجرای عدالت نیز توجه نموده 
است. جرم  انگاری این اعمال )همان گونه كه در این كنوانسیون پیش  بینی شده  است(، عالوه  بر این كه 
مبنای استواری جهت ایجاد مسئولیت برای دولت  ها ایجاد می  كند، مسیری هموار جهت جلوگیری 
از نقض حقوق بشر را نیز فراهم می  آورد؛ به  عنوان  مثال، توانایی ترویج و حمایت از حقوق مدنی و 
سیاسی، نیازمند مبارزه ی مؤثّر با فساد سیاسی و قضایی است. به  موازات آن، شفافیت، پاسخ گویی و 
دسترسی به اطالعات، مـوجب می  شود افراد جامعه، تصمیمات منطقی )به  عنوان  مثال در اعمال حقوق 
مدنی همچون رأی دادن( اتخاذ كنند. در عین حال، ایجاد چنین امری فرصت  های سؤ  استفاده ی 
سیاست  مداران، نیروی پلیس و قضات را محدود می  كند. هنگامی  كه سازوكارهای پاسخ گویی 
ضعیف است یا وجود ندارد، نقض حقوق بشر به   راحتی اتفاق می  افتد. توانایی جامعه ی مدنی در 
پرداختن   به دو حوزه ی حقوق بشر و فساد، به  وسیله ی میزان احترام، حمایت و اجرای تعّهدات دولت 

1. Tony Kwok Man-wai.
2. Ubi societas, ibi jus.
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در فراهم  آوردن چنین محیطی مورد ارزیابی قرار می  گیرد. بدون وجود چنین محیطی، فعالیت  های ضد 
فساد، همچنین فعالیت  های حقوق بشری، در معرض خطر قرار می  گیرند. از آن جایی كه دولت  های 
طرف كنوانسیون سازمان ملل متحد، علیه فساد تعّهدی مبنی  بر تقویت مشاركت فعال افراد دارند، 
الزم است اطالعات مربوط  به فساد را دریافت و منتشر سازند؛ عالوه   بر   این، جنبه  هایی از كنوانسیون 
سازمان ملل متحد علیه فساد وجود دارد كه یا ابتکاری است و یا ناشی از اسناد گذشته است، كه به 
قدرت آن افزوده شده است. مفاد آن در حوزه ی استرداد اموال، مسیر طوالنی شناسایی موانع اصلی 
بازگرداندن دارایی )كه به  واسطه ی فساد  های كالن خارج شده  اند( را پیموده و بنیان مستحکمی برای 
همکاری بین المللی در این حوزه فراهم آورده است. عالوه بر این، مفاد كنوانسیون در مورد ارتشاء 
بخش خصوصی به بخش دولتی، معیارهایی را كه به وسیله ی كنوانسیون  های گذشته وجود داشته، 

توسعه می بخشد. 
با   این   وجود، بیان این نکته ضروری است كه همچون دیگر موافقت  نامه  های بین  المللی، كنوانسیون 
مریدا نیز با تنش هایی میان استقالل داخلی و الزامات بین المللی دست به گریبان است. در مورد تأمین 
بودجه ی احزاب سیاسی، كنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد به بهترین شکل نشان داد كه این 
مسأله مشکلی است كه احتماالً نیازمند راه  حل  های خالقانه ی خارج از كنترل  های حقوقی است. با 
این وجود، دلسردكننده  ترین جنبه ی كنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، عدم موفقیت آن در 
تجسم بخشیدن به ساز و كار نظارتی قوی است. این امر غیر قابل انکار است كه طراحی ساز و كارهای 
نظارتی كه حاكمیت دولت  های عضو را محدود می  كند، چالشی است كه نیازمند گذر زمان است. 
بااین  وجود، با مروری اجمالی بر اسنادی كه تاكنون در حوزه ی فساد شکل  گرفته اند، می  توان بیان 

داشت كه هیچ  كدام از آن اسناد، همچون كنوانسیون مریدا، جامع و مفصل طراحی نشده  اند. 
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مروری بر همخوانی  ها و ناهمخوانی  های ُحسن جریان امور و اجرای
 صحیح قوانین با توجه به معیارهای نظارت و بازرسی در قانون 

سازمان بازرسی کل کشور

مهدي تقوي قاديكالئي1

اصلي ترین دستگاه ها    ي نظارتي در داخل كشور عبارتند از سازمان بازرسی كل كشور، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسي. 

در این میان و بر اساس اصل 174 قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران، سازمان بازرسي، وظیفه ی نظارت بر ُحسن جریان امور و 

اجراي صحیح قوانین را بر عهده دارد و از این حیث، مهم ترین دستگاه نظارتي كشور محسوب گردیده و داراي بیشترین اختیارات 

در بین دستگاه ها    ي نظارتي است. به لحاظ معني، نظارت بر اجراي صحیح قوانین، یعني نظارت بر این كه آیا قوانین و مقررات از 

سوي مسئولین ومدیران دستگاه ها     به طور صحیح و دقیق مورد اجرا قرار مي گیرد یا خیر؛ لیکن نظارت بر ُحسن جریان امور، عام تر 

از اجراي صحیح قوانین است؛ بدین معني كه در مواردي، قانون و مقررات به نحوي تدوین مي گردد كه اجراي دقیق آن ها موجب 

ُحسن جریان امور نخواهد بود، و در مواردي نیز خالء قانوني وجود دارد، و یا این كه ممکن است سوء جریاني واقع گردد، ولي 

تخلفي واقع نشود. این دو عبارت كلیدی كه در اصل 174 قانون اساسی به عنوان وظایف سازمان بازرسی كل كشور پیش بینی 

شده، در عمل، تمامی فعالیت های سازمان و شاخص های نظارت و بازرسی را تحت تأثیر قرار می دهد.مطابق ماده ی 4 آیین نامه ی 

اجرایي قانون تشکیل سازمان بازرسي كل كشور، شاخص ها و معیارهاي اصلي نظارت و بازرسي در حوزه ها    ي زیر مطرح است: 

1 -  عملکرد دستگاه 2 - عملکرد و رفتار مدیران 3 - اوضاع عمومي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.

