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سخن مدیر مسئول

به نام خالق يکتا

بیست و چهارمین شماره از فصلنامه دانش ارزيابی كه در مقابل ديدگان خوانندگان محترم 
قرار دارد مجموعه ای بالنسبه متنوع از مقاالت اما با محوريت فساد و درستکاری را در بر می گیرد. 
اين دو واژه يعنی فساد در معنايی سلبی و درستکاری در معنايی ايجابی، از جمله دل مشغولی های 
اساسی دو حوزه ی فکری و اجرايی در جوامع امروزی هستند. حوزه های فکری و دانشگاهی 
می كوشند تا اين دو پديده را از زوايای مختلف و در عرصه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگی و سیاسی مورد كندوكاو علمی قرار دهند و فعاالن حوزه های اجرايی، ضمن درگیری 
در میدان عمل با مشکالت و سختی های گاه غیرمنتظره، به دنبال يافتن روش های علمی مقابله 
با فساد و ترويج درستکاری هستند. از اينجاست كه نقش نوشته های كاربردی، كه از يک سو 
دستی در مباحث آكادمیک و از سوی ديگر پا در میدان عمل دارند، آشکار می شود كه چگونه 

می توانند تغذيه كننده هر دو حوزه يادشده باشند. 

شماره حاضر از فصلنامه دانش ارزيابی، كوشیده تا ضمن تلفیق اين دو حوزه، محملی برای 
انديشیدن به اين بحث های علمی و تجربه های عملی را فراهم آورد.

                                                                                         بـمنـه  وكـرمــه 
                                                                                   ناصر سراج                                                                                                                              





مقاالت   علمی
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طراحی مدل بومی مبارزه با فساد اداری در ایران
سعید زرندی1
جواد معدنی2

در حال حاضر بسیاری از كشورها در پاسخ به نیاز شهروندان برای غلبه بر فساد اداری موجود 
در دستگاه های اداری، به صورت مدگونه به سمت تدوين استراتژی های ملی مبارزه با فساد حركت 
كرده اند اما در تعداد كمی از كشورها شاهد موفقیت اين استراتژی ها هستیم. به خصوص در بسیاری 
از كشورها سازمان های بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ضمن ارايه نسخه های 
تجويزی، تغییرات ساختاری را متناسب با اين تغییرات به كشورها تحمیل می كنند. اگر سؤال شود 
جمهوری اسالمی ايران از چه مدلی برای مبارزه با فساد استفاده می كند پاسخ روشنی از طريق مجامع 
دانشگاهی و يا اجرايی به آن داده نمی شود. در اين تحقیق مدلی بومی برای مبارزه با فساد اداری ايران 
ارايه خواهد شد. در ابتدا ادبیات موجود در داخل كشور در حدود 45 پايان نامه و كتاب فارسی و 
بیش از 30 مقاله خارجی مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بومی كردن مدل، قوانین مصوب مرتبط 
با مسأله فساد و سپس نظرات اسالم درخصوص مبارزه با فساد و به خصوص بحث رشوه و در مرحله 
آخر بیانات مقام معظم رهبری در حوزه مبارزه با فساد مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از ادبیات، 
365 شاخص استخراج گرديد كه اين شاخص ها مقدمه ايجاد مدل تحلیلی بودند. با توجه به اين كه 
نگارنده در ضمن استفاده از مدل های موجود به دنبال استفاده از مدل های پیش ساخته نبوده است؛ لذا 
با استفاده از روش تحلیل مضمون كه از روش های كیفی است برای تولید مدل اقدام نمود و مدل با 
4 بعد و 9 مؤلفه رده 1 و 24 مؤلفه رده 2 حاصل شد. در مرحله بعد به منظور سنجش نظر خبرگان 
از پرسش نامه با 81 پرسش استفاده شد. به منظور سنجش روايی مدل از آزمون تحلیل عاملی تأيیدی 

استفاده شد كه رابطه اجزای مدل مورد سنجش و تأيید قرار گرفت.
کلیدواژه: فساد، مبارزه با فساد، مدل بومی، استراتژی.

saeed_zarandi@yahoo.com  -1. استاديار دانشکده مديريت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبايی
javadmadani75@yahoo.com  - 2. كارشناسی ارشد مديريت دولتی دانشگاه عالمه طباطبايی، نويسنده مسئول
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مقدمه 
فساد اداری معضل بزرگ در سازمان های دولتی بسیاری از كشورهای جهان به شمار می آيد. 
در كشورهای درحال توسعه كه كشور ايران نیز ازجمله آنان است،  دولت ها، مسئولیت ها و وظايف 
گسترده ای برعهده دارند و دامنه فعالیت های دولت به مراتب گسترده تر از كشورهای صنعتی 
است و به تعبیر امروزی حجم دولت بسیار زياد است. اين امر همراه با تفاوت های موجود در نظام 
سیاسی، دو دلیل اصلی رواج بیشتر فساد اداری و فاصله گرفتن از سالمت اداری در كشورهای 

روبه رشد است )قلی پور، 1384(.
نتايج پژوهش های انجام شده توسط سازمان شفافیت بین الملل بین 168 كشور در سال 2009 
نشان می دهد، مردم جهان فساد را يک مسأله و مشکل بزرگ می دانند كه به طور گسترده ای 
زندگی آنان را تحت تأثیر قرار داده و از هر ده نفر يک نفر از مردم جهان رشوه پرداخت كرده و 
اين میزان در كشورهای حوزه آسیا  - اقیانوسیه افزايش داشته است )تیرپورت1 ، 2009(. از سوی 
ديگر، به طوركلی تمامی شواهد ذهنی و عینی موجود، حاكی از وجود رابطه منفی فساد و نرخ 
رشد و توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. به عنوان مثال نشان داده شده است كه ساالنه 
دو تا پنج درصد از كل تولید جهان به صورت رشوه ردوبدل می گردد )معصومی نیا و دادگر، 
1383(. يافته های حاصل ازجمله مطالعات انجام شده توسط آقای فرامرز رفیع پور در سال 1385 
كه عالوه بر بررسی علل و عوامل و پیامدهای فساد، به بررسی میزان فساد در ايران و طبقه بندی 
سازمان های مختلف از لحاظ میزان فساد می پردازد، نشان می دهد فساد در بخش دولتی )رشوه 
و پارتی بازی( وجود داشته و نسبت به 5 سال گذشته روند صعودی را طی كرده و میزان فساد 
)میانگین 3/21( در شهرداری ها نسبت به ساير سازمان ها و بخش ها )گمرک، مالیات، حوزه های 
اجرايی و مانند آن( بیشتر است. با توجه به يافته های مطالعه مذكور، شناخت علمی و مبتنی بر شرايط 
زمینه ای علل و عوامل و گلوگاه های فساد نظام اداری كشور و تدوين مدل مبارزه با فساد اداری، 
گامی مؤثر در سامان دهی نظام اداری ايران است كه بايد برداشته شود. شناسايی ابعاد مختلف و 
پیچیده، علل و عوامل متعدد تأثیرگذار و پیامدها و داللت های منتج از فساد، مستلزم انجام مطالعات 
جامع و كاملی است كه دارای ويژگی های ياد شده باشد )الفری2 ، 2004(. آن چیزی كه بعد 
از گذشت سال ها، مشاهده می شود اين است كه ِصرف استفاده از مدل های بین المللی، نتوانسته 
موفقیت تدوين استراتژی ها يا تدوين مدل ها را تضمین كند. آمار و اطالعات و نتايج يافته های 

1. Tireport

2. Lafree
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تحقیقات و نظرسنجی های ملی و خصوصاً بین المللی ازجمله سازمان شفافیت بین الملل و بانک 
جهانی حاكی از آن است كه كشور ايران همانند بسیاری از كشورهای اسالمی به رغم داشتن 
آموزه ها و تعالیم اسالمی، ارزشی و اخالقی در زمینه ی فساد از رتبه و جايگاه مناسبی برخوردار 
نیست و اين امر نشان  دهنده ضرورت انجام اقدامات و سیاست گذاری های كالن برای مبارزه با فساد 
و كاهش شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب است. تبیین جامعه عاری از فساد در سال های 
اخیر مورد تأكید عالی ترين مقامات، سند چشم انداز و برخی از قوانین و مصوبات كشورمان بوده 
است، در اين تحقیق ضمن بررسی مدل های بین المللی و اشاره ای مختصر به داليل ناكارآمدی 
آن ها در حوزه مبارزه با فساد، با بررسی اسناد باالدستی، قوانین مصوب مجلس و نیز سیاست های 

كلی نظام اداری، مدلی بومی برای مبارزه با فساد اداری ايران ارايه خواهد شد.
پیشینه تحقیق

فساد معادل فارسی واژه Corruption است. سازمان شفافیت بین الملل )TI1(  به اختصار فساد 
را: »سوءاستفاده از قدرت اعطا شده برای انتفاع شخصی« تعريف كرده است )النگست2 ، 1998(. 
در قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب هفت آبان ماه سال 1390 مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، فساد را اين گونه تعريف نموده است: »فساد عبارت است از هرگونه فعل 
يا ترک فعلی كه توسط هر شخص حقیقی يا حقوقی به صورت فردی، جمعی يا سازمانی كه 
عمداً و با هدف كسب هرگونه منفعت يا امتیاز مستقیم يا غیرمستقیم برای خود يا ديگری، با نقض 
قوانین و مقررات كشوری انجام پذيرد يا ضرر و زيانی را به اموال، منافع، منابع يا سالمت و امنیت 
عمومی و يا جمعی از مردم وارد نمايد نظیر رشاء، ارتشاء، اختالس، تبانی، سوءاستفاده از مقام يا 
موقعیت اداری، سیاسی، امکانات يا اطالعات، دريافت و پرداخت های غیرقانونی از منابع عمومی 
و انحراف از اين منابع به سمت تخصیص های غیرقانونی، جعل، تخريب يا اختفاء اسناد و سوابق 

اداری و مالی«.
مدل ها و استراتژی های مبارزه با فساد:

برای چندين دهه تحقیقات فساد به طور عمده درمورد داليل فساد و پیامدهای آن و مطالعاتی 
نیز در زمینه طبقه بندی و مدل های پويای فساد متمركز بوده است. از سال 1990 با گسترش ادبیات 
مبارزه با فساد رويکردهای استراتژيک ملی در اين زمینه گسترش يافت. هربرت )1998( شش 
استراتژی را برای مبارزه با فساد مشخص كرده است: استراتژی اقتصادی، آموزشی، فرهنگی، 

بوروكراتیک و سازمانی، سیاسی، سركوب كننده و قضايی. 
يمانی دستا در مقاله ای با عنوان طراحی استراتژی های مبارزه با فساد برای كشورهای درحال توسعه 

1. Transparency International

2. Langseth

 طراحی مدل بومی مبارزه با فساد اداری در ایران
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)مطالعه موردی: كشور اريتره( كه برگرفته از پايان نامه دكتری وی است، استراتژی های مبارزه با 
فساد را در 4 حوزه تبیین می نمايد كه عبارت اند از: اصالحات بازار/ اقتصادی؛ اصالحات 
ارتقای  اصالحات  و  پاسخگويی؛  شفافیت/  ارتقای  اصالحات  اداری؛  بوروكراتیک/ 

پاسخگويی سیاسی )دستا1 ، 2004(.
 مونیکا دورهوی در پايان نامه دكتری خود با عنوان »شاخص ارزيابی مبارزه با فساد: ضمن مرور 
تطبیقی از استراتژی های مبارزه با فساد 15 كشور اروپای مركزی و شرقی«، به ارايه شاخص هايی 
می پردازد كه میزان جامعیت استراتژی های مبارزه با فساد در كشورها را در 3 بازه زمانی 1995، 
2002 و 2003 اندازه گیری می كند. تفاوت اين تحقیق با تحقیقات گذشته در اين است كه 
آن ها بر روش های كیفی استوار بودند ولی در اين تحقیق، محقق به صورت كامل از متد كّمی 
استفاده كرده است. در قسمت اول اين تحقیق، بر 9 حوزه خط مشی گذاری تمركز شده است كه 
نمونه هايی از آن ها عبارت اند از: استراتژی مبارزه با فساد همه گیر، خط مشی های مبارزه با فساد، 
تأمین مالی احزاب سیاسی، پايش اموال، تعارض منافع، آزادی اطالعات، تأمین و تدارک بخش 
عمومی، نظارت و كنترل مالی و معافیت و ايمنی. همچنین در بخش دوم، اقدامات مبارزه با فساد 
در زيربخش های دولت بررسی می گردد كه حوزه اجرايی، خدمات مدنی، قانون گذاری و امور 

قضايی را دربر می گیرد )دورهوی2 ، 2005(. 
انور شاه )2006( در مطالعاتی كه برای بانک جهانی انجام داد اعالم كرد هر عمل فاسد سه 
عامل دارد: شخصی كه عمل فاسد را انجام می دهد، شخصی كه فعاالنه يا غیرفعاالنه در عمل 
فاسد مشاركت دارد و فرد  يا گروه بزرگی از افراد كه هزينه های آن فساد را حتی اگر از آن آگاه 
نیستند، پرداخت می كنند. برای اين كه استراتژی ضد فساد بتواند موفق باشد می بايست هر يک از 
عامالن، انگیزه خود را درک كرده و با وارد شدن در فرآيند تحلیل هزينه و سود )كه عامل ها آن 
را بر عهده دارند( عوامل پايه و اساس آن انگیزه را تغییر دهند. انور شاه بیان می كند كه آن كشورها 
با فساد باال، كیفیت پايین حکمرانی را دارند، آن هايی كه از نظر فساد متوسط هستند يک حکمرانی 
نسبی و آن هايی كه فساد پايین دارند يک دولت و حکمرانی خوب دارند )شاه و هوثر3 ، 2000(. 
هوپ4  )1999(، »ضمن تحلیل موفقیت های نسبتاً كمیاب و شکست های بی شمار از تالش های 
ضد فساد در كشورهای مختلف، چندين عنصر كلیدی را كه مانع از موفقیت و پیشرفت است را 

1. Desta

2. Dorhoi

3. Shah & Huther

4. Hope
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شناسايی می كند: محدوديت قدرت حاكم به دلیل وجود بوروكراسی فاسد، فقدان رهبری مؤثر 
و عدم تعهد رهبران، اتکای بیش ازحد بر راه حل ها و چاره های قانونی، فقدان كانون ويژه و قابل 
دسترس، ناكامی در يافتن همکار در خارج از دولت )استفاده از حمايت جامعه ی مدنی، بخش 

خصوصی و...(.«
آنچه از لحاظ فرايندی می توان از ادبیات مبارزه با فساد اداری استخراج نمود، چهار مرحله 
اصلی شامل تشخیص، تجويز، پیاده سازی و ارزيابی است كه استراتژی استخراجی در اين مقاله 

مربوط به بخش تجويز است.
شکل ۱- مدل جامع مبارزه با فساد اداری از نگاه فرایند مبارزه

 

4 

زه یاک از عاامنن، ان یهر  بایستمیضد فساد بتواند موفق باشد  استراتژی کهاین ی. براکنند، پرداخت میستندیاگر از آن آگاه ن یحت
 ( عوامل پایه و اساا  آن ان یازه راآن را بر عهده دارند هاعاملکه )نه و سود یل هزیند تحلیخود را درک کرده و با وارد شدن در فرآ

که از نظر فسااد متوساه هساتند  هاییآنرا دارند،  ین حکمرانییت پایفیک ،فساد باالکه آن کشورها با  کندمیان یر دهند. انور شاه بییتغ
 . (2000، 1)شاه و هوثر خوب دارند یک دولت و حکمرانیدارند  نییکه فساد پا هاییآنو  ینسب یک حکمرانی

مختلا،،  یشاورهاکفسااد در  ضد هایتنشاز  شماربی هایشکستاب و یمکنسبتاً  یهاتیل موفقیتحلضمن » (،1999) 2هوپ
 یراساکروول وجاود بیادلباه حاکمت قدرت یند: محدودکیم ییرا شناسا استشرفت یت و پیرا که مانع از موفق یدیلکن عنصر یچند
 ،ژه و قابال دساتر یاانون وکافقادان  ،یقانون یهاو چاره هاحلراهبر  ازحدبیش اتکای ،و عدم تعهد رهبران مؤثر یفقدان رهبر ،فاسد
 «.و...( ی، بخش خصوصیمدن یت جامعهیاافتن همکار در خارج از دولت )استفاده از حمیدر  یامکنا

، باا فسااد اداری اساتخراج نماود، چهاار مرحلاه اصالی شاامل تشاخی ، ت اویزاز ادبیات مبارزه  توانمیآنچه از لحاظ فرایندی 
 .استمقاله مربوط به بخش ت ویز که استراتژی استخراجی در این  استو ارزیابی  سازیپیاده

 مبارزه. فرایند نگاه از اداری فساد با مبارزه جامع مدل -1شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
1. Shah & Huther 
3. Hope 

 مدل جامع مبارزه با فساد اداری

مرحله دوم:  مرحله اول: تشخیص
 تجویز

 مرحله سوم:
 سازیپیاده

مرحله چهارم: 
 ارزیابی

مدل ماتریس  چرایی چیستی
 تجویزی
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 پیامدهای فساد

 وضعیت مطلوب مرحله کار وضعیت موجود

ضرورت بومی سازی مدل های مبارزه با فساد
در طول دو دهه آخر قرن بیستم، نظريه و عملکرد اقتصاد توسعه تحت تأثیر مجموعه ای از 
سیاست ها قرار داشته است كه جان ويلیامسون آن ها را اجماع واشنگتنی نامید. اين سیاست ها 
در آمريکای التین به سیاست های نئولیبرالیسم معروف اند اما بسیاری از صاحب نظران آن ها را 
سیاست های بازار باز می نامند. اين سیاست ها بر 10 عنوان بنا شده كه مهم ترين آن ها را می توان 
به سیاست های آزادسازی تجاری، مقررات زدايی و خصوصی سازی جمع بندی كرد. اتخاذ اين 

طراحی مدل بومی مبارزه با فساد اداری در ایران
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سیاست ها از 1980 به بعد پیش شرط الزم برای دريافت وام از بانک جهانی و صندوق بین المللی 
پول به شمار می رفت؛ اما نکته حائز اهمیت در اجرای اين سیاست ها اين است كه چنین فرض 
می شده است كه مسايل نهادی، شرايط اجتماعی و سیاسی مطلوب بوده يا در فرايند اجرای اين 
سیاست ها خود را سازگار كرده اند؛ اما در عمل كشورهايی كه اين سیاست ها را دنبال كرده اند به 
دلیل فقدان زيرساخت های اقتصادی، حقوقی، قضايی و ديگر نهادهای الزم با مشکالتی مواجه 

بوده اند و بعضاً دچار انصراف شده اند )يوسفی، 1388(.
توجه به رويکردهای بومی در بسیاری از كشورها مدنظر قرار گرفته و از سال 1386 گفتمان 
جديدی توسط رهبر معظم انقالب اسالمی در ايران مطرح شد كه به نوعی پاسخ به ناكارآمدی های 
قبلی و ضرورت توجه به رويکردهای اسالمی و ايرانی در طراحی مدل های توسعه داشت. اين 
الگو، الگويی مقید از »توسعه« را دنبال می نمايد. قید اسالمی بودن، به طور اجمالی چند شاخص 
اصلی را در توسعه ايجاد می كند و قید ايرانی بودن از توتالیته ی مدل توسعه ی غربی كاسته و به 
بومی شدن الگوی پیشــرفت می انجامد. در استراتژی های مبارزه با فساد ارايه شده توسط بانک 
جهانی و صندوق بین المللی پول نیز هم گام با اين سیاست های توسعه ای، راهکارهای مشابهی را 
ارايه داده  كه در بسیاری از كشورها با عدم توفیق روبه رو بوده اند. لذا در پاسخ به ناكارآمدی 
مدل های مبارزه با فساد ارايه شده توسط نهادهای بین المللی، طراحی مدل های بومی مبارزه با فساد 

ضروری است.
برای استخراج شاخص های بومی راه های زير مدنظر قرار گرفت:

* استخراج شاخص از ادبیات تحقیق كه در داخل كشور منتشرشده، دارای سطح ملی بوده و به 
مسأله فساد به صورت چندبعدی توجه شده باشد.

* بیانات مسئوالن ارشد نظام كه بیانگر سیاست های نهفته در پس ذهن آن ها است كه در اين 
تحقیق به طور خاص بیانات مقام رهبری مورد بررسی قرار گرفته است.

* اسناد فرادستی و قوانین و مستندات كه بر مسأله مبارزه با فساد اثرگذار است كه به طور خاص 
قانون اساسی، سند چشم انداز، قانون برنامه پنجم و سیاست های كلی نظام اداری كشور مورد توجه 

قرار گرفته است.
* قوانین مرتبط با حوزه مبارزه با فساد در كشور

الزم به ذكر است اين شاخص ها در كنار مطالعه ی وسیعی كه به طور تطبیقی از ساير كشورها 
انجام شده است در طراحی مدل استفاده خواهند شد.
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شاخص های مبارزه با فساد در بیانات رهبری
پس از جستجوی متعدد توسط محقق تنها دو تحقیق يافت شد كه فساد را از نظر مقام معظم 
رهبری بررسی كرده بودند. اولین تحقیق با عنوان »مبارزه با فساد از ديدگاه رهبری« كه از سوی 
مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در سال 1384 انجام شده است و در دومین تحقیق 
پايان نامه كارشناسی ارشد حسین صفايی با عنوان »مبارزه با فساد از ديدگاه مقام معظم رهبری« 
است  كه با استفاده از روش داده بنیاد، نسبت به كدگذاری بیانات مقام معظم رهبری پرداخته اند. ده 
دسته كد شناسايی شدند كه اين 10 دسته عبارت اند از: منشاء فساد، پیامد فساد، پیامد مبارزه با فساد، 
مُفسد، فرآيند مبارزه با فساد، موانع مبارزه با فساد، مصاديق سالمت در دستگاه ها، مصاديق فساد در 
دستگاه ها، استراتژی مبارزه با فساد و راهکارهای ايجاد سالمت كه از اين دو تحقیق شاخص هايی 

كه بر جنبه های راهبردی مبارزه با فساد تأكید داشتند انتخاب گرديد.
بررسی قوانین مبارزه با فساد در ایران

در اسناد فرادستی كشور به عنوان خط مشی های فراگیر و هادی )قانون اساسی، بیانات امام راحل، 
ديدگاه مقام معظم رهبری، سند چشم انداز بیست ساله، سیاست های كلی ناظر بر برنامه های توسعه(، 
به موضوع مبارزه با فساد )پیشگیری، مراقبه و مقابله با فساد( برای داشتن نظام اداری سالم و عاری از 
فساد، به انحای مختلف اشاره شده است. ازجمله در اصول 3، 8،  43، 49، 55، 76،  77، 90، 110،  
141، 173، 174، به كنترل و نظارت بر دستگاه های اجرايی و مبارزه با فساد، تباهی، انحصارطلبی، 
رشوه، اختالس و ... تصريح شده است )قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران، 1368( در سند 
چشم انداز، به عنوان هدف آرمانی منبعث از قانون اساسی، سالمت و از بین بردن فساد به عنوان يک 
آرمان مطرح شده كه كشور می بايد در طی چهار برنامه توسعه به اين آرمان دست يابد »جامعه 
ايران در افق سند چشم انداز، چنین ويژگی هايی خواهد داشت: برخوردار از سالمت، رفاه، امنیت 
غذايی، تأمین اجتماعی، فرصت های برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دوراز 
فقر، فساد، تبعیض و بهره مندی از محیط زيست مطلوب«)متن سند چشم انداز جمهوری اسالمی 

ايران در افق 1404،1384(.
به همین دلیل در سیاست های كلی برنامه های مختلف و به ويژه برنامه چهارم و پنجم توسعه ابالغی 

از طرف مقام معظم رهبری، در چندين بند به طور صريح به موضوع مبارزه با فساد تأكید شده است:
 - تالش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ايجاد فرصت های برابر و ارتقای شاخص هايی از 

قبیل آموزش، سالمت، تأمین غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.
- اصالح نظام اداری و قضايی به منظور: افزايش تحرک و كارايی، بهبود خدمت رسانی 
به مردم، تأمین كرامت و معیشت كاركنان، به كارگیری مديران و قضات اليق و امین و... )متن 

سیاست های كلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسالمی ايران(

طراحی مدل بومی مبارزه با فساد اداری در ایران
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عالوه بر موارد فوق در قوانین موضوعه داخلی ازجمله قانون رسیدگی به تخلفات اداری 
1372، قانون منع اخذ پورسانت در معامالت خارجی، قانون ممنوعیت تصّدی بیش از يک شغل و 
نیز قانون ارتقای سالمت اداری و مبارزه با فساد 1390 نیز شاخص های مبارزه با فساد اداری بررسی 

و استخراج گرديد.
مبارزه با فساد از منظر اسالم

با بررسی آرای فقهی علما و فقهای شیعی دريافتیم كه چه فقهای متقدم و چه فقهای متأخر 
همگی بر حرمت رشوه در حکم و قضا اتفاق نظر دارند و بسیاری از علما نیز لفظ رشوه را بدون 
ذكر »فی الحکم« عنوان كرده اند كه اين حرمت رشوه را در غیر حکم و قضا می رساند. در میان 
فقهای اهل تسنن نیز فقهای مذاهب چهارگانه، رشوه را اخذ مال به قاضی برای ابطال حق يا احقاق 
باطل می دانند و بر حرمت آن اتفاق نظر دارند. فقهای فقه شافعی و حنبلی با ذكر حديثی از ابن عمر 
كه راشی و مرتشی و  - درموردی ديگر  - رائش را مورد لعن قرار داده است، دلیل حرمت رشوه 
را عنوان كرده اند. بزرگان هر چهار مذهب فقهی اعطای هديه يا رشوه ای را كه برای تحصیل حق 
باشد جايز می دانند. البته همگی هديه ای را كه به واسطه آن قاضی برخالف معمول قضاوت كند 
حرام می دانند چون از مصاديق رشوه است و برخی نیز آن را سحت می دانند. اخذ رشوه از سوی 
مرتشی حرام است چه به حق حکم كند چه به باطل؛ و اين مطلبی است كه علمای فقه شیعه و 
سنی در آن اختالف رأی ندارند و بسیاری علما از كلمه »مطلقاً« برای حرمت اخذ رشوه استفاده 
كرده اند. درمجموع 365 شاخص از ادبیات شناسايی شد كه 100 مورد آن برگرفته از سخنان 

رهبری و قوانین باالدستی نظام بوده است.
شکل 2- منابع استخراج شاخص های مؤثر در طراحی مدل بومی مبارزه با فساد اداری
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روش شناسی تحقیق:
برای استخراج مدل از روش كیفی تحلیل مضمون استفاده شد و مدل حاصل با روش كّمی 
معادالت ساختاری تحلیل عاملی تأيیدی با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد تأيید مجدد قرار گرفت.

