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سخن مدیر مسئول

به نام آن که جان را فکرت آموخت

از جمله اصطالحاتی که در سال های گذشته بر سر قلم نویسندگان و دانشگاهیان و بر سر زبان 
مجریان و مسئوالن در کشورهای مختلف افتاده، اصطالح تحقیقات دلیل- بنیان است. معنای مستفاد 
از این اصطالح به بیانی ساده، این است که مبنای تصمیم گیری ها و سیاستگذاری ها باید تحقیقات 
دقیق، قابل اعتماد و مستند باشد. رواج این اصطالح در محافل علمی، به تدریج رو به فزونی گذاشته 
است و امروزه به عنوان یک اصل بدیهی مورد تأیید و تأکید می باشد. بر این مبنا، فصلنامه دانش ارزیابی 
به عنوان فصلنامه تخصصی دستگاه نظارت و بازرسی کشور، کوشیده تا در هر شماره، مجموعه ای 
از نوشته ها را نه به قلم نویسندگان بلکه به قلم محققانـی که اغلب در میـدان تحقیق، حضور داشته و 
به استخـراج نتایج پرداخته اند، برای بهره برداری خوانندگان در اختیار قرار دهد. این ویژگی فصلنامه 

حاضر، آن را یک قدم به مجموعه های تحقیقاتی دلیل- بنیان نزدیک تر می سازد.

شماره پیش روی خوانندگان دانش دوست، حاصل کار جمعی از همکاران این عرصه در کنار 
محققان حوزه های مربوط است و همچون دیگر نوشته های این مجموعه در سال های پیشین، در 
پی ملموس تـر کردن مسایل موجـود در حوزه های نظارت و بازرسی،   ارتقاء آگاهی و فراهم تـر 

کـردن زمینـه های بروز خالقیت و نوآوری در عرصه های مذکور است.

مانند همیشه، پیشنهادها و انتقادهای خوانندگان ارجمند، به دیده منت پذیرفته شده و طی کردن 
راه های آتی را سهل تر خواهد نمود.

                                                                                                 بـمنـه  وکـرمــه 
                                                                                   ناصر سراج                                                                                                                              
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راهکارهای برون رفت از چالش فساد اداری در شهرداری تهران

 با استفاده از دو رویکرد ساختاری و فرآیندی

بهشته تاج الدین1
حسین اجاقی2

این تحقیق با شناســایی مولفه ها و  مصادیق فســاد اداری در شــهرداری تهران، ســعی در ارایه راه حل ها و 
راهکارهایی مناسب جهت کاهش فساد اداري دارد. تحقیق حاضر این پرسش را دنبال می کند که فرایند مبارزه 
با فســاد و راهکارهای برون رفت از چالش فساد  اداری در شهرداری تهران چگونه است؟ چارچوب نظري مورد 
اســتفاده ما در این پژوهش، »تئوري محدودیت ها« است كه ایده اصلي آن بر مدیریت گلوگاه ها استوار است. بر 
اساس این تئوري، مبارزه با فساد اداري زماني جوابگو است كه بكوشیم گلوگاه هاي فساد اداري را در شهرداری 

تهران مشخص كنیم و راهكارها را معطوف به آن ها نماییم.
در این مقاله ضمن تعریف فســاد اداری و وضعیت آن در ایران و کشــورهای دیگر، به نقش شهرداری ها در 
کاهش یا افزایش فساد اداری و اقدامات انجام شده شهرداری تهران در راستای ارتقای سالمت اداری اشاره شده 
است. آنگاه ضمن شناسایی مصادیق و گلوگاه های فساد و فرآیند مبارزه با آن، چالش های موجود در زمینه فساد 
اداری مطرح گردیده اســت.  از یافته های مهم این تحقیق، وجود انواع فســاد اداری، اقتصادی و مالی و فساد در 
مناقصات و قراردادها  و همچنین تأثیر عوامل درون و برون سازمانی درفرایند مبارزه با فساد می باشد. جهت رهایی 
از چالش فساد اداری نیز دو راهکار ایجاد ساختار سازمانی مستقل برای ستاد ارتقای سالمت اداری شهرداری تهران  
و استفاده از چرخه بهبود مستمر دمینگ به عنوان یک مدل پویا با استفاده از دو رویکرد ساختاری و فرآیندی ارایه 

گردیده است.
واژگانکلیدی:فساد،سالمتاداری،شهرداریتهران،شاخص،سازمانشفافیتبینالملل3

beheshtehtajedin@yahoo.com-)1-کارشناسارشدصنایع)مدیریتسیستموبهرهوری
hosseinojaghi92@yahoo.com-)2-کارشناسارشدصنایع)سیستمهایاقتصادی-اجتماعی

3-Transparency International Organization
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مقدمه

در سال های اخیر بسیاری از شهرداری ها با استفاده از فناوری اطالعات و تغییر در معماری ساختار 
خود و با ساده سازی رویه ها و ارتباط مؤثر با شهروندان، خدمات خود را در حوزه وظایف شهرداری 
به صورت قابل دسترس و امن به شهروندان ارایه نموده اند. فساد در نظام اداری با توجه به  شکل های 
مختلف آن بی شــمار است. فساد مسیر رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه می سازد و بر توسعه 

اقتصادی اثر منفی دارد )بلک بوم و گونزالو، 2010: 29(. 
مسایل امروز و رشد روزافزون تکنولوژی، سازمان ها را به مراتب پیچیده تر از گذشته کرده است 
و در نتیجه اداره کردن ســازمان های عصر حاضر دشــوارتر از قبل شــده است. یکی از تبعات این 
پیچیدگی پدیده فســاد است. فســاد امری پیچیده، پنهان و متنوع است و از این رو مبارزه با آن نیز 
مستلزم تالشی مستمر، طوالنی و اصولی است. آنچه موجبات نگرانی بیش تر را فراهم می کند این 
است که وقتی فساد به یک فرهنگ تبدیل شود، دیگر کسی به قبح و نادرستی کارش نمی اندیشد 
زیرا از یک سو می بیند که همه این طور رفتار می کنند و از سوی دیگر از او نیز انتظار دارند که چنین 

رفتار کند)رفیع پور، 1388: 49(.  
رشـد تكنولوژي ارتباطـي، سیستم هاي مالـي پیشــرفته، ارتقاي سطح آمـوزش و رفاه و بهبـود 
مهارت هاي مدیریتي و حسابداري، دالیلي هستند كه سطح و نوع فساد در كشورهاي توسعه یافته و 

در مسیر توسعه را متفاوت مي سازند)ککلوس،1995: 419-435(.
بسیاری از کارشناسان معتقدند با اصالح ساختارهای سازمانی و قوانین این امکان وجود دارد که 
تعادل بین منافع و ضررهای ناشــی از رفتار مبتنی بر فســاد را جرح و تعدیل کرد و ســازمان را در 
مســیر توســعه پایدار قرار داد. با توجه به اینكه یكي از عواملي كه سبب مي شود تا افراد یا بخش 
خصوصي به روش هاي ناســالم براي انجام كارهایشان متوسل شوند، قوانین و مقررات پیچیده و 
برخي نیز غیرالزم اســت از این رو مقررات زدایي به معناي حذف، كاهش یا تغییر در  مقررات و 
رویه ها و دستورالعمل هاي اداري جهت تسهیل گردش فعالیت ها در زمینه هاي مختلف اقتصادي و 
اجتماعي و براساس ضرورت ها و الزامات، مي تواند به تعدیل سطح تقاضاي خدمات فساد اداري 

كمك كند)سازمان برنامه و بودجه، 1383(.
بیش از یک دهه از پیام تاریخی و مهم مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی 
می گذرد. 10 ســالی است که طی آن سعی شده است تا موضوع ارتقای سالمت اداری و مقابله با 
فســاد به یکی از دغدغه های مدیران عالی کشور و سران قوای سه گانه کشور تبدیل شود اما میان 
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خأل های موجود، شهرداری تهران توانست با تغییر رویکرد نظام مالی و اداری مدیریت شهری این 
نهاد اجتماعی و خدماتی را به یک ســازمان پیشرو در مبارزه با فساد اداری تبدیل کند و  به شکل 
جهشی سیستم سالمت اداری خود را افزایش دهد. البته این بدان معنا نیست که این کار در شهرداری 
به شکل کامل و صد در صد است. اما به عنوان سازمانی است که عزم جدی در این زمینه دارد و 
دارای برنامه ای علمی و مدون برای این کار است. شهرداری پایتخت در سال های اخیر تالش کرده 
تا با شناسایی عوامل و ریشه های فساد با این معضل به مقابله بپردازد و سالمت اقتصادی و اداری خود 

را ارتقا بخشد.
مروری بر مبانی نظری تحقیق

در این بخش ابتدا به بیان مفهوم فساد اداری و بررسی وضعیت آن در کشورهای مختلف و ایران 
پرداخته و سپس در قسمت دوم به صورت اجمالی نقش شهرداری ها در کاهش یا افزایش فساد 
اداری مورد بررســی قرار گرفته و در بخش ســوم به اقدامات شهرداری تهران در راستای ارتقای 

سالمت اداری طی سال های اخیر پرداخته می شود.
1-تعاریففساداداری

از دیدگاه اســالم، فســاد اداری استفاده ناروای شــخصی و گروهی، از جایگاه اجتماعی است. 
کارگزارانی که به تنهایی و با همدستان و همپیالگان، دست به فساد می آالیند، فساد اداری را دامن 

می زنند و سبب ناهنجاری در اداره جامعه می شوند)قاضی مرادی، 1387: 166(.
فساد، مجموعه رفتارهایی است که فرد از وظایف رسمی به خاطر کسب منافع شخصی یا کسب 
موقعیت خاص، دچار تخطی و انحراف می گردد تا تالشی برای کسب ثروت و قدرت از طریق 
غیرقانونی، تحصیل منافع خصوصی به بهای از دست رفتن منافع عمومی یا استفاده از قدرت دولتی 

برای منافع شخصی باشد)شاکات، 2004: 25(.
در جوامع گوناگون برحسب نگرش ها، تعاریف گوناگونی از فساد مطرح شده است. کلمه فساد 
از ریشه فرانسویCorruptions و ریشه التینیRomper به معنای »شکستن« یا »نقص کردن« 

گرفته شده است)تانزی ویتو، 1378 : 178(.
طبق تعریف بیان شده در فرهنگ وبستر، فساد پاداش نامشروعی است که برای ورود فرد به تخلف 
از وظیفه محوله پرداخت می شود )سرداری،1389 : 134(. گونارمیردال12عقیده دارد که فساد اداری 
به موارد گوناگون از انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی 
1.Gunnare Myrdal
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قابل اطالق است)عباس زادگان، 1384: 15(.  جی اس نای1 3فساد را رفتاری می داند که به دلیل جاه 
طلبی های شخصی معرف انحراف از شیوه عادی انجام وظیفه باشد و به صورت تخلف از قوانین و 
مقررات و انجام دادن اعمالی از قبیل ارتشا، پارتی بازی و اختالس تجلی می کند)قرنی،1389: 334(. 
فساد اداری بخشی از مجموعه مسایلی است که سازمان ها در دوره عمر خود به ناچار آن را تجربه 
می کنند این مجموعه مسایل به معضالتی اشاره دارد که به طور عمده ریشه های آن در خارج از 
سازمان قرارداشته ولی آثار آن سازمان ها را متأثر می سازد. فساد اداری به طور مستقیم بر کارایی نظام 
اداری، مشروعیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی و اجتماعی اثرات نابهنجاری می گذارد که 
این تعامل باعث ایجاد دوری باطل و مارپیچی نزولی می شود که در نهایت جامعه را به افول خواهد 

کشاند)امیری، 1387(.
 ازدیدگاه تئوبالد2 4فســاد اداری یعنی اســتفاده غیرقانونی از اختیارات اداری و دولتی برای نفع 

شخصی)خلفخانی،1389: 85(.
تعریف اداری – دولتی  از فساد که توسط نای برای فساد مطرح گردیده، انحرافاتی است که به 
دلیل نقطه نظرها و منافع شخصی کسب منافع مادی یا موقعیتی  و یا عدول از قواعد به نوع خاصی از 

اعمال نفوذهای شخصی گرایانه صورت می پذیرد)نای، 1997: 417(.
براي مبادرت به فساد اداري باید عالوه برتمایل، فرصت مناسب نیز وجود داشته باشد. چنین فرصتي 
ممكن است در پي طراحي و تدابیر بلندمدت پیش بیاید و یا ناشي از تصادف باشد. چنانچه تمایل و 
فرصت اقدام به فساد وجود داشته باشد فساد متولد خواهد شد و در صورت مهیا بودن سایر شرایط 

رشد خواهد كرد)جونز، 1993(.
به طور کلی فساد اداری با به هدردادن منابع ملی همراه است در حالی که این منابع باید به شیوه های 
درست و در جایگاه اصلی خود مورد بهره برداری قرار گیرند تا موجب رشد و شکوفایی کشور و 
پویایی و اقتدار حکومت گردند . از آنجا که فساد ، فرایند صرف منابع مالی را از هدف مفروض 
خود منحرف می سازد، این منابع قادر نخواهد بود کمک چندانی به رشد و توسعه اقتصادی کشورها 
کنند. بانک جهانی، فساد را بزرگ ترین مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی قلمداد کرده است)ایجی، 

.)100 :1389
2-بررسیوضعیتفساداداریدرکشورهایمختلف)افضلی،257-254:1390(

در اندازه گیری فساد مالی و اداری، گزارش های سازمان شفافیت بین الملل به عنوان یکی از مراجع 

1.J.S.Nye
2.Theobold
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مطمئن در تعیین میزان سالمت اداری کشـورهای جهان، مالک معتبـری جهت ارزیابـی به شمار 
مـی آید )سریزدی، 138۶: 75(.

این سازمان برای مبارزه با فساد در زمینه تجارت بین المللی و سایر حوزه ها فعالیت می کند و از سال 
1995 دست به رده بندی کشورها از لحاظ میزان فساد اداری و انتشار شاخص ادراک فساد موسوم 
به CPI1 زده است که در کنار شاخص بانک جهانی یکی از مراجع بین المللی مورد استناد جهت 

سنجش شرایط مالی و اداری کشورها به شمار می رود)پاپ، 2000: 34(.
شاخـص CPI طرف عرضـه فساد را نشان می دهـد و شاخص BPI2 طرف تقاضای فساد را اندازه 
گیری می کند. تفاوتی که بین این دو شاخص وجود دارد به اندازه فساد بر می گردد بدین معنا که 
مسئله مهم در بررسی کشــورها وجود فساد نیست بلکه اندازه آن است که از کشوری به کشـور 
دیگــر فرق دارد. مقادیـر عددی این شاخص ها نیز همگـی درجـه و اندازه فسـاد را نشان مـی دهنـد. 
درجه فساد برای کشورها مانند یک سرطان تعریف شده است که اگر درمان آن دیر شود و به عنوان 
یک پدیده سیستماتیک در تمام ابعاد رسوخ کند مبارزه با آن امکان پذیر نیست. سازمان شفافیت 
بین الملل نمره شاخص بین المللی فساد رابین صفر تا 10 تعیین کرده است. برپایه گزارش های این 
سازمان در سال 2002 ، فنالند به عنوان پاک ترین کشور و بنگالش به عنوان فاسدترین کشور در 

بین کشورهای مختلف جهان شناخته شده اند. مطالعات 
ســازمان شفافیت بین الملل نشان می دهد که رتبه شاخص فســاد در 70 کشور )تقریبا نیمی از 
کشورهای مورد بررسی( کم تر از 3 بوده که نشان دهنده مشکل حاد فساد در این کشورها است. 
در سال 2007 کشورهای دانمارک، فنالند و سنگاپور با باالترین نمره از 10 یعنی نمره 9.4 دارای 
کم تــرین میزان فســاد بـوده اند این در حالـی اســت که کشـورهای برمـه و ســومالــی با نمـره 
1.4 در پاییـن ترین رده قرار گرفته اند. در میان کشــورهای خاورمیانه قطر با شــاخص 32 دارای 
کم ترین میزان فساد و کشور عراق با شاخص 178 دارای بیش ترین میزان فساد مالی و اداری در 
حوزه اقتصادی است. فســاد رشد اقتصادي را كند مي كند زیرا انگیزه سرمایه گذاري را چه براي 
سرمایه گذاران داخلي و چه براي سرمایه گذاران خارجي كاهش مي دهد. شواهد بیانگر این است 
كه ســرمایه گذاري در یك كشور به نسبت فاسد، درمقایســه با یك كشور غیرفاسد معادل %20 
مالیات اضافي بر سرمایه گذاري است)کافمن، 1997: 114(. بر اساس تحقیقی که سازمان شفافیت 
بین المللی انجام داده است ۶0 درصد مصاحبه شوندگان دلیل اصلی فساد مالی در کشورهای در 

1.Corruption Perception Index
2.Bribe Payers Index
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حال توسعه را حقوق بسیار پایین کارمندان دولت می دانند که اغلب در این گونه نظام های اداری 
کارها بدون پرداخت رشوه پیش نمی رود )بانک جهانی، 2012(.

3-بررسیوضعیتفساداداریدرایران

فساد اداری از پدیده هایی است که متأسفانه نمودهای آن در کشور ما نیز دیده می شود. فساد اداری 
هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی کشــورمان قابل مشاهده است. بنابر تحقیقات بین 
المللی انجام شده، نظام اداری ایران از فساد رنج می برد. طبق گزارش های سازمان شفافیت بین الملل، 
کشور ما طی سال های 2003 تا 2009 از لحاظ فساد اداری تنزل رتبه داشته، به طوری که از 78 به 
1۶8 تنزل یافته، اما در ســال 2010 با جهش 22 پله ای از 1۶8 به 14۶ و در ســال 2011 با جهش 2۶ 
پله ای  به رتبه120 ارتقا یافته اســت)افضلی، 1390: 257(.  بدیهی اســت این شاخص برای کشور 
شاخص مناسبی برای دستیابی به توسعه که مد نظر دولت است نبوده و شاید مانع اساسی در رشد 
و توســعه اقتصادی کشور تلقی شود. به نظر می رسد مسؤوالن باید برای بهبود این رتبه و ارتقای 

وضعیت کشورمان در عرصه بین المللی از این پس اقدامات جدی تری را باید در پیش گیرند. 
نمودار 1 نشان می دهد که در چند سال اخیر، شاخص های کنترل فساد و حکمرانی، روند نزولی به 
خود گرفته اند که این برخالف قوانین  موضوعه کشور است. برای مبارزه و ریشه کنی فساد در وهله 
نخست باید فساد را شناخت و آن را اندازه گیری کرد و این که بدانیم االن در چه وضعیتی هستیم و 
چه باید بکنیم مهم است. بدین ترتیب توجه به شاخص ها و معیارهای اندازه گیری فساد )شاخص های 
بومی یا بین المللی(، ما را در شناخت وضعیت و پیش بینی ادامه روند کنونی، همچنین اقدامات الزم 

برای کاهش مضرات کمک می کند.  
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البته نکته قابل تأمل آن اســـت که محاســبات سازمان شفافیت بین الملل خالی از اشکال نیست 
و بــه این ترتیــب رتبه های اعالمـی از طــرف این مراجـع را نمـی تـوان به طـــور قطـع مبنا قرار 
داد)خانـدوزی، 138۶  : 75(. زیرا مفهوم فساد امری نسبی است و ممکن است عملی در یک کشور 
فساد محسوب شود ولی در کشور دیگر چنین تلقی ای از آن نباشد. از طرفی میزان و حجم فساد به 
شرایط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هر کشور بستگی دارد و بدون در نظرگرفتن شرایط خاص هر 
کشور مقایسه و رتبه بندی آن ها بر اساس یک شاخص واحد و یکسان معقول نیست. بدین ترتیب 
در تعریف شاخص های فساد ضرورت دارد تمام ارزش های فرهنگی با وزن مشخص دخیل باشند 
تا این شــاخص به عنوان یک شاخص جامع و کامل به حساب آید. به عالوه سازمان شفافیت بین 
الملل تنها شاخص پرداخت و دریافت رشوه را مورد توجه قرار می دهد در حالی که در هر کشور 
اولویت خاصی برای مفهوم فساد وجود دارد. ممکن است کشوری میزان دریافت و پرداخت رشوه 
باالیی داشته باشد و در رتبه بندی رتبه پایین تری را کسب کند اما از جهات دیگر )مثلًا پولشویی و 
غیره( وضعیت بهتری داشته باشد و بالعکس. این ویژگی اقتضا می کند که شاخص جامع و کاملی 
برای سنجش فساد تعریف گردد تا بر اساس آن نمای کاملی از وضعیت فساد در همه کشورها قابل 
استنتاج باشد. با توجه به نقدهای وارد بر شاخص های اعالم شده از سوی مجامع بین المللی فعال، 
شایسته است که نخبگان و دست اندرکاران امر همت گماشته و با مطالعه عمیق، شاخص های بومی 
کشورمان را در این زمیـنه تعیـیـن و این شاخـص ها را در بخـش کلـان و خــرد جامعــه محاســبـه 
کننـد. تعـریـف شاخـص هایـی بـرای دستگاه های مختلف دولتی و خصوصی و سنجش میزان 
فساد آن ها در بهبود و ارتقای سالمت اداری کشور مؤثر خواهد بود زیرا شاخص های ارزیابــی 
انگیزه ای خواهنـد شــد تا دستگـاه های مختلف برای کاهش میزان فساد اداری و ارتقای سالمت 
اداری خود تالش و با یکدیگر رقابت کنند و به دنبال آن تدبیر صحیحی برای مقابله با فساد در سطح 

کالن مملکتی نیز اندیشیده خواهد شد.
4-نقششهرداریهادرکاهشیاافزایشفساداداری

ارتقاء سالمت و مقابله با فساد به عنوان یك مسئله اجتماعي نیازمند اجراي پژوهش هاي گوناگون 
و عمدتًا بین رشــته اي براي شناسایي ابعاد مختلف آن، عوامل تأثیرگذار و پدیده هاي منتج از آن 
است.  اهمیت اصلي این موضوع بر مدیریت شهري نیز از آنجا ناشي مي شود كه رشد كّمي شهرها 
و شهرنشیني در دنــــــیاي امروز، باال رفتن میزان تراكم جمعیت  در مكان ها و فضاهاي كوچك را به 
دنبال داشته است كه این امــــر، افزایشي فوق العاده در تقاضاهاي ویژه را به همراه خود داشته است. 
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از این رو، در سیستــم هاي اداري نیاز است تا مسایل متعدد و پیچیده مدیریتي، قانوني، امور مـــالي 
و امنیت و مســئولیت اجتماعي و ...مورد بررسي قرار گیرد و سیستم دینامیك شهري با مدیریت 

مطلــــوب و كارآمد  اداره شود. 
یکی از سازمان های عمومی که نقش بسزایی در مدیریت خدمات شهری دارد، شهرداری است. 
در شــهرداری ها به دلیل ارتباط مستقیم و بی واسطه ای که با شــهروندان وجود دارد، فساد اداری 
رایج تر است. بنابراین مسئله ای که امروزه دغدغه بسیاری از مدیران اجرایی کشورها می باشد این 
است که چگونه می توان با مصادیق فساد اداری مبارزه کرده و آن ها را کنترل نمود. بررسی های 
صورت گرفته بر روی پدیده فســاد، حکایت از پیچیده بودن و گسترده بودن علل مؤثر در شکل 
گیری این پدیده دارد. در برخی از کشورها نظیر امریکا به دلیل سوءاستفاده های مالی در شهرداری 
شهرهای بزرگ آن دفتر ویژه ای به نام بخش تحقیقات ایجادشده که بر رفتار کارکنان دولت که 
به آن ها رشوه پیشنهاد می شود نظارت می کند. در کشورکره جنوبی طرح شهرداری الکترونیک 
به عنوان جزیی از شبکه مبارزه با فساد محسوب می شود. هدف این شبکه عمومی سازی همکاری 
شهروندان است تا در آن شهروندان تنها مستمع فعالیت ها نباشد. شبکه مبارزه با فساد کره جنوبی 
به دنبال غلبـه بر فساد و بـرقــراری ایـده ای اسـت که حـذف فسـاد هـدف اصلــی آن است. طبـق 
بـررسـی های انجام شده مشخص شده است که دولت الکترونیک نقش بسـزایی در کنترل فساد 
و کاهـش فقـردارد )پاتاک و اسمیت، 2007: 208-195(. درکشورهای سنگاپور و هنگ کنگ 
ادارات ضد فساد به منبع درآمد و الگوی مصرف کارمندان دولت توجه خاصی نشان می دهند. در 
هندوستان این ادارات موارد خرده فساد )فساد در سطوح پایین کارمندی( را عمال نادیده می گیرند 
و توان خود را برای مبارزه با فساد مدیران عالی رتبه صرف می کنند. در سال 1389، شهرداری تهران 
نیز با تشکیل ستادی به نام ستاد ارتقای سالمت اداری و مالی توانسته است به شکل جهشی سیستم 
سالمت اداری خود را افزایش دهد به طوری که روند کاهش 80 درصدی تشکیل پرونده تخلفات 
اداری در شهرداری دیده شده است هرچند با همه اقدامات صورت گرفته در شهرداری تهران هنوز 

هم تخلفاتی صورت می گیرد. 
5-اقداماتشهرداریدرراستایارتقایسالمتاداریطیسالهایاخیر

شهرداری پایتخت در سال های اخیر تالش کرده تا با شناسایی عوامل و ریشه های فساد با این معزل 
به مقابله پرداخته و سالمت اقتصادی و اداری خود را ارتقا بخشد. ارتقای سالمت اداری و مالی از 
جمله اهداف راهبردی شــهرداری تهران طی سال های 1384 تا 1392 بوده است، اقدامات اساسی 
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انجام شده طی این دوره، انتخاب شهرداری تهران به عنوان سازمان برتر از سوی ستاد ارتقاء سالمت 
اداری و مقابله با فساد کشور را در پی داشته است. برجسته ترین این اقدامات عبارتند از:

شفاف سازی مالی و اصالح مراحل و فرایندهای انجام امور شهرداری ) تغییر سیستم حسابداری   •
و انتشار شفاف صورت های مالی ….(

توسعه فرایندهای اداری غیرحضوری  •
پاسخگو بودن شهرداری ) 1888،137 ، مالقات های مردمی ،.. (  •

برون سپاری و کوچک سازی  •
ارایه گزارش شفاف تفریغ بودجه و انجام حسابرسی  •

بدین ترتیب شفاف ســازی مالی، ارایه گزارش تفریغ بودجه و انجام حسابرســی، تعیین تکلیف 
شرکت های شهرداری و کاهش عامل انسانی در عملکرد شهرداری به عنوان اصلی ترین راهکارهای 
افزایش سالمت اداری در شهرداری است. بر همین اساس تاکنون مجموعه سازمان ها، شرکت ها 
و واحدهای تابعه شــهرداری تهران طی این دوره مدیریت، مورد بازرسی نهادهایی چون سازمان 
بازرسی کل کشور قرار گرفته اند. بر همین اساس شهرداری تهران در سال های اخیر در رقابت با 
حدود پنجاه دستگاه و نهاد دیگر به عنوان نهاد برتر در سالمت اداری و مبارزه با فساد مالی انتخاب 
شده است. بدین ترتیب نهادی که در گذشته به عنوان نماد فسادپذیری و نظارت گریزی مطرح بوده 
با انجام تغییرات بنیادین به صورت یک نهاد پیشرو در مبارزه با فساد قلمداد شده و از سوی نهادهای 
نظارتی، به عنوان یک سازمان سالمت و شفاف مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنین ضرورت 
نیل به سوی درآمدهای پایدار و دستیابی به کفایت موثر منابع مالی سبب شده است تا طرح جامع 
درآمدهای پایدار به منظور اجرای سیاست خوداتکایی و خودکفایی و اصالح روند بهبود تشخیص 
و وصول منابع درآمدی و ایجاد پایداری و عدالت در تأمین منابع درآمدی در شهرداری تهران اجرا 
شود. حاصل این امر افزایش سهم درآمدی پایدار از 15 درصد در سال 84 به حدود 40 درصد در 
ابتدای سال 92 بوده است. مهم ترین اقدامات در این حوزه عبارتند از اصالح نظام درآمدی منطبق با 
استانداردهای بین المللی، طراحی و استقرار نظام محاسبه و پرداخت الکترونیکی و اینترنتی عوارض 

و حقوق قانونی.
عالوه بر این شهرداری تهران، نهادینه سازی موضوع پاسخ گویی و مسئولیت پذیری را به عنوان 
مؤلفه ای اساسی در حکمروایی خوب شهری با اقداماتی چون ارتباط مستقیم با شهروندان، راه اندازی 
سامانه مدیریت شهری)137(، استقرار مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران ) 1888( در راستای 
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ارتقای مسئولیت پذیری و پاسخ گویی سازمان، تدوین و اجرای منشور اخالقی کارکنان شهرداری 
تهران در نظر گرفته است.

شهرداری تهران با تأکید بر بهره گیری از روش های نوین مدیریتی و با اتکا به رویکردهای اساسی 
حوزه مدیریت شهری، موضوع اصالحات سازمانی را با تمرکز بر دو موضوع محوری تعدیل ساختار 
و تشکیالت شهرداری و تمرکز زدایی، محله محوری و توسعه مشارکت مردمی دنبال نموده است. 
همچنین رویکرد هوشمند ســازی که بر اساس راهبردهای طرح جامع شهر تهران و سیاست های 
کالن شــهرداری تهران مورد توجه قرار گرفته اســت، بر توسعه استفاده ازIT و فضای مجازی در 

تمامی سطوح و شئون خدماتی و عملیاتی شهرداری تهران در حوزه های مختلف تأکید دارد. 

فرضیه هاي تحقیق

سؤال اصلی 
  راهکارهای برون رفت از چالش فساد اداری در شهرداری تهران چگونه است؟

سؤال های فرعی 
مصادیق و مؤلفه های تشکیل دهنده فساد اداری درشهرداری تهران کدامند؟ 

فرایند مبارزه با فساد در شهرداری تهران چگونه است؟ 
راهکارهای کلی سالمت اداری در شهرداری تهران چگونه است؟ 
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پیشینه پژوهش:

مهمترینیافتهجامعهآماریعنوانتحقیقنام محقق

رضا اسماعیلی
آقابابایی

بررسی عوامل مؤثر بر کج روي هاي اداري
)1380(

جهاد کشاورزي واقتصاد
دارایی در استان قزوین

نارضایتی از حقوق و
دستمزد

بررسی عوامل مؤثر در بروز فساد اداري بهبهزادفرخ  سرشت
منظور ارایه الگویی جهت کاهش اثرات آن 
درروند توسعه جمهوري اسالمی ایران )1383(

جامعه علمی دانشگاهیان،مدیران 
وزارتخانههاي نفت، بازرگانی و 

صنایع و معادن

دخالت هاي دولتیدر 
امور اقتصادي

پژوهش در زمینه عوامل سازمانی مؤثر برکج فرزانه زینالی
روي هاي اداري )1384(

عدم تکافوي حقوقو دستگاه قضایی کشور
درآمدها

عوامل سازمانی مؤثر بر فساد اداري درمرتضیعباسپور
ادارات دولتی )1385(

ادارات دولتی شهرستان
شاهرود

حقوق و مزایاي
پرداختی

محمد باقرفرهند،
صیادي،نوید 
اسمعیل زاده

راهبردهاي تحقق سامانه سالمت اداري در 
شهرداري تهران)1387(

تشکیلنهاد جهت واحدهایشهرداریتهران
تحقق زنجیره سالمت 

اداري درشهرداري 
تهران 

بررسی عوامل مؤثر بر جلوگیري از تخلفبهروز پورولی
کارکنان شاغل در نظام اداري )1387(

کارکنان سازمان سنجش
کشور مستقر درساختمان

شهر تهران

ایمنی و بهداشت محیط
کار، تناسب شخصیت

شغل و شاغل

شمس السادات 
زاهدي،سینا 

محمدنبی، مهدي 
شهبازي 

بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد اداري 
مطالعه موردي در شهرداري تهران)1388(

کارکنان معاونت امور 
مناطق ومعاونت اداري و 

مالی شهرداري تهران

عواملکیفیتزندگی
کار،عواملدرون

سازمانی،عواملفردي،
عواملفرهنگی

شناساییشاخصهاومؤلفههایفساداداری امیری،علینقی
مدل ارایه و رهبری معظم مقام دیدگاه از

مفهومی)1389(

بیاناتمعظمرهبریاز
خرداد1367تاخرداد1389

فساداداری،فساد
اقتصادیومالی،فساد

اخالقیوعقیدتی،فساد
سیاسی

روش تحقیق

در زمینه فساد اداري و راهكارهاي مبارزه با آن، رویكردها و چارچوب هاي تحلیلي مختلف وجود 
دارد. هریك از این رویكردها، مزایا و معایب خاص خود را دارد . چارچوب نظري مورد استفاده ما 
در این پژوهش، »تئوري محدودیت ها« است كه ایده اصلي آن بر مدیریت گلوگاه ها استوار است. 
این نظریه به منظور رسیدن به بهینگي در افزایش بهره وري و سوددهي، كاهش ضایعات و زمان ِپرت 

و هزینه هاي زاید، حداكثر كردن كارایي و كارآمدي، مطرح شد.
به موجب تئوري محدودیت ها، هر سیستم دست كم داراي یك محدودیت است كه سیستم را 
از رسیدن به سطوح باالي عملكرد باز مي دارد. بر اساس این تئوري، بیش تر معلول هاي نامطلوب 



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال پنجم، شماره هفدهم، پاییز 1392 16

سیستم، از تعداد اندكي علت اصلي تأثیر مي پذیرد و در دراز مدت باید به حذف علت هاي اصلي 
مشكل بپردازیم. بر اساس این تئوري، مبارزه با فساد اداري زماني جواب گو است كه بكوشیم 
گلوگاه هاي فساد اداري را در شهرداری تهران مشخص كنیم و راهكارها را معطوف به آن ها ساخته 
ودر نهایت شناسایی و ارایه نماییم. مدل تحلیلي تحقیق بر مبناي تئوري محدودیت ها این است كه 
تالش مي شود ابتدا عوامل كلیدي و گلوگاه هاي فساد اداري بازشناسي شود؛ سپس با مطالعه در منابع 
دیني و ارزشي، راهكارهاي مبارزه با این عوامل كلیدي ارایه و تحلیل خواهد شد. براي اینکه بتوان 
فرضیه هاي پژوهش را بررسی و اجرا کرد از مدل مفهومی زیر استفاده شده است که مبتنی بر مبانی 
نظري تحقیق می باشد. شایان ذکر است که مدل مفهومی تحقیق برگرفته از مبانی نظري تحقیق و 

مقاالت مرتبط با موضوع این نوشتار است.

یافته های تحقیق

متأسفانه به لحاظ تاریخی، شهرداری ها یکی از سازمان های ملقب به فساد اداری و مالی بوده اند 
و این امر، به نوعی سبب بروز خدشه در رابطه پایدار شهروندان و مدیریت شهری شده است. نتایج 
به دست آمده در این تحقیق، حاکی از آن است که مصادیق و مؤلفه های فساد در شهرداری تهـران 
متفاوت و در سـه گروه فساد اداری، فسا د اقتصادی و مالی و فساد در مناقصـات و قراردادهـا )نمـودار 
2(  و همچنین فرایند مبارزه با فساد  به دو صورت اقدامات پیشـگیـری از فساد و مقابله با فساد )نمودار 
3( و راهکارهای ارتقای سالمت اداری در شهـرداری تهران نیز در سه گروه راهکارهای اداری، 

فرهنگی- اجتماعی و مالی- اقتصادی )نمودار2(به شرح زیر قابل شناسایی هستند. 
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 مصاديق فساد 

 رشوه گیري و رشوه خواري  

   سو ءاستفاده از اموال عمومي 

        فساد در کارپردازي و تامین کاال  

 اختالس 

 فساد در صدور مجوزها 

 فساد اقتصادي و  جعل اسناد 
 مالي

 فساد اداري 

فساد در مناقصات  
 و قراردادها

 اعمال نفوذ در واگذاري پیمانکاري ها 

 فساد در برگزاري مناقصات 

 فساد در واگذاري پرونده هاي کالن 

 مناقصه صوري و ترك تشریفات 

واگذاري قراردادها به شرکت ها  
 ومدیران وابسنه به سازمان 

تبعیض در دادن  
 حقوق و مزایا

رعایت نشدن شرایط قانوني  
 و معیارهاي ارتقاي افراد

 پارتي بازي 

سوء استفاده از   

 موقعیت شغلي

 عدم احساس وجدان 

 کم کاري و بیکاري 

عدم رعایت ضوابط و  
 قوانین 

 غیبت از کار 

 کوتاهي در انجام وظیفه  

استفاده نادرست از اطالعات  
 سازماني

:مصادیقفساددرشهرداريتهران2نمودار 
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پيشگيري 

 ازبروز فساد

 

نمودار3:فرایندمبارزهبافساددرشهرداریتهران

آموزش،استقراروتبشیر

راهاندازیبانکهایاطالعاتی
شایستهساالری)تشکیلبانکاطالعاتمدیران(

هوشمندسازیفرایندهایسازمانی

رفاهکارکنانومدیران

پرداختبهموقعکاملحقوقومزایایکارکنان

کوچکسازیسازمان
تشکیلستادارتقایسالمتاداری

عوامل مؤثر درون سازمانی

عوامل مؤثر برون سازمانی

راه اندازی و تشکیل کمیته  انضباط کار

ادارهکلحریم

شرکتشهربانوحریمبان

ادارهکلارزشیابیوگزینشمدیران

معاونتحقوقی

مرکزنظارتهمگانی1888

مرکزسامانهمدیریت137

هیئترسیدگیبهتخلفاتاداری

هستهگزینش

حراستکل

سازمانبازرسی

شورایاسالمیشهرتهران

مجلسشورایاسالمی

وزارتکشور

رسانههایجمعی

وزارتاطالعات

سازمانبازرسیکلکشور

 

 
 فرايند مبارزه با فساد

 

 
مبارزه با 

 فساد
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 شایسته ساالري  

 اصالح فرایندهاي اداري

 تکریم ارباب رجوع 

 دولت الکترونیك

 یکپارچه سازي همه جانبه

 نظارت بر زیرمجموعه

 وجدان کاري

مسئولیت پذیري و 
 پاسخگویي

 امنیت شغلي

 بهبود مستمر

اصالح روش هاي گزینش 
 کارکنان

 عدالت محوري

 اصالح ساختاري و رفتاري

 شفافیت عملکرد 

 راهکارهاي اداري

 نامساعدبودن محیط براي رشد فساد

 توسعه فرهنگ عمومي 

  استفاده از ظرفیت هاي 
 مردمي

 رعایت انصاف در برخورد با مردم

 حرکت همگاني

 راهکارهاي فرهنگي-اجتماعي

 راهکارهاي ارتقاي 

 سالمت اداري

 تولید و استفاده درست ثروت

سالمت در مناقصات 

 اقتصادي

 امانت داري در حفظ بیت المال

 صرفه جویي و ساده زیستي

 شفافیت در برنامه ها و بودجه ها

 شفافیت در معامالت

 تعهد به قراردادها

 راهکارهاي مالي- اقتصادي

نمودار4-راهکارهایکلیارتقایسالمتاداری
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راهکارهای برون رفت از چالش فساد اداری در شهرداری تهران

چالشهایمطرحدرراهمبارزهبافساد:

یکی از چالش های مطرح در راه مبارزه با فساد، مشکل سوء استفاده کارکنان از موقعیت و امتیاز 
شغلی خود می باشد. در اکثر کشورها سازمان های محلی و شهرداری ها دارای بودجه خودگردان 
هستندکه احتمال فساد را بیش از سایر دستگاه ها در آن فراهم نموده است. فساد اداري از درون 
دستگاه ها سرچشمه مي گیرد زیرا افراد بر اساس اهداف و آرمان ها در اداره ها منصوب نمي شوند 
بلکه بر مبنای تعامل قدرت و یا توانایي هاي اقتصادي روي كار مي آیند و از سویي دولت در اعمال 
حاكمیت قانون ناتوان است به همین دلیل تا كنون به صورت مقطعي و شعاري با این پدیده زشت 
مبارزه شده است و در این زمینه با تشكیل برخي اداره ها و كمیسیون ها نمي توان با فساد اداري و 
مالي مبارزه كرد بلكه باید یك اداره قاطع و سالم در سطح باال، روي كار آید تا بتواند در این راستا 
اقدام كند . همچنین این مبارزه نباید به صورت مقطعی و کوتاه مدت باشد بلکه باید همواره از یک 
مدل پویا و فرایندی مستمر برای مبارزه با فساد استفاده شود. در این تحقیق، دو پیشنهاد برای رهایی 

از این چالش ها مطرح شده است که به شرح زیر است:
الف-ایجادساختارسازمانیمستقلبرایستادارتقایسالمتاداری 

با توجه به وجود ستاد ارتقای سالمت اداری در شهرداری تهران و برگزاری همایش های مبارزه 
با فساد و تشکیل نشست های تخصصی در این حوزه،  هنوز خبرهای مختلفی درباره فساد اداری 
حاكم در مجموعه شهرداری ها و دهیاری های كشور به گوش می رسد . برای کنترل فساد سه 
رویکرد رفتاری، زمینه ای و ساختاری وجود دارد. بر اساس رویکرد ساختاری جهت کنترل فساد 
اداری می باید به اصالح ساختار و تشکیالت، مقررات و بهبود شیوه های انجام کار اقدام نمود. 
در شهرداری تهران با وجود تأکید ونظارت مدیریت شهر و اقدامات مهم انجام گرفته در راستای 
ارتقای سالمت اداری و تهیه زیر ساخت های سالمت اداری و جدیت بیش تر به نسبت گذشته، 
هنوز ساختار اداری مشخصی برای مبارزه با فساد تعریف نشده است و ستاد ارتقای سالمت اداری 
در معاونت مالی و اداری، چارت سازمانی مشخصی ندارد و فعالیت خود را با تعداد بسیار معدودی 
ازکارکنان انجام مـی دهد. در صورتی که در شهرداری های برخی کشورها  به منظور کشف و 
پیگیری و مبارزه با فساد اداری، ساختار سازمانی جداگانه و اکثرا مستقلی ایجاد کرده اند. دو دلیل 
مهم برای این اقدام وجود دارد. اوال تخلفات اداری در برخی موارد بسیار پیچیـده هستنـد و کشف 
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آن ها به تخصـص های ویژه ای نیاز دارد و وجود یک ساختار مستقل برای مبارزه با فساد سبب 
انباشت تجربه و تخصص های مورد نیاز می شود و در نتیجه به مرور زمان کارآیی این واحد در امر 
مبارزه با فساد افزایش می یابد. ثانیا استقالل آن جلوی اعمال نفوذ مسئولین در تحقیقات آن ها را 

خواهد گرفت.  بدون استقالل کافی این نهادها، مبارزه با فساد در رده های باال ناموفق خواهد بود. 
در شهرداری تهران نیز می توان همانند بسیاری از کشورهای دیگر از رویکرد ساختاری برای 
کنترل بهتر فساد استفاده کرد. در صورت ایجاد ساختار سازمانی مستقل برای فعالیت های این ستاد 
و تعیین مقررات مشخص برای شیوه های انجام کار، عملکرد شهرداری تهران در این زمینه بهبود 

می یابد.
ب-استفادهازچرخهبهبودمستمردمینگبهعنوانیکمدلپویا

 چرخه PDCA :Plan ,DO ,Check ,Actبرای اولین بار در دهه 1930 از سوی والتر شوارت 
مطرح و بعد ها توسط دبلیو. ادواردز دمینگ تبیین و ارایه شد. این مدل چهار چوبی برای بهبود 
فرآیند یا سیستم فراهم می کند. هرگاه نواحی قابل بهبود شناسایی شوند، این مدل می تواند به  عنوان 
راهنمایی برای پروژه های قابل بهبود مورد استفاده قرار گیرد. اکثر سیستم های مدیریت از چرخه 
بهبود مستمر دمینگ PDCA  استفاده می کنند، به این ترتیب که بعد از تعیین خط مشی با استفاده از 
چرخه Plan ,DO ,Check ,Act به معنای » برنامه ریزی، اجرا، کنترل، اقدام اصالحی« به اهداف 
از پیش تعیین شده خود می رسند. در سیستم های پیچیده، مسئولیت افراد به همراه یک برنامه ریزی 
زمان بندی شده به منظور اجرای فعالیت ها نیز تعیین می شود و عالوه بر آن ممیزی برای اجرای 
اقدامات اصالحی نیز انجام می شود تا سازمان دارای بهبودی مستمر باشد. مطابق رویكرد فرآیندي 
استاندارد  OHSAS18000، چرخه PDCA دمینگ مي تواند در تمامي فرآیندها بكار گرفته 

شود:
برنامه ریزي)Plan (: تعیین اهداف و فرآیندهاي الزم جهت ارایه نتایج بر طبق خواسته هاي 

مشتري و خط مشي هاي سازمان 
اجرا) DO( : اجراي فرآیندها 

بررسي )Check(: پایش و اندازه گیري فرآیندها و محصول بر طبق خط مشي ها ، اهداف و 
الزامات و یا خواسته هاي مربوط به محصول و گزارش دهي نتایج 

اقدام )Act(: انجام اقدامات جهت بهبود مداوم عملكرد فرآیند 
نكته قابل ذكر در این چرخه آن است كه وضعیت موجود همیشه موضوع اصلي براي برنامه ریزي 
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است. پس از برنامه ریزي براي گذر از وضعیت فعلي اقدامات اجرایي براي دست یابي به اهداف 
پیش بیني شده در برنامه آغاز مي شود و در ادامه با بررسي نحوه اجراي برنامه نقاط قوت و ضعف آن 
آشكار مي شود. در مرحله آخر اقدامات اصالحي براي بهبود فعالیت هاي انجام گرفته آغاز و این 
چرخه به همین ترتیب ادامه مي باید به عبارتي در نگاه چرخه دمینگ وضعیت موجود هیچگاه كامال 
راضي كننده نیست و همواره باید به دنبال بهبود وضعیت باشیم. پیشنهاد می شود در شهردای تهران نیز 
این چرخه به  عنوان یک مدل پویا مورد استفاده قرار گیرد، به این معنا که آخرین گام تکامل مرحله 
قبلی به منزله اولین گام مرحله بعدی خواهد بود. با وجود استمرار کیفیت بهبود، فرآیند می تواند 
همواره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تغییرات آن مجددًا مورد آزمایش قرار گیرد. برای استفاده 
از این چرخه بهتر است در ابتدا هر حوزه یا معاونت، کمیته  مستقلی برای مبارزه با فساد تشکیل دهد. 
این کمیته ها با توجه به وظایف واحدها، شاخص های مشخص قابل اندازه گیری را تعیین نمایند 
سپس به صورت دوره ای )ساالنه(، عملکرد حوزه ها با توجه به شاخص های تعریف شده توسط 
این کمیته ها مورد ارزیابی قرار گیرد.  در مرحله آخر نقاط ضعف دستگاه ها به آن ها اعالم شود تا 
اقدامات اصالحي جهت ارتقای سالمت اداری انجام گیرد و این چرخه به همین ترتیب ادامه یابد. 