با توجه به تنوع عناوین و موضوع هاي مرتبط با هر یک از بخش های فوق، برخی از موارد، تنها براساس ُحسن جریان امور، 

قابل نظارت و بازرسی است، و در مواردی نیز موضوع تنها از حیث اجرای صحیح قوانین می تواند مّد نظر قرار گیرد، ضمن این كه 

در پاره ای موارد نیز “ُحسن جریان امور” و “اجرای صحیح قوانین”، می بایست به طور هم زمان مورد توجه باشد. به هر حال، ُحسن 

جریان امور و اجراي صحیح قوانین، داراي شباهت ها و تفاوت هایی است كه توجه به آن ها جهت انجام صحیح وظایف قانوني 

توسط سازمان بازرسي كل كشور، ضروري است.
واژگان کلیدی: حُسن جریان، امور، قوانین، اجرای صحیح و شاخص ها.

M_taghavi@136.ir ،1. سربازرس گروه بازرسی امور صنعتی
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مقدمه 
براساس فصل یازدهم »قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران« قوه ی قضاییه به عنوان قوه اي مستقل 
و پشتیبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت، تشکیل گردیده است. 
متعاقب آن، درجهت انجام محور سّوم مأموریت هاي قوه ی قضاییه )اصل 156( سازمان بازرسي 
كل كشور براساس حق نظارت قوه ی قضاییه نسبت به ُحسن جریان امور و اجراي صحیح قوانین، 
تشکیل گردید )قانون اساسی - اصل 174(. بازرسي در اصطالح حقوق عمومي به مفهوم نظارتي 
است كه از سوي دولت بر عملکرد مأموران دولتي و ادارات اعمال مي شود و یکي از اساسي ترین 

اركان اداره ی كشورها ست. 
نظارت و بازرسي به عنوان یکي از پایه ها    ي اصول دانش مدیریت است. تدوین روش هاي نوین، 
تصویب قانون متناسب و مترقّي جهت مبارزه با فساد، حمایت از حقوق شهروندي، ارتباط بین مردم 
و دولت، پیشگیري از تخلّفات و جرایم، ُحسن جریان امور، اصالح ساختار و روش ها و تقویت  و 
كارآمد نمودن مدیریت كشور، توجه به این امر را افزایش مي دهد. سازمان بازرسي با ارائه ی پیشنهاد 
و تذكر دادن به مدیران و مسئوالن اجرایي، از وقوع تخلّفات و جرایم و یا سوء جریان، جلوگیري 

مي نماید. 
بازرسي به دالیل عقلي و شرعي ضروري است و عقل سلیم و خالي از گرایش هاي نفساني، وجود 
بازرسي را تایید مي كند. در شرع مقدس اسالم نیز به دالیلي از جمله رعایت عدالت و جلوگیري از 

تکاثر طلبي در آیات و روایات، به وجود بازرسي تأكید شده است. 
همان طور كه ذكر گردید، در اصل 174 )قانون اساسي(، سازمان بازرسي كل كشور جهت نظارت 
بر ُحسن جریان امور و اجراي صحیح قوانین تشکیل شده، اما قید ُحسن جریان امور موجب شده تا با 
تفسیر هاي گوناگون از این واژه، حیطه ی عملکرد سازمان، متغیّر گردد. به هر حال، نظر به این كه در 
متن قانون، نظارت بر ُحسن جریان امور در كنار و مقدم بر اجراي صحیح قوانین آمده، بدیهي است 

تبیین منظور قانون گذار از این واژه، بسیار مهم و ضروري است.
نکته ی قابل توجه این كه نمی توان مرز مشخصی برای »ُحسن جریان امور« و »اجرای صحیح 
قوانین« در نظر گرفت، و در بسیاری از موارد، شاخص ها و معیارهای نظارت و بازرسی به گونه ای 

است كه برای نظارت وبازرسی صحیح توجه هم زمان به هر دو مبحث ضرورت دارد.
مروری بر وظایف سازمان بازرسي كل كشور 

بر اساس »قانون تشکیل سازمان بازرسي كل كشور«، این سازمان، نظارت بر ُحسن جریان امور و 
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اجراي صحیح قوانین را در دستگاه ها    ي اداري به شرح زیر عهده دار مي باشد: 
كلیه ی وزارتخانه ها     و ادارات و نیرو هاي نظامي و انتظامي و مؤسسات و شركت هاي دولتي و 
شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آن ها و دفاتر اسناد رسمي و مؤسسات عام المنفعه و نهادهاي 
انقالبي و سازمان هایي كه تمام یا قسمتي از سرمایه  یا سهام آن ها متعلق به دولت است، یا دولت به 
نحوي از انحاء بر آن ها نظارت و یا كمک مي نماید، و كلیه ی سازمان هایي كه شمول قانون نسبت به 