روش جمع آوری اطالعات:
به طوركلی روش های جمع آوری اطالعات به دو بخش كتابخانه ای و میدانی قابل تقسیم است

* در بخش كتابخانه ای، اطالعات مربوط به پیشینه ادبیات و مبانی نظری تحقیق با مطالعه 
كتاب ها، مجالت، پايان نامه ها و اطالعات اينترنتی جمع آوری شده است و نتايج تحقیق كه 365 

شاخص بود با استفاده از روش تحلیل مضمون به مدل پیشنهادی تبديل گرديد.
* در بخش میدانی تحقیق، برای بررسی عوامل مؤثر بر مبارزه با فساد اداری از روش پرسشنامه 

استفاده شده است.
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 های مؤثر در طراحی مدل بومی مبارزه با فساد اداریمنابع استخراج شاخص -2 شکل
 

 
 ق:یتحق یشناسروش

 یل علاملیلتحل یمعلادت  سلااتار یل مضمون استفاده شد و مدل حاصلل بلا روش کم لیتحل یفیاستخراج مدل از روش ک برای
 مجدد قرار گرفت. تأییدزرل مورد یل افزارنرمبا استفاده از  تأییدی
 اطالعات: آوریجمعروش 

 استم یقابل تقس یدانیو م ایکتابخانهاطالعا  به دو بخش  آوریجمع هایروش طورکلیبه
  و اطالعلا   هاناملهپایان، مجال ، هاکتابق با مطالعه یتحق ینظر یا  و مبانینه ادبیشیاطالعا  مربوط به پ ،ایکتابخانهدر بخش

ل یتبلد یشلناادیل مضلمون بله ملدل پیلشااص بود با استفاده از روش تحل 365ق که یج تحقینتا و است شده آوریجمع ینترنتیا
 د.یگرد

 است شده رسشنامه استفادهاز روش پ یبر مبارزه با فساد ادار مؤثرعوامل  یبررس برای ق،یتحق یدانیدر بخش م. 
 قیمراحل انجام تحق -3 شکل

 
 
 
 
 
 
 

  

شااص 120
245+داالی
اارجیشااص 

نامه ها و پایان
داالیمطالعا  

سخنان مقام معظم 
رهبری

باتدستیقوانین

ارزشیمطالعا  
ناادهایتحقیقا 
و افراد دولتی

دانشگاهی
نامه هاپایان 

یالمللبیناایسازمان

تطبیقیمطالعه 
کشورها

 شاخص از ادبیات 365استخراج 

 مضمونتحلیل  -روش کی 

 استخراج مدل

 رابطه تأیید برای ساختاری معادالت سازیمدل – کمی روش
 کیفی روش در شده استخراج مدل

مروری بر تحقیقات مرتبط با تحلیل مضمون
مضمون يا تم، بیانگر چیز مهمی در داده ها در رابطه با سؤاالت تحقیق است و تاحدی معنی و 

مفهوم الگوی موجود در مجموعه ای از داده ها را نشان می دهد )براون و كالرک1 ، 2006(.
تحلیل مضمون، طیف گسترده ای از روش ها و فنون را دربر می گیرد. در فرايند تحلیل مضمون 
با توجه به اهداف و سؤاالت تحقیق می توان از روش های تحلیلی مناسب آن استفاده كرد. در اين 
بخش، چهار روش كاربردی مناسب در تحلیل مضمون كه گاهی روش های جايگزين تحلیل 
مضمون نیز عنوان می شوند، مطرح گرديده است كه عبارت اند از: كاربرد نرم افزارهای رايانه ای 

1. Brown & Clarck
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در تحلیل مضمون، قالب مضامین، ماتريس مضامین، شبکه مضامین، تحلیل مقايسه ای كه در اين 
تحقیق از روش قالب مضامین استفاده شده است.

توضیح روش قالب مضامین
يکی از ابزارهای مناسب در تحلیل مضمون، تحلیل قالب مضامین1 است. قالب مضامین معموالً 
در تحقیقاتی به كار می رود كه تعداد متون و داده های مورد بررسی آن ها زياد باشد )مثالً 10 تا 30 
منبع( اين فن كه نخستین بار توسط كینگ )1998( معرفی گرديد، فهرستی از مضامین شناسايی 
شده در ادبیات نظری و يا استخراج شده از متن داده ها را به صورت درختی و سلسله مراتبی نشان 
می دهد. ويژگی كلیدی اين فن، سازمان دهی سلسله مراتبی مضامین و گروه بندی مضامین سطوح 
پايین تر در قالب خوشه ها و ايجاد مضامین سطح باالتر از آن ها است. پژوهشگر می تواند برای 
سازمان دهی مضامین شناسايی شده از چهار يا پنج سطح استفاده كند. پس از ايجاد قالب مضامین، 
اين قالب به طور پیوسته مورد بازبینی و اصالح قرار می گیرد تا جايی كه درک كاملی از متن مورد 
بررسی برای پژوهشگر فراهم گردد. برای اصالح قالب مضامین می توان مضمونی را حذف و 
يا مضمون جديدی را اضافه نمود؛ همچنین می توان قلمرو يک مضمون و سطح و جايگاه آن 
در سلسله مراتب را تغییر داد. در صورتی می توان ادعا نمود كه قالب مضامین، نهايی و تکمیل 
شده است كه اوالً همه داده ها كدگذاری شده باشند، ثانیاً حداقل دو بار داده های كدگذاری 
شده مطالعه گردد و ثالثاً نظر دو يا چند نفر خبره درخصوص سلسله مراتب مضامین پرسیده شود 
)كینگ، 2010(. در اين تحقیق با بررسی ادبیات داخلی و بین المللی 365 شاخص شناسايی شد و 
از 365 شاخص استخراج شده 24 مضمون اساسی، 9 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر 

استخراج گرديد.
شکل 4- رابطه ی اجزای مدل

 

• 36
شاخص استخراج شده از 5
ادبيات 

• 24
مضمون اساسي

• 9
مضمون سازمان دهنده

• 4
مضمون فراگير

برای نشان دادن مضامین استخراج شده از روش ماتريس زير استفاده شده است. هر مضمون 
فراگیر متشکل از چند مضمون سازمان دهنده و هر مضمون سازمان دهنده متشکل از چندين 

1. Template Analysis
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مضمون اساسی است. آنچه در اين تحقیق در نظر گرفته شده مضامین فراگیر معادل ابعاد و مضامین 
سازمان دهنده معادل مؤلفه ها و مضامین اساسی معادل شاخص ها در نظر گرفته شده است.

شکل 5- نحوه ی شکل گیری مدل با استفاده از مضامین

 

مدل مبارزه با فساد 
اداري

1مضمون فراگير

مضمون سازمان 
1دهنده 

1مضمون اساسي

2مضمون اساسي

3مضمون اساسي مضمون سازمان 
2دهنده 

2مضمون فراگير 

مضمون سازمان 
3دهنده 

مضمون سازمان 
4دهنده 

طراحی پرسشنامه
با طراحی پرسشنامه تالش می شود تا ابزار مناسبی برای گردآوری داده ها طراحی شود و با 
انتخاب نمونه آماری از بین جامعه آماری تحقیق، داده های عینی مورد نیاز جمع آوری گردد. 
پرسشنامه طراحی شده متشکل از 81 شاخص است. سؤاالت پرسشنامه از نوع بسته بوده و از طیف 
5 گزينه ای لیکرت استفاده شده است. در سمت راست، اهمیت شاخص در مبارزه با فساد سنجیده 
شده است و در سمت چپ وضع موجود شاخص مورد ارزيابی قرار خواهد گرفت. روش توزيع 
و جمع آوری پرسشنامه ها، روش اينترنتی )پست الکترونیکی( و بعضاً مراجعه حضوری بوده است. 
برای تأيید اجزای مدل كه توسط روش تحلیل مضمون شناسايی شد از روش مدل سازی معادالت 

ساختاری با نرم افزار لیزرل استفاده گرديده است. 
جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری:

پس از انجام پیش آزمون، پرسشنامه تحقیق در بین برگزيدگان جامعه ی آماری توزيع شد. 
جامعه آماری تحقیق حاضر كارمندان بازرسی و نظارت، حراست و مديران اجرايی دستگاه های 
اجرايی منتخب و تعدادی از اساتید دانشگاه آشنا به بحث مبارزه با فساد اداری هستند. با استفاده از 
فرمول زير در نمونه گیری و با قرار دادن مقادير زير، حجم نمونه برآورد شده 60 نفر است. برای 
نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است. براساس قانون مديريت خدمات 

طراحی مدل بومی مبارزه با فساد اداری در ایران
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كشوری وزارتخانه های ايران را می توان به گروه حاكمیتی، گروه اجتماعی- فرهنگی، گروه 
خدماتی و گروه اقتصادی تقسیم كرد كه در اين  بین چون بخش های داخل و خارج از دولت بايد 
مدنظر قرار گیرد؛ در حوزه ی نظارت عالوه بر ناظران مستقر در دولت، از نهادهايی چون سازمان 
بازرسی و ديوان محاسبات نیز استفاده خواهد شد. برای گروه اقتصادی بانک های كشاورزی و 
ملی از گروه بانک ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب شدند، وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات از گروه خدماتی انتخاب گرديد و در گروه حاكمیتی، معاونت منابع انسانی رياست 
جمهوری و تعدادی از كاركنان سازمان بازرسی كل كشور انتخاب شدند. حوزه نظارت، مديران 
و كارشناساِن تخلفات اداری، حراست و بازرسی دستگاه های مركزی در شهر تهران و همچنین 
اساتید دانشگاه مسلط به اين حوزه را نیز مدنظر قرار خواهد داد. الزم به ذكر است اين طرح 
تحقیقاتی دريکی از نشست های تخصصی مركز آموزش مديريت دولتی كه با حضور نمايندگان 
هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه ها بود نیز ارايه و پرسشنامه ای نیز برای اعضا مدعو 

ارسال شد كه مجموعاً 90 پرسشنامه توزيع و 66 پرسشنامه عودت شد.
محاسبه روایی و پایایی پرسشنامه

برای محاسبه روايی از روايی صوری استفاده شد و 15 نفر از خبرگان، سؤال های پرسشنامه را 
بررسی و ارتباط آن را بررسی نمودند و برای بررسی پايايی پرسشنامه از ضريب آلفای كرونباخ 

استفاده شد كه كلیه ضرايب باالتر از 0/7 محاسبه گرديد.
سؤاالت تحقیق:

مدل بومی مبارزه با فساد اداری ايران دارای چه اجزايی است؟  .1
آيا بین ابعاد و شاخص های مبارزه با فساد برگرفته از روش تحلیل مضمون از لحاظ آماری   .2

رابطه ی معناداری وجود دارد؟
پاسخ به سؤال اول:

با عنايت به اين كه در طرح حاضر، شاخص ها از ادبیات استخراج شد، برای كدبندی از 
روش تحلیل مضمون استفاده گرديد و از اين مرحله به بعد فرايند كدگذاری توصیفی و تفسیری 
شاخص های استخراج شده، آغاز گرديد. ضمن كدگذاری، برخی از مضامین اصلی شناسايی 
شدند. سپس اين مضامین در قالب مضامین سازمان دهنده و در نهايت مضامین فراگیر طبقه بندی 
گرديد. الزم به ذكر است كه يادداشت برداری و ثبت انديشه ها و تفسیر داده ها در طول مراحل 
مختلف كدگذاری انجام می شود كه به استخراج مدل كمک خواهد كرد. با بررسی ادبیات 
داخلی و بین المللی 365 شاخص شناسايی شدند كه از 365 شاخص استخراج شده ابتدا 24 
مضمون اساسی و سپس 9 مضمون سازمان دهنده با استفاده از روش قالب مضامین شناسايی و 9 

مضمون نهايی در قالب 4 مضمون فراگیر جمع بندی شد.



17

جدول ۱- فراوانی مضامین سازمان دهنده

 سازمان دهندهن یمضام  ن سازمان دهندهیمضام 

 یآموزش عموم ۲3 ایحرفهتوسعه اخالق  ۲۶
 یاخالق بسترسازی 8 در دولت یتوسعه نوآور 9

 به اطالعات یدسترس 7 تیشفاف ۲5

 سالمی اسیرقابت س ۶ پذیرآسیبنقاط  ییشناسا 5

 یمشارکت عموم 15 یعدالت اقتصاد 4
 رانیمد ییپاسخگو 14 عزم رهبران به مبارزه با فساد ۲

 بر اخالق یمبتن یمنابع انسان نظام ۲1 ن مبارزه با فسادیقوان 19

 یاخالق فرد یارتقا 15 هاسیاست یکپارچگیو  ییراستاهم 13

 ندهایاصالح ساختار و فرا 19 نظارت مستمر 7

 وکارکسب یاصالح فضا 17 ینظارت ینهادها ۲5

 یانسان یروین یبهساز 14 ینظارت مدن ۲9

 د مجازاتیتشد 1۶ ییند قضایاز فرا ییزدااستیس 9

 هادادگاه یکارآمد 8  

 المللیبین ییقضا هایهمکاری 15  
 

پاسخ به سؤال 2: 
به منظور سنجش مجدد مدل استخراج شده، از روش تحلیل مضمون با استفاده از پرسشنامه ای 

با 81 شاخص استفاده شد كه بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم و از اهمیت هر عامل سؤال گرديد.

شکل 5- مدل بومی مبارزه با فساد اداری
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 مدل مبارزه با فساد اداری

ثر نظام برخورد مؤ پیشگیری اجتماعی نظارت کارآمد پیشگیری نهادی
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 سازمان دهندهن یمضام  ن سازمان دهندهیمضام 

 بر اخالق یمبتن یمنابع انسان نظام 21 ن مبارزه با فسادیقوان 19

 یارتقا اخالق فرد 15 ینظارت ینهادها 8
 ندهایاصالح ساختار و فرا 19 هاسیاست یکپارچگیو  ییراستاهم 13

 وکارکسب یاصالح فضا 17 نظارت مستمر 7

 یانسان یروین یبهساز 14 ینظارت ینهادها 17
 د مجازاتیتشد 16 ینظارت مدن 29

 هادادگاه یکارآمد 8 ییند قضایاز فرا ییزدااستیس 9

 المللیبین ییقضا هایهمکاری 15  
 ایحرفهتوسعه اخالق  8  

ش اخ   81ب ا  ایپرسش نامهل مض مون ب ا اس تهاده از ی سنجش مجدد مدل استخراج شده از روش تحل منظوربه :2 سؤالپاسخ به 
 .دیگرد سؤالت هر عامل یو از اهم میکرت تنظیاس لیمقد که بر اساس شاستهاده 

 
 اداری فساد با مبارزه بومی مدل -5 شکل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ض ریب زیر دیاگرام. گرفتند صورت زیر هایتحلیل و آزمون ،Lisrel افزارنرم از استهاده با ،یرساختا تالدمعا لمد تحلیل برای
 نیک ویی ش اخ ) X2 ،GFI ش امل م دل مناس ب برازش یهاشاخ  .دهدمی نشان را حاضر پژوهش مدل معناداری عدد و استاندارد
( ماندهباقی دوم توان میانگین ریشه) RMR و( ایمقایسه برازش شاخ ) CFI ،(برازش نیکویی شده تعدیل شاخ ) AGFI ،(برازش
 90 از بیشتر CFI مقدار باشد، 3 از ترکم( df) آزادی درجه به X2 نسبت که است برخوردار مناسب برازش از مدل صورتبدین. است
 (.1388 کالنتری،) باشد 08/0 از ترکم RMSEA مقدار و درصد 80 از بیشتر AGFI، GFI مقدار درصد،
. اس ت 44/2 ب ا براب ر( df) آزادی درج ه ب ه X2 مق دار و 046/0 برابر RMSEA مقدار ،دهندمی دیاگرام زیر نشان که طورهمان
 .دارند ساختاری مدل مناسب برازش از نشان که است 96/0 و 95/0 ،98/0 با برابر ترتیب به GFI و CFI، AGFI شاخ  مقدار

طراحی مدل بومی مبارزه با فساد اداری در ایران
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برای تحلیل مدل معادالت ساختاری، با استفاده از نرم افزار Lisrel، آزمون و تحلیل های زير 
صورت گرفتند. دياگرام زير ضريب استاندارد و عدد معناداری مدل پژوهش حاضر را نشان 
 AGFI ،)شاخص نیکويی برازش( X2، GFI می دهد. شاخص های برازش مناسب مدل شامل
)شاخص تعديل شده نیکويی برازش(، CFI )شاخص برازش مقايسه ای( و RMR )ريشه میانگین 
توان دوم باقی مانده( است. بدين صورت مدل از برازش مناسب برخوردار است كه نسبت X2 به 
درجه آزادی )df( كم تر از 3 باشد، مقدار CFI بیشتر از 90 درصد، مقدار AGFI، GFI بیشتر از 

80 درصد و مقدار RMSEA كم تر از 0/08 باشد )كالنتری، 1388(.
همان طور كه دياگرام زير نشان می دهند، مقدار RMSEA برابر 0/046 و مقدار X2 به درجه 
آزادی )df( برابر با 2/44 است. مقدار شاخص CFI، AGFI و GFI به ترتیب برابر با 0/98، 0/95 

و 0/96 است كه نشان از برازش مناسب مدل ساختاری دارند.
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تمایز با مطالعات پیشین
 از 43 تحقیق فارسی بررسی شده 24 تحقیق در سطح ملی بوده كه 12 مطالعه آن به تأثیر يک 

متغیر خاص و فساد مربوط است مانند حقوق  - پورسانت و 9 مطالعه بر علل اشاره داشته اند.
 4 مطالعه كه دو مورد آن دارای مدل يکسانی است هم جنبه ملی داشته، هم به دنبال ارايه راهکار 
بوده و هم بر چند بعد تمركز داشته اند كه با موضوع تحقیق شباهت دارند؛ كه تمايزات آن ها مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.
 مطالعات بین المللی انجام شده توسط مجامع بین المللی عمدتاً با رويکرد اين تحقیق مشابهت 

دارند و در اين بخش مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
مطالعات داخلی

 در بین مطالعات داخلی صورت گرفته، بیشترين نزديکی به پايان نامه بهزاد فرخ سرشت است 
كه در پايان نامه دكتری خود تحت عنوان »بررسی عوامل مؤثر در بروز فساد اداری به منظور ارايه 
الگويی برای كاهش اثرات آن در روند توسعه جمهوری اسالمی ايران« به شناسايی عوامل مؤثر 
در بروز فساد در نظام اداری ايران و چگونگی مقابله با آن و شناخت واقعی ريشه ها و علل بروز 
فساد اداری به منظور فراهم آوردن زمینه كافی برای ارايه الگوی مناسب با جامعه ايران اسالمی برای 
كاهش فساد اداری پرداخته است. يافته های اين تحقیق شامل رتبه بندی متغیرهای مؤثر در بروز 
فساد اداری و همچنین رتبه بندی راهکارهای مؤثر در مبارزه با آن، روش های اتخاذ شده در مبارزه 
با فساد اداری در كشورهای موفق در اين زمینه و وجود رابطه خطی میان عوامل ايجاد فساد اداری 

و نیز روش های مبارزه با آن بوده است.
 الزم به ذكر است كه ايشان 11 راهکار و 12 علت بروز فساد را تشخیص داده بودند. در نهايت 
وی مدل مبارزه با فساد اداری مبتنی بر راهبردهای مديريتی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و مدنی را 

بر اساس مبانی نظری و يافته های تحقیق، ارايه كرده است.
مطالعات خارجی

 در بین مطالعات انجام شده در خارج از كشور می توان به پايان نامه دكترای يمانی دستا كه به 
تدوين استراتژی مبارزه با فساد در اريتره پرداخته بود اشاره كرد. ايشان ضمن تشخیص 4 بخش 

اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اداری 25 راهکار را ذيل آن شناسايی كرده بودند.
 در بین مطالعات بین المللی، بیشترين نزديکی با مدل OECD  و آژانس امدادرسانی آمريکا 
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وجود دارد كه مطالعات آژانس امدادرسانی آمريکا در 4 فصل، بخش های تقويت، پیشگیری و 
نهادسازی و فعالیت های آگاه سازی عمومی با 24 راهکار را ارايه نموده است؛ كه بسیاری از مسايل 
ازجمله توجه به اخالق فردی و خودسازی، عدم توجه جدی به آموزش های پیشگیرانه و نقش 

جدی رهبران از اهم آن می باشند.
 بانک توسعه آسیايی و سازمان همکاری های اقتصادی OECD به منظور ارايه چارچوب مبارزه 
با فساد در كشورهای عضو، اقدام به ترسیم خط مشی مبارزه با فساد برای كشورها نموده است و 
در آن 3 پايه اصلی را مدنظر قرار داده است؛ كه عبارت اند از پايه 1: توسعه سیستم های شفاف 
و اثربخش، حوزه عمومی، پايه 2: تقويت اعمال مبارزه با رشوه و ارتقای سالمت در عملیات 

كسب وكار، پايه 3: پشتیبانی از درگیری فعال عموم؛ در ذيل سه پايه، 35 راهبرد ارايه شده است.
جدول زير مقايسه مضامین اساسی تحقیق حاضر با شاخص های دو مدل فوق الذكر را 