 نتیجه گیری:

فساد اداری، به معنای سوء استفاده شخص از اختیار عمومی برای انتفاع شخص یا حزب، جناح، 
دوستان، فامیل و غیره است و در واقع زمانی پدیدار خواهد شد که کارکنان دولتی و نهادهای 
عمومی در کاربست اختیار عمومی خویش بین منافع شخصی و عمومی تفکیک قایل نشوند. مطالعه 
تاریخ تمدن های باستان بیانگر این نکته است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته 
و اکنون نیز یکی از مسایل مبتال به تمام کشورهای جهان است. پیامدهای مخرب فساد و تضاد آن 
با منافع عام، از جمله اتالف منابع، کاهش رشد اقتصادی و کاهش اثربخشی، باعث توجه روزافزون 

سازمان ها به حل این مشکل شده است.
مبارزه با فساد اداری در شهرداری ها به دلیل هزینه های سنگینی که این معضل به شهرداری تحمیل 
می کند الزامی است از جمله این هزینه ها می توان به کاهش درآمد مالیاتی شهرداری، افزایش 
هزینه های عمومی شهرداری، کاهش امنیت سیاسی و اجتماعی شهروندان و اختالل در اجرا و 

تأثیرگذاری سطوح باالی مدیریتی شهرداری در بدنه آن اشاره نمود.
در یکصد سال گذشته مردم نسبت به بلدیه و شهرداری دید مثبتی نداشتند از این رو شهرداری 
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تهران در چند سال اخیر بر ای این تغییر نگاه اقدامات مختلفی را انجام داد به طوری که تبدیل این 
سازمان از یک سازمان خدماتی به یک نهاد اجتماعی را به عنوان شعار کاری خود قرار داد. بر این 
اساس با توجه به سه درد تاریخی و مزمن بلدیه در ایران، یعنی آلودگی، فرسودگی و بی اعتمادی 
برنامه هایی تدوین و به اجرا درآمد که سه محور کوچک سازی، هوشمندسازی و شفاف سازی از 
مهم ترین راهکارهای پیش گرفته برای مقابله با این مشکل بوده است. ارتقاي سالمت اداري و مالي 
از جمله اهداف راهبردي شهرداري تهران طي سال هاي 1384تا1392بوده است، اقدامات اساسي 
انجام شده طي این دوره، انتخاب شهرداري تهران به عنوان سازمان برتر از سوي ستاد ارتقاي سالمت 
اداري و مقابله با فساد کشور را در پي داشته است. انتخاب شهرداری تهران برای چندین سال متوالی 
به عنوان یک سازمان پیشرو نشان می دهد که مسئوالن شهری برای تحقق پیام عالی ترین مقام کشور، 
خیز بلندی را برداشته اند. هرچند در طول این سال ها تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تصویب 
مصوبات متعدد در این حوزه از جمله اقداماتی بود که توسط مسؤوالن کشوری انجام شد، اما به رغم 
همه این اقدامات، باور مدیران، کارشناسان و مردم این است که همچنان رشد منحنی فساد اداری و 
اقتصادی در کشور باال است. اگر تا دیروز تنها ناظرین اوضاع در داخل كشور، وضعیت فساد اداری 
در برخی از ادارت را پیگیری می كردند، امروزه این افكار عمومی جامعه است كه مبارزه با فساد 
اداری را به عنوان مطالبه اصلی خود می داند و با روش های مخلتف صدای اعتراض خود را به گوش 
مسؤوالن و مدیران می رساند و انتظار دارد كه با جدیت با متخلفان این آفت اداری برخورد شود. 
مدیریت شهری تهران نیز به عنوان یک سازمان اجرایی مسئول است تا با شناسایی گلوگاه های فساد 
اداری و عوامل مؤثر بر آن و عزم قوای سه گانه و همه دست اندرکاران این معضل را برطرف نماید.
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آسیب شناسی فرهنگی اجتماعی نظارت الکترونیکی

 )مطالعه موردی سامانه کشوری نظارت بر معامالت دستگاه های اجرایی در خراسان جنوبی(

حسین مرادی1 
مسلم خسروی زارگز 2

یکی از ســامانه های نظارت الکترونیکی بکار گرفته شده در ســازمان بازرسی کل کشور، سامانه کشوری نظارت بر معامالت 
دستگاه های اجرایی است که این سازمان در مسیر استقرار آن با توفیقات و محدودیت هایی روبرو بوده است. بدیهى است كه كشف 
و شــفاف سازى موانع و محدودیت های فراروی این سامانه پیشگیرانه مى تواند تقویت سیستم نظارت الکترونیکی در کل کشور را 
به همراه داشــته باشــد. در نتیجه این مقاله قصد دارد با مطالعه موردی سامانه مذکور در خراسان جنوبی به آسیب شناسي و رفع موانع 
و محدودیت هاى فرهنگی اجتماعی آن در اســتان بپردازد. لذا برای نیل به این هدف، از یک روش تحقیق تلفیقی )کیفی و کمی( 
استفاده شده است یعنی برای پاسخ به سؤال اصلی تحقیق، ابتدا یک مدل مفهومی کیفی بر مبنای مرور گسترده ادبیات و روش دلفی 
توسـعه یافت و بر مبنای آن، 9 فرضیه مرتبط با موانع و محدودیت های فرهنگی اجتماعی پذیرش و استقرار نظارت الکترونیکی ارایـه 
شـــد، سپس با اجرای پرسشــنامه و مصاحبه با کارشناسان و مدیران دســتگاه های اجرایی و بازرسی کل استان خراسان جنوبی، این 

فرضیـه ها مورد ارزیابی کمی قرار گرفت و 5 مورد از آن ها اثبات شد. 
نتایج تحقیق نشــان داد که موانع فرهنگی اجتماعی ســامانه مذکور به ترتیب شامل اعتقاد به رســمیت و وقار در طراحی رابط 
کاربری ســامانه، عدم توجه کافی به رضایت کاربران، فقدان تقاضا و انگیزه ســازمانی کارکنان دســتگاه های اجرایی برای استفاده 
از ســامانه، خطر کاهش پاســخگویی و مسئولیت پذیری کارکنان دستگاه های اجرایی و تنوع و تناقض در فرهنگ و رفتار سازمانی 

کارکنان دستگاه های اجرایی است. در پایان تحقیق نیز پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی و رفع آسیب ها و موانع موجود ارایه شد.

واژگان كلی�دي: نظارت الکترونیکی، موانع و محدودیت ها، آس�یب شناس�ی فرهنگی اجتماعی، 
استان خراسان جنوبی، دولت الکترونیکی
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moslem.khosravy@birjand.ac.ir-2-عضوهیاتعلمیدانشگاهبیرجند
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مقدمه

نظارت الكترونیكي از جمله تكنیك هاي جدید عرصه نظارت است كه مبتني بر فناوري 
اطالعات است. در این روش، با استفاده از شبكه هاي اطالع رساني دستگاه هاي اداري و ارتباط 
آن با یك مركز واحد، مي توان بر نحوه اجراي امور و قوانین به صورت صحیح نظارت نمود. 
شورای فناوری اطالعات سازمان بازرسی کل کشور )1389(، نظارت الكترونیكی را به صورت 
»دسترسی الكترونیكی به اطالعات و اسناد مورد نظر برای پایش تكالیف، فرآیندها، برنامه ها 
و فعالیت های دستگاه  اجرایی بر اساس اهداف ساالنه، میان مدت، بلندمدت و تكالیف ذاتی 
دستگاه« معرفی نموده است  )حسینی و فوالدیی طرقی، 1389(. الزم به ذکر است، توسعه نظارت 
الکترونیکی عالوه بر آن که یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، تکلیفی است که توسط مجلس 
شورای اسالمی جمهوری اسالمی ایران بر عهده سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه های 
مشمول بازرسی قرار داده شده است )آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور 

مصوب 1360 و اصالحیه های بعدی آن، 1388(.
یکی از طرح هاي سازمان بازرسی در جهت تقویت توانمندي خود در پیشگیري، استفاده از 
فناوري اطالعات در راستاي نظارت هاي پیشگیرانه دیجیتالي است تا از این طریق، امكان نظارت 
فراگیر سازمان بر فرایندهاي دستگاه هاي اداري بدون حضور فیزیكي فراهم شود )صفرخانی، 
1388(. سامانه کشوری نظارت بر معامالت دستگاه های اجرایی سازمان بازرسی کل کشور، 
اقدام مهمی از سوی این سازمان در راستای ایجاد نظارت الکترونیکی به ویژه در ارتباط با کنترل 
فساد مالی و رانت خواری در حوزه معامالت دولتی است و در دسته سامانه های نظارت و 
بازرسی قبل از اجرا )پیشگیرانه( قرار دارد. یکی از مباحثی که دغدغه همیشگی نظام های سیاسی 
محسوب می شود، مباحث مربوط به فساد مالی به خصوص در معامالت دولتی است که معمولًا 
در دو شکل مشهور مناقصه و مزایده شناخته می شود. این سامانه که با دو گروه از کاربران شامل 
واحدهای اجرای مناقصات و مزایدات در دستگاه های اجرایی و سازمان بازرسی کل کشور در 
ارتباط است، به صورت پیشگیرانه می تواند  فساد را در معامالت دستگاه های اجرایی تحت 
کنترل درآورد )سازمان بازرسی کل کشو ، 1392(. با توجه به نوپا بودن این سامانه، بدیهی است 
که سازمان بازرسی در ارتباط با پذیرش و بهره برداری کامل از آن با موانع و محدودیت های 
مختلفی روبرو باشد که سبب شده است کاربران برخی از دستگاه های اجرایی با اکراه از سامانه 
کشوری نظارت بر معامالت دستگاه های اجرایی استفاده  کنند و تعدادی نیز هنوز از این سامانه 
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استفاده نمی کنند. بنابراین آسیب شناسی و رفع این محدودیت ها مى تواند منجر به تقویت سیستم 
نظارت الکترونیکی در کل کشور گردد. 

در مطالعات صورت گرفته توسط مرادی و خسروی زارگز )1392(، موانع و محدودیت های 
فراروی سامانه های نظارت الکترونیکی به چهار دسته کلی محدودیت های فنی، محدودیت های 
اجتماعی و فرهنگی، محدودیت های سازمانی و مدیریتی و محدودیت های قانونی و راهبردی 
تقسیم شده است. لذا با توجه به گستردگی هر یک از چهار دسته مذکور، این مقاله تنها حوزه 
محدودیت های فرهنگی اجتماعی را هدف قرار داده است و تالش دارد با مطالعه موردی سامانه 
مذکور در استان خراسان جنوبی به آسیب شناسي و رفع موانع و محدودیت هاى فرهنگی 
اجتماعی این سامانه در استان بپردازد. در ضمـن، چند راهکار کلی جهت رفـع موانع و محدودیت های 

فرهنگی اجتماعی اجرای نظارت الکترونیکی در استان خراسان جنوبی ارایه خواهد شد. 

مبانی نظری

در بررسی های صورت گرفته در ادبیات فناوری اطالعات، برای مبحث نظارت الکترونیکی1  
دو دسته از تعاریف کاملًا متفاوت بیان شده است و در ارتباط با هر یک از این دسته از تعاریف 

نیز، پژوهش های کاملًا متفاوتی صورت گرفته است که در ادامه تبیین می گردد. 
نظارت الکترونیکی )برای کنترل و نظارت بزهکاران(: در بسیاری از کشورهای دنیا کشف، 
اعالم و تعقیب جرم با استفاده از ابزارهاي هوشمند و پیشرفته الکترونیکي صورت می گیرد. 
نظارت الکترونیکی که نوعي از مجازات هاي جایگزین حبس مي باشد به معني کنترل و نظارت 
انواع مختلفي است و  فناوري داراي  این  الکترونیکي است.  از طریق دستگاه هاي  بزهکاران 
نسبت به مجرمین و در مجازات هاي خاصي مورد استفاده قرار مي گیرد. آمریکا اولین کشور 
استفاده کننده از این فناوري است و بیش تر در قالب مجازات هاي جایگزین، به خصوص حبس 
خانگي از آن استفاده مي کند )رحمانیان، 1390(. الزم به ذکر است، در این تحقیق منظور ما از 
نظارت الکترونیکی، تعریف فوق نیست. بنابراین در ادامه، تعریف علمی این مقاله از نظارت 

الکترونیکی تبیین می شود.
نظارت الکترونیکی )در حوزه دولت الکترونیکی(: یكى از مؤلفه هاى مهم و مرتبط با دولت 
الكترونیكی كه از اركان آن محسوب مى شود نظارت الكترونیكى است. نظارت و بازرسی به 
طور عمومی معنای وسیع و جامعی در ادبیات مدیریتی پیدا می كند. دولت عالقمند به نظارت و 
1.E-Monitoring
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بازرسی بر دستگاه های اجرایی خود است و سازمان ها نیز به طور طبیعی به سنجش و نظارت بر 
كاركنان خود عالقمند هستند. پیشرفت های تكنولوژیكی اخیر منجر به رشد و توسعه سریع این 
روش نظارتی در بیش تر سازمان ها و نهادهای اجتماعی و صنعتی شده است )حسینی و فوالدی 
طرقی، 1389(. نظارت الكترونیكی شامل گردآوري اطالعات یا اقدامات اطالعاتي از طریق 
ابزارهاي الكترونیكي است. این شیوه نظارتي داراي مزایایي نظیر فراهم شدن فرصت بیش تر براي 
تجزیه وتحلیل داده ها و پردازش آن ها درخصوص علل و عوامل فساد، كاهش تصدي گري 
سازمان هاي نظارتي و بازرسي در اعمال نظارت، توسعه و تعمیق نظام خود كنترلي و جلب مشاركت 

بیش تر مردم از طریق ارتباطات شبكه اي و رایانه اي است )صفرخانی، 1388(. 
الزم به ذکراست که دسته دوم از تعاریف نظارت الکترونیکی که در ادبیات فناوری اطالعات با 
نام آمبودزمان الکترونیکی1  نیز شناخته می شود، به عنوان تعریف علمی ما از نظارت الکترونیکی 
در این تحقیق شناخته خواهد شد. الزم به ذکر است، در ادبیات فناوری اطالعات، تعاریف 
دیگری نیز از نظارت الکترونیکی ارایه شده است که مورد توجه این پژوهش نخواهد بود. البته 
با توجه به کاربردی بودن این پژوهش، ضرورت دارد که تعریف سازمان بازرسی کل کشور 
از نظارت الکترونیکی مبنای این تحقیق قرار بگیرد. بنابراین تعریف عملی و کاربردی ذیل که 
توسط شورای انفورماتیک سازمان بازرسی ارایه شده است، به عنوان تعریف نهایی ما از نظارت 

الکترونیکی مد نظر قرار خواهد گرفت:
»دسترسی الكترونیكی به اطالعات و اسناد مورد نظر برای پایش تكالیف، فرآیندها، برنامه ها و 
فعالیت های دستگاه  اجرایی بر اساس اهداف ساالنه، میان مدت، بلندمدت و تكالیف ذاتی دستگاه« 

)شورای فناوری اطالعات سازمان بازرسی كل كشور، 1389( )حسینی و فوالدی طرقی، 1389(.

پیشینه تحقیق

موانع و محدودیت های نظارت و بازرسی

برخی از پژوهش ها بر روی آسیب شناسی و شناسایی موانع و محدودیت های نظارت و 
بازرسی به صورت عام تمرکز کرده اند. نمونه ای از این پژوهش ها، مقاله عبداللهی )1383( 
است که موانع و محدودیت های اعمال نظارت کارآمد را مورد بررسی دقیق قرار داده است. این 
پژوهش بیان می نماید که موانع  و محدودیت های نظارت را گاه باید در فرآیند نظارت به عنوان 

1.E-ombudsman
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موضوع فعالیت اصلی  دستگاه های نظارتی جستجو كرد و گاهی فراتر از آن در محیط یا موضوعی 
كه باید نظارت اعمال گردد. این مقاله، موانع و محدودیت های نظارت و بازرسی را به دو دسته 
موانع و محدودیت های سازمان های نظارتی و موانع و محدودیت های فراسازمانی تقسیم می کند. 
پژوهش دیگری که در این حوزه انجام شده است، مقاله شریفی )1385( است که به آسیب شناسی 
ساختارهاي نظارتي در ایران پرداخته است و با ارایه چارچوبی برای نظارت كارآمد، پیشنهاداتی از 
سوي محقق پیشنهاد شده است. الزم به ذکر است، با وجود اهمیت دو منبع فوق، به دلیل نپرداختن 

این دو مقاله به مبحث نظارت الکترونیکی، نمی توان آن ها را با این پژوهش مرتبط دانست.

موانع و محدودیت های نظارت الکترونیکی

در زمینه نظارت الکترونیکی پژوهش های مختلفی صورت پذیرفته است، اما اکثریت آن ها 
اساسًا با اولین تعریف ارایه شده در بخش قبل )یعنی نظارت الکترونیکی برای کنترل و نظارت 
بزهکاران( همخوانی دارد، لذا نمی تواند در این پژوهش مورد استفاده قرار گیرد )مانند منابع 
از  برخـی  در ضمن،   .))Bales et al., 2010( و   )Ardley, 2005( )رحمانیان، 1390( 
پژوهش های صورت گرفته مانند )احمدی گرجی، 1386(، )دوست محمدیان و همکاران، 
نظارت  مفهوم  نیز   )1388 )مسعودي،  و   ))1389 )نوروزیان،  و   )1388 )صفرخانی،   ،)1390
الکترونیکی را به صورت عام هدف گرفته اند، اما به صورت تخصصی به آسیب شناسی و رفع 

موانع و محدودیت های اجرای نظارت الكترونیكی نپرداخته اند.
در طی بررسي هاي انجام شده در ادبیات بجز مقاله حسینی و فوالدی طرقی )1389(، پژوهش 
مرتبط دیگری در زمینه آسیب شناسی و یا رفع موانع و محدودیت های اجرای نظارت الکترونیکی 
در سطح استان های کشور و حتی در سایر کشورها نیز یافت نشد. بنابراین مرتبط ترین اثر 
پژوهشی یافت شده، مقاله »بررسی موانع و محدودیت های اجرای نظارت الكترونیكی« است 
که بر روی موانع و محدودیت های سازمان بازرسی کل کشور در اجرای نظارت الکترونیکی با 
استفاده از سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی )ERP( متمرکز شده است. حسینی و فوالدی طرقی 
)1389( بیان می کنند که سازمان بازرسی كل كشور كه به عنوان مهم ترین نهاد نظارتی در كشور 
شناخته می شود پیگیری های مربوط به استفاده از نظارت الكترونیكی را انجام می دهد و در این 
مسیر توفیقات و محدودیت هایی نیز داشته است. بدیهی است كه كشف و شفاف سازی این موانع 
و محدودیت ها می تواند فعالیت های این سازمان را تسریع كند. آن ها تصریح نموده اند که موانع 
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و محدودیت های اجرای نظارت الکترونیکی در پنج دسته کلی محدودیت های فنی، آموزشی، 
سیستمی، قانونی و فرهنگی قرار می گیرند و همچنین نتیجه گیری می نمایند که پنج دسته محدودیت 
شناسایی شده از اهمیت یكسانی در سازمان بازرسى كل كشور برخوردار نیستند و محدودیت های 

قانونی، آموزشی، سیستمی، فنی و فرهنگی به ترتیب در رتبه های اول تا پنجم اهمیت هستند.

موانع و محدودیت های فرهنگی اجتماعی دولت الکترونیکی

همانطور که مشاهده شد، در ارتباط با موانع و محدودیت های نظارت الکترونیکی پژوهش های 
داخلی و خارجی اندکی صورت گرفته است و منابع بسیار محدودی موجود است. لذا با توجه به 
آن که مبحث نظارت الکترونیکی ذیل مفهوم کلی تر دولت الکترونیکی قرار می گیرد، برای توسعه 
مدل مفهومـی این پژوهش، موانع و محدودیت های دولت الکترونیکی که مفهومی عمومـی تر 
است، مورد بررسی قرار گرفت. لذا پس از مرور گسترده مقاالت و پژوهش های مرتبط با موانع 
پذیرش و استقرار دولت الکترونیکی و استخراج مهم ترین چالش ها و موانع فراروی آن، این موارد 
تحلیل و بررسی عمیق شد و پس از خالصه سازی و دسته بندی در قالب چارچوب چالش ها و 
موانع فراروی پذیرش و استقرار دولت الکترونیکی ارایه شد. البته باتوجه به آن که حوزه بررسی این 
مقاله تنها به موانع و محدودیت های فرهنگی اجتماعی محدود شده است، در جدول 1 تنها فهرست 
چالش های فرهنگی اجتماعی فراروی پذیرش و استقرار دولت الکترونیکی از نگاه مهم ترین منابع 
موجود در ادبیات ارایه می  شود. الزم به ذکر است که این جدول یک فهرست خالصه و بدیع از 
چالش ها و موانع فرهنگی اجتماعی فراروی پذیرش و استقرار دولت الکترونیکی و منابع مرتبط 

با آن ارایه می دهد.
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جدول 1- فهرست چالش ها و موانع فرهنگی اجتماعی فراروی پذیرش و استقرار دولت الکترونیکی

منابعمحدودیتهایفرهنگیاجتماعی

تنوعوتناقضدرفرهنگورفتارسازمانی
Huang and Bwoma, 2003; Ndou, 2004; Gil-
 Garcia and Pardo, 2005; Ebrahim and Irani,
 2005; Al-shafi, 2009;

خطرکاهشپاسخگوییومسئولیتپذیریمقاماتدولتی
بهواسطهاستقرارسامانههایالکترونیکی

Jaeger and Thompson, 2003;

شیوعباالیفسادوانجامکاربراساسروابطشخصی
درتشکیالتاداری

 Bhuiyan, 2011; Iqbal and Qureshi, 2011; Rana
et al., 2012

کاربران و شهرونـدان رضایت به کافی توجـه عـدم 
سامانـههایالکترونیکی

 Margetts and Dunleavy, 2002; Jaeger and
 , 2004; Al-shafi, Thompson, 2003; Palanisamy
2009; Rana et al., 2012

به خدمات ارایه در مساوات و عدالت رعایت عدم 
شهروندانوکاربرانسامانههایالکترونیکی

 Margetts and Dunleavy, 2002; Jaeger and
Thompson, 2003; Rana et al., 2012

کاربـری رابط طراحـی در وقار و رسمیت به اعتقاد 
سامانـههایالکترونیکیودرنظرگرفتهنشدنمؤلفههای

سرگرمیوجذابیتدرطراحیآنها
Margetts and Dunleavy, 2002

فقدانتقاضایسازمانی)عدمتمایلسازمانهایذینفع
برایاستفادهازسامانههایالکترونیکی(

 Margetts and Dunleavy, 2002; Huang and
 Bwoma, 2003; Hossan et al. 2006; Al-Rashidi,
2010

فقدانسواددیجیتالیشهروندان
 Jaeger and Thompson, 2003; Ndou, 2004;
 Nagi and Hamdan, 2009; Al-shafi, 2009;
 Bhuiyan, 2011; Almarabeh and AbuAli, 2010;
Iqbal and Qureshi, 2011; Rana et al., 2012

دیواردیجیتالیبینفقیروغنی،سفیدوغیرسفید،آموزش
دیدهوآموزشندیدهوسالمومعلولازجهتاستطاعت

ودسترسیبهخدماتالکترونیکی

 Margetts and Dunleavy, 2002; Huang and
 Bwoma, 2003; Jaeger and Thompson, 2003;
 Palanisamy, 2004; Gil-Garcia and Pardo,
2005; Nagi and Hamdan; Al-shafi, 2009; Al-
 Rashidi, 2010; Bhuiyan, 2011; Almarabeh and
 AbuAli, 2010; Iqbal and Qureshi, 2011; Rana
et al., 2012

Margetts and Dunleavy, 2002ناشناسنبودنکاربراندرسامانههایالکترونیکی

فقدانآگاهیوشناختذینفعاننسبتبهسامانههای
الکترونیکی

 Jaeger and Thompson, 2003; Hossan et al.
 2006; Nagi and Hamdan, 2009; Al-shafi, 2009;
Al-Rashidi, 2010; Rana et al., 2012

فقداناعتمادذینفعانبهاینترنتویاسامانههایالکترونیکی
 Palanisamy, 2004; Al-Rashidi, 2010;
 Almarabeh and AbuAli, 2010; Iqbal and
Qureshi, 2011; Rana et al., 2012

عدمپذیرشخدماتالکترونیکیتوسطشهروندانبه
علتعدمدرکمزایایآن

 Margetts and Dunleavy, 2002; Nagi and
 Hamdan, 2009; Al-Rashidi, 2010; Bhuiyan,
2011; Rana et al., 2012
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بیان مسئله
در حال حاضر، کاربران برخی از دستگاه های اجرایی استان با اکراه از سامانه کشوری نظارت بر معامالت 
دستگاه های اجرایی استفاده می کنند و تعدادی نیز هنوز از این سامانه استفاده نمی کنند. بدیهی است که 
ریشه عدم پذیرش و یا اکراه برخی از کاربران در استفاده از این سامانه را می توان در موانع و محدودیت های 
فراروی پذیرش و استقرار آن جستجو نمود. بنابراین شناسایی و رفع موانع و محدودیت های فراروی پذیرش 

و استقرار سامانه مذکور ضرورت دارد.

ضرورت انجام تحقیق

الزم به ذکر است، توسعه نظارت الکترونیکی عالوه بر آن که یک ضرورت راهبردی اجتناب ناپذیر است، 
تکلیفی است که توسط مجلس شورای اسالمی جمهوری اسالمی ایران بر عهده سازمان بازرسی کل کشور 
و دستگاه های مشمول بازرسی قرار داده شده است. ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی 
کل کشور مصوب 1360 و اصالحیه های بعدی آن در سال 1388 صراحتًا بر بهره گیری از فن  آوری های 
نوین و برقراری ارتباط الکترونیکی با دستگاه های مشمول بازرسی تأکید می نماید و مسؤوالن ذی ربط 
دستگاه های مذکور را مکلف می نماید تا زمینه ایجاد ارتباط الکترونیکی و استفاده از فن آوری های نوین 
اطالعاتی را برای سازمان فراهم آورند )آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 
1360 و اصالحیه های بعدی آن، 1388(. بنابراین تحقیق در زمینه آسیب شناسی و رفع موانع سامانه  کشوری 
نظارت بر معامالت دستگاه های اجرایی که یک سامانه نظارت الکترونیکـی پیشگیرانه اسـت، از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.

اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق آن است که با مطالعه موردی سامانه نظارت بر معامالت دستگاه های اجرایی 
در استان خراسان جنوبی به آسیب شناسي و رفـع مـوانع و محدودیت های فرهنگی اجتماعی این سامانه 
در استان بپردازد. در ضمن، هدف فرعـی این تحقیق نیز ارایـه چند راهکار کلـی جهت رفـع مـوانـع و 

محدودیت های فرهنگی اجتماعی فراروی سامانه مذکور در استان خواهد بود.

سئواالت تحقیق
شایان ذکر است، این پژوهش به دو سؤال ذیل پاسخ خواهد داد:

•سؤال اصلی تحقیق: موانع و محدودیت های فرهنگی اجتماعی فراروی پذیرش و استقرار سامانه کشوری 
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نظارت بر معامالت دستگاه های اجرایی در استان خراسان جنوبی چیست؟
•سؤال فرعی تحقیق: برای غلبه بر موانع و محدودیت های فرهنگی اجتماعی فراروی سامانه کشوری 

نظارت بر معامالت دستگاه های اجرایی در استان خراسان جنوبی چه راهکارهایی پیشنهاد می شود؟

مدل مفهومی تحقیق

در این مرحله با استفاده از فهرست چالش ها و موانع فرهنگی اجتماعی فراروی پذیرش و استقرار دولت 
الکترونیکی که در جدول 1 ارایه شده بود، مدل مفهومی این تحقیق توسعه یافت )شکل 1(. در طراحی این 
مدل، تالش شده است تا چالش ها و موانع فراروی پذیرش و استقرار نظارت الکترونیکی در استان خراسان 
جنوبی در نظر گرفته شود. این مدل توسط 5 نفر از خبرگان مرتبط با حوزه دولت الکترونیکی و نظارت 
الکترونیکی قرار گرفت و اصالحات پیشنهادی آن ها بر روی مدل مفهومی این تحقیق اعمال شد. همانطور 
که مشاهده می شود در طراحی مدل مفهومی تحقیق، موانعی که به شهروندان مربوط می گردد، حذف شده 
است، چرا که سامانه نظارت بر معامالت دستگاه های اجرایی با شهروندان در ارتباط نمی باشد. همانطور که 
مشاهده می شود، مدل مفهومی موانع و محدودیت های فرهنگی اجتماعی نظارت الکترونیکی از 9 مانع و 

محدودیت متفاوت و مهم تشکیل شده است.
شکل 1- مدل مفهومی موانع و محدودیت های فرهنگی اجتماعی نظارت الکترونیکی

 

-فقداناعتمادکارکنان9

هاي بازرسيکلودستگاه

اینترنتویااستانبهاجرایي

 سامانههاينظارتالکترونیکي

 

-تنوعوتناقضدرفرهنگ1

ورفتارسازمانيکارکنان

هايبازرسيکلودستگاه

 اجرایياستان

 

-خطرکاهشپاسخگویيو2

پذیريکارکنانبازرسيکلمسئولیت

ودستگاههاياجرایياستانبهواسطه

استقرارسامانههاينظارت

 الکترونیکي

-شیوعبااليفسادوانجامکار3 

براساسروابطشخصيدر

دستگاههاي بازرسيکلو

  اجرایياستان

 
-عدمتوجهکافيبهرضایت4

 هاينظارتکاربرانسامانه
  الکترونیکي

 
-عدمرعایتعدالتو5

هخدماتبهيمساواتدرارا

 هاينظارتکاربرانسامانه
 الکترونیکي

 

وقاردرطراحي-اعتقادبهرسمیتو6

سامانههاينظارترابطکاربري

 الکترونیکيودرنظرگرفتهنشدن

سرگرميوجذابیتدر هايلفهؤم

 آنهاطراحي

 

-فقدانتقاضاوانگیزهسازماني7

)عدمتمایلکارکنانبازرسيکلو

هاياجرایياستان(برايدستگاه

استفادهازسامانههاينظارت

 الکترونیکي

 

-فقدانآگاهيوشناخت8

کارکنانبازرسيکلودستگاه

هاياجرایياستاننسبتبهسامانه

 هاينظارتالکترونیکي

 

 

مدل مفهومي موانع و 

محدودیت هاي 

فرهنگي اجتماعي 

 نظارت الکترونیکي
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فرضیه های تحقیق

پس از توسعه مدل مفهومی در بخش قبلی، امکان ارایه فرضیه های نهایی تحقیق وجود دارد. 
بنابراین، 9 فرضیه نهایی این تحقیق شامل موارد ذیل می باشد:

-فرضیه 1: تنوع و تناقض در فرهنگ و رفتار سازمانی کارکنان بازرسی کل و دستگاه های اجرایی 
استان در زمره موانع و محدودیت های اصلی استقرار و پذیرش سامانه کشوری نظارت بر معامالت 

دستگاه های اجرایی قرار می گیرد.
-فرضیه 2: خطر کاهش پاسخگویی و مسئولیت پذیری کارکنان بازرسی کل و دستگاه های 
اجرایی استان به واسطه استقرار سامانه های نظارت الکترونیکی در زمره موانع و محدودیت های 

اصلی استقرار و پذیرش سامانه کشوری نظارت بر معامالت دستگاه های اجرایی قرار می گیرد.
-فرضیه 3: شیوع باالی فساد و انجام کار بر اساس روابط شخصی در بازرسی کل و دستگاه های 
اجرایی استان در زمره موانع و محدودیت های اصلی استقرار و پذیرش سامانه کشوری نظارت بر 

معامالت دستگاه های اجرایی قرار می گیرد.
-فرضیه 4: عدم توجه کافی به رضایت کاربران سامانه های نظارت الکترونیکی در زمره موانع و 
محدودیت های اصلی استقرار و پذیرش سامانه کشوری نظارت بر معامالت دستگاه های اجرایی 

قرار می گیرد.
به کاربران سامانه های نظارت  ارایه خدمات  -فرضیه 5: عدم رعایت عدالت و مساوات در 
الکترونیکی در زمره موانع و محدودیت های اصلی استقرار و پذیرش سامانه کشوری نظارت بر 

معامالت دستگاه های اجرایی قرار می گیرد.
-فرضیه 6: اعتقاد به رسمیت و وقار در طراحی رابط کاربری سامانه های نظارت الکترونیکی و در 
نظر گرفته نشدن مولفه های سرگرمی و جذابیت در طراحی آن ها در زمره موانع و محدودیت های 

اصلی استقرار و پذیرش سامانه کشوری نظارت بر معامالت دستگاه های اجرایی قرار می گیرد.
-فرضیه 7: فقدان تقاضا و انگیزه سازمانی کارکنان بازرسی کل و دستگاه های اجرایی استان برای 
استفاده از سامانه های نظارت الکترونیکی در زمره موانع و محدودیت های اصلی استقرار و پذیرش 

سامانه کشوری نظارت بر معامالت دستگاه های اجرایی قرار می گیرد.
-فرضیه 8: فقدان آگاهی و شناخت کافی کارکنان بازرسی کل و دستگاه های اجرایی استان 
نسبت به سامانه های نظارت الکترونیکی در زمره موانع و محدودیت های اصلی استقرار و پذیرش 

سامانه کشوری نظارت بر معامالت دستگاه های اجرایی قرار می گیرد.
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-فرضیـه 9: فقـدان اعتماد کارکنان بازرسـی کل و دستگاه های اجرایـی استان به اینترنت و یا 
سامانـه های نظارت الکترونیکی در زمره موانع و محدودیت های اصلی استقرار و پذیرش سامانه 

کشوری نظارت بر معامالت دستگاه های اجرایی قرار می گیرد.

روش تحقیق

این پژوهش از حیث هدف کاربردی است و روش تحقیق آن نیز تلفیقی ) کمی و کیفی ( است، 
بدین معنی که محقق در ابتدای پژوهش خود از حیث وجود هرگونه رابطه عّلی و معلولی و داشتن 
فرضیه، خالی الذهن بوده و تنها با بیان سؤال تحقیق و استفاده از شیوه های کیفی، مدل مفهومی خود 
را پس از پایان بخش اول تحقیق )بخش کیفی پژوهش( توسعه داده است و در ادامه، فرضیه های 
تحقیق را بر اساس یافته های بخش پیشین طراحی نموده است و پس از آن، این فرضیات را به روش 
کمی مورد ارزیابی  قرار داده است. الزم به ذکر است، برای توسعه مدل مفهومی این تحقیق )بخش 
کیفی پژوهش( از روش کتابخانه ای )مطالعه ادبیات فناوری( و روش دلفی استفاده شده است. ضمنًا 
برای جمع آوری داده های مورد نیاز بخش کمی پژوهش نیز از روش پیمایشي پرسشنامه و مصاحبه 
با مدیران و کارشناسان بازرسی کل و دستگاه های اجرایی استان خراسان جنوبی استفاده شد. بنابراین 
جامعه آماری این تحقیق شامل “افراد مسئول و آشنا با حوزه نظارت الكترونیكي در بازرسی کل 
استان خراسان جنوبی” و “کارشناسان و مدیران دستگاه هاي اجرایی استان كه كاربر سامانه کشوری 
نظارت بر معامالت دستگاه های اجرایی استان بوده اند”تشكیل شده است. در ارتباط با دسته اول 
جامعه آماری این تحقیق، نمونه گیري به صورت تصادفي ساده انجام شد و 14 نمونه تصادفي از 
کارشناسان و مدیران بازرسی کل استان خراسان جنوبی استخراج شد. در ضمن در ارتباط با دسته 
دوم جامعه آماری نیز، 12 دستگاه بر اساس روش نمونه گیري تصادفي ساده از بین بیش از 50 
دستگاه اجرایی استان که کاربر سامانه بوده اند، انتخاب شدند و اطالعات مورد نظر از كارشناس 
یا مدیر آن دستگاه اجرایی که کاربر سامانه کشوری نظارت بر معامالت دستگاه های اجرایی بوده  

است، دریافت شد.

پرسشنامه های تحقیق

پس از آن که در مرحله قبلی، مدل مفهومی و فرضیه های تحقیق توسعه یافت، برای ارزیابی این 
فرضیه ها، پرسشنامه محقق ساخته )الف( جهت اخذ بازخورد کارشناسان و مدیران بازرسی کل 
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استان و پرسشنامه محقق ساخته )ب( جهت اخذ بازخورد کارشناسان و مدیران دستگاه های اجرایی 
استان پیشنهاد شد. الزم به ذکر است برای طراحی دو پرسشنامه مذکور از مدل مفهومی تحقیق 

استفاده شد.

پایایی و روایی محتوایی پرسشنامه های تحقیق

این پرسشنامه ها قبل از اجرای نهایی در اختیار 5 نفر از خبرگان مرتبط با حوزه دولت الکترونیکی 
و نظارت الکترونیکی قرار گرفت و اصالحات پیشنهادی آن ها بر روی پرسشنامه های پیشنهادی 
این تحقیـق و مـدل مفهومـی و فرضیـه های مرتبـط اعمال شـد. در ضمـن، محتـوای اولیـه این 
پرسـشنامــه ها بر اساس مدل مفهومی این تحقیق تهیه شده است و محتوای مدل مفهومی نیز با ارجاع 
به مقاالت کارشناسان و خبرگان این حوزه که در جدول 1 مورد بررسی قرار گرفت، تهیه شده 
است. لذا می توان ادعا کرد که روایی محتوایی1این پرسشنامه  ها قابل قبول است. ضمنًا برای بررسی 
پایایی2 دو پرسشنامه )الف( و )ب( از روش آلفای کرونباخ3  استفاده شد که به ترتیب، مقادیـر 
0.941، 0.951 حاصل شـد. این مقادیـر، نشان دهنـده قابلیت اعتماد بسیار باالی این پرسشنامـه هـا 

مـی باشـد.

آمار توصیفی پرسشنامه های تحقیق

آمار توصیفی تکمیل کنندگان دو پرسشنامه )الف( و )ب( از نظر سن، جنسیت، نوع سمت 
سازمانی و میزان تحصیالت در جدول 2 ارایه می  شود.

1.Content Validity
2.Reliability
3.Cronbach's Alpha
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جدول 2 -توزیع سنی تکمیل کنندگان پرسشنامه های )الف( و )ب(

کل بازرسی )الف(: پرسشنامه
استان

پرسشنامه)ب(:دستگاههایاجرایی
استان

درصدتعداددرصدتعداد

توزیعسنی
معتبر

20964.3975.0تا35سال
35321.4325.0تا50سال
50214.300سالوباالتر

14100.012100.0مجموع

توزیعجنسیتی
معتبر

1392.9866.7مرد
00216.7زن

1392.91083.3مجموع
17.1216.7نامشخص
14100.012100.0مجموع

جایگاه توزیع
سازمانی

معتبر
17.1325.0مدیر

1178.6975.0کارشناس
1285.712100مجموع
214.300نامشخص
14100.012100.0مجموع

سطح توزیع
تحصیالت

معتبر

0018.3دیپلم
1071.4975.0کارشناسی

428.618.3کارشناسیارشدوباالتر
14100.01191.7مجموع

0018.3نامشخص
14100.012100.0مجموع
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مصاحبه های تحقیق

الزم به ذکر است، در حین اجرای دو پرسشنامه )الف( و )ب( مصاحبه ای نیز با تکمیل کنندگان 
این پرسشنامه ها صورت گرفت و نظرات، پیشنهادات و موانع پیش روی این افراد در ارتباط با 
سامانه کشوری نظارت بر معامالت دستگاه های اجرایی استخراج شد. در این مصاحبه  از پرسش 
شوندگان خواسته شد که »اگر بجز موارد مذکور در پرسشنامه، موانع و محدودیت های فرهنگی 
اجتماعی دیگری نیز در استقرار و پذیرش سامانه کشوری نظارت بر معامالت دستگاه های اجرایی 
در استان خراسان جنوبی اثر گذار است، آن ها را تشریح نمایند.«ضمنًا درخواست شد که پیشنهادات 
اصالحی خود را نیز تشریح نمایند اگر چه شرح کامل این بازخوردها در اینجا ارایه نمی  شود، اما 
در جدول 10 که فهرست پیشنهادات این پژوهش جهت رفع موانع فراروی سامانه کشوری نظارت 

بر معامالت دستگاه های اجرایی ارایه می  شود، از نتایج این مصاحبه ها بهره برداری شده است.

تجزیه و تحلیل داده ها

با توجه به آن که داده های پرسشنامه های )الف( و )ب( نرمال بودند و ما قصد داشتیم با استفاده از 
آزمون فرض، فرضیه های تحقیق را مورد ارزیابی قرار دهیم و از آنجایی که متغیرهای مورد ارزیابی 
رتبه ای می باشند، بهترین آزمون پیشنهادی در این زمینه آزمون T تک نمونه ای1 است. بنابراین 
در این مرحله از تحقیق برای تأیید یا رد فرضیه های چهار پرسشنامه )الف( و )ب(، آزمون T تک  
نمـونه ای با استفاده از نرم افزارهای SPSS 20 و Excel 2007 اجرا شد. الزم به ذکر است، 
اگر فرضیـه ای در خصـوص میانگیـن یک جامعـه آماری طـراحـی شـود با استفاده از آزمـون T تک 
نمـونه ای می توان صحت یا سقم فرضیه را در سطح معنی داری α تعیین کرد. لذا در این تحقیق 
جهت تبیین و تفسیر متغیرهای مستقل و وابسته و اینکه هر متغیر با چه وضعیتی در جامعه آماری وجود 
دارد از آزمون T تک نمونه ای استفاده شده است. سطح معنی داری این پژوهش، مقدار 0.05در 
نظر گرفته شده است و فاصله اطمینان تحقیق نیز 95 درصد خواهد بود. ضمنًا برای تحلیل متغیرهای 
این پژوهش بر اساس آزمون T تک نمونه ای از طیف پنج گزینه ای لیکرت به شرح مقادیر ارایه 

شده در جدول 3 استفاده شده است که با قواعد تکمیل پرسشنامه نیز سازگار است.

1.One Sample T Test
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جدول 3 - طیف لیکرت مورد استفاده در تحلیل پرسشنامه  های )الف( و )ب(

درجهاهمیتهرمانع
12345

خیلیزیادزیادمتوسطکمخیلیکم

برای جلوگیـری از طوالنی شدن متن مقاله، در این بخش تنها نتایج آزمون های آماری ارایه 
خواهد شد. الزم به ذکر است که در آزمون T تک نمونه ای صورت گرفته، اگر عاملی مقدار 
p-value کوچک تر یا مساوی 0.05داشته باشد، فرض صفر مرتبط با آن رد می شود، اما عاملی 

که p-value آن بزرگ تر از 0.05 باشد فرض صفر مرتبط با آن تأیید می شود. لذا با توجه به 
آن که مبنای طراحی فرضیه های این پژوهش، فرض صفر است، متغیرهایی که p-value آن ها 
بزرگ تر از 0.05باشد، در فهرست فرضیه های تأیید شده نهایی این پژوهش قرار خواهند گرفت 
و متغیرهای دیگری که p-value کوچک تر یا مساوی 0.05 داشته باشند، رد می گردند. همانطور 
که مشاهده می شود، جدول 4 مقدار میانگین محاسبه شده و p-value نهایی استخراج شده برای هر 
یک از فرضیه های تحقیق در دو پرسشنامه تحقیق را نشان می دهـد. توضیح آن که در این جدول، 
p-value های بزرگ تر از 0.05 که نشان دهنده تأیید فرضیه مربوطه است، برای تأکید بیش تر 

سایه دار شده است. ضمنًا با توجه به نرمال بودن داده های تحقیق، بـرای اولویت بندی موانع شناسایی 
شده در هر یک از پرسشنامه های )الف( و )ب( به ترتیب از آزمون فریدمن1  استفاده شد که نتایج 

آن در جدول 4 قابل مشاهده است.
پس از ارایه نتیجه آزمون فرض مرتبط با دو پرسشنامه )الف( و )ب(، نتیجه اولیه ارزیابی این پژوهش 
در ارتباط با موانـع فرهنگـی اجتماعی فـراروی سامانه کشـوری نظارت بـر معامالت دستـگاه های 
اجرایی در استان خراسان جنوبی در این جدول ارایه شده است. معنای نشانه های بکار رفته در این 

مقاله به شرح ذیل است:
رد اولیه فرضیه: فرضیه ای که توسط دو گروه  ارزیابی کننده رد شده است.

� تأیید اولیه فرضیه: فرضیه ای که توسط دو گروه  ارزیابی کننده تایید شده است.
تأیید جزئی فرضیه: فرضیه ای که توسط یکی از گروه های ارزیابی کننده تایید و توسط دیگری 

رد شده است.
� تأیید ثانویه فرضیه: فرضیه ای که در ارزیابی اولیه، تایید جزئی شده، اما پس از تفسیر نتایج، 

تأیید ثانویه شده است. 

1.Friedman Test
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جدول 4- میانگین و p-value پرسشنامه های )الف( و )ب( در این پژوهش

فرضیههایتحقیق

نتایجپرسشنامه)الف(:بازرسیکل
استان
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هایاجراییاستان
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فرضیه 1:تنوعوتناقضدر
فرهنگورفتارسازمانیکارکنان
بازرسیکلودستگاههایاجرایی

استان

�55رد0.0872.6220.0021.75

فرضیه 2:خطرکاهشپاسخگویی
ومسئولیت پذیریکارکنان

بازرسیکلودستگاههایاجرایی
استانبهواسطهاستقرارسامانههای

نظارتالکترونیکی

�64رد0.2562.7910.0011.67

فرضیه 3:شیوعباالیفسادو
انجامکاربراساسروابطشخصی

دربازرسیکلودستگاههای
اجراییاستان

89رد90.0001.50رد0.0001.64

فرضیه 4:عدمتوجهکافیبه
رضایتکاربرانسامانههاینظارت

الکترونیکی
�50.1052.5822رد0.0272.29

فرضیه 5:عدمرعایتعدالت
ومساواتدرارایهخدماتبه
کاربرانسامانه  هاینظارت

الکترونیکی

78رد80.0001.55رد0.0021.92

فرضیه 6:اعتقادبهرسمیتووقار
درطراحیرابطکاربریسامانه

هاینظارتالکترونیکیودرنظر
گرفتهنشدنمؤلفه هایسرگرمیو

جذابیتدرطراحیآنها

0.0952.5730.0832.503�1�

فرضیه 7:فقدانتقاضاوانگیزه
سازمانیکارکنانبازرسیکلو
دستگاههایاجراییاستانبرای
استفادهازسامانههاینظارت

الکترونیکی

�70.1692.6713رد0.0032.07

فرضیه 8:فقدانآگاهیوشناخت
کافیکارکنانبازرسیکلو

دستگاههایاجراییاستاننسبتبه
سامانههاینظارتالکترونیکی

47رد60.0102.08رد0.0182.29

فرضیه 9:فقداناعتماد
کارکنانبازرسیکلو

دستگاههایاجراییاستانبه
اینترنتویاسامانههاینظارت

الکترونیکی

9U6Uرد40.0001.50رد0.0282.43
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یافته های تحقیق

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، 4 فرضیه شماره 8،5،3و9در نتیجه اولیه ارزیابی، 
رد اولیه شده اند یعنی با ضریب اطمینان 95 درصدی می توان ادعا نمود که موانع مرتبط با این 
فرضیـه ها در زمره موانع فرهنگی اجتماعی فراروی پذیرش و استقرار سامانه کشوری نظارت بر 
معامالت دستگاه های اجرایی در استان خراسان جنوبی قرار ندارند. ضمنًا فرضیه شماره 6 نیز تأیید 
اولیه شده است یعنی با ضریب اطمینان 95 درصدی می توان ادعا کرد که مانع مرتبط با این فرضیه 
در زمره موانع فرهنگی اجتماعی فراروی پذیرش و استقرار سامانه کشوری نظارت بر معامالت 
دستگاه های اجرایی در استان خراسان  جنوبی قرار دارد. اما 4 فرضیه شماره 4،2،1و7مورد تأیید 
جزیی قرار گرفته اند یعنی دستگاه های اجرایی و بازرسی کل استان بر روی تأیید یا رد این فرضیه ها 
تفاهم کامل نداشته اند و فرضیه مربوطه توسط یکی از گروه های ارزیابی کننده تایید شده است و 
توسط دیگری نیز رد شده است. لذا برای تأیید یا رد نهایی این فرضیه ها به ناچار باید آن ها را مورد 
تفسیر ثانویه قرار داد و یا قلمرو فرضیه را محدود نمود. الزم به ذکر است، برای تفسیر نتایج مرتبط با 

این دسته از فرضیه ها و تأیید یا رد نهایی آن ها از معیارهای ذیل استفاده شد:
-اولویت های هر فرضیه از دید گروه های ارزیابی کننده آن

-درجه ارتباط هر فرضیه با گروه های ارزیابی کننده آن و میزان اطالع هر گروه از هر فرضیه
-استفاده از نتایج مصاحبه  با کارشناسان بازرسی کل و دستگاه های اجرایی استان

-مشاهدات و برداشت های میدانی محققین
بنابراین در ادامه پس از ارایه نظر دستگاه های اجرایی و بازرسی کل استان در ارتباط با فرضیه های 
مورد اختالف، با ارایه استدالل هایی بر مبنای معیارهای فوق، نتیجه نهایی تأیید یا رد هر فرضیه بر 

مبنای تفسیر ارایه شد که در ادامه تشریح می  شود:
•فرضیه 1: این فرضیه در مورد دستگاه های اجرایی استان مورد تأیید است، اما در مورد بازرسی 
کل استان رد می گردد، چرا که دستگاه های اجرایی متعدد و متنوع استانی تنها با یک کارشناس 
در بازرسی کل استان ارتباط دارند که منجر به تنوع و تناقضی نمی گردد. بنابراین با محدود نمودن 
قلمرو این فرضیه به صورت »تنوع و تناقض در فرهنگ و رفتار سازمانی کارکنان دستگاه  های 

اجرایی«، می توان آن را مورد تأیید ثانویه قرار داد.
•فرضیه 2: این فرضیه توسط بازرسی کل استان تأیید شده است، اما دستگاه های اجرایی آن را رد 
کرده اند، اما چون بر اساس نتایج مشاهدات میدانی و مصاحبه های صورت گرفته با دستگاه های 
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اجرایی، این سامانه حجم کار واحد امور قراردادهای دستگاه های اجرایی را نسبت به روش سنتی 
نظارت به شدت افزایش داده است که منجر به عدم رضایت و عدم تمایل بسیاری از دستگاه ها 
برای استفاده از آن شده است، خطر کاهش پاسخگویی و مسئولیت پذیری دستگاه های اجرایی 
کاملًا محسوس است. بنابراین با محدود نمودن قلمرو این فرضیه بصورت »خطر کاهش پاسخگویی 
و مسئولیت پذیری کارکنان دستگاه های اجرایی استان به واسطه استقرار سامانه های نظارت 

الکترونیکی« می توان آن را مورد تأیید ثانویه قرار داد.
•فرضیه 4: فرضیه عدم توجه کافی به رضایت کاربران سامانه از نظر بازرسی کل استان رد شده 
است، اما کاربران دستگاه های اجرایی استان آن را کاملًا تأیید نموده اند. لذا با توجه به آن که در 
بازرسی کل استان تنها یک کاربر با سامانه در ارتباط است و کاربران اصلی این سامانه در دستگاه های 

اجرایی استان قرار دارند، این فرضیه نیز می تواند مورد تأیید ثانویه قرار گیرد.
•فرضیه 7: این فرضیـه از نظـر کارشناسـان بازرسی کل استان رد شـده است، اما کارشناسان 
دستـگاه های اجرایی استان آن را کاملًا تأیید نموده اند یعنی کارشناسان بازرسی کل تقاضا و تمایل 
زیادی جهت استقرار کامل این سامانه دارند، اما کارشناسان دستگاه های اجرایی انگیزه و تمایلی 
برای استفاده از این سامانه ندارند. لذا با محدود نمودن قلمرو این فرضیه به صورت »فقدان تقاضا و 
انگیزه سازمانی کارکنان دستگاه های اجرایی استان برای استفاده از سامانه های نظارت الکترونیکی«، 

می توان آن را مورد تأیید ثانویه قرار داد.
همانطور که در جدول باال مشاهده شد، نتیجه نهایی تأیید یا رد کلیه فرضیه های تحقیق نیز در 
جدول 4 ارایه شده است. ضمنًا در این جدول، اولویت نهایی هر یک از فرضیه های پژوهش نیز ارایه 
شد. الزم به ذکر است، برای اولویت بندی نهایی هر فرضیه از میانگین دو پرسشنامه قبلی، میانگین 
گرفته شد. بنابراین با نگاهی به نتیجه نهایی تأیید یا رد هر فرضیه در جدول مذکور می توان دریافت 
که در ارتباط با موانع و چالش های فرهنگی اجتماعی فراروی سامانه کشوری نظارت بر معامالت 
دستگاه های اجرایی، 4 فرضیه رد اولیه شده است، 1 فرضیه تأیید اولیه شده است و 4 فرضیه باقیمانده 

نیز تأیید ثانویه شده است.
پیشنهادهای   تحقیق

مهم ترین پیشنهاد این پژوهش آن است که مدیران استانی و ملی به ترتیب جهت رفع 5 مانع 
فرهنگی اجتماعی ارایه شده در جدول 5 برنامه ریزی و تالش نمایند. ضمنًا پیشنهادهای این پژوهش 
جهت رفع موانع فرهنگی اجتماعی فراروی پذیرش و استقرار سامانه های نظارت الکترونیکی در 
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قالب چارچوب پیشنهادهای پژوهش در ارتباط با موانع و محدودیت های فرهنگی اجتماعی سامانه 
کشوری نظارت بر معامالت دستگاه های اجرایی در خراسان جنوبی در جدول 5 ارایه شده است 

که در سطح ملی و استانی قابل استفاده است.
جدول 5 - چارچوب پیشنهادهای پژوهش در ارتباط با موانع و محدودیت های فرهنگی اجتماعی سامانه کشوری نظارت بر 

معامالت دستگاه های اجرایی در خراسان جنوبی
محدودیتهایاچالشهای

فرهنگیاجتماعیموجوداستان
)بهترتیبنزولیاهمیت(

پیشنهاداتپژوهشجهترفعچالشهاومحدودیتهایفرهنگیاجتماعی
شناساییشدهدراستان

1-اعتقادبهرسمیتووقاردر
طراحیرابطکاربریسامانه

هاینظارتالکترونیکیودرنظر
گرفتهنشدنمؤلفههایسرگرمیو

جذابیتدرطراحیآنها

-بازطراحیظاهریسامانهومالحظهنمودنمولفههایجذابیتوسرگرمیدر
آنمیتواندمؤثرباشد.البتهبراینیلبهاینهدف،فرهنگسازیوآموزشجهت

تغییرنگاهورویکردطراحانرابطکاربریسامانهضرورتدارد.