آن ها، مستلزم ذكر نام آن ها ست. 
همان گونه كه مالحظه مي گردد، سازمان بازرسي كل كشور از هیچ جهت، نه از نظر نوع رسیدگي 
و یا دستگاه تحت رسیدگي، محدودیت ندارد و از امکان نظارت بر تمام دستگاه ها    ي دولتي، حتي 
دستگاه ها    یي را كه دولت به نحوي از انحا برآن ها نظارت و یا كمک مي نماید، برخوردار است، و به 
لحاظ نوع رسیدگي نیز محدود به نظارت مالي نبوده و ضمن نظارت بر اجراي صحیح تمام قوانین 

كشور، نظارت بر ُحسن جریان امور را نیز عهده دار مي باشد. 
شایان ذكر است برای تبیین موضوع و شناسایی دقیق شاخص ها و معیارهای نظارت و بازرسی، در 
هر یک از بخش های »ُحسن جریان امور« و »اجرای صحیح قوانین«، ضرورت دارد ابتدا شباهت ها و 
تفاوت های هر یک از این دو بخش، مشخص گردد؛ بنابراین در ادامه به این موضوع پرداخته شده 

است.
همخوانی ُحسن جریان امور و اجراي صحیح قوانین 

در علم حقوق، فرض برآن است كه قوانین توسط قانون گذار عاقل و بالغ وضع شده، و مطالعات 
الزم جهت وضع آن به عمل آمده، به نحوي كه اجراي دقیق آن موجب مي گردد تا امور مربوط به 
نحو صحیح و قابل قبول و مطابق با شرع و منطق، انجام گیرد. مطلب مذكور به این معني است كه 

اجراي صحیح قانون درست، موجب ُحسن جریان امور مي شود.
با توجه به تعریف فوق، در واقع چنان چه قانون و مقررات درست و مطابق با اصول مربوط و توسط 
افراد واجد شرایط وضع شده باشد، اجراي آن، موجب ُحسن جریان امور مي شود؛ در واقع اجراي 
صحیح قانون و مقررات مناسب، به عنوان وجه اشتراک ُحسن جریان امور و اجراي صحیح قوانین 

مطرح است. 
در این گونه موارد، چنان چه سازمان بازرسي كل كشور و بازرسان آن سازمان در دستگاه تحت 
نظارت و بازرسي، نحوه ی اجراي قانون را مد نظر قرار  دهند، به تبع آن، نظارت بر ُحسن جریان امور 
نیز تحقق پیدا مي نماید، و بالعکس در مواردي كه براي آن ها قانون و مقررات صحیح و مناسب 
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توسط افراد واجد شرایط وضع شده باشد، اگر نظارت بر ُحسن جریان امور مورد توجه قرارگیرد، 
درعمل، نظارت بر اجراي صحیح قانون نیز انجام شده است. 

در چنین مواردي، چنان چه عملکرد دستگاه و مدیران مربوط مطابق با قانون و مقررات نبوده و 
منجر به ُحسن جریان امور نگردد، تخلّف از اجراي قانون و مقررات محسوب مي گردد و مستحق 
پیگرد است، كه به تناسب قانون و مقررات مربوطه، مي بایست به هیأت هاي رسیدگي به تخلّفات 

اداري و یا محاكم معرفي شوند.
ناهمخوانی  های ُحسن جریان امور و اجراي صحیح قوانین 

مواردي كه موجب بروز ناهمخوانی میان ُحسن جریان امور و اجراي صحیح قوانین مي گردد، 
عبارتند از:

1. قانون وضع شده، نامناسب یا نا صحیح اجرا می گردد؛
2. قانون وضع شده، نارسا بوده و تمام جوانب امر را پوشش نمي دهد؛

3. قانوني وضع نشده، و در آن ارتباط، خأ قانوني وجود دارد؛
4. قانون وضع شده، مناسب و به نحو صحیح انجام مي شود، لیکن با دقتی بیشتر در اجرا مي توان 

طوري عمل نمود كه ُحسن جریان در سطوح باالتری جاري گردد.
قانون خوب، اجرای بد و ُحسن جریان امور

در مواردي، قانون ومقررات موجود است، ولي به دالیل مختلف از جمله اجرای ناصحیح توسط 
مجریان، واجد شرایط نبودن قانون گذار، عدم توجه به اصول قانون گذاري، عدم مطالعه و بررسي 
كافي و مناسب و یا گذشت زمان طوالني از تصویب قانون و تغییر شرایط، اجراي صحیح آن، 
موجب ُحسن جریان امور نمي گردد، و چنان چه در رابطه با موارد مشابه تنها نظارت بر اجراي صحیح 
قوانین مدنظر قرارگیرد، وظیفه ی سازمان مبني بر توجه به ُحسن جریان امور، متوقف مي ماند، و در 
واقع، نظارت به نحوي انجام شده كه به طور عملی، گشایشي در امور دستگاه و یا مردم صورت 

نمي پذیرد.
در این ارتباط، سازمان مي باید از حیث ُحسن جریان، امور دستگاه را مورد نظارت قراردهد و 
ایرادهاي قانوني را با رعایت الزامات و مراحل قانوني به مراجع مربوط، متذكر گردد تا قوانین و 