بیان می دارد.
جدول 2- مقایسه بین مضامین مدل تحقیق حاضر با دو مدل بین المللی
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نتیجه گیری:
مبارزه با فساد اداری نیازمند مطالعات جامع نگر است. در اين تحقیق كه برگرفته از پايان نامه 
دوره دكتری نويسنده اصلی است. ضمن انجام مطالعه جامع در زمینه ی ادبیات تحقیق بیش از 
46 تحقیق داخلی و 30 تحقیق خارجی مورد بررسی قرار گرفت كه درمجموع 365 شاخص 
استخراج گرديد. برای تبديل اين شاخص ها به يک مدل جامع، از روش تحلیل مضمون استفاده 
شد و نهايتاً مدل با 4 بعد و 9 مؤلفه رده 1 و 24 مؤلفه رده 2 و 81 شاخص شناسايی شد. ابعاد 
اصلی مدل جامع عبارت از پیشگیری اجتماعی، پیشگیری نهادی، مراقبه و مقابله است. در رده 
بعد مؤلفه هايی با عنوان نظام مؤثر برخورد با تخلفات، ارتقای ظرفیت های مردمی، ارتقای شفافیت 
و پاسخگويی، چابک سازی نظام اداری، رشد ارزش های اخالقی، ساماندهی اقتصادی، نظارت 

كارآمد و هم راستايی استراتژيک تشکیل شد.
نکته حايز اهمیت اين است كه برای مبارزه با فساد نمی توان تنها بر يک بعد خاص تمركز 
نمود بلکه بايد بر تمامی ابعاد توجه داشت. به طور مثال اگر در حوزه ارتقای ظرفیت های مردمی 
يا ارتقا شفافیت و پاسخگويی بی توجهی شود و تنها به دنبال اصالحات اقتصادی يا نظارتی باشیم، 
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بعید است ريشه كنی بیماری صعب العالج فساد امکان پذير گردد. در ادامه تحقیق، رابطه هر بعد با 
شاخص های زيرمجموعه از روش تحلیل عاملی تأيیدی نیز مورد سنجش قرار گرفت كه بدين 
منظور پرسشنامه موردنظر طراحی و در اختیار خبرگان قرار گرفت و نتايج آن مؤيد رابطه معنادار 

بین ابعاد و شاخص های پیشنهاد شده از روش تحلیل مضمون می باشند.
نهايتاً فرمول زير برای مبارزه با فساد اداری ارايه شد: مبارزه با فساد اداری= نظام مؤثر برخورد 
با تخلفات 0/97 + ارتقا شفافیت و پاسخگويی 0/85 + نظارت كارآمد 0/95 + رشد ارزش های 
اخالقی 0/96 + ارتقا كرامت انسانی 0/80 + چابک سازی اداری 0/81 + ارتقا ظرفیت های مردمی 

0/78 + ساماندهی اقتصادی 0/99+ هم راستايی استراتژيک0/87.
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بررسی ارتباط راهبردهای منابع انسانی با تعهد سازمانی و حمایت 
زیرمجموعه  ادارات  ستادی  کارکنان  ادراک شده ی  سازمانی 

قوه ی قضاییه در استان ایالم
دکتر علی یاسینی1 

 عیسی هواسی2

هدف از پژوهش حاضر بررســی ارتباط راهبردهای منابع انســانی با تعهد سازمانی و حمايت 
ســازمانی ادراک شــده كاركنان ســتادی ادارات زيرمجموعه قوه قضايیه در استان ايالم بود. 
اين پژوهش بر اســاس هدف يک تحقیق كاربردی و همچنین بر اســاس شــیوه جمع آوری 
داده های مورد نیاز، از نوع تحقیقات توصیفیـ  همبستگی است كه جامعه آماری آن را تمامی 
كاركنان زيرمجموعه قوه قضايیه )900 نفر( تشکیل داده و روش نمونه گیری تصادفی سهمی 
مورداستفاده قرار گرفت. حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران به تعداد 270 نفر برآورد شد. 
برای جمع آوری داده ها از ســه پرسشنامه استاندارد راهبردهای منابع انسانی درويش، موگالی، 
موسوی و پناهی )2012(، تعهد سازمانی آلن و می ير )1990( و حمايت سازمانی ادراک شده 
آلن و همکاران )2003( اســتفاده شد؛ كه روايی آن ها از طريق تحلیل عاملی تأيیدی و پايايی 
آن ها با اســتفاده از آلفای كرونباخ )α=0/94( محاسبه شده است. به منظور تحلیل فرضیه ها از 
آزمون آماری ضريب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. يافته ها نشان 
داد كه راهبردهای منابع انسانی با تعهد سازمانی و حمايت سازمانی ادراک شده رابطه معناداری 
دارد همچنین راهبردهای منابع انسانی از طريق مؤلفه های توسعه منابع انسانی، جذب و استخدام، 
مديريت عملکرد، جبران خدمات و روابط كاری، بر تعهد سازمانی و حمايت سازمانی ادراک 

شده تأثیر معناداری دارد.
واژه هــاي کلیدي: راهبردهای منابع انســانی، تعهد ســازمانی، حمایت ادراک شــده، 

سازمان های زیرمجموعه قوه ی قضاییه

Email: a_yas1363@yahoo.com-)1. استاديار گروه مديريت دانشگاه ايالم.)مسئول مکاتبه
Email: eisahavasi@gmail.com -2. كارشناس ارشد مديريت اجرايی، بازرس كل استان ايالم- سازمان بازرسی كل كشور
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مقدمه
منابع انسانی مهم ترين سرمايه و مزيت رقابتی در هر سازمانی بوده است و بی شک توسعه منابع 
انسانی از محوری ترين فرآيندها در مديريت منابع انسانی است. توسعه منابع انسانی در هر سازمانی 
نیازمند راهبرد و راهکارهای اجرايی خاص است؛ بنابراين مهم ترين هدف توسعه منابع انسانی 
شامل حل مشکالت فعلی عملکرد، جلوگیری از مشکالت و چالش های آتی عملکرد و توسعه 
دانش كاركنان است. با توجه به حساسیت كار كاركنان ستادی در سازمان های امروزی، اهمیت به 
پیامدهای كاری اين كاركنان ضروری است. ازاين رو راهبردهای منابع انسانی با محوريت توسعه 
دانش كاركنان، بايد مطابق با چشم انداز و راهبرد سازمان و با مدنظر قرار دادن نقاط قوت و ضعف، 
فرصت ها و تهديدهای محیطی تدوين گردد )رضايی راد و دعايی، 1391(. از تأثیرات مهم اين 
راهبردها بر گرايش های كاری كاركنان ازجمله تعهد سازمانی1  و توجه به سالمتی و رفاه آن ها در 

محیط كار می باشد )هروآبادی و مرباقی، 1380(.
در چند سال گذشته به دلیل ارتباط تعهد سازمانی با تمايالت كاری و پیامدهای روانی، اين 
سازه، بخشی مهم از مطالعات سازمانی بوده است )پاناسیا و واندربرگ2 ، 2009(. تعهد سازمانی 
را به عنوان میزان وابستگی هويت فرد به سازمان و تمايل به مشاركت در امور تعريف كرده اند 
)شور و واين3 ، 2000(. تعهد كاركنان به سازمان می تواند درنتیجه ی روابط تبادلی بهبود يابد. اين 
ارتباطات تبادلی در پرتو نظريه تبادل اجتماعی بحث و بررسی می شوند )فی نات4 ، 2011(. اساس 
اين تبادالت بر اين فرض است كه وقتی فردی كار موردعالقه ی طرف مقابل را انجام می دهد، 

انتظار دارد فرد مقابل نسبت به جبران و تالفی اين رفتار واكنش نشان دهد )برنارد و بلو5 ، 2002(.
با توجه به نظريه تبادل اجتماعی، درک كاركنان از چگونگی اجرای راهبردهای منابع 
انسانی، زمانی تعهد سازمانی را بهبود می بخشد كه كاركنان احساس كنند سازمان به رفاه، 
بهزيستی و تالش آن ها توجه می كند )بارتلت6 ، 2001(. به اين معنا كه اين وظايف، پیامی را به 
كاركنان درمورد تعهد سازمان به آن ها می رسانند و موجب می شوند كاركنان در پاسخ، تعهد 
خود را افزايش دهند. همچنین به منظور مطالعه ی تبادالت موجود بین كاركنان و مديران، مفهوم 
حمايت سازمانی درک شده به دلیل رابطه معنادار با تعهد كاركنان مورد توجه قرارگرفته است 

1. Organizational Commitment

2. Panaccio & Vandenberghe

3. Shore & Vin

4. Fitnat

5. Bernard & Blue

6. Bartlett
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)شاپیرو و كسلر1 ، 2000(. حمايت سازمانی درک شده به برداشت كاركنان از میزان توجه سازمان 
به تالش سالمتی و آسايش آن ها اشاره دارد. بر اين اساس كاركنانی كه میزان بااليی از حمايت 
سازمانی را درک می كنند، تعهد بیشتری به سازمان خواهند داشت )رضايی زاده و دعايی، 1391(.

مطالعات پیشین بیانگر اين مطلب هستند كه نه تنها تعهد سازمانی رابطه ی معناداری با راهبردهای 
منابع انسانی دارد، بلکه باور كاركنان از چگونگی اجرای اين راهبردها به نوعی با تعهد سازمانی در 
ارتباط خواهد بود و باور كاركنان درمورد اجرای تعهدات سازمان نسبت به آن ها به عنوان حمايت 
سازمانی درک شده مطرح می شود؛ بنابراين، راهبردهای منابع انسانی می توانند رابطه مستقیمی با 
حمايت سازمانی درک شده داشته باشند. در چنین حالتی كاركنان به منظور توازن در ارتباطات 
تبادلی با سازمان، تمايالت و رفتارهای خود را بر اساس میزان تعهد كارفرمايان به آن ها تنظیم 
می نمايند )حريری، روتن و جان محمدی، 1392(. باور كاركنان نسبت به تحت حمايت بودن 
توسط كارفرما، در ايشان اين اعتماد را به همراه دارد كه سازمان در نظر دارد تعهدات تبادل شده 
را به نحو بسیار مؤثری در قبال كاركنانش اجرا نمايد. ازاين رو باور كاركنان درمورد تعهد سازمان 

به آن ها، با میزان تعهدات شان نسبت به سازمان در ارتباط خواهد بود )شن و همکاران2 ، 2014(.
البته برخی از پژوهشگران معتقدند ممکن است ارتباط مستقیمی بین راهبردهای منابع انسانی 
و تعهد سازمانی وجود نداشته باشد؛ زيرا بر اين باورند كه ارتباط بین راهبردهای منابع انسانی و 
گرايش های رفتاری كاركنان با توجه به باور ايشان نسبت به متعهد بودن سازمان به آن ها تعديل 
می شود. درواقع باور كاركنان نسبت به متعهد بودن سازمان به آن ها نقش واسط را ايفا می نمايد 
)هريت، كیدومبو، ابونیو، كیستوفر و گاكو3 ، 2012(. پژوهش های اخیر نشان داده است مفهوم 
حمايت سازمانی درک شده می تواند به عنوان يک متغیر میانجی برای ايجاد توانمندی كاركنان 
مطرح شود )لینو و الويندر4 ، 2012(. لذا فرضیه ی رابطه مستقیم راهبردهای منابع انسانی با تعهد 
سازمانی نمی تواند لزوماً درست باشد؛ زيرا اجرای اين راهبردها ابتدا با برداشت كاركنان درمورد 

انگیزه ی اصلی سازمان در ارتباط خواهد بود.
در ايران نقش حمايت سازمانی ادراک شده كمتر از مؤلفه های سازمانی ديگر مورد توجه 
پژوهشگران قرار گرفته مثالً در اولین كنگره دوساالنه روانشناسی صنعتی و سازمانی كه در سال 
1387 در دانشگاه اصفهان برگزار شد تنها 1/05% از مقاله ها به حمايت سازمانی ادراک شده 

1. Shapiro & Kessler

2. Shen, Jackson, Ding, Yuan, Zhao, Dou. & Zhang

3. Harriet, Kidombo, Obonyo, Chistopher, & Gakuu

4. Leenu & Lakhwinder
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اختصاص يافته بود، درحالی كه 16% مقاالت مربوط به رضايت شغلی، 16% به تعهد سازمانی، %13 
به سبک رهبری و 13% به عملکرد كاركنان اختصاص يافته بود و اين خود نشان می دهد كه بايد 

بیش از اين درمورد نقش حمايت سازمانی ادراک شده به كنکاش و بررسی اقدام كرد.
با استناد به پیشینه ی پژوهش درزمینه ی ادراكات و باورهای كاركنان، می توان بیان كرد سازمان 
از طريق راهبردهای منابع انسانی می تواند تعهد به كاركنان را عملی سازد و اين راهبردها منجر به 
افزايش حمايت سازمانی درک شده می شوند. با افزايش حمايت سازمانی درک شده، كاركنان 
با تعهد بیشتر به سازمان انجام وظیفه می كنند و عملکرد خود را بهبود می بخشند. در حقیقت 
راهبردهای منابع انسانی پیام هايی را به افراد درمورد انتظار سازمان از كاركنان و انتظار كاركنان 
از سازمان ارسال می كنند )شانوک و آيزنبرگر1 ، 2006(. بنابراين اين راهبردها نقش مهمی را در 
ارسال پیام از طرف سازمان به كاركنان و ايجاد باور حمايت سازمانی درک شده ايفا می نمايند. البته 
راهبردهای منابع انسانی زمانی با عملکرد سازمان رابطه بیشتری خواهند داشت كه به طور هماهنگ 
و يکپارچه اجرا شوند. به اين علت كه درک كلی كاركنان، احساس كاركنان نسبت به راهبردهای 
گوناگون را به جای تنها يک راهبرد نشان می دهد زيرا كه آن ها در معرض راهبردهای متنوع منابع 

انسانی هستند و تنها در معرض يک راهبرد مجزا نمی باشند )نوروزی سید حسینی، 1391(.
اكنون در ايران روند پیاده سازی اصل 44 قانون اساسی و خصوصی شدن سازمان های دولتی 
تحولی است كه به تدريج نیروی انسانی را به منبعی رقابتی بدل خواهد كرد. رقابت برای جذب و 
به ويژه نگهداری نیروی انسانی در دوره پیاده سازی اصل 44 اهمیت مطالعه حمايت سازمان و تعهد را 
در بین كاركنان افزايش می دهد. واضح است كه مديران تأثیر فراوانی روی كاركنان خود دارند و 
ازآنجايی كه در رابطه با تأثیر راهبردهای منابع انسانی بر حمايت سازمانی درک شده و تعهد سازمانی 
در ايران پژوهش زيادی صورت نگرفته است؛ بنابراين تحقیق در خصوص ارتباط بین مؤلفه های 
مذكور برای پیشبرد اهداف سازمان و آن هم اهداف استان ايالم امری ضروری به نظر می رسد. ازجمله 
اهمیت اين پژوهش مشخص شدن اين نکته است كه آيا تعهد سازمانی تحت تأثیر حمايت ادراک 
شده كاركنان و راهبردهای منابع انسانی است؟ فوايد عملی پژوهش حاضر اين است كه می توان 
از نتايج آن در انتخاب راهبردهای منابع انسانی در سازمان های مرتبط با قوه ی قضايیه، اصالح رفتار 
كاركنان و نیز يافتن راهکارهای رفتاری مؤثرتری برای افزايش كارايی كاركنان استفاده نمود. از ديگر 
فوايد غیرمستقیم پژوهش حاضر می توان به افزايش رضايت شغلی، سالمت روانی در محیط كار، 

بهبود ارتباطات مديران و كاركنان و ايجاد سازمانی سالم و پیشرو اشاره نمود.
1. Shanok & Eisenberger
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با توجه به هدف و مسأله پژوهش، فرضیه های زير مطرح شده اند:
1. راهبردهای منابع انسانی با تعهد سازمانی كاركنان ارتباط معناداری دارند.

2. راهبردهای منابع انسانی با حمايت سازمانی ادراک شده ارتباط معناداری دارند.
3. راهبردهای منابع انسانی پیش بینی كننده تعهد سازمانی هستند.

4. راهبردهای منابع انسانی پیش بینی كننده حمايت سازمانی ادراک شده هستند.
روش شناسی پژوهش

الف- نوع و ماهیت پژوهش
 اين تحقیق از نوع توصیفی است، زيرا هدف محقق از انجام اين نوع پژوهش توصیف عینی، 
واقعی و منظم خصوصیات يک موقعیت يا يک موضوع است. ازآنجايی كه روابط بین متغیرها 
موردبررسی قرار می گیرد، نوع تحقیق در زمره ی پژوهش های همبستگی قرار دارد. پژوهش 
حاضر قصد دارد با بررسی روابط بین متغیرهای سه گانه؛ مشکالت مرتبط با استراتژی ها در اين 
سازمان ها را شناسايی و راه حل و پیشنهادهايی در جهت حل اين مشکالت، ارايه دهد. بر اين اساس 

نوع پژوهش را می توان يک پژوهش كاربردی دانست.
ب- جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری در اين پژوهش كاركنان زيرمجموعه قوه قضايیه در استان ايالم می باشند كه 
تعداد آن ها 900 نفر است. اين تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم نمونه 
انتخاب شده است و جامعه آماری به گروه ها و طبقاتی كه دارای ويژگی های مشتركی هستند 
تقسیم می شود. تعداد نمونه الزم متناسب با حجم جامعه با استفاده از فرمول كوكران برابر است با:
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از كل 270 نفر افراد مورد مطالعه؛ تعداد 185 نفر )68/5 درصد( مرد و تعداد 85 نفر )31/5 
درصد( زن بوده اند. تعداد 49 نفر بین 20 تا 30 سال )18/1درصد(، تعداد 172 نفر بین 30 تا 40 سال 
)63/7 درصد(، تعداد 32 نفر بین 40 تا 50 سال )11/9 درصد( و تعداد 17 نفر نیز بیشتر از 50 سال 
)6/3 درصد( سن داشته اند. تعداد 2 نفر دارای تحصیالت ديپلم )7 درصد( 31 نفر فوق ديپلم )11/5 
درصد(، 157 نفر كارشناسی )58/1 درصد( 78 نفر كارشناسی ارشد )28/9درصد( و تعداد 2 نفر 

 بررسی ارتباط راهبردهای منابع انسانی با تعهد سازمانی و حمایت سازمانی



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال هفتم، شماره بیست و چهارم/ تابستان 1394 30

دارای تحصیالت دكترا )7 درصد( هستند. درنهايت تعداد 74 نفر دارای سابقه كاری كمتر از 5 
سال )27/4 درصد(، تعداد 119 نفر سابقه ای بین 5 تا 10 سال )44/1 درصد(، تعداد 61 نفر دارای 
سابقه ای بین 10 تا 15 سال )22/6 درصد(، تعداد 7 نفر بین 15 تا 20 سال )2/6 درصد( و تعداد 9 

نفر بین 20 سال به باال )3/3 درصد( می باشند.
ج- ابزارهای پژوهش

برای جمع آوری داده های پژوهش از سه ابزار استاندارد استفاده شد. برای جمع آوری داده های 
مربوط به متغیر تعهد سازمانی از پرسشنامه آلن و می ير )1990( استفاده شده است. اين پرسشنامه 
دارای 3 بعد تعهد مستمر، تعهد هنجاری و تعهد عاطفی و حاوی 24 سؤال است. برای هر يک 
از ابعاد در پرسشنامه 8 سؤال استفاده شده است. برای جمع آوری داده های مربوط به متغیر حمايت 
سازمانی ادراک شده از پرسشنامه آلن و همکاران )2003( استفاده شده است. پرسشنامه مذكور 
شامل 13 سؤال و تک عاملی است. برای سنجش متغیر راهبردهای منابع انسانی از پرسشنامه 
استاندارد راهبردهای منابع انسانی درويش، موگالی، موسوی و پناهی )2012( استفاده شده است. 
پرسشنامه مذكور شامل 27 سؤال و 5 مؤلفه می باشد. به منظور میزان پايايی متغیرهای پژوهش از 
ضريب آلفای كرونباخ استفاده شده است. در جدول 1 مقدار ضريب آلفای كرونباخ هر يک از 

متغیرهای پژوهش ذكرشده است.
جدول ۱-  مقدار آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش

 ضریب آلفای کرونباخ هاسؤالتعداد  ابعاد ردیف

ع 
مناب

ی 
دها

هبر
را

نی
نسا

ا
 

 83/0 4 توسعه منابع انسانی
 80/0 4 ستخدامو اجذب 

 83/0 3 مدیریت عملکرد
 73/0 8 جبران خدمات
 86/0 3 روابط کاری

د 
تعه

نی
زما

سا
 

 77/0 8 تعهد عاطفی
 84/0 8 تعهد مستمر

 72/0 8 تعهد هنجاری
 86/0 13 ادراک شدهحمایت 

 94/0 59 کل
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یافته های پژوهش
شاخص های توصیفی برای تمامی متغیرهای پژوهش در جدول 2 گزارش شده است.

جدول 2- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

 میانه دامنه ماکزیمم مینیمم انحراف معیار تعداد میانگین متغیر

 75/3 25/3 00/5 75/1 687/0 270 71/3 توسعه منابع انسانی

 25/3 50/3 00/5 50/1 721/0 270 38/3 و استخدامجذب 

 33/3 00/4 00/5 00/1 884/0 270 43/3 مدیریت عملکرد

 50/3 63/3 88/4 25/1 683/0 270 46/3 جبران خدمات

 33/3 00/4 00/5 00/1 865/0 270 35/3 روابط کاری

 37/3 13/3 75/4 63/1 610/0 270 41/3 تعهد عاطفی
 62/3 75/3 75/4 00/1 680/0 270 49/3 تعهد مستمر

 62/3 13/3 75/5 63/1 641/0 270 56/3 تعهد هنجاری
 43/3 50/2 56/5 06/2 430/0 270 48/3 دراک شدهاحمایت 

همان طور كه جدول 1 نشان می دهد بعد توسعه منابع انسانی باالترين میانگین )3/71( و بعد روابط  
كاری با میانگین )3/35( پايین ترين میانگین را در بین ابعاد راهبردهای منابع انسانی داشته و در رتبه آخر 
است. برای ابعاد تعهد سازمانی، تعهد هنجاری باالترين میانگین )3/56( و بعد تعهد عاطفی با میانگین 

)3/41( كمترين میانگین را دارا می باشند و حمايت ادراک شده دارای میانگین )3/48( می باشد.
آزمون فرضیه های پژوهش

با توجه به هدف پژوهش و ماهیت فرضیه های تحقیق، برای آزمون و تحلیل داده ها از ضريب 
همبستگی و رگرسیون چندگانه ی هم زمان استفاده شده است.