2-عدمتوجهکافیبهرضایت
کاربرانسامانههاینظارت

الکترونیکی

-رفعموانعمهمفرارویدستگاههایاجراییدرارتباطباسامانهمیتواندرضایتبیشتر
کاربرانرادرپیداشتهباشد.درضمن،پیشنهادمیشوددرصورتامکانبرایدستگاههایی
کهتعدادمعامالتبسیارزیادیدارند،تنهامعامالتمهمترآنها)بهتشخیصبازرسیکل(

بررویسامانهدرجگردد.
-عالوهبرایندرصورتایجادهماهنگیویکپارچگیبیشتربیندستگاههاینظارتی
مختلفاستانیوکشوری،نظارتچندگانهبربرخیازدستگاههایاجراییکاهشخواهد
یافتکهمنجربهکاهشبوروکراسینظارتیموجوددردستگاههایاجراییوافزایش

رضایتکاربرانایندستگاههاخواهدشد.

3-فقدانتقاضاوانگیزه
سازمانیکارکناندستگاههای
اجراییاستانبرایاستفادهاز
سامانههاینظارتالکترونیکی

-باتعبیهامکانگزارشگیریازسامانهبراساسنیازهایاطالعاتیدستگاههای
اجرایی،سامانهمیتوانداطالعاتکاربردیوموردتقاضایدستگاههایاجرایی
ابزارکاماًل ازیک ها برایکاربراندستگاه ترتیب، این به و ارایهدهد نیز را

تکلیفیبهیکراهکارسازمانیمفیدتبدیلشود.
-توجهبیشتربهبازخوردهاورضایتکاربراندستگاههایاجراییورفعسایر
موانعوچالشهایفرارویسامانهنیزمیتواندتقاضاوانگیزهسازمانیدستگاههای

اجراییراارتقادهد.
-درضمنبایدبرنامههایمدیریتتغییرنیزبهصورتجدیدنبالگردد.

4-خطرکاهشپاسخگویی
ومسئولیتپذیریکارکنان
دستگاههایاجراییاستان

بهواسطهاستقرارسامانههای
نظارتالکترونیکی

-برایحلاینمشکلبهتراستبابرگزاریجلساتمشترکبینبازرسیکل
دستگاههای در سامانه کاربران مشکالت و مسائل به اجرایی های دستگاه و
اجراییتوجهبیشتریشودتاسطحرضایتوانگیزهکاربرانایندستگاهها

برایاستفادهازسامانهنیزارتقایابد.

و فرهنگ در تناقض و تنوع -5
رفتارسازمانیکارکناندستگاههای

اجرایی

-اجرایبرنامههایفرهنگیوآموزشیجهتهمگنسازیوارتقایفرهنگ
سازمانیدستگاههایاجراییمیتواندتاحدیاینچالشرابرطرفنماید.
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محدودیت های تحقیق

محدودیت  اصلی این مقاله، محدود شدن آن به موانع و محدودیت های فرهنگی اجتماعی سامانه 
کشوری نظارت بر معامالت دستگاه های اجرایی بود که با هدف تخصصی تر شدن موضوع مقاله 
دنبال شد. البته در پژوهش اصلی انجام شده توسط مرادی و خسروی زارگز )1392( که مبنای این 
مقاله بوده است، عالوه بر محدودیت های فرهنگی اجتماعی، محدودیت های فنی، سازمانی و 
مدیریتی و راهبردی و قانونی نیز مورد بررسی قرار گرفته است که می تواند مورد استفاده عالقه مندان 
قرار گیرد. البته باید اذعان نمود که محدودیت اصلی پژوهش اصلی انجام شده، محدوده جغرافیایی 
ارزیابی فرضیه های آن می باشد که به استان خراسان جنوبی محدود شده است که با توجه به استانی 
بودن و بودجه پیش بینی شده برای انجام تحقیق، گریزی از آن نبود. محدودیت بعدی پژوهش 
اصلی انجام شده نیز عدم دسترسی کامل پژوهشگران طرح به برخی از گزارشات استانی سامانه 
و کلیه گزارشات ملی سامانه مورد ارزیابی به دالیل سطح دسترسی، حریم خصوصی و مدیریتـی 
بـود. لـذا برای رفع محدودیت های فوق و جامعیت بیـش تـر نتایج این تحقیق، پیشنهـاد مـی شود که 
پژوهش مذکور در سطح ملی و با حمایت سازمان بازرسی کل کشور تعریف گردد. بدین ترتیب 
می توان از تجارب این پژوهش استانـی در طراحی مدل مفهومـی،  فرضیـه ها، پرسشنامـه ها، فرایند 
تحقیق و نتایج آن بهره برداری نمود و با استفاده از مزایای یک پژوهش ملی، فرضیه های تحقیق را 

در محدوده جغرافیایی ملی و به صورت جامع تر و دقیق تری مورد ارزیابی قرار داد.

نتیجه گیری:

نتایج این پژوهش نشان داد که استان خراسان جنوبی برای پذیرش و استقرار کامل سامانه کشوری 
نظارت بر معامالت دستگاه های اجرایی مجموعًا با 5 چالش و مانع فرهنگی اجتماعی جدی و مهم 
مواجه است که چند پیشنهاد کلی برای رفع آن ها نیز ارایه شد. این موانع به ترتیب نزولی اهمیت 
شامل »اعتقاد به رسمیت و وقار در طراحی رابط کاربری سامانه های نظارت الکترونیکی و در 
نظر گرفته نشدن مؤلفه های سرگرمی و جذابیت در طراحی آن ها«، »عدم توجه کافی به رضایت 
کاربران سامانه های نظارت الکترونیکی«، »فقدان تقاضا و انگیزه سازمانی کارکنان دستگاه های 
اجرایی استان برای استفاده از سامانه های نظارت الکترونیکی«، »خطر کاهش پاسخگویی و مسئولیت 
پذیری کارکنان دستگاه های اجرایی استان به واسطه استقرار سامانه های نظارت الکترونیکی« و 
»تنوع و تناقض در فرهنگ و رفتار سازمانی کارکنان دستگاه های اجرایی« است. در ضمن 4 مورد 
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از موانع فرهنگی اجتماعی ارایه شده در مدل مفهومی این پژوهش، مورد تأیید نهایی قرار نگرفت.
 این موانع به ترتیب نزولی اهمیت شامل »فقدان اعتماد کارکنان بازرسی کل و دستگاه های اجرایی 
استان به اینترنت و یا سامانه های نظارت الکترونیکی«، »فقدان آگاهی و شناخت کافی کارکنان 
بازرسی کل و دستگاه های اجرایی استان نسبت به سامانه های نظارت الکترونیکی«، »عدم رعایت 
عدالت و مساوات در ارایه خدمات به کاربران سامانه های نظارت الکترونیکی« و »شیوع باالی فساد 

و انجام کار بر اساس روابط شخصی در بازرسی کل و دستگاه های اجرایی استان« می باشد.
در پایان بـه مدیـران سازمان بازرسـی کـل کشـور و مدیـران  و کارشناسان بازرسـی کـل و 
دستـگاه های اجرایی استان توصیه می  شود که با هدف گذاری و برنامه ریزی بر مبنای پیشنهادهای 
ارایه شده در این پژوهش در راستای رفع 5 مانع فرهنگی اجتماعی فراروی سامانه  کشوری نظارت 
بر معامالت دستگاه های اجرایی گام بردارند. بی شک انجام چنین اقداماتی، تقویت سامانه های 

نظارت الکترونیکی در کشور را در پی خواهد داشت.

منابع :
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بررسي رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و فساد اداری   

مطالعه موردی : دستگاه هاي دولتي شهرستان ارومیه

فاطمه امجدی کیا1 
دكتر فرهاد نژاد ایراني2 

دکتر نادر بهلولی3 

هدف کلی مقاله حاضر بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و فساد اداری در دستگاه های دولتی 
شهرستان ارومیه است. در تحقیق حاضر از نظریه پودساکف و همکارانش جهت اندازه گیری رفتار شهروندی سازمانی 
متغیر مســتقل و مدل فســاد اداری حسن حبیبی جهت اندازه گیری متغیر وابسته استفاده شده است. روش تحقیق در این 
پژوهش توصیفی –پیمایشی و همبستگی است که  شامل یک فرضیه اهم و هشت فرضیه فرعی می باشد . بدین منظور 
پرسشنامه ای برای سنجش این متغیرها طراحی شده و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری، در میان نمونه 
ای متشــکل از 363 نفر از کارکنان کلیه دســتگاه های دولتی شهرستان ارومیه که با استفاده از جدول کوکران به دست 

آمده ،توزیع شد. 
جهت تجزیه و تحلیل داده های توصیفی بر اساس نرم افزار کامپیوتری SPSS از آمار توصیفی ) فراوانی، درصد 
فراوانی، جداول و نمودار و.. ( و جهت مشــخص نمودن نحوه توزیع داده ها از آزمون کولمو گروف – اســمیرنوف و  
جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون پارامتریک پیرســون و رگرسیون چندگانه استفاده گردیده است . نتایج تحقیق 
نشان می دهد که بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و فساد اداری رابطه معناداری وجود دارد . نوع رابطه ، منفی و 
معکوس و شدت این رابطه در بین عوامل مختلف متفاوت است اما در همه موارد وجود رابطه ثابت شده است که  بیش 
ترین ارتباط را وفاداری ســازمانی با میانگین -0/42 و کم ترین ارتباط را جوانمردی و رفتار امدادی با میانگین -0/27با 

فساد اداری دارا می باشد. 

واژگانکلیدی:رفتارش�هروندیس�ازمانی،فساداداری،فس�اداداریدردرونسیستماداری،
فساداداریدرروابطسیستماداریباشهروندان  

fatemeamjadi@136.ir-1-دانشجویکارشناسیارشدمدیریتدولتیدانشگاهآزاداسالمیواحدبناب
2-استادیاروعضوهیئتعلمیدانشگاهازاداسالمیواحدبناب
3-استادیاروعضوهیئتعلمیدانشگاهآزاداسالمیواحدبناب
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مقدمه:

»خواســتار فســاد وتباهی در روی زمین مباش که خداوند تبهکاران را دوست ندارد«)سوره 
قصص آیه 28(.

مطالعه تاریخ تمدن های باســتان، بیانگر این است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه 
تمدن داشــته و اکنون نیز یکی از مســائل مهم و اساسی در میان کشورهای جهان است. فساد 
نابســامانی های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته و جنگ های پی در پی، خشونت ها و 
قیام علیه تمدن های حاکم، از بین رفتن سازمان ها و در هم ریختن جوامع، همیشه ناشی از فساد 
بوده است. در مجموع، فساد در کنار سایر عوامل، از عوامل مهم فروپاشی تمدن ها بوده است؛ 
به گونه ای که ابن خلدون در رابطه با عوامل ظهور و سقوط تمدن ها معتقد است: عامل اصلی 
فروپاشی و زوال حکومت ها اسراف، تبذیر و فساد در دستگاه حکومتی از جانب دولت مردان 

و حاکمان می باشد.
فســاد  اداري پدیده جهان شــمول وهمزاد حكومت است كه از زمان شكل گیري فعالیت هاي 
بشري به صورت سازمان یافته، جزء الینفك سازمان ها شده است؛ بنابراین مي توان فساد رافرزند 
ناخواسته سازمان تلقي كرد كه درنتیجه تعامالت گوناگون درون سازمان و نیز به تناسب تعامل میان 
سازمان ومحیط آن به وجود آمده اسـت)فرهادی نژاد،2:1380(. بـرخـي از محققان فسـاد اداري 
را مجمـوعـه اي ازاقدامات كارمندان و مسئوالن دولت مي دانند كه اوال به منافع عمومي لطمه بزند 
وثانیا هدف از انجام آن فایده رساندن به عامل ) كارمند اقدام كننده( یا به شخص ثالثي كه عامل 
رابراي انجام این اقدام اجیر كرده باشد) فرج پور، 11:1383(. پدیده فساد به دلیل اینكه رقابت پذیري 
رادشــوار وتخصیص بهینه منابع را دچار اختالف مي كند ضد رشد قلمداد مـي شـود. این عامل 
مخـرب، باعث اتالف منابع، کاهش بهره وری و معضالت مختلف در سیسـتم ها و کندی روند 

توسعه علی الخصوص در سیستم های دولتی می شود) مشهدی ،25:1388(.
پیامدها ونتایج مخرب فساد اداري، گسترش وشیوع این معضل درجهان به خصوص كشورهاي 
درحال توسعه وهزینه سنگین مبارزه با آن ازجمله مهم ترین عواملي است كه باعث شده نهادها 
وسازمان هاي بین المللي وخصوصي ونظایر آن توجه روزافزوني به این مشكل داشته وتحقیقات 

وسیعي را انجام داده و بدهند.
فساد از هرنوع که باشد ثبات و امنیت جوامع را به خطر می اندازد و آزادی  و رقابت پذیری 
را دشوار می کند و زمینه تضعیف روحیه افراد درستکار را فراهم می کند. در این راستا، بررسی 
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عوامل مرتبط با فساد می تواند ضمن کمک به شناخت این موضوع و ارایه دید جدیدی نسبت به 
معضل فساد در سازمان ها، به روابط درون و برون سازمانی کارکنان کمک شایان توجهی کرده 
باشد. عوامل بسیاري با فساد اداري درارتباط هستند ودرآن تأثیر مي گذارند ازجمله این عوامل رفتار 
شهروندي سازماني كاركنان است. ارگان معتقد است که رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و 
داوطلبانه است که مستقیما به وسیله سیستم های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما با 
این وجود باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان می شود)کوهن و کول ، 386:2004(.
سازمان ها، بدون تمایل داوطلبانه افراد به همکاری، قادر به توسعه اثر بخشی خرد جمعی  نیستند؛ 
تفاوت همکاری داوطلبانه و اجباری از اهمیت فراوان برخورداراســت. در همکاری داوطلبانه، 
افراد کوشش ها، انرژی و بصیرت خود را برای شکوفایی توانایی های خود به نفع سازمان ابراز 
می کنند. بدین ترتیب است که مسیر نیل به هدف های سازمان تسهیل می شود، لذا شناخت رفتار 
شهروندی سازمانی و زمینه های استقرار آن می تواند گام مؤثر و مفیدی در کاهش فساد اداری  

به شمار آید.  
باتوجه به نکات یاد شده پژوهش حاضر به منظور دستیابی به اهداف زیر انجام خواهد شد:

1 -تعیین رابطه رفتار شهروندي سازماني كاركنان با فساد اداري دردستگاه هاي دولتي شهرستان 
ارومیه 

2 -تعییـن ترتیب الویت ارتباط هریک از ابعاد رفتارشــهرونـدی ســازمانـی با فساداداری در 
دستگاه های دولتی شهرستان ارومیه

3-ارایه راهکار یا پیشنهاد جهت بهبود رفتار شهروندی سازمانی و کاهش فساد اداری

ادبیات و پیشینه تحقیق

1.رفتارشهروندیسازمانی

شــهروندان به عنوان افرادی که تشــکیل دهنده اجتماعات مختلف بشری هستند، هرچند در 
ســال هایی نه چندان دور مورد  بی توجهی و بی مهری حاکمان و مدیران بودند، امروزه کانون 
توجه همه کســانی هستند که می خواهند به نحوی در زندگی انسان نقش داشته باشند ) الوانی 
و دیگران ،295:1380(. اکنون که اهمیت شــهروندان به عنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان 
درک شده است، رفتار آن ها هم می  تواند بسیار با اهمیت تلقی شود و از این رو است که محققان 
زیادی به تجزیه و تحلیل رفتار شهروندی پرداخته اند. به طور کلی رفتار شهروندی یک نوع رفتار 
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ارزشمند و مفیـد است که افراد آن را به صورت دلخواه و داوطلبانه از خود بروز مـی  دهند 
)اسالمـی و سیار،57:1386(. مفهوم رفتارشهروندی سازمانی )OCB( اولین بار توسط بتمن و 
ارگان در اوایل دهه 1980 به دنیای علم ارایه شد. تحقیقات اولیه ای که در زمینه رفتار شهروندی 
سازمانی انجام گرفت بیش تر برای شناسایی مسئولیت ها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان 
داشتند اما اغلب نادیده گرفته می شد. این رفتارها با وجود اینکه در ارزیابی های سنتی عملکرد 
شغلی به طور ناقص اندازه گیری می شدند و یا گاهی اوقات مورد غفلت قرار می گرفتند، اما در 
بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند ) بینستوک و همکاران،360:2003(. این گونه رفتارها کامال 
داوطلبانه و فردی است و این بدین معنی است که افراد برای اجرای این نوع رفتارها به طور رسمی 

پاداش دریافت نمی کنند و نیز به علت عدم اجرای آن ها مجازات  و تنبیه نمی شوند.
گراهام )1991( معتقد است که رفتارهای شهروندی به سه نوع مختلف خود را نشان می دهند 

که عبارتند از: 
 اطاعت سازمانی، وفاداری سازمانی و مشارکت سازمانی )بینستوک و همکاران، 361:2003(.

گراهام با انجام این دســته بندی ازرفتارشــهروندی، معتقد است که این رفتارها مستقیمًا تحت 
تأثیرحقوقی قراردارد که از طرف سازمان به فرد داده می  شود. در این چارچوب حقوق شهروندی 
ســازمانی شامل عدالت استخدامی، ارزیابی و رسیدگی به شکایات کارکنان است. بر این اساس 
وقتی که کارکنان می  بینند که دارای حقوق شهروندی سازمانی هستند به احتمال بسیار زیاد ازخود، 

رفتارشهروندی )از نوع اطاعت( نشان می  دهند.
ارگان )1988( ابعاد رفتار شهروندی سازمانی را در پنج بعد وجدان کاری، نوع دوستی، فضیلت 

شهروندی، جوانمردی وادب و نزاکت بیان می کند )زارعی متین ودیگران،133:1388(.
بررسي هاي فراتحلیلي ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و عوامل تأثیر گذار بر آن،  بیانگر 
این واقعیت است كه چهار دستـه از این عوامل مورد تأیید تحقیقات بـوده است كه عبارتنـد از: 
وی  ژگـي هاي فردي كاركنان، ویژگي هاي شــغلي، ویژگي هاي سازماني و ویژگي هاي رهبري 
که در نهایت با توجـه به مطالعه و بررســـی متغـیـرها و مؤلفـه های اثر گذار بر رفتار شــهروندی 
ســازمانـی، مهم ترین متغیرها و مؤلفه هایی که بر رفتار شهروندی تأثیر گذار هستند عبارتند از: 
رضایت شغلی، تعهد سازمانی، عدالت سازمانی، سبک رهبری، ویژگی های شخصیتی کارکنان،  

ویژگی های شغلی و ویژگی های سازمانی.
رفتار شــهرونـدي ســازماني، بهـره وري كاركنان وگـروه هاي كاري،  ارتباطات،  همكـاري 
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وكمك هاي بین كاركنان را افزایش مي دهد؛ كارتیمي را تشــویق مي كند؛ نسبت اشتباهات را 
كاهـش مـي دهد و مشاركت ودرگیر شدن كاركنان را درمسائل سازمان، افزایش مي دهد و به 
طوركلي جو ســازماني مناســبي را فراهم مي آورد. رفتار شهروندي سازماني ازطریق اثرگذاري 
برعوامل درون ســازماني از قبیل جو ســازماني، بهبود روحیه ، افزایش تعهد ســازماني، رضایت 
شغلي،كاهش نیات ترك شغل، كاهش غیبت و رفتارهاي مخرب شغلي و نیز با تأثیرگذاري بر 
بهبود عوامل برون ســازماني هم چون رضایت شــغلي، كیفیت خدمات و نیز وفاداري مشتریان،  

موجب تعالي كیفیت عملكرد كاركنان مي شود ) حسینی و دیگران، 27:1389(. 

2 .فساد اداری

فســـاد مسئله ای فـرا سیستمـی اســت که در تمام نظام های اجتماعـی، تمامی طبقات جامعه  
سازمان های دولتی و غیر دولتی و  نظام های حکومتی وجود دارد و تمام وضعیت ها،  چه جنگ 
و چه صلح، تمامی گروه های ســنی و همه زمان ها از باســتان و قرون وسطی تا معاصر را تحت 

تأثیر قرار داده است. 
فساد عبارت است از خروج هر چیز از اعتدال، چه این خارج شدن اندک باشد و چه زیاد. فساد 
از ریشه »َفَسَد« به معنی تباهی، اخالل و منع از رسیدن به یک هدف مطرح است و در زبان التین با 
واژه “Corruption” و ریشه “Rumpere” مصطلح است که به معنی شکستن یا نقض کردن 
است؛ به دیگر سخن، منظور این است که چیزی شکسته یا نقض می شود و این چیز می تواند رفتار 
اخالقی یا شــیوه قانونی ویا قوانین و مقررات اداری باشد به این معنی فساد یعنی هر پدیده ای که 
یــک مجموعه را از هدف ها وکارکردهای خود بازدارد )دادگر ومعصومی نیا ،128:1383(. در 
طی قرون و اعصار، همواره رابطه معکوسی بین استفاده درست و بجا از قدرت و قلمرو گسترش 
فســاد وجود داشته است. زمانی که از قدرت به طور مطلوب استفاده می شد، میزان فساد کاهش 
می یافته است. فساد سیاسی، اداری، اقتصادی از درجه مشروعیت و اثربخشی دولت ها می کاهد 
تا آن اندازه که می تواند دولت ها و نظام های سیاســی را با بحران مشــروعیت و مقبولیت مواجه 
سازد. فساد از هرنوع که باشد ثبات و امنیت جوامع را به خطر می اندازد، آزادی و رقابت پذیری را 
دشـوار مـی کند و زمینه تضعیف روحیه افراد درستکار را فراهـم مـی کند. از ایـن رو تالش های 
بین المللی مانند برگزاری کنفرانس مبارزه با فساد و اجالس جهانی مبارزه با فساد از سال 1981 به بعد 
و تحقیقات سازمان های بین المللی چون شفافیت بین الملل و بانک جهانی و نهادهای خصوصی و 
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نظایر آن،  نقش مهمی در شناسایی این معضل و عوامل بروز آن و معرفی راهکارهای پیشگیری و 
درمان و مبارزه با فساد داشته است ) احمدی و فردادنیا،104:1388(. فساد تا جایي كه به سازمان و 
فرآیندهاي سازماني مربوط مي شود، به اجزاي سه گانه سیاسي، قانوني و اداري قابل تقسیم است. 
ســاموئل هانتینگتن معتقد است: فساد اداري به مجموعه ي رفتارهاي آن دسته از كاركنان بخش 
عمومي اطالق مي شــود كه در جهت منافع غیر سازماني، ضوابط و عرف پذیرفته شده رانادیده 
مي گیرند )فرهادی نژاد،2:1380(. تئوبالد یکی از علمای علوم سیاســی در تعریف قانونی فساد 
اداری می گوید” فســاد اداری عبارت است از استفاده غیر قانونی از مسئولیت و اختیارات اداری 
دولتی برای انتفاع شخصی” )لطیفیان ، 7:1375(.در این تعریف مجموعه ای از قوانین و ضوابط 
مدون اداری وجود دارد که چهارچوب فعالیت های مجاز اداری را تعیین می کنند و هرگونه رفتار 

اداری مغایر با این قوانین که انگیزه ارتکاب به آن انتفاع شخصی باشد فساد اداری تلقی می شود.
فساد اداري به وضعیتي در نظام اداري گفته مي شود كه در اثر تخلفات مكرر و مستمر كاركنان 
به وجود مي آید و جنبه اي فراگیر دارد كه در نهایت آن را از كارایي و اثربخشي مورد انتظار باز 
مي دارد. از تخلفاتی كه مجموعًا به فساد اداري منجر مي شود می توان به استفاده شخصي ازوسایل 
واموال دولتي، كم كاري، گزارش مأموریت كاذب، صرف وقت دراداره براي انجام كارهایي به 
غیر از وظیفه اصلي، سرقت مواد اولیه ومواد مصرفي متعلق به دولت )سازمان( توسط كارمندان و 
استفاده از امكانات نظام اداري براي پیشبرد اهداف سیاسي سیاست مداران وكارمندان عالي رتبه 

اشاره کرد.
از آنجا كه كاركنان و شــهرونداني كه در یك اقدام فاســد درگیر مي شــوند به ارزیابي منافع و 
هزینه هاي این اقدام مي پردازند؛ از این رو روش هایي براي كنترل فساد اداري مؤثرند كه به نحوي 
سبب كاهش منافع یا افـزایش هزینـه هاي مورد انتظار براي عوامل دخل در مسأله بشـونـد. به چنیـن 
روش هایـي، مبارزه با فســاد در چارچـوب مـدل عـرضـه و تقاضـاي فســـاد اطـالق مـي شـــود    
)حبیبـي، 54:1375(.  بنابراین روش هاي مؤثر كنترل فساد اداري باید حداقل یكي از نتایج ذیل را 

به دنبال داشته باشد:
الفـ   تقاضا براي فساد اداري را كاهش دهد.

بـ   هزینه هاي ارایه خدمات فسادآمیز را براي كاركنان فاسد افزایش دهد.
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جـ   خطر كشف و دستگیري عامالن فاسد را افزایش دهد.
بسیاري از كشورها سازمان هاي مستقلي براي اضمحالل وكاهش فساد اداري دارند. دركشور 
آمریكا شهرداري نیویورك و بسیاري از شهرهاي دیگر داراي اداره ویژه اي براي پیشگیري از این 
معضل هستند. دركشورهاي سنگاپور، هند و هنگ كنگ نیز سازمان هاي مستقلي براي بازرسي 
كارمندان وجود دارد كه از اختیارات زیادي برخوردارند. درایران نیز سازمان بازرسي كل كشور، 
ادارات حراســت دســتگاه هاي دولتي و وزارت اطالعات درفعالیت هاي مختلف فســاد زدایي 

مشاركت مي نمایند.

پیشینه تحقیق

در این بخش به برخی از پژوهش های صورت گرفته درباره رفتار شهروندی سازمانی و فساد 
اداری اشاره می شود .

در پژوهش صورت گرفته توســط مرتضي عباس پور)1385( عوامل سازماني مؤثر بر فساد 
اداري در ادارات دولتي شهرســتان شاهرود مورد بررسی قرارگرفته است. در این پژوهش سه 
عامل یا جزء سازمان یعني: كنترل و نظارت، حقوق و دستمزد و فرایند هاي كاري در سازمان 
را مورد بررســي نظري قرار داده وكوشیده اند تا تأثیر این عوامل را در بروز فساد اداري مورد 
پژوهش قرار دهند. نتایج حاصل از تحقیق نشــان داد كه بین عوامل سازماني برشمرده و فساد 
اداري در ادارات مورد تحقیق رابطه وجود دارد. نوع و شدت این رابطه در بین عوامل مختلف 

متفاوت است اما در همه موارد وجود رابطه ثابت شده است. 
مطالعه عوامل مؤثر در بروز وگسترش فساد اداري و روش هاي كنترل این پدیده در سازمان 
تربیت بدني جمهوري اســالمي ایران از دیدگاه كارشناسان این سازمان عنوان پژوهشی است 
که توســط حمید رضا صفری) 1387( انجام شده اســت. نتایج این تحقیق نشان مي دهد كه 
از دیــدگاه كارشناســان وضعیت اقتصادي كاركنــان، ویژگي هاي ســازماني، ویژگي هاي 
فرهنگي،كمیت وكیفیت قوانین و مقررات و روش های کنترل در بروز و گسترش فساد اداري 
در ســازمان تربیت بدني جمهوري اسالمي ایران نقش دارد. ولی ویژگي هاي فردي كاركنان 
در بروز و گسترش فســاد اداري در سازمان تربیت بدني جمهوري اسالمي ایران نقش ندارد. 
یافته های تحقیق حاضر می تواند مدیران و سیاســت گذاران سازمان تربیت بدني را در برنامه 
ریزي و تصمیم گیري جهت كنترل و جلوگیري از بروز و گســترش فســاد و ایجاد سازماني 

مملو از سالمت اداري یاري  رساند. 
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در پژوهش صورت گرفته توسط  احمد حسني كاخكي )1385(به رابطه میان رفتار شهروندي 
سازماني و وفاداري مشتري در گروه شركت هاي همكاران سیستم  پرداخته شده است. خطوط 
راهنماي مطالعات در این مورد، فلسفه سیاسي و علوم سیاسي بود كه مفهوم شهروندي را مورد 
مطالعه قرار مي داد. تحقیقات كنوني با تغییر كانون توجه خود، رفتار شــهروندي سازماني را 
مدنظر قرار داده و غفلت از آن ها در ارزیابي عملكرد كاركنان را نمي پذیرد به طوري كه در 
آن به مشاركت بلند مدت فرد در موفقیت سازمان اعتقاد یافته است. هدف این تحقیق نیز تبیین 
تأثیر این رفتارها برابعاد مرتبط با وفاداري مشــتري است تا راهنماي عمل مدیران در موفقیت 

سازمان ها و به ویژه در سازمان هاي مشتري مدار باشد.
بررسي رابطه بین هوش عاطفي و رفتار شهروندي سازماني كاركنان دراداره امور شعب بانك 
ملت استان قم عنوان پژوهشی است که  توسط سیدحمزه چراغچي حرم ) 1389( انجام شده 
اســت. متغیر پیش بین این تحقیق یعني هوش عاطفي و متغیر مالك آن یعني رفتارشهروندي 
ســازماني هر دو از موضوعات مهم، اساســي، جالب و مطرح در مدیریت امروز مي باشــند. 
نتایج تحقیق، رابطه معناداري میان هـوش عاطفـي و رفتارشــهـرونـدي سازمانـي كاركنان را 
نشــان مـي دهد. از میان پنج مؤلفه رفتارشهروندي سازماني، به جز مؤلفه هاي»وظیفه شناسي« 
و» رادمردي وگذشــت«، همگي رابطه معناداري با هوش عاطفي داشتند. بنابراین نتیجه نهایي 
تحقیق این است كه هوش عاطفي به سهم خود، نقش مؤثري در افزایش رفتارهاي شهروندي 

سازماني كاركنان دارد.
درپژوهش صورت گرفته توسط  کارولین ریجگهم روابط بین حقوق و دستمزد و فساد مورد 
بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق، محققان به دنبال یافتن یک رابطه همبستگی بین حقوق 
و دســتمزد در بخش دولتی و میزان فساد اداری بوده اند. آن ها براساس مجموعه اطالعات و 
آمارهایی که از مؤسســات مختلف، بانک های مرکزی و مراکز آمار و اطالعات کشورهای 
مختلف جمع آوری کرده اند، به بررســی و نتیجه گیری پرداخته اند. آن ها در تحقیق خـود 
یکسری علل را که بر بروز فساد اداری مؤثر مـی باشـد براساس تحقیقات  قبلـی برشمرده اند 
عبارتند از حقوق و دســتمزد،کنترل داخلــی ناکافی،کنترل خارجی ناکافی و ضعیف، نرخ و 
میزان مجازات قانونی ومیزان پیچیدگی ) انحرافات ( و فرمت های اقتصادی تحقیقی با عنوان 
علت های فساد اداری توسط هوبرتز)1990(دردانشگاه آمستردام هلند، دپارتمان علوم سیاسی 
واداره عمومی انجام شــده اســت. در این تحقیق درباره علت های فساد، درجه بندی علت ها 
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ونهایتا استراتژی مبارزه با فساد سوال شده است. یکی از نتایج حاصله از این تحقیق، درجه بندی 
عوامل مؤثر بر فساد اداری درکشورهای مختلف بوده است. طبق عوامل مربوط به مسائل توسعه 
درنزد پاسخگویان درکشورهای با درآمدهای پایین نسبت به پاسخگویان درکشورهای با درآمد 
باال بیش تر مورد توجه قرارگرفته اند این عوامل شــامل بی عدالتی اجتماعی و حقوق پایین در 
بخش دولتی و مشکالت اقتصادی همچون تورم رکود است. پیام ساده این توجه این است که 
خط مشی و سیاست های مبارزه با فقر و عدم توسعه باید دارای ثبات و افزایش انسجام بیش تر 

در بخش عمومی می باشد. 
هوسام ابواالنین)2007 (ارتباط عوامل شخصیتي پنج گانه را با رفتار شهروندي سازماني دركشور 
امارت متحده مورد بررسي قرارداده است. دراین مطالعه، ارتباط بین پنج عامل شخصیتي مارتینز 
وپنج بعد رفتار شهروندي سازماني ارایه شده توسط ارگان، مورد بررسي قرار گرفته است. نتایج 
حاصل از این مطالعه نشان مي دهد كه تفاوت هاي فردي، ارتباط معني داري با رفتار شهروندي 
دارد وعوامل شخصیتي، نقش مهمي در رفتارهاي كاري ایفا مي كند. این مطالعه نشان مي دهد 
كه تجربه پذیري، وظیفه شناســي وثبات احساسي، ویژگـي هاي شخصتي هستند كه به ترتیب  

بیش ترین تأثیر را برتوسعه رفتارشهروندي سازماني دارند. 

مدل مفهومی تحقیق و فرضیات پژوهش

با توجه به مؤلفه های شناســایی شــده برای فســاد اداری )مدل حســن حبیبی ( و ابعاد رفتار 
شهروندی سازمانی )نظریه پودساکف و همکارانش( مدل مفهومی تحقیق مطابق نمودار شماره 

)1( ارایه می شود: 
                    فساد اداری                                                                                رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

 
رفتارامدادي

جوانمردي

وفاداريسازماني

تعهدسازماني

ابتکارفردي

فضیلتمدني

)ابتکارفردي(خودبهبودي

 

 

فساداداريدردرونسیستم

اداري



فساداداريدرروابطسیستم

اداريباشهروندان
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با توجه به مدل مفهومی تحقیق ، فرضیات تحقیق به صورت زیر مطرح می گردد:
فرضیهاصلی

بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و فساد اداری در دستگاه های دولتی شهرستان ارومیه رابطه 
معنی داری وجود دارد.

فرضیاتفرعی

1.بین رفتار امدادی كاركنان  وفساد اداري در دستگاه های دولتی شهرستان ارومیه رابطه معنی داری 
وجود دارد.

2.بین جوانمردی كاركنان  وفساد اداري در دستگاه های دولتی شهرستان ارومیه رابطه معنی داری 
وجود دارد.

3.بیـن وفاداری سازمانـی كاركنان  وفسـاد اداري در دستگاه های دولتـی شهرستان ارومیـه رابطـه 
معنـی داری وجود دارد.

4.بین تعهد سازمانی كاركنان و فساد اداري در دستگاه های دولتی شهرستان ارومیه رابطه معنی داری 
وجود دارد.

5.بین ابتکار فردی كاركنان و فساد اداري در دستگاه های دولتی شهرستان ارومیه رابطه معنی داری 
وجود دارد.

6. بین فضیلت مدنی كاركنان و فساد اداري در دستگاه های دولتی شهرستان ارومیه رابطه معنی داری 
وجود دارد.

7. بین خود بهبودی كاركنان و فساد اداري در دستگاه های دولتی شهرستان ارومیه رابطه معنی داری 
وجود دارد.

8.بین رابطه ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با فساد اداری در فرضیه های مختلف تفاوت 
معناداری وجود دارد .

روش شناسی تحقیق

تحقیق حاضر از منظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی – پیمایشی و 
همبستگی می باشدکه به شیوه میدانی به جمع آوری داده ها پرداخته است.

جامعه  آماري  پژوهش  حاضر را  کارکنان شاغل در دستگاه های دولتی شهرستان ارومیه در سال 
1390 تشکیل می دهند که تعداد آن ها)N (برابر با 6880 نفر می باشد که با استفاده از فرمول 
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کوکران، حجم نمونه محاسبه شده است و سپس از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی برای نمونه 
برداری استفاده شده است. 

بر اساس  فرمول  تعیین  حجم  نمونه  كوكران  و با در نظر گرفتن  موارد زیر حجم  نمونه  آماري  این  
پژوهش  به  تعداد 363 نفر انتخاب  گردید.

 p=0/5  q=0/5       d=0/05   t=1/96     
      

 جهت گردآوری داده ها و اطالعات در زمینه تحقیق از ابزار پرسشنامه  محقق  ساخته  استفاده  شده 
است  که شامل سه بخش می باشد . بخش اول به معرفی تحقیق و هدف از انجام آن برای پاسخگو 
پرداخته شده است. برای بخش دوم تعداد 5 سوال در مورد سن ، جنسیت ،میزان تحصیالت ، سابقه 
کار و تاهل در نظر گرفته شده است . در بخش سوم 50 سوال بسته برای گردآوری اطالعات 
طراحی شده است که 32 سوال آن مربوط به متغیر رفتار شهروندی سازمانی و 18 سوال آن مربوط 
به متغیر فساد اداری می باشد .نحوه امتیاز بندی سواالت این پرسشنامه براساس طیف لیکرت مطابق 

جدول )1( است .
جدول 1-نحوه امتیاز دهی سؤاالت پرسشنامه

خیلی زیادزیادتا حدودیکمخیلی کم

12345

هرچه امتیاز حاصل از رفتار شهروندی سازمانی باالتر باشد نشان می دهد که رفتار شهروندی 
افراد بهتر است و امتیاز پایین نشان دهنده ضعف رفتار شهروندی افراد است. همچنین امتیاز باال در 

پرسشنامه فساد اداری مبین فساد اداری بیش تر است و بالعکس. 
جهت سنجش  میزان  روایي  ابزار گردآوری داده ها، پرسشهاي  مطرح  شده  در پرسشنامه  با 20 نفر 
از اساتید و افراد مطلع  و صاحب نظر درمیان  گذاشته  وپس  ازجمع بندي  نظرات  آنان  و ایجاد تغییراتي  

در پرسشنامه  نمونه ، پرسشنامه هاي  نهایي  تنظیم  و به  اجرا درآمد.
همچنین  براي  تعیین  قابلیت  اعتماد پرسشنامه های تحقیق  و یا به عبارت  دیگر براي  تعیین  پایایي  ابزار 
گردآوری داده ها پس  از حصول  اطمینان  از روایي  ابزار اندازه گیري ، پرسشنامه  آماده  شده  در بین  30 
نفر از کارکنان  جامعه آماری توزیع  و پس  از تكمیل  توسط  آن ها، ضریب  آلفاي  كرانباخ  با استفاده 
از نرم افزار SPSS استخراج شد و پس  از اینكه  پایایي  سئواالت  تحقیق  از طریق  آلفاي  كرانباخ 

 حاصل  شد)0/93(، پرسشنامه  نهایي  آماده  و به  اجرا درآمد. 

qptdN
qptNn 22

2

+
=
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یافته های تحقیق

از مجموع پرسشنامه های توزع شده، یافته های مربوط به 363 پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت 
که یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در پی می آید.

 
1 - ویژگیهایجمعیتشناختی

از بین افراد مورد بررسی 76.6درصد مرد و 23.4 درصد زن بوده اند. 25.1درصداز افراد، 30 - 21 
ساله، 44.6درصد ازافراد  40– 31 ساله بوده و  26.4درصد از کارکنان را افرادی تشکیل می دهد 
که در گروه سنی  41تا50سال قراردارند و تنها  3.9 درصد از افراد باالتر از 50سال سن داشته اند.

14.3درصد از افراد مورد بررسی دیپلم بوده و16.3درصد فوق دیپلم داشته اند. افراد با تحصیالت 
لیسانس51.2درصد کل افراد را تشکیل می دادند وتنها 18.2درصد افراد مدرک تحصیلی فوق 
لیسانس یا باالتر را داشته اند.84 درصد از افراد نمونه متأهل و 16 درصد مجرد بوده اند.   از مجموعه 
پاسخ دهندگان به پرسشنامه 52.1 درصد  سابقه کار کم تر از 10سال و 32.8درصد سابقه کار ما 
بین11تا20سال داشته اند. افرادی که سابقه کار 21تا30 سال داشته اند  14 درصد کارکنان را تشکیل 

می دادند و تنها 1.1درصد افراد بیش از 30سال  سابقه کار داشته اند.

2-یافتههایمربوطبهوضعیتمتغیرهایتحقیق

جدول)2( نشان دهنده تعداد پرسشنامه ها، میانگین، نما، انحراف معیار،کم ترین داده و بیش ترین 
داده متغیر های مورد بررسی می باشد  که این اطالعات از تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها به دست 

آمده اند:
جدول 2- شاخص هاي مركزي وپراكندگي فساد اداری وهریک ازعوامل رفتارشهروندی سازمانی کارکنان

بیشترینامتیازکمترینامتیازانحرافمعیارمیانهمیانگینتعدادمتغیر
3631.961.880.541.004.00فساداداری

3634.244.250.571.755.00رفتارامدادی
3633.964.000.641.505.00جوانمردی

3634.324.400.551.605.00وفاداریسازمانی
3634.374.400.531.805.00اطاعتسازمانی

3633.814.000.741.005.00ابتکارفردی
3634.044.140.541.435.00رفتاربافضیلتمدنی

3634.114.000.661.335.00توسعهخود
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با توجه جدول شاخص مرکزی چنین نتیجه می شود که طبق مقیاس بندی لیکرت هر یک از 
عوامل رفتارسازمانی شهروندی سازمانی بطور متوسط  رفتار امداری 4.24 )زیاد( ، جوانمردی 3.96
)حدودا زیاد( ، وفاداری سازمانی 4.32)زیاد( ، اطاعت سازمانی 4.37)زیاد( ، ایتکار فردی 3.81

)حدودا زیاد( ، رفتار با فضیلت مدنی 4.04 )زیاد ( ، توسعه خود 4.11)زیاد( می باشد.

3-یافتههایمربوطبهبررسیفرضیههایتحقیق

• فرضیه اول :  ارتباط بین رفتار امدادی کارکنان و فساد اداری 
  :بین رفتارامدادی کارکنان و فساد اداری در دستگاه های دولتی شهرستان ارومیه رابطه 

معناداری وجود ندارد.
:بین رفتارامدادی کارکنان وفساد اداری دردستگاه های دولتی شهرستان ارومیه رابطه    

معناداری وجود دارد. 
     نتایج آزمون ضریب همبستگي پیرسون نشان مي دهد رابطه معناداری بین رفتار امدادی کارکنان 
و فساد اداری در دستگاه های دولتی شهرستان ارومیه وجود دارد )P <0.01( که در سطح 99 
درصد اطمینان فرضH0  رد و فرضH1  تأیید می شود و میزان این ارتباط بین رفتارهای امدادی 
کارکنان و فساد اداری در دستگاه های دولتی شهرستان ارومیه 27 درصد و معکوس می باشد، به 

عبارتی هرچه میزان رفتارهای امدادی کارکنان بیش تر شود میزان فساد اداری کم تر می شود.
•فرضیه دوم :ارتباط بین جوانمردی و فساد اداری

  :  بین جوانمردی کارکنان و فساد اداری در دستگاه های دولتی شهرستان ارومیه رابطه 
معناداری وجود ندارد.

:  بین جوانمردی کارکنان و فساد اداری در دستگاه های دولتی شهرستان ارومیه رابطه    
معناداری وجود دارد.

      جدول 4-نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به ارتباط بین جوانمردی کارکنان و فساد اداری
ضریبهمبستگیپیرسونضریبتعیینسطحمعناداریسطحخطافساداداری

0.27-0.010.000.07جوانمردی

نتایج آزمون ضریب همبستگي پیرسون نشان مي دهد رابطه معناداری بین جوانمردی کارکنان و 
فساد اداری در دستگاه های دولتی شهرستان ارومیه وجود دارد)P <0.01( که درسطح 99 درصد 
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اطمینان فرضH0  رد و فرضH1  تأیید می شود و میزان این ارتباط بین جوانمردی کارکنان و فساد 
اداری دردستگاه های دولتی شهرستان ارومیه 27 درصد و معکوس می باشد، به عبارتی هرچه میزان 

جوانمردی کارکنان بیش تر شود میزان فساد اداری کم تر می شود.
•فرضیه سوم : ارتباط بین وفاداری سازمانی و فساد اداری

:بین وفاداری سازمانی کارکنان وفساد اداری دردستگاه های دولتی شهرستان ارومیه رابطه 
معناداری وجود ندارد.

:بین وفاداری سازمانی کارکنان و فساد اداری دردستگاه های دولتی شهرستان ارومیه رابطه 
معناداری وجود دارد.

جدول  5- نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به ارتباط بین وفاداری سازمانی و فساد اداری
ضریبهمبستگیپیرسونضریبتعیینسطحمعناداریسطحخطافساداداری

0.27-0.010.000.12رفتارسازمانی

  نتایج آزمون ضریب همبستگي پیرسون نشان مي دهد رابطه معناداری بین وفاداری سازمانی 
کارکنان و فساد اداری در دستگاه های دولتی شهرستان ارومیه وجود دارد )P <0.01( که در سطح 
99 درصد اطمینان فرضH0  رد و فرضH1  تأیید می شود و میزان این ارتباط وفاداری سازمانی 
کارکنان و فساد اداری در دستگاه های دولتی شهرستان ارومیه 35 درصد و معکوس می باشد، به 

عبارتی هرچه میزان وفاداری کارکنان بیش تر شود میزان فساد اداری کم تر می شود.
•فرضیه چهارم : ارتباط بین اطاعت سازمانی و فساد اداری

 : بین اطاعت سازمانی کارکنان وفساد اداری دردستگاه های دولتی شهرستان ارومیه رابطه 
معناداری وجود ندارد.

:  بین اطاعت سازمانی کارکنان وفساد اداری دردستگاه های دولتی شهرستان ارومیه رابطه   
معناداری وجود دارد.

      جدول 6 -نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به ارتباط بین اطاعت سازمانی و فساد اداری

ضریبهمبستگیپیرسونضریبتعیینسطحمعناداریسطحخطافساداداری

0.35-0.010.000.12اطاعتسازمانی

نتایج آزمون ضریب همبستگي پیرسون نشان مي دهد رابطه معناداری بین اطاعت سازمانی 
کارکنان و فساد اداری در دستگاه های دولتی شهرستان ارومیه وجود دارد )P <0.01( که در سطح 
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99 درصد اطمینان فرضH0  رد و فرضH1  تأیید می شود و میزان این ارتباط بین اطاعت سازمانی 
کارکنان و فساد اداری در دستگاه های دولتی شهرستان ارومیه 42 درصد و معکوس می باشد، به 

عبارتی هرچه میزان اطاعت کارکنان بیش تر شود میزان فساد اداری کم تر می شود.
•فرضیه پنجم : ارتباط بین ابتکار فردی و فساد اداری

 :  بین ابتکار فردی سازمانی کارکنان و فساداداری دردستگاه های دولتی شهرستان ارومیه 
رابطه معناداری وجود ندارد.

:  بین ابتکار فردی سازمانی کارکنان و فساد اداری در دستگاه های دولتی شهرستان ارومیه 
رابطه معناداری وجود دارد.

نتایج آزمون ضریب همبستگي پیرسون نشان مي دهد رابطه معناداری بین ابتکار فردی سازمانی 
کارکنان و فساد اداری در دستگاه های دولتی شهرستان ارومیه وجود دارد )P <0.01( که در سطح 
99 درصد اطمینان فرضH0  رد و فرضH1  تأیید می شود و میزان این ارتباط بین ابتکار فردی 
سازمانی کارکنان و فساد اداری در دستگاه های دولتی شهرستان ارومیه  29 درصد و معکوس می 

باشد، به عبارتی هرچه میزان ابتکار فردی کارکنان بیش تر شود میزان فساد اداری کم تر می شود.
•فرضیه ششم : ارتباط بین رفتار با فضیلت و فساد اداری

:  بین رفتار با فضیلت کارکنان و فساد اداری در دستگاه های دولتی شهرستان ارومیه رابطه 
معناداری وجود ندارد.