مقررات مربوط، مورد اصالح قرار گیرد. 
به عنوان نمونه، برخي دستگاه ها     از قوانین و مقررات مربوط به ترک تشریفات مناقصه، سوء استفاده 
مي نمایند، به نحوي كه عموم معامالت خود را از طریق ترک تشریفات و بدون برگزاري مناقصه، 
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انجام مي دهند. این اقدام، غیرقانوني نیست، ولي غیرمعقول است و ُحسن جریان امور در آن لحاظ 
نمي گردد. در این گونه موارد، سازمان بازرسي با ارائه ی پیشنهاد اصالحي، به دستگاه ها    ي تحت 
نظارت و بازرسي توصیه مي نماید به نحوي عمل نمایند كه بیشتر معامالت با برگزاري مناقصه و 
مزایده، صورت پذیرد و تنها در موارد اضطراري، ترک تشریفات اعمال شود؛ همچنین در قوانین 
متعدد، تبصره ها    یي لحاظ شده كه با استناد به آن ها     مي توان تمام و یا بخشی از قانون را اجرا ننمود. در 

این موارد نیز دستگاه ها   عموماً تبصره ها   را مدنظر داشته و قانون را اجرا نمي نمایند.
سازمان در این موارد با استناد به این كه تبصره ها   براي حالت ها و شرایط ویژه پیش بیني شده و 
موارد استثنا نمي تواند از حّد متعارف خارج گردد، طي پیشنهادهاي اصالحي، موضوع را به دستگاه 

مربوطه، متذكر مي گردد.
قانون بد و ُحسن جریان امور

در مواردي، قانون و مقررات وجود دارد، ولي به دالیل مختلف، از جمله عدم توجه به تمام زوایاي 
امر و یا گذشت زمان و تغییر شرایط، قانون و مقررات موجود، تمام جوانب موضوع را پوشش 

نمي دهد؛ بنابراین اجراي صحیح قانون، متّضمن ُحسن جریان امور نخواهد بود.
توضیح این قسمت نیز عیناً مطابق با بند قبلي بوده، و سازمان مي بایست ضعف هاي موجود را با 
رعایت الزامات و مراحل قانوني، به مراجع مربوطه، متذكر گردد تا اصالحات الزم به روي قوانین و 

مقررات مربوطه، اعمال شود.
به عنوان نمونه، قانون نظارت بر سفر هاي خارجي كاركنان دولت، براي كنترل سفر هاي خارجي و 
كاهش هزینه ها  ي غیر متعارف و غیرضروری دولت، همچنین صرفه و صالح كشور تصویب شده 

است.
فرض نماییم كه مناقصه ای بین المللي در حال برگزاري است، و یک شركت خارجي بنا به 
دالیلي قصد دارد خط تولید یا تولیدات و یا ماشین آالت و تجهیزات خود را زیر قیمت جهاني به 
فروش رساند، كه حسب تصادف، این تجهیزات، تولیدات و یا خط تولید، مورد استفاده یکي از 
شركت هاي دولتي است. مدیر دولتي نیز به محض اطالع از موضوع، براي متخّصصین و كارشناسان 
خود از هیأت نظارت بر سفر هاي خارجي كاركنان دولت، تقاضاي مجوز نموده، لیکن مجوز در 
وقت مقرر و زمان برگزاري مزایده ی بین المللي صادر نمي گردد؛ حال مدیر دولتي دو امکان پیش رو 
دارد: الف: از سفر كاركنان خود به خارج از كشور و شركت در مناقصه ی بین المللي خود داري 
نماید ب: با مسئولیت خود، كاركنان را اعزام و در مزایده شركت نماید، و پس از انجام سفر، مجوز 
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اخذ گردد. بدیهي است چنان چه فقط رعایت قانون مدنظر باشد، راه اول قابل اجرا است، لیکن ُحسن 
جریان امور و صرفه  و صالح شركت دولتي و كشور كه همانا خرید تجهیزات و ماشین آالت و خط 
تولید مورد نیاز با قیمت مناسب و كمتر از قیمت جهاني، رعایت نمي گردد، در حالي كه به طور قطع 

و یقین، قانون گذار در تصویب قانون، رعایت صرفه و صالح كشور را مّدنظر داشته است.
در این گونه موارد، مي توان با كمي اغماض و به منظور ُحسن جریان امور، از عدم رعایت تّقدم و 

تأّخر در انجام مأموریت و اخذ مجوز، صرف نظر نمود.
نبود قانون و ُحسن جریان امور

در مواردي بنا به دالیل مختلف، از جمله جدید بودن موضوع، هیچ قانون و یا مقرراتي وضع 
نگردیده؛ بنابراین چنان چه سازمان تنها به اجراي صحیح قوانین توجه نماید، در رابطه با این گونه 
امور، هیچ نظارتي را اعمال نخواهد نمود، و دستگاه ها  ي اجرایي در این گونه موارد مختار به عملکرد 
سلیقه اي خواهند بود؛ لیکن چنان چه نظارت بر ُحسن جریان امور، مورد توجه قرارگیرد، كلیه ی 
موارد و حتي آن جایي كه قانون مسکوت است، تحت نظارت و بازرسي قرار مي گیرد، و سازمان 
مي تواند در ارتباط با آن، نسبت به ارائه ی پیشنهاد مناسب از جمله وضع قوانین و مقررات الزم، اقدام 

نماید. 
به عنوان مثال، تا پیش از این، قانونی تحت عنوان حمایت از حقوق مصرف كنندگان خودرو وجود 
نداشته، لیکن سازمان به منظور ُحسن جریان امور، همواره و به طور مکّرر در پیشنهادهاي اصالحي 
خود براین نکته تأكید داشته، و پیشنهادهایي ارائه مي نمود تا به موجب آن، حقوق مصرف كنندگان 