جدول 3- نتایج آزمون ضریب همبستگی برای ارتباط بین راهبردهای منابع انسانی - تعهد سازمانی - 

حمایت سازمانی

 متغیرهای پژوهش
 ادراک شدهحمایت  تعهد سازمانی

شدت 
 رابطه

سطح 
 معناداری

شدت  گیرینتیجه
 رابطه

سطح 
 معناداری

 گیرینتیجه

493/0 توسعه منابع انسانی 384/0 تأیید 000/0 *  تأیید 000/0 *
501/0 و استخدامجذب  420/0 تأیید 000/0 *  تأیید 000/0 *

554/0 مدیریت عملکرد 401/0 تأیید 000/0 *  تأیید 000/0 *
741/0 جبران خدمات 591/0 تأیید 000/0 *  تأیید 000/0 *
573/0 روابط کاری 464/0 تأیید 000/0 *  تأیید 000/0 *
ی منابع نمره کل راهبردها

 انسانی
707/0 563/0 تأیید 000/0 *  تأیید 000/0 *
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يافته های حاصل از آزمون همبستگی نشان می دهد كه ارتباط بین راهبردهای منابع انسانی با 
تعهد سازمانی به لحاظ آماری معنادار است. قوی ترين رابطه، مربوط به رابطه ی خطِی راهبرد جبران 
خدمات و تعهد سازمانی )r=0/707( و ضعیف ترين رابطه مربوط به رابطه ی خطِی راهبرد توسعه 
منابع انسانی با تعهد سازمانی )r=0/493( می باشد. ضرايب همبستگی مربوط به ارتباط خطی بین 
راهبردهای منابع انسانی و حمايت سازمانی ادراک شده نشان می دهد كه به لحاظ آماری ارتباطات 
فوق در سطح اطمینان 95 درصد معنادار است. الزم به ذكر است كه قوی ترين ارتباط مربوط 
به رابطه خطی راهبرد جبران خدمات و حمايت سازمانی ادراک شده )r=0/59( و ضعیف ترين 
 )r=0/38( رابطه مربوط به رابطه خطی راهبرد توسعه منابع انسانی و حمايت سازمانی ادراک شده
می باشد. همبستگی نمره كل راهبرد منابع انسانی با متغیرهای تعهد سازمانی و حمايت سازمانی 
ادراک شده نشان می دهد كه به لحاظ آماری ارتباط خطی معناداری بین متغیرهای مذكور وجود 
دارد. الزم به ذكر است كه شدت ارتباط راهبرد منابع انسانی با تعهد )r=0/707( قوی تر از ارتباط 

آن با حمايت سازمانی ادراک شده )r=0/563( است.
الف- بررسی تأثیر راهبردهای منابع انسانی بر تعهد سازمانی

برای بررسی بهترين تبیین كننده تعهد سازمانی، از رگرسیون چندگانه استفاده شد. يافته ها به 
شرح زير است:

جدول 4- نتایج آزمون رگرسیون چندگانه هم زمان

 
 مراحل

ضرایب استاندارد 
 نشده

ضرایب 
سطح  t استاندارد

 خطیتشخیص هم هایآماره DW F R 2R معناداری
B Std  β Tol VIF E V C I 

 000/0 020/9 - 132/0 973/1 )ثابت(

1.89 111.38 707/0 * 542/0 

- - 000/1 79/9 
توسعه منابع 

 انسانی
410/0 043/0 493/0 626/9 000/0 72/0 37/1 05/0 954/3 

جذب و 
 استخدام

411/0 040/0 501/0 319/10 000/0 43/0 27/2 03/0 104/18 
مدیریت 
 عملکرد

342/0 032/0 554/0 587/10 000/0 53/0 90/1 02/0 94/19 
جبران 
 خدمات

618/0 032/0 741/0 079/19 000/0 71/0 40/1 02/0 08/20 
 02/22 02/0 66/1 60/0 000/0 368/11 573/0 032/0 367/0 روابط کاری

aمتغیر مالک: تعهد سازمانی . 
CI: Condition Index EV: Eigen value DW: Durbin-Watson Tol: Tolerance 

يک مدل به شرح جدول 4 تشکیل شده است كه در آن متغیر مالک همان تعهد سازمانی  
و متغیر پیش بین راهبردهای منابع انسانی می باشند. قبل از بررسی مدل رگرسیونی، الزم است كه 



33

مفروضه های مدل مورد بررسی قرار گیرند. در ابتدا ثبات نرمال بودن باقیمانده ها و ثبات واريانس 
مورد بررسی قرار گرفت. يافته ها به شرح زير است: ابتدا مهم ترين بخش صحت مدل درمورد 
نرمال بودن باقیمانده ها موردتوجه قرار می گیرد. نمودار Q-Q نیز با عنايت به تجمع داده ها بر محور 

مورب، تأيیدكننده فرض فوق است.

 
 انسیثبات وار ینمودار بررس -2نمودار 

 
 هاماندهینرمال بودن باق یبررس یبرا Q-Qنمودار  -1نمودار 

 
به منظور بررسی ثابت بودن واريانس متغیر مالک برای تمامی مقادير متغیرهای پیش بین، 
نمودار مقادير باقی مانده ها در مقابل مقادير پیش بینی به شرح شکل 1 است. با توجه به نبود روند 
يکنواخت افزايش يا كاهشی و پراكنش نقاط بر محور افقی مفروض به صورت متناسب، نگرانی 
خاصی درمورد ثبات نداشتن واريانس متغیر مستقل وجود ندارد. در ادامه بررسی استقالل تمامی 
مشاهدات نیز با استفاده از آزمون دوربین واتسون بر روی باقیمانده ها انجام گرفت كه مقدار 
بسیار نزديک به 2 برای آن )مطابق جدول 4(، نشانگر نبود همبستگی بین داده های متوالی است؛ 
بنابراين در مدل تشکیل شده، آماره دوربین واتسون در وضعیت مناسب قرار دارد. همچنین تحلیل 
واريانس رگرسیون كه نشان دهنده استقالل خطاهاست، برای تمامی مدل معنادار و برابر 111/38 
می باشد. همچنین عدم هم خطی چندگانه توسط دو شاخص عامِل تورِم واريانس و تولرانس مورد 
بررسی قرار گرفت و مشخص شد كه مقادير عامل تورم واريانس و تولرانس در پائین تر از دامنه 
مشخص شده )مقادير كمتر از 10 شاخص عامل تورم واريانس و مقادير كمتر از 1 برای شاخص 
تولرانس، برای تشکیل مدل مناسب هستند.( می باشند؛ بنابراين هم خطی میان متغیرهای مستقل 
وجود ندارد. با عنايت به مجموع بررسی های انجام شده، می توان تناسب داده ها را برای اجرای 
مدل رگرسیونی مناسب و نتايج به دست آمده را معتبر دانست. بنابراين، متغیرهای پیش بین به عنوان 
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متغیرهای توجیه كننده تعهد سازمانی معرفی می شوند.

تحلیل نتايج مدل رگرسیونی نشان می دهد، توسعه منابع انسانی با ضريب تعیین 0/257 بر تعهد 

سازمانی تأثیرگذار بوده است؛ بنابراين فرض صفر رد می شود و با ضريب اطمینان 95 درصد 

می توان بیان داشت كه يک رابطه خطی معنی دار بین توسعه منابع انسانی با تعهد سازمانی وجود 

 B دارد به عبارتی توسعه منابع انسانی بر تعهد سازمانی تأثیر معنی داری دارد، چون عالمت ضريب

مثبت است تأثیر مثبت دارد؛ بنابراين فرض Ho رد و فرض H1 تأيید می شود. تحلیل نتايج مدل 

رگرسیونی مربوط به رابطه خطی جذب و استخدام نشان می دهد، مؤلفه جذب و استخدام نسبت 

به تعهد سازمانی با ضريب تعیین 0/284 تأثیرگذار بوده است؛ بنابراين فرض صفر رد می شود و با 

ضريب اطمینان 95 درصد می توان بیان داشت كه يک رابطه خطی معنی دار بین جذب و استخدام 

با تعهد سازمانی وجود دارد يا به عبارتی جذب و استخدام بر تعهد سازمانی تأثیر معنی داری دارد، 

چون عالمت ضريب B مثبت است تأثیر مثبت دارد؛ بنابراين فرض Ho رد و فرض H1 تأيید 

می شود. تحلیل نتايج مدل رگرسیونی مربوط رابطه خطی مديريت عملکرد نشان می دهد مديريت 

عملکرد نسبت به تعهد سازمانی با ضريب تعیین 0/295 تأثیرگذار بوده است؛ بنابراين فرض صفر 

رد می شود و با ضريب اطمینان 95 درصد می توان بیان داشت كه يک رابطه خطی معنی دار بین 

مديريت عملکرد با تعهد سازمانی وجود دارد يا به عبارتی مديريت عملکرد بر تعهد سازمانی تأثیر 

معنی داری دارد. تحلیل نتايج مدل رگرسیونی مربوط به رابطه ی خطِی جبران خدمات و تعهد 

سازمانی نشان می دهد، جبران خدمات نسبت به تعهد سازمانی با ضريب تعیین 0/576 تأثیرگذار 

بوده است؛ بنابراين فرض صفر رد می شود و با ضريب اطمینان 95 درصد می توان بیان داشت كه 

يک رابطه خطی معنی دار بین جبران خدمات با تعهد سازمانی وجود دارد يا به عبارتی جبران 

خدمات بر تعهد سازمانی تأثیر معنی داری دارد. تحلیل نتايج مدل رگرسیونی مربوط به رابطه خطی 

روابط كاری و تعهد سازمانی نشان می دهد، روابط كاری نسبت به تعهد سازمانی با ضريب تعیین 

0/325 تأثیرگذار بوده است؛ بنابراين فرض صفر رد می شود و با ضريب اطمینان 95 درصد می توان 

بیان داشت كه يک رابطه خطی معنی دار بین روابط كاری با تعهد سازمانی وجود دارد يا به عبارتی 

روابط كاری بر تعهد سازمانی تأثیر معنی داری دارد.
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ب- بررسی تأثیر راهبردهای منابع انسانی بر حمایت سازمانی
جدول 5- نتایج آزمون رگرسیون چندگانه هم زمان

 
 مراحل

ضرایب استاندارد 
 نشده

ضرایب 
سطح  t استاندارد

 DW F R 2R معناداری
 خطیتشخیص هم هایآماره

B Std  β Tol VIF E V C I 
 000/0 176/0 354/1 176/0 354/1 )ثابت(

1.83 52.93 56/0 * 35/0 

- - 000/1 79/9 
توسعه منابع 

 انسانی
372/0 051/0 384/0 276/7 000/0 72/0 37/1 05/0 954/13 

 104/18 03/0 27/2 43/0 000/0 161/8 420/0 048/0 389/0 جذب و استخدام
 94/19 02/0 90/1 53/0 000/0 317/7 401/0 040/0 291/0 مدیریت عملکرد
 08/20 02/0 40/1 71/0 000/0 024/13 591/0 044/0 574/0 جبران خدمات
 02/22 02/0 66/1 60/0 000/0 814/8 464/0 039/0 345/0 روابط کاری

a ادراک شده. متغیر مالک: حمایت سازمانی 
CI: Condition Index EV: Eigen value DW: Durbin-Watson Tol: Tolerance 

 

برای بررسی بهترين تبیین كننده حمايت سازمانی ادراک شده، از رگرسیون چندگانه استفاده 
شد. قبل از بررسی مدل رگرسیونی، الزم است كه مفروضه های مدل مورد بررسی قرار گیرند. 
در ابتدا ثبات نرمال بودن باقیمانده ها و ثبات واريانس مورد بررسی قرار گرفت. يافته ها به شرح 
زير می باشد: ابتدا مهم ترين بخش صحت مدل درمورد نرمال بودن باقیمانده ها مورد توجه قرار 

می گیرد. نمودار P-P نیز با عنايت به تجمع داده ها بر محور مورب، تأيیدكننده فرض فوق است.

 
 انسیثبات وار ینمودار بررس -4نمودار 

 
 هاماندهیرمال بودن باقن یبررس یبرا P-Pنمودار  -3نمودار 

 

به منظور بررسی ثابت بودن واريانس متغیر وابسته برای تمامی مقادير متغیرهای پیش بین، نمودار 
مقادير باقیمانده ها در مقابل مقادير پیش بینی در شکل 3 ترسیم شده است. با توجه به نبود روند 
يکنواخت افزايش يا كاهشی و پراكنش نقاط بر محور افقی مفروض به صورت متناسب، نگرانی 
خاصی درمورد ثبات نداشتن واريانس متغیر مستقل وجود ندارد. در ادامه بررسی استقالل تمامی 
ـ واتسن بر روی باقیمانده ها انجام گرفت كه مقدار  مشاهدات نیز با استفاده از آزمون دوربین 
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بسیار نزديک به 2 برای آن )مطابق جدول 5( نشانگر نبود همبستگی بین داده های متوالی است؛ 
بنابراين در مدل تشکیل شده، آماره دوربین واتسون در وضعیت مناسب قرار دارد. مقدار 1/83 
دوربین واتسون بیانگر استقالل خطاها می باشد، بدان معنا كه هر مؤلفه به تنهايی می تواند پیش بینی 
كننده مناسبی برای حمايت سازمانی ادراک شده باشد. همچنین تحلیل واريانس رگرسیون كه 
نشان دهنده استقالل خطاهاست، برای تمامی مدل معنادار و برابر 52/93 می باشد. همچنین عدم 
هم خطی چندگانه توسط دو شاخص عامل تورم واريانس و تولرانس مورد بررسی قرار گرفت و 
مشخص شد كه مقادير عامل تورم واريانس و تولرانس پائین تر از دامنه مشخص شده )مقادير كمتر 
از 10 شاخص عامل تورم واريانس و مقادير كمتر از 1 برای شاخص تولرانس، برای تشکیل مدل 
مناسب هستند.( می باشند؛ بنابراين هم خطی میان متغیرهای مستقل وجود ندارد. پیش فرض های 
رگرسیون چندگانه نشان می دهد كه تمامی شرايط برای تشکیل مدل پیش بینی كننده وجود دارد.

نتايج رگرسیون چندگانه هم زمان نشان می دهد كه تمامی مؤلفه های راهبردهای منابع انسانی 
بر حمايت ادراک شده تأثیر معناداری دارند. اين امر نشان می دهد كه تمامی مؤلفه ها دارای 
همبستگی متوسط به باال با حمايت سازمانی ادراک شده بوده )R=0/56( و اين مقدار به لحاظ 
آماری معنادار است. الزم به ذكر است كه راهبردهای منابع انسانی مجموعاً 35 درصد از واريانس 
حمايت سازمانی ادراک شده را تبیین معنادار كرده اند. روی هم رفته يافته های نشان می دهد كه در 
بین ابعاد راهبردهای منابع انسانی، جبران خدمات با مقدار تأثیر )β=0/59( و توسعه منابع انسانی با 
مقدار تأثیر )β=0/38( به ترتیب دارای قوی ترين و ضعیف ترين اثر بر حمايت سازمانی ادراک 
شده می باشند. مدل رگرسیونی راهبردهای منابع انسانی و حمايت سازمانی ادراک شده به شرح 

زير می باشد:
Y= 1.35 + 0.59 X1 + 0.46X2 + 0.42X3 + 0.40X4 + 0.38X5

بحث و نتیجه گیری
پس از تجزيه وتحلیل فرضیه های پژوهش درنهايت اين فرضیه تأيید شد كه بین راهبردهای 
منابع انسانی بر تعهد سازمانی تأثیر معناداری وجود دارد. به عبارتی با توجه به مقدار سطح معناداری 
و عالمت ضريب B مثبت، می توان اذعان داشت كه جهت تأثیر مثبت و معنادار است و اين مقدار 
برابر با 0/707 می باشد. در بین راهبردهای منابع انسانی، راهبرد توسعه منابع انسانی با تعهد به لحاظ 
آماری ارتباط معناداری داشت و در مدل پیش بینی نیز میزان تأثیر راهبرد توسعه منابع انسانی بر تعهد 
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سازمانی، 0/493 برآورد شد يعنی با ايجاد توسعه منابع انسانی، تعهد سازمانی كاركنان افزايش 
می يابد. همچنین در مدل پیش بینی، میزان تأثیر راهبرد جذب و استخدام بر تعهد سازمانی به لحاظ 
آماری معنادار است. میزان تأثیر برابر با 0/501 بوده و با توجه به مقدار t و سطح معناداری به لحاظ 
آماری معنادار می باشد؛ يعنی هر چه برنامه های جذب و استخدام افزايش يابند، تعهد سازمانی 
كاركنان نیز افزايش می يابد. میزان تأثیر راهبرد مديريت عملکرد بر تعهد سازمانی به لحاظ آماری 
معنادار گزارش شده است. میزان تأثیر برابر با 0/554 بوده و با توجه به مقدار t و سطح معناداری به 
لحاظ آماری معنادار می باشد؛ يعنی هر چه مديريت عملکرد دقیق تر و قوی تر باشد، تعهد سازمانی 
كاركنان نیز افزايش می يابد. در بررسی تأثیر راهبرد جبران خدمات بر تعهد سازمانی يافته ها نشان 
داد كه در سطح خطای 0/05 و فاصله اطمینان 0/95 میزان تأثیر برابر با 0/74 می باشد، يعنی با 
افزايش جبران خدمات تعهد سازمانی كاركنان افزايش می يابد. پس از تجزيه وتحلیل ارتباط 
روابط كاری و تعهد سازمانی، يافته ها نشان داد كه با توجه به جهت ضريب B و مقادير t و سطح 
معناداری، میزان تأثیر راهبرد روابط كاری، بر تعهد سازمانی به لحاظ آماری معنادار و مقدار آن 
برابر با 0/573 می باشد؛ يعنی با افزايش روابط كاری، تعهد سازمانی كاركنان افزايش می يابد. 
نتايج فوق درباره ی تأثیر راهبردهای منابع انسانی با تعهد سازمانی با نتايج پژوهش های رضايی راد و 

دعايی )1391(، دولت آبادی و همکاران )1391( همسو است.
مدل پیش بینی راهبردهای منابع انسانی و حمايت سازمانی ادراک شده نشان می دهد كه 
میزان تأثیر راهبردهای منابع انسانی بر حمايت سازمانی ادراک شده برابر با 0/573 می باشد كه به 
لحاظ آماری معنادار است؛ يعنی با به كارگیری راهبردهای منابع انسانی، حمايت سازمانی ادارک 
شده كاركنان افزايش می يابد. نتايج پژوهش با يافته ها رضايی راد و همکاران )1391(، حسینی و 
همکاران )1392(، حاجی كريمی و همکاران )1391(، ديباچی و همکاران )1391( همسو می باشد. 
در بررسی تأثیر راهبرد توسعه منابع انسانی بر حمايت سازمانی ادارک شده يافته ها نشان داد كه به 
لحاظ آماری راهبرد توسعه منابع انسانی به میزان 0/384 بر تعهد سازمانی تأثیرگذار است. نتیجه 
فوق با يافته های شانوک و آيزنبرک )2006(، آرملی و همکاران )1998(، امیركافی و هاشمی نسب 
)1392( همسو می باشد. تحلیل رگرسیون مربوط به تأثیر جذب و استخدام بر حمايت سازمانی 
ادراک شده نشان داد كه چون عالمت ضريب B مثبت است تأثیر معنادار و مثبتی وجود دارد و 
ضريب B نشان می دهد میزان جذب و استخدام با حمايت سازمانی ادارک شده برابر 0/420 يعنی 
با افزايش جذب و استخدام حمايت سازمانی ادارک شده كاركنان افزايش می يابد. نتیجه فوق 
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با نتايج شانوک و آيزنبرک )2006(، آرملی و همکاران )1998(، حسینی و همکاران )1392(، 
حاجی كريمی و همکاران )1391(، ديباچی و همکاران )1391( همسو می باشد. در بررسی تأثیر 
مديريت عملکرد بر حمايت سازمانی ادارک شده يافته ها نشان داد كه رابطه معناداری بین دو 
متغیر وجود دارد. در اين ارتباط چون عالمت ضريب B مثبت است، پس تأثیر مثبت و معناداری 
بین دو متغیر فوق وجود دارد و ضريب B نشان می دهد میزان تأثیر مديريت عملکرد بر حمايت 
سازمانی ادارک شده برابر 0/401 می باشد، يعنی با افزايش مديريت عملکرد حمايت سازمانی 
ادارک شده كاركنان افزايش می يابد. نتیجه فوق با يافته های پژوهش عريضی و گل پرور )1391(، 
دعايی و برجعلی لو )1389(، ديباچی و همکاران )1391( همسو می باشد. در بررسی تأثیر جبران 
خدمات با حمايت سازمانی ادراک شده يافته ها نشان داد كه رابطه معناداری بین دو متغیر وجود 
دارد. به عبارتی با توجه به مقدار سطح معناداری Sig =0/000 كمتر از 0/01 می باشد و چون 
عالمت ضريب B مثبت است، تأثیر مثبت دارد و ضريب B نشان می دهد میزان جبران خدمات با 
حمايت سازمانی ادراک شده، برابر 0/59 يعنی با افزايش جبران خدمات، حمايت سازمانی ادراک 
شده افزايش می يابد. نتايج فوق با نتايج پژوهش های رضايی راد و دعايی )1391(، دولت آبادی و 
همکاران )1391( همسو می باشد. در بررسی تأثیر راهبرد روابط كاری بر حمايت سازمانی ادراک 
شده يافته ها حاكی از وجود رابطه معناداری بین دو متغیر می باشد. به عبارتی با توجه به مقدار سطح 
معناداری Sig =0/000 كمتر از 0/01 می باشد و چون عالمت ضريب B مثبت است تأثیر مثبت 
دارد و ضريب B نشان می دهد میزان روابط كاری با حمايت سازمانی ادارک شده برابر 0/591 
يعنی با افزايش روابط كاری حمايت سازمانی ادارک شده كاركنان افزايش می يابد. نتايج فوق با 
نتايج پژوهش های شانوک و آيزنبرک )2006(، آرملی و همکاران )1998(، حسینی و همکاران 

)1392(، حاجی كريمی و همکاران )1391( همسو می باشد.
با توجه به يافته های پژوهش پیشنهادهای زير ارايه می گردد:

 حمايت سازمانی به واسطه ايجاد تعهد عاطفی شکل گیرد تا بر متغیرهای مهم سازمانی مانند 
ترک خدمت، غیبت و عملکرد شغلی اثرگذار باشد به اين صورت كه وقتی سازمان از كاركنان 
حمايت می كند، ابتدا نوعی احساس تعلق خاطر و تعهد احساسی در آن ها شکل بگیرد و اين 
احساس باعث افزايش عملکرد درون نقشی و فرانقشی، كاهش تمايل به ترک خدمت و غیبت 

در كاركنان شود.
 مديران سازمان های زيرمجموعه قوه ی قضايیه تدابیری اتخاذ نمايند كه بتوانند از طريق توسعه ی 
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منابع انسانی باعث تعهد هر چه بیشتر كاركنان و سبب پاداش های سازمانی برای كاركنان گردند و 
با رعايت عدالت و انصاف، زمینه هر چه بیشتر حمايت های سازمانی را برای كاركنان فراهم نمايند.

 مديران سازمان های زيرمجموعه ی قوه ی قضايیه از طريق جذب و استخدام كاركنان منابع 
انسانی سازمان را توسعه بخشند و بتوانند تعهد را كاركنان ايجاد نمايند و با حمايت های خود انگیزه 

قوی را در آن ها به وجود آورند.
 پیشنهاد می شود مديران سازمان های زيرمجموعه ی قوه ی قضايیه از طريق افزايش روابط كاری 
تعهد را در كاركنان باال برده و همچنین با استفاده از امنیت شغلی، آموزش های ضمن خدمت، 

پرداخت حقوق و مزايا آن ها را پشتیبانی نمايند.
 به مديران سازمان های زيرمجموعه قوه قضايیه پیشنهاد می گردد جبران خدماتی كه فرد 
در سازمان متحمل می شود، فقط در ازای وقت و نیرويی كه او در سازمان و به خاطر نیل 
به اهداف سازمان صرف می كند نباشد، بلکه به تالفی خالقیت و ابتکارات وی برای يافتن 
و به كارگیری رويه ها و روش های كاری جديدتر و بهتر، به فرد پاداش دهند و او را مورد 

حمايت های سازمانی قرار دهند.
 بهتر است مديران سازمان های زيرمجموعه قوه قضايیه جبران خدمات را در نگرش جديد به 
مديريت منابع انسانی تنها از طريق پرداخت حقوق و دستمزد و مزايايی پولی انجام ندهند؛ بلکه 
میزان كیفیت زندگی كاری كه شامل مزايای غیرمستقیم مالی و مزايای غیرمالی است را هم مورد 

توجه قرار دهند.
 مقدار و نوع پرداخت حقوق و مزايا به كاركنان در برابر وظايف و مسئولیت هايشان با در نظر 

گرفتن میزان تجربه كاری و امتیازهای علمی باشد، تا سبب تعهد بیشتر كاركنان گردد.
 به پژوهشگران آينده توصیه می گردد در پژوهش های خود موارد زير را رعايت نمايند:

 درزمینه ی راهبردهای منابع انسانی پژوهش های بیشتری انجام شود و با روش كیفی اين مورد را 
بررسی نمايند تا بتوان مؤلفه های جديدی را برای اين متغیر كشف نمود.

 ازآنجاكه مدل های گوناگونی پیرامون تعهد سازمانی ارايه گرديده است، می توانند از مدل های 
ديگر نیز به تناسب استفاده نمايند.