:  بین رفتار با فضیلت کارکنان و فساد اداری در دستگاه های دولتی شهرستان ارومیه رابطه 
معناداری وجود دارد.

جدول8.-نتایجآزمونهمبستگیپیرسونمربوطبهارتباطبینرفتاربافضیلتکارکنانوفساداداری

ضریبهمبستگیپیرسونضریبتعیینسطحمعناداریسطحخطافساداداری

0.38-0.010.000.14رفتاربافضیلت

نتایج آزمون ضریب همبستگي پیرسون نشان مي دهد رابطه معناداری بین رفتار با فضیلت کارکنان 
و فساد اداری در دستگاه های دولتی شهرستان ارومیه وجود دارد )P <0.01( که در سطح 99 
درصد اطمینان فرضH0  رد و فرضH1  تأیید می شود و میزان این ارتباط بین رفتار با فضیلت 
کارکنان و فساد اداری در دستگاه های دولتی شهرستان  38 درصد و معکوس می باشد، به عبارتی 
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هرچه میزان رفتار با فضیلت کارکنان بیش تر شود میزان فساد اداری کم تر می شود.

•فرضیه هفتم : ارتباط بین توسعه خود و فساد اداری

:  بین توسعه خودکارکنان وفساد اداری دردستگاه های دولتی شهرستان ارومیه رابطه معناداری 
وجود ندارد.

:  بین توسعه خودکارکنان وفساد اداری دردستگاه های دولتی شهرستان ارومیه رابطه معناداری 
وجود دارد .

جدول 9 - نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به ارتباط بین توسعه خود کارکنان و فساد اداری

ضریبهمبستگیپیرسونضریبتعیینسطحمعناداریسطحخطافساداداری

0.30-0.010.000.09توسعهخود

نتایج آزمون ضریب همبستگي پیرسون نشان میدهد رابطه معناداری بین توسعه خود  کارکنان و 
فساد اداری در دستگاه های دولتی شهرستان ارومیه وجود دارد )P <0.01( که در سطح 99 درصد 
اطمینان فرضH0  رد و فرضH1  تأیید می شود و میزان این ارتباط بین توسعه خود کارکنان و 
فساد اداری در دستگاه های دولتی شهرستان ارومیه 30 درصد و معکوس می باشد، به عبارتی هرچه 

میزان توسعه خود کارکنان بیش تر باشد میزان فساد اداری کم تر می شود.
•فرضیه هشتم:  ارتباط بین عوامل رفتار شهروندی سازمانی با فساد اداری 

با توجه به نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف، فرض نرمال بودن متغیرهای مستقل و وابسته 
بررسی شده است و نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که هریک از عوامل  
رفتار شهـروندی سازمانـی با فساد اداری رابطه معکـوسی درسطـح اطمینان 99 درصــد معناداری 

مـی باشد که میزان این ارتباط به ترتیب اولویت بندی به  شرح جدول )10( است.
  جدول10-ضریب همبستگی بین فساد اداری و عوامل رفتار شهروندی سازمانی

تأییدفرضیه ضریبپیرسون ضریبتعیین سطحمعناداری سطحخطا فساداداری
قبول -0.42 0.18 0.00 0.01 اطاعتسازمانی
قبول -0.38 0.14 0.00 0.01 رفتاربافضیلت
قبول -0.34 0.12 0.00 0.01 وفاداریسازمانی
قبول -0.30 0.09 0.00 0.01 توسعهخود
قبول -0.29 0.08 0.00 0.01 ابتکارفردی
قبول -0.27 0.07 0.00 0.01 رفتارامدادی
قبول -0.27 0.09 0.00 0.01 جوانمردی
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•فرضیه نهم: بین رابطه ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با فساد اداری در فرضیه های مختلف 
تفاوت معناداری است

  : رابطه بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با فساد اداری  قابل اولویت بندی نیست.
  : رابطه بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با فساد اداری  قابل اولویت بندی است.

بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون فریدمن که بر مبنای آزمون کای اسکویر انجام می گیرد 
سطح معناداری آزمون فرید من با درجه ازادی 6 معادل 0.00به دست آمده است که بیانگر وجود 
تفاوت معنی داری در میزان ارتباط بین هر کدام از مؤلفه های 7 گانه متغیر مستقل با متغیر وابسته 
است؛ یعنی هر کدام از مؤلفه های 7 گانه مورد بررسی که متغیرهای مستقل فرضیه اصلی هستند 
تأثیـر متفاوتـی بر متغـیر وابسته دارنـد براساس جدول رتبه بندی، مجمـوع رتبه های هر کدام از 
مؤلفـه ها، متغیر اطاعت سازمانی بیش ترین ارتباط را با متغیر وابسته دارد و بعد از آن به ترتیب 
متغیرهای وفاداری سازمانـی، رفتارهای امـدادی، توسـعه خـود، رفتار بافضیلت مدنـی، جوانمردی و 

ابتکارات فردی کـم ترین ارتباط را با متغیر وابسته دارند .

جدول11 -آزمون رتبه بندی فرید من

Test Statisticsa

N 363
Chi-square 382.529

df 6
Asymp. Sig. .000

a. Friedman Test

جدول12 - میانگین رتبه ای ارتباط ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با فساد اداری

میانگینرتبهایرفتارشهروندیسازمانی
5.17اطاعتسازمانی
4.91وفاداریسازمانی
4.44رفتارهایامدادی
3.94توسعهخود

3.44رفتاربافضیلتمدنی
3.28جوانمردی

2.81ابتکاراتفردی
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 نتیجه گیری:

نتایج تحقیق نشان داد که بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و فساد اداری رابطه معناداری 
وجود دارد. نوع رابطه، منفی و شدت این رابطه در بین عوامل مختلف متفاوت است اما در همه 
موارد وجود رابطه ثابت شده است. رابطه منفی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته نشان می دهد که 
هرچه میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بیش تر باشد فساد اداری در دستگاه های دولتی کم تر 

است. 
برای اینکه سازمان ها در جهت ایجاد رفتار شهروندی سازمانی حرکت کنند باید گام به گام 
حرکت کرد.  چون فرایند رفتار شهروندی سازمانی یک فرایند یک روزه نیست که بتوان مانند یک 

تکنولوژی جدید به سرعت آن را وارد سازمان کرد، بلکه یک فرایند مداوم و زمان بر می باشد.
در صورتی که سازمان های موفق و ناموفق در جهت ایجاد رفتار شهروندی سازمانی به طور قاطع 
گام بردارند در این صورت کارایی و بهره وری سازمانی به صورت بالقوه افزایش خواهد یافت و 

این امر باعث کاهش فساد و ارتقاء عملکرد آن ها در میان سازمان های رقیب خواهد شد.

جدول13 - ضرایب همبستگی بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی و فساد اداری

 
ضرایبهمبستگی متغیرها ردیف

-0.27 رفتارامدادی 1
-0.27 جوانمردی 2
-0.34 وفاداریسازمانی 3
-0.42 اطاعتسازمانی 4
-0.29 ابتکارفردی 5
-0.38 رفتاربافضیلت 6
-0.30 توسعهخود 7

به طوری که در جدول فوق مالحظه می شود در دستگاه های دولتی شهرستان ارومیه، اطاعت 
سازمانی بیش ترین ارتباط را با فساد اداری دارا است؛ این نشان دهنده این واقعیت است که هرچه 
میزان تعهد سازمانی کارکنان مثل پذیرش ضرورت های موجود و رعایت قوانین در دستگاه های 
دولتی شهرستان ارومیه  بیش تر باشد میزان فساد اداری در سازمان کم تر می شود. همچنین مالحظه 
می شود که در دستگاه های دولتی شهرستان ارومیه ابتکار فردی و جوانمردی کم ترین ارتباط 
را با فساد اداری دارا است. این نشان دهنده این واقعیت است که رفتارهای امدادی کارکنان مثل 
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کمک داوطلبانه به همکاران و همچنین جوانمردی کارکنان مثل تحمل شرایط اجتناب ناپذیر و 
عدم ابراز شکایت، تأثیرکمی بر فساد اداری دارد. فلذا مدیران و مقامات ارشد سازمانی می توانند 
با شناسایی عوامل مؤثر در رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و ایجاد بسترهای مناسب برای بهبود 

رفتار شهروندی سازمانی و ارتقاء سالمت اداری سازمان، فساد اداری را در سازمان کاهش دهند.
در نهایت جهت بهبود رفتار شهروندی سازمانی و ارتقاء سالمت اداری، پیشنهادات و راهکارهایی 

به شرح زیر ارایه می شود:  
- پیشنهاد می شود تا مدیران سازمان اطالعات خودرا در مورد شیوه های نوین و اثربخش مدیریت 
به روز نمایند و نسبت به مسائل، مشکالت و شکایات کارکنان، قضاوت واقع بینانه و درست داشته 
باشند و به گالیه مندی ها وشکایات جزیی کارکنان رسیدگی نموده و در جهت ارتقاء اعتماد به 

نفس و عزت نفس کارکنان در برابر شرایط سخت و مشکالت روزمره تالش کنند. 
– سازمان ها بایستی در ساختار سازمانی خود تجدید نظر نمایند و به سمت و سوی عدم تمرکز 
حرکت کنند، در کار های اداری به کارکنان استقالل عمل داده و قوانین و مقررات و رویه های 
انجام کار را به طور واضح برای کارکنان تبیین و روشن نمایند و با تفویض اختیار و دادن بازخورد 
نتایج مثبت و منفی کارهای آنان، کارکنان را در فرآیند تصمیم گیری و حل مشکالت موجود 

دخیل نمایند.
- مدیران باید کارکنان را تشویق نمایند به قوانین و دستورالعمل ها بدون وجود نهادهای نظارتی 
احترام گذاشته و با ارتقاء کنترل های درونی کارکنان وارزش ها و نگرش کارکنان در خصوص 

پیروی داوطلبانه از قوانین و مقررات سازمان، آن ها را به انجام درست وظایف خود ترغیب نمایند.
- مدیران باید بااستقرار نظام پیشنهادها، شرایط را برای ارایه پیشنهاد توسط کارکنان آماده نمایند 
و به طرح ها و ایده های ارایه شده توسط کارکنان اهمیت قایل شده و طرح های آن ها را مورد 
بررسی قراردهند و درصورت مناسب بودن اجرا نمایند تا بدین وسیله کارکنان به ارایه پیشنهاد در 

جهت بهبود وضع موجود تشویق شوند.
- توجه به سالمت، روحیه و شرایط زندگی کارکنان  و بهبود کیفیت زندگی کارکنان با استفاده از 
مکانیسم هایی نظیر برنامه ریزی سالمتی، حقوق،رفاهی، امنیت نیروی انسانی و خدمات مشاوره ای 

نیز می تواند به پذیرش بیش تر اهداف و ارزش های سازمانی از سوی کارکنان منجر شود. 
- مدیران بایستی کارکنان را تشویق نمایند بر محیط سازمان به منظور شناسایی فرصت ها و 
تهدیدات، نظارت داشته باشند و باید تالش کنند روحیه نظارت برمحیط حتی با هزینه شخصی 
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رادرکارکنان تقویت نمایند و بایستی این دیدگاه را در کارکنان، که درک کنند هرکارمند جزیی 
از یک سازمان است و هر تصمیمی که می گیرد بر سازمان و وجهه آن تأثیر می گذارد، تقویت 
نمایند و به آن ها این موضوع را یادآوری نمایند که به عنوان عضوی از سازمان مسئولیت هایی در 

قبال سازمان خود دارند.
-مدیران و کارکنان بایستی تالش کنند که در محیط کاری اعتماد متقابل بوجود آورند. اعتماد 
سرپرستان در واقع باعث ایجاد صداقت، انسجام و گشودگی روابط، ایجاد همدلی و همکاری های 

داوطلبانه بیش تر کارکنان می شود.
- یکی دیگر از اقداماتی که نقش مؤثری در افزایش تعهد و بروز رفتار شهروندی کارکنان دارد، 
توانمندسازی است. برنامه های توانمندسازی موجب آمادگی کارکنان و احساس تعلق و استقالل در 
شکـل دهــی و تنـظیــم فعالیـت ها مـی شــود  و در نتیـجــه رضـایت و تعـهـد کارکنـان افـزایــش 
مـی یابد. برنامـه هایی مانند گردش شغلی، رابطه استاد- شاگردی و آموزش نیز باعث توسعه شایستگی 

کارکنان می شوند.
-به مدیران پیشنهاد می شود در راستای بهبود نظام های جذب و به کارگیری کارکنان با تأکید 
بر ورود و حضور شایسته ترین افراد اقدام نمایند و با ایجاد نظام های تشویقی برای کارکنان شایسته 
و دارای سالمت در نظام اداری شرایط را جهت تداوم خدمت کارکنان مهیا نموده و با بسترسازی 
آموزشی و فرهنگی الزم برای افزایش سطح اخالق و وجدان کاری کارکنان دستگاه ها تالش 

نمایند. 
- پیشنهاد می شود مدیران برای ارتقای سطح برخورداری های کارکنان و بهبود کیفیت زندگی 
آنان به ویژه منطقی نمودن سطح حقوق و مزایای کارکنان متناسب با تخصص، اهمیت، نقش و 
کیفیت عمل آنان، اقدامات مؤثر انجام دهند و در تدوین نظام حقوقی مؤثر برای پیشگیری و مبارزه 
با فساد و افزایش سالمت در اتخاذ تصمیمات، اقدامات و فعالیت های سازمان های دولتی و عمومی 

تالش نمایند.
-  با توجه به اینکه یکی از عواملی که سبب می شود تا افراد یا بخش خصوصی به روش های 
ناسالم برای انجام کارهایشان متوسل شوند، قوانین و مقررات پیچیده و در برخی موارد نیز غیر 
الزم است؛ از ایـن رو مقررات زدایـی به معنای حذف، کاهش یا تغییـر در مقررات و رویـه ها و 
دستـورالعمـل های اداری جهت تسهیل گردش فعالیت ها در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعـی 
و براساس ضـرورت ها و الزامات، می تواند به تعدیل سطح تقاضای خدمات فساد اداری کمک کند. 
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با چنین اقداماتی می توان امیدوار بود که کارکنان از انجام دادن وظیفه در سازمان لذت برده 
وراضی تر هستند و رفتارهای شهروندی سازمانی بیش تری انجام می دهند درنتیجه کارایی و 
بهروری سازمان افزایش یافته و با ارتقاء سالمت اداری کارکنان و سازمان، فساد در سازمان کاهش 

می یابد.  
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بررسی ميزان تأثير عوامل سازمانی و مدیریتی در بروز رفتار کاری انحرافی

نرگس حسن مرادی1
مرتضی قدرتی پور2

بررسی میزان تأثیر عوامل سازمان ومدیریت در بروز رفتار کاری انحرافی موضوعی مهم به شمار می رود. 
چراکه با تبیین وضعیت موجود به مدیران عالی کمک می کند به منظور پیشگیری از بروز و یا کاهش چنین 
رفتار ها یی، برنامه ریزی وتصمیم گیری نمایند. این پژوهش  به بررسی میزان تأثیر عوامل سازمان ومدیریت)قوانین 
غیرمنصفانه، فرهنگ سازمانی، ساختار جبران خدمات و پاداش ها، نگرش منفی و بدبینانه، بی اعتمادی کارکنان و 
ابهام درعملکردشغل(در بروز رفتار کاری انحرافی)انحراف کاری، انحراف سیاسی، انحراف مالی، تهاجم شخصی(
پرداخته است. باتوجه به تحقیقات و همچنین مطالعات میدانی درخصوص موضوع تحقیق ونیز شرایط موجود در 
سازمان مورد مطالعه و پس از مشورت با اساتید فن، عوامل سازمانی و مدیریتی فوق برای بررسی انتخاب گردیده 
است. پژوهش حاضر از جنبه هدف كاربردي و نیز توسعه اي و از نظر ماهیت توصیفي پیمایشي است .یافته ها ي 
تحقیق كه حاصل جمع آوري اطالعات از یك نمونه 170نفری ازکلیه کارکنان و مدیران سازمان بازنشستگی 
کشوری در تهران است، نشان می دهد بی اعتمادی کارکنان، نگرش ها ی منفی و بدبینانه، ابهام در عملکرد شغل، 
ساختار جبران خدمات/ پاداش، قوانین غیر منصفانه، فرهنگ سازمانی به ترتیب بیش ترین تأثیر را در بروز رفتار 
کاری انحرافی دارد. پیشنهاد اصلي این تحقیق اولویت دادن مدیران عالی به برنامه ریزی جهت اعتماد سازی دربین 

کارکنان و همچنین شناسایی سایر عوامل مؤثر در بروز رفتار کاری انحرافی است.

واژگانکلیدی:رفتارکاریانحرافی،عواملسازمانومدیریت،سازمانبازنشستگی
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مقدمه:
مسایل دنیای امروز و رشد روز افزون تكنولوژي، سازمان ها  را به مراتب پیچیده تر از گذشته كرده 
است و در نتیجه اداره كردن سازمان ها ي عصر حاضر دشوارتر از قبل شده است. یكي از تبعات این 

پیچیدگي،  پدیده رفتار سازمانی کارکنان است. 
  سازمان نقش مهمي در بروز رفتارهاي درست یا نادرست )انحرافی( کارکنان دارد. چون 
مهم ترین عوامل سازماني تحت كنترل مدیر هستند، می توان عوامل سازماني را عوامل مدیریتي 
نیز دانست. مهم ترین این عوامل عبارتند از: قوانین غیرمنصفانه، فرهنگ سازمانی، ساختار جبران 

خدمات وپاداش ها، نگرش منفی و بدبینانه، بی اعتمادی کارکنان و ابهام در عملکردشغل.
 رفتار کاری انحرافی عبارت است از رفتار ارادی که هنجارهای سازمانی را نقض کرده و سالمتی 
سازمان، کارکنانش و یا هر دو را تهدید می کند. برخی انحرافات به صورت فردی مانند انحرافي كه 
در اعضا متمركز می شود. مثل رفتار بي ادبانه با همكاران است و برخی انحراف سازمان است که در 
سازمان هدایت می شود؛ مثل مضایقه تالش ها . تقسیم بندی های زیادی از رفتارهای انحرافی کاری 

صورت گرفته است.
 رفتارهای کاری انحرافی در بهبود و تضعیف عملکرد سازمان نقش بسزایی دارد، لیکن مطالعات 
جامع وکافی دراین خصوص صورت نپذیرفته است. چراکه با وجود صرف هزینه ها ی باال برای 
ایجاد قوانین و هنجار ها ی سازمانی در زمان های مختلف، در صورت عدم توجه به این مهم می تواند 
خسارت جبران ناپذیری به سازمان و کارکنان وارد نماید. از این رو در این پژوهش سعی شده است 
میزان تأثیر عوامل سازمان و مدیریت در بروز رفتار کاری انحرافی کارکنان مورد بررسی قرارگیرد.

به باور پترسون توجه جدی پژوهشگران عرصه های مختلف  به این گونه رفتارها یکی به دلیل 
شیوع فزاینده این نوع رفتارها و دیگری به دلیل هزینه قابل توجهی است که در اثراین نوع رفتارها 
به سازمان ها تحمیل می شود. بر همین اساس، شناسایی عوامل مؤثر در بروز رفتار کاری انحرافی 
کارکنان سازمان ها، به ویژه در سال های اخیر بسیارحیاتی است و از آن مهم تر بررسی میزان تأثیر 
هر یک از این عوامل در بروز این گونه رفتار ها است. بنابراین، این تحقیق به دنبال تعیین میزان تأثیر 

عوامل سازمان و مدیریت در بروز رفتار کاری انحرافی کارکنان سازمان مورد مطالعه می باشد.
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 مبانی نظری پژوهش

رفتارکاریانحرافی 

رفتارکاری انحرافی عبارت است از رفتار ارادی که هنجارهای سازمانی را نقض کرده و سالمتی 
سازمان، کارکنانش و یا هردو را تهدید می کند. رفتار ها ی انحرافی منفی شامل غیبت، تأخیر، اتالف 
منابـع، دزدی، پرخاشگـری و تخریب امکانات و رفتار انحرافـی مثبت نیز در قالب رفتار هـا ی 
مـدنـی-سازمانـی و خالقیت نمود می یابد. در خزانه رفتاری هریک از کارکنان یک شکل از این 
رفتارها یا هـردو وجــود دارد. باور بـر ایـن اسـت کـه رفتار ها ی مثبـت در یـک حالـت تعـادل 

ـ هیجانـی عاطفی و در رفتارهای منفی در یک وضعیت نامتعادل به وقوع می پیوندد. روانـی 
 رابینسون وبنت1  )1995( این رفتارها را به چهار گروه تقسیم كرده اند كه عبارتند از:

انحرافکاری2  : زمانی رخ می دهد که کارکنان استانداردهای کیفیت و کمیت در تولید خدمت 

یا محصول را نقض می کنند و می تواند باعث افزایش هزینه ها ی تولید و کاهش در کنترل موجودی 
شود.

انحرافسیاسی)سیاستسازمانی(3 : زمانی رخ می دهد که کارکنان از سهامداران خاص حمایت 

کنند که در این صورت سایرین در معرض خطراتی قرار می گیرند. چنین حمایت ها یی ممکن است 
هزینه ها یی ایجاد کند که ناشی از کیفیت بی ثبات خدمات، نارضایتی و احساس بی عدالتی است.

انحرافمالی4 : شامل کسب یا اتالف اموال سازمان بدون تأیید سازمان است مثل دزدی یا دست 

کاری درحساب های هزینه.
تهاجمشخصی5 : شامل خصومت ورفتارهای تجاوز کارانه نسبت به دیگران می شود که می تواند 

اعتبار سازمان را به خطر بیاندازد و پیامدهای جدی منفی برای افراد مورد نظر داشته باشد.

1. Robinson& Bennett 
2. Production Deviance 
3. Political Deviance 
4. Property Deviance 
5. Personal Aggression 
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عوامل سازمانی و مدیریتی

سازمان نقش مهمي در بروز رفتارهاي انحرافي بر عهده دارد. چون مهم ترین عوامل سازماني 
تحت كنترل مدیر هستند، می توان عوامل سازماني را عوامل مدیریتي نیز دانست. در اینجا به برخي از 
این عوامل كه بر رفتار انحرافي اثر دارند، اشاره می شود: شناخت هرعلم، در گرو شناخت موضوع 
آن است. موضوع علم مدیریت؛ »سازمان« است وشناخت سازمان، مستلزم شناخت اجزا وعوامل آن 
است. در ادامه مهم ترین عوامل سازمان و مدیریت که تحقیق قصد بررسی آن ها را دارد، تشریح 

خواهد شد.
ساختار جبران خدمات/ پاداش: سیستم پاداش و جبران خدمات می تواند كاركنان راتشویق به 
درگیري در رفتارهاي انحرافي نماید. رقابت براي پاداش ها  می تواند باعث شود كه كاركنان فقط 
خود را در نظر گرفته و رفتار غیر اخالقي را براي موفقیت خود الزم بدانند. جبران خدمات مفهوم 
گسترده ای است که فرآیند طراحی نظام ها ی حقوق و دستمزد، نظام ها ی پاداش، طبقه بندی و 

ارزشیابی مشاغل و همچنین جداول حقوق و دستمزد را پوشش می دهد )سید جوادین، 1378(.
 قوانین: مدیران اغلب قوانین براي افزایش كارایي، ایجاد ثبات در كیفیت خدمات و كمك به 
نظارت بر رفتار كاركنان ایجاد می كنند. اگر كاركنان احساس كنند كه این قوانین غیر عادالنه 
هستند، احتمالًا آن ها را نادیده می گیرند. همچنین تحقیقات نشان می دهد وقتي افراد احساس كنند 
كه با آن ها به طور عادالنه رفتار نمي شود، اغلب تمایل به تالفي پیدا كرده و براي جبران این بي 

عدالتي به رفتارهاي منفي دست خواهند زد )سلمانی، 1388(. 
نگرش هاي منفي و بدبینانه: بسیاري از مدیران معتقدند كه كاركنان نمي توانند مورداعتماد باشند و 
باید رفتار آن ها از نظر مناسب بودن كنترل شود. براساس تئوری نمایندگي، اهداف افراد از اهداف 
مالكان شركت متفاوت است و كاركنان افرادي منطقي هستندكه براي تعقیب عالیق خود برانگیخته 
می شوند و این ممكن است منجر به رفتارهاي انحرافي شود. این دیدگاه منفي موجب می شودكه 
كاركنان احساس كنند مورد اعتماد نیستند و براي تالفي، درگیر اعمال انحرافي شوند. موضوع 
نگرش ممکن است هر چیزی باشد که در جهان شناختی شخصی وجود دارد. اما به معنای بی انتها 
بودن نگرش های افراد نیست. نگرش های افراد محدود به شناخت های آن ها است یعنی ما نسبت به 
چیزهایی نگرش داریم که درباره ی آن ها شناخت داشته باشیم. کسی که از بمب هیدروژنی هیچ 

گونه اطالعی ندارد، نمی تواند نگرشی هم نسبت به آن داشته باشد )کریمی، 1379(.
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 ابهام در مورد عملكرد شغلی: ابهام در نقش به معناي فقدان اطالعات در مورد یك نقش و عدم 
اطمینان در مورد انتظارات مرتبط با آن است. افراد ممكن است درمورد چگونگي تعریف نقش 
خود و انتظارات رفتاریشان دچار ابهام شوند كه این می تواند پاسخ ها ي شغلي منفي مثل جابجایي، 
ترك خدمت، استرس و ابرازانحراف ها ي مختلف را به دنبال داشته باشد. از نظر مفهومي، ابهام، نبود 
صراحت وروشني در نقش ها  و وظایف درخواست شده از فرد، گرانباري، فراتر بودن خواست ها  از 
توانایي ها  و منابع دردسترس فرد و تعارض نقش، متضاد بودن درخواست ها  وتقاضاهایي است كه از 
فرد در شغل و كارش می شود. هریك از این سه متغیر به اشكال مختلف، باعث پدیدآمدن سطحي 
از فشار یا استرس شغلي در فرد می شوند و از این طریق سطح عملكرد و پیامدهاي رفتاري وي را 

درعرصه ها ي مختلف تحت تأثیر قرار می دهند )باباكاس و همكاران، 2009(.
اعتماد در سازمان: نگرش افراد در مورد وجود اعتماد در سازمان از طریق انتظارات كاركنان 
منعكس مي شود كه احساس كنند به آن ها توجه شده و نیازهایشان درحال و آینده ارضا خواهد 
شد. اعتماد سازماني می تواند حاصل یك توافق دوطرفه و بین فرد و سازمان باشد، براي اطمینان 
از این كه هركدام چگونه عمل خواهند كرد. اعتماد عمومًا اشاره به وابستگی به راستی، توانایی 
یا ویژگی یک شخص یا چیز دیگري دارد. به عبارت دیگر، بدین معنی است که اعتماد کننده 
مایل است حتی زمانی که نتایج آن فورًا قابل مشاهده نباشد، به تصمیم اعتماد شونده متکی باشد 
)کینی و چوبینه، 1998(. وقتي كاركنان احساس كنند كه اعتماد آن ها در حال از بین رفتن است، 
اعمال انحرافي شدت بیش تري خواهد گرفت مثلًا تحقیقات نشان می دهد كه وقتي مدیران چندین 
باركاركنان را در حضور مشتري یا همكاران شان سرزنش یا توبیخ می كنند، اعتماد بین مدیران و 
زیردستان شكسته شده و رفتارهاي انحرافي آن ها شدت می گیرد. شاو1  اعتماد را به اعتقاد داشتن به 
دیگران تعریف می کند، زیرا برای رسیدن به خواسته ها ی خود، وابسته به دیگران هم هستیم. اعتماد 
یك موضوع بین رشته اي است و از رشته ها یي مانند روانشناسي و جامعه شناسي نشأت می گیرد 

)پناهی، 1387(.
 فرهنگ سازمانی: وضعیتی است که در آن ارزش ها ی سازمان و مرز بین رفتار ها ی صحیح و 
انحرافی مشخص نمی شود و این امر باعث ایجاد جو سازمانی بیمار می شود و زمینه را جهت بروز 
رفتارکاری انحرافی فراهم می آورد. فرهنگ شامل الگوي شكست ها  و موفقیت ها ي سازماني، 
تاریخچه سازمان و سیاست ها ي آن است. فرهنگ سازمانی همچــون دیگر پدیده ها ی سازمانی به 
صورت های مختلف تعریف شده است. در این رابطه ادگار شاین، یكی از برجسته ترین اندیشمندان 
1. Shaw 
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رفتار سازمانی معتقد است كه فرهنگ سازمانی عبارت از آداب، رسوم و اخالقیات است. فرهنگ 
سازمانی ارزش هایي را كه به طور علنی اعالم شده اند را شامل می شود. فرهنگ سازمانی، انباشته ای 
از آموخته ها ی مشترك در طول تاریخ مشترك است و آن اشاره به استحكام ساختاری و الگویی 

بودن و تكامل سازمان دارد )شاین، 1997(.

پیشینه ي پژوهش

محبوبه رادمند و داود سلمانی در سال)1388( تحقیقی را با عنوان»بررسي نقش سازمان و مدیریت 
در بروز رفتارهاي كاري انحرافي« در مجموعه كاركنان كانون جهانگردي و اتومبیل راني، به منظور 
بررسی رابطه سه عامل مهم سازمان ومدیریت یعنی بی عدالتی در قوانین، ضعف در فرهنگ سازمانی 
و نامناسب بودن ساختار جبران خدمات وپاداش ها  در گرایش کارکنان به رفتار کاری انحرافی به 
انجام رساندند. نتایج حاصل از مجموع سؤاالت این تحقیق در مورد نقش عامل عدالت در قوانین، 
فرهنگ و ساختار جبران خدمات و پاداش، حاكي از این بوده كه اكثر شرکت کنندگان در این 
نظر سنجی، ضعف در این سه محور را عاملي در جهت ایجاد انگیزه و تمایل براي روي آوردن به 
رفتارهاي كاري انحرافي اعالم كرده اند. قوانین ناعادالنه و ساختار نامتناسب جبران خدمات باعث 
نادیده گرفتن قوانین و تمایل افراد به رفتارهاي انحرافي براي جبران بي عدالتي و كسب درآمد بیش تر 
و منصفانه تر مي گردد .هم چنین فرهنگ سازماني ضعیف ارزش هاي سازمان و مرز بین رفتارهاي 
صحیح و انحرافي و پیامدهاي آن ها را به كاركنان آموزش نمي دهد، باعث ایجاد جوسازماني 
بیماري می شود كه زمینه را براي بروز رفتارهاي كاري انحرافي فراهم می آورد. محسن گل پرور 
ومحمد علی نادی در سال1390 طی مقاله ای به بررسی نقش میانجی وفاداری سازمانی در رابطه با 
اخالق کاری ورفتار ها ی انحرافی در محیط کار« در یکی از شرکت ها ی وابسته به وزارت نفت 
اصفهان پرداخته اند، که نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اخالق کاری اسالمی ابتدا باعث 
تقویت وفاداری سازمانی می شود وسپس وفاداری سازمان موجبات تضعیف رفتارهای انحرافی در 

محیط کار را فراهم می نماید.
 نادی وگلپرور درسال 1389، مقاله ای تحت عنوان»رابطه حمایت مدیریت از رفتارهاي اخالقي با 
رضایت شغلي معلمان مدارس شهر اصفهان« ارایه دادند که نتیجه آن حمایت الزم را برای وجود 
رابطه بین حمایت مدیریت از رفتارهای اخالقی )رفتارهای غیر انحرافی ( با رضایت شغلی در بین 

معلمان به دست آورده شد. 
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حسین زاده، آقایی وگل پرور در سال 1389، به »بررسی اثرات رفتارهای غیر اخالقی )رفتارهای 
انحرافی کاری( مدیران درسازمان« پرداخته اند و جامعه آماری پژوهش، کارکنان یک شرکت 
صنعتی در شیراز بوده است و نتایج حاصل از الگوسازی معادله ساختاری و تحلیل رگرسیون 
واسطه ای حاکی از آن بوده که حمایت سازمانی ادراک شده متغیر واسطه ای پاره ای در رابطه بین 
رفتارهای غیراخالقی مدیران با فرسودگی هیجانی و فرسودگی هیجانی نیز متغیر واسطه ای پاره ای 
در رابطه بین رفتارهای غیراخالقی مدیران با رفتارهای انحرافی هستند. همچنین الگوی نهایی حاکی 
از آن بود که رفتارهای غیراخالقی مدیران رابطه مستقیمی با رفتارهای انحرافی سازمانی داشته اند. 
نتایج حاصل از این پژوهش، الگوی ویژه ای را در باب نقش رفتارهای غیراخالقی مدیران بر حمایت 
سازمانی ادراک شده، فرسودگی هیجانی و رفتارهای انحرافی به دست داده است. نتیجه گیری مهم 
اینکه، رفتارهای غیراخالقی )رفتارهای انحرافی کاری( مدیران عالوه بر تضعیف حمایت سازمانی 
ادراک شده کارکنان و تقویت احساس فرسودگی هیجانی کارکنان، با اثرات فراگیر بر گرایش 

کارکنان به رفتارهای انحرافی نیز مؤثر واقع می شود.
قلی پور و همکاران درسال 1386، در تحقیقی به»بررسی رفتار ضد شهروندی، آثار عامل زمینه ای 
استرس شغلی، عوامل سازمانی بی عدالتی، فرهنگ و عامل شخصیت« پرداختند. نتایج تحقیق آن ها 
حاکی از آن است که بی عدالتی بیش ترین تأثیر را در بروز رفتار ها ی ضد شهروندی درسازمان دارد 

واسترس شغلی و فرهنگ، اثر معنی داری در این زمینه ندارند.
حسین عظیمی و همکاران در سال 1389 به »بررسی عوامل مدیریتی و سازمانی مؤثر بر فساد اداری 
ـ مالی در سازمان ها ی دولتی مراکز استان ها ی اصفهان و زنجان« پرداخته اند و به این نتیجه رسیده اند 
که در بین سازمان ها ی دولتی در مراکز استان ها ی فوق، از بین 14 عامل سازمان و مدیریت،  9عامل 
ـ مالی مؤثرند که عبارتند از: نظام پرداخت، بستر کنترل و نظارت، ارتباطات، جرایم و  در فساد اداری 
قوانین، فساد گروه های غیر رسمی، شفافیت، اطالع رسانی و پاسخ گویی، قوانین و مقررات اداری و 
عوامل روانی، ضعف مدیران در بسیج امکانات، ضعف مدیران در رهبری و هدایت، ضعف مدیران 

در نظارت وکنترل. 
 سال 1387 امید مهدیه و علی اکبر سنگری، پژوهشي پیرامون »شناخت علل بروز رفتار ها ی غیر 
اخالقی در محیط کار«را در سازمان امور مالیاتی کشور به انجام رساندند. در پایان به این نتیجه دست 
یافتند که چهارعامل ویژگی ها ی فردی، ویژگی ها ی محیطی، تعامل فرد ومحیط و تعامل افراد با 
یکدیگر در بروز رفتارغیر اخالقی درمحیط کار اثر دارد. اما میزان تأثیر و اهمیت آن ها یکسان نیست 
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به عبارت دیگر بیش ترین تأثیر را ویژگی ها ی فردی و تعامل  فرد و محیط دارد و رتبه ها ی بعدی 
مربوط به ویژگی ها ی محیطی و تعامل افراد با یکدیگر است.

رابینسون و بنت )1995( طی مطالعاتی به شناسایی انواع رفتارهای کاری انحرافی پرداخته اند که در 
نتیجه این گونه رفتارها را به 4گروه تقسیم نموده اندکه عبارتند از:

انحراف کاری زمانی رخ می دهد که کارکنان استانداردهای کیفیت و کمیت در تولید خدمت یا 
محصول را نقض می کنند و می تواند باعث افزایش هزینه ها ی تولید و کاهش در کنترل موجودی شود. 
انحراف سیاسی )سیاست سازمانی( زمانی رخ می دهد که کارکنان از سهامداران خاص حمایت کنند که 
در این صورت سایرین در معرض خطراتی قرار می گیرند.چنین حمایت ها یی ممکن است هزینه ها یی 
ایجاد کند که ناشی از کیفیت بی ثبات خدمات، نارضایتی و احساس بی عدالتی است. انحراف مالی 
شامل کسب یا اتالف اموال سازمان بدون تأیید سازمان است مثل دزدی یا دست کاری درحساب های 
هزینه، تهاجم شخصی شامل خصومت و رفتارهای تجاوز کارانه نسبت به دیگران می شود که می تواند 

اعتبار سازمان را به خطر بیاندازد و پیامدهای جدی منفی برای افراد مورد نظر داشته باشد.
گرینبرگ واسکات در سال 1996 اعالم نمودند که طی مطالعاتی برروی رفتارهای کاری انحرافی 

در سازمان نشان داده شده که افراد شادتر، کمتر دزدی می کنند.
مور1  در سال 2008 در تحقیقی به بررسی نقش عدم تعهد اخالقی به عنوان اصلی مهم در تصمیم 
گیری غیر اخالقی در سازمان ها ، در راستای شناخت بهتر فساد سازمان پرداخته است نتیجه تحقیق 
وی نشان داد که عدم تعهد به اصول اخالقی، تأثیرمثبتی بر شروع، تسهیل و گسترش فساد اداری 

دارد.
سلدادیو و  ها ن درسال 2006، به بررسی70 مورد از پژوهش ها ي انجام شده درخصوص »فساد 
اداري- مالی« پرداخته و برخی عوامل مدیریتی و سازما نی از قبیل سطح دستمزدها، نابرابري 
درآمدها، اختالف در قدرت، ساختارسازمانی، عوامل کنترلی و نظارتی، بروکراسی بیش ازحد، 
مقررات پیچیده و زاید و میزان مسؤولیت کارکنان را در بروز فساد اداري- مالی مؤثرمی دانند. 
تحقیقات واردی وینر درسال 1996 و واردی در سال2001 و نیز بوی جونز در سال 1997 که مقاله 
تحت عنوان »اخالق ضد اجتماعی در سازمان ها« در آمریکا به چاپ رسید، عوامل تبیین کننده رفتار 
انحرافی در محیط کار را به عامل فردی، اجتماعی و بین فردی سازمانی تقسیم نموده است. عوامل 
فردی نظری ویژگی های اداراکی وشناختی افراد وعوامل سازمانی نظیر فضا وجو سازمان به اشکال 

مختلفی می توانند در وقع رفتار انحرافی در محیط کار نقش داشته باشند. 
1. Moore 
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ویکتور کولن درسال 1988 مقاله خود با عنوان»اصول سازمان در جو اخالقی کار« به این نتیجه 
رسید که جو اخالقی یک سازمان اشاره ای است به ادراکات مشترک افرادیک سازمان به آنچه 
ازنظر اخالق صحیح است واینکه چگونه باید نسبت به مسایل اخالقی و ارزشی در درون سازمان 

واکنش نشان داد.
رابینسون و بنت طی مقاله خود درسال 1995 به» نوع شناسی رفتار ها ی کاری انحرافی« پرداخته اند 
که این مطالعه موردی درمجله آکادمی مدیریت به چاپ رسیده است و درآن اعالم نموده اند که 
رفتارهایي كه در محیط كار انحرافي محسوب می شوند، به همان میزان هم غیراخالقي هستند. 
درواقع تمایز حقیقي بین رفتار اخالقي با رفتارهاي انحرافي در آن است كه رفتارهاي اخالقي، 
رفتارهایي مبتني بر قاعده صحیح یاغلط و بر مبناي قواعدي نظیر عدالت، قانون یا دیگر رهنمودهاي 
ارزشي و اخالقي هستند، ولي رفتار انحرافي بر رفتارهایي كه تخطي از هنجارهاي سازمان هستند 
متمركز می باشند. به همین جهت می توان گفت از لحاظ نظري، پیش بیني رفتارهاي انحرافي از 
طریق ادراكات جمعي كاركنان در حوزه ارزش ها واخالقیات در محیط كار منطقي است.  ها کت و 
گویون در سال 1985 به این نتیجه رسیدند که رضایت شغلی به شدت از رفتار کاری انحرافی )رفتار 

غیر اخالقی ( تأثیر می پذیرد.
طبق گزارش مجله فورچون، 63 درصد مدیران عالی شرکت های برتر تجاری بر این باورند که 
رعایت اخالقیات، موجب افزایش تصویر مثبت و شهرت سازمان شده، منبعی برای افزایش مزیت 

رقابتی به شمار می آید.
یافته ها ي پترسون1  در مقاله سال 2002 وی تحت عنوان رفتار کاری انحرافی و جواخالقی سازمان 
حاكي از آن است كه اشكال جزیي رفتارهاي انحرافي در حوزه ها ي تولید، تجهیزات و امكانات را 

می توان به خوبي ازطریق ابعاد جو اخالقي سازمان پیش بیني كرد.
 استاو و ساجکوفسکی2درسال 1985، اثرات فراوانی یا کمبود منابع را در محیط مورد مطالعـه 
قرار دادند، به این نتیجه رسیدند که هرچه منابع سازمان کم تر باشد تالش کارکنان بـرای کسب 
آن ها بیش تر خواهد شد واین امر احتمال بروز فعالیت ها ی سؤال برانگیز ازسوی کارکنان به منظور 

حصول اطمینان ازعملکرد مالی سازمان و یا ارتقاء آن را افزایش خواهد داد.

1. Peterson 
2. Staw&Szwajkowski 
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هس مر، طی بررسی بر روی چندین سازمان، به این نتیجه دست یافت که سازمان هایی که رفتار 
اخالقی دارند نسبت به سازمان هایی که دررفتارهای غیراخالقی و غیرصادقانه وارد می شوند، دارای 
شانس بیش تری برای کسب موفقیت هستند. موفق ترین سازمان ها  دارای فرهنگی هستند که همسو 
با ارزش های قوی اخالقی اند. رفتار غیراخالقی، محیط کسب و کار را بر ضد خود تحریک کرده، 
موجب شکست سازمان می شود .وجود توجیهات اخالقی برای اقداماتی که سازمان ها در داخل 
خود انجام می دهند و نشان دادن تعهدات اخالقی سازمان به افکارعمومی، بخشی جدایی ناپذیر از 

فعالیت های سازمان ها برای بهبود عملکرد وکسب موفقیت است )هس مر، 1382(.

نمودار 1. مدل مفهومي پژوهش 

روش پژوهش 

روش تحقیق حاضر از جنبه هدف كاربردي و نیز توسعه اي و از نظر ماهیت توصیفي پیمایشي 
است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان و مدیران صندوق بازنشستگی کشوری در تهران 
شامل300 نفر است که از این رو نمونه گیری از این جامعه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 

براساس جدول مورگان با حجم نمونه معادل 170نفر برآورد می گردد.
 در این پژوهش به منظـور جمع آوري داده ها  از پرسشنامـه محقـق ساختـه استفاده شـده اسـت.کـه 
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در آن عوامل سازمانی ومدیریتی )قوانین غیرمنصفانه، فرهنگ سازمانی، ساختار جبران خدمات 
و پاداش ها، نگرش منفی و بدبینانه، بی اعتمادی کارکنان و ابهام درعملکردشغل( به عنوان متغیر 
مستقل ورفتار کاری انحرافی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.  به منظور برآورد پایایي 
یا قابلیت اعتماد پرسشنامه نیز از روش آلفاي كرونباخ به وسیله نرم افزار spss استفاده شده است. 

آلفاي كرونباخ براي این پرسشنامه 0/813 است که از فرمول زیر به دست می آید.

رابطه ي 1(   

 همچنین به منظور سنجش روایي و یا اعتبار پرسشنامه اقداماتي از قبیل دریافت نظرات اصالحي 
خبرگان انجام گرفته است. در آزمون فرضیه هاي پژوهش از روش هاي آمار توصیفي و استنباطي 
شامل میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگي پیرسون استفاده شده است. در كلیه تحلیل هاي 
آماري كه با استفاده از روش همبستگي پیرسون انجام گرفته، سطح معناداري 0/01 مفروض شده 

است و سپس به وسیله محاسبه ضریب تبیین)R2( میزان تأثیر آن به دست می آید. 
یافته ها ی پژوهش 

بیش از 62 درصد پاسخ دهندگان به پرسش نامه مردان و 38 درصد آن را زنان تشکیل داده اند که 
66/5 درصد آن ها دارای پست کارشناسی بوده وسابقه خدمت بیش از 37 درصد پاسخ دهندگان 

باالی20سال بوده است.
یافته ها ی پژوهش نشان می دهد که:

فرضیه اول: ابهام در عملکرد شغل در بروز رفتارهاي كاري انحرافي کارکنان سازمان بازنشستگی 
کشوری تأثیر دارد.