خودرو رعایت گردد. 
قانون خوب، اجرای خوب  تر، ُحسن جریان امور در سطحی باالتر

در مواردي، قانون به طور مناسب وتوسط افراد واجد شرایط وضع شده و دستگاه نیز به طور 
صحیح آن را اجرا مي نماید، به نحوي كه موجب ُحسن جریان امور گشته است؛ لیکن چنان چه 
برخي شرایط و موارد جزئي دیگر مدنظر و توجه قرار گیرد و دقت بیشتري در این ارتباط اعمال 

شود، دستگاه مي تواند به نحوي عمل نماید تا ُحسن جریان امور، چهره  ای جاري گردد.
مصداق این بند، تمامي قوانین و مقرراتي است كه به نحو احسن و با رعایت تمامي جوانب وضع 
گردیده كه با رعایت بهتر آن ها و اجراي دقیق تر، ُحسن جریان امور در سطحی باالتر اجرا مي گردد.

شاخص ها و معیارهاي نظارت و بازرسي در قانون سازمان بازرسی کل کشور
براساس ماده ی 4 آیین نامه ی اجرایي قانون تشکیل سازمان بازرسي كل كشور، اَهّم نکات مورد 
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توجه براي تدوین برنامه و انجام نظارت و بازرسي هاي مستمر در سه حوزه به قرار زیر است:
1- عملکرد دستگاه

1--1 تناسب ساختار با مأموریت و وظایف دستگاه؛
1--2 انجام برنامه ها   و طرح ها؛
1--3 درجه ی رشد و ارتقاء؛

1--4 درجه ی نیل به اهداف تعیین شده در سیاست ها و برنامه ها  ي مصوب؛
1--5 شناسایي نقاط قوت و ضعف؛
1--6 شناسایي فرصت ها و تهدیدها؛

1--7 مفاسد اداري؛
1--8 مفاسد مالي

-2 عملکرد و رفتار مدیران
2--1 اصول مدیریت؛
2--2 استفاده از منابع؛

2--3 ایجاد تحّول؛
2--4 به كارگیري فناوري هاي نوین در جهت تسریع و تسهیل در امور؛

2--5 صّحت عمل؛
2--6 ُحسن شهرت؛

2--7 انضباط؛
2--8 مسئولیت پذیري؛

2--9 پاسخ گویي؛
2--10 رعایت حقوق مردم؛

2--11 رعایت اخالق حرفه اي؛
2--12 رعایت شئون اسالمي.

-3 اوضاع عمومي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
3--1 پیشرفت اجراي برنامه ها  ي توسعه بخشي ، استاني؛

3--2 رشد اقتصاد ملي؛
3--3 سرمایه گذاري؛
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3--4 رقابت پذیري؛
3--5 اشتغال زایي؛
3--6 تراز تجاري؛

3--7 فاصله ی دهک هاي اجتماعي؛
3--8 فرهنگ گردشگري؛

3--9 آموزش و تربیت؛
3--10 بهداشت؛

3--11 سالمت و رفاه اجتماعي.
موارد مذكور با توجه به جامع بودن، تقریباً تمامي شاخص ها و معیارهاي بازرسي را تحت پوشش 

قرار مي دهد.
همان گونه كه مشاهده مي گردد، شاخص ها و معیارهاي موجود، بسیار كالن و گسترده است و هر 
یک از آن ها نیز داراي ابعاد و جهات مختلفي است به نحوي كه اگر در آن حوزه قانون گذار در 
جهت وضع قانون اقدام نموده باشد، تنها بخشي از آن حوزه را مي تواند قانون مند نماید؛ بنابراین به 
طور حتم، ابعاد و حوزه ها  ي دیگري باقي خواهد ماند كه نمي توان براساس قوانین مصوب، بر آن ها 
نظارت و بازرسي اعمال نمود، و تنها مي بایست از جهت ُحسن جریان امور، موضوع را مورد توجه 

قرار داد.
با عنایت به توضیح فوق، شاخص ها و معیارهاي نظارت و بازرسي، به سه بخش عمده تفکیک 

مي گردد:
الف- بخش اول مواردي است كه در رابطه با آن ها هیچ قانوني وضع نگردیده و بنابراین نظارت 
و بازرسي براساس »اجراي صحیح قوانین« در این موارد، موضوعیت ندارد و سازمان مي بایست به 
لحاظ »ُحسن جریان امور«، نظارت و بازرسي خود را اعمال و انجام تکالیف و وظایف و عملکرد 
دستگاه ها   و مسئولین و مدیران و كاركنان آن ها را بررسي نماید. از مصادیق این گروه مي توان به 

موارد ذیل اشاره نمود: 
1 : شناسایي فرصت ها وتهدیدها )بند 6-1(

بدیهي است كه در این ارتباط، هیچ قانون و مقرراتي وضع نشده و اصوالً این مبحث داراي وصف 
مجرمانه نیست، لیکن سازمان با استفاده از توان تخّصصي خود و براساس اختیار قانوني مبني بر 
بررسي ُحسن جریان امور، مي تواند با انجام مطالعه ی دقیق و كارشناسي، فرصت ها و تهدیدهاي 
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دستگاه مورد بررسي را استخراج نموده، و راهکارهاي الزم را جهت بهبود امور، ارائه نماید.
2 : ایجاد تحّول )بند 3-2(

در این قسمت نیز باید به تکرار مطالب مورد پیشین پرداخت؛ چون در این ارتباط، قانون و مقررات 
خاصی وجود ندارد. 