 جامعه آماری اين پژوهش سازمان های زيرمجموعه ی قوه ی قضايیه در استان ايالم بوده است و 
به پژوهشگران پیشنهاد می گردد كه پژوهش هايی در همین راستا در استان ها و يا در سازمان های 

ديگر انجام داده و نتايج آن را با نتايج اين پژوهش مقايسه نمايند.
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 در اين پژوهش ارتباط راهبردهای منابع انسانی با تعهد سازمانی و حمايت سازمانی ادراک 
شده بررسی شده است و محققان می توانند تأثیر راهبردهای منابع انسانی را بر متغیرهای ديگر 

بررسی نمايند.
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بررسی رابطه نابرابری های اقتصادی و رتبه کشورها 

در شاخص ادراک فساد
دکتر مجید کافی1 

مهری سادات موسوی2

مقاله حاضر با استفاده از جبر بولی و لحاظ داشتن واحد تحلیل »كشور« در صدد درک اين مسأله است 
كه احتمال ادراک فساد در كشورهايی كه به طور هم زمان هم دارای شکاف درآمدی و هم سهم نامناسبی 

از بودجه ی عمومی در بخش های بهداشتی و آموزشی بوده اند، چگونه است.
نتايج تحلیل بولی حاكی از آن است كه سه الگوی علی متفاوت موجب ادراک فساد در كشورهای 
مورد بررسی شده است. اول تركیبی از سهم نامناسب آموزش وپرورش و بهداشت و درمان از بودجه 
عمومی، دوم كشورهايی كه در آن ها سهم نامناسب بهداشت و درمان از بودجه عمومی با نبود نابرابری 
اقتصادی تركیب شده بود و سوم كشورهايی كه در آن ها می توان تركیب سهم نامناسب آموزش از بودجه 

عمومی با نابرابری اقتصادی مشاهده نمود.
از سوی ديگر نتیجه فاكتورگیری حاكی از آن است كه سهم نامناسب آموزش وپرورش از بودجه 
عمومی )A( شرطی الزم برای ادراک فساد در كشورها به شمار می رود. به عبارت ديگر سهم نامناسب 
آموزش وپرورش از بودجه عمومی به تنهايی سبب ادراک فساد نمی شود بلکه در تركیب با ساير شروط 
)نابرابری اقتصادی )C( و سهم نامناسب بهداشت و درمان از بودجه عمومی )B(( موجب ادراک فساد 
می گردد. سهم نامناسب بهداشت و درمان از بودجه عمومی نیز در تركیب با نبود نابرابری اقتصادی می تواند 
به ادراک فساد منجر گردد. وجود سهم نامناسب بهداشت و درمان از بودجه عمومی در هر دو تركیب 
نشان دهنده آن است كه اين عامل در همه ی كشورهای نمونه كه در آن ها ادراک فساد وجود دارد يکی 

از مهم ترين عواملی است كه حضور داشته است.
کلمات کلیدي:  مفاسد اقتصادی، آموزش وپرورش، بهداشت و درمان، نابرابری اقتصادی، 

ادراک فساد
mkafi50@gmail.com - 1. .مدير گروه و استاديار گروه علوم اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
smousavi1@gmail.com - )2. معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی عالمه طباطبايی )نويسنده مسئول
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مقدمه
سند چشم انداز بیست ساله كشور با ارايه دورنمايی از وضعیت جامعه در ابعاد مختلف آن، آينه 
فردايی است كه در صورت تالش و ممارست دست يافتنی است. تحقق اهداف مختلف اجتماعی، 
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی منوط به كاستن موانع و از میان برداشتن سدهای پیش رو است. با 
توجه به گذشت نزديک به چهار دهه از انقالب اسالمی در كشورمان به نظر می رسد نتوانسته ايم 
هماهنگی و انسجام را در نهادهای دولتی به نحو احسن برقرار نمايیم و اين امر موجب شده كه 
كارايی و عملکرد اين نهادها در حد مطلوب خود نباشد. كاهش نابرابری در سطوح مختلف، 
امری است كه هنوز محقق نگرديده و بازتاب خبرهای مرتبط با اختالس های كالن نیز به گوشه ای 
از موانع پیِش روی تحقق آن اشاره می نمايد كه همه افراد جامعه به تواتر آن را شنیده و وعده های 

مقابله با آن از مجاری مختلف گوشزد گرديده است.
آنچه مسلم است، وجود فساد در كشور صرفاً در حوزه اقتصادی و پولی اثرگذار نیست بلکه 
بر كلیه ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار خواهد بود. »تحقیقات درباره فساد حول 
محورهای تعريف، علل، پیامدها و سنجش فساد متمركز شده است«)فاضلی، 1388: 15(. فساد به 
دلیل نقشی كه در ممانعت از توسعه، برهم زدن نظم اخالقی و زايل كردن مشروعیت دولت دارد 
بايد در كانون توجه قرار گیرد. هرچند كه تعاريف مختلفی از فساد ارايه شده است لیکن تعريفی 
واحد و جامع از آن وجود ندارد. به دلیل پیچیدگی های تعريف فساد، در سال 2002 زمانی كه 
مذاكرات برای نوشتن كنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد انجام می شد، مقرر شد تعريفی 
از فساد ارايه نشود و در نهايت تنها فهرستی از مصاديق فساد در متن كنوانسیون گنجانده شد 
)فاضلی، 1388:26(. مشهورترين تعريف فساد »استفاده از موقعیت و قدرت دولتی برای رسیدن به 

منافع شخصی« است كه در اغلب متون و تحقیقات به چشم می خورد.
در اين  كه فساد نامطلوب است اتفاق نظر وجود دارد و در طول سال های پس از انقالب اسالمی 
نیز بسیار درخصوص مبارزه با اين پديده در كشور صحبت شده است. در حال حاضر دستیابی به 
اطالعاتی كه بتوان به صورت شفاف وضعیت جامعه را از اين حیث مورد بررسی قرار دهد، بسیار 
دشوار و در مواردی به داليل محرمانه بودن اين نوع اطالعات ناممکن است به همین دلیل در اين 
مقاله تالش شده تا با استفاده از پیامدهايی كه برای فساد در نظريات مختلف مطرح گرديده است 
و گزينش برخی پیامدها و مقايسه تطبیقی اين پیامدها با شاخص ادراک فساد كه هر سال از سوی 
سازمان شفافیت بین الملل ارايه می گردد، اثر هر يک از اين شاخص های عینی بر شاخص ادراک 
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فساد بررسی گردد و مهم ترين مسايلی كه در سطح كالن با مفاسد اقتصادی همراه است، مورد 
شناسايی قرار گیرد.

مروری بر ادبیات موضوعی
رهیافت ها و رويکردهای مرتبط با تبیین علّی فساد كارگزاران را می توان در دو رهیافت خرد 

و كالن دسته بندی نمود:
معلول  روبه  رشد،  فساد  رهیافت  اين  در  كالن(؛  )سطح  ساختاری  كاركردگرايی  نظريه   -1
برای  را  مناسبی  بستر  كه  است  اقتصادی  و  سیاسی  نظام های  توسعه نیافتگی  و  عقب ماندگی 
بهره برداری يا تخصیص لجام گسیخته منابع عمومی بنا بر مالحظات مشخص يا اهداف ويژه 

عمومی فراهم می كند.
2- در سطح خرد، اغلب رويکردها در قالب نظريه عقالنیت فردی مطرح شده است كه از آن 

جمله می توان به رويکردهای زير اشاره نمود:
- رويکرد هزينه فايده؛ به اين نکته اشاره دارد كه چنانچه كسی فايده يک كار را از هزينه آن 

بزرگ تر ببیند، برای آن اقدام می كند.
- رويکرد محرومیت نسبی؛ افرادی كه احساس بی عدالتی كنند، رفتار فسادآمیز خواهند داشت.

- رويکرد رانت جويی؛ امتیازهای ويژه اقتصادی موجب ارتکاب اعمال فسادآلود می شود.
- رويکرد كارفرما غیركارگزار؛ زمانی  كه انجام كارهای كالن و همچنین كنترل آن به گروهی 

ويژه واگذار شود، زمینه فساد فراهم می شود.
- رويکرد حامی پیرو؛ بر پايه اين رويکرد، ساختار نامناسب اقتصادی، باندبازی در ساخت سیاسی، 
نوچه گرايی در انتصاب ها و گماردن پیروان در گلوگاه های تصمیم گیری با پشتوانه حامیان قدرتمند، 

زمینه های فساد را فراهم می سازد )عزتی و كريمی، 1393: 63 به نقل از ابراهیم آبادی،1383(.
پیامدهای فساد

پیامدهای زيادی در حوزه های مختلف برای فساد برشمرده شده است. فساد از طرق زير نقش 
تشخیص دهنده دولت را از مسیر طبیعی آن منحرف می سازد:

از طريق سوءاستفاده مالیات دهندگان، زيرا با بهره برداری از فساد، ممیزان مالیاتی از ديون مالیاتی   
خود می كاهند. شواهد تجربی نشان می دهد كه نقش فساد در درآمد مالیاتی و تخصیص نامناسب 

از بودجه دولت مثبت و معنی دار است )مائورو، 2004(.
از طريق استفاده دلخواه )بی ضابطه( از قوانین و مقررات كه در نتیجه بعضی افراد بر ديگران مقدم   
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و مرجح شمرده می شوند. اين امر به خصوص در تخصیص سهمیه واردات، اعتبارات كم بهره و 
جوازهای مختلف اهمیت دارد.

از طريق واگذاری كارهای دولتی يا خريدها و قراردادها به كسانی كه نه بدان سبب كه می توانند   
كار را با نازل ترين قیمت انجام دهند، بلکه به سبب ارتباطات و رشوه هايی كه می پردازند رقیبان را 

كنار می گذارند.
از طريق استخدام و ارتقای مقام بی ضابطه؛  

فساد به  عنوان  مشوق فعالیت های رانت جويانه؛  
فساد نقش تعديل كننده يا بازتوزيعی دولت را به هزاران طريق مخدوش می سازد.  

فساد به هر شکلی كه وجود داشته باشد، نقش دولت را در ايجاد ثبات،)اگر اين نقش را ايجاب   
كند كه از میزان كسری مالی دولت كاسته شود( تضعیف می نمايد )موسوی،1382: 119(.

به دو دسته آثار كیفی و آثار كمی  اقتصادی فساد مالی را در جامعه  تانزی آثار  ويتو 
تقسیم بندی می نمايد.

آثار کیفی
فساد مالی موجب كاهش درآمدها و افزايش هزينه های دولتی می شود كه در پی آن كسری 
بودجه دولت افزايش می يابد و دولت نمی تواند برنامه ريزی مالی جامع و درستی داشته باشد. 
همچنین نابرابری را افزايش می دهد. فساد مالی روند كار بازارها و تخصیص منابع را مختل می كند 

)موسوی پیشین به نقل از ويتو تانزی،1998(
آثار کمی

*  فساد مالی سرمايه گذاری و در نتیجه میزان رشد اقتصادی را كاهش می دهد. شواهد تجربی 
نشان می دهد كه رابطه فساد و كیفیت منابع انسانی منفی، اما قابل توجه است )مائورو، 2004(.

فساد مالی موجب كاهش مخارج آموزش و بهداشت می شود، چون مسئوالن امور بودجه 
نمی توانند مخارج دولتی آموزش و بهداشت را به راحتی صرف اعمال خالف قانون كنند همچنین 
موجب افزايش سرمايه گذاری دولتی می شود زيرا طرح های سرمايه گذاری از طرف مسئوالن و 
مديران عالی رتبه قابل دستکاری است و فرصت دريافت رشوه را برای آن ها فراهم می كند. نتیجه 
مطالعه تجربی مائورو )2000( نشان می دهد كه فساد، میزان هزينه های عمومی را كه به بخش  های 
كلی اختصاص داده شده، كاهش می دهد. بخشی از بودجه دولت توسط بوروكرات های فاسد 
طی مراحل فرآيندهای تنظیم بودجه فاسد می شود. يافته بعدی نشان می دهد كه فساد نه تنها مقدار 
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هزينه واقعی كل را تغییر می دهد بلکه توزيع آن را نیز تغییر می دهد. فساد ساختار هزينه عمومی 
را تحت تأثیر قرار می دهد كه بیشتر به بودجه دفاعی و بودجه بخش  های نفت و نیرو تخصیص 
می يابد اما بخش اجتماعی مانند آموزش وپرورش، بهداشت و حمايت اجتماعی قربانی می شوند. 
گوپتا، داودی و تیانگسون1  )2002( از تحقیقات خود در اين زمینه نتیجه گرفته اند كه نرخ باالی 
فساد باعث بدتر شدن سالمت و آموزش وپرورش و متعاقباً افزايش نرخ ترک تحصیل مدرسه و 

مرگ ومیر كودكان می شود.
 ساير پیامدهای اقتصادی فساد را می توان در موارد زير خالصه نمود:

 كاهش استاندارد خدمات
 كاهش امنیت

 بی ثباتی
 كاهش درآمد مالیاتی دولت

 افزايش مشاغل غیر مولد
 افزايش فعالیت های رانت جويانه

 كاهش درآمدها و افزايش هزينه های دولتی و در نتیجه افزايش كسری بودجه دولت
 كاهش انگیزه سرمايه گذاری خصوصی و خارجی در بخش  های اقتصادی مشروع

 كاهش نرخ رشد اقتصادی
 كاهش تولید )افزايش فقر، افزايش شکاف درآمدی و كاهش خدمات عمومی(

 كاهش ارزش های اخالقی، فرهنگی و سرمايه اجتماعی
 افزايش پروژه های بسیار بزرگ و پیچیده

 كاهش اجرای طرح های مختّص قشر آسیب پذير
 افزايش نابرابری در درآمدها

 كاهش توان دولت در وضع مقررات كنترلی و نظارت های مورد نیاز برای اصالح نقايص بازار
 كند كردن حركت به سمت اقتصاد رقابتی )موسوی پیشین: 137(

همان گونه كه اشاره شد از جمله بخش هايی كه در اثر فساد متأثر می گردند، بخش های 
آموزشی و بهداشتی است كه تحقیق حاضر بر آن متمركز است. دولت های فاسد برای خدمات 
عمومی نظیر آموزش وپرورش و بهداشت كمتر هزينه می كنند و بیش تر سرمايه گذاری دولت به 

سمت فعالیت هايی سوق می يابد كه پیچیده و پرهزينه بوده و كمتر مورد ارزيابی قرار می گیرد.
سوريادارما2  نشان می دهد كه هزينه بخش عمومی در آموزش وپرورش، بر ثبت نام مدارس در 
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شهرهای اندونزی كه سطح فساد بااليی دارند، مؤثر است.
افزايش در  باال،  فساد  با سطح  اعتقاد راجکومار1 و سوآروپ2  )2007(، در كشوری  به 
هزينه عمومی بخش بهداشت و درمان، میزان مرگ ومیر نوزادان را كاهش نمی دهد، اما كیفیت 

آموزش وپرورش ابتدايی را در كشورهای درحال توسعه افزايش می دهد.
از جمله مهم ترين مسايلی كه آموزش وپرورش جهان در گذشته و كشورهای درحال توسعه 
در حال و آينده با آن روبه رو هستند كمبود منابع مالی برای انجام دادن فعالیت های آموزشی و 
پرورشی است. كمبود منابع مالی آموزش وپرورش كشور موضوعی است كه غالباً مورد توجه 
بوده است. برخی عقیده دارند، ريشه اصلی اختصاص ندادن منابع مالی كافی به آموزش وپرورش 
محدوديت عمومی منابع كشور است. ولی اين مسأله در زمان رونق گرفتن درآمدهای دولت نیز 
پابرجاست، لذا عقايد مختلفی حول اين قضیه پديد آمده است و برخی اشاره دارندكه در نگاه 
سیاستگذاران، مصرفی بودن آموزش، لزوم سرمايه گذاری در آن را كاهش می دهد. عده ای نیز 
چگونگی تخصیص منابع را مشکل اساسی تلقی نموده و بیان داشته اند كه مسأله اصلی، محدوديت 
امکانات نیست بلکه مشکل اشتباه نگرش در انتخاب اقتصادی است )گروه پژوهشی اقتصادی 

آموزش وپرورش،1382: 60(.
نقش تخصیص منابع مالی در رشد و توسعه آموزش وپرورش و دستیابی به اهداف آن بسیار 
حايز اهمیت است. دولت موظف است منابع مالی كافی برای آموزش را از جهت جنبه عمومی 

داشتن خدمات آموزشی و همچنین نص صريح قانون اساسی )اصل 30( فراهم آورد.
يکی از مهم ترين مسايلی كه بیش از هر چیز در زمینه  ی تأمین منابع مالی حايز اهمیت است، 
شناخت رفتار دولت در قبال تخصیص منابع دولتی به آموزش وپرورش است. در اين زمینه يکی 
از مهم ترين شاخص هايی كه همواره مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ريزان برای تبیین جايگاه 
آموزش در نظام های مالی بوده، سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومی دولت است كه 
در اصل اين شاخص، اهمیت آموزش وپرورش در تخصیص منابع از سوی دولت را تبیین می كند 
)جوادی، 1392: 91(. اين سهم در دهه 50 تا سال 1357 كمتر از 7 درصد، از سال 1357 تا 1367 
بین 10 تا 18 درصد نوسان داشته و در سال 1371 به 24 درصد افزايش يافته، به طوری كه در دهه 
70 نسبت به سال های مورد بررسی بیشترين میزان رشد را داشته است. روند كاهشی آن از سال 
1381 آغاز شده به طوری كه در سال 1388 به حدود 10/6 درصد كاهش يافته است )پیشین(. 
متأسفانه در سال های بعد نیز اين روند كاهشی ادامه يافته است. جالب تر آن كه 95 درصد از بودجه 
جاری آموزش وپرورش به هزينه های مربوط به كاركنان و بخش قابل توجهی از ساير هزينه ها نیز 
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به اقالمی چون اجاره بها، برق، آب، سوخت و تعمیرات مدرسه اختصاص می يابد، يعنی سهم بسیار 
اندكی از آن را می توان برای بهبود بخشیدن به كیفیت خدمات آموزشی صرف كرد )پیشین:93(.

گلوم و راويکومار1  )1999(، در يک تحلیل نظری، دو نوع آموزش عمومی و خصوصی 
را در نظر گرفتند و به اين نتیجه رسیدند كه نابرابری درآمدی در قالب آموزش عمومی سريع تر 
كاهش می يابد و آموزش خصوصی درآمد باالتری را حاصل می كند، مگر اين كه نابرابری 

درآمدی اولیه زياد باشد.
سیلوستر2 )2002( بر روی تأثیر مخارج آموزشی بر نابرابری تمركز كرد. او با استفاده از 
داده های 50 كشور، دريافت كه آن دسته از كشورهايی كه منابع مالی بیشتری را به آموزش 
عمومی اختصاص می دهند، در سال های بعد نابرابری درآمدی كم تری را خواهند داشت و اين 

نسبت در OECD  به كشورهای كم تر توسعه يافته، قوی تر است.
دی  گرگوريو و لی3 )2006( در يک مطالعه  ی بین كشوری برای دوره  ی 2002-1960 دريافتند 
كه دسترسی بیشتر به امکانات آموزشی و توزيع برابرتر آموزش، نقش مهمی را در شکل گیری 

توزيع درآمد برابرتر بازی می كنند.
چن)2005( با در نظر گرفتن يک سیستم آموزشی دولتی و خصوصی به طور هم زمان، متوجه 
شد كه تحت شرايط بازارهای اعتباری ناقص، هر دولتی كه بخواهد نابرابری درآمدی را كاهش 
دهد، سیاست هايی را انتخاب می كند كه سبب افزايش نرخ ثبت نام در مدارس دولتی می شوند. 
ولی درخصوص آموزش عالی وضع متفاوت است. اگر ساختار آموزش عالی به گونه ای باشد كه 
عمدتاً افراد پردرآمد بتوانند از آن استفاده كنند، در اين صورت آموزش و تحصیل در مقطع عالی 
سبب به دست آوردن تحصیالت باالتر و لذا درآمدهای بیشتر توسط طبقات مرفّه جامعه می شود و 
مخارج آموزش عالی كه دولت هم بخشی از آن را تقبل می كند، در اختیار اين گروه ها قرار گرفته 
و هر دو زمینه ساز افزايش نابرابری درآمدی خواهند بود، اما اگر مانند سطوح ابتدايی و متوسطه 
كه در اكثر كشورها دولتی است و بخش مهمی از هزينه های آن از طريق دولت و از محل مالیات 
يا انواع ديگر عايدی های دولتی تأمین می شود، آموزش عالی نیز دولتی باشد، آن  گاه اين سطح 

آموزشی هم می تواند مجرايی برای كاهش فقر و نابرابری درآمدها باشد.
همان گونه كه در پیامدهای مفاسد اقتصادی ذكر شد، بهداشت و درمان از جمله بخش هايی 
است كه بسیار تحت تأثیر قرار می گیرد. امروزه بسیاری از كشورهای توسعه  يافته يا درحال توسعه 
به اين امر مهم پی  برده اند كه اصل سالمت چه در ابعاد بهداشتی و چه در ابعاد درمانی، يک فرايند 
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راهبردی است و از آن به عنوان مهم ترين عامل توسعه  ی پايدار ياد می كنند و توجه ويژه ای نسبت 
به اين امر مبذول داشته اند. درحالی كه برای مسئوالن و كارشناسان، بخش بهداشت و درمان در 
كشور ما همچنان از مباحث چالش برانگیز به شمار می آيد. سرانه های محاسبه شده در اين بخش 
با خدمات ارايه شده در مراكز بهداشتی - درمانی مطابقت ندارد. آنچه در اين بخش مشهود است 
جايگزينی ناعدالتی به جای عدالت سالمت در نظام بهداشت و درمان كشور و همچنین وضع 

به هم ريخته كنونی آن است كه باعث تأسف و نگرانی همه شده است )جنانی،1384: 12(.
فرضیه تحقیق

گزاره ای كه منطقاً از مباحث نظری فوق می توان در يک جمله خالصه نمود آن است كه 
تجربیات كشورهای مختلف و تحقیقات صورت گرفته بیانگر آن است كه فساد اقتصادی در بطن 
خود آبستن مسايلی است كه می توان آن ها را در جوامعی مشاهده نمود كه بدان  ها بیشتر آلوده 
شده اند. افزايش نابرابری و شکاف درآمدی، كسری بودجه، كاهش سهم بهداشت و آموزش از 
سبد منابع عمومی كشور و افزايش فقر از جمله اين مسايل هستند. ادراک فساد، بر مبنای ادراكات 
مردم و نوع نگرش آنان نسبت به سرمايه گذاری و نگرش نخبگان نسبت به برنامه های مبارزه با فساد 
صورت می گیرد لذا شرايط ايجاد شده در جامعه به واسطه فساد اقتصادی بر اين امر اثرگذار است 

و می تواند بر شاخص ادراک فساد1  در كشورها مؤثر باشد.
ازاين رو پیش بینی نظری يا فرضیه تحقیق را می توان به اين شکل فرموله نمود: كه احتمال 
ادراک فساد در كشورهايی كه به طور هم زمان هم دارای شکاف درآمدی و هم سهم نامناسبی 
بیشتر از ساير كشورها است.  از بودجه عمومی در بخش  های بهداشتی و آموزشی بوده اند، 
به عبارت ديگر وجود متغیرهای فوق الذكر بیش از ساير تركیب های علّی و هر يک از شروط علی 
به تنهايی موجب ادراک فساد می شود. تئوری های موجود صرفاً راهنمايی در معرفی متغیرهای 
مؤثر بر ادراک فساد و معقول سازی رابطه بین آن ها هستند و بیان نمی دارد كه چه تركیب هايی از 
متغیرهای معرف فساد اقتصادی، موجب ادراک فساد شده اند. انواع تركیب متغیرهايی كه معلول 
)ادراک فساد( را به بار می آورند نیاز به تحلیلی پسینی- استقرايی دارند كه با استفاده از تکنیکی 

خاص صورت می پذيرد كه جبر بولی از جمله اين تکنیک ها به شمار می آيد.
به نظر راگین در جهان واقع، نظیر آنچه در آمار تصور می شود، رابطه بین متغیرها يک رابطه 
خطی ساده نیست. بلکه برای شناخت متغیرها و رابطه آن ها با يکديگر، بايد آن ها را به عنوان يک 
مجموعه نظری )برآمده از نظريه( در نظر گرفت. از نظر وی نه تنها مجموعه نظری برای تحلیل 
داده های اجتماعی اهمیت مركزی دارند، بلکه برای تقريباً همه اشکال نظريه پردازی علمی نقش 

1. Corruption Preception Index(CPI)



51

مركزی دارند. بیشتر استدالل های نظری به روابط در مجموعه نظری مرتبط هستند، نه به رابطه های 
خطی بین متغیرها. اين مجموعه نظری برای ساختن آنچه راگین پیکره )تركیبات( متغیرها می نامد، 
اساسی است. وی برای آن  كه بتواند موارد را با يکديگر مقايسه كند، از اصول جبر مجموعه ها 
)مشهور به جبر بول( استفاده كرد )راگین، 2006: 16-12(. »در جبر بولی از داده های دو شقی 
)وجود/عدم، حضور/غیاب، تحقق يافته/ تحقق نیافته( استفاده می شود؛ بنابراين در جبر بولی 
صرفاً موردهای در سطح سنجش اسمی دو مقوله ای، با كدهای يک و صفر تحلیل می شوند« 

)كافی،1393: 137(.
راگین ده اصل راهنما را برای استفاده از جبر بولی معرفی می نمايد )راگین، 1987: 85-101 به 

نقل از كوثری،1386: 150 و كافی،1393: 137-143(:
1- استفاده از داده های دودويی )دو ارزشی(؛

2- استفاده از جدول صحت برای نمايش داده ها؛
3- جمع متغیرها؛

4- ضرب متغیرها؛
5- منطق تركیب؛

6- به حداقل رسانی )كاهش( تركیب ها؛
7- بیانگری و استفاده از »بیانگرهای اولیه«؛

8- استفاده از قانون دو مورگان؛
9- علل الزم و كافی؛

10- فاكتورگیری در تركیبات )جمالت(.
در جبر بول هر متغیر به صورت دو ارزشی )وجود يا عدم وجود يک صفت( معرفی می شود. 
در اين روش كلیه متغیرها در سطح سنجش اسمی يا مقوله ای )با دو مقوله وجود و عدم وجود 
يا يک و صفر( هستند. اگر بخواهیم از متغیرهای فاصله ای استفاده كنیم، هر متغیر را بايد به يک 
متغیر اسمی چند مقوله ای تبديل كنیم و سپس به هر مقوله صفر يا يک بدهیم. برای استفاده از جبر 
بول بايد اطالعات متغیرها را در جدولی به نام جدول درستی يا صحت درج كنیم. در اين جدول 
اطالعات مربوط به هر مورد روی يک سطر جدول درج می شود. تعداد سطرها در جداول صحت 

)n تعداد متغیرها است( محاسبه می شود. 2n بر اساس فرمول
در معادله بول، عالمت جمع متغیرها با جمع در معنای رياضی فرق می كند در اين معادله 

عالمت جمع به معنای حسابی نیست، بلکه عالمت منطقی »يا« است.
بدون شک علل فقط به تنهايی روی معلول اثر نمی گذارند، بلکه بر روی يکديگر نیز تأثیر 

می گذارند )مفهوم تعامل متغیرها(. اين اثر متقابل به صورت ضرب متغیرها نشان داده می شود.