جدول1-تأثیر ابهام در عملکرد شغل بر بروز رفتارهاي كاري انحرافي کارکنان
بروزرفتارهايکاريانحرافيکارکنانابهامدرعملکردشغلآمارههامتغیرها

ابهامدرعملکردشغل
0/210**1میزانهمبستگي
0/006سطحمعناداري)1(

170170تعداد

بروزرفتارهايکاريانحرافي
کارکنان

0/2101**  میزانهمبستگي
0/006سطحمعناداري

170170تعداد
)1(: sig .)2 -tailed(                                                                             رابطه در سطح 0/01 معنادار است **
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همان گونه که در شماره ي 1 مشاهده مي شود، سطح معناداري 0/006 به دست آمده براي بررسی 
تأثیر ابهام در عملکرد شغل بر بروز رفتارهاي كاري انحرافي کارکنان به مراتب از آلفاي معیار 
α=50.0 ( کوچک تر است، این امر مؤید تأثیر معنادار ابهام در عملکرد شغل در  قضاوت محقق )
بروز رفتارهاي كاري انحرافي کارکنان در جامعه مورد بررسی است )sig = 0/006 و 0/210 = )170((. 
بنابراین مي توان فرض صفر مبني بر عدم تأثیر معنادار ابهام در عملکرد شغل در بروز رفتارهاي كاري 
انحرافي کارکنان را رد نمود و لذا فرضیه اول محقق مبني بر تأثیر معنادار ابهام در عملکرد شغل بر 

بروز رفتارهاي كاري انحرافي کارکنان در جامعه هدف، تأیید مي شود.
گفتني است که عالمت مثبت رابطه 0/210 هزارم، نشان مي دهد که تأثیر ابهام در عملکرد شغل 
بر بروز رفتارهاي كاري انحرافي کارکنان در جامعه مورد مطالعه، در جهت مستقیم است. به عبارت
دیگر، هرچه ابهام در عملکرد شغل در سازمان افزایش یابد، میزان تأثیرش در بروز رفتارهاي كاري 
انحرافي کارکنان نیز افزایش مي یابد. از سویی دیگر، هرچه ابهام در عملکرد شغل در سازمان  کاهش 

یابد، از میزان بروز رفتارهاي كاري انحرافي کارکنان، کاسته مي شود. 
محاسبه ضریب تبیین)R2(، نشان داد که تنها حدود 0/5 از واریانس، بروز رفتارهاي كاري انحرافي 

کارکنان در جامعه مورد مطالعه، را وجود ابهام در عملکرد شغل تبیین مي کند. 
فرضیه دوم: بی اعتمادی کارکنان در بروز رفتارهاي كاري انحرافي کارکنان سازمان بازنشستگی 

کشوری تأثیر دارد.
جدول 2 - تأثیر بی اعتمادی کارکنان بر بروز رفتارهاي كاري انحرافي کارکنان

بروزرفتارهايکاريانحرافيبیاعتمادیکارکنانآمارههامتغیرها
کارکنان

بیاعتمادیکارکنان
**1.425میزانهمبستگي

000.سطحمعناداري

170170تعداد

بروزرفتارهايکاري
انحرافيکارکنان

1**425.میزانهمبستگي

000.سطحمعناداري

170170تعداد

معناداراست**رابطهدرسطح0/01

همان گونه که از جدول فوق مالحظه مي گردد، سطح معناداري 0/0001 به دست آمده براي 
بررسی تأثیر بی اعتمادی کارکنان بر بروز رفتارهاي كاري انحرافي کارکنان به مراتب از آلفاي معیار 
قضاوت محقق )α = 0/05( کوچک تر است، این امر مؤید تأثیر معنادار بی اعتمادی کارکنان در 
بروز رفتارهاي كاري انحرافي کارکنان در جامعه مورد بررسی است )sig = 0/0001 و 0/425 = )170((. 
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بنابراین مي توان فرض صفر مبني بر عدم تأثیر معنادار بی اعتمادی کارکنان در بروز رفتارهاي كاري 
انحرافي کارکنان را رد نمود و لذا فرضیه دوم محقق مبني بر تأثیر معنادار بی اعتمادی کارکنان بر بروز 

رفتارهاي كاري انحرافي کارکنان در جامعه هدف، تأیید مي شود.
گفتني است که عالمت مثبت رابطه 0/425 هزارم، نشان مي دهد که تأثیر بی اعتمادی کارکنان بر 
بروز رفتارهاي كاري انحرافي کارکنان در جامعه مورد مطالعه، در جهت مستقیم است. به بیان دیگر، 
هرچه بی اعتمادی کارکنان در سازمان افزایش یابد، میزان تأثیر آن در بروز رفتارهاي كاري انحرافي 
کارکنان نیز افزایش مي یابد. از سویی دیگر، هرچه بی اعتمادی کارکنان در سازمان کاهش یابد، از 

میزان بروز رفتارهاي كاري انحرافي کارکنان، کاسته مي شود. 
محاسبه ضریب تبیین(R2(، نشان داد که تنها حدود 18 درصد از واریانس، بروز رفتارهاي كاري 

انحرافي کارکنان در جامعه مورد مطالعه، را وجود بی اعتمادی کارکنان تبیین مي کند. 
فرضیه سوم: قوانین غیرمنصفانه در بروز رفتارهاي كاري انحرافي کارکنان سازمان بازنشستگی 

کشوری تأثیر دارد.
جدول 3 -تأثیر قوانین غیر منصفانه بر بروز رفتارهاي كاري انحرافي کارکنان

بروزرفتارهايکاريانحرافيقوانینغیرمنصفانهآمارههامتغیرها
کارکنان

قوانینغیرمنصفانه
1.096میزانهمبستگي

215.سطحمعناداري

170170تعداد

بروزرفتارهايکاريانحرافي
کارکنان

0961.میزانهمبستگي

215.سطحمعناداري

170170تعداد
** رابطه در سطح 0/01 معنادار است

همان گونه که از جدول فوق مالحظه مي شود، سطح معناداري 0/215 به دست آمده براي بررسی 
تأثیر قوانین غیر منصفانه بر بروز رفتارهاي كاري انحرافي کارکنان به مراتب از آلفاي معیار قضاوت 
محقق)α = 0/01( بزرگ تر است، این امر مؤید وجود تأثیر ضعیف قوانین غیر منصفانه بر بروز 
رفتارهاي كاري انحرافي کارکنان در جامعه مورد بررسی است )sig = 0/215  و 0/096 = )170((. 
به دیگر سخن، به رغم وجود رابطه مثبت 0/096هزارم ناشی از تأثیر قوانین غیر منصفانه بر بروز 
رفتارهاي كاري انحرافي کارکنان است، لیکن این تأثیر به لحاظ آماری معنادار نیست. بنابراین 
مي توان فرض صفر مبني بر عدم تأثیر معنادار قوانین غیر منصفانه بر بروز رفتارهاي كاري انحرافي 
کارکنان را پذیرفت و لذا فرضیه سوم محقق مبني بر تأثیر معنادار قوانین غیر منصفانه بر بروز رفتارهاي 
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كاري انحرافي کارکنان تأیید نمي شود.
گفتني است که عالمت مثبت رابطه 0/096 هزارم، نشان مي دهد که تأثیر قوانین غیر منصفانه بر 
بروز رفتارهاي كاري انحرافي کارکنان، در جهت مستقیم است. به عبارت دیگر، هرچه میزان قوانین 
غیر منصفانه در سازمان افزایش یابد، میزان بروز رفتارهاي كاري انحرافي کارکنان، نیز افزایش 
مي یابد. به دیگر سخن، هرچه قوانین غیر منصفانه در سازمان کاهش یابد، از میزان بروز رفتارهاي 

كاري انحرافي کارکنان، کاسته مي شود. 
محاسبه ضریب تبیین )R2(، نشان داد که تنها حدود 1 درصد از واریانس، بروز رفتارهاي كاري 

انحرافي کارکنان در جامعه مورد مطالعه، را وجود قوانین غیر منصفانه تبیین مي کند. 
فرضیه چهارم: فرهنگ سازماني در بروز رفتارهاي كاري انحرافي کارکنان سازمان بازنشستگی 

کشوری تأثیر دارد.
جدول4- تأثیر فرهنگ سازماني بر بروز رفتارهاي كاري انحرافي کارکنان

فرهنگسازمانيآمارههامتغیرها
بروزرفتارهايکاريانحرافي

کارکنان

فرهنگسازماني
10/051میزانهمبستگي
0/512سطحمعناداري

170170تعداد

بروزرفتارهايکاريانحرافي
کارکنان

0/0511میزانهمبستگي

0/512سطحمعناداري

170170تعداد

معناداراست**رابطهدرسطح0/01

همان گونه که از جدول فوق مالحظه مي گردد، سطح معناداري 0/512 به دست آمده براي بررسی 
تأثیر فرهنگ سازماني بر بروز رفتارهاي كاري انحرافي کارکنان به مراتب از آلفاي معیار قضاوت 
محقق )α = 0/01( بزرگ تر است، این امر مؤید وجود تأثیر ضعیف فرهنگ سازماني بر بروز 
رفتارهاي كاري انحرافي کارکنان در جامعه مورد بررسی است )sig = 0/512 و0/051 = )170((.به 
دیگر سخن، به رغم وجود رابطه مثبت 0/051هزارم ناشی از تأثیر فرهنگ سازماني بر بروز رفتارهاي 
كاري انحرافي کارکنان، لیکن این تأثیر به لحاظ آماری معنادار نیست. بنابراین مي توان فرض صفر 
مبني بر عدم تأثیر معنادار فرهنگ سازماني بر بروز رفتارهاي كاري انحرافي کارکنان را پذیرفت و لذا 
فرضیه چهارم محقق مبني بر تأثیر معنادار فرهنگ سازماني بر بروز رفتارهاي كاري انحرافي کارکنان 

در جامعه هدف، تأیید نمی گردد.
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گفتني است که عالمت مثبت رابطه 0/056 هزارم نشان مي دهد که: تأثیرفرهنگ سازمانی بر بروز 
رفتارهاي كاري انحرافي کارکنان، در جهت مستقیم است. به عبارت دیگر، هرچه میزان قوانین غیر 
منصفانه در سازمان افزایش یابد، میزان بروز رفتارهاي كاري انحرافي کارکنان، نیز افزایش مي یابد. 
به دیگر سخن، هرچه قوانین غیر منصفانه در سازمان کاهش یابد، از میزان بروز رفتارهاي كاري 

انحرافي کارکنان، کاسته مي شود. 
محاسبه ضریب تبیین)R2(، نشان داد که تنها حدود 0/3 درصد از واریانس، بروز رفتارهاي كاري 

انحرافي کارکنان در جامعه مورد مطالعه، را وجود فرهنگ سازمانی تبیین مي کند. 
فرضیه پنجم: ساختار جبران خدمات در بروز فتارهاي كاري انحرافي کارکنان سازمان بازنشستگی 

کشوری تأثیر دارد.

جدول 5- تأثیر ساختار جبران خدمات بر بروز رفتارهاي كاري انحرافي کارکنان
بروزرفتارهايکاريانحرافيکارکنانساختارجبرانخدماتآمارههامتغیرها

ساختارجبرانخدمات
**10/205میزانهمبستگي

0/007سطحمعناداري

170170تعداد

بروزرفتارهايکاريانحرافي
کارکنان

1**0/205میزانهمبستگي

0/007سطحمعناداري
170170تعداد

** رابطه در سطح 0/01 معنادار است

همان گونه که از جدول فوق مالحظه مي گردد، سطح معناداري 0/007 به دست آمده براي بررسی 
تأثیر ساختار جبران خدمات بر بروز رفتارهاي كاري انحرافي کارکنان به مراتب از آلفاي معیار 
قضاوت محقق )α = 0/01( کوچک تر است، این امر مؤید تأثیر معنادار ساختار جبران خدمات در 
بروز رفتارهاي كاري انحرافي کارکنان در جامعه مورد بررسی است )sig = 0/007 و 0/205 =  )170((. 
بنابراین مي توان فرض صفر مبني بر عدم تأثیر معنادار ساختار جبران خدمات در بروز رفتارهاي 
كاري انحرافي کارکنان را رد نمود و لذا فرضیه پنجم محقق مبني بر تأثیر معنادار ساختار جبران 

خدمات بر بروز رفتارهاي كاري انحرافي کارکنان در جامعه هدف، تأیید مي شود.
گفتني است که عالمت مثبت رابطه 0/205 هزارم، نشان مي دهد که: تأثیر ساختار جبران خدمات 
بر بروز رفتارهاي كاري انحرافي کارکنان در جامعه مورد مطالعه، در جهت مستقیم است. به عبارت 
دیگر، هرچه ساختار جبران خدمات در سازمان افزایش یابد، میزان تأثیرش در بروز رفتارهاي كاري 
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انحرافي کارکنان نیز افزایش مي یابد. از سویی دیگر، هرچه ساختار جبران خدمات در سازمان  
کاهش یابد، از میزان بروز رفتارهاي كاري انحرافي کارکنان، کاسته مي شود. 

محاسبه ضریب تبیین)R2(، نشان داد که تنها حدود 5 درصد از واریانس، بروز رفتارهاي كاري 
انحرافي کارکنان در جامعه مورد مطالعه، را وجود ساختار جبران خدمات تبیین مي کند. 

فرضیه ششم: نگرش های منفی و بدبینانه در بروز رفتارهاي كاري انحرافي کارکنان سازمان 
بازنشستگی کشوری تأثیر دارد.

جدول6-أثیر نگرش های منفی و بدبینانه بر بروز رفتارهاي كاري انحرافي کارکنان

بروزرفتارهایکاریانحرافینگرشهایمنفیوبدبینانهآمارههامتغیرها

نگرشهایمنفیوبدبینانه

**10/205میزانهمبستگي

0/007سطحمعناداري

170170تعداد

بروزرفتارهایکاریانحرافی

1**0/205میزانهمبستگي
0/007سطحمعناداري

170170تعداد

معناداراست**رابطهدرسطح0/01

همان گونه که در جدول شماره ي 6 دیده مي شود، سطح معناداري 0/007 به دست آمده براي بررسی 
تأثیر نگرش های منفی و بدبینانه بر بروز رفتارهاي كاري انحرافي کارکنان به مراتب از آلفاي معیار 
قضاوت محقق )α = 0/01( کوچک تر است، این امر مؤید تأثیر معنادار نگرش های منفی و بدبینانه در 
بروز رفتارهاي كاري انحرافي کارکنان در جامعه ي مورد بررسی است )sig = 0/007 و 0/205 = )170((. 
بنابراین مي توان فرض صفر مبني بر عدم تأثیر نگرش های منفی و بدبینانه در بروز رفتارهاي كاري 
انحرافي کارکنان را رد نمود و لذا فرضیه ششم محقق مبني بر تأثیر معنادار نگرش های منفی و بدبینانه 

بر بروز رفتارهاي كاري انحرافي کارکنان در جامعه هدف، تأیید مي شود.
گفتني است که عالمت مثبت رابطه 0/205 هزارم، نشان مي دهد که تأثیرنگرش های منفی و بدبینانه 
بر بروز رفتارهاي كاري انحرافي کارکنان در جامعه مورد مطالعه، در جهت مستقیم است. به عبارت 
دیگر، هرچه نگرش های منفی و بدبینانه در سازمان افزایش یابد، تأثیر آن در بروز رفتارهاي كاري 
انحرافـي کارکنان، نیز افزایش مـي یابد. از سویی دیگر، هرچه نگرش های منفـی و بدبینانه در سازمان  
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کاهش یابد، از میزان بروز رفتارهاي كاري انحرافي کارکنان، کاسته مي شود.
محاسبه ضریب تبیین )R2(، نشان داد که تنها حدود 5 درصد از واریانس، بروز رفتارهاي كاري 

انحرافي کارکنان در جامعه مورد مطالعه، را وجود نگرش های منفی و بدبینانه تبیین مي کند. 

نتیجه گیري: 

تحقیق حاضر اولین کار تحقیقی است که به طور خاص به بررسی میزان تأثیر عوامل سازمان و 
مدیریت در بروز رفتار کاری انحرافی می پردازد.یافته های تحقیقات دیگر)مطالعه سوابق دیگر 
تحقیقات( نشان می دهد که، اکثر پژوهش های صورت گرفته درداخل و خارج کشور ایران به  
بررسی نقش ویا شناخت عوامل مؤثر در بروز چنین رفتار هایی پرداخته است.دراغلب تحقیقات 
ضعف مدیریت در هدایت و رهبری، بسیج امکانات و منابع، ضعف در نظام کنترل ونظارت، عدم 
شفافیت در قوانین، اطالع رسانی و پاسخگویی به عنوان عوامل تأثیر گذار در بروز رفتار کاری 
انحرافی مشخص شده است. با توجه به یافته های این پژوهش میان تمامی عوامل سازمان ومدیریت 
با مؤلفه های رفتار کاری انحرافی کارکنان سازمان بازنشستگي كشوري ارتباط معناداری وجود 
داشته است، لیکن دو عامل قوانین غیر منصفانه و فرهنگ سازمانی به لحاظ آماری رابطه آن ها  
ضعیف  تشخیص داده شد که این نتیجه با نتیجه تحقیق »رادمند وسلمانی« به جز در مورد دو عامل 
قوانین و فرهنگ سازمانی یکسان بود. همچنین تحقیق« سلدادیو و هان« و »حسین عظیمی و همکاران 
« نیز نتیجه مشابه در خصوص وجود رابطه معنا دار بین عوامل سازمان و مدیریت در بروز رفتار های 
غیر اخالقی در محیط کار داشت. در بعد بررسی میزان تأثیر عوامل سازمان ومدیریت در بروز 
رفتارکاری انحرافی کارکنان سازمان مورد مطالعه، بی اعتمادی بیش ترین تأثیر و  فرهنگ سازمانی 
کم ترین تأثیر را داشت.که نتیجه به دست آمده با تحقیق» قلی پور وهمکاران«  که بی عدالتی را 
دارای بیش ترین تأثیر و تحقیق» امیدمهدیه وعلی اکبر سنگری« که ویژگی های فردی را دارای 
بیش ترین اثر دانسته اند مشترک است. از این رو، لزوم توجه به محورهاي زیر در برنامه ریزي هاي 

سازمان آشكار مي شود.
     در میان عوامل سازمان و مدیریت بیش از هر چیز، وجود بی اعتمادی در کارکنان موجب بروز 
رفتار کاری انحرافی جامعه مورد مطالعه می شود. که به نظر می رسد در صورت ادامه این روند و 
عدم اعتماد سازی در سازمان، مدیران عالی با مشکالت سنگینی که ناشی از بی توجهی به نیروی 
انسانی است، روبرو خواهند بود. چراکه نگرش کارکنان درمورد وجود اعتماد در سازمان از طریق 
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انتظاراتشان منعكس می شود كه در نهایت احساس كنند به آن ها توجه شده است و نیازهایشان 
درحال و آینده ارضا خواهد شد. اعتماد سازماني می تواند حاصل یك توافق دوطرفه وبین فرد و 
سازمان باشد، براي اطمینان از این كه هركدام چگونه عمل خواهند كرد. وقتي كاركنان احساس 
كنند كه اعتماد آن ها در حال از بین رفتن است، اعمال انحرافي شدت بیش تري خواهدگرفت. 
لذا با توجه به یافته ها ی تحقیق اعتماد سازی در سازمان مورد مطالعه امری ضروری به نظر می رسد. 
چراکه هرچه اعتماد بیش تر باشد، میزان تعهد كاركنان به سازمان افزایش یافته و از احتمال درگیري 

آن ها در رفتارهاي انحرافي كاسته خواهد شد. 
برنامه ریزی دقیق وبه موقع نسبت به شناسایی عوامل تأثیرگذار دیگر دربروز رفتاری کاری انحرافی
کارکنان سازمان مورد مطالعه ومیزان تأثیر هریک ازآن ها در بروز چنین رفتار ها یی توسط مدیران 
عالی سازمان، چراکه یافته ها ی تحقیق نشان دهنده آن است که عوامل سازمان ومدیریت تنها حدود 
34/3 درصد در بروز رفتار کاری انحرافی کارکنان سازمان مورد مطالعه تأثیر دارد و 65/7درصد 

باقی مانده مربوط به سایر عوامل است.
براي پیشگیری از بروز رفتار کاری انحرافی کارکنان سازمان هاي دیگر، پیشنهاد مي شود که 

مدیران موارد زیر را درسازمان خود مدنظر قرار داده و برای آن برنامه ریزی كنند. 
با توجه به یافته ها ی تحقیق، اعتماد سازی بین مدیران و کارکنان به منظور تفویض اختیار مدیر به 
کارمندان برحسب شایستگی کارمند و همچنین وضع قوانین صریح، شفاف وقابل اجرا برای همه 
کارکنان سازمان، رعایت عدالت در پرداخت ها و همچنین رفع ابهام از شغل کارکنان و شرح دقیق 
وظایف توأم با انعطاف الزم، ایجاد اطمینان از نحوه پیشرفت وآینده شغلی کارمند درسازمان، اطالع 
رسانی به جا و به موقع در مورد پیامدهای اخالقی وکاری رفتارهای کاری انحرافی، آموزش ها ی 
اخالقی وترغیب و تشویق کارکنان به انجام آن در سازمان، ارایه مشاوره به کارکنان به منظور 
پیشگیری از این گونه از رفتارها، کنترل ها ی رسمی و غیررسمی و تقویت فرهنگ سازمانی و ایجاد 
روحیه جامعه پذیری و فرهنگ مشارکتی در سازمان، نقش مهمی در پیشگیری ویا کاهش رفتار ها ی 

کاری انحرافی خواهد داشت.
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استان  های  شهرداری  در  اداری  فساد  بروز  عوامل  بندی  اولویت  و  بررسی 
آذربایجان غربی از دید ارباب رجوع و کارکنان

جعفر صادق فیضــــی1 
رضا نبــی وند رضایـــی2

   این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت بندي عوامل مؤثر بر بروز فساد اداري در شهرداری های استان 
آذربایجان غربی، به بررسی این عوامل می پردازد و سعی در ارایه راهکارهایی مناسب جهت کاهش فساد اداري 
دارد. تحقیق حاضر این پرسش را دنبال می کند که آیا نظام مدیریت منابع انسانی، نظام قانونی شهرداری ها، تکنولوژی 
مورد استفاده در شهرداری ها و عوامل محیطی بر میزان فساد اداري اثرگذار می باشد یا خیر؟ روش تحقیق روش 
کاربردي و توصیفی از نوع پیمایشی   است. در این پژوهش، تعداد كاركنان و مراجعین شهرداری های استان آذربایجان 
غربی در شهرستان هایي كه داراي فرمانداري هستند به عنوان حجم جامعه استفاده شده است. روش نمونه گیري ، 
تصادفی ساده می باشد. به منظور بررسی عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری از پرسش نامه و براي پاسخ گویی به آن از 
طیف نقطـه اي لیکرت استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل آماري داده ها، از آزمون هاي مختلف استفاده 
شده است. یافته هاي آزمون ها نشان می دهد که تمام عوامل مذکور در بروز فساد اداری در شهرداری های استان 
آذربایجان غربی مؤثر است.در نهایت عوامل مؤثر در فساد اداری را از دید ارباب رجوع و کارکنان اولویت بندی نموده 

و میزان تشابه نظرات هر دو طیف را نیز سنجیده است. 

واژگانکلیدي:فساداداري،عواملمحیطی،نظاممدیریتمنابعانسانی،نظامقانونیشهرداری،

تکنولوژیارایهخدمات

serira2002@yahoo.com  -1-استادیاردانشگاهآزاداسالمیواحدارومیه
rnr499@yahoo.com -2-کارشناسارشدمدیریتدولتی،دانشگاهآزاداسالمیواحدآستارا
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مقدمه:

   امروزه سالمت اداري به عنوان تنها رویكرد برخورد با فساد اداري موردتوجه قرار گرفته است. 
سالمت اداري به وضعیتي اطالق مي شود كه كلیه عوامل یك سازمان قابلیت تامین اهداف سازمان 
را به طور مطلوب داشته باشند و بتوانند انحراف از هنجارهاي اداري و قانوني و موانع اهداف سازماني 
را در اسرع وقت شناسایي و تدابیر الزم و به هنگام را براي رفع آن ها لحاظ نمایند. سالمت اداري، 
صفتي كیفي در سازمان است كه میزان هم راستایي درتعریف و تحقق منافع فردي، سازماني و ملي 

را نشان مي دهد )مركزمطالعات و برنامه ریزي شهر تهران، 1387(.
  وجود عدالت و عدم تبعیض در نظام اداری یکی از شرطهای اصلی برای توسعه همه جانبه است.
تأکید مدیران ارشد نظام بر مبارزه با انواع فساد و از جمله فساد اداری، حاکی از وجود انحرافاتی 
در نظام اداری است. با توجه به اینکه عاملین به انحرافات اداری در نظام اداری انسان ها هستندو این 
انسان ها نیز تحت تأثیـر یک سـیستم منابع انسانی)جـذب،آموزش،نگهداری و کاربرد( بکار گرفتـه 
مـی شونـد، مـی توان وجود رابطه بین این سیستم و انحرافات اداری را مورد سنجش قرار داد. لذا 
مسأله ای پیش می آید با این عنوان که آیا ریشه اصلی انحرافات می تواند در نظام جذب منابع انسانی1 
در نظام اداری ،تکنولوژی ارایه خدمات2 ، نظام قانونی3  و عوامل محیطی4  باشد؟ این تحقیق برای 
مطالعه این مسأله اصلی طراحی گردیده است. به منظور تبیین دقیق وجود رابطه بین نظام مدیریت 
منابع انسانی و متغیرهای پیش گفته و فساد اداری )اعمال نفوذ،بی عدالتی،فرار از قانون،رشوه،و 
سایر وجوه فساد( مسأله را به این شکل بیان می کنیم که آیا نظام مدیریت منابع انسانی ،کیفیت 
تکنولوژی ارایه خدمات،نظام قانونی و عوامل محیطی بر فساد اداری تأثیر دارد؟ رخ دادن فساد 
اداری در هر شکل و زمینه که باشد ،مستلزم وجود دو وضعیت اساسی است که عبارتند از )تمایل 
و فرصت(، تمایل به ارتکاب تخلف و فرصت یا مهیا بودن شرایط محیطی مربوط. چنانچه تمایل 
و فرصت یک جا فراهم شود؛ فساد متولد خواهد شد و در صورت مهیا بودن سایر شرایط رشد 
خواهد کرد)chapman&Hall,1993(. سه انگیزه اصلی برای یک کارمند به هنگام مشارکت 
در فساد اداری وجود دارد:1(نفع شخصی مستقیم2(دریافت رشوه نقدی یا غیر نقدی از شخص 
ثالث3(کمک به دوستان و خویشاوندان)حبیبی،1375:صص17-14(. فساد با زیر پا گذاشتن تساوی 

1. Human resources recruitment system 
2. Technology services 
3. Legal system 
4. Environmental factors 
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حقوق افراد در برابر قانون و تضعیف شالوده نهادی که رشد اقتصادی وابسـته به آن است مانع 
توسعه مـی شـود )دیویـد ان جی 2006(فساد باعث پایین آمدن کیفیت خدمات عمومـی در بخش 
های عمومـی می شـودو از آن جهت مانعی در برابر اقدامات توسعه ای دولت ها وکاهش ارایه 
خدمات میگردد و مشروعیت دولت را نیز کاهش می دهد )سلیگسون1 ،2006،ص156(.آمارهاي 
نگران كننده ازوجود فساد دراداره ها ممكن است تصویرنامطلوبي ازجامعه اسالمي دراذهان مردم 
ایجادنماید. اگرمردم روزانه بامراجعه به اداره هاي دولتي كه به منزله نماینده حكومت شناخته 
مي شوند، شاهدبروزفسادباشند، این وضع موجب كاهش اعتمادآنان به نظام خواهدشد وپیامدهاي 
نگران كننده اي درپي خواهدداشت. فسادموجب انحطاط مي شود وباعث هدر رفتن منافع ملي 
مي گرددو به كاهش اثربخشي دولت مي انجامد. رواج فساد، اعتقاد و ارزش هاي اخالقــي جامعــه 
را متـزلـزل مـي كنـد، هـزینه انجـام كارهارا افـزایـش مـي دهـدو   بـي انگیزگي و بدبیني ایجادمي 
كندوزمینه تضعیف روحیه افراددرستكاررا فراهم مي آورد. فساداداري مانع سرمایه گذاري مي 
شودومسیررشدوتوسعه اقتصادي راتخریب مي كندو از طریق هدایت نادرست استعدادهاومنابع بالقـوه، 
زمیـنه ركـوداستعدادهاوجهت گیري حـركت منابع بالقوه و بالفـعل انسانـي رابه سـمت فعالیت هاي 
نادرسـت    ودستیابـي بـه درآمـدهاي سهـل الوصـول فـراهـم مـي سـازد)عباسزادگان، 1383:ص14(.
نظام اداری ایران نیز مدتها است از بیماری فساد و تخلفات اداری رنج می برد، برای حذف و یا 
کاهش این پدیده شوم در نظام اداری کشور نیازمند برنامه ای هستیم که بدان وسیله به تجزیه و تحلیل 
مسائل پرداخته و علل آن مشخص شود تا بتوان ضمن ارزیابی راه های گوناگون، راهبردهای الزم 
و بهینه در جهت مقابله با فساد انتخاب و به مرحله اجراء بگذاریم. شهرداری های کشور نیز با توجه 
به اینکه از این قاعده مستثنی نبوده، لذا فساد اداری نیز در شهرداری ها بالطبع به عناوین مختلف 
وجود دارد و می تواند علل مختلفی داشته باشد. حجم عظیم مراجعات مردمی به شهرداری ها و 
کیفیت و کمیت قوانین شهـرداری و عدم شفافیت کامل قانون شهـرداری ها، روندارایه خـدمات 
و تکنولـوژی های مورد استفاده در شهرداری ها وعوامل محیطی مؤثربر شهرداری های هر شهر و 
همچنین نظام مدیریت منابع انسانی به نظر می رسد در بروز فساد اداری در شهرداری ها نقش داشته 
باشندکه موارد مورد نظر از دیدگاه ارباب رجوع و کارکنان مورد بررسی قرار می گیرد و سؤال این 
است که علل بروز فساد اداری در شهرداری های استان آذربایجان غربی از دیدگاه ارباب رجوع و 
کارکنان چه می تواند باشد؟ که در این رابطه نظرات ارباب رجوع و کارکنان بررسی خواهد شد. 
با توجه به تبعات منفی فساد اداری در سازمان ها و ادارات که در تحقیقات مختلف بر آن ها اشاره 
1. Seligson 
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گردیده است، تحقیق حاضر در نظر دارد تا با بررسي نظام مند اثر عوامل مدیریتي، محیطی ، نظام 
قانونی حاکم بر شهرداری هاو همچنین تکنولوژی ارائه خدمات در شهرداری هاو  تأثیرگذاری آن ها در 
بروز فساد اداري را شناسایي و آسیب شناسي نماید و نشان دهد كه آیا عوامل فوق الذکر بر فساد اداري 
موثر می باشند؟ و این كه چه راه حل ها و توصیه هایي را براي آگاهي و استفاده مدیران جهت کاهش 

بروز فساد اداري در شهرداری های استان آذربایجان غربی مي توان ارایه داد؟
   فساد در نظام اداری هر کشوری آسیب ها و پیامدهای منفی به دنبال دارد لذا به جهت پی بردن 
به اهمیت تحقیق حاضر، می بایست تبعات ناشی از وجود فساد در نظام اداری کشورها که ضربه 
و صدمه به دولت وارد می آوردرا بشناسیم که مهم ترین پیامد های این معضل را به طور مختصر 

تشریح می نماییم:

1-باعث اتخاذ تصمیمات نادرست از سوی دیوان ساالران 1 می شود چرا که آن ها از طرحهای 
زیر استاندارد، پرهزینه، پیچیده و سرمایه بر که به آسانی حسابرسی نمی شوند حمایت می کنند تا 

آسان تر مبالغ هنگفتی را به سود خود برداشت کنند) کافمن2  ،1997(.

2 -باعث کندشدن رشد اقتصادی می شود؛ زیرا انگیزه سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی کاهش می دهد. بررسی ها نشان می دهد که سرمایه گذاران در یک کشور فاسد 
در مقایسه با کشوری که دچار فساد اندک است معادل 20 درصد مالیات اضافی بر سرمایه گذاری 

دارند ) همان منبع (. 

3-باعث به هم ریختن ترکیب مخارج دولت مـی شود؛ چرا که سیاستمـداران فاسـد، منابع را 
بیـش تر به بخش هایی سوق می دهند که سودهای کالن عایدشان شود. آنان به خرید هواپیمای 
جنگی و سرمایه گذاری در پروژه های عظیم و پرسرو صدا بیش تر عالقه مندند تا چاپ و تکثیر 

کتب درسی و افزایش حقوق کارکنان)مارو3 ،1998(.

4  - از درجـه مشـروعیت و اثر بخشـی4  دولت ها مـی کاهد و ثبات و امنیت جوامـع را به خـطر 
مـی اندازد. به عالوه ارزش های دموکراسی و اخالقیات را مخدوش می سازدو از این طریق مانع 

1. Bureaucrats 
2. Kaufmann 
3. Mauro 
4. Legitimacy and effectiveness  
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توسعه سیاسی و اجتماعی می شود)شکراللهی،1378(.

5-فساد با تضعیف انگیزه ها، موجب زیان های اجتماعی و با تضعیف نهادهای موجود، باعث 
زیان های سیاسی و با توزیع ناعادالنه منابع، موجب زیان های اقتصادی می شود. 

6  -فساد مانع توسعه پایدار می شود، زیرا روند تصمیم گیری را مختل می سازد، همچنین مانع رشد 
رقابت و موجب خنثی شدن تالش ها در جهت کاهش فقر و تبعیض اجتماعی می گردد. 

با عنایت به تبعات فساد و تأثیر آن بر سیستم اداری  و با توجه به اینکه در استان آذربایجان غربی و به 
ویژه در شهرداری های استان، هیچگونه مطالعه ای در زمینه علل و اولویت بندی عوامل ایجاد کننده 
فساد اداری انجام نگرفته است و همچنین با توجه به اینکه مطالعات نشان می دهد، تحقیقی در زمینه 
این موضوع که هم نظر کارکنان و هم نظر ارباب رجوع را اخذ نمایند، انجام نگرفته و وجود ندارد، 
این تحقیق ضروری بوده و نیز به واسطه مد نظر قراردادن متغیرهای محیطی و درونی شهرداری ها 
نوآور به حساب می آید، لذا ضمن بررسی علل بروز فساد در شهرداری های استان و اولویت بندی 
آن ها نسبت به شناسایی و بیان راه حل ها و توصیه هایي را براي آگاهي و استفاده مدیران جهت 

کاهش بروز فساد اداري در شهرداری های استان آذربایجان غربی مي توان ارایه داد.
     فساد1، پدیده نویني نیست و رشد، تكوین و توسعه آن قدمتي به اندازه تاریخ اجتماعات انساني 
و تاریخ سازمان ها و نهادهادارد. همه اجتماعات داراي سطوح والیه هایي از فساد بوده اند و مي توان 
به جرأت ادعا نمود كه تاریخي از حیات انساني یافت نمي شود كه فاقد فساد به اشكال متعدد نباشد. 
از این روي، بایستي اذعان نمود كه فساد، پدیده همه گیر و جهاني است. امروزه هیچ كشوري، 
نظام اداري خود را از تمامي جهات داراي سالمت اداري كامل نمي دانند یعني تمامي سیستم هاي 
اداري دنیا داراي درجات، سطوح و الیه اي از فساد هستند تعریف فساد در فرهنگ لغت آكسفورد، 

عبارت است از، انحراف از درستي به واسطه رشوه و انحراف هر چیزي از خلوص اولیه خود. 
لهو و كبوي2  )2005( فساد را شامل اقدامات نفع طلبانه سیاستمداران، تجار و مستخدمان دولتـي 
مي دانند كه به طریق ناشایست و غیر قانوني و با سوء استفاده از مقام و شغل دولتي و خصوصي 

صورت مي گیرد. 

1. Corruption 
2. Kbvy 
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در متون نظری مربوط به فساد اداری، تعاریف مختلفی ارایه شده است که به برخی از این تعاریف 
اشاره   می شود: 

وظایف  انجام  در  درستکاری  و  صداقت  از  افراد  تخطی  از  است  عبارت  اداری  -فساد 
دولتی)اسکانالن1 ،2004،ص316(.

-فساد اداری به عنوان سوء استفاده از قدرت رسمی دولتی برای دستیابی به منافع شخصی تعریف 
شده است که تهدیدی جدی برای توسعه است)هارهویس2  ولی یو،2004،ص547(.

-سوء استفاده از منابع و نقش های دولتی در زمینه منافع شخصی یا استفاده نامناسب از سازمان 
دولتی برای رسیدن به اهداف غیر رسمی)رابرتسون و واتسون2004،3،ص385(.

-فساد شکستن یا نقض یک هنجار، قانون یا مقررات اداری می باشد )محمد نبی و همکاران،1388(.
-فساد در فرهنگ«وبستـــر4 »عبارت است از»پاداش نامشروع که برای وادار کردن فرد به تخلف 

از وظیفه تخصیص داده می شود«. 
دو دیدگاه عمده و متباین در رابطه با فساد وجود دارد، دیدگاه اخالق گرایان و دیدگاه عمل 

گرایان.
متداول ترین روش این است که فساد به عنوان یک پدیده غیر اخالقی در نظر گرفته شود. از 
این دیدگاه فساد اداری مجموعه ای از انحرافات اخالقی جامعه است که معمولًا، به فقدان احترام 
و اعتماد به اختیار و اقتدار مقررشده، منجر می شود. میردال5 ، فساد اداری را به عنوان رفتاری 
خودپسندانه و ناشایست تعریف کرده است. وی به اختصار بیان می دارد که فساد اداری رفتاری 
است که یک مامور دولتی که یک نقش دولتی )انتخابی یا انتصابی( را بر عهده دارد، با توجه به 
مناسبات شخصی اش، موفقیت یا ثروتی را به دست می آورد از رفتار قانونی منحرف می شودو یا در 
برابر اشکال شخصی نفوذ مناسبات شخصی، قانون را نقض می کند. اگرچه نگرش اخالق گرایانه، 
قویًا قابل پذیرش است، اما محدودیت هایی را به همراه دارد. اولًا، دراین نگرش فساد اداری به عنوان 
پدیده ای اجتماعی در نظر گرفته می شود. اگر فساد اداری اساسًا، مشکلی در ارتباط با متصدیان و 
کارگزاران بخش اداری می باشد راه حل اصلی در این خصوص حذف چنین کارگزارانی است.
از سویی دیگر، این دیدگاه به درجه و میزانی که فساد اداری در حد یک مشکل اجتماعی در نظر 

1. Skanlan 
2. Harhvys 
3. Robertson and Watson 
4. Webster 
5. Myrdal 
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گرفته می شود، نمی پردازد. ثانیًا، در این دیدگاه پدیده ها صرفًا، از دو بعد در نظر گرفته می شوند، 
چیزهایی که خوب هستند و چیزهایی که بد هستند. حال آنکه در یک کشور با طبقات اجتماعی 
و نژادی مختلف و متعدد که نهادهای مرکزی از مشروعیت عمومی زیادی برخوردار نیستند، تبیین 
هنجارهای قابل پذیرش عموم، بسیار سخت خواهد بود. ثالثًا، حتی اگر نهادهای مرکزی که این 
هنجارها را مشخص می سازند از مشروعیت گسترده ای برخوردار باشند در بسیاری از موارد،  
نظام های قانونی قادر به تعریف دقیق اعمال خالف قانون و فاسد نمی باشند. به طور کلی، دیدگاه 
اخالق گرایان به این دلیل که شرایط اجتماعی را در نظر نگرفته و شکاف بین هنجارهای رسمی 
و هنجارهای غیر رسمی و متداول حاکم را مورد بررسی قرار نداده است، دیدگاهی قوی در این 

خصوص به شمار نمی رود. 
   دیدگاه وظیفه واقعی، به این مفهوم که فساد اداری می تواند در فرآیند توسعه اجتماعی و اقتصادی 
نقش مؤثری را ایفا نماید. عمل گرایان پیامدهای فساد اداری را مورد توجه قرار می دهند و معتقدند 

فساد اداری در برخی موارد می تواند مفید نیز باشــد:
1-بوروکراسی متورم، نابرابروایستا، سرمایه گذاری بخش خصوصی را متوقف می سازد. فساد 

اداری در این باره می تواند نوعی کارایی اقتصادی، هر چند ناقص را ایجاد نماید. 
2 -از نظر سیاسی، فساد اداری باعث توسعه سیاسی می شود. فساد اداری باعث تقویت احزاب 
سیاسی می شود و گفته می شود فساد اداری جایگزینی قابل پذیرش برای خشونت به شمار می آید. 
 3-از جهت عملی، رهبران سیاسی ممکن است تحمل درجه معینی از فساد اداری را در راستای 
منافع ملی مالحظه نمایند به این ترتیب که اقدام عملی علیه فساد اداری هزینه های زیادی را در بر 
خواهد داشت و البته از سوی دیگر در هیچ موردی، پرداخت کم به طور مداوم نمی تواند انگیزه 
کارکنان را تقویت نماید و فساد اداری می تواند دریافتی کارکنان دولت را افزایش دهد )جمشیدیان 

و یزدان شناس،1386(.
مروری بر پژوهش های انجام شده در ایران

 
-دکتر الوانی و دکتر جفره/ یک الگوی نظری برای کنترل و مهار فساد اداری/1377/ ضعف 
مدیریت،احساس عدم تعهد، پیچیدگی و ضعف قوانین و مقررات علل اصلی بروز کجروی اداری 

هستند.
-رضا نجاری/ علل تخلفات اداری و چگونگی پیشگیری از آن/1378/ عدم ارتباط صحیح مدیران 
با کارکنان،بی انگیزگی کارکنان،نارسایی در اعمال خود کنترلی،تبعیض بین کارمندان،عدم تفاوت 



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال پنجم، شماره هفدهم، پاییز 1392 100

بین کارمند کوشا و غیر فعال عامل بروز تخلف اداری است.
مشمول  های  دستگاه  در  مالی  و  اداری  کجروی  بررسی  کشور/  کل  بازرسی  -سازمان 
بازرسی/1379/ تفویض اختیار بیش از حد،اعمال سلیقه شخصی و برداشت شخصی از ضوابط 

توسط مدیران،ضعف مدیریت،عدم اعمال کنترل و نظارت عوامل بروز فساد هستند.
- سید حمید حسینی و محسن فرهادی نژاد/ بررسی فساد اداری و روش های کنترل آن/1380/ 
تنگناهای اقتصادی حاکم بر زندگی کارکنان، ویژگی فرهنگی حاکم بر جامعه،ناکارآمدی قوانین 

و مقررات علل بروز فساد اداری هستند.
شاهرود)پایان  دولتی  ادارت  در  اداری  فساد  بر  مؤثر  سازمانی  عوامل  پور/  عباس  مرتضی   -
نامه(/1385/ تأثیر سه عامل کنترل و نظارت و رابطه مثبت،حقوق و دستمزدو رابطه منفی،شفافیت 

فرآیند های کاری در سازمان و رابطه منفی با  بروز فساد.
-حسن دانایی فرد/ تأثیر فناوری اطالعات بر فساد اداری/1383/ نه تنها اثرقابل مالحظه ای بر 

مدیریت فساد ندارد بلکه در برخی موارد فرصت جدیدی برای فساد ایجاد می کند. 
-رسولی و شهایی/ علل بروز فساد در آموزش و پرورش/1388/ شرایط اقتصادی بیش ترین و 

قوانین و مقررات کم ترین تأثیر را در پیدایش فساد اداری دارند.
- پریرخ امامـي و مهـدي خلیلـي/ آسیب شناسـی بـروز فساد/ سطـح پایین بهـره وري نـه تنها، 
سازمان ها را از حرکت سالم فرهنگي،اجتماعي، سیاسي و اقتصادي باز مي دارد بلکه شرایط نامطلوب 
و نامتعادلي را در مقابل مدیریت سازمان ها قرار مي دهد بنابراین شناخت آسیبهاي یک سازمان بدون 
شناخت ساختارهاو کارکردهاي پدیده هاي اجتماعي و بدون توجه به جنبه هاي اجتماعي،اقتصادي 

و فرهنگي افرادسازمان ها، هیچگونه نتیجه اي ندارد.
- دکترمرتضی صامتی  و روح اله شهنازی/ بررسی اثر آزادی اقتصادی برفساد مالی/1384/نتایج 
بیانگراثر منفی و معنی دار کل شاخص آزادی اقتصادی،دو بخش اصلی آن)ساختار قضایی و امنیت 
حقوق مالکیت، و پول سالم( و سه زیر بخش آن)دادگاه های مستقل،مالیات از تجارت خارجی و 

مقررات ایجاد کسب و کار جدید(بر فساد مالی است.
- دکتر مهدی خلف خانی/ رابطه بین سرمایه اجتماعی و فساد اداری/1388/ جدیت نهادهاي 
نظارتي و خاص گرایي به عنوان سرمایه منفي اجتماعي باالترین تأثیررا در جري شدن كارمندان 

خاطي و نیز بي اعتمادي مردم به رویه هاي قانوني و یا عدم همكاري براي رفع فساد داشته اند.
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مروری بر پژوهش های انجام شده در خارج از کشور:

-تریزمن1 / روابط میان شاخص های فساد و ویژگی های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی 
کشور/2006/ در کشورهای پروتستان و مستعمره انگلیس که دارای درآمد سرانه باالتر و سهم 
باالی تولید ناخالص داخلی هستند و شکل حکومت واحد و سیستم قانونی با حقوق عرفی)در مقابل 

حقوق مدنی( دارند، فساد بیش تر است.
-رزاکرمن2 / درجه دموکراسی در توضیح فساد بی اهمیت است، ولی هر قدر ساختار دموکراسی 
در یک کشور نهادینه تر شود، فساد کاهش می یابد/2001/ یافته ها حاکی از آن است که فساد به 

سطح رشد اقتصادی و همچنین سیستم قانونی و حکومتی کشور مرتبط است.
-بانک جهانی3 / عواملی که سبب ممانعت از توسعه کسب و کار در کشورها می شوند و مشخص 
نمودن 5 عامل به ترتیب اثرگذاری بر رشد اقتصادی ./2000/ نقش فساد در ممانعت از توسعه کسب 
و کار در همه مناطق جهان به استثنای کشورهای تازه صنعتی شده جنوب شرق آسیا بیش از نقش 

مالیات های دولتی ارزیابی شد.

سؤاالت تحقیق:

1-آیا نظام مدیریت منابع انسانی برفساد اداری در شهرداری های استان آذربایجان غربی از دید 
ارباب رجوع و کارکنان مؤثر است؟ 

2 -آیا کیفیت تکنولوژی ارایه خدمات در شهرداری های استان آذربایجان غربی برفساد اداری از 
دید ارباب رجوع و کارکنان مؤثر است؟

 3-آیا نظام قانونی حاکم بر شهرداری ها بر فساد اداری در شهرداری های استان آذربایجان غربی 
از دید ارباب رجوع و کارکنان مؤثر است؟

 4-آیا عوامل محیطی برفساد اداری در شهرداری های استان آذربایجان غربی از دید ارباب رجوع 
و کارکنان مؤثر است؟

1. Tryzmn 
2. Rose-Ackerman 
3. The word Bank 
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نوع و روش تحقیق

    تحقیق توصیفی1  در صدد توصیف عینی و واقعی رویدادها، حوادث، خصوصیات یک موقعیت 
و یا یک موضوع و یا چگونگی روابط عوامل مربوط به آن ها از طریق طبقه بندی و تجزیه و تحلیل 
اطالعات است. به عبارت علمی تر یعنی اینکه محقق نمی تواند متغیرهای پژوهش خود را دستکاری 
کرده، عوامل مربوطه را مورد کنترل قرار دهد)بازرگان، 1376(. این تحقیق نیز بر همین اساس یک 

تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی2  است. 
به عبارت دیگر، این تحقیق وضع موجود را بررسی می کند و به توصیف منظم و نظام دار وضعیت 
فعلی آن می پردازد و ویژگی ها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیر ها را 
بررسی می نماید. تحقیقات توصیفی هم جنبه کاربردی دارد و هم جنبه مبنایی؛ در بعد کاربردی از نتایج 
این تحقیقات در تصمیـم گیـری ها و سیاسـت گـذاری ها و همچنیـن برنامه ریزی ها استفاده مـی شـود. 
تصمیم گیری و سیاست گذاری در قلمرو کار مدیریت ها قرار دارد و کار مدیران جامعه، اعم 
از مدیران عالی سیاسی یا مدیران رده های پایین، چه در بخش دولتی و عمومی و چه در بخش 
خصوصی و شرکت ها، تصمیم گیری است. دانستن وضعیت حیطه مدیریت و تحول متغیرها برای 
تصمیم گیری امری ضروری است و بدون آگاهی از وضع جامعه، گرایش ها، ویژگی ها، کیفیت 
متغیرها و نیز عوامل مؤثر در حیطه مدیریت نمی توان تصمیم گیری و سیاست گذاری نمود، برای 

آگاهی از این امور تحقیقات توصیفی ضرورت دارد.

جامعه آماري

    در خصوص حجم جامعه، در این پژوهش، تعداد كاركنان و مراجعین )ارباب رجوع ها(
شهرداری شهرستان هایي كه داراي فرمانداري هستند به عنوان جامعه آماري است كه باید نمونه 
گیري شوند. به تعداد هفده شهرستان در استان موجود هستند كه بر اساس هدف تحقیق، تعداد 
كاركنان در این شهرستان ها 1206 نفر مي باشد. حال به جهت اخذ نمونه و پوشش كامل افراد در 
نمونه، نمونه گیري باید به گونه اي باشد كه كل سطح استان را پوشش دهد، لذا در ابتداي كار، بر 
اساس موقعیت جغرافیایي، بافت شهرستان و تراكم افراد در شهرستان ها تعداد 9 شهرستان را انتخاب 

مي كنیم. این شهرستان ها در شمال و جنوب استان و مركز استان واقع شده اند. 

1. Descriptive research 
2. Survey 
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حجم نمونه و روش نمونه گیری

      حال براي محاسبه حجم نمونه1 ، ابتدا بر اساس جمعیت كارمندي شهرداري ها، با روش 
تخصیص متناسب با حجم جامعه، تعداد كارمنداني كه از هر شهر مـي بایستي انتخاب شوند را 
مشخـص مـي سازیم. قبل از تخصیص نمونه براي هر شهرستان، مي بایستي حجم كل نمونه را 
مشخص سازیم. حجم كل نمونه را با استفاده از جدول مورگان به دست مي آوریم.حجم نمونه 
با این روش 291 نفر مي باشد.الزم به ذكر است اگر با استفاده از فرمول كوكران نیز حجم نمونه 
محاسبه شود، باز هم این مقدار )با اختالف بسیار جزئي(حاصل مي شود. در خصوص تعیین حجم 
نمونه برای مراجعین، به علت باال بودن حجم جامعه)مراجعین(، محدودیتی در انتخاب تعداد اعضای 
نمونه وجود ندارد و هر نمونه ای تصادفی با حداقل 35 نفر به عنوان نمونه قابل قبول است، که با این 
اوصاف حجم نمونه برای مراجعه کنندگان 90 مورد انتخاب می شود.  البته دلیل اصلي در مورد 
برابري حجم نمونه در این دو روش، حجم باالي جامعه است و ضمنا تغییرات )جزیي(در تعداد 
اعضاي نمونه، تاثیري در تحلیل و استنباط نخواهد داشت و این امر به دلیل قضیه اي مهم و اساسي 
در آمار و استنباط آماري تحت عنوان )قضیه حد مركزي2(مي باشد. الزم به ذكر است كه حجم 
نمونه اگر به اندازه كافي و معقول بزرگ باشد، از یك مرحله )از یك مقدار براي حجم نمونه(به 
بعد تمامي استنباط ها و نتایج و تفسیرها )با حجم نمونه هاي متفاوت(بر هم منطبق خواهند شد. بعد 
از مشخص شدن حجم نمونه و تخصیص سهم هر شهرستان، پرسش نامه هاي تهیه شده به طور 
تصادفي )به روش نمونه گیري تصادفي ساده 3(در میان كارمندان و ارباب رجوع ها توزیع مي شود.

ابزارگردآوری اطالعات

    در این پژوهش براي گردآوري نظریه هاي مرتبط با موضوع پژوهش از كلیه كتاب ها، مقاالت، 
نشریات و سایت هاي اینترنتي مرتبط بهره گرفته شده است.

    براي جمع آوري داده هاي مورد نیاز، جهت آزمون فرضیه ها از پرسشنامه سؤاالت بسته به عنوان 
ابزار سنجش استفاده گردیده است.در پرسشنامه دو دسته سوال طراحی شده است دسته اول مربوط 
به سؤاالت شناسایی)مشخصات عمومی پاسخگویان(و دسته دوم مربوط به متغیرهای مورد تحقیق 

است.
1. Sample 
2. Issue a central limit 
3. Simple random sampling 
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ابزار سنجش باید از روایی1  و پایایی2  الزم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده های متناسب با 
تحقیق را گردآوری نماید و از طریق این داده ها و تجزیه و تحلیل آن ها، فرضیه های مورد نظر را 
بیازماید و به سؤال تحقیق پاسخ دهد. در این تحقیق اعتبار پرسشنامه با نظرخواهي از صاحب نظران و 
اساتید دانشگاه ها انجام شده است  و پرسشنامه برای اجرا آماده شد. پایایی پرسشنامه ها برای کارکنان 
و ارباب رجوع با استفاده از آلفای گرونباخ محاسبه که به ترتیب برای پرسشنامه کارکنان 0/86و 
برای پرسشنامه مراجعه کنندگان)ارباب رجوع(0/78به دست آمد و چون مقدار معیار ضریب آلفای 

کرونباخ، حدود0/7می باشد لذا مورد تأیید است.
 