3 : پیشرفت اجراي برنامه ها   و توسعه بخشي، استاني )بند 1-3(
در برخي موارد، برنامه ها   و راهبردها به منظور تبیین مسیر و نحوه ی رسیدن به هدف، تدوین می  شوند 
و در بسیاری موارد، ضمانت اجرای روشنی برای آن ها وجود ندارد؛ بنابراین در این محدوده نیز 
سازمان بازرسي تنها به لحاظ بررسي ُحسن جریان امور مي تواند به موضوع ورود نماید. نکته ی قابل 
توجه این كه نه تنها با رسیدگي سازمان، نارسایي ها و مشکالت و ضعف ها استخراج مي شود، بلکه 
با ارائه ی پیشنهاد مناسب توسط سازمان، در عمل، نوعي ضمانت اجرا براي این برنامه ها   و راهبردها 

ایجاد مي گردد؛ چرا كه پیشنهاد سازمان، الزم االجرا است.
توضیح این كه براساس تبصره ی ذیل ماده  ی 10 قانون تشکیل سازمان بازرسي كل كشور، عدم 
اجراي پیشنهادهاي قانوني سازمان بدون عذر موجه، با رسیدگي و احراز در دادگاه صالح، مشمول 

مجازات ماده ی )576( قانون مجازات اسالمي خواهد بود.
ب - بخش دوم، مواردي هستند كه در آن حوزه، قانون وضع گردیده، لیکن به دلیل گستردگي 
موضوع، امکان تحت پوشش قراردادن تمامي حوزه  وجود نداشته؛ بنابراین در این ارتباط مي بایست 
به طور هم زمان از »ُحسن جریان امور« و » اجراي صحیح قوانین« بهره برد؛ به این ترتیب كه در 
بخش هایي كه براي آن ها قوانین و مقررات الزم وضع شده، عملکرد دستگاه در اجراي صحیح 
قوانین مورد بررسي قرار گیرد، و چنان چه در رابطه با موضوع تحت رسیدگي، قانون یا مقرراتي 
وجود نداشته باشد، عملکرد دستگاه به لحاظ ُحسن جریان امور، مورد توجه قرار گیرد. از مصادیق 

این بخش مي توان به این موارد اشاره نمود:
1 : مسئولیت پذیري )2-8(؛

2 : رعایت حقوق مردم )2-10(؛
3 : سالمت و رفاه اجتماعي )11-3(.

ج- بخش سوم مواردي هستند كه به دلیل اهمیت موضوع و یا سابقه ی طوالني مدت ایجاد شدن 
مراودات مرتبط با آن، به مرور زمان، قوانین و مقررات زیادي در آن حوزه تدوین و تصویب شده، 
و تقریباً تمامي جهات موردنظر را پوشش مي دهد. در این ارتباط، سازمان عموماً مي بایست اجراي 

مروری بر همخوانی  ها و ناهمخوانی  های ُحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین با ... 
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صحیح قوانین را مدنظر قرار دهد. از مصادیق این بخش مي توان به این موارد اشاره نمود:
1 : مفاسد اداري )بند 1-7(؛

2 : مفاسد مالي )بند 8-1(.
شایان ذكر است كه در این ارتباط، توجه به همخوانی  ها و ناهمخوانی  های ُحسن جریان امور و 
اجراي صحیح قوانین كه در بخش های قبل برشمرده شد، ضرورت دارد و بدیهي است نمي توان 
خط مشتركي براي جدایي این دو مبحث، ایجاد نمود و همواره مي بایست اجراي صحیح قوانین و 
ُحسن جریان امور به طور هم زمان و با یک درجه ی اهمیت، مورد توجه و نظر بازرس باشد، تا بتواند 
ضمن لحاظ نمودن مصالح كشور، بهترین و مناسب ترین رسیدگي را انجام داده و با تنظیم بهترین 

گزارش، پیشنهادهاي مناسب و كارگشا، ارائه نماید.

جمع بندي و تحلیل 
الف:همخوانی  ها و ناهمخوانی  ها

با توجه به مطالب مذكور، سازمان بازرسي كل كشور، اصلي ترین دستگاه نظارتي كشور است كه 
محدودیتي به لحاظ نوع رسیدگي ندارد و مي تواند نحوه ی عملکرد دستگاه ها  ي مشمول را از حیث 
اجراي صحیح قوانین و مقررات، مورد نظارت و بازرسي قرار دهد، و فراتر از آن، مسئولیت نظارت 

بر ُحسن جریان امور را نیز عهده دار است. 
در ارتباط با محدوده دستگاه ها  ي تحت نظارت و بازرسي نیز بیشترین حوزه را بر عهده دارد، 
به طوري كه حتي دستگاه ها  یي كه به نحوي از انحا، دولت برآن ها كمک و یا نظارت مي نماید، 

مشمول قانون سازمان بازرسي كل كشور مي شوند. 
در ارتباط با وظایف، مسئولیت ها و اختیارات سازمان بازرسي كل كشور، توجه به مفهوم ُحسن 
جریان امور و اجراي صحیح قوانین و نقاط اشتراک و افتراق آن ها، ضروري است. به نظر نگارنده، 
در مواردي كه قانون و مقررات به طور صحیح و مناسب و توسط افراد واجد شرایط وضع شده 
باشد، ُحسن جریان امور و اجراي صحیح قوانین، دارای همخوانی با یک دیگرند؛ یعني اجراي 
صحیح قانون، موجب ُحسن جریان امور مي گردد و یا چنان چه ُحسن جریان امور در نظر باشد، 
در واقع قانون نیز به نحو صحیح، اجرا مي شود. در مواردي كه قانون، نامناسب، ناقص و یا مسکوت 
باشد، ُحسن جریان امور و اجراي صحیح قوانین با هم ناهمخوانی دارند؛ بدین معني كه الزاماً اجراي 
صحیح قانون موجب ُحسن جریان امور نمي گردد، و یا بالعکس، موجب اجراي صحیح قانون 



159

محسوب نمی شود، ضمن این كه در مواردي نیز قانون به نحو مناسب اجرا مي گردد، اما توجه بیشتر 
و رعایت برخي امور جزئي، موجب مي شود تا ُحسن جریان امور، بیش از پیش جاري شود. 