بررسی رابطه نابرابری های اقتصادی و رتبه کشورها در شاخص ادراک فساد
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واحد تحلیل، جمعیت و داده ها
واحد تحلیل در پژوهش حاضر »كشور« است. طرح تحقیق مقطعی و داده ها متعلق به سال 
2010 میالدی است. جمعیت اين مطالعه شامل 32 كشور است كه به لحاظ ادراک فساد اقتصادی 
در رتبه های مختلف قرار گرفته اند. تالش شده است كه در انتخاب كشورها، پراكندگی جغرافیايی 
و توسعه يافتگی آنان لحاظ گردد. لذا هم تعدادی از كشورهای اسالمی و منطقه انتخاب شد و هم 
كشورهايی با درجات مختلف توسعه يافتگی )درحال توسعه و توسعه يافته( در نمونه قرار داده شد تا 

خطای تحلیل كاهش يافته و نتايج تحقیق قابلیت تعمیم پذيری داشته باشد.
مفاهیم و سنجش متغیرها

پیش از تعريف مفاهیم، ذكر اين نکته ضروری است كه دلیل قرار دادن شاخص های سهم 
آموزش وپرورش و بهداشت از بودجه  ی عمومی در كنار شاخص نابرابری اقتصادی، براساس 
بیان  به اختصار شرح داده شد، لحاظ گرديده و  نظرات برخی صاحب نظران كه پیش ازاين 
داشته اند در كشورهايی كه فساد اقتصادی باالست، سهم بودجه عمومی در اين بخش  ها نسبت 
به ساير كشورها از نسبت كمتری برخوردار است. در اين مقاله عالوه بر اين كه اين نکته مورد 
آزمون قرار گرفته، نقش اين نابرابری های اقتصادی و بودجه ای در رتبه شاخص ادراک فساد 

كشورها بررسی شده است.
نابرابری اقتصادی

از جمله شاخص های مهم سنجش نابرابری اقتصادی، می توان به ضريب جینی، نسبت درآمد 
20 درصد باال به 20 درصد پايین و نسبت پنجک باال به پنجک پايین در يک جامعه نام برد كه در 
تحقیق حاضر، شاخص اخیر )نسبت پنجک باال به پنجک پايین( از بین داده های نابرابری اقتصادی 

بانک جهانی استفاده شده است.
سهم آموزش وپرورش از بودجه عمومی

مجموع اعتبارات هزينه ای و اعتبارات تملک دارايی های سرمايه ای وزارت آموزش وپرورش 
از بودجه عمومی كشور، در اين تحقیق به عنوان سهم آموزش وپرورش از بودجه عمومی است 
لیکن با توجه به اين  كه تعداد دانش آموزان در كشورهای مختلف متفاوت است، اعتبارات اين 
بخش با توجه به تعداد دانش آموزان مقاطع تحصیالت عمومی كشورها، در نظر گرفته شده است 

تا دقت داده ها افزايش يابد.
سهم بهداشت و درمان از بودجه عمومی

بهداشت،  وزارت  دارايی های سرمايه ای  تملک  اعتبارات  و  هزينه ای  اعتبارات  مجموع 
درمان و آموزش پزشکی از بودجه عمومی كشور، در اين تحقیق به عنوان سهم بهداشت و 

درمان از بودجه عمومی می باشد.
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تجزیه وتحلیل مطالب
 كلیه متغیرهای تحقیق بر مبنای میانگین داده های 175 كشور جهان دو شقی شدند. داده های 
مربوط به شروط علی )نابرابری اقتصادی، سهم آموزش وپرورش از بودجه عمومی، سهم بهداشت 
و درمان از بودجه عمومی( و پیامد )ادراک فساد( به تفکیک 32 كشور از كشورهای با سطح 

توسعه يافتگی متفاوت، در جدول زير منعکس شده است:
جدول شماره ۱- ارزش کشورهای جهان از حیث سازه های پیامد فساد اقتصادی و ادراک فساد

 
 

 ردیف
 کشورها

 یشروط علّ
 ددراک فساا

 
CPI 

 بودجه از وپرورشآموزش نامناسب سهم
 آموزان دانش تعداد به توجه با عمومی

  A 

و درمان  بهداشتنامناسب سهم 
 از بودجه عمومی

  B 

 اقتصادینابرابری 
 
C 

 0 0 0 1 استرالیا 1

 0 0 0 0 اتریش 2

 1 0 1 1 آذربایجان 3

 1 1 0 0 برزیل 4

 1 1 1 1 بلغارستان 5

 1 1 0 1 کلمبیا 6

 1 1 0 1 السالوادور 7

 0 0 0 0 فنالند 8

 0 0 0 0 فرانسه 9

 0 0 0 1 مجارستان 10

 0 0 0 0 ایسلند 11

 1 0 1 0 هند 12

 1 0 1 1 اندونزی 13

 1 1 1 1 ایران 14

 1 0 0 0 ایتالیا 15

 0 0 0 0 ژاپن 16

 0 1 1 0 مالزی 17

 0 0 0 0 نروژ 18

 1 1 1 1 پاراگوئه 19

 1 1 1 1 پرو 20

 0 0 0 0 لهستان 21

 0 0 0 0 پرتغال 22

 1 0 0 1 رومانی 23

 0 0 0 0 اسپانیا 24

 0 0 0 0 سوئد 25

 0 0 0 0 سوییس 26

 1 1 0 1 تایلند 27

 0 1 0 0 انگلستان 28

 1 0 1 1 ویتنام 29
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سپس برای استفاده از جبر بولی، ماتريس داده های خام مطابق با يک جدول ارزش1  بازسازی 
شد. جدول ارزش، ابزاری برای تحلیل سیستماتیک پیچیدگی علّی در تحقیقات اجتماعی است. 
در مطالعه حاضر با سه شرط علی دوشقی، جدول ارزشی با 8 سطر به شرح زيرخواهیم داشت كه 
هر سطر می تواند شامل چندين مورد يا مصداق باشد. همان گونه كه در تحلیل بولی متداول است، 
حضور هر شرط را با حرف بزرگ )مثالً A( و غیاب آن را با حرف كوچک )مثالً a( نشان می دهند.

)29=N( جدول شماره 2- ارزش علل مؤثر بر ادراک فساد در کشورهای مختلف جهان

یشروط علّ   
ترکیب 

 علی
تعداد 
 مشاهده

تعداد 
موارد 

ادراک 
 فساد

ادراک 
 فساد

 بودجه از وپرورشآموزش نامناسب سهم
 آموزان دانش تعداد به توجه با عمومی

A 

و  بهداشتنامناسب سهم 
 درمان از بودجه عمومی

B 

نابرابری 
 اقتصادی

C 
1 0 0 Abc 3 1 ؟ 
0 0 0 abc 12 1 ؟ 
1 1 0 ABc 3 3 1 
0 0 1 abC 2 1 ؟ 
1 1 1 ABC 4 4 1 
1 0 1 AbC 3 3 1 
0 1 0 aBc 1 1 1 
0 1 1 aBC 1 0 0 

 
عالمت سؤال در جدول فوق بیانگر آن است كه تركیب مورد نظر نمی تواند تركیب متقنی 
برای نتیجه گیری باشد زيرا مثال نقض نیز درخصوص فرضیه تحقیق در آن ديده می شود. لذا تحلیل 

نهايی با حذف اين تركیب صورت می پذيرد.
بیشترين فراوانی )12 كشور معادل 37/5 درصد از نمونه تحقیق( مربوط به كشورهايی بوده كه 
هیچ يک از شروط علّی در آن ها نبوده و ادراک فساد نیز در آن ها )به جز يک مورد كه با اختالف 
میانگین 0/1 جزء كشورهايی قرار گرفت كه ادراک فساد در آن ها باالست( به چشم نمی خورد 

.)abc تركیب(
همان طور كه در ستون آخر جدول شماره 2 مشاهده می شود، به جز تركیب abc كه توضیح 
داده شد، تركیب های Abc، abC و ABC تركیب هايی متناقض هستند كه با كد خروجی 
»؟« مشخص شده است )موردهايی با شروط علی يکسان، نتايجی متعارض در آن ها به چشم 

می خورد(. به عبارت ديگر كشورهای زير نتايج متناقضی از حیث ادراک فساد به بار آورده اند:
- كشورهايی كه سهم نامناسب آموزش وپرورش و سهم مناسب بهداشت و درمان از بودجه 

عمومی و همچنین عدم وجود نابرابری اقتصادی داشته اند )Abc(؛
1. Truth table
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- كشورهايی كه باوجود سهم مناسب آموزش وپرورش و بهداشت و درمان از بودجه عمومی، 
.)abC( نابرابری اقتصادی در آن ها به چشم می خورد

به عبارت ديگر از بین كشورهايی كه تركیب های فوق الذكر را داشته اند، برخی واجد و برخی 
فاقد ادراک فساد )كشور پاک محسوب می شدند( بوده اند. به اين ترتیب، برای تحلیل ادراک فساد 
)CP(، فقط به تركیب های علّی پرداختیم كه آشکارا منجر به پیدايش اين پیامد شده اند. لذا معادله 

بولی آن به شرح زير خواهد بود:
CPI= ABc َ + AbC+ aBc+ABC

با به كارگیری قاعده كمینه سازی بولی تركیب های سه جمله ای فوق به تركیب های ذيل 
تقلیل يافت:

←  ABC AB با ABc تركیب
←     AbC A با ABc تركیب
←    aBc Bc با ABc تركیب
←  AbC AC با ABC تركیب
←     aBc B با ABC تركیب

CPI= AB+Bc+Ac= A(B+C)+Bc           ←

 اين معادله داللت بر آن دارد كه در زمان مطالعه، سه تركیب يا الگوی علی به عنوان شرط كافی
:برای ادراک فساد در كشورهای مختلف وجود داشته است

1- تركیبی از سهم نامناسب آموزش وپرورش و بهداشت و درمان از بودجه عمومی )آذربايجان، 
بلغارستان، اندونزی، ايران، پاراگوئه، پرو و ويتنام(.

2- كشورهايی كه در آن ها سهم نامناسب بهداشت و درمان از بودجه عمومی با نبود نابرابری 
اقتصادی تركیب شده بود )هند، اندونزی و ويتنام(.

3- كشورهايی كه در آن ها می توان تركیب سهم نامناسب آموزش از بودجه عمومی با نابرابری 
اقتصادی مشاهده نمود )تايلند، ايران، السالوادور، كلمبیا، بلغارستان(.

در صورت فاكتورگیری، نتیجه حاكی از آن است كه سهم نامناسب آموزش وپرورش از بودجه 
عمومی )A( شرطی الزم برای ادراک فساد در كشورها به شمار می رود. به عبارت ديگر سهم نامناسب 
آموزش وپرورش از بودجه عمومی به تنهايی سبب ادراک فساد نمی شود بلکه در تركیب با ساير 
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شروط )نابرابری اقتصادی )C( و سهم نامناسب بهداشت و درمان از بودجه عمومی )B(( موجب 
ادراک فساد می گردد ولی سهم نامناسب بهداشت و درمان از بودجه عمومی نیز در تركیب با نبود 
نابرابری اقتصادی می تواند به ادراک فساد منجر گردد. وجود سهم نامناسب بهداشت و درمان از 
بودجه عمومی در هر دو تركیب نشان دهنده آن است كه اين عامل در همه كشورهای نمونه كه در 

آن ها ادراک فساد وجود دارد يکی از مهم ترين عواملی است كه حضور داشته است.
ويتو تانزی و ديگران نیز پیش تر به رابطه بین فساد اقتصادی و تخصیص سهم نامناسب بودجه 
عمومی به آموزش وپرورش و بخش بهداشت و درمان اشاره داشته اند. وجود يک يا هر دو اين 
عوامل در تركیب های فوق الذكر بیانگر آن است كه در كشورهايی كه به نوعی با فساد اقتصادی 
دست وپنجه نرم می كنند، اين دو بخش بیش از ساير بخش ها تحت تأثیر قرار می گیرند. مطابق با 
نتايج تحقیق آمران حسین و همکارانش1  كه به تجزيه وتحلیل تأثیر شاخص فساد بر توسعه منطقه 
شرق اندونزی با تأكید بر بخش زيرساخت آموزش وپرورش و بهداشت و درمان پرداخته اند نیز 
اين مسأله مورد تأيید قرار گرفته است. همان گونه كه پیش تر اشاره شد، نتیجه مطالعات تجربی 
مختلف نشان می دهد كه فساد، میزان هزينه های عمومی را كه به بخش  های كلی اختصاص داده 
شده، كاهش می دهد. بخشی از بودجه دولت توسط بوروكرات های فاسد طی مراحل فرآيندهای 
تنظیم بودجه فاسد می شود. فساد نه تنها مقدار هزينه واقعی بلکه توزيع آن را نیز تغییر می دهد. فساد 
ساختار هزينه عمومی را تحت تأثیر قرار داده و در اين میان باعث قربانی شدن بخش  های اجتماعی 
مانند آموزش وپرورش، بهداشت و حمايت اجتماعی می گردد. گوپتا، داودی و تیانگسون2  نیز در 
تحقیقی كه در سال 2000 اجرا نمودند، نتیجه گرفتند كه نرخ باالی فساد باعث وخیم تر شدن سالمت 

و آموزش وپرورش و متعاقباً افزايش نرخ ترک تحصیل مدرسه و مرگ ومیر كودكان می شود.
با اعمال قانون دمورگان در معادله قبلی، معادله بولی »ab+ aC+ ac« به دست می آيد. بر 

اساس معادله بولی می توان نتیجه گرفت كه ادراک فساد در سه دسته از جوامع پايین بوده است:
 - جوامعی كه سهم آموزش وپرورش و بهداشت و درمان آن ها از بودجه عمومی مناسب بوده است.

 - جوامعی كه حتی باوجود نابرابری اقتصادی، درصورتی كه سهم بخش بهداشت و درمان آن ها 
از بودجه عمومی مناسب بوده، با نبود ادراک فساد مواجه بوده اند.

 - جوامعی كه در كنار وجود سهم مناسب آموزش وپرورش از بودجه عمومی، با نبود نابرابری 
اقتصادی مواجه بوده اند.

1. Amran Husen, Candra Fajri Ananda, Dwi Budi Santoso, Moh. Khusaini

2. Tiongson
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نتیجه گیری
فرضیه تحقیق حاضر بیانگر آن بود كه احتمال ادراک فساد در كشورهايی كه به طور هم زمان 
هم دارای شکاف درآمدی و هم سهم نامناسبی از بودجه عمومی در بخش  های بهداشتی و آموزشی 
بوده اند، بیشتر است. به بیان ديگر، از میان تركیب های مختلف، منطقاً ممکن است از متغیرهای 
معرف فساد اقتصادی )نابرابری اقتصادی، وضعیت نامناسب بودجه بخش  های آموزش وپرورش 
و بهداشت و درمان(، تركیب حضور هم زمان هر سه متغیر مذكور )تركیب ABC( بايد بیش از 
ساير تركیب های علی موجب ادراک فساد گردد. داللت ديگر اين فرضیه آن است كه در جوامع 
فاقد نابرابری اقتصادی و سهم مناسب بخش  های آموزش وپرورش و بهداشت از بودجه عمومی 

)تركیب abc(، شاهد ادراک فساد كمتری خواهیم بود.
يافته های جدول ارزش مربوط به چگونگی نسبت تركیب های معرف فساد اقتصادی با ادراک 
 )abc فساد )جدول 2( بیانگر آن است كه اوالً برای تركیب جوامع فاقد فساد اقتصادی )تركیب
از 12 مورد مربوط به اين تركیب فقط در يک مورد ادراک فساد مشاهده شده است. ثانیاً در هر 
كشوری كه تركیب حضور هم زمان سهم نامناسب آموزش وپرورش از بودجه عمومی، سهم 
نامناسب بهداشت و درمان از بودجه عمومی و نابرابری اقتصادی وجود داشته است )تركیب 
ABC( ادراک فساد نیز مشاهده می شود. همچنین اگر تركیب abc )نبود نابرابری اقتصادی 
در كشورهايی كه سهم مناسبی از بودجه عمومی كشورشان در بخش  های آموزش وپرورش و 
بهداشت بوده است( كه نتايج متناقضی را داشته، كنار بگذاريم، بیشترين تركیب از شروط علّی كه 
منجر به ادراک فساد شده است، همین تركیب ABC است. همه اين نتايج در راستای پیش بینی 
فرضیه تحقیق و مؤيد آن است. در حقیقت از میان الگوهای علّی مختلف كشورهای تحت مطالعه، 
دو تركیب ABC )كشورهايی كه هم زمان سهم نامناسب آموزش وپرورش از بودجه عمومی، 
سهم نامناسب بهداشت و درمان از بودجه عمومی و نابرابری اقتصادی در آن ها وجود داشته است( 

بیش از ساير تركیب ها موجب ادراک فساد شده اند.
از سوی ديگر نتايج تحلیل بولی نشان داد كه سه الگوی علّی از داده های جدول ارزش مربوط 
به كشورها قابل استخراج است. اول تركیبی از سهم نامناسب آموزش وپرورش و بهداشت و درمان 
از بودجه عمومی )مصاديق تجربی آن عبارت بودند از: آذربايجان، بلغارستان، اندونزی، ايران، 
پاراگوئه، پرو و ويتنام(؛ دوم كشورهايی كه در آن ها سهم نامناسب بهداشت و درمان از بودجه 

بررسی رابطه نابرابری های اقتصادی و رتبه کشورها در شاخص ادراک فساد
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عمومی با نبود نابرابری اقتصادی تركیب شده بود )مصاديق تجربی آن عبارت بودند از: هند، 
اندونزی و ويتنام( و باالخره كشورهايی كه در آن ها می توان تركیب سهم نامناسب آموزش از 
بودجه عمومی با نابرابری اقتصادی مشاهده نمود )مصاديق تجربی آن عبارت بودند از: تايلند، 

ايران، السالوادور، كلمبیا، بلغارستان(.
با نگاهی اجمالی به سهم بودجه عمومی كشورمان در سال های مختلف نیز می توان مشاهده 
نمود كه مطابق با آمار منتشر شده شاخص ادراک فساد ارتباط تنگاتنگی با نسبت اعتبارات 

بخش  های آموزش وپرورش و بهداشت از بودجه عمومی دارد:

 سال
 و آموزشنسبت اعتبارات 

 به بودجه عمومی پرورش
بهداشت از  ، وزارتسهم

 بودجه عمومی
 ادراکشاخص 

 فساد

1382 2/9  2/4 3 
1390 7/7  7/3  7/2  
1391 1/10  1 8/2  
1392 4/7  1/1  5/2  
1393 2/9  4/1  7/2  

 
همان گونه كه در جدول قابل مشاهده است، به تناسب كاهش يا افزايش سهم اعتبارات 
آموزش  و پرورش و بهداشت و درمان در بودجه عمومی، شاخص ادراک فساد نیز كاهش يا 
افزايش يافته است. به عنوان مثال با مقايسه سال های 1382 و 1390 مشاهده می شود كه شاخص 
ادراک فساد از 3 به 2/7 تقلیل يافته است. با توجه به اين  كه اين شاخص بین صفر و ده در نوسان 
است و هر چه به سمت صفر تمايل يابد، نشان دهنده فساد باالتری در كشور است، مالحظه 
می شود كه در سال 1392 كه سهم اعتبارات دو بخش يادشده از بودجه عمومی كاهش قابل 
مالحظه ای داشته، شاخص ادراک فساد نیز كاهش يافته است و در سال 1393 كه سهم اين دو 
بخش افزايش يافته، شاخص ادراک فساد نیز رو به بهبودی نهاده و از 2/5 در سال 1392 به 2/7 

در سال 1393 رسیده است.
در پايان ذكر اين نکته ضروری است كه شاخص ادراک فساد به عوامل متعددی بستگی 
دارد كه در اين تحقیق به برخی از آن ها اشاره شده است. با توجه به اين  كه در اغلب مطالعات اين 
حوزه، كمتر به پیامدهايی همچون سهم آموزش وپرورش و بهداشت در كنار نابرابری اقتصادی در 
شاخص ادراک فساد توجه شده است، نتايج مقاله حاضر می تواند توجه پژوهشگران حوزه مفاسد 

اقتصادی را به اين شاخص ها نیز معطوف دارد.
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بررسی حسن جریان امور درخصوص رابطه سرمایه گذاری
 بخش دولتی؛ خصوصی و رشد اقتصادی در ایران

حمیدرضا حسن پور1
اصغر سپهبان قره بابا2

 در اين مقاله میزان تأثیرگذاری حسن جريان امور در تشکیل سرمايه ثابت ناخالص بخش دولتی 
بر ساير متغیرهای اقتصادی، بررسی می شود. بدين منظور، ارتباط میان افزايش هزينه های عمرانی 
دولت، هزينه های سرمايه گذاری بخش خصوصی و ساير متغیرهای كالن مرتبط با رشد اقتصادی 
با استفاده از داده های دوره 1386-1338 در ايران بررسی شده و برای تحلیل روابط بلندمدت و 
كوتاه مدت متغیرهای مدل از روش خودتوضیحی برداری با وقفه های گسترده )ARDL( و رابطه ی 