نحوه محاسبه نمرات متغیرها 

   طرز محاسبه به روش طیف لیکرت3 مـی باشد، لیکـرت  که از سال 1939 مدیریت بخش  
بررسـی های افکار عمومی را در وزارت کشاورزی آمریکا بر عهده داشت این طیف را ارایه نمود. 
این طیف از پنج قسمت مساوی تشکیل شده است و محقق متناسب با موضوع تحقیق تعدادی گویه 
در اختیار پاسخگو قرار می دهد تا گرایش خود را درباره آن مشخص نماید. طیف از گرایش 

کاملًاموافق تا گرایش کاملًا مخالف کشیده می شود )حافظ نیاء،1386،ص151(.
    کاملًاموافق             موافق               بی نظر                مخالف               کاملًا مخالف

تجزیه و تحلیل داده ها

     براي تجزیه و تحلیل داده ها از فنون آماري مختلفي نظیر: جداول توزیع فراواني و درصد، 
شاخـص هاي مركزي و  آزمون های T، خی دو ، فریدمن )و در صورت لزوم آزمون همبستگی 
پیـرسون( استفاده شـده است. در ضمـن قبـل ازبه كارگیـري آزمون هاي پارامتـري مربوطـه، 
ازآزمـون هایي نظیرآزمون كولوموگروف- اسمیرنوف،آزمون لون و آزمون تثبیت واریانس 
استفاده كردیم تا اینكه  مطمئن شویم آزمون ها و تكنیك هاي به كار رفته در تحقیق مجاز و معتبر 
هستند.بعد از جمع آوري پرسشنامه ها، سؤاالت به صورت كد بندي شده وارد نرم افزار آماري 

SPSS و خروجي ها ي الزم استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

1. Validity 
2. Reliability 
3. Lykrt 
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بررسی فرضیه های تحقیق

در این قسمت از پژوهش، فرضیه ها )از دیدگاه کارکنان و ارباب رجوع( مورد بررسی قرار می گیرند 
و با استفاده از تکنیک ها و آزمون های مناسب آماری در خصوص تأیید یا رد فرضیه ها تصمیم گیری 
مـی شود. در این بخش ابتدا بر اساس آزمون t تک نمـونه ای تایید یا عـدم تایید فرضیـه ها مشخص 
مـی شود، سپس با استفاده آزمون فریدمن به اولیت بندی عوامل تأثیر گذار برفساد اداری می پردازیم. 
الزم به ذکر است در تمامی آزمون های t انجام شده در این تحقیق، بر اساس نوع کد بندی داده ها، 
مقدار مقیاس عدد 3 در نظر گرفته شده است تا میزان موفقیت بر اساس دوری یا نزدیکی از این مقدار 

کامال مشخص گردد.
بررسی فرضیه ها از دیدگاه کارکنان و ارباب رجوع

جدول 1 -آماره هاي توصیفي آزمون t و نتایج آن از دیدگاه کارکنان
)تعداد نمونه= 291      درجه آزادی=290(

ها
ضیه

فر

ت
ازا
امتی
ن
گی
میان

ان
گوی

سخ
پا

یار
مع
ف
حرا

نتایجآزمونt)مقدارآزمون=3(ان

tاختالفمقدارمعنیداریمقدارآماره
میانگین

14/80070/13327230/4870/0001/80069
24/32780/2775881/6030/0001/32784
34/46300/19006131/3080/0001/46300
44/57830/21145127/3310/0001/57830

فرضیه ها به طور معنی دار تایید می گردند.
جدول2 - آماره هاي توصیفي آزمون t و نتایج آن از دیدگاه ارباب رجوع

)تعداد نمونه= 90        درجه آزادی=89(
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ان

نتایجآزمونt)مقدارآزمون=3(

tاختالفمیانگینمقدارمعنیداریمقدارآماره
14/80760/13487127/1480/0001/80764
24/33220/2525550/0440/0001/33222
34/62540/1646093/6800/0001/62540
44/42060/1972868/3170/0001/42063

فرضیه ها به طور معنی دار تایید می گردند.
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اولویت بندی عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری در شهرداری های استان آذربایجان غربی از دید 
کارکنان و ارباب رجوع در این قسمت بر اساس آزمون فریدمن به اولویت بندی عوامل مؤثر بر بروز 

فساد اداری از دیدگاه کارکنان و ارباب رجوع می پردازیم.

جدول3 - مهم ترین عامل در بروز فساد اداری بر اساس آزمون فریدمن از دید کارکنان
مقدارمعنیداریمقدارآمارهخیدومیانگینرتبههاعوامل

3/70427/1120/000نظاممدیریتمنابعانسانیبربروزفساداداری

2/63عواملمحیطیبربروزفساداداری

2/02نظامقانونیدرشهرداریهابربروزفساداداری
1/64تکنولوژیارائهخدماتبربروزفساداداری

جدول4 -مهم ترین عامل در بروز فساد اداری بر اساس آزمون فریدمن از دید ارباب رجوع
مقدارمعنیداریمقدارآمارهخیدومیانگینرتبههاعوامل

بربروز انسانی نظاممدیریتمنابع
فساداداری

3/67149/7330/000

نظامقانونیدرشهرداریهابربروز
فساداداری

2/86

1/92عواملمحیطیبربروزفساداداری
بروز بر خدمات ارایه تکنولوژی

فساداداری
1/56

جدول)4(و)3( میانگین رتبه ها براي تشخیص مهم ترین عامل در بروز فساد اداری )از دیدگاه 
کارکنان و ارباب رجوع( بر اساس آزمون فریدمن را نشان مي دهند.بر اساس نتایج حاصله از آزمون 
فریدمن، چون كه مقدار معني داري)یعني0/000( كم تر از0/05)و حتي كم تر از 0/01( مي باشد، 
لذا تفاوت عوامل بروز فساد اداری به لحاظ اولویت و اهمیت در سطح 5 درصد معني دار است. بر 
این اساس چنین مي توان ادعا كرد كه: بااطمینان 95 درصد)و حتي 99 درصد( مهم ترین عامل در 
بروز فساد اداری )از دیدگاه کارکنان و ارباب رجوع( ، » نظام مدیریت منابع انسانی « است. اولویت 

سایر عوامل مطابق جدول)4(و)3( می باشند. 
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مقایسه نظرات کارکنان و مراجعه کنندگان در خصوص فرضیه های تحقیق 

در این قسمت از پژوهش، مقایسه ای بین نظرات کارکنان و مراجعه کنندگان در مورد فرضیه های 
تحقیق صورت می گیرد. بر اساس آزمون t نمونه های مستقل، مقایسه میزان موافقت این دو گروه 
در سطح معنی داری 5 درصد بررسی می شود تا مشخص گردد که آیا اختالف معنی داری بین 
نظرات کارکنان و مراجعه کنندگان در خصوص عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری در شهرداری های 

استان آذربایجان غربی وجود دارد یا نه. 
)تعداد نمونه کارکنان=291، تعداد نمونه ارباب رجوع=90،درجه آزادی=379(

جدول 5 -مقایسه نظرات کارکنان و مراجعه کنندگان در خصوص فرضیه های تحقیق

ها
ضیه

فر

انحرافمعیارمیانگین

tمقدارمعنیمقدارآماره
داری

اختالف
میانگیندو

گروه ان
رکن

کا

ب
ربا
ا

وع
رج

ان
رکن

کا

ب
ربا
ا

وع
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180044/80760/133270/13487-0/4310/667-0/00695

24/32784/33220/277580/25255-0/1340/894-0/00439

34/46304/62540/190060/16460-7/3020/000-0/16240
44/57834/42060/211450/197286/2780/0000/15767

فرضیهاول:اثرنظاممدیریتمنابعانسانیبربروزفساداداری

ردیف اول جدول )5( نتایج آزمون t مربوط به مقایسه نظرات کارکنان و مراجعه کنندگان در 
خصوص تأثیر نظام مدیریت منابع انسانی بر بروز فساد اداری  را نشان مي دهد. چون مقدار معني داري 
)یعني 0/667( بیش تر از 0/05است، لذا در سطح خطای 5 درصد تفاوت معنی داری بین نظرات 
کارکنان و مراجعه کنندگان در خصوص تأثیر نظام مدیریت منابع انسانی بر بروز فساد اداری وجود 

ندارد. و میزان موافقت این دو گروه با این فرضیه به یک میزان می باشد.
فرضیهدوم:اثرتکنولوژیارائهخدماتبربروزفساداداری

ردیف دوم جدول )5( نتایج آزمون t مربوط به مقایسه نظرات کارکنان و مراجعه کنندگان در 
خصوص تاثیر تکنولوژی ارایه خدمات بر بروز فساد اداری را نشان مي دهد. چون مقدار معني داري 
)یعني 0/894(بیش تر از 0/05است، لذا در سطح خطای 5 درصد تفاوت معنی داری بین نظرات 
کارکنان و مراجعه کنندگان در خصوص تاثیر تکنولوژی ارایه خدمات بر بروز فساد اداری وجود 

ندارد و میزان موافقت این دو گروه با این فرضیه به یک میزان است.
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فرضیهسوم:اثرنظامقانونیدرشهرداریهابربروزفساداداری

ردیف سوم جدول )5( نتایج آزمون t مربوط به مقایسه نظرات کارکنان و مراجعه کنندگان در 
خصوص تاثیر نظام قانونی در شهر داری ها بر بروز فساد اداری را نشان مي دهد. چون مقدار 
معني داري )یعني0/000(کم تر از 0/05است، لذا در سطح خطای 5 درصد تفاوت معنی داری 
بین نظرات کارکنان و مراجعه کنندگان در خصوص تأثیر نظام قانونی در شهر داری ها بر بروز فساد 
اداری وجود دارد. به عبارتي مي توان ادعا كرد كه: کارکنان و مراجعه کنندگان در مورد تأثیر نظام 
قانونی در شهر داری ها بر بروز فساد اداری نظر های متفاوتی دارند و میزان موافقت این دو گروه با 
این فرضیه به یک میزان نمی باشد.با توجه به مقدار اختالف میانگین این دو گروه در جدول )5(، 
)یعنی 16240/-0( و نیز مقادیر میانگین میزان موافقت مراجعه کنندگان در خصوص این فرضیـه 

بیش تر از کارکنان می باشد.
فرضیهچهارم:اثرعواملمحیطیبربروزفساداداری

ردیف چهارم جدول )5( نتایج آزمون t مربوط به مقایسه نظرات کارکنان و مراجعه کنندگان در 
خصوص تاثیر عوامل محیطی در شهر داری ها بر بروز فساد اداری را نشان مي دهد. چون مقدار 
معني داري )یعني 0/000( کم تر از 0/05است، لذا در سطح خطای 5 درصد تفاوت معنی داری 
بین نظرات کارکنان و مراجعه کنندگان در خصوص تأثیر عوامل محیطی در شهر داری ها بر بروز 
فساد اداری وجود دارد. به عبارتي مي توان ادعا كرد كه: کارکنان و مراجعه کنندگان در مورد تأثیر 
عوامل محیطی در شهر داری ها بر بروز فساد اداری نظر های متفاوتی دارند و میزان موافقت این دو 
گروه با این فرضیه به یک میزان نیست.با توجه به مقدار اختالف میانگین این دو گروه در جدول 
)5( ) یعنی 0/15767( و نیز مقادیر میانگین، میزان موافقت کارکنان در خصوص این فرضیه بیش تر 

از مراجعه کنندگان است.
تفسیر استنباطي یافته هاي تحقیق)نتایج حاصل از آزمون فرضیات(

   نتایج حاصل از آمار استنباطي بر اساس نظرات دو گروه كاركنان و ارباب رجوع و اولویت بندي 
عوامل موثر بر بروز فساد اداري در شهرداري هاي استان آذربایجان غربي و نیز مقایسه نظرات این 

دو گروه به صورت زیر مي باشد:
در سطح خطاي 5 درصد میزان تأثیر نظام مدیریت منابع انسانی بر بروز فساد اداری از دیدگاه 
کارکنان و ارباب رجوع از حد متوسط بیش تربوده و نظام مدیریت منابع انسانی به طور معنی دار 
بربروز فساد اداری تأثیر دارد، به عبارتي با اطمینان 95 درصد)وحتي 99 درصد( چنین مي توان ادعا 
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كرد كه: میزان تأثیر نظام مدیریت منابع انسانی بر بروز فساد اداری بیش تر از حد متوسط مي باشد 
)فرضیه به طور معنی دار تأیید می گردد(.

    در سطح خطاي 5 درصد میزان تأثیر تکنولوژی ارایه خدمات بر بروز فساد اداری از دیدگاه 
کارکنان و ارباب رجوع از حد متوسط بیش تربوده و تکنولوژی ارایه خدمات به طور معنی دار بر 
بروز فساد اداری تأثیر دارد، به عبارتي با اطمینان 95 درصد)وحتي 99 درصد( چنین مي توان ادعا 
كرد كه: میزان تأثیر تکنولوژی ارایه خدمات بر بروز فساد اداری بیش تر از حد متوسط مي باشد 

)فرضیه به طور معنی دار تأیید می گردد(.
    در سطح خطاي 5 درصد میزان تأثیر نظام قانونی بر بروز فساد اداری از دیدگاه کارکنان و ارباب 
رجوع از حد متوسط بیش تربوده و نظام قانونی به طور معنی دار بر بروز فساد اداری تأثیر دارد، به 
عبارتي با اطمینان 95 درصد)وحتي 99 درصد( چنین مي توان ادعا كرد كه: میزان تأثیر نظام قانونی 

بر بروز فساد اداری بیش تر از حد متوسط مي باشد )فرضیه به طور معنی دار تایید می گردد(.
    در سطح خطاي 5 درصد میزان تأثیر عوامل محیطی بر بروز فساد اداری از دیدگاه کارکنان و 
ارباب رجوع از حد متوسط بیش تربوده و عوامل محیطی به طور معنی دار بر بروز فساد اداری تأثیر 
دارد، به عبارتي با اطمینان 95 درصد)وحتي 99 درصد( چنین مي توان ادعا كرد كه: میزان تأثیر 
عوامل محیطی بر بروز فساد اداری بیش تر از حد متوسط مي باشد )فرضیه به طور معنی دار تأیید 

می گردد(.

پیشنهادها براساس نتایج پژوهش:

   بر اساس عوامل مؤثر بر بروز فساد اداري بر شهرداري هاي استان آذربایجان غربی و اولویت این 
عوامل، پیشنهاد مي گردد كه:

-بر روي عامل »نظام مدیریت منابع انساني« بیش تر از سایر عوامل مي بایستي توجه كرد و در این 
خصوص مؤلفه هاي مربوط به این عامل باید به طور دقیق و جدي مورد مطالعه و بررسي قرار گیرند، 
از جمله مولفه های بسیار مهم در این مورد می توان به جذب نیروی انسانی کارآمد، توجه ویژه به 
نظام شایسته ساالری در عزل و نصب ها، توجه به عوامل انگیزشی در بین کارکنان، جلوگیری از به 

وجود آمدن روحیه بی تفاوتی بین کارکنان، اشاره نمود.
-از بین عوامل محیطی توجه ویژه به معیشت پرسنل، استقالل واحد های بازرسی و رسیدگی 
به شکایات ارباب رجوع، همچنین باال بودن اشرافیت واحدهای نظارتی در شهرداری به قوانین و 
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فرآیند های کار، در دستور کار مدیران قرار گیرد.
-از بین عوامل قانونی، ابهامات و نقایص قانون شهرداری ها مرتفع گردد. 

-از بین عوامل تکنولوژی ارایه خدمات در شهرداری ها، توجه ویژه به شفاف سازی فرایند انجام 
کارو مدت زمان انجام کار بایستی در دستور کار مدیران شهرداری قرار گیرد، با توجه به اینکه مردم 
عادی، از وظایف و مسئولیت های کارکنان و نیز مقررات و بخشنامه ها اطالعی ندارند، لذا برخی از 
کارکنان با بوروکراسی کارها را به تأخیر می اندازند و صعب الوصول جلوه می دهند بنابراین مردم 
برای تغییر مسیر و تسریع بیش تر سعی می نمایند کار خود را با انجام برخی تخلفات و فساد و گاهًا با 
ارتشاء جلو بیاندازند و با رغبت و رضایت و ندانسته، زمینه فساد اداری را فراهم می کنند لذا پیشنهاد 

می شود فرآیند انجام کار و مدت زمان انجام کار برای مردم بیش از پیش شفاف سازی شود.   
 البته الزم به ذكر است كه سایر عوامل به همراه مؤلفه هایشان نیز باید مورد كنكاش بیشتري واقع 
شوند تا راهكار هاي مناسب جهت از بین بردن )و یا كاهش( عوامل بروز فساد از سوي دستگاه هاي 

اجرایي و ذیربط اعمال شود. 
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بررسی تأثیر سالمت اداری بررضایت شغلی 
)مطالعه موردی سازمان تأمین اجتماعی شیراز ( 

مریم نجاتی1  

هدف پژوهش بررسی تأثیر سالمت اداری بررضایت شغلی کارکنان درسازمان تأمین اجتماعی شیراز 
می باشد که جامعه آماری 450نفر است.  بدین منظور مدیران و کارکنان که دارای مدارک تحصیلی 
دیپلم به باال هستند با استفاده از جدول مورگان تعداد 170  نفر و باروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 
 JDI ورضایت شغلی Mccusker انتخاب شده اند و دراین پژوهش از 2 پرسشنامه سالمت اداری
 SPSS استفاده گردیده که درنهایت رابطه این بررسی گردیده است . به منظورتحلیل آماری از نرم افزار
استفاده شده که فرضیات توسط آزمون همبستگی اسپیرمن مورد تحلیل قرارگرفته است و نتایج حاصل 
از تحقیق نشان می دهد که بین سالمت اداری ورضایت شغلی رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد. هم 
چنین یافته ها نشان می دهد که عوامل اقتصادی  مهم ترین عامل مؤثر بررضایت شغلی کارکنان می باشد 
که موجب سالمت اداری می گردد  و عوامل اجتماعی به عنوان کمترین عامل مؤثر بر رضایت  شغلی 

دراین سازمان می باشد.

واژگان كلیدی: سالمت اداری، فساد اداری، رضایت شغلی                        

mari.nejati@gmail.com-1-کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
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مقدمه
  

نقطه مقابل فساد اداري موضوع سالمت اداري است یعني نظام اداري با رعایت اصول و مقررات 
اداري حاكم و با توجه به نظم اداري از قبل طراحي شده، وظایف خود را به خوبي و براي نیل به بهره  
وري سازماني اجرا مي نماید. سالمت اداری یکی از خواست ها و آرزوهای دیرینه جوامع مختلف 
بوده به طوری که نظام اداری یک ابزار  توزیع عادالنه خدمت به عموم شهروندان باشد. از ابتدای 
تشکیل دولت ها همواره دولت خوب وحکومت خوب که حافظ منافع عموم باشد مورد بحث بوده 
ونظریه های زیادی در این رابطه ارایه شده که حاکی از اهمیت آن است. ایده سالمت اداري با مفهوم 
دولت خوب وحكومتداري خوب آمیخته است افالطون اخالق و فضیلت را بنیان دولت خوب و 
ارسطو خرد و قانون را بنیان دولت خوب مي دانند، عده اي دولت مذهبي كه احكام را ازوحی گرفته 
و به قوانین طبیعي جاري می سازد و عده اي قدرت و اقتدار دولت در حاكمیت داخلي و خارجي 
را به عنوان معیار دولت خوب مي  دانند. بانك جهاني  مواردي چون مشاركت، حاكمیت قانون، 
شفافیت، پاسخگویي و مسئولیت پذیري، اجماع، برابري، اثربخشي، كارآیي را الزمه ي حكومت 
خوب مي دانند. نایدو)1999( معتقد است تأكید برضرورت توسعه پایدار و اعتقاد به این كه دستیابي 
به آن تنها از طریق دولت سالم امكان پذیراست، ظرفیت سازي درجامعه مدني، شهروندان آگاه، 
مشاركت از طریق سازمان هاي داوطلبانه، دموكراسي، رعایت حقوق بشر، قانوگذاري، اثربخشي 
و كارآیي و پاسخگویي از ویژگي هاي حكومتداري خوب هستند. بنابراین براي داشتن نظام سالم 
اداري نیاز به حكومت خوب و حكومت خوب بر مشاركت و دموكراسي استوار است و تحقق آن 
با تمركز زدایي و تفویض اختیار امور، هم درسطح سازماني و هم در سطح كالن، مي تواند اتفاق 
بیافتد . تمركز زدایي فاصله قدرت را كم و كاهش فاصله قدرت موجب كاهش فساد نهادینه شده 
اداري خواهد شد. درحالت سالمت مثبت ارگانیسم ضمن انجام وظیفه به رشد وشکوفایي اش ادامه 
مي دهد. سالمت اداری به وضعی فراتر از اثر بخشی كوتاه مدت سازمان اشاره دارد. سالمت نظام 
اداری مجموعه ای است ازخصایص نسبتا پایدار كه انطباق با شرایط محیط، روحیه باالی نیروی 
كار،كفایت برای حل مشكالت، سرعت عمل و... را به همراه دارد. به طور كلی سالمت نظام اداری 
بر برآیند انجام كار اثر بخش تأكید دارد)فندرسكی، 1381(. سالمت اداري خواه و ناخواه ریشه در 
دو عامل مدیریت و رهبري قوي و صادقانه و انسجام دروني نظام اداري دارد. سالمت به معنی  عدم 
بیماری و نارسایی در یک ارگانیسم )موجود زنده( است. فارغ بودن از بیماری نیز به معنی  بهینه  
عمل کردن ارگانیسم نیست زیرا که ارگانیسم ممکن است سالم باشد ولی به وظیفه وکارکردهای 
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خویش باالی عمل نکند.مفهوم سالمت نظام اداری،  مجموعه ای است از خصایص نسبتا پایدار که 
انطباق با شرایط محیط، روحیه نیروی کار، کفایت برای مشکالت، سرعت عمل و...را  به همراه دارد. 
به طور کلی سالمت نظام اداری بر برآیند انجام کاراثربخش تأکید دارد. سالمت اداری می تواند 
تحت تأثیر عوامل اداری، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی قرار بگیرند که افزایش آن موجب رضایت 
شغلی می شود در بحث عامل اداری وجود خط مشی های شایسته ساالری، وجود سیستم نظارت، 
تصمیم گیری غیر متمرکز می تواند بر سالمت اداری وکاهش فساد اداری مؤثر باشد. در بحث عامل 
سیاسی وجود شفافیت و عدم ابهام، توجه مدیران به مبارزه با فساد اداری، وجود نظام پاسخگویی، 
رقابت سالم سیاسی بین احزاب می تواند  بر سالمت اداری تأثیر گذار باشد. همچنین عامل اقتصادی 
شامل افشای درآمدهای مدیران، وجود مکانیسم انگیزشی برای حقوق و پاداش، مدیریت دقیق در 
برآورد هزینه های سازمان می تواند بر سالمت اداری و کاهش فساد اداری تأثیر بسزایی داشته باشد.

 
تاریخچه سالمت اداری:

اصطالح سالمت سازمانی، نخستین بار درسال 1969توسط مایلز درمطالعه جوسازمانی مدارس به 
کار برده شد .)tsuik & cheng 1999-257( مایلز سالمت سازمانی را این گونه تعریف نمود: 
یک سازمان سالم را می توان به عنوان سازمانی تعریف کرد که نه تنها در محیط خود دوام می آورد 
بلکه دریک برهه زمانی طوالنی به طور کافی سازش کرده و توانایی های بقا وسازش خود را به طور 

)Janice , 2000, p.64(. مداوم توسعه گسترش می دهد
همچنین از نظرالیدن و کلینگل، سالمت سازمانی شامل توانایی سازمان برای انجام وظایف خود به  

طور مؤثر در راستای رشد و بهبود سازمانی است )مظلومی و دیگران ، 1389 ، ص 54(. 
سازمان سالم جایی است که افراد با عالقه به محل کارشان می ایند وبه کارکردن دراین محل 
افتخار می کنند  جاهد ، 1384 ، ص 16(. افراد می خواهند در آنجا بمانند وکارکنند وخود افرادی 
سودمند ومؤثرباشند )مظلومی ودیگران ، 1389 ، ص 54(. دراین گونه سازمان ها، کارمندان متعهد و 

وظیفه شناس بوده و ازروحیه و عملکرد باالیی برخوردارند )جاهد ، 1384 ، ص 16(. 
اما با مشاهده دقیق تر در می یابیم که وقتی افراد وارد یک سازمان  می شوند، تحت تأثیر عوامل 
مختلف درون وبرون سازمانی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قرار گرفته و شخصیت فردی 
و کاری آنان شکل گرفته و تکامل می یابد. دراین بین، تعداد اندکی وجوددارند که ازعوامل 
مختلف تأثیر منفی گرفته و مرتکب هنجارشکنی، تخلفات سازمانی و کاری و فساد اداری در انواع 
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مختلف می شوند که این امرسالمت نظام اداری را خدشه دار نموده واثرات نامطلوب برروند کار 
تولید وسایر افراد دارد )سلطانی ، 1379 ، ص 1(.

بررسی عوامل مؤثر  برسالمت نظام اداری درایران :

اصطالح سالمت نظام اداری یک تمثیل ارگانیسیتی است یعنی وقتی ازسالمت نظام اداری سخن 
می گوییم خواه یا ناخواه سازمان اداری را با اندام موجود زنده ارگان مقایسه کرده ایم و برای آن 

بیماری، آسیب و سالمت قایل شده ایم. 
اداری کارکردی  نظام  برای آنکه یک  اداری یک پدیده ای نسبی است ولی  نظام  سالمت 
functional  باشدالزم است بتواند به نیازهای محیط پاسخ دهد وبرای این کار باید از حداقل 
  structural functionalism کارکردی  ساختی  ازنظریه  اگر  باشد.  برخوردار  شرایطی 
استفاده نماییم و سازمان اداری را یک خرده نظام اجتماعی به حساب آوریم. این خرده نظام با خرده 
نظام های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه درارتباط است وارتباط متقابل این خرده 

نظام ها با هم و با خرده نظام اداری تعیین کننده سالمت نظام اداری است. 
خرده نظام اداری به عنوان یک خرده نظام اجتماعی برای بقاء و سالمت الزم است که 4 کارکرد 

داشته باشد.
Adaptation الف- کارکرد تطبیق یاسازگاری با محیط

 Goal Attainment ب-کارکرد دستیابی به هدف
  Integration پ-کارکرد انسجام بخشیدن به اعضای خود در کاردسته جمعی

 Latency  ت- کارکرد حفظ و نگهداری الگوهای فرهنگی
بنابراین بررسی اینکه خرده نظام اداری ایران در مجموعه نظام اجتماع جامعه تا چه اندازه توانسته 
است کارکردهای الزم را داشته باشد و اگر به اندازه کافی دارای کارکرد وکارایی نبوده است. 
سایرخرده نظام های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام اجتماعی کالن چگونه در به 

وجودآمدن این وضعیت نامطلوب  پاتولوژیک در یک فرایند تاریخی نقش داشته است. 

مطالعه و بررسی جایگاه ونقش شاخص های سالمت سازمانی در جهت جلوگیری از 
فسادپذیری سیستم ها  در قرن 21:

دراین مقاله با محور قراردادن سه رکن اساسی  هدایت بشر ازدیدگاه قرآنی یعنی ایمان به غیب و 
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برپاکننده نماز و انفاق درراه خدا، بحث را در چارچوب سیستم های اداری کشانده و تطابق آن ها 
را با سه مقوله »فرهنگ، اقتصاد واطالعات« به نمایش گذاشته و درادامه با این مقدمه که همان طور 
برای جلوگیری از بیماری ها و رشد انواع میکروب ها وباکتری ها درآناتومی بدن می بایست ابتدا 
به کمک شاخص های کمی همچون وزن، قد، فشارخون، میزان قند، اوره، چربی و... از دیدگاه 
پزشکی وشاخص های کیفی، روحی وروانی ازدیدگاه روانشناسی به مطالعه در مورد انسان بپردازیم. 
برای جلوگیری از انواع فسادهای اداری می بایست به مطالعه و بررسی انواع شاخص های سالمت 

درسیستم های اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بپردازیم.
لذا دراین چارچوب مطالبی در خصوص منشا ایجاد قدرت، فسادسیاسی، فساداقتصادی از دیدگاه 
تاریخی وعملکردی با استفاده ازنظرات کارشناسان و اساتید فن و گزارشات همایش و سیمنارهای 
مرتبط مطرح نموده و سپس به بررسی نگرش های شاخصی از دیدگاه  سیستمی خواهیم پرداخت . 

1- نگرش شاخص های ورودی
 INPUT-ORENTED APPROACH

2-نگرش شاخص های فرایندی 
PROCESS – ORIENTED APPROCH 

3- نگرش شاخص های خروجی 
OUTPUT- ORINTED APPROACH 

کنترل سیستم های ساخت دست بشر و نظارت برکارگزاران سیستم ضامن سالمت ساختار 
سیستم و رسیدن به وضع مطلوب درکارآیی سیستم است نظام اداری حتی اگر یک سیستم طبیعی 
و غیربشری می بود بی نیاز از کنترل و نظارت نبود و نظر به این که دست بشر که همواره عوامل 
و زمینه های تخلف و انحراف را به همراه دارد سازنده نظام اداری است پس نظارت برآن نیز باید 
پیوسته و دائمی باشد. بنابراین سالمت پویایی وکارآمدی نظام اداری وارتقاء آن به شدت نیازمند 
کنترل وبازرسی دولتی ونظارت های مردمی است واز آنجا که نظارت وبازرسی دولتی نمی تواند 
همه جانبه و در همه تحقق یابد، اهمیت وضرورت نظارت های مردمی ونقش و جایگاه آن آشکار 
می شود. بدیهی است که فراهم نمودن زمینه های نظارت مردمی برگفتار و رفتار کارگزاران نظام 
اداری در حکومت اسالمی به منظور توسعه و تعمیق نظارت همگانی برنظام اداری نظام است و همین 
نظارت های مردمی است که پیوند مردم ودولت را ماندگار و مردم ساالری دینی را استوار وفساد 

اداری ومفاسدمدیران را مهار و  کنترل می نماید. 
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فساد اداری از جمله پدیده های سازمانی است که روندتوسعه کشورها را به طور چشمگیری 
بامشکل روبرو کرده و می تواند علل مختلف اداری – سیاسی – اقتصادی – اجتماعی داشته باشد 
و به دلیل نقـش وتأثیرات منفـی زیادی که بر کارآیی و اثربخشی نظام اداری و فرهنگـی داشته 
مـی تواند در کاهش اعتماد مردم نسبت به دستگاه های اداری نقش زیادی ایفا کند، چرا که اعتقاد 
وارزش های اخالقی جامعه را متزلزل، هزینه انجام کارها را افزایش؛ رشد رقابت پذیری را دشوار، 
تالش برای فقرزدایی را  ناکام و بی انگیزگی و بدبینی را ایجاد زمینه تضعیف روحیه افراد درستکار 
درامر خدمت رسانی را فراهم سازد. دراین میان برخی دولت های امروزی به جای آنکه ازطریق 
طراحی رویه های تنبیهی سعی در کاهش مقوله فساد و افزایش انگیزه کاردرمیان کارکنان خود 
شوند با معرفی الگوی رفتاری مطلوب به کارکنان، رفتارآنان را کنترل کرده و با فرهنگ سازمانی 
مناسب ازطریق تثبیت شیوه های مطلوب انگیزش به رفتار کارکنان جهت داده تا در افراد نوعی تعهد 
واحساس مسئولیت نسبت به چیزی به وجودآید. فرهنگ وبستر، فساد را پاداشی نامشروع می داند 
که برای وادارکردن فرد به تخلف ازوظیفه، داده می شود)زاهدی،1379: 220 ( و پدیده ای است 
جهانی و هیچ جامعه ای تحت هیچ نظارتی نمی تواند از فساد و پیامدهای آن ایمن باشد) شکری ، 

 .)143 :1388
فساد اداری از پدیده هایی است که متأسفانه نمودهای آن درکشور مانیزدیده می شود. فساداداری 
هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی کشورمان قابل مشاهده است. بنا بر تحقیقات بین 
المللی انجام شده توسط مارو )1995( ، نظام اداری ایران از فساد رنج می برد. براساس گزارش سال 
2003 سازمان شفافیت بین الملل، ایران در بررسی 133 کشور، رتبه 78، درسال 2004 دربین 147 
کشوررتبه 87 و درسال 2005 در بین 159 کشور جهان، رتبه 88  و نمره 2/9 از 10 را کسب کرد. 
درسال 2007، ایران دارای شاخص عددی 131 و نمره 2/5 از 10 بوده است. درسال 2009 در بین 
180 کشورجهان رتبه کشورمان به رقم 168 رسید. همچنین در سال 2012 رتبه ایران بین 174 کشور 

در بحث فساد اداری رتبه 133 داشته است. 
روش های مبارزه با فساد اداری در ایران:

-نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های انسانی
 -عدالت محوری در جذب ، تداوم جذب و ارتقای منابع انسانی

-دانش گرایی وشایسته ساالری درنصب و ارتقای مدیران روش تحقیق
همچنین قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران درا صل هشتم نظارت و امر به معروف  ونهی از 
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منکر را وظیفه عمومی و همگانی متقابل مردم نسبت به یکدیگر و دولت نسبت به مردم و مردم نسبت 
به دولت دانسته است. 

راه های افزایش سالمت اداری :

چگونه می توان سالمت اداری یک دستگاه را تضمین کرد و اصولًا تخلف اداری چه زمانی شکل 
می گیرد؟ در این زمینه دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. نوشتاری که در پی می آید در پاسخ به 
این سؤال، رسوم غلط، عرف ناشایست اداری، ناآگاهی کارکنان و بیکاری پنهان در سازمان ها را 
به عنوان برخی از عوامل بروز تخلف اداری در دستگاه ها معرفی می کند و برای رفع این معضل به 

مسائلی همچون اطالع رسانی شفاف، ارشاد و راهنمایی و آموزش کارکنان توجه دارد.
عدم آشنایی کارکنان، تفاوت سطح حقوق و دستمزد، عدم آشنایی با مقررات، رسوم غلطی 
که به صورت عرف درآمده است، نداشتن نظام و عدم گرایش به نظام، نداشتن تخصص الزم، 
شاغل گرایی، فضای نامناسب در سازمان ها، شبکه های گسترده ارتباطی غیررسمی، ایجاد شغل های 
کاذب، دگرگونی های سریع اجتماعی، عدم اطالع رسانی به موقع، همه و همه می توانند منابع تخلف 
محسوب شوند. به همین  منظـور راهکارهایی الزم است که بشرح زیر به صورت مختصر آورده 

مـی شود.
1-سیستمها:

روش ها و سیستم های سنتی هنوز در بیش تر اداره ها، محور گردش کارها است و در این روش ها 
راه فرار برای متخلفان باز است. ارایه یک سیستم مطمئن و تعریف شده به شکلی که مدیران موظف 
باشند تمام اموال اداری و اجرایی را در قالب سیستم مدون، اجراء، تشکیل پرونده و بایگانی کنند و 
هر لحظه بتوان کلیه اطالعات را به دست آورد یکی از راه های جلوگیری از بروز تخلف است. پایه 

هر سیستم باید بر مبنای شغل و نه شاغل استوار باشد.
2-رسومغلطوعرفناشایستاداری:

عدم حضور به موقع سیستم ارتباط رسمی، عدم نفوذ مدیریت در سیستم ارتباط غیررسمی، برتری 
توان شبکه ارتباطات غیررسمی نسبت به رسمی  یکی دیگر از راه ها است .  

3-اطالعرسانی:

ناآگاهی مشترکین و یا مشتریان از آیین نامه ها و مقررات موجود در سازمان ها و ارایه نکردن 
اطالعات الزم به مراجعان، احتمال تخلف را زیاد می کند و اطالع رسانی و دادن آگاهی، تهیه 
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بروشورهای الزم، آگاه کردن مردم از مقررات و آیین نامه ها و مشخص کردن مسیر ورود و خروج 
به سازمان ها و نحوه ارایه خدمات و... باعث جلوگیری از تخلف خواهد شد.

4-آموزش:

بسیاری از گزارش های رسیده به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری اساسا غلط است و 
آموزش مردم و مراجعان و شناساندن تخلفات، جرایم و همچنین مجازات ها می تواند اثر مطلوب در 

جلوگیری از تخلف داشته باشد.
5-شرایطمحیطی:

وسعت در سازمان ها، پراکندگی در واحدها و فضای باز در آن ها   زمینه  تخلف  را ایجاد می کند.
6-گزینش،انتصابوعزلونصبها:

جناحی شدن گزینش ها، باندی شدن انتصاب ها و عزل و نصب ها، اثر بسیار زیاد  در نحوه عملکرد 
دارد. انتصاب افراد ناالیق در پست های کلیدی و دور کردن ذی حق از پست های حقه آنان عوامل 

تخلف محسوب می شوند.
7-بیکاریپنهاندرسازمانها:

 ایجاد شغل نه برحسب نیاز  برحسب ارتباط و پرنبودن وقت کاری افراد  باعث تخلف می شود.
8-واگذاریکاربهپیمانکارانکوچکوبزرگ:

کوچک تر کردن محدوده مسئولیتی سازمان ها و شرکت ها از نظر اجرائی باعث می شود بسیاری 
از مجاری تخلفی بسته شود. حفاظت فیزیکی وحراست و وجود هیات های رسیدگی به تخلفات و 

کمیته های انضباطی کار در سالمت اداری نقش خوبی دارند.
9-جامعهشناسیوتوجهبهدرونمایههایکارکنانوخانوادههایآنها:

احترام به کارکنان و محترم شمردن خانواده آن ها و رفاه نسبی آنان و توجه به معنویت، شادی و 
غم کارکنان نیز نقش مهمی در کاهش تخلفات دارد. 

10-ارشادوراهنمایی:

اشتباه را به حساب تخلف نگذاشتن، رعایت انصاف ومروت، مدارا و محبت و راهنمایی مردم، در 
صدور احکام و بر واجبات تکیه کردن  در جلوگیری از تخلف کارساز باشد.

مدل های تصمیم گیری، عملکردهای دوگانه، بی نیازی برخی کارکنان و چندشغلی بودن آن ها، 
بازتاب مسایل روانی و جامعه شناختی، عدم ثبات شغلی و مدیریت، مدرک گرائی محض و عدم 
توجه به تجربه ها، تفاوت فاحش طبقاتی بین پست ها و شغل ها همه می توانند در تخلف و یا سالمت 
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اداری نقش فعال  داشته باشد.

ویژگی های نظام اداری سالم

از بررسی ادبیات موجود در نظام اداری سالم می توان ویژگی هایی به شرح زیر را برشمرد:
. )Actual need(ـ سازمان ها   براساس نیاز حقیقی جامعه تشکیل شده باشند
 )Main missions(.ـ مأموریت های اصلی   به عنوان نیروی محرکه   باشند

باشند.  باانگیزه  و  مهارت، خشنود  دانش،  با  افرادی  باید  انسانی شاغل در سازمان ها  نیروی  ـ 
) Empowerment(

)Outcomes)   ـ در ارزیابی عملکردها   به ستاده های حقیقی توجه شود
  )Distribution(اختیار توزیع شده و هدایت مشارکتی ترغیب می شود-

)Real market(ـ مکانیزم های بازار را به مکانیزم های بورکراتیک ترجیح می دهد
) Costumer center(ارباب رجوع را مشتری دانسته و به جلب رضایت آن اهمیت می دهد-

ـ نظام شایسته ساالری حاکم بوده و پرداخت ها بر مبنای عملکرد است نه وقت.
  )Feed back( به بازخورد عملکردتوجه می شود ومستمرا مورد ارزیابی قرار می گیرد  -

بنابراین نظام اداری سالم، نظامی کارآفرین و شاد است که به رفاه وآسایش فکری، جسمی، 
خشنودی وانگیزش مثبت نیروی انسانی درکنار تولید کاال و ارایه خدمت براساس نیازو اقعی مشتری 

وبا توجه به کیفیت وکمیت آن وسودآوری منطقی توجه دارد.
 

رضایت شغلی
 

مطالعات نشان می دهد که همه ساله بسیاری از شرکت ها وسازمان ها درخصوص احساس  
ونگرش کارکنان نسبت به شغل شان نظرسنجی های متعددی انجام می دهند. رضایت شغلی یکی 
از مهم ترین متغیرهای تحقیق در رفتارسازمانی و همچنین به عنوان متغیـرمحـوری درتحقیقات و 
تئـوری های سازمان قلمداد گردیده است. تاکنون صدها مطالعه درخصوص رضایت شغلی در 

فصلنامه های رفتارسازمانی و رشته های مرتبط با آن ارایه گردیده است )پورتر ، 1999، ص 30(. 
مطالعه رضایت شغلی از دو بعد حائزاهمیت است : نخست، از جنبه انساین که شایسته است با 
کارکنان به صورت منصفانه و با احترام رفتار گردد و دوم از جنبه رفتاری که توجه به رضایت شغلی 
مـی تواند رفتارکارکنان را به گونه ای هدایت نمایـد که برکارکـرد ووظایف سازمانـی آن ها تأثیـر
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 بگذارد و به بروز رفتارهای مثبت و منفی ازطرف آن ها منجرگردد)اسپکتر ، 2000، ص 40(. به 
طور کلی عوامل مؤثر بررضایت شغلی کارکنان به دو دسته اصلی شامل عوامل محیطی و شغلی و 

عوامل فردی تقسیم می گردد. 

تأثیر رضایت شغلی در موفقیت سازمانی :

با وقوع رکود اقتصادی در دهه های 50 و ۶0 بحث رضایت شغلی در سازمان ها مطرح شد. 
برخورداری از کارکنانی متعهد آگاه و وفادار مهم ترین عامل موفقیت در هر سازمان است. اولویت 
اصلی در هر شرکتی باید جلب و حفظ کارکنان متعهد و شایسته باشد. ناکامی در تحقق این امر 
به معنای از دست دادن کارآیی عدم رشد و از دست دادن کسب و کار است. موفقیت در دنیای 
رقابتی متعلق به شرکت هایی است که کارکنان متعهد و وفادار را بزرگ ترین سرمایه خود بدانند. 
منابع انسانی به منظور حفظ رقابت در بازار نقش کلیدی را ایفا می کنند.  بنابراین اولویت اصلی در 
هر مؤسسه ای باید جلب و حفظ کارکنان شایسته باشد. ناکامی در تحقق این امر به معنای از دست 
دادن کارآیی عدم رشد و تنزل موقعیت سازمانی است. بسیاری از صاحبنظران معتقدند که منابع 
انسانی تنها مزیت رقابتی هستند که سازمان ها باید با اقدامات مناسب این نیروی بالقوه را به نیروی 
بالفعل تبدیل کرده و آنان را در جهت سازمان هدایت کنند. مهم ترین عنصر در ایجاد فضای کاری 
مثبت، رفتار شخصی مدیران و محیط کاری است که آنان شکل می دهند. نقش نیروی انسانی در 
پیشبرد امور جامعه دارای اهمیتی واال است و مؤثرترین رکن تحوالت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی 
محسوب می شود. اگر عامل انسانی را از سازمان حذف کنیم آنچه باقی می ماند عوامل و امکاناتی 
نظیر ساختمان ماشین آالت تجهیزات مواد و غیره است که به خودی خود قابل استفاده نیست و 
ارزشی نخواهد داشت. نیروهای انسانی کار آمد خارج شده از سازمان به آسانی و در زمانی اندک 
قابل جایگزینی نیستند و فقدان آن ها زیان و لطمه بزرگی به سازمان وارد خواهد کرد. به بیانی 
دیگر عرضه نیروی انسانی توانمند و کارآمد امری محدود زمان بر و پرهزینه بوده و مستلزم صرف 
وقت نیرو و مخارجی هنگفت است. نیروی انسانی متعهد در سازمان با کردار و اعمال خود و اتخاذ 
تصمیمات صحیح و بموقع می تواند زیان های مادی را بزودی جبران و تأمین کند; در واقع همواره 
برای سازمان ارزش افزوده ثروت و فایده ایجاد می کند و بر سرمایه های مادی سازمان می افزاید. 
نیروی انسانی متعهد بیش از هزینه ای که صرف تربیت تجهیز و آموزش او شده است برای سازمان 
فایده و ارزش به وجود می آورد. برعکس نیروی انسانی غیرمتعهد غیرکارآمد و ناآگاه ممکن است 
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با تصمیمات و اعمال غلط خود بر دشواری ها و زیان های سازمان بیافزاید.

فرضیه :

فرضیه اصلی: بین سالمت اداری و رضایت شغلی کارکنان تأمین اجتماعی شیراز رابطه معناداری 
وجود 
د ارد.

1. بین عوامل اداری و رضایت شغلی کارکنان تأمین اجتماعی شیراز رابطه معناداری وجود دارد.
2. بین عوامل سیاسی و رضایت شغلی کارکنان تأمین اجتماعی شیراز رابطه معناداری وجود دارد.
3.بین عوامل اقتصادی و رضایت شغلی کارکنان تأمین اجتماعی شیراز رابطه معناداری وجود دارد.
4.بین عوامل اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان تأمین اجتماعی شیراز رابطه معناداری وجود دارد.

روش تحقیق :

با توجه به تعاریف فوق، تحقیق حاضر ازنوع کاربردی و توصیفی می باشـد و هدف ما آزمون 
نظریه ها و کشف اصول حاکم برروابـط پدیده ها است. این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگـی 

می باشد زیرا در آن به رابطه بین متغیرها پرداخته می شود.
1-پرسشنامه

JDI الف-رضایت شغلی : پرسشنامه
 ROB Mccusker, 2006 ب-سالمت اداری : پرسشنامه

 JDI 2-تعیینرواییوپایاییپرسشنامه

درمورد اعتبار این پرسشنامه جمعی ازمتخصصین واساتید دانشگاه علوم تربیتی و اقتصاددانشگاه 
اصفهان با استفاده از روش اعتباری صوری، این ازمون دارای اعتبار تشخیص داده شده است و با 
استفاده از روش اعتبار محتوای این ازمون توان رضایت شغلی و مقوله های مختلف آن را درحد 
باالی پوشش دهد.درمورد محاسبه همبستگی و استواری درونـی شاخص توصیف شغل از روش 

آن ها کرونباخ  به ترتیب این ضرایب  به دست آمده است: 
ماهیت کار : 0.8، سرپرست مسئول مستقیم : 0.89، ترفیعات 0.90، حقوق ومزایا 0.90 و محیط 
کار 0.80 درنتیجه پایایی پرسشنامه JDI ازطریق ضرایب الفای کرونباخی شده است که درسطح 

آلفای 0.1 معنی داربوده است )93%( که این حاکی از پایایی باالی ابزار اندازه گیری است. 
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استفاده ازاین پرسشنامه در پایان نامه های موجود درایران ، روایی این پرسشنامه را تأیید می کند. 
 MCCUSKER 3-تعیینرواییوپایاییپرسشنامه

این پرسشنامه برای اولین بار درایران درسال 1391 توسط پژوهنده نوذری در پایان سالمت اداری، 
استفاده شده است که روایی آن را تأیید می کند. 

هم چنین پایایی این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ محاسبه نشده است که درسطح آلفای باالتر 
از 7% معنی دار بوده است که این حاکی از پایانی خوب ابزار اندازه گیری است. 

4-جامعهآماری

جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارمندان 5شعبه سازمان تامین اجتماعی شیراز است که درسال 
1392 به خدمت اشتغال دارند که حدودا 450نفر کارمند می باشند. 

5-نمونهتحقیق

نمونه تحقیق حدودا 170 نفر ازکارمندان 5شعبه سازمان تامین اجتماعی شیراز است که درسال 
1392 مشغول به خدمت هستند. 

6-شیوهنمونهگیری
درتحقیق فوق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده و حجم نمونه با استفاده ازفرمول 

زیر محاسبه  می شود )حجازی ، سرمد وبازرگان ، 1385 ، ص 187(. 