كوتاه سخن، عموم پیشنهادهاي اصالحي سازمان كه در ِختام گزارش ها ارائه مي شود، در جهت 
ُحسن جریان امور است و درصد باالیي از پیشنهادها، ِختام گزارش هاي سازمان را در برمي گیرد؛ 
بنابراین مسئولیت سازمان بازرسي كل كشور از حیث نظارت بر ُحسن جریان امور، بسیار خطیر است 
به نحوي كه با كمي تأمل مي توان گفت، این امر نسبت به نظارت بر اجراي صحیح قوانین، مهم تر 

بوده و تأثیر گذاري آن در اصالح دستگاه ها  ي تحت نظارت و بازرسي، بسیار بیشتر است. 
ب : شاخص ها و معیارها

مطابق ماده ی 4 آیین نامه ی اجرایي قانون تشکیل سازمان بازرسي كل كشور، شاخص ها و معیارهاي 
اصلي نظارت و بازرسي در حوزه ها  ي زیر مطرح است: 

1. عملکرد دستگاه؛
2. عملکرد و رفتار مدیران؛

3 . اوضاع عمومي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.
با توجه به تنوع عناوین و موضوع هاي مرتبط با هر یک از موارد فوق، شاخص ها و معیارهاي 

نظارت و بازرسي به سه بخش عمده، قابل تفکیک است:
بخش اول : مواردي كه در رابطه با آن ها هیچ قانوني وضع نگردیده و نظارت وبازرسي در حوزه ی 
اجراي صحیح قوانین در این موارد موضوعیت ندارد و سازمان مي بایست به لحاظ » ُحسن جریان 

امور«، نظارت وبازرسي قانوني خود را اعمال نماید.
بخش دوم : مواردي كه در آن حوزه قانون وضع گردیده، لیکن به دلیل گستردگي موضوع، 
امکان تحت پوشش قراردادن تمامي حوزه وجود نداشته است؛ بنابراین در این ارتباط مي بایست به 

طور هم زمان از »ُحسن جریان امور« و » اجراي صحیح قوانین« بهره برد.
بخش سوم : مواردي كه به دلیل اهمیت موضوع و یا سابقه ی طوالني ایجاد شدن مراودات مرتبط 
با آن، به مرور زمان، قوانین و مقررات زیادي در آن حوزه تدوین و تصویب شده، و تقریباً تمامي 
جهات موردنظر را پوشش مي دهد. در این ارتباط، سازمان، عموماً مي بایست »اجراي صحیح قوانین« 

را مّد نظر قرار دهد.

مروری بر همخوانی  ها و ناهمخوانی  های ُحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین با ... 
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Explaining the Relationship between Job Satisfaction and 
Corruption  of Bureaucracy; Policy Recommendations

Vahid Araei. Ph.D
Mahmood Araei

      

Equipping the committed and skilled human resources and con-
tinuous increase of their skills ensures the success of public orga-
nizations. Benefiting from job satisfaction, employees can use the 
correct and timely decisions to improve their financial assets and re-
duce corruption. This paper has used the descriptive and analytical 
methods to examine the relationship between job satisfaction and 
Corruption. Final results suggest that the recognition and enforce-
ment of the factors affecting the promotion of job satisfaction such 
as Social and cultural factors (Culture of the society, Organizational 
Culture Education, Motivation and etc) Economic and political fac-
tors (Organizational situation in the country, Economic and admin-
istrative systems, The political system based on the transparency 
and participation in decision-making) Human factors and person-
ality (Personality Characteristics of Managers, Access to scientific 
information, Use of specialized human resources) Administrative 
and organizational factors (Internal factors, Technology, Effective 
leadership and management and etc.) Can reduce corruption and 
consequently increase the productivity of the organization.

Keywords: job satisfaction, corruption, theory, policy recom-
mendations.



Volume 6

Number 21

Autumn 2014

 

 

Abstract

Evaluation

Knowledge

Quarterly

The Proportion of  Organizational-Managerial Factors 
and Administrative  Financial Corruption in Government 

Organizations 

Reza MoradiHaghighat
Hassan Tabyanian

Emergence of corruption is as old as human history. It has also a 
direct relation with the development of the political system in such a 
way that would disrupt the political system of the country. In a corrupt 
bureaucracy Employees are abusing of their position. They prevent 
the development of healthy competition and social justice.

Studies show that the roots of corruption should be sought in the 
socio-economic, political and cultural factors. Some of these fac-
tors include: ambiguities in the rules and regulations, the quality of 
administrative affairs, wages in the public sector, the rewards and 
punishments system and organizational supervision. Given the im-
portance of a healthy administrative system, The authors have tried 
- using historical and descriptive research – to Examine the concept 
of corruption, its causes and effects.