علیت گرنجری استاندارد استفاده شده است.
بر اساس رابطه ی علیت گرنجری، يک رابطه ی علیت گرنجری از طرف افزايش هزينه های 
مصرفی بخش خصوصی به رشد اقتصادی در بلندمدت و كوتاه مدت وجود دارد. در كوتاه مدت 
يک رابطه ی علیتی از طرف تشکیل سرمايه ی ثابت ناخالص بخش خصوصی در بخش ساختمان و 
ماشین آالت و رشد اقتصادی وجود دارد، اما در بلندمدت هیچ رابطه ی علیتی از طرف اين متغیر به 
رشد اقتصادی وجود ندارد. در كوتاه مدت يک رابطه ی علیتی از طرف افزايش هزينه های مصرفی 
بخش دولتی به رشد اقتصادی وجود دارد اما در بلندمدت هیچ رابطه ی علیتی از طرف افزايش 
هزينه های مصرفی بخش دولتی به رشد اقتصادی وجود ندارد. نهايتاً آن كه در كوتاه مدت و بلندمدت 
هیچ رابطه ی علیتی از طرف تشکیل سرمايه ی ثابت ناخالص بخش دولتی در بخش ساختمان و 
ماشین آالت و افزايش خالص صادرات با رشد اقتصادی وجود ندارد. به نظر می رسد مهم ترين دلیل 
ناكارآمدی تشکیل سرمايه ی ثابت ناخالص بخش دولتی در بخش ساختمان و ماشین آالت و افزايش 

خالص صادرات در اقتصاد ايران، فقدان حسن جريان امور در اين حوزه ها باشد.
واژگان کلیدي: رشد اقتصادی، سرمایه گذاری بخش دولتی، روش خود توضیحی 

برداری با وقفه های گسترده )ARDL(، رابطه علیت گرنجری
H11-H50-E22-O43 :JEL  طبقه بندی
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 مقدمه
تا قبل از جنگ جهانی اول به دلیل استیالی تفکر كالسیکی، حضور دولت ها در زمینه ی 
مسايل اقتصادی بسیار محدود و حجم مخارج عمومی در اقتصادها بسیار اندک بود. در اين دوره 
وظايف دولت در حوزه ی تأمین امنیت عمومی، دفاع از تمامیت ارضی و تولید كاالهای عمومی 
خالصه می شد. با وقوع جنگ جهانی اول و لزوم ايجاد تأمین اجتماعی برای جلوگیری از نفوذ 
كمونیسم در جوامع و از بین رفتن تقاضا برای محصوالت تولیدی، لزوم دخالت دولت در اقتصاد 
رواج پیدا كرد و اين امر پس از وقوع بحران بزرگ و ظهور كینز در سال 1936 به اوج خود رسید. 
جان مینارد كینز1  در كتاب خود با عنوان نظريه ی عمومی اشتغال، بهره و پول، دخالت دولت را در 
زمینه ی مسايل اقتصادی و رفع بحران الزامی دانست. براساس نظريات وی، دولت ها در كشورهای 
درحال توسعه بايستی دخالت بیشتری داشته باشند و از طريق افزايش و يا كاهش مخارج خود 
و تغییر مالیات ها رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهند. پس ازآن بسیاری از اقتصاددانان رشد 
هزينه های بخش عمومی و در حقیقت مداخله ی دولت در اقتصاد را برای رشد و ثبات اقتصادی 

الزم دانستند و اين امر پس از جنگ جهانی دوم شدت يافت.
بعدها با ظهور نظريه ی دولت پلید در دهه ی 1970 )اقتصاددانان نئوكالسیک(، مخالفت 
اقتصاددانان با حضور دولت در اقتصاد و گسترش مخارج دولتی باال گرفت. در اين دوران اعتقاد 
بر آن بود كه اگر اقتصاد به حال خود رها شود، باثبات تر از دورانی می شود كه دولت آن را 
باسیاست های خود اداره می كند. استدالل اين تفکر اين است كه گسترش حجم بخش دولتی 
از طريق افزايش و يا كاهش مخارج خود و تغییر مالیات ها انگیزه ی فعالیت بخش خصوصی 
را تضعیف نموده و به يک عامل بازدارنده در زمینه ی رشد اقتصادی تبديل می شود. در چنین 
شرايطی ايده دولت حداقل، طرفداران زيادی پیدا كرد؛ اما از اوايل سال 1997 با تأكید بر نقش 
مثبت دولت در تغییر و تحوالت اقتصادی، انديشه ی دولت موافق با بازار مطرح گرديده كه دولت 
را نهادی می داند كه بايد به وسیله ی وضع قوانین و مقررات و ايجاد حسن جريان امور در روند 
اجرايی اين قوانین و مقررات شرايط مناسبی برای عملکرد كارآمد بازار و اقتصاد را فراهم آورد. 
اين كه دولت چه نهادی است و میان نقش آن و نقش بازار چگونه می توان هماهنگی ايجاد نمود، 
بحثی است كه در كشورهای مختلف، اشکال گوناگونی به خود گرفته و به دنبال آن، نگاه های 

نهادی، كاركردی و ساختاری به بیان اصول خويش پرداخته اند. 
در اين میان در جمهوری اسالمی ايران با توجه به تصريح ماده يک قانون تشکیل سازمان 

1. john maynard keynes
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بازرسی كل كشور مصوب سال 1393، اين سازمان به عنوان يک نهاد ناظر و با توجه به نظارت بر 
حسن جريان امور و ارايه پیشنهادهای سازنده، می تواند شرايط مناسبی برای عملکرد كارآمد بازار، 

اقتصاد و دولت را فراهم آورد.
اين مقاله در پی پاسخ به اين پرسش است كه آيا ارتباطی منطقی و قابل قبول میان حسن جريان 
امور در امر افزايش هزينه های عمرانی دولت، سرمايه گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی در 

ايران طی دوره 1386-1338 وجود دارد؟
برای اين منظور تالش خواهیم كرد كه اين فرضیه را به آزمون كشیم كه »ارتباطی منطقی و 
قابل قبول میان افزايش هزينه های عمرانی دولت، سرمايه گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی 

در ايران طی دوره 1386-1338 وجود دارد.«
برای بررسی روابط بلندمدت و كوتاه مدت متغیرهای مدل از روش خودتوضیحی برداری با 
وقفه های گسترده )1ARDL ( و رابطه علیت گرنجری استفاده خواهد شد. در ادامه به بیان مبانی 
نظری مطروحه در اين باب پرداخته و سپس مطالعات انجام شده داخلی و خارجی درمورد اين 
موضوع مروری شده و در آخر نیز به معرفی الگو و تحلیل تجربی موضوع مورد بحث، خواهیم 

پرداخت.
مبانی نظری تحقیق

 آدلف واگنر2  اعتقاد دارد كه با فرايند صنعتی شدن سیستم اقتصادی و پیچیده شدن عملکرد 
عوامل تشکیل دهنده ی بازار، گسترش شهرنشینی، افزايش جمعیت در مناطق شهری، وجود 
قراردادها و قوانین تجاری و در نتیجه تشکیالت اداری و قضايی برای رسیدگی و نظارت به موارد 
فوق ضرورت يافته است. لذا دخالت دولت در مسايل اقتصادی الزم بوده و اين امر موجب افزايش 
هزينه های دولت است؛ بنابراين علت اصلی رشد مخارج دولتی، تبديل جامعه از حالت سنتی به 
حالت صنعتی است. در اين زمینه بسیاری از متغیرهای اقتصاد كالن، به ويژه متغیر رشد اقتصادی 
نیز از رشد مخارج دولتی متأثر می شود. ماسگريو3  نیز همانند واگنر، بر نقش متغیر دولت در فرايند 

توسعه ی اقتصادی تأكید دارد )محنت فر، 1383: ص 81(.
اساس كار اين مطالعه بر پايه ی يک تابع قراردادی تقاضا برگرفته از مطالعه ی اركین بايرام4   
است كه در مطالعه ی كمیجانی و نظری نیز اشاره گرديده است )كمیجانی و نظری، 1388: ص12(. 

1. Auto-Regressive Distributed Lag(ARDL)

2. Adolf Wagner

3. Masgreiw

4. Erkin Bairam
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وی يک تابع تئوريکی ارايه می دهد كه معادالت اصلی آن با اعمال تغییرات مورد نظر، عبارت اند از:
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در معادالت فوق تعاريف به شرح زير می باشند:
: سرمايه گذاری بخش  tI : هزينه ی مصرفی بخش خصوصی،  tC tY : تولید ناخالص داخلی، 

: هزينه ی مصرفی بخش  tGOC : هزينه ی سرمايه گذاری بخش دولتی،  tGOD خصوصی، 

: نسبت  
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ct
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P : میزان واردات كاال و خدمات،  tM : میزان صادرات كاال و خدمات،  tX دولتی،  

شاخص قیمت های مصرف خصوصی به سرمايه گذاری در طول زمان، A و B سرمايه گذاری و 
مصرف خصوصی برون زا، π و τ روندهای نرخ رشد سرمايه گذاری و مصرف خصوصی، φ و 
φ  حساسیت های سرمايه گذاری  μ كشش های قیمتی، ε و δ كشش های درآمدی مربوطه، ρ و 

و مصرف نسبت به مخارج دولتی، اگر از معادله ی )1( لگاريتم بگیريم خواهیم داشت:

[ ] titcttt LnGLnPLnPLnYtLneLnALnI φϕεπ +−+++=

اگر از معادله ی فوق نسبت به زمان مشتق بگیريم، خواهیم داشت:
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معادله ی )5( نشان می دهد كه رشد سرمايه گذاری خصوصی، تابعی از يک روند نرخ رشد 
سرمايه گذاری، تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت كاال و خدمات مصرفی به سرمايه ای و 

مخارج دولتی است.
به همین صورت اگر از معادله ی )2( لگاريتم بگیريم، خواهیم داشت:

[ ] titcttt LnGLnPLnPLnYtLneLnBLnC ρµδτ +−+++=

اگر از معادله ی فوق نسبت به زمان مشتق بگیريم، خواهیم داشت:
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معادله ی )7( نشان می دهد كه رشد مصرف خصوصی، تابعی از يک روند نرخ رشد مصرف، 
تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت كاال و خدمات مصرفی به سرمايه ای و مخارج دولتی است.

اگر از معادله ی )3( نسبت به زمان مشتق بگیريم، خواهیم داشت:
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معادله ی )9( را ابتدا بر   تقسیم كنیم، سپس با انجام عملیات رياضی خواهیم داشت:
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به عبارت ديگر خواهیم داشت:
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می توان نوشت:
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∑ نرخ های رشد متغیرهای مربوط را نشان می دهد. = 1w معادله ی )12( با فرض 
می توان از معادله ی )12( تأثیر مستقیم رشد هزينه های مصرفی و سرمايه گذاری دولت را بر 

رشد اقتصادی نشان داد.
 و 

tY با جايگزين كردن معادله ی )5( و )7( در معادله ی )12( و مرتب كردن آن ارتباط میان 
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متغیرهای برون زا در مدل به دست خواهد آمد:
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 مشتق بگیريم به معادالت )14( و )15( 
tt GOCGOD , اگر از معادله ی )13( نسبت به 

خواهیم رسید.
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معادله ی )14( بیانگر اثر كل هزينه های سرمايه ای دولت بر رشد اقتصادی است. از اين معادله می توان 
استنباط كرد كه اثر كل به دو اثر مستقیم و خارجی تقسیم می شود كه اثر مستقیم مخارج عمرانی دولت 
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معادله ی )15( بیانگر اثر كل هزينه های مصرفی دولت بر رشد اقتصادی است. از اين معادله می توان 
استنباط كرد كه اثر كل به دو اثر مستقیم و خارجی تقسیم می شود كه اثر مستقیم مخارج مصرفی 
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دولت بر رشد اقتصادی برابر: 

پیشینه ی تحقیق
اركین بايرام در سال 1990 در بررسی اثر اندازه ی دولت بر رشد اقتصادی در بیست كشور 
آفريقايی برای دوره ی زمانی 1985-1960 استفاده كرده است. نتايج مطالعه ی وی نشان می دهد 
كه در برخی از اين كشورها افزايش مخارج دولت اثر معکوس بر رشد اقتصادی داشته و در برخی 
ديگر افزايش مخارج دولت، رشد اقتصادی را شتاب بخشیده است. استیون الين1  در سال 1992 در 
بررسی 62 كشور با استفاده از داده های تركیبی سری زمانی و مقطعی برای دوره ی زمانی 1985-

1960 به اين نتیجه رسیده كه در كوتاه مدت تأثیر تغییرات سهم مخارج دولت از GDP بر رشد 

1. Steven Lin

)13(

)14(

)15(
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اقتصادی مثبت و معنی دار است. لی و لین1  در سال 1994 در مطالعه ی خود به اين نتیجه رسیده اند 
كه افزايش اندازه دولت مانعی برای رشد بوده و تأثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد.

كاراس2  در سال 1996 در مطالعه ی خود به اين نتیجه رسیده است كه افزايش مخارج دولتی 
می تواند موجب رشد اقتصادی گردد. گوسه3 نیز در سال 1997 در مطالعه ی خود به اين نتیجه 
رسیده است كه افزايش اندازه دولت مانعی برای رشد بوده و تأثیر منفی و معنی داری بر رشد 
اقتصادی دارد. نلر، كنلر بلینی و بلینی4  در سال 1999 در بررسی رابطه تأثیرگذاری سیاست های 
مالی دولت بر رشد اقتصادی، با استفاده از داده های 22 كشور عضو OECD برای دوره ی زمانی 
1995-1975 به اين نتیجه رسیدند كه مخارج مولد بخش دولتی، افزايش رشد اقتصادی را دربر 
خواهد داشت و درعین حال مخارج غیر مولد هیچ اثری بر رشد اقتصادی ندارد. ياسین5  در سال 
2001 در مطالعه خويش ارتباط بین مخارج دولت و رشد اقتصادی را با استفاده از داده های تلفیقی 
برای تعدادی از كشورهای آفريقايی در دوره ی زمانی 1997-1987 مورد بررسی قرار داده است. 
نتايج حاصله نشان می دهد كه مخارج دولت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. دانگ، تیلور و يوسل6  
در سال 2003 در مطالعه ای تحت عنوان تأثیرگذاری سیاست مالی بر رشد اقتصادی به اين نتیجه 
دست يافتند كه افزايش در حجم مخارج دولتی منجر به كندتر شدن روند رشد اقتصادی می گردد. 
ياک )Yak( نیز در سال 2005 در مطالعه ای برای انگلستان به اين نتیجه رسید كه مخارج دولت اثر 

منفی بر رشد اقتصادی دارد.
علیرضا پور فرج در سال 1383 در مطالعه ای با عنوان بررسی اثر تأمین مالی اندازه ی دولت بر رشد 
اقتصادی در ايران اثر تأمین مالی اندازه ی دولت را با كمک داده های سری زمانی 1380-1358، از 
روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط )SUR( در دو زمینه ی اندازه ی دولت جاری و سرمايه ای بر رشد 
برآورد كرده است. نتايج اين تحقیق نشان می دهد كه كاهش عملیات جاری به تراز واگذاری 
دارايی، اندازه ی دولت را اصالح می كند و اقتصاد را در مسیر رشد قرار می دهد. همچنین اندازه ی 
عمرانی دولت دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی است. فتح اهلل قادری و رسول ستاری فر در سال 
1384 در مقاله ای با عنوان بررسی تأثیر مخارج دولت و مالیات ها بر رشد اقتصادی كشورهای 

1. Lee & Lin

2. Karras

3. Guseh

4. Kneller, Bleaney and Bleaney

5. Yassin

6. Dong, Taylor and Yucel
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عضو اپک با استفاده از مدل رشد درون زا و فن پانل ديتا در دوره ی زمانی 1998-1970 به اين 
نتیجه رسیده اند كه مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در كوتاه مدت تأثیر خواهد گذاشت اما در 
بلندمدت بی اثر است. افسانه شفیعی، شهرزاد برومند و احمد تشکینی در سال 1385 در مقاله ای با 
عنوان آزمون تأثیرگذاری سیاست مالی بر رشد اقتصادی به بررسی تأثیر سیاست های مالی دولت 
بر رشد اقتصادی ايران طی دوره  1382-1338 با استفاده از روش های ARDL و VDCF پرداخته 
و نتايج تحقیق ايشان حاكی از اين مطلب است كه از میان ابزارهای سیاست مالی دولت، افزايش 
مخارج عمرانی دولت اثر مستقیم و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد. ريحانه گسکری و علیرضا 
اقبالی در سال 1386 در مقاله ای با عنوان مخارج دولتی و رشد اقتصادی در ايران، با استفاده از يک 
تابع كاپ-داگالس با بازدهی ثابت به بررسی اثر مخارج دولتی بر رشد اقتصادی ايران طی دوره 
1382-1352 با استفاده از روش ARDL پرداخته و نتیجه گرفتند كه مخارج دولتی چه به صورت 
مصرفی و چه به صورت سرمايه ای تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصاد ايران دارند. اكبر كمیجانی 
و روح اهلل نظری در سال 1388 در مقاله ای با عنوان تأثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ايران با 
استفاده از مدل پژوهش اركین بايرام و داده های سری زمانی 1383-1354 و با روش VAR به اين 

نتیجه رسیدند كه اثر مخارج دولتی بر رشد اقتصادی مثبت است.
طراحی الگو و معرفی متغیرها

 برای بررسی رابطه ی بین متغیرهای الگو كه در اين تحقیق برآورد می گردد، از چارچوب 
معادله ی عمومی اقتصاد كالن با فرم لگاريتمی استفاده شده است.

 الگوی مذكور در حالت كلی به صورت زير است:
( )tttttt NXMRGOCRGODRINVRCONRFGDPR ,,,,=

كه در آن GDPR  معرف تولید ناخالص ملی و CONR بیانگر هزينه ی مصرفی بخش 
  GODR،بیانگر تشکیل سرمايه های ثابت ناخالص داخلی بخش خصوصی INVR خصوصی
 NXMR ،معرف هزينه ی مصرفی بخش دولتی GOCR ،معرف سرمايه گذاری بخش دولتی

مبین خالص صادرات كاال و خدمات است. t نیز نشان دهنده ی سال های مورد بررسی است.
الگوی فوق بیان می كند كه تغییرات بلندمدت اين متغیرها ممکن است به يکديگر مرتبط باشند. 
به عالوه اگر پويايی كوتاه مدت در رفتار عامل ها را نیز در نظر بگیريم، با ثابت بودن ساير شرايط، 

)16(
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تغییرات گذشته در متغیرهای فوق می تواند حاوی اطالعات مفیدی درمورد پیش بینی تغییرات آتی 
رشد اقتصادی كشور باشد. بنابراين با توجه به تحلیل فوق، برای بررسی ارتباط میان متغیرهای فوق 

و رشد اقتصادی در ايران، الگوی رگرسیونی زير تخمین زده می شود:

TRENDDUWARDUREVLNXMR
LGOCRLGODRLINVRLCONRLGDPR

⋅+⋅+⋅+⋅+
⋅+⋅+⋅+⋅+=

8765

43210

ββββ
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تعاريف متغیرهای موجود در رابطه ی )17( عبارت اند از:
 1376 سال  ثابت  قیمت های  به  حقیقی  داخلی  ناخالص  تولید  لگاريتم   :LGDPR

برحسب قیمت بازار.
LCONR: لگاريتم هزينه های مصرفی بخش خصوصی به قیمت های ثابت سال 1376.

LINVR: لگاريتم تشکیل سرمايه ثابت ناخالص داخلی مربوط به بخش خصوصی در بخش 

ماشین آالت و ساختمان به قیمت های ثابت سال 1376.
LGODR: لگاريتم تشکیل سرمايه ثابت ناخالص داخلی مربوط به بخش دولتی در بخش 

ماشین آالت و ساختمان به قیمت های ثابت سال 1376.
LGOCR: لگاريتم هزينه های مصرفی بخش دولتی به قیمت های ثابت سال 1376.

LNXMR=LXR-LMR: لگاريتم خالص صادرات كاال و خدمات، به قیمت های ثابت 
سال 1376 كه از تفاضل لگاريتم صادرات كاال و خدمات و لگاريتم واردات كاال و خدمات 

به دست آمده است.
DUREV : متغیر شکست ساختاری با توجه به پديده انقالب اسالمی است كه برای سال های 

قبل از انقالب عدد صفر و برای سال های بعد از انقالب عدد يک را می گیرد.
: متغیر شکست ساختاری با توجه به پديده جنگ تحمیلی است كه در سال های  DUWAR  

1367-1359 عدد يک و برای بقیه سال ها عدد صفر را می گیرد.
TREND: متغیر روند زمانی است.  

در اين تحقیق از داده های آماری بانک مركزی جمهوری اسالمی و سالنامه های آماری منتشره 
توسط مركز آمار ايران و معاونت راهبردی رياست جمهوری برای سال های مختلف، استفاده 
شده است. جمع آوری اطالعات نیز به روش كتابخانه ای و اسنادی صورت گرفته است. عالوه 

بررسی حسن جریان امور درخصوص رابطه سرمایه گذاری بخش دولتی
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بر آن برای ارزيابی الگو و آزمون تطابق نظريه های مرتبط با مشاهدات تجربی از داده های سری 
زمانی شامل داده های سال های 1338 تا 1386 و تکنیک های هم جمعی به خصوص الگوی پويای 

خودتوضیحی با وقفه های توزيعی )ARDL( استفاده شده است.
تخمین و برآورد الگو

قبل از برآورد الگو، بايستی ابتدا نسبت به مانايی و نامانايی سری های زمانی مورد استفاده در 
الگو اطمینان حاصل شود؛ اما در روش ARDL برخالف ديگر روش های الگوسازی، بدون 
توجه به ويژگی های مانايی متغیرهای به كاربرده شده در الگو، برآورد بلندمدت الگو را می توان 
به دست آورد. لذا الگوی اين مطالعه، بدون در نظر گرفتن مانايی و يا نامانايی متغیرها تخمین زده 
می شود. هرچند متغیرها در اين الگو در تفاضل مرتبه اول خود مانا هستند. برای به دست آوردن 
روابط بلندمدت و تحلیل های هم جمعی از روش تک معادله ای پسران و شین )1997( استفاده 
گرديده است. اين روش در دو مرحله انجام می شود. نخست وجود هم جمعی، يعنی وجود يک 
رابطه تعادلی بلندمدت در بین متغیرها آزمون می شود و در گام بعدی ضمن برآورد مجموعه ای 
از ضرايب بلندمدت، الگوسازی پويايی كوتاه مدت صورت می پذيرد كه دستیابی به رابطه ی 

بلندمدت را تضمین می كند. )نوفرستی، 1378، ص 261(
1- برآورد الگو برای تحلیل رشد اقتصادی

الگويی كه براساس آن روش ARDL برای برآورد اثر متغیرهای توضیحی بر میزان رشد 
اقتصادی ايران مطابق با رابطه ی )17( استفاده شده، به شرح زير است:

TRENDDUWAR
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در اين الگو حداكثر تعداد وقفه ها، يک در نظر گرفته شده و با توجه به اين كه تعداد مشاهدات 
كمتر از 100 می باشند، از معیار شوارز استفاده گرديده است. اين روش به میزان رشد اقتصادی و 
میزان هزينه ی مصرفی بخش دولتی، يک وقفه و برای ساير متغیرها وقفه ی صفر را در نظر گرفته 
است. نتايج بهترين برآورد برای الگوی يادشده به روش ARDL به شرح جدول شماره )1( است.