که درفرمول فوق : 
n حجم نمونه آماری 

N حجم جامعه آماری که دراین تحقیق 450نفر است
P: نسبت وجود صفت در جامعه آماری است دراینجا واریانس درسطح حداکثر در نظرگرفته شده 

و بنابراین p=0/5 می باشد. 
 0/5=p-1=q 0/5 است=pنسبت عدم وجود صفت درجامعه آماری است دراینجا چون p-1 یا q

به دست می آید. 
Z : دراین تحقیق با درنظرگرفتن سطح معناداری 0/95مقدارz برابر 96 را می باشد. 
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7-تحلیل آماری :
جدول 1- تفکیک نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت

جنسیت

زنمرد
18درصد82درصد

جدول 2- تفکیک نمونه مورد مطالعه بر حسب وضعیت تأهل
وضعیتتاهل

متاهلمجرد
84درصد16درصد

جدول3-تفکیک نمونه مورد مطالعه بر حسب تحصیالت
تحصیالت

دکتریفوقلیسانسلیسانسفوقدیپلمدیپلم

2درصد17درصد57درصد21درصد3درصد

جدول 4-تفکیک نمونه مورد مطالعه بر حسب سابقه خدمت
سابقهخدمت

بیشتراز15سال10تا15سالبین5تا10سالکمتراز5سال
20درصد16درصد29درصد36درصد

نمودار 5-توزیع فراواني نظرات پاسخگویان به سؤاالت متغیر عامل اداری
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نمودار 6- توزیع فراواني نظرات پاسخگویان به سؤاالت متغیر عامل سیاسی

نمودار7- توزیع فراواني نظرات پاسخگویان به سؤاالت متغیر عامل اقتصادی

نمودار 8- توزیع فراواني نظرات پاسخگویان به سؤاالت متغیر عامل اجتماعی
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نمودار 9-توزیع فراواني نظرات پاسخگویان به سؤاالت سالمت اداری در وضعیت مطلوب

یافته های تحقیق

برای پاسخ به فرضیات ابتدا از آزمون رگرسیون تک متغیره استفاده شد. نتایج این آزمون در جدول 
5 آورده شده است.که مالحظه می شود ارتباط بین تمامی متغیرها با رضایت شغلی معنادار به دست 
آمد )P> 0/50(. در این بین، عوامل اقتصادی د ش ترین قدرت تبیین کنندگی )65 درصد( و عوامل 
اجتماعی دارای کم ترین قدرت تبیین کنندگی )42 درصد( رضایت شغلی می باشند. نتیجه آزمون 
رگرسیون تک متغیره در جدول 6 برای آزمون ارتباط سالمت اداری و رضایت شغلی حاکی از 
تأیید ارتباط مثبت و معنادار بین دو متغیر سالمت اداری و رضایت شغلی می باشد)P> 0/50(. با 

توجه به ضریب تعیین 75 درصد از تغییرات رضایت شغلی توسط سالمت اداری تبیین می شود.
جدول 5- نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره برای پیش بینی رضایت شغلی توسط مؤلفه های سالمت

ضریب استاندارد خطای معیارمیزان بتا)B(متغیر مستقلمتغیر وابسته
بتا

ضریب 
سطح میزان tتعیین

معناداری

خلق دانش
0/550/01مقدار ثابت

0/710/050/690/4812/470/000عوامل اداری
5/540/000--0/870/15مقدا ثابت

0/720/050/750/5715/000/000عوامل سیاسی
4/050/000--0/600/14مقدار ثابت

0/820/040/810/6517/900/000عوامل اقتصادی
4/590/000--0/940/20مقدار ثابت

0/630/050/650/4211/110/000عوامل اجتماعی
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در ادامه برای تشخیص اینکه کدام یک از مؤلفه ها وارد معادله رگرسیون رضایت شغلی می شوند 
از آزمون رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام استفاده شد. نتایج مربوط به آزمون رگرسیون 
چند متغیره در جدول 6 آورده شده است همانطور که مشاهده می کنید تمام عوامل مرتبط با سالمت 
اداری )اقتصادی، سیاسی، اداری و اجتماعی( به ترتیب وارد معادله رگرسیون شدند. بنابراین طبق 
نتیجه آزمون عوامل اقتصادی بیش ترین تأثیر را بر رضایت شغلی  داشته و به تنهایی 65 درصد از 
واریانس متغیر وابسته را پیش بینی می نماید در مرحله دوم رگرسیون که متغیر عوامل سیاسی وارد 
معادله شده این تأثیر افزایش یافته و به 77 درصد رسید، در مرحله سوم با ورود متغیر عوامل اداری 
این اثر به 83 درصد رسیده و در مرحله نهایی با حضور هر چهار کارکرد سالمت اداری )اقتصادی، 
سیاسی، اداری و اجتماعی( این اثر به 84 درصد رسید. بدین معنا که 84 درصد واریانس کل رضایت 
شغلی توسط عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، عوامل اداری و عوامل اجتماعی تبیین می شود و بقیه 

آن به متغیرهایی که در این مطالعه لحاظ نشده  اند، برمی گردد.
جدول 7- نتایج رگرسیون چند متغیره )گام به گام(

متغیرپیشبینمتغیرمالک
ضریب
همبستگی
)R(چندگانه

ضریب
میزانFتعیین

t

ضریب
استاندارد
نشدهبتا
)B(

ضریب
استاندارد
شدهبتا
)Beta(

سطح
معناداری

0/000-0/810/65320/6104/050/60مقدارثابترضایتشغلیگاماول

17/900/820/810/000اقتصادی

0/09-0/880/77284/7120/860/11مقدارثابترضایتشغلیگامدوم

12/140/560/550/000عواملاقتصادی

9/280/420/420/000عواملسیاسی

0/004-0/39-2/95-0/910/83266/684مقدارثابترضایتشغلیگامسوم

10/960/460/460/000عواملاقتصادی

8/110/320/330/000عواملسیاسی

7/280/290/280/000عواملاداری

0/005-0/37-2/84-0/920/84218/593مقدارثابترضایتشغلیگامچهارم

11/790/540/530/000عواملاقتصادی

8/890/340/360/000عواملسیاسی

8/370/370/370/000عواملاداری

3/680/190/190/000عواملاجتماعی
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نتیجه گیری:

دربرنامه ارتقا سالمت نظام اداری ومقابله با فساد دربحث پیشگیری تدابیری اندیشیده شده است که 
خالصه ای ازآن به شرح ذیل است :

به منظور پیشگیری از بروز فساد در کلیه دستگاه ها ، سازمان های دولتی و عمومی و مؤسسات 
و سازمان های وابسته به آن ها و ارتقاء سالمت در نظام اداری واجرایی کشور ، کلیه دستگاه های 
مشمول این برنامه موظف هستند لوایح موردنظر ذیل رابرای تسری، اصالح یا اطالق قوانین انجام و 

ظرف یکسال پس ازابالغ این برنامه به هیات وزیران ارایه نمایند: 
الف- قانون تجارت در جهت اصالح وظیفه نظارتی مجامع عمومی شرکت ها و هیات مدیره ها 

ب-قانون محاسبات عمومی کشور در جهت اصالح تعریف شرکت های دولتی و دایره شمول 
آن ها و نحوه انجام معامالت

ج-قانون مالیات های مستقیم درجهت الزام کلیه اشخاص به ارایه صورت درآمد وهزینه 
 د-قوانین مربوط به بازارسرمایه درجهت ممنوعیت استفاده ازاطالعات قبل ازانتشار عمومی آن و 

ممنوعیت معامالت کارگزاران و کارمندان بورس 
و  دولتی  درمعامالت  کارمندان  و  مجلسین  ونمایندگان  وزراء  مداخله  منع  به  راجع  ه-قانون 

کشوری)مصوب 1337 ( 
و-قانون تشدید مجازات ارتشاء اختالس و کالهبرداری ) مصوب 1367( 

ز-الیحه تشدید مجازات سوء استفاده کنندگان ازاطالعات منتشرنشده و نیزافشای غیرقانونی 
اطالعات اشخاص 

ط-الیحه ضد انحصار و رانت خواری 
ل-الیحه ممنوعیت ارایه گزارش ناقص یا غیرواقعی به دستگاه ها وواحدهای نظارتی و بازرسی و 

مدیران عالی نظام  
م-الیحه هدفمند کردن یارانه ها با تأکید برشفاف سازی آن ها
ن-الیحه هدفمندکردن رایانه  ها با تأکیدبرشفاف سازی آن ها 

س-الیحه خصوصی سازی 
ع-الیحه ضدفساد

ف-الیحه اصالح قانون استخدام کشور با رویکرد تأثیرسالمت اداری 
ودربند پنجم مسئولیت پیشگیری از فساد وسالم سازی درهریک از دستگاه های مشمول این برنامه، 
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برعهده وزیر یا باالترین مقام اجرایی دستگاه گذاشته شده است. 
دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت ادرای، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی به 
همراه وزارت اطالعات، پنج سازمانی هستندکه درنظام جمهوری اسالمی ایران مسئولیت مقابله با 
فساداداری را به عهده دارند. وجوداین تعداد سازمان نظارتی نشان دهنده اهمیت موضوع مقابله با 
فساد درنظام جمهوری اسالمی است. هم چنین توجه سازمان ها به برگزاری دوره های آموزشی 
در  زمینه رشد سالمت اداری و توجه به مسائل اقتصادی ومالی کارکنان می تواند گامی در جهت 
افزایش رضایتمندی شغلی وسالمت اداری باشد. همچنین مسائل زیر می تواند تأثیر بسزایی در 

رضایت شغلی و افزایش سالمت اداری داشته باشد:
1-افزایش حقوق وپاداش مدیران وکارمندان بر مبنای عملکرد

2-افزایش انگیزه در کارکنان با دقت مدبران به رفاه مالی ومسائل حقوقی وپاداش
3-افزایش استقالل وآزادی عمل در حیطه کاری کارکنان که منجر به بهبود روحیه ورضایت 

شغلی می شود.
4-کاهش تمرکز وافزایش مدیریت مشارکتی در سازمان ها
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مطالعه تطبیقی اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با پولشویی 
در ایران و کشور های منتخب 

حامد نعیمی پژوه1
احمدتوکل مقدم2

در این گزارش پس از بررسی مفهوم پولشویی، مراحل، زمینه ها ی آن، به بررسی قوانین و تجربه کشورهای 
موفق در مبارزه با پولشویی پرداخته شده است. سپس ضمن مقایسه تطبیقی قوانین و تجربه کشورهای منتخب، با 
قانون و تجربه مبارزه با پولشویی در ایران به ریشه یابی مشکالت موجود و کاستی های احتمالی در این زمینه پرداخته 
شده است. نتایج حاکی از آن است که عالوه بر مسائل فرهنگی و نبود سیستم های الکترونیکی جامع در مبارزه با 
پولشویی، عدم پیش بینی مواردی نظیر ضمانت اجرایی کافی قانون مبارزه با پولشویی، همکاری های محدود ایران 
با مجامع بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی به دالیل مختلف از جمله عدم حضور مقامات تنظیم کننده روابط 
خارجی، قضایی و پلیسی در باالترین مرجع مبارزه با پولشویی )با وجود تأکید قوانین بین المللی به همکاری های 
بین المللی در این زمینه( و نیز محدود بودن اشخاص مشمول قانون و در نتیجه وجود مکان هایی برای تطهیر پول 
بدون الزام به گزارش دهی معامالت مشکوک، از جمله مواردی هستند که باعث عدم موفقیت کامل ایران در این 

زمینه شده است. 

واژگانکلیدی:پولشویی،مطالعهتطبیقی،ایران

Hamed_naimipajoh@yahoo.com-1-کارشناس ارشد اقتصاد و بازرس وزارت امور اقتصادی و دارایی
2-سرپرستبازرسیکلاموراقتصادیوداراییسازمانبازرسیکلکشور
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مقدمه:
 پولشویی برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار می گیرد که در طی آن پول غیرقانونی یا 
کثیفی که حاصل فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کاال، قاچاق انسان، 
رشوه، اخاذی، کالهبرداری و ... است، در چرخه ای از فعالیت ها و معامالت مالی و با گذار از 
مراحلی، شسته و به عنوان پول قانونی، موجه و مشروع جلوه داده می شود. در چند دهه اخیر، اقتصاد 
جهانی با پدیده پولشویی و آثار مخرب آن بر اقتصاد کشورها مواجه بوده است. به طوری که 
براساس تخمین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی درآمدهای نامشروعی که توسط پولشویان 
در چرخه تطهیر و پولشویی قرار می گیرند، در حدود2تا5در صد تولید ناخالص جهانی می باشد. 
پولشویی، در مقایسه با سایر جرایم دارای چهار خصیصه امنیتی برجسته است که عبارتند از سودآور 
بودن، حرفه ای و پیچیده بودن، سازمان یافتگی و قدرت کتمان یا مشروع سازی رفتارهای غیر قانونی، 
با وجود افزایش پیچیدگی ها و دامنه عملکرد این پدیده ورای مرزهای مرسوم بین المللی، اعتقاد 
صاحبنظران براین است که کماکان ابعادی از آن قابل کنترل است. موفقیت در این مبارزه بیش از 
همه به تشخیص صحیح مسأله و شناخت مناسب آن و موانع موجود در این راستا و مرتفع کردن این 
موانع بستگی دارد که پژوهش حاضر گامی در همین راستا می باشد لذا در مطالعه حاضر در پیامد 
مقدمه ضمن اشاره به تاریخچه، مفهوم پول شویی و مراحل آن به آثار زیانبار اقتصادی، اجتماعی 
و سیاسی این پدیده پرداخته شده است و سپس با مطالعه تطبیقی قوانین و تجربه کشورهای منتخب 
و قوانین و تجربه داخلی موجود در زمینه مبارزه با پولشویی به شناسایی کاستی های مبارزه با پدیده 

پولشویی در ایران و نیز ارایه راه حل های عملی برای مقابله با این پدیده پرداخته شده است.

تاریخچه پولشویی: 

از حیث تاریخی، تولد پولشویی به دهه های 20و30در ایاالت متحده آمریکا و به ویژه ایالت 
شیکاگو بر می گردد. اشخاصی همچون آل کاپن1، می یر لنکسی و لوسیانو2  برای فرار از مالیات و 
همچنین عواید ناشی از قاچاق، دست به خرید تجارت خانه و انجام معامالت مشروع زدند که عمدتا 
سازمان یافته بـود یکـی از اقدامات آن ها خرید خوشکشویـی ها و تحصیل منافع از طریـق آن ها بود و 
به همین دلیل یکی از ریشه های پول شویی و علت انتخاب این واژه، در مالکیت مافیا بر خشک شویی ها 
بود. به بیان دیگر این واژه از دهه های بیست و سی قرن بیستم در آمریکا به شست و شوی خانه هایی 
1.Al Capone 
2. Luciano 
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که مافیا آن ها را از پول ناشروع حاصل از قمار، قاچاق، فحشا و نظایر آن ها خریداری کرده و پول 
کثیف را به داخل آن ها تزریق می نمودند، اطالق می شد.

تعریف پولشویی: 

در مستندات بین المللی و قوانین و مقررات تدوین شده در كشورهای مختلف در زمینه مبارزه 
با پولشویی، این پدیده به صورت های مختلفی تعریف شده است. در دستور عمل جامعه اروپایی 
مصوب مارس 1990، تعریف پولشویی عبارت است از: »تبدیل یا انتقال یك دارایی، با علم به این 
كه از فعالیت های مجرمانه به دست آمده باشد، به منظور پنهان داشتن یا گم كردن رد منشا غیر 
قانونی آن دارایی، یا كمك به شخصی كه مرتكب چنین جرمی شده است، برای گریز از پیامدهای 
قانونی جرم مزبور« همچنین در این دستورالعمل، تعریف پول شویی مواردی نظیر پنهان كردن یا 
تغییر ظاهری منشاء، مكان، قصد، رفتار، حقوق یا مالكیت واقعی مربوط به یك دارایی با علم به اینكه 
آن دارایی از فعالیت های مجرمانه به دست آمده است را نیز در بر می گیرد .این تعریف، در واقع 
برگرفته از تعریف ارایه شده در بند -1ب ماده سه پیمان نامه وین است كه در 19 دسامبر 1988 به 
امضای اعضاء رسیده است با این تفاوت كه در پیمان نامه وین، تنها پول های به دست آمده از جرایم 
سازمان یافته و به ویژه مواد مخدرگنجانده شده بود. گروه كاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی 1در 

گزارشی، فرآیند عمل یا رفتار پولشویی را شرح داده است كه شامل اجزای زیر است:
1 -تبدیل یا انتقال مال با علم به اینكه چنین مالی از یك جرم كیفری حاصل شده است به منظور 
مخفی كردن یا تغییر ظاهر منشاء غیر قانونی مال مورد نظر یا كمك به شخصی كه مرتكب چنین 

جرمی شده است برای فرار از پیامد های قانونی عمل خود.
2 -پنهان كردن یا تغییر ماهیت واقعی، منشاء، محل، جابه جایی یا مالكیت مال با علم به اینكه چنین 

مالی از فعالیت مجرمانه حاصل شده است.
3 -تملك، تصرف یا استفاده از مال با علم به اینكه چنین مالی حاصل فعالیت های مجرمانه است .
در قانون مبارزه با پولشویی جمهوری اسالمی ایران مصوب2 بهمن 1386 مجلس شورای اسالمی 

جرم پولشویی عبارت است از:
الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی با علم به 

اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب-تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیر قانونی آن با علم به اینکه به طور 
1. FATF 
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مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار 
و تبعات قانونی آن جرم نگردد.

ج- اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشاء منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا 
مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

مراحل فرآیند پولشویی:

 پولشویی فرآیندی پیچیده، مستمر، دراز مدت و گروهی است كه به طور معمول در مقیاسی 
بزرگ انجام می شود و می تواند از محدوده جغرافیایی – سیاسی یك كشور فراتر رود. براساس این 
فرآیند، عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه با گذر از مراحل مختلف وارد نظام مالی و فعالیت های 
قانونی می شود و با پنهان ماندن منشاء غیر قانونی آن، ظاهری قانونی می یابد. به طور كلی فرآیند 

پولشویی دارای سه مرحله به صورت زیر است.
1 -جایگذاری:اولین مرحله از فرآیند پولشویی، جایگذاری یا تزریق عواید حاصل از فعالیت های 

مجرمانه به شبكه مالی رسمی با هدف تبدیل عواید مزبور از حالت نقدی به ابزارهای )دارایی های( 
مالی است. جایگذاری عواید حاصل از جرم می تواند با تقسیم وجوه كالن به مبالغ كوچك تر كه 
چندان حساسیت برانگیز نیست و سپرده گذاری آن ها در بانك های داخلی یا دیگر مؤسسات مالی 
رسمی و غیر رسمی انجام شود. یا برای سپرده گذاری در مؤسسات مالی خارجی به بیرون از مرزها 
انتقال داده شود، یا برای خرید كاالهای پرارزش مانند آثار هنری، هواپیما، فلزات و سنگ های 

قیمتی به كار رود.
2-الیهچینی:این مرحله كه در واقع جداسازی عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه از منشاء یا 

فعالیت های مجرمانه آن است، از طریق ایجاد الیه های پیچیده ای از معامالت یا نقل و انتقاالت مال 
چندگانه با هدف مبهم ساختن فرآیند حسابرسی و مجهول گذاشتن هویت طرف های اصلی معامله 

و ناممكن كردن رد گیری منشا عواید مزبور، صورت می گیرد. 
3-یكپارچهسازی:آخرین مرحله در فرآیند پولشویی، یكپارچه سازی یا فراهم كردن پوشش 

ظاهری مشروع و توجیه قانونی برای عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه است. چنانچه مرحله الیه 
چینی با موفقیت انجام شود عواید شسته شده با استفاده از طرح های یكپارچه سازی، به نحوی وارد 
جریان اصلی اقتصادی می شود كه با بازگشت به سیستم مالی، وجوه شكل و ظاهری  قانونی یافته 
اسـت. در این مرحله در واقـع، وجوه انباشته شــده در الیه های مختلف، صـرف خرید دارایـی های 
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قانونی  شده و از این طریق وارد سیستم رسمی مالی و اقتصادی می شود و با دارایی های دیگر 
در سیستم همگون می شود. در پایان این مرحله تشخیص دارایی های قانونی از غیرقانونی بسیار 

مشكل خواهد بود.
تجربه و قوانین کشورهای منتخب در مبارزه با پولشویی: 

در این قسمت به تجربه کشور های مختلف در زمینه مبارزه با پول شویی و اقدامات آن ها در این 
زمینه به منظور تطبیق اقدامات انجام شده در این کشورها و ایران پرداخته شده است در این میان سعی 
بر آن بوده کشورهای منتخب تا حدی از لحاظ رتبه بندی بین المللی جزو کشورهای موفق در زمینه 

مبارزه با پولشویی باشند.
1-قوانینوتجربهکشورترکیهدرزمینهمبارزهباپولشویی:ترکیه بر اساس رتبه بندی سازمان 

شفاف سازی بین المللی در سال 2010 رتبه 15 را در میان 146 کشور در مبارزه با فساد را به خود 
اختصاص داده است. لذا مطالعه قانون و تجربه کشور ترکیه در مبارزه با پولشویی از 4 منظر ذیل 

صورت گرفته است: 
1--1نهادهایمبارزهباپولشوییدرترکیهووظایفواختیاراتآنها: 

الگوی ترکیه در زمینه مبارزه با پولشویی برگرفته از کشور ایتالیا می باشد. در قانون پولشویی تركیه، 
تحصیل، تملك و استفاده از عواید حاصل از جرم با علم به این كه عواید مزبور از جرم حاصل شده 
است به منظور قانونی نمودن آن، تغییر یا پنهان كردن منشاء، ماهیت، مالك یا صاحب آن، مخفی 
كردن یا انتقال آن به خارج از مرزهای كشور یا هرگونه اقدامی به منظوركمك به مجرم برای فرار 
از عواقب قانونی جرم و جلوگیری از شناسایی عواید حاصل از جرم، پولشویی تلقی می شود. قانون 
منع پولشویی تركیه، هیات تحقیقات جرایم مالی و هیات هماهنگ كننده مبارزه با جرایم مالی را به 
عنوان نهادهای مسوول مبارزه با پولشویی درنظر می گیرد .رییس هیأت تحقیقات جرایم مالی زیر نظر 

وزیر دارایی مسئول اجرای وظایف زیر است:
1  - انجام مطالعات و اتخاذ تدابیر الزم به منظور جلوگیری از پولشویی.

2 - تبادل اطالعات و تحقیقات مربوط به پولشویی با موسسات ملی و بین المللی.
3 - دریافت اطالعات و اسناد مربوط به فعالیت های پولشویی از اشخاص حقیقی و حقوقی.  

4 - تحقیق و بررسی موارد مشكوك به پولشویی با درخواست دادستان یا مسئوالن نیروی انتظامی 
از طرف دادستان. 

5 - انجام تحقیقات اولیه به منظور شناسایی جرم پولشویی و در صورت اثبات جرم، تقاضای انجام 
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مراحل دارسی، بازرسی و توقیف و مصادره اموال حاصل از جرم مطابق قانون.
6 - ارایه نتایج اقدامات به عمل آمده در تحقیقات اولیه به دفتر دادستانی.

7 - ارایه اطالعات و اسناد مربوط به ارتكاب جرم پولشویی به دفتر دادستانی.
8 - مكلف نمودن بانك ها، مؤسسات مالی غیر بانكی و سایر نهادهای مشمول قانون منع پولشویی 

به تعیین هویت مشتریان و مطلع نمودن معاون دبیر خزانه داری از اقدامات خود در این زمینه.
9  - ارایه پیشنهاداتی به منظور شناسایی و جلوگیری از پولشویی به شورای وزیران.

10 - ارایه اطالعات، اسناد و مدارك پولشویی به مسئوالن و نهادهای ذیربط خارجی در چارچوب 
توافقنامه های دو و چند جانبه. 

رییس هیات وظایف خود را در زمینه تحقیق و بررسی جرم پولشویی با همكاری بازرسان وزارت 
دارایی، حسابرسان و ممیزان رسمی، حسابرسان رسمی بانك ها، خزانه داری و كارشناسان بازارهای 
پول و سرمایه كه به تقاضای ریاست هیأت و پیشنهاد روسای واحدهای مربوط و تایید وزارتخانه 

ذیربط تعیین می شوند، انجام خواهد داد. 
هیأت هماهنگ كننده مبارزه با جرایم مالی هماهنگی الزم را بین هیات تحقیقات جرایم مالی و 
مؤسسات و سازمان های تحت پوشش قانون منع پولشویی، فراهم خواهد كرد. تعیین سیاست های 
مربوط به اجرا و ارزیابی پیش نویس قوانین و مقررات پولشویی و ایجاد شرایط مناسب برای گسترش 
همکاری های بین المللی از دیگر وظایف هیأت مزبور است. اعضای هیات هماهنگ كننده مبارزه 
با جرایم مالی را روسای هیات بازرسان، هیات حسابرسی وزارت دارایی، هیات تحقیقات جرایم 
مالی، هیات حسابرسان رسمی بانك ها، هیات ممیزان رسمی معاون خزانه داری، هیات بازار سرمایه 
و مدیران كل اداره درآمدهای دولت، بانك ها، بورس اوراق بهادار، وزارت دادگستری، امور 
خاورمیانه، آفریقا و سازمان های بین المللی وزارت امور خارجه و رییس اداره مبارزه با قاچاق و 
جرایم سازمان یافته دبیرخانه كل امنیت وزارت كشور تشكیل می دهند. معاون وزارت دارایی، 
رییس هیأت مزبور است. این هیأت می تواند در صورت لزوم از مشاور ارشد حقوقی و مدیر كل 
امور حقوقی وزارت دارایی، مدیر هیات بازرسی گمركات، رییس اداره مبارزه با قاچاق، رییس اداره 
عملیات و جمع آوری اطالعات وزارت كشور، نماینده نخست وزیری، وزارت بهداشت و بانك 
مركزی جمهوری تركیه و هر نهاد دیگری دعوت نماید تا به عنوان عضو، با هیأت همكاری كنند. 

همچنین به منظور تسریع در پیگردهای پلیسی مجرمان مظنون به پولشویی در داخل و خارج کشور 
واحد پلیسی مستقلی به عنوان پلیس مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته با شرح وظایف مشخص 
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در مرکز تحقیقات جرایم مالی ترکیه تشکیل شده است.
1 -2اشخاصومؤسساتوسازمانهایملزمبهرعایتقانونمنعپولشوییدرترکیه:

1  - بانك ها.
2  - مؤسسات مالی خصوصی.

3 - وام دهندگان پول، شركت های مالی و شركت های كارگزاری ارایه دهنده وام.
4 -  شركت های بیمه براساس قانون بیمه.

5 - بورس استانبول. 
6 - واسطه های بازار سرمایه وشركت های مدیریت اوراق بهادار. 

7 - صندوق های سرمایه گذاری. 
8 - شركت های سرمایه گذاری.

9 - واسطه های بورس فلزات قیمتی.
10 - فروشندگان فلزات و سنگ های قیمتی و جواهرآالت. 

11  - مؤسسات مجاز فعال درچارچوب قوانین بورس. 
12 - شركت های ارایه دهنده خدمات پستی و شركت های حمل ونقل.

13 - مشاورین امالك یا اشخاص واسطه درخرید و فروش امالك. 
14  - مدیران شركت های بخت آزمایی.

15  -فروشندگان كشتی، هواپیما و خودرو از جمله ماشین های ساختمانی.
16 - جمع آوری كنندگان هنرهای تاریخی، عتیقه جات و كارهای هنری و نیز فروشندگان یا 

دالالن حراج.
 17 -مراكز ورزشی. 

وظایف مؤسسات و سازمان های فوق را می توان در موارد زیر برشمرد: 
الف(شناساییمشتری

همه مشمولین این قانون و دفاتر و شعب آن ها در تركیه مكلفند، مشتریان خود و اشخاصی را كه 
از طرف آن ها به انجام معامله می پردازند شناسایی كنند و اسناد مربوط به آن را براساس روش های 
تعیین شده به مدت 5 سال از تاریخ آخرین معامله نگهداری نمایند. این موضوع شامل انجام كلیه 
عملیات بانكی از قبیل سپرده گذاری حواله ) نقل و انتقال وجوه ( برداشت یا واریز به حساب های 
جاری، سپرده ها یا مشاركت می شود كه مبلغ آن بیش از 2 میلیارد لیر تركیه یا معادل پول خارجی 
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است. شناسایی مشتریان، از طریق درخواست نسخه خوانای اصل یا نسخه برابر اصل اسناد زیر یا از 
طریق نوشتن اطالعات در مورد اوراق شناسایی در پشت اسناد مربوط به معامالت انجام می شود به 
هنگام تعیین هویت، آدرس اعالم شده توسط شخص حقیقی كه معامله را انجام می دهد نیز به ثبت 

می رسد.
ب(ارایهاطالعاتواسناد

اشخاص، مؤسسات و سازمان های مشمول قانون مكلف هستند، اطالعات و اسنادی را كه رییس 
هیات تحقیقات جرایم مالی و بازرسان تعیین شده توسط وی، تقاضا می كنند به همراه سایر اسناد 

تكمیلی در اختیار آن ها قرار دهند. 
ج(گزارشدهیمعامالتمشكوك

در صورتـی كه موارد مشكوكی وجود داشته باشـد كه پول یا دارایـی های منقـول حاصـل از 
فعالیت های غیر قانونـی كه در معامالت مـؤسسات مالـی یا واسطه های آن ها مورد استفاده قرار 
مـی گیرند. این امر باید پس از شناسایی مشتری به رییس هیات تحقیقات جرایم مالی گزارش شود .
1--3ضمانت اجرایی قوانین مبارزه با پولشویـی در ترکیه: قانون مبارزه با پولشویـی ترکیـه، 

مجازات های زیر را برای جرایم مرتبط با پول شویی در نظر می گیرد :
1 - اشخاص زیر درصورت افشای اطالعاتی كه باید محرمانه نگهداری شوند، به 1 تا 3 سال حبس 
محكوم می شوند. عالوه بر آن، درصورتی كه مشخص شود افشای اطالعات به منظور بهره گیری 

مادی صورت گرفته است، بهره مالی مزبور همراه با عایدات آن ضبط خواهد شد.
بازرسی و كمك  معاونین وی، كارشناسان  و  مالی  بازرسی جرایم  و  تحقیق  هیات  -رییس 

كارشناسان جرایم مالی و سایر مقامات هیات مزبور 
-رییس و اعضای هیات هماهنگ كننده مبارزه با جرایم مالی

-اشخاص حقیقی و نهادهای عمومی كه اطالعات و تخصص آن ها در زمینه عملیات مربوط به 
پول شویی است

-اشخاصی كه به عنوان شاهد متخصص در موارد پول شویی انجام وظیفه می نمایند 
2 - هر شخصی كه از ارایه اطالعات و اسناد درخواستی روسا و سایر مسؤالن ذی ربط خودداری 
نماید، هر شخصی كه اصول تعیین هویت مشتریان خود را در چارچوب تعیین شده رعایت نكند 
واسناد مربوط به آن را برای مدت 5 سال نگهداری ننماید و هر شخصی كه بیانیه ها و اطالعیه های 
شورای وزیران و اجرای آن را در مورد شناسایی و جلوگیری از جرم پول شویی نادیده بگیرد، به 
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مجازات حبس از ۶ ماه تا یك سال و پرداخت جریمه نقدی از 12 میلیون تا 120 میلیون لیر تركیه 
محكوم خواهد شـد و چنانچه اگر معلوم شود که عدم ارایه اطالعات شناسایـی مشتری به منظـور 

بهره گیری مادی صورت گرفته است، بهره مالی مزبور همراه با عایدات آن نیز ضبط خواهد شد.
1--4استفادهازسیستمهایالکترونیکیدرمبارزهباپولشوییدرترکیه:

الف(نظارتسیستمیبرگردشعملیاتمشتریبهمنظورتشخیصمواردمشکوک

 به منظور شناسایی موارد مشکوک به پولشویی بانک ها و مؤسسات اعتباری  ترکیه دارای یک 
سیستم نظارت بر گردش عملیات بانکی مشتری  می باشند. در این راستا و از آنجا که شناسایی و 
کنترل گردش عملیات مشتری، فرایندی مستمر است، مؤسسات مذکور با نصب نرم افزارهای ویژه 
مبارزه با پولشویی، اطالعات اخذ شده از مشتریان را مدیریت می کنند. از جمله ویژگی های نرم 
افزارهای فوق، قابلیت جمع آوری، تجزیه و تحلیل، نمایش و عرضه اطالعات و شناسایی موارد 
مشکوک است. نرم افزارهای مذکـور به گونه ای طراحی شده اند که امکان بررسـی و کنترل 
حسـاب ها و گردش عملیات بانکی مشتریان به صورت مستمـر و در کوتاه تـرین زمان را فـراهـم 
مـی سازنـد. از جمله مواردی که در بررسی موارد مشکوک به بررسی دقیق تر و کسب اطالعات 

بیش تری از مشتری نیاز دارد، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1 -وجوه انتقالی فاقد اطالعات متقاضی )نام، نشانی و شماره حساب( در سند انتقال وجه )حواله(

2 -معامالت کالن پیچیده و غیرمتعارف فاقد توجیه اقتصادی وقانونی
3  -عملیات بانکی و معامالت انجام شده در مناطق فاقد قوانین استاندارد برای مبازره با پولشویی

4  -نگهداری غیرمنطقی حساب از طریق اتباع خارجی
5 -معامالت انجام شده از طریق روابط کارگزاری

6-معامالت غیرحضوری از طریق بانکداری الکترونیکی واینترنتی
ب(تجهیزسیستمگزارشدهیاستانداردوگزارشمواردمشکوک                                             

به طورکلی برای اجرای  برنامه مؤثر ضد پولشویی در ترکیه، کلیه مؤسسات مالی به یک سیستم 
گزارش دهی مجهز هستند. سیستمی که بر اساس قواعد و استانداردهای از پیش تعیین شده ای 
طراحی شده است، به این معنی که معیارها و ویژگی هایی که بر پایه آن ها معامله ای مشکوک 
تلقـی مـی شـود، از قبـل مشخـص و برای سیستم تعـریف شـده است. سیستــم بر اساس معیـارها 
و ویـژگــی های فوق تنظیم شده و گردش عملیات مشتری ها را به طور خودکار کنترل می کند. 
درصورتی که سیستم، معیارهای مورد نظر را شناسایی کند، به طور خودکار اعالم خطر کرده و 
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هشدار می دهد.
2-قوانینوتجربهکشورتایلنددرمبارزهباپولشویی:

مطالعه اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با پولشویی در کشور تایلند از سه منظر ذیل صورت 
گرفته است:

1-2نهادهایمبارزهباپولشوییدرتایلندووظایفواختیاراتآنها: 

مبارزه با پول شویی در تایلند بر عهده سه نهاد ذیل است:
الف- هیأت مبارزه با پولشویی

ب- كمیته مبادالت
ج- اداره مبارزه با پولشویی است

هیأت مبارزه با پول شویی متشكل از نخست وزیر به عنوان رییس هیات، وزیر دارایی به عنوان 
معاون، وزیر دادگستری، دادستان، نماینده پلیس سلطنتی تایلند، دبیر كل اداره مبارزه با مواد مخدر، 
مدیر كل اداره سیاست های مالی، مدیر كل اداره بیمه، مدیر كل اداره زمین، مدیر كل گمرك، 
مدیر كل اداره درآمد، مدیر كل اداره معاهدات و امور حقوقی، رییس بانك تایلند، رییس مؤسسه 
بانكداری تایلند، دبیر كل كمیسیون بورس و اوراق بهادار و )9( كارشناس خبره به پیشنهاد هیات 

وزیران و با موافقت مجلس نمایندگان و مجلس سنا است.
 وظایف هیأت مبارزه با پول شویی عبارت است از:

1  -پیشنهاد اقداماتی برای مبارزه با پولشویی به هیات وزیران. 
2  - پیشنهاد مقررات و آیین نامه های اجرایی این قانون به وزیر. 

3  - ارتقای همكاری مردم در ارائه اطالعات به منظور مبارزه با پولشویی. 
4  - نظارت بر اجرای این قانون و ارزیابی میزان تأثیر گذاری و كارایی آن.

5  - تدوین مقررات مربوط به امانت، نگهداری، فروش از طریق مزایده عمومی، استفاده بهینه، 
ارزیابی خسارت و كاهش ارزش دارایی هایی كه براساس قانون، توقیف یا ضبط می شود ) موضوع 

ماده 57 قانون (.
6  - انجام وظایف دیگری كه قانون منع پولشویی و قوانین مرتبط به عهده آن گذاشته است .

هیات مبارزه با پولشویی، براساس قانون، می تواند به منظور مطالعه و ارایه پیشنهاد در موارد خاص 
یا انجام هر فعالیتی كه توسط هیأت تعیین می شود، یك كمیته فرعی تشكیل دهد .»كمیته مبادالت« 
كه متشكل از دبیركل به عنوان رییس كمیته و چهار كارشناس خبره با پیشنهاد هیأت و تأیید وزیر 
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است وظایف زیر را برعهده دارد: 
7  -حسابرسی معامالت یا دارایی ها حاصل از جرم پولشویی. 

8  - جلوگیری از انجام معامله مشكوك به پول شویی یا مبتنی بر پولشویی .
9  - توقیف یا مصادره دارایی.

10  - گزارش فعالیت های كمیته به هیأت.
11  - انجام سایر وظایفی كه هیات برعهده آن گذاشته است.

كمیته مبادالت به منظور انجام وظایف خود می تواند از مؤسسات مالی، نهادهای دولتی، سازمان ها 
یا ادارات عمومی به صورت كتبی درخواست كند كه به منظور ارایه توضیح، ارسال توضیح كتبی 
و ارسال هر نوع سند یا مدرك دیگر به منظور بررسی و روشن شدن موارد مشكوك به پولشویی، 
نماینده صاحب اختیار خود را به كمیته معرفی نمایند. همچنین كمیته مزبور اختیار احضار هر شخص 
دیگری را به منظور ارایه توضیح در زمینه بررسی موارد مشكوك خواهد داشت. دسترسی به محل 
اقامت، مكان یا هر وسیله ای كه ممكن است دارایی حاصل از جرم یا مدارك مبنی بر پولشویی در 
آن مخفی شده باشد به منظور تحقیق، بررسی، كپی برداری، مصادره یا پیوست هر نوع دارایی یا 
مدرك از دیگر اختیارات كمیته مبادالت تایلند است. این اختیار زمانی كه فرصت كافی برای انجام 
تحقیق وجود داشته باشد، به كمیته مبادالت اعطا می شود .مقام مسئول در اجرای اختیار مزبور مكلف 
به ارایه كارت شناسایی و برگه مأموریت است. نگهداری واستفاده از اطالعاتی كه در راستای این 

اختیار به دست می آید برعهده دبیركل كمیته مبادالت است.
 اداره مبارزه با پولشـویـی نهاد دیگری اسـت كه به منظور اجرای سیاست های هیأت مبارزه با 
پولشویی، براساس تصمیمات هیأت مزبور و كمیته مبادالت عمل می كند .سایر وظایف اجرایی این 

اداره شامل موارد زیر است :
1  - دریافت گزارش های مربوط به معامالت و اعالم وصول گزارش های مزبور.

2  - جمع آوری، كپی برداری، كنترل، مطالعه و تجزیه و تحلیل گزارش ها یا هر اطالعات دیگر 
مربوط به معامالت مالی. 

3  - گرد آوری شواهد و مدارك به منظور پیگرد قانونی مجرمین. 
4 - اجرای برنامه های آموزشی به منظور انتشار اطالعات، آموزش یا فراهم كردن وسایل آموزشی 
برای اجرای قانون مبارزه با پولشویی یا كمك به بخش عمومی و بخش خصوصی به منظور اجرای 

برنامه های مزبور. 
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5  - انجام سایر وظایفی كه براساس قانون مبارزه با پولشویی یا سایر قوانین بر عهده اداره گذاشته 
شده است.

اداره مبارزه با پولشویی می تواند از دادگاه مدنی درخواست كند، مجوزی مبنی بر دسترسی اداره 
مزبور به اطالعات مربوط به حساب هایی كه احتمال می رود به منظور پولشویی مورد استفاده قرار 
می گیرند، صادر نماید. دبیر كل اداره مبارزه با پول شویی كه به پیشنهاد كابینه و مجلس نمایندگان 
و سنا و توسط پادشاه تعیین می شود، مسئول گزارش دهی مستقیم به نخست وزیر به عنوان رییس 
هیأت مبارزه با پولشویی و مقام مسئول اجرای قانون مبارزه با پولشویی و نظارت بر عملكرد اداره 
است و موظف است گزارش عملكرد ساالنه اداره در زمینه نحوه مدیریت دارایی ها، دعاوی حقوقی 
مبتنی بر قانون مبارزه با پول شویی، مشكالت و موانع موجود در انجام مسئولیت های اداره و پیشنهادها 
و اظهار نظرهای دریافتی در زمینه اجرای مسئولیت های اداره را به هیات وزیران ارسال كند. هیأت 

وزیران این گزارش را به همراه سایر مالحظات به مجلس نمایندگان و سنا ارسال خواهد كرد.
2-2 اشخاصمشمولقانوندرتایلندووظایفآنها:

1 - بانك تایلند كه براساس قانون بانك تایلند، بانك های تجاری كه براساس قانون بانك های 
تجاری و بانك های دیگر كه براساس قوانین خاص ایجاد شده اند.

2 - شركت های مالی و اعتباری كه در چارچوب قانون فعالیت های مالی عمل می كنند.
3 - صندوق های صنعتی تایلند كه براساس قانون صندوق های صنعتی تایلند ایجاد شده اند.

4 - شركت های بیمه عمر و شركت های بیمه حوادث كه در چارچوب قانون بیمه عمر و قانون 
بیمه حوادث فعالیت می كنند.

5 - شركت های تعاونی پس انداز. 
6 - هرشخص حقوقی كه براساس مقررات وزارتی فعالیت های مالی غیر بانكی انجام می دهد که 

بر اساس مقررات وزارتی شامل بیش از 24 فعالیت در تایلند است.
•وظایف مؤسسات مالی در قانون مبارزه با پول شویی تایلند به صورت زیر بیان شده است: 

الف(شناساییمشتری:  براساس این قانون مؤسسات مالی مكلف هستند همه مشتریان خود را قبل از 

انجام هر معامله به ارایه مدارك شناسایی تعیین شده در مقررات نظارتی ملزم كنند، مگر اینكه مشتری 
پیش از آن شناسایی شده باشد. 

ب(نگهداریسوابقشناساییمشتری: در بخشی از قانون مبارزه با پولشویی تایلند مؤسسات مالی 

موظف شده اند كه همه سوابق شناسایی مشتری و اطالعات مربوط به معامالت را به مدت 5 سال از 



149مطالعه تطبیقی اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه باپولشویی درایران

زمان بسته شدن حساب تا پایان رابطه با مشتری، یا از زمان وقوع انجام معامله یا هركدام كه دیرتر یا 
بعد از بقیه انجام شده است، نگهداری كند. 

ج(گزارشمعامالت:هرگاه یكی از معامالت زیر در یك مؤسسه مالی انجام شود، مؤسسه مزبور 

باید براساس قانون، گزارش آن را به اداره مبارزه با پولشویی ارسال كند:
1 - مبلغ معامله برابر یا بیش از مقدار تعیین شده در مقررات وزارتی باشد.

2 - معامله متضمن اموالی باشد كه ارزش آن معادل یا بیش از مقدار تعیین شده در مقررات وزارتی 
باشد.

3 - معامله مشكوك باشد حتی اگر مطابق موارد فوق نباشد. 
مؤسسه مالی مكلف است عالوه بر موارد فوق هر مورد جدید یا اطالعات مهمی را كه درباره 
تأیید یا تكذیب گزارش های ارسال شده به اداره مبارزه با پولشویی به دست می آورد، به اداره مزبور 
ارسال كند براساس این قانون، اداره زمین تایلند نیز مكلف است درخواست هایی را كه برای ثبت 
فعالیت حقوقی كه متضمن دارایی غیرمنقول است، درصورتی كه درخواست دهنده مؤسسات مالی 

نباشد و معامله مطابق یكی از موارد زیر باشد، به اداره گزارش دهد :
1 - وجه نقد پرداختی بالغ بر مبلغی باشد كه در مقررات وزارتی تعیین شده است.

2 -ارزش دارایی غیر منقول در ثبت حقوق و فعالیت حقوقی بیش از مبلغ تعیین شده در مقررات 
وزارتی باشد، مگر درانتقال به هنگام انحصار وراثت.

3 -معامله مشكوك به پولشویی باشد.
2--3ضمانتاجراییقوانینمبارزهباپولشوییدرتایلند:

این قانون ، جرایم مرتبط با پولشویی ومجازات های آن را به صورت زیر تعیین می كند :
1 - هر شخصی كه مرتكب یكی از جرایم زیر شود، به پرداخت جریمه ای حداكثر معادل 300 

هزار بات محكوم خواهد شد.
-  عدم ارایه گزارش مربوط به معامالت با مبلع برابر یا بیش از مقدار تعیین شده در مقررات وزارتی 

و معامالت مشكوك به اداره مبارزه با پولشویی.
- قصور در ارسال گزارش معامالت مزبور كه پیش از این برخالف قانون به اداره مبارزه با پولشویی 

ارسال نشده اند. 
- قصور در شناسایی و تعیین هویت مشتری قبل از انجام هر معامله. 

- قصور در ملزم نمودن مشتری به پر كردن فرم مربوط به انجام معامله. 
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- قصور در نگهداری سوابق مربوط به شناسایی مشتری و سوابق و اطالعات مربوط به انجام معامله 
به مدت 5 سال از زمان بسته شدن حساب یا پایان رابطه با مشتری یا از تاریخ انجام معامله. 

-قصور در صدور حكم تعلیق انجام معامله در موارد مشكوك به پولشویی یا درصورت اثبات جرم 
پولشویی توسط كمیته مبادالت. 

- هر شخصی كه گزارش یا اعالمیه ای خالف واقع درباره معامالت با مبلغ برابر یا بیش از مقدار 
تعیین شده در مقررات وزارتی و معامالت مشكوك به اداره مبارزه با پول شویی ارسال كند. به 
حداكثر 2 سال حبس، یا پرداخت جریمه ای معادل 50 تا 500 هزار بات ، یا هردو محكوم می شود .
2  - هر شخصی كه در ارایه توضیحات به منظور روشن شدن موضوع یا شهادت دادن یا ارسال 
هرگونه توضیح كتبی یا ارسال اسناد مربوط به یك حساب یا شواهد مورد درخواست كوتاهی یا 
خودداری كند یا مانع همكاری با بازرسان و ماموران تحقیق در زمینه پولشویی شود، به حداكثر 1 

سال حبس، یا پرداخت جریمه ای حداكثر معادل 20 هزار بات ، یا هر دو محكوم می شود.
3 -شخصـی كه به هر طریقی اطالعات محرمانه ای را كه در ضمن تحقیق در زمینـه پولشویـی به 
دست آورده است، به دیگران ارایه كند. مگر در مواردی كه برحسب وظیفه یا قانون عمل كند. به 
حداكثر 1 سال حبس، یا پرداخت جریمه ای حداكثر معادل 20 هزار بات ، یا هردو محكوم می شود.
 4 - هرشخصی كه اسناد ومدارك ، اطالعات یا دارایی هایی را كه حكم توقیف آن ها صادر شده 
یا طبق شواهد، مالكیت آن ها براساس این قانون به دولت واگذار شده یا مقام رسمی آن را محرمانه 
اعالم كرده است، از بین ببرد، پنهان كند، گم كند، تغییر دهد یا غیر قابل استفاده نماید به حداكثر 3 

سال حبس یا پرداخت جریمه ای حداكثر معادل 300 هزار بات، یا هر دو محكوم می شود.
5 - چنانچه شخصی كه براساس این قانون ، اطالعات محرمانه دولتی را در اختیار داشته باشد، به 
گونه ای عمل كند كه دیگران از این اطالعات با خبر شوند مگر براساس قانون یا برحسب وظیفه 
به حداكثر 5 سال حبس، یا پرداخت جریمه ای حداكثر معادل 100 هزار بات، یا هردو محكوم 

می شود.
3-قوانینوتجربهکشورانگلیسدرزمینهمبارزهباپولشویی:

انگلستان بر اساس رتبه بندی سازمان شفاف سازی بین المللی در سال 2009 رتبه دهم را در میان 
146 کشور در مبارزه با فساد را به خود اختصاص داده است. این کشور توانسته است با تدوین قوانین 
مناسب مبارزه با پولشویی، استقرار نهادهای مبارزه با فسـاد و الحاق به کنوانسیون های بین المللـی 
گام های مهمی را در زمینه مبارزه با فساد بردارد. نقص هر کدام از این قوانین عواقب مشخصی را 
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برای فـرد خاطـی دارد. انگلسـتان تاکنـون سـه دستــور العمـل مبارزه با پـولشـویـی را اعـالم و اجـرا 
کـرده است یکی از مهم ترین تالش های صورت گرفته در زمینه مبارزه با پولشویی در این کشور به 
حوزه تراست ها و شرکت ها مربوط می شود. در این راستا انگلستان تالش کرده تا با تأسیس یک 
رژیم نظارتی متشکل و کارامد، زمینه های مبارزه با پولشویی در حوزه شرکت ها و تراست ها را 
فرآهم آورد. درون این رژیم نظارتی جدید یکسری تعهدات و قیودی مثال در رابطه با نحوه برخورد 
این شـرکت ها با فعالیت های خویـش یا نحــوه انجام وظایف مدیران ذکر شـده است. از جملـه 

ویژگـی های این سازمان ناظر می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1 -در اعمال قدرت و عملکردش مستقل و پاسخگو می باشد.

2 -از قدرت، منابع و ظرفیت کافی برای اجرا و اعمال قدرتش برخوردار است.
3 -سازمان توانایی سهیم شدن و استفاده از اطالعات دولتی و غیر دولتی را دارا است.

در سال 2001 نیز، الیحه مبارزه و برخورد با منافع حاصل از جرم تدوین شده است موارد اندک 
تعقیبات و پیگردهای قضایی و پلیسی در خصوص پولشویی در انگلستان که حاکی از عدم توجه 
جدی بر این موضوع بود باعث شد تا حکومت با ارایه الیحه ای که بر اساس آن دایره جرایم به 
حدی گسترش می یافت که حتی یک بانکدار یا هر شخص دیگری راکه در حوزه کاری خویش 
از ارایه گزارش در خصوص موارد تخلف و پولشویی صورت گرفته غفلت می ورزید را نیز مورد 
پیگرد قضایی قرار می داد، به مقابله با این موضوع بپردازد. بر اساس این الیحه، یک ارگان بازاریابی 
دارایی های مربوط به فعالیت های تبهکارانه تأسیس شد که مسئول رسیدگی و ضبط ثروت هایی 
است که به واسطه فعالیت های تبهکارانه جمع آوری شده اند. بازرسان مالی این نهاد از این قدرت 
برخوردار خواهند بود تا مؤسسات مالی را وادار کنند که جزییات مربوط به حساب های شخصی 

افراد که توسط آن ها ارایه می شود را تحت بررسی قرار دهند. 
در مارس 2004 ، حکومت انگلیس گزارشی تحت عنوان » یک گام به پیش استراتژی قرن بیست 
و یکم برای محو جرایم سازماندهی شده« را ارایه داد که بر اساس آن باید یک سازمان پلیسی در 
سطح ملی تحت عنوان »ارکان جرایم سازماندهی شده حاد« تأسیس شود که به وزیر کشور پاسخگو 
بوده و مسئول رسیدگی به جرایم مربوط به مهاجرت های سازماندهی شده، داروهای قاچاق، مواد 

مخدر، ... باشد.
انگلستان تاکنون به کنوانسیون های متعدد مربوط به فساد پیوسته است. این کشور درسال 1998، 
رسما به کنوانسیون مبارزه با فساد و رشوه خواری سازمان همکاری ها و توسعه اقتصادی پیوست. 
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در این راستا بخش 12 قانون 2001 مبارزه با جرم، ترریسم و امنیت انگلیس که از فوریه 2002 به 
اجـرا درآمـد، ضوابـط و مقـرراتـی را در زمینـه مبارزه با رشـوه و فســاد در راســتای ممانعـت از 
کمپانــی های انگلیسی در ارتکاب اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت رشوه در خارج از کشور، 
ارایه کرده است. بر اساس این قانون، این اختیار به دادگاه های انگلیسی داده شده است تا بر اساس 
قوانین انگلستان در خصوص کلیه جرایم فسادی که توسط ملیت های انگلیسی در خارج از کشور 

رخ می دهد، قضاوت کند.
در یک جمع بندی کلی مبارزه با پولشویی در انگلستان بر پایه سه ویژگی استوار است.