Keywords: official corruption-financial, governmental organi-
zation, management and organizational factors, administrative 
violations
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The Role of Ethical Values in Improvement of Governance and 
Reduce Inefficiency in Religious Texts  

GholamHossein Karami
MohammadAli Heidari

Mohammad Bagherzadeh

In the Islamic Republic of Iran, the first motivation for Employees is 
offering service to people while carrying out the commands of God. 
Thus, the success in accomplishing tasks is the fulfillment of the 
goals of Divine rule.

The Islamic republic of Iran’s goal is to serve people and to achieve 
this goal, competent and qualified staff is needed. So one of the fea-
tures of the Islamic Republic is the quality of human resources in the 
government. This paper based on the Koran, Nahjul Balagheh, and 
other religious books and hadith narrations, intends to review Islamic 
perspective on authorities ethic and fighting corruption. For this pur-
pose, the duties of the State, managers and Employees to create a 
healthy state in thirteen paragraphs are summarized.

Key Words: Work ethic, Koran, Nahjul Balagheh, hadith nar-
rations
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A Study of the Relationships between Human Capital 
Accumulation and Income Distribution in Iran

Asghar Sepahban Gharebaba

Theorethical explaination and experimental tests of the relations of macro-
economic variables and income distribution is critical issue for policy makers 
and economic planners particularly in developing countries. Accumulation 
of human and social capital are keys elements of economic growth and so 
they might influence the distribution of income. Accumulation of human capital 
depends on both internal and external parameters. Many argue that accu-
mulation of human and social capital have positive social externalities. They 
substantially increase the ability of individuals and firms. Thus accumulation 
of human and social capital might augment the economic growth and conse-
quently reduce the income inequality.
This research attempts to survey the relations between income distribution، 
human capital، social capital، economic growth، and inflation in Iran for the 
period of 1959-2007. This paper analyzes the relations between human cap-
ital، social capital، economic growth، price inflation and income inequality 
during 1959 to 2007 by the help of five steps cointegration approach of Jo-
hansson and Vector Error Correction Model (VECM).
Paper’s results show that in the long term an increase in human capital accu-

mulation and social capital accumulation reduce significantly income inequal-
ity of Iran. While the economic growth and price inflation increase significantly 
income inequality. In addition,in long run، Islamic revolution has reduced the 
income inequality، while the imposed war has had a significant negative effect 
on it. Finally، in the long term، accumulation of human capital has had the most 
important effect on improving equality of income of the country. 

Keywords: Human Capital، Social Capital، Iincome Distribution، 
Cointegration، Vector Error Correction Model (VECM). JEL Classifi-
cation: J24، O43، I28، H55.
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Applicable Models and Strategies for
Anti-Corruption 

Nahid Naseri
Shahin Naghashian

Implementation of the Convention Against corruption (UNCAC) 
requires each state to have one or more body for preventing and 
combating of corruption. Developing countries due to differences in 
methods of governance have no particular model for establishment 
of such a body. To establish an anti-corruption agency in Iran, given 
the legal, social and political requirements, different models should 
be evaluated. The government can assign all its power and respon-
sibility of preventing and combating corruption to an organization or 
distribute them among several bodies. This paper reviews the mod-
els that are used by organizations to combat corruption and acquaint 
officials with new strategies for developing formal institutions to fight 
corruption and With regard to the Convention Against corruption 
(UNCAC) offers a model.
Key Words:  Model, Strategy, Anti-Corruption, Enforcement 

Strategy, Prevention Strategy.
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Evaluation of the United Nations Convention Against Corruption 
within the Framework of International System of Human Rights 

Hossein Sepahsara

Corruption is a global phenomenon. It is a problem that affects both 
developed and developing countries to varying degrees. Corruption 
affects the functionality of the state and equality of life of its citizens، 
undermining the institutions and values of democracy، ethical values 
and justice and jeopardizing sustainable development and the rule 
of law. However، in many countries، corruption is seen as a problem 
with the administrative or economic nature. UN convention against 
corruption in such circumstances، with awareness of corruption as 
a transnational issue، was adopted. Major aspects of fighting cor-
ruption were considered. High expectations and intense optimism 
surrounded this latest addition to the multilateral initiatives against 
corruption. The UN Secretary-General asserted that the Convention 
‘can make a real difference to the quality of life of millions of people 
around the world’. This article، within the framework of international 
system of human rights will evaluate those part of UN convention 
against corruption that Reflects a common concern of human rights 
and anti-corruption activists.
Key words: Corruption، Human Rights، Sustainable develop-

ment، Political Stability، Democracy. 
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Review of Consistency and Inconsistency in the Quality 
and the Correct Implemention of Laws by the Standards of 

Supervision and Inspection of General Inspection Organization 

Mehdi TaghaviGhadikalaee

The main regulatory bodies in Iran are general inspection 
organization (GIO), bureau of accountancy and auditing organization. 
According to Article 174 of the constitution, the General Inspection 
organization has the duty of supervising the optimal process of 
Affairs and the correct and proper implementation of laws.

 Optimal process of Affairs is more general than the correct 
implementation of laws. This means that the implementation of 
some rules, does not lead to optimal process of Affairs. On the 
basis of indicators for monitoring and inspection standards in some 
cases only the proper implementation of laws and sometimes 
optimal process of Affairs are considered Or both of them are 
simultaneously taken into consideration. This paper discusses the 
similarities and differences between these two concepts.
Keywords: Optimal process of Affairs, the correct 

implementation of laws, indicators for monitoring, inspection 
standards 
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