)18(
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جدول شماره ۱- نتایج بهترین برآورد برای الگو

 نام متغیر ضریب انحراف معیار t آماره
2004/3 12478/0 39933/0 LGDPR(1) 

0885/3 21045/0 64998/0 LCONR 
7252/1 064678/0 11158/0 LINVR 
4262/1 070796/0 10097/0 LGODR 
4213/2- 15680/0 50208/0 LGOCR 
4213/2- 15680/0 37966/0- LGOCR(1) 

5330/1 052956/0 081187/0 LNXMR 
1000/2- 4856/1 1197/0- INT 

82695/0 11483/0 094995/0 DUREV 
82695/0 052806/0 15806/0- DUWAR 

6448/2- 0077829/0 020584/0- TREND 
مأخذ: يافته های تحقیق 

2R باال و برابر با 0/98986 و 0/98705 بوده و بیانگر آن است كه متغیرهای  در اين مدل R2 و 
مستقل، رفتار متغیر وابسته را در سطح بااليی توضیح می دهند؛ يعنی بیش از 98 درصد تغییرات 

رشد اقتصادی كشور با متغیرهای موجود توضیح داده شده است.
در الگوی به دست آمده آماره t برابر است با:

8138.4
12478.0
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نظر به اين كه كمیت بحرانی ارايه شده توسط بنرجی، مستر و دوالدو در سطح اطمینان 
95 درصد برابر 4/6- است، فرضیه عدم رد می شود؛ بنابراين نتیجه می شود كه يک رابطه 

تعادلی بلندمدت میان متغیرهای الگو برقرار است.
ARDL 1-1- تحلیل بلندمدت الگو به روش

در اين بخش رابطه بلندمدت میان متغیرهای تصريح شده در اين تحقیق نشان داده می شود. 
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الگوی كلی در اين حالت به شکل معادله )19( نشان داده شده است.
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ضرايب مربوط به روابط بلندمدت متغیرهای توضیحی الگو با متغیر وابسته به شرح جدول 
شماره )2( در زير به دست آمده است.

جدول شماره 2- نتایج ضرایب مربوط به روابط بلندمدت برای متغیرهای الگو

 نام متغیر ضریب انحراف معیار t آماره
6623/3 29547/0 0821/1 LCONR 
5480/1 12001/0 18577/0 LINVR 
4262/1 14701/0 16810/0 LGODR 
3863/1 11797/0 20380/0 LGOCR 
4219/1 095055/0 13516/0 LNXMR 
0199/2- 5713/2 1938/5- INT 

76397/0 20692/0 15808/0 DUREV 
7332/2- 096274/0 26314/0- DUWAR 
4218/2- 014150/0 034268/0- TREND 

مأخذ: يافته های تحقیق 
در تحلیل رابطه ی علیت گرنجری فرضیه عدم، مبنی بر صفر بودن ضريب متغیرها در مقابل 
فرضیه جانشین، آزمون می شود. بديهی است كه اگر بر اساس آماره والد، فرضیه رد شود بیانگر 
آن است كه يک رابطه ی علیت گرنجری از طرف متغیر مستقل به وابسته وجود دارد. با توجه به 
الگوی به دست آمده در بلندمدت می توان نتايج آماره والد را برای بررسی روابط علیت گرنجری 

بین متغیرها، در جدول شماره )3( نشان داد.

)19(
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 جدول شماره 3- نتایج آزمون والد برای بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگو )۱9(

 متغیر وابسته متغیر مستقل 0H هیفرض 2والد  آماره 0H هیفرض جهینت

 شودیمرد 
4125/13 

(00/0) 01  LCONR LGDPR 

 شودینمرد 
3963/2 

(122/0) 02  LINVR LGDPR 

 شودینمرد 
0303/2 

(154/0) 03  LGODR LGDPR 

 شودینمرد 
9216/1 

(166/0) 04  LGOCR LGDPR 

 شودینمرد 
0219/2 

(155/0) 05  LNXMR LGDPR 

مأخذ: يافته های تحقیق 

همان گونه كه در جدول فوق مشاهده می شود، در بلندمدت يک رابطه ی علیت گرنجری 

از طرف افزايش هزينه های مصرفی بخش خصوصی به رشد اقتصادی وجود دارد. به عالوه در 

بلندمدت هیچ رابطه ی علیتی از طرف تشکیل سرمايه ثابت ناخالص بخش خصوصی در بخش 

ساختمان و ماشین آالت و رشد اقتصادی وجود ندارد. همچنین در بلندمدت هیچ رابطه ی علیتی از 

طرف افزايش هزينه های مصرفی بخش دولتی به رشد اقتصادی وجود ندارد. به عالوه در بلندمدت 

هیچ رابطه ی علیتی از طرف تشکیل سرمايه ثابت ناخالص بخش دولتی در بخش ساختمان و 

ماشین آالت و رشد اقتصادی وجود ندارد؛ و در آخر آن كه در بلندمدت هیچ رابطه ی علیتی از 

طرف افزايش خالص صادرات به رشد اقتصادی وجود ندارد.

ARDL 1-2- تحلیل كوتاه مدت مدت الگو به روش

مرحله بعد تحلیل رابطه كوتاه مدت میان متغیرهای تصريح شده در الگو است. الگوی كلی در 

اين حالت به شکل معادله )20( نشان داده شده است.
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ضرايب مربوط به روابط كوتاه مدت متغیرهای توضیحی الگو با متغیر وابسته در جدول شماره 
)4( نشان داده شده است.

جدول شماره 4- نتایج ضرایب مربوط به روابط کوتاه مدت برای متغیرهای الگو

 نام متغیر ضریب انحراف معیار t آماره
0885/3 21045/0 64998/0 dLCONR 

7252/1 064678/0 11158/0 dLINVR 
4262/1 070796/0 10097/0 dLGODR 
3381/3 15041/0 50208/0 dLGOCR 
5330/1 052959/0 081187/0 dLNXMR 
1000/2- 4856/1 1197/3- INT 

82695/0 11483/0 094955/0 DUREV 
9932/2- 052806/0 15806/0- DUWAR 
4218/2- 014150/0 034268/0- TREND 
8140/4- 12478/0 60067/0- ecm(1) 

مأخذ: يافته های تحقیق 

عبارت تصحیح خطای الگو به شرح زير است:

TREND
DUWARDWREVLNXMRLGODR

LGOCRLINVRLCONRLGDPRecm
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نتايج آماره والد برای بررسی روابط علیت گرنجری كوتاه مدت بین متغیرها، در جدول شماره 

)5( نشان داده شده است.
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جدول شماره 5- نتایج آزمون والد برای بررسی رابطه کوتاه مدت بین متغیرهای الگو )20(

 متغیر وابسته متغیر مستقل 0H هیفرض 2والد  آماره 0H هیفرض جهینت

 شودیمرد 
5390/9 

(02/0) 01  ΔLCONR ΔLGDPR 

 شودیمرد 
9764/2 

(084/0) 02  ΔLINVR ΔLGDPR 

 شودینمرد 
0341/2 

(154/0) 03  ΔLGODR ΔLGDPR 

 شودیمرد 
1428/11 

(001/0) 04  ΔLGOCR ΔLGDPR 

 شودینمرد 
3501/2 

(125/0) 05  ΔLNXMR ΔLGDPR 

مأخذ: يافته های تحقیق 

در كوتاه مدت نیز با توجه به ضرايب به دست آمده از الگو، مشخص می شود كه يک رابطه 
علیت گرنجری از طرف افزايش هزينه های مصرفی بخش خصوصی به رشد اقتصادی وجود دارد. 
به عالوه در كوتاه مدت يک رابطه علیتی از طرف تشکیل سرمايه ثابت ناخالص بخش خصوصی 
در بخش ساختمان و ماشین آالت و رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین در كوتاه مدت يک رابطه 
علیتی از طرف افزايش هزينه های مصرفی بخش دولتی به رشد اقتصادی وجود دارد. به عالوه 
در كوتاه مدت هیچ رابطه علیتی از طرف تشکیل سرمايه ثابت ناخالص بخش دولتی در بخش 
ساختمان و ماشین آالت و رشد اقتصادی وجود ندارد؛ و در آخر آن كه در كوتاه مدت هیچ رابطه 

علیتی از طرف افزايش خالص صادرات به رشد اقتصادی وجود ندارد.
نتیجه گیری

 در اين تحقیق به بررسی تأثیر تغییرات سرمايه گذاری بخش دولتی بر بخش های مختلف 
تغییرات سرمايه گذاری بخش  بر  اقتصادی  تغییرات بخش های مختلف  اقتصادی، همچنین 
دولتی پرداخته شد. الگوی تحقیق از تابع قراردادی تقاضای مطرح شده در مطالعه اركین بايرام 
استخراج شد و از روش ARDL به بررسی روابط الگو در كوتاه مدت و بلندمدت پرداخته شد. 
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سپس با استفاده از آماره والد به بررسی رابطه علیت گرنجری میان متغیرها پرداخته شد.
نتايج به دست آمده از پژوهش عبارت است از:

1- در كوتاه مدت و بلندمدت يک رابطه علیت گرنجری از طرف افزايش هزينه های مصرفی 
بخش خصوصی به رشد اقتصادی وجود دارد.

2- در كوتاه مدت يک رابطه ی علیتی از طرف تشکیل سرمايه ثابت ناخالص بخش خصوصی 
در بخش ساختمان و ماشین آالت و رشد اقتصادی وجود دارد؛ اما در بلندمدت هیچ رابطه ی علیتی 
از طرف تشکیل سرمايه ثابت ناخالص بخش خصوصی در بخش ساختمان و ماشین آالت و رشد 

اقتصادی وجود ندارد.
3- در كوتاه مدت يک رابطه ی علیتی از طرف افزايش هزينه های مصرفی بخش دولتی به 
رشد اقتصادی وجود دارد اما در بلندمدت هیچ رابطه ی علیتی از طرف افزايش هزينه های مصرفی 

بخش دولتی به رشد اقتصادی وجود ندارد. 
4- در كوتاه مدت و بلندمدت هیچ رابطه ی علیتی از طرف تشکیل سرمايه ثابت ناخالص 

بخش دولتی در بخش ساختمان و ماشین آالت و رشد اقتصادی وجود ندارد.
5- در كوتاه مدت و بلندمدت هیچ رابطه ی علیتی از طرف افزايش خالص صادرات به رشد 

اقتصادی وجود ندارد.
6- به نظر می رسد مهم ترين دلیل ناكارآمدی تشکیل سرمايه ثابت ناخالص بخش دولتی در 
بخش ساختمان و ماشین آالت و افزايش خالص صادرات در اقتصاد ايران، فقدان حسن جريان 

امور در اين حوزه ها باشد.
بنابراين پیشنهاد می شود دولت با برنامه ريزی دقیق در امر سرمايه گذاری های عمرانی خود 
تجديدنظر نموده و برنامه های سرمايه گذاری عمرانی را فارغ از فشارها و خواسته های سیاسی 
و مبتنی بر توجیه پذيری اقتصادی انجام دهد و در راستای ايجاد زيرساخت های اقتصادی به 
منظور زمینه سازی برای تسهیل و تسريع سرمايه گذاری های بخش خصوصی سیاست گذاری 
نمايد. دراين میان  باتوجه به تصريح ماده يک قانون تشکیل سازمان بازرسی كل كشور مصوب 
سال 1393، اين سازمان به عنوان يک نهاد ناظر، با توجه به نظارت بر حسن جريان امور و ارايه 
پیشنهادهای سازنده، می تواند شرايط مناسبی برای عملکرد كارآمد بازار، اقتصاد و دولت را 

فراهم آورد.
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تحلیلی بر رویکرد نظام ملی درستکاری در سیاستگذاری 
مبارزه با فساد

شعبان نجف پور1 
یاسر عبدالزهرا عثمان2

اداری  سالمت  ارتقای  و  فساد  از  پیشگیری  در  مختلف  كشورهای  كه  نوينی  رويکرد 
اتخاذ نموده اند، رويکرد جامع يا رويکرد نظام ملی درستکاری است كه بیان می دارد: موفقیت 
سیاست های مبارزه با فساد نیازمند ائتالف و همکاری گسترده و نزديک بخش های مختلف 
جامعه برای حمايت از آن ها است. بر اساس اين رويکرد بازيگران مختلفی )قوه ی مقننه، مجريه، 
قضايیه، جامعه ی مدنی، احزاب، آمبودزمان، پلیس، رسانه ها و...( در شناسايی مشکل فساد و نهايتاً 
قرارگیری آن در دستور كار دولت و نهادهای سیاستگذار اين حوزه و رفع آن دخیل هستند. از اين 
رهگذر در مقاله پیش رو از طريق پاسخ به پرسش های؛ نظام ملی درستکاری چیست؟ شاخص ها 
و ابعاد عمده سنجش سازمان ها در نظام ملی درستکاری كدام است؟ به بررسی مفهوم و ابعاد اين 
رويکرد پرداخته می شود. روش مقاله، روش تحلیل كیفی داده های موجود بوده و اطالعات اين 

مقاله از طريق روش مطالعات اسنادی و كتابخانه ای گردآوری شده است.

کلید واژه ها: فساد، سیاستگذاری مبارزه با فساد، نظام ملی درستکاری.

Najafpour@ut.ac.ir -1. . دكتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران
2. دكتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران، عضو هیأت علمی وابسته دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران.
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مقدمه
سیاستگذاری عمومی اغلب به منزله يک تسمه نقاله تلقی می شود كه در آن مشکالت، ابتدا 
به عنوان يک مسأله مورد توجه قرار می گیرد، دوره های مختلف عمل بررسی می شود و سیاست ها 
تعیین می گردد و توسط كاركنان اجرا، ارزيابی می گردد و تغییر می يابد و سرانجام براساس 
موفقیت يا شکست آن ها پايان می يابد؛ بنابراين اساسی ترين جزء سیاستگذاری عمومی، مشکل 
و مسأله ی عمومی مورد تصمیم گیری است و مهم ترين مرحله در شروع سیاستگذاری، شناخت 
مشکل است. به عنوان مثال مشکالتی مانند فقر، تبهکاری، بیکاری، تورم، محیط زيست و ... تنها 
تعداد كمی از مشکالت سیاستگذاری عمومی است كه بحث های بسیار زيادی را در حوزه های 

مختلف، در پی داشته است.
مشکل عمومی كه بايد شناخته شود گاه »عینی« است مثل آمار باالی معتادان و مرگ ومیر 
كودكان و گاه به صورت ذهنی، ارزشی و هنجاری، مثل وجود بحران مشروعیت يا كمرنگ 
شدن ارزش های انسانی در جامعه است )اشتريان،1389:35(. در تعريف مسأله يا مشکل عمومی 
نظريات چندی مطرح شده است. در اين میان موجزترين تعريف را با نگرش مديريتی سی.اچ.

كپنر1  می توان چنین بیان كرد كه »يک مسأله يا مشکل عبارت است از اختالف میان آنچه بايد 
اتفاق می افتاد و آنچه اتفاق افتاده است، به گونه ای كه نیاز به اصالح احساس گردد« )قلی پور و 
غالم پور،1389: 33(. همچنین جونز معتقد است مشکل »يک نیاز يا نارضايتی است كه يک فرد يا 
گروهی از افراد جامعه آن را درک كنند و برای راه حل آن چاره ای بجويند«)همان:34(. تعاريف 
ديگری نیز ارايه شده كه بیشتر آن ها را می توان در قالب دو تعريف فوق جای داد و تفاوت ها در 

نوع واژگان به كاررفته در اين تعاريف است.
ويژگی اصلی ذكر شده در اين تعاريف برای مشکل آن است كه مشکل را وضعیتی دانسته اند 
كه برای انسان احساس نگرانی و نارضايتی به وجود آورده و زندگی انسان را تحت تأثیر قرار 
می دهد. اين تعاريف مشکل عمومی را تنش و نیازی دانسته اند كه جنبه ی عمومی دارد و يک 
نیاز، يک كمبود، يک محدوديت، يا يک نارضايتی محسوس در جامعه است كه قابل تشخیص و 
احساس بوده و راه حلی برای آن جست وجو می شود )همان:35(. مسايل و مشکالت عمومی جامعه 
پديده هايی اجتماعی اعم از اوضاع ساختاری و يا الگوهای كنشی هستند كه در مسیر تحوالت 
اجتماعی بر سر راه توسعه يعنی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مورد توجه مردم و گروه های 
اجتماعی قرار می گیرند و مانع تحقق اهداف و تهديدكننده ارزش ها و كمال مطلوب های آن ها 

1. C.H.Kepner.
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می شوند. مشکالت اجتماعی به عنوان پديده هايی نامطلوب، اذهان نخبگان و افکار عمومی مردم را 
به خود مشغول می دارند، به طوری كه نوعی وفاق و آمادگی جمعی برای مهار آن ها پديد می آيد 
كه مقامات رسمی كشور را به چاره جويی و اقدام عملی در جهت اصالح و يا رفع و پیشگیری از 

آن ها وامی دارد )عبداللهی،1386: 12(.
امروزه، فساد به عنوان يک مشکل اجتماعی اساسی و كالن در نزد سیاستگذاران بسیاری از 
كشورها تبديل شده است. برای سالیان متمادی مسأله فساد و سیاستگذاری های ضد فساد توسط 
دولت ها، سازمان های بین المللی و متخصصان سیاستگذاری ناديده گرفته می شد. علت امر آن 
بود كه نخست، فساد به عنوان موضوعی فرهنگی و سیاسی در نظر گرفته می شد و دوم، سنجش 
فساد بسیار پیچیده و حتی تقريباً غیرممکن به نظر می رسید؛ بنابراين، حذف فساد معموالً هدف 
اقتصادی اصالحات توسعه نبوده بلکه همانند جغرافیای آن به عنوان بخشی از ماهیت يک كشور 
تلقی می گرديد؛ اما زمان تغییر كرد. سرخوردگی از رويکردهای سنتی توسعه و تشخیص اين كه 
نهادهای توسعه و اقدامات حکمرانی نقشی اساسی را در توسعه اقتصادی ايفا می كنند، منجر 
به افزايش توجه به فساد گرديد )همان:13(. در كنار مسايل توسعه، عالقه رو به رشد راجع به 
سیاستگذاری های مبارزه با فساد نتیجه چند عامل ديگر نیز بوده است. نخست، عواقب منفی فساد بر 
كشورهای فقیر؛ نهادهای مالی بین المللی1  ديگر بیش از اين نمی توانستند از اين مشکل چشم پوشی 
كنند، چراكه اگر فساد در مديريت های داخلی، منابع را منحرف سازد، بیشتر كمک های توسعه ای 
و استراتژی های ضد فقر محکوم  به شکست می شوند؛ بنابراين، نهادهای مالی بین المللی برخورد 
با فساد را به عنوان مؤلفه اساسی برنامه های توسعه خود شروع نموده اند. عالوه برنهادهای مالی 
بین المللی، بسیاری از سازمان های غیردولتی، دوجانبه و بین المللی نقش فعالی را در مبارزه با فساد 
اتخاذ نموده اند. دوم، يکی از نتايج ملموس دخالت نهادهای يادشده جمع آوری و انتشار اطالعات 
عینی است كه انجام پژوهش هايی كه قبالً غیرممکن بود را امکان پذير نمود. در دسترس بودن 
اطالعات به همراه كاربرد فنون جديد سنجش، ايجاد مجموعه داده های گسترده ای از سنجش 
سراسری فساد را ممکن ساخت. اطالعات راجع به فساد با ايجاد موضوعی عینی از اين بحث، 
به آشکار نمودن بطالن افسانه های قديمی و آرام نمودن هیاهوی موضوع فساد كمک نموده 
است. يکی از افسانه هايی كه اطالعات به تازگی توسعه يافته درخصوص فساد مورد پرسش قرار 
داده اند، اعتقاد به اين است كه تنها كشورهای توسعه يافته می توانند به سطوح پايین فساد دست 
يابند )Vazque,Granado,Boex,2007:10(. سوم، اجتماعی روبه رشد ايجاد شده كه 

1. International Financial Institutions
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مسايلی از قبیل فقر و فساد بخشی از يک پديده جهانی بوده و به معنی دقیق كلمه، بدون استثنا بر 
تمامی كشورها تأثیر می گذارد. وابستگی متقابل اين مسايل در بین كشورها روزبه روز بیشتر آشکار 
می شود. بیماری ها و امراضی مانند ايدز، تبعیضی بین كشورها يا مناطق بر مبنای نژاد، مذهب، ناحیه 
جغرافیايی، يا درآمد سرانه قائل نمی شوند. در نتیجه، سیاست های مهار در كشورهايی كه بیشتر 
تحت تأثیر اين موضوعات قرار دارند برای جلوگیری از شیوع جهانی و خارج از كنترل ضروری 
است. به طور مشابهی، فقر به پیچیدگی ها و نارضايتی های اجتماعی منجر می گردد كه به نوبه خود به 
الگوهای مهاجرت افراد بیکار به سمت كشورهای صنعتی انتقال می يابد. همچنین بی ثباتی سیاسی و 
ضعف حکومت قانون در اشکال مختلفی مانند جرايم سازمان يافته، قاچاق مواد مخدر و تروريسم 
به جوامع بین المللی سرايت می يابد. فهم اين نکته كه فساد پديده ای جهانی است روشن می سازد 
كه مبارزه علیه فساد مسأله مربوط به كمک بین المللی نیست، بلکه موضوعی مربوط به ادامه حیات 

.)Ibid:15( جهانی است
عالقه فزاينده و شمار رو به گسترش مطالعات مربوط به فساد، حاكی از آن است كه راه حل های 
ساده ای كه دارای تأثیری بر فساد باشد، برای مشکالت جدی تأثیرگذار بر ابعاد اجتماعی، قانونی 
و اقتصادی وجود ندارد. در مقايسه با بسیاری از مسايل مربوط به سیاست ساختاری، تجربه نشان 
می دهد كه راه حل های منحصربه فردی وجود نداشته، بلکه مبارزه با فساد به كاربرد طیف وسیعی 
از استراتژی ها و تشخیص ويژگی های فرهنگی و تاريخی منحصربه فرد يک بخش نیاز دارد. 
بااين حال، به رغم پیچیدگی طرح سیاست های ضد فساد، نمونه های موفق در اين خصوص نشان 
می دهد كه فساد نه بخشی از سرنوشت از پیش تعیین شده است و نه لزوماً در برخی فرهنگ ها 
ريشه دوانیده، بلکه فساد موضوعی است كه می تواند مورد توجه باشد و مبارزه با آن امکان پذير 

بوده و ارزش انجام را دارد.
۱-  رویکردهای سیاستگذاری مبارزه با فساد

مک كوزر )2007( و مائتی )2011( بیان می كنند كه به طوركلی حداقل سه رويکرد فکری 
اساسی در سیاستگذاری مبارزه با فساد وجود دارد:

نخست، رويکرد مداخله گرا 1. در اين رويکرد مقامات و نهادهای مسئول مترصد وقوع و رخداد 
عمل فاسد می مانند و سپس برای دستگیری و مجازات متخلف اقدام می كنند. اين مکتب مجازات، 

توان بخشی و بازدارندگی را برمی انگیزاند، اما دارای كاستی هايی نیز می باشد كه عبارت اند از:
- آسیب قبالً رخ داده است و نمی توان آن را جبران نمود.

- اكثريت جرايم گزارش نشده باقی می مانند.

1. Interventionism



83

دوم، رويکرد مديريت گرا 1. در اين رويکرد افراد يا سازمان های خواهان درگیر شدن در 
كارهای فاسد را می توان با ايجاد نظام ها، رويه ها و پروتکل های مناسب از انجام چنین كارهايی 
دلسرد نمود يا بازداشت. به طور خالصه، رويکرد مديريت گرا از كاهش يا حذف فرصت هايی 
كه به طوركلی افراد فاسد از آن ها منتفع می شوند، حمايت می كند. البته در اين رويکرد نیز 
محدوديت هايی وجود دارد، ازجمله اين حقیقت كه افراد ضرورتاً طبق اصول از پیش تعیین شده 
رويکرد مديريت گرا عمل نمی كنند)Mc Cusker,2006, maeti,2011:3(. سازمان ها 
شامل سه طبقه بندی گسترده از افرادی می شوند كه به طور متمايزی نسبت به اثرات فساد واكنش 

نشان می دهند:
طبقه اول: افرادی كه می خواهند كارهای درست انجام دهند و نیاز به راهنمايی درخصوص نحوه ی 

انجام آن دارند.
طبقه دوم: افرادی كه برای انجام عملی خارج از قوانین بیش از حد ترسو هستند.

طبقه سوم: افرادی كه فاسد بوده و كامالً خارج از قوانین عمل می نمايند.
رويکرد مديريت گرا تالش می كند تا مجموعه قوانینی را برای بازداشتن