1 -قوانین مناسب با ضمانت اجرایی کافی.
2 -سازمانهای نظارتی قدرتمند و مستقل.

3 -ارکان پلیسی منسجم و پاسخگو.
4 -همکاری های بین المللی.

اقدامات ایران در زمینه مقابله با پولشویی:

باالترین مرجع مبارزه با پولشویی در ایران شورای عالی مبارزه با پولشویی می باشد اشخاص 
مشمول قانون از طریق واحد مسئول مبارزه با پولشویی خود اطالعات معامالت مشکوک را به واحد 
اطالعات مالی که یکی از وظایف آن تجزیه و تحلیل اطالعات واصله می باشد ارسال می کنند. لذا 
مطالعه قوانین و مقررات موجود و اقدامات نهادهای مسئول در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران به 

منظور احضاء کاستی های موجود در این زمینه الزم می باشد.
1 -قوانینومقرات:

در ایران قانون مبارزه با پولشویی در بهمن سال 1386 تصویب شد. بر اساس  ماده )2( قانون 
یاد شده، پولشویی جرم تلقی می شود به موجب ماده )4( قانون مذکور، به منظور هماهنگ کردن 
دستگاه های ذی ربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطالعات و 
گزارش های واصله، تهیه سیستم های اطالعاتی هوشمند، شناسایی معامالت مشکوک، به منظور 
مقابله با جرم پولشویی، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و 
با عضویت وزرای بازرگانی، اطالعات، کشور و رییس کل بانک مرکزی تشکیل می شود و بر 
اساس تبصره )3( آن نیز متخلف از این قانون به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو 
تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد. بر اساس ماده )9( این قانون نیز، مرتکبین 
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جرم پولشویی عالوه بر استرداد درآمد حاصل از ارتکاب جرم به جزای نقدی به میزان یک چهارم 
عواید حاصل از جرم محکوم می شوند. آیین نامه اجرایی این قانون نیز، شامل )8( فصل و )49( ماده 
در 14 آذر 1388 ابالغ شد. بر اساس ماده )18( آیین نامه فوق، تمامی اشخاص مشمول قانون ) بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران، بانک ها و مؤسسات اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق های 
قرض الحسنه، بنیاد ها و مؤسسات خیریه و شهرداری ها وکالی دادگستری، حسابرسان، دفاتر اسناد 
رسمی کارشناسان رسمی داد گستری( مکلف اند با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود، 
واحدی را به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی معرفی کنند. در ماده 33 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه 
با پولشویی، تمامی مؤسسه های پولی و مالی مشمول این قانون موظف هستند مدارک مربوط به 
سوابق معامالت و عملیات مالی اعم از فعال و غیر فعال را حداقل تا پنج سال بعد از پایان عملیا ت 
نگهداری کنند. بر اساس ماده )38( آیین نامه فوق، واحد اطالعات مالی، مستقر در وزارت اقتصادی 

و امور دارایی مسئول انجام وظایف زیر است:
1 -جمع آوری و اخذ اطالعات معامالت مشکوک. 

2 -ارزیابی، بررسی و تحلیل اطالعات گزارش ها و معامالت مشکوک.
3 -درج و طبقه بندی اطالعات در سیستم های مکانیزه.

4 -اعالم مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی یا تامین مالی تروریسم به اشخاص مسئول )به 
منظور مراقبت بیش تر یا قطع همکاری(، در صورت درخواست مراجع ذی ربط.

5 -تامین اطالعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاه های مسئول مبارزه با 
تروریسم در کشور، در صورت درخواست مراجع ذی ربط.

6 -تهیه آمارهای الزم در مورد اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی.
7 -تهیه نرم افزارها و سیستم اطالعاتی مورد نیاز.

8 -تأمین امنیت اطالعات جمع آوری شده.
9 -تبادل اطالعات با سازمان ها و نهادهای بین المللی طبق مقررات.

10 -جمع آوری و اخذ تجارب بین المللی. 
11 -ارسال گزارش هایی که به احتمال قوی صحت دارد یا از اهمیت برخوردار است به دستگاه 

قضایی.
12 -پیگیری گزارش های ارسالی در مراجع قضایی.

13 -تهیه پیش نویس برنامه ساالنه واحد اطالعات مالی جهت تصویب شورا.
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14 -پاسخ به استعالم اشخاص مشمول در اسرع وقت.
15 -اعالم نظر در مورد صالحیت تخصصی مسوالن واحد های مبارزه با پولشویی پیشنهادی از 

سوی مدیران اشخاص مشمول.
بر اساس ماده )48( این آیین نامه به منظور سهولت دسترسی به اطالعات مشتری ها و احراز صحت 
اسناد و اطالعات ارایه شده از سوی افراد، بانک مرکزی موظف است نسبت به راه اندازی سامانه 

اطالعات مشتری ها، مشتمل بر اطالعات زیر اقدام نماید:
-اطالعات ثبتی و صورت های مالی مشتری ها)حقوقی و حقیقی(

- اطالعات شماره حساب ها و تسهیالت ارایه شده به آن ها و موارد سررسید و معوق شده ) موضوع 
دستورالعمل تنظیم فرم های اعطای تسهیالت و تعهدات بانکی بانک مرکزی(

- اطالعات چک های برگشتی
-اطالعات مربوط به اظهار نامه مالیاتی مشتری ها

- اطالعات محکومیت ها و سفته های وا خواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آن ها در 
سیستم ثبت شده است

- اطالعات سجلی ارایه شده توسط مشتری ها.
در شبكه بانكي كشور نیز، سیزده دستورالعمل اجرایي با عناوین دستورالعمل هاي چگونگي 
شناسایي مشتریان ایراني و خارجي، نحوه گزارش واریز نقدي وجوه بیش از سقف مقرر، شناسایي 
معامالت مشکوک و شیوه گزارش دهي، نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتري در موسسات 
اعتباري، رعایت مقررات مبارزه با پولشویي در حوزه نظام هاي پرداخت و بانکداري الکترونیکي، 
لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویي در روابط کارگزاري و شناسایي بانک هاي پوسته اي، نحوه 
مراقبت از اشخاص مظنون، نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان مؤسسات اعتباري به نشاني پستي 
آن ها، مجموعه اقدامات و تدابیر الزم براي حصول اطمینان از رعایت مقررات مبارزه با پولشویي در 
واحدهاي برون مرزي مؤسسات اعتباري، نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه 
به اشخاص سیاسي خارجي در مؤسسات اعتباري، مبارزه با پولشویي در صرافي ها و آیین نامه مدت 

و طرز نگهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر بانک ها ابالغ شده است.
2-اقداماتدبیرخانهشورايعاليمبارزهباپولشویي)مرکزاطالعاتمالی(:

الف:سامانهجامعمدیریتپروژه: با وجود راه اندازی سامانه جامع مدیریت پروژه از طریق مخابرات 

بین مرکز اطالعات مالی و اشخاص مشمول، صرافی ها و اصناف هنوز وارد این سامانه نشده اند. 
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بانک مرکزی نیز علیرغم همکاری در جهت تهیه برنامه های نرم افزاری مبارزه با پولشویی توسط 
بانک ها و مؤسسات اعتباری وارد این سامانه نشده است.

ب:گردهماییهاوهمایشهاوهمکاریهایبینالمللیباسازمانهایجهانیمبارزهباپولشویی:از 

ابتدای فعالیت دبیرخانه و شورای عالی مبارزه با پولشویی، گردهمایی و همایش هایی در رابطه با 
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برگزار شده که آخرین آن ها شرکت در اولین گردهمایی 
مسئوالن واحدهای مبارزه با پولشویی شرکت های بیمه در تاریخ 91/5/16 در ساختمان بیمه مرکزی 
و شرکت در همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در سال جهاد اقتصادی در تاریخ خرداد 1391 

در مرکز پژوهش های مجلس است.
افزایش یا کاهش جرایم اقتصادی به ویژه پولشویی و تأمین مالی تروریسم که نظام اقتصادی داخلی 
را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد، ارتباط مستقیم با ضعف یا قوت در همکاری بین المللی دارد. 

دبیرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشویي با نهادهاي بین المللي زیر در ارتباط است:        
FATF - 1 1 كه مركز آن در پاریس قراردارد و شورا با شعبه روسیه آن در ارتباط است.

IMF - 2 صندوق بین المللي پول كه مركز آن در نیویورك است.
EGMONT - 3 2 كه مركز آن در كشور كانادا است.

MENAFATF - 4  كه مركز آن در بحرین است.
UNC-  5  كه مركز آن در وین است.

UNODC -  6 3 مرکز آن در سازمان ملل متحد می باشد.
شوراي عالي مبارزه با پولشویي با شش نهاد بین المللي در ارتباط است. این نهادها اظهار نظر خود را 
در مورد گزارش هایي كه براي آن ها ارسال مي شود ارایه مي كنند. این شورا متأسفانه به علت عدم 
انطباق فعالیت هایش با اهداف آنان، عدم كارایي كافي فعالیت هاي انجام شده و مشكالت سیاسي 
در هیچ یک از این نهادها عضویت ندارد. این در حالی است که در قوانین بین المللی از جمله فصل 
چهارم کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد )UNODC  (، )که قانون الحاق جمهوري 
اسالمي ایران به كنوانسیون مریدا در جلسه علني خردادماه سال1385با تصویب مجلس شوراي 
اسالمي و موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 1387/7/20، مورد موافقت گردید(، به 
همکاری های بین المللی از جمله استرداد مجرمین، انتقال مجرمین، و معاضدت قضایی، همکاری 
در اجرای قانون، تحقیقات مشترک و ... پرداخته است. همچنین در طول سال هاي گذشته فقط در 

1-نیرویویژهاقداممالیبرایمبارزهباپولشویی
2-کارگروهاقداماتمالیخاورمیانهوشمالآفریقا
3-کنوانسیونسازمانمللمتحدبرایمبارزهبافساد
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یك مـورد، تیم كارشناسـي به مقـر FATF  در فرانسه اعزام شده و متاسفانه به بـرقراري ارتباطات 
بیـن المللي و استفاده از تجربیات سایر نهادها در رابطه با مبارزه با پولشویي و تأمین مالي تروریسم 

توجه كافي نشده است.

مقایسه تطبیقی قوانین و  اقدامات ایران و کشور های منتخب در مبارزه با پولشویی:

با مطالعه قوانین و تجربه کشورهای مختلف و ایران در زمینه مبارزه با پول شویی چهار تفاوت اصلی 
به شرح ذیل مالحظه می شود:

الف- بلند پایه ترین مراجع  مبارزه با پولشویی و اختیارات آن ها در قوانین مبارزه با پولشویی
ب-تعداد و تنوع اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی

ج-ضمانت اجرایی قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی
د-استفاده از سیستم های الکترونیکی 

1-مقایسهتطبیقیمراجعمبارزهباپولشوییواختیاراتآنهادرقوانینومقرراتمبارزهبا

پولشوییایرانوکشورهایمنتخب:

قانون منع پولشویی تركیه، هیات تحقیقات جرایم مالی و هیات هماهنگ كننده مبارزه با جرایم 
مالی را به عنوان نهادهای مسئول مبارزه با پول شویی در نظر گرفته است. از جمله وظایف اعضای 
هیات هماهنگ كننده مبارزه با جرایم مالی ایجاد هماهنگی الزم بین هیأت تحقیقات جرایم مالی 
و مـؤسسات و سازمان های تحت پوشش قانون منع پولشویی و نیز ایجاد زمینـه های الزم برای 
همکاری های بین المللی می باشد به منظور ایجاد چنین هماهنگی، هیات هماهنگ کننده مزبور از 
طیف وسیعی از مقامات بلند پایه از جمله، مقامات قضایی و مقامات هماهنگ کننده روابط خارجی 
و ... و با اختیارات وسیع تشکیل شده است به طوری که این هیأت می تواند در راستای اجرای هرچه 
بهتر وظایف خود در صورت لزوم از مشاور ارشد حقوقی و مدیركل امورحقوقی وزارت دارایی، 
مدیر هیات بازرسی گمركات، رییس اداره مبارزه با قاچاق، رئیس اداره عملیات و جمع آوری 
اطالعات وزارت كشور، نماینده نخست وزیری، وزارت بهداشت و بانك مركزی جمهوری تركیه 
و هر نهاد دیگری که صالح بداند دعوت نماید تا به عنوان عضو، با هیات همكاری كنند و آن ها 
نیز موظف به همکاری با هیات مزبور می باشند. وجود چنین تشکیالتی با اختیاران وسیع فاصله بین 
تصمیمات و اجرا و گسترش همکاری های بین المللی قضایی و پلیسی را در این کشور به مراتب 

تسهیل نموده است.
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در حالی که در ایران شورای عالی مبارزه با پولشویی به عنوان عالی ترین ارگان مبارزه با پولشویی 
متشکل از پنج عضو شامل: وزرای، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، اطالعات،کشور و رییس 
کل بانک مرکزی است و وظیفه اجرایی مبارزه با پولشویی نیز با واحد اطالعات مالی می باشد. این 
در حالی است که جرم پول شویی یک جرم بین الملی است و در قوانین بین المللی نیز به معاضدت 
قضایی و همکاری های بین المللی در این زمینه تأکید شده است و در اکثر کشورها مشارکت وزیر 
امور خارجه و بلند پایه ترین مقامات قضایی به وضوح توجه این کشور ها را در مبارزه با این جرم 
نشان می دهد. در حالی که عدم حضور مقامات فوق در شورای عالی میارزه با پولشویی ایران با 
شرح وظایف مشخص، همکاری های بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی را با مشکالتی در 
ایران مواجه نموده است ضمن اینکه پولشویی از عواید حاصل از اعمال مجرمانه ای چون قاچاق 
مواد مخدر و ... حاصل می شود و در اکثر کشور ها از جمله تایلند، ترکیه، ایتالیا و انگلستان بلندپایه 
ترین مقامات پلیس و سازمان های مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته این کشورها 
عضو مراجع مبارزه با پولشویی می باشند و حتی در برخی از این کشورها واحد پلیسی جداگانه ای 
تحت عنوان پلیس مبارزه با پولشویی تشکیل شده و در واحد اطالعات مالی این کشورها مستقر 
می باشد و حضور مقامات فوق عالوه بر تسریع پیگردهای پلیسی مجرمان در این کشورها موجب 
افزایش همكاری بین المللی پلیسی در این زمینه نیز شده است. اما عدم وجود چنین تدابیری در ایران 
عالوه بر این که فاصله بین تصمیمات و اجرا را با مشکالتی در ایران مواجح نموده است باعث شده 
است که ارتباطات ایران با مراجع جهانی مبارزه با پولشویـی به شرکت در کنفرانس های بین المللـی 
و همکاری های محدود بدون عضویت در مراجع بین المللی مبارزه با پولشویی محدود شود و از 
تجربه دیگر کشورها نیز استفاده چندانی نشده است ضمن اینکه به دلیل همسایگی ایران با کشورهای 
افغانستان و پاکستان و شرایط جغرافیایی خاص ایران شاید وجود چنین تشکیالت و تدابیری در ایران 

بیش از کشورهای دیگر  ضروری باشد. 
2-مقایسهتطبیقیاشخاصمشمولقانونکشورهایمنتخبوایران:

در مقایسه بین قوانین کشور های منتخب و ایران، مشاهده می شود که طیف وسیعی از اشخاص 
مشمول در قوانین مبارزه با پولشویی کشورهای مورد مطالعه در مقایسه با ایران حضور دارند به 
طوری که در قانون مبارزه با پولشویی ترکیه از مراکز ورزشی گرفته تا فروشندگان كشتی، هواپیما 
و خودرو، واسطه های بورس فلزات قیمتی، فروشندگان فلزات، سنگ های قیمتی و جواهرآالت، 
مدیران شرکت های بخت آزمایی ... جزء اشخاص مشمول قانون می باشند. همچنین در تایلند نیز 
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طیف وسیعی از اشخاص مشمول قانون وجود دارند به طوری که عالوه بر مؤسسات مالی و مؤسساتی 
که به صراحت به آن ها در قانون اشاره شده است. هر شخص حقوقی كه براساس مقررات وزارتی 
فعالیت های مالی غیر بانكی )که بنابه قانون وزارتی تایلند شامل 24 فعالیت است( انجام می دهد نیز 
جزء اشخاص مشمول می باشد در حالی که در کشور ما حتی اندک اشخاص مشمول مشخص شده 
در قانون نیز در بسیاری موارد از ارایه اطالعات به واحد اطالعات مالی خودداری می کنند. دالیل 
این امر را می توان عدم ضمانت کافی اجرای قوانین در کشور دانست، اهمیت این موضوع با مثال 

زیر روشن تر می شود.
مثال: اگر فرض کنیم اشخاص مشمولی باشند از جمله بنگاه معامالت ملکی که گزارش معامالت 
مشکوک را ارایه نمی دهند شخص پولشو می تواند از این مجرا اقدام به تطهیر پول نماید ابتدا اگر 
فرض کنیم فرد الف فروشنده مواد مخدر باشد برای تطهیر پول خود به دنبال مکان هایی است که 
بتواند منشاءعواید مجرمانه را از بین ببرد. لذا فرد الف مواد مخدر را به فردب  می فروشد و یک چک 
تضمینی از او دریافت می کند و این چک تضمینی را صرف خرید زمین از فرد پاک ج  می نماید و آن 
فرد چک تضمینی را به بانک برده به حساب خود منتقل می نماید. از آنجایی که بانک فقط آورنده 
چک را می شناسد و بنگاه معامالت ملکی نیز اقدام به گزارش دهی نمی کند فرد الف در این میان 
شناسایی نشده و به راحتی بعد از مدتی زمین خود را فروخته و عواید آن را طی چندین مرحله وارد 

سیستم بانکی می کند. 
3-مقایسهتطبیقیضمانتاجراییقوانیندرکشورهایمنتخبوایران:

در قوانین و مقررات پولشویی ترکیه و تایلند مجازات های وسیعی از جریمه نقدی گرفته تا حبس 
برای اشخاص مشمول و دیگر ارگان های مشخص شده در قانون مبارزه با پولشویی این کشورها، 
در صورت تخطی از وظایف محوله به آن ها در این قانون )از جمله عدم ارایه اطالعات معامالت 
مشکوک و قصور در صدور حكم تعلیق انجام معامله در موارد مشکوک به پولشویی و... (، در نظر 
گرفته شده است. همچنین حکومت انگلستان عالوه بر ایجاد یک رژیم نظارتی متشکل و کارآمد، 
اقدام به ارایه الیحه ای نمود که بر اساس آن دایره جرایم به حدی گسترش می یافت که حتی یک 
بانکدار یا هر شخص دیگری را که در حوزه کاری خویش از ارایه گزارش در خصوص موارد 
تخلف و پولشویی صورت گرفته غفلت می ورزید را نیز مورد پیگرد قضایی قرار دهد. در حالی که 
عالوه بر عدم همکاری کافی نهادهای نظارتی در ایران )به منظور مشخص نمودن موانع و مشکالت 
اجرایی و نظارتی در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران(، طبق تبصره )3( ماده )4( قانون مبارزه با 
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پولشویی ایران، مجازات های تعیین شده برای تخطی کنندگان از وظایف شان در این قانون، اداری 
و انضباطی بوده و ضمانت اجراهای کیفری مانند جزای نقدی و حبس مد نظر قرار نگرفته است و 

این خود باعث در حاشیه قرار گرفتن اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در ایران شده است.
 برای مثال براساس اطالعات اعالم شده از سوی، 13 بانک و مؤسسه اعتباری، حساب های بیش 
از 60 هزار شخص حقوقی و 27 میلیون نفر شخص حقیقی فاقد کد و شماره ملی و شماره شناسنامه 
است. یکی از علل آن عدم اجبار بانک ها و مؤسسات اعتباری در اخذ اطالعات قبل از اجرای قانون 
می باشد، در حالی که بر اساس ماده )15( آیین نامه مبارزه با پولشویی )مصوب 11 آذر 1388 هیأت 
وزیران( اشخاص مشمول موظف اند ظرف شش ماه پس از ابالغ این آیین نامه در مورد مشتریان 
قبلی که از قبل خدمات پایه را دریافت نموده و بر مبنای آن هنوز به فعالیت خود ادامه می دهند 
تکالیف این قانون را عملی سازند. علت اصلی این قصور را عالوه بر عدم اطالع رساني به موقع 
به عموم مردم و بهنگام نشدن اسناد و مدارك آنان، می توان در عدم مسئولیت پذیـری بانک ها 
و مؤسسات اعتباری به دلیل فقدان ضمانت اجرایی کافی قوانین موجود در این زمینه دانست و لذا 
بانک ها و مؤسسات اعتباری با وجود موارد فوق به راحتی اقدام به انجام عملیات بانکی می نمایند 
و بانک مرکزی نیز که ناظر بر عملکرد بانک ها در نظر گرفته شده است عمال اقدامی در این زمینه 

انجام نداده است.
4-مقایسهتطبیقیاستفادهازسیستمهایالکترونیکیدرمبارزهباپولشوییدرایرانوکشورهای

منتخب:

همان گونه که بیان شد در کشور ترکیه کلیه مؤسسات مالی به یک سیستم گزارش دهی جامع 
مجهز هستند. سیستمی که بر اساس قواعد و استانداردهای از پیش تعیین شده ای طراحی شده است، 
به این معنی که معیارها و ویژگی هایی که بر پایه آن ها معامله ای مشکوک تلقی می شود، از قبل 
مشخص و برای سیستم تعریف شده است. سیستم بر اساس معیارها و ویژگی های فوق تنظیم شده 
و گردش عملیات مشتری ها را به طور خودکار کنترل می کند. در صورتی که سیستم، معیارهای 
مورد نظر را شناسایی کند، به طور خودکار اعالم خطر کرده و هشدار می دهد. در حالی که در ایران 
مؤسسات مالی به صورت جداگانه با دریافت اطالعات مشتریان و ثبت آن ها در فرم های مخصوص 
آن ها را به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی خود ارایه می دهند و سیستم موجود به صورت جامع 
نبوده و با سایر انواع بانک ها مرتبط نیست و اگر فردی اقدام به دریافت مکرر وجه در یک زمان 

کوتاه )به منظور عدم گزارش دهی(  از چندین بانک مختلف نماید قابل شناسایی نمی باشد. 
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سایر کاستی ها و مشکالت موجود در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران: 

1-ابهاماتون�واق�صقانونوآییننامهاجرایی:ابهامات دیگـری نیز در قوانین ایران مشاهـده 

مـی شود که از جمله آن ها می توان به ابهامات مطرح شده در جدول ذیل در قانون مبارزه با پولشویی 
ایران  اشاره کرد.

جدول2 - ابهامات، نواقص و راه حل های پیشنهادی

راهکارپیشنهادیتوسطستادابهاماتونواقصموادقانون،آئیننامهودستورالعملهاعنوانردیف
مبارزهباپولشویی

1
استنباطعنصر
معنویاز

شرایطواقعی
وعینی

ماده2ـجرمپولشوییعبارتاست
از:الفـتحصیل،تملک،نگهدارییا
استفادهازعوایدحاصلازفعالیتهای

غیرقانونیباعلمبهاینکهبهطور
مستقیمیاغیرمستقیمدرنتیجهارتکاب

جرمبهدستآمدهباشد.
بـتبدیل،مبادلهیاانتقالعوایدی
بهمنظورپنهانکردنمنشاغیرقانونی
آنباعلمبهاینکهبهطورمستقیمیا
غیرمستقیمناشیازارتکابجرمبوده
یاکمکبهمرتکببهنحویکهوی

مشمولآثاروتبعاتقانونیارتکابآن
جرمنگردد.

جـاخفاءیاپنهانیاکتمانکردن
ماهیتواقعی،منشا،منبع،محل،نقلو
انتقال،جابهجایییامالکیتعوایدی

کهبهطورمستقیمیاغیرمستقیمدرنتیجه
جرمتحصیلشدهباشد.

عنصر استنباط به موجود قوانین در
شرایط از عمد و آگاهی معنوی
عبارت است. نشده تصریح عینی
غیر فعالیتهای از حاصل عواید ...«
قانونیباعلمبهاینکهبهطورمستقیم
یاغیرمستقیمدرنتیجهارتکابجرم
نیستو باشد«کافی بهدستآمده
بایدمنشاءآگاهینیزمشخصشود.
قانونمبارزه بهکاررفتهدر عبارت
که دارد آن بر داللت پولشویی با
مجرمبایدعلمواقعینسبتبهمنشاء
وفق آنکه حال باشد. داشته مال
توجه با و المللی بین استانداردهای
پولشویی جرم خاص وضعیت به
اوضاع کند ثابت مجرم است الزم
وی که نبوده ای گونه به احوال و

بتواندبهمنشاءمالپیببرد.

این گنجاندن منظور این برای
شود:»مجرم می پیشنهاد عبارت
احوال و اوضاع و شرایط از باید
مجرمانه به منطقی قرائن و عینی
بودنعوایدناشیازجرمعلمیابد«.

مجازاتجرم2
پولشویی

عالوه پولشویی جرم مرتکبین ماده9ـ
از حاصل عواید و درآمد استرداد بر
منافع و اصل بر مشتمل جرم ارتکاب
یا مثل نباشد، موجود اگر )و حاصل
میزان به نقدی جزای به آن( قیمت
یکچهارمعوایدحاصلازجرممحکوم
درآمد حساب به باید که میشوند
جمهوری مرکزی بانک نزد عمومی

اسالمیایرانواریزگردد.

ازسوینهادهایبینالمللیمهمترین
ایرادواردبرقانونمبارزهباپولشویی
بودهاست.مجازاتمذکورمتناسب
نظام بر آن اثراتمخرب و باجرم

اقتصادیکشورهانیست.

الزماستبارویکردمجازاتجرم
پولشوییوباتوجهبهاستانداردهای
متناسب المللیمربوطمجازات بین
باآنوضعشودوزمینهبرایاصالح
اینمادهفراهمشود.وبهعنوانجرم
یعنی )serious crime( شدید
4 آن مجازات حداقل که جرمی

سالحبسباشدبهحسابآید

3

محدودبودن
دامنهبندالف
ماده7قانون
مبارزهبا
پولشویی

ماده7ـاشخاص،نهادهاودستگاههای
مشمولاینقانون)موضوعمواد5و6(

برحسبنوعفعالیتوساختارسازمانی
خودمکلفبهرعایتمواردزیر

هستند:الفـاحرازهویتاربابرجوع
ودرصورتاقدامتوسطنمایندهیاوکیل،
احرازسمتوهویتنمایندهووکیلو
اصیلدرمواردیکهقرینهایبرتخلف

وجوددارد.

به را موکل هویت احراز ماده این
مواردیمحدودمیکندکهقرینهبر
ترتیب این به و دارد وجود تخلف
خواهد موردی امری هویت احراز
المللی بین استانداردهای با که بود

موجودسازگارنیست.

»در مذکور} عبارت است مطلوب
تخلف بر ای قرینه که مواردی
بند این  انتهای از دارد«{ وجود

حذفشود.

2-مشکالتاجراییقانونوآئیننامهمبارزهباپولشوییموجوددرایران:

 صرف نظر از کاستی های بیان شده در قوانین ایران عوامل فرهنگی و عدم نهادینه سازی آن در 
سطح جامعه از دیگر موانع اجرایی قانون مبارزه با پول شویی در کشور است، که حتی اجرای قوانین 
موجود در ایران را با چالش مواجه کرده است. فعالیت هاي مبارزه با پولشویي هنوز در تنگناي شبكه 
بانكي حبس شده و با نهادینه سازي آن در سطح جامعه فاصله زیادي دارد. چون بخش عظیمی از 
فعالیت های پولشویی در شبکه بانکی اتفاق می افتد لذا تمركز بحث به شبكه بانكي كشور منعطف 
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شده است. همانطور كه بیان شد در شبكه بانكي كشور، سیزده دستورالعمل اجرایي با عناوین مختلف 
به منظور مبارزه با پولشویی ابالغ شده است.

روح قانون، آیین نامه هاي اجرایي و دستورالعمل هاي مبارزه با پولشویـي در بسیاری از مـوارد 
از جملـه شناسای مشتریان  و ارایـه اطالعات آن ها به مراجـع مشخـص شـده برگرفتـه از اسناد و 
توصیــه هاي بین المللي است و از این نظر مشابهت های زیادی در ایران و کشورهای منتخب مورد 

مطالعه نیز مشاهده می شود.
اما نكته كلیدي و مشكل اصلي موجود در ایران عالوه بر موارد بیان شده كه باعث بدبیني و 
افول جایگاه ایران در این زمینه شده است، فاصله بسیار زیاد بین قوانین و شرایط اجرا است در این 
خصوص جمهوري اسالمي ایران بسیار در معرض ریسك تطبیق قرار داشته و نقاط ضعف فراواني 

در این زمینه وجود دارد.
در نگاهي دیگر مي توان عنوان نمود كه در واقع مجموعه مقررات مبارزه با پولشویي از جمله 
معدود مقررات ابالغ شده به بانك ها است كه اجراي آن صرفًا نیازمند همكاري و توجه بخش صف 
در بانك نیست بلكه تدارك ساز و كارهاي مناسب دیگر نیز در تهیه بستر مناسب در این زمینه الزم 
و ضروري است به عنوان مثال:فضاي حاكم بر روابط بانك ها با مشتریان نیازمند انطباق با ضوابط 
خاص و مشخصي است تا اجراي صحیح این مقررات از سوي یك بانك موجب عدم پذیرش 
مشتریان آن بانك نشود. در این خصوص یكپارچه سازي فرم هاي واریز نقدي و 1CTR، تغییر 
نگرش مردم نسبت به ارایــه اطالعات واقعي به بانك ها، كاهش سطح توقعات خارج از ضوابـط 
مشتـریان از بانك ها، هماهنگ سازي شبكه بانكي كشور و تعیین مرز شفاف بین بازاریابي و مشتري 
مداري با رعایت مقررات و قوانین موضوعه و . . . مي بایست مدنظر قرار گیرد. بدیهي است تلطیف 
فضاي فكري حاكم بر جامعه نیز صرفًا از طریق بانك ها اثرگذار نبوده و نیازمند همكاري گسترده 

سایر نهادهاي ذي ربط مي باشد.
براي تشریح مسائل و مشكالت فوق به چند مثال مهم اشاره مي شود  در این مثال ها هدف آن است 

كه فاصله بین قوانین موجود با شرایط اجرایي آن ها مشخص شود.
• در دستورالعمل شناسایي مشتریان ایراني، بر لزوم شناسایي اولیه كلیه مشتریان در هنگام انجام 
خدمات غیرپایه تأكید شده است. حال چنانچه براساس تعریف، عملیات واریز وجه كم تر از سقف 
مقرر را به عنوان یك خدمت غیرپایه بپذیریم، فضاي حاكم بر روابط بانك با مشتري هنوز احراز 

1-گزارش CTRبهطورکليبیانگرآناستکههرفرديکهمتقاضيواریزوجهنقدبیشازسقفمقررميباشدچونپوليکهبه
همراهداردمستندنشدهوقابلردیابينیست،لذابایددراینگزارش،مشتريبیاننمایدکهاینپولراازکجاآوردهاست.



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال پنجم، شماره هفدهم، پاییز 1392 162

هویت مشتري را در این خصوص نمي پذیرد.  
• در دستورالعمل نحوه گزارش واریز نقدي وجوه بیش از سقف مقرر، بر لزوم ارایه گزارش 
براي مشتریاني كه اقدام به واریز یا انتقال وجه نقد )با همان تعریف خاص خود( مي نمایند، تأكید 
شده است. این گزارش كه به CTR معروف است و از سوي شعب بانك ها باید به واحد مبارزه با 
پولشویي آن بانك ارسال شود به مانند دیگر مواد مقررات، برگرفته از اسناد بین المللي است و ماهیتي 
بسیار ساده دارد. این سؤال كه در قالب فرم مذكور از مشتري پرسیده مي شود در كشورهاي توسعه 
یافته یك سؤال بسیار معمولي است كه هر شخص حقیقي وظیفه خود مي داند كه پاسخ دهد، ولي 
در كشور ما پرسیدن این سؤال ، غیرمعمول و خارج از عرف جلوه یافته و به عقیده بانكداران منجر به 
از دست دادن مشتریان خواهد شد. اوج گرفتن رقابت در شبكه بانكي كشور براي جذب سپرده هاي 
مشتریان به حدي است كه تلطیف فضاي فكري حاكم بر روابط بانك و مشتري در این خصوص 

بسیار دور از ذهن به نظر مي رسد.
• دستورالعمل »نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتري در مؤسسات اعتباري« از جمله 
مقرراتي است كه اجراي آن در فضاي فعلي بسیار دور از ذهن است. از جمله بدیهـي ترین و بزرگ 
ترین مشكالت اجراي آن، یكي عدم وجود ساختار نرم افزاري مناسب براي مشاهده نموداري 
سطح فعالیت مشتري و بازه تعیین كننده حداقل و حداكثر آن است و دیگري عدم ارایه اطالعات 
كافي از سوي مشتریان به بانك ها جهت تعیین سطح فعالیت واقعي ایشان است. این روزها در سطح 
كشور، مردم این گونه مي پندارند كه از یك سري اطالعات شخصي ایشان كه به یك واحد ارایه 
مي دهند، در همه واحدهاي غیر مربوط نیز استفاده مي شود و این طرز تفكر سبب مي شود تا مردم 

اقدام به اظهار واقعیات ننمایند.
مواردي كه عنوان شد تنها بخشي از چالش ها و ایرداتي بود كه گریبانگیر فقط یکی از اشخاص 
مشمول مطروحه در قانون مبارزه با پولشویی یعنی شبكه بانكي كشور براي اجراي صحیح قوانین و 

مقررات مبارزه با پولشویي شده است. 
نتیجه گیری:

1 -طیف وسیعی از مقامات عالی رتبه کشورهای منتخب از جمله باالترین مقامات قضایی، مقامات 
هماهنگ کننده روابط خارجی، مقامات مبارزه با مواد مخدر، جرایم سازمان یافته و پلیس، با شرح 
وظایف مشخص در مراجع مبارزه با پول شویی این کشورها، عضویت دارندکه این خود، فاصله 
بین تصمیمات و اجرا و امکان پیگرد سریع قضایی و تعقیب متهمان را هم در عرصه داخلی و هم 
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خارجی مهیا کرده است.
2 -در قوانین بین المللی به همکاری های بین المللی تأکید ویژه شده است از جمله آن ها فصل 
چهارم کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد )UNODC(است که به همکاری های 
بین المللی در زمینه استرداد، انتقال محکومین، معاضدت قضایی متقابل، تحقیقات مشترک، انتقال 
سوابق کیفری و ... تاکید شده است. در حالی که حتی باالترین مرجع مبارزه با پول شویی کشور 
ما از جمله شورای عالی مبارزه با پولشویی در هیچ کدام از مراجع بین المللی مبارزه با پول شویی 

عضویت ندارد. 
3 -وجود نهادهای بازرسی مستقل عمودی و افقی به ویژه در کشور انگلستان ضمانت اجرایی 

قوانین مبارزه با فساد  را گسترش داده است.
4 -حساب های بیش از 60 هزار شخص حقوقی و 27 میلیون نفرشخص حقیقی در ایران فاقد کد 

و شماره ملی و شماره شناسنامه است.
5 -طیف وسیعی از اشخاص مشمول قانون در قوانین مبارزه با پولشویی کشورهای مورد مطالعه 
در مقایسه با ایران مشاهده می شود که این خود مجراهای تطهیر پول را در این کشورها به شدت 

کاهش داده است.
6 -قوانین مربوط به فعالیت های فرهنگی و فرهنگ سازی در ایران در زمینه مبارزه با پول شویی، 
جایگاهی در قوانین و آیین نامه های موجود در زمینه مبارزه با پولشویی ندارد در حالی که بدون 

فراهم کردن بسترهای فرهنگی، اجرای قوانین موجود نیز ممکن است عملی نباشد.
7 -در قوانین و مقررات پولشویی ترکیه، تایلند و انگلستان، مجازات های وسیعی از جریمه نقدی 
گرفته تا حبس برای اشخاص مشمول و دیگر ارگان های مشخص شده در قانون در صورت تخطی 
از وظایف محوله به آن ها در این قانون، در نظر گرقته شده است و این خود ضمانت اجرایی قوانین 
موجود در این کشورها را نشان می دهد. در حالی که براساس تبصره )3( ماده )4( قانون مبارزه با 
پولشویی ایران مجازات های در نظر گرفته شده اداری و انضباطی بوده و ضمانت اجراهای کیفری 

مانند جزای نقدی و حبس مد نظر قرار نگرفته است.
8 - مـؤسسات مالـی در ایران به صورت جداگانه با دریافت اطالعات مشتریان و ثبت آن ها در 
فـرم های مخصوص، آن ها را به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی خود ارایه می دهند و سیستم 
موجود به صورت جامع نبوده و با سایر انواع بانک ها مرتبط نیست. در حالی که در کشور ترکیه 
سیستم جامع خودکار کنترول گردش عملیات مشتری ها در مؤسسات مالی راه اندازی شده است 
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و با تعریف موارد مشکوک در آن، در صورت وجود موارد مشکوک تعریف شده، سیستم به 
صورت خودکار اطالع رسانی می کند.

9 - با وجود راه اندازی سامانه مدیریت جامع پروژه، صرافی ها و معامالت ملکی به این سامانه 
ملحق نشده اند در حالی که یکی از مکان های تطهیر پول های کثیف این گونه مراکز می باشند.

پیشنهادها:

1 - امکان عضویت مقامات هماهنگ کننده روابط خارجی و قضایی و پلیس کشور با شرح 
وظایف مشخص، در مراجع مبارزه با پولشویی به منظور تسریع پیگرد قانونی اشخاص مجرم و نیز 
شتاب بخشیدن به همکاری های بین المللی در زمینه معاضدت قضایی و همکاری های پلیسی فراهم 

شود.
2 -اصالح قانون به منظور افزایش اشخاص مشمول قانون با ضمانت پاسخ گویی کافی به منظور 

کاهش مکان های تطهیر پول، مورد بررسی قرار گیرد.
3 - به منظور کاهش فاصله بین تصمیم و اجرا، گسترش اختیارات شورای عالی مبارزه با پولشویی 

با ضمانت اجرایی کافی در قانون مورد بررسی مجدد قرار گیرد. 
4 -اصالح قانون و آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی با تعیین مجازات های متناسب نقدی و غیر 
نقدی )از جمله حبس(، برای تخطی کنندگان از وظایف محوله به آن ها در این قانون به منظور 

افزایش ضمانت اجراهای کیفری قانون مزبور مورد بررسی قرار گیرد.
5 -بانک مرکزی نسبت به یكپارچه سازي فرم هاي واریز نقدي و CTR، هماهنگ سازي شبكه 
بانكي كشور و تعیین مرز شفاف بین بازاریابي و مشتري مداري و تعیین تکلیف حساب هایی که فاقد 

کد و شماره ملی می باشد، با رعایت مقررات و قوانین موضوعه اقدام نماید.
6 -اقدامات الزم توسط بانک مرکزی صورت گیرد تا مؤسسات مالی به سیستمی که بر اساس 
قواعد و استانداردهای از پیش تعیین شده ای طراحی شده است، مجهز شوند  به این معنی که معیارها 
و ویژگی هایی که بر پایه آن ها معامله ای مشکوک تلقی می شود، از قبل مشخص و برای سیستم 
تعریف شده باشد و سیستم براساس معیارها و ویژگی های فوق تنظیم و گردش عملیات مشتری ها 
را به طور خودکار کنترل کند تا در صورتی که سیستم، معیارهای مورد نظر را شناسایی کند  به طور 

خودکار اعالم خطر کرده و هشدار دهد.
7 -بر اساس ماده )48( آیین نامه مبارزه با پولشویی،  بانک مرکزی به منظور سهولت دسترسی به 
اطالعات مشتری ها سامانه اطالعات مشتری ها، مشتمل بر اطالعات شماره حساب ها تسهیالت ارایه 



165مطالعه تطبیقی اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه باپولشویی درایران

شده به آن ها و موارد سررسید و معوق شده و محکومیت ها و اطالعات سجلی مربوط  و ... را در 
اسرع وقت راه اندازی نماید.

8 -به منظور فراهم کردن بسترهای فرهنگی، ضمن پررنگ کردن وظایف نهادهای مسوول در 
این زمینه در قانون مبارزه با پولشویی ایران، ساز وکاری ایجاد شود تا رسانه ملي به شناسایي مشکل 
پولشویی بپردازد  و در یك اقدام فرهنگي ابتدا به تجزیه و تحلیل وضع موجود در كشورهاي پیشرفته 
پرداخته و همزمان با بومي سازي موضوع، موارد را به طرق مختلف به مردم آموزش داده شود.                                                            
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The Solutions of Escape from Office Corruption Challenges 
in Tehran Municipality Using Both Structure and Process-

Oriented Approaches

 Beheshteh Tajedin 

Hossein Ojaghi

 In this research by indentifying components of corruption in Tehran municipality tries 
to provide solutions and strategies for reducing corruption. This study pursues this 
question that process of combating corruption and challenging ways to escape in Tehran 
Municipality is how? The theoretical framework used in this study, «Theory of Constraints» 
is that the main idea is based on the bottleneck management. According to this theory, 
the fight against corruption when is responsive to identify bottlenecks corruption in Tehran 
Municipality and focused on those strategies.

In this paper, after defining the corruption and their situation in Iran and other countries is 
referred the role of municipalities in increasing or decreasing corruption and organization 
actions in order to administrative health promotion. Then after identifying bottlenecks 
corruption and process of struggle have referred to the challenges of corruption. The key 
findings of this research are kinds of corruption included   Administrative, economic and 
financial and corruption in tenders and contracts and also impact of internal and external 
factors on process of fighting corruption. For to get rid of the corruption challenge have 
been proposed to create independent organizational structure for administrative health 
promotion in Tehran Municipality and using the Deming cycle of continuous improvement 
as a dynamic model and using both structure and process – oriented approaches

Key Words:Corruption, Health Administration, Tehran Municipality, 
Index, Transparency International Organization
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A Survey Study  of organizational citizenship behavior
 of staff and administrative  Corruption in province

 urmia governmental organization

Farhad Nezhad Irani
Nader bohluly Zynab
Fatemeh Amjadi Kia

Present research has been done with case study of Urmia city’s government agencies 
for survey of relation between staff’s OCB )Organizational Citizenship Behavior) and 
official corruption . In this research with search in existing literature has been used theory 
of Poodsacof and his collaborator’s OCB as theoretical framework for measurement 
of research independent variable and model of  Hasan Habibi’s official corruption as 
theoretical for it’s dependent variable to survey of relation between staff’s OCB and 
official corruption. This is a descriptive study and a Survey-Correlation that including of 
a basic hypothesis and eight  Sub-hypothesis . For this purpose has been designed a 
questionnaire to evaluation of these variables and was distributed among the sample 
composed of 363 individual of Urmia city’s staff of all government agencies that has got 
by Cochron table after confidence of validity and reliability of measuring tools . 

In this research has been used Kolmogorov-Smirnov test to determine procedure of 
data distribution , that results of test show variables tend toward normal distribution , so 
has been used Pearson parametric test to analysis of data. In this research has been used 
Friedman test to ranking of existing variables . Research results show there is significant 
relationship between staff’s OCB and official corruption . The kind of negative relationship 
and it’s intensity differs between different factors. But it has been demonstrated that 
relationship exists in all of cases . Results of Friedman test show amount of this relation 
in order to prioritize. 

Key word:Organizational citizenship behavior , Official corruption inside 
government, Official corruption in relations of government with citizens. 
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Socio-Cultural Pathology of E-Monitoring (The case study 
of National System of Transactions Monitoring of Executive 

Organizations in South Khorasan Province)

Hossein Moradi
Moslem Khosravi Zargaz

National System of Transactions Monitoring of Executive Organizations is one of 
the electronic monitoring systems of General Inspection Organization )GIO), which 
this organization has been faced with some kinds of problems and successes on its 
deployment path. It is clear that the detection of these obstacles and constraints can 
enhance the electronic monitoring efforts in all over the country. Therefore, this research 
aims to leverage a case study in South Khorasan province to do pathology and eliminate 
the socio-cultural barriers of this system. So we used a combinational research method 
)qualitative and quantitative). It means we initially developed a qualitative conceptual 
model based on a broad literature review, and using Delphi technique. Based on this 
model, 9 hypotheses related to socio-cultural obstacles and constraints of electronic 
monitoring systems were designed. These hypotheses were assessed quantitatively by 
designing and running two questionnaires and interviews with managers and experts of 
General Inspection and executive organizations of province and consequently, 5 cases 
of them were proved.

The research results show that the main socio-cultural constraints of the mentioned 
e-monitoring system includes the belief on solemnity in user interface design, 
users› satisfaction ignorance, staff enforcement to use system, the risk of lessening 
responsiveness and responsibility of executive staff, and the diversity and inconsistency 
of mentioned staff›s behavior and culture. Finally, our suggestions to overcome the 
current obstacles were discussed and the future research opportunities were proposed.

Keywords: E-monitoring, Barriers and Obstacles, Socio-cultural Pathology, 
South Khorasan Province, E-government
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Studying and prioritizing effective factors from the perspective 
of clients and staff on the incidence of Administrative corruption 

in municipalities of West Azerbaijan Province

Jafar sadegh  Feizi 

Reza Nabivand Rezaie 

This research’s aim is to identify and prioritizing effective factors on the incidence of 
administrative corruption in municipalities of West Azerbaijan Province. This study 
focuses on these factors and tries to offer appropriate solutions and strategies to 
reduce administrative corruption. This study following this question that human re-
source management system, the municipal legal system, the technology used in 
municipal and environmental factors can affect the amount of administrative cor-
ruption or not. 

Applied and descriptive methods of survey used as the research method. In this 
research, number of employees and clients of municipals of Western Azerbaijan 
Province has been used as the Total size of the community in those cities that have 
governorship. Methods of sampling for this research is simple random. In order to 
study effective factors, questionnaire used and also for answering Likert Point spec-
trum is used. In order to statistically analyze of data, Different statistical tests which 
include t - student test, Friedman test and Xi - Two are used. Test results show that 
all these factors affect the incidence of administrative corruption in the municipali-
ties of West Azerbaijan province. Finally, Effective factors in administrative corrup-
tion are prioritized according to perspective of clients and staff and similar opinions 
of two spectra also measured.

Keywords: Administrative Corruption, Environmental factors, Human 
Resource Management System, municipality’s legal system, Technology 
of services.
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Checking the Effectiveness of Organizational Factors and 

Management in Deviant Behavior  at Work

N.Hassanmoradee
M. Ghodratipoor

Evaluation of the impact of work organization and management of deviant 
behavior is an important issue. It helps to explain the situation to senior 
managers in order to prevent or mitigate such a behavior, planning and decision 
making This study evaluates the impact of organization and management 
)unfair laws, culture, organizational structure, compensation and rewards, 
negative and cynical distrust, and Ambiguity of job performance) working in 
deviant behavior )distraction task, a political diversion, diversion of funds, 
Personal attacks) . Findings of the study, data were collected from a sample of 
170 people from all employees and directors of national retirement in Tehran, 
show distrust of employees, negative and cynical attitudes, the ambiguity of 
job performance, the compensation / remuneration, unfair laws, the greatest 
impact of organizational culture on work behavior is deviant. The main priorities 
proposed for building trust among employees to senior managers to plan and 
identify other risk factors deviant behavior are misleading.

Keywords: Deviant Behavior Work, Organizational Factors and 
Management, Retirement Organizations.
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Administrative review of the health impact on job satisfaction
   (A case study of social organization, Shiraz)

Maryam Nejati

This  research  examines  the  effect  o f organization  health  on  job  
satisfaction  of  the  personal  in  Shiraz  Social  organization  with  statistical  
population   of  450  people.   The number of directors  and personnel  who  
have  high  school  diploma  or  higher  is  170 which  has  been  determined  
by  Morgan  table.   They have been selected through classificatory random 
sampling.  In  this research, two questionnaires  of  organization  health  ) Mc 
cusker)  and  job satisfaction  )JDI)  and  also  SPSS  software were used  
in  order  to  statistical  analysis.   Assumptions   have   been   analyzed   by   
Spearman   Correlation   Test.  
The results  show  that  there  is  a  positive  and  significant  relationship  
between  organization  health  and  job  satisfaction.  Also,  the  findings  
suggest  that  economic  factors  are  the  most  important  factors  influencing  
job  satisfaction  and  lead  to  organization  health  but  social  factors  have 
less  effect  on  job   satisfaction  in  this   organization

 Key Words: Organization Health, Job Satisfaction, Organization
Corruption
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 Comparative Study on Anti-Money Laundering Measures
Iran and selected countries

Hamed Naimipajoh

Ahmad Tavakol Moghadam

 After investigating the concept of monetary laundering, in this 
exclusive report, steps & it’s context, it is payee to survey on the 
regulation and experiences of successful countries against monetary 
laundering. Then after comparing the regulation and experiences 
of successful countries with regulation and experience of Iran we 
analyzed the existing troubles and shortages against monetary 
laundering .The results indicate that except cultures activities and 
not existing of comprehensive electronic systems against monetary 
laundering, shortages of regulation, restricted co- operations with 
international societies, existing places for cleaning the money are 
some of the resins of unsuccessful of Iran against monetary launde

ring.                                      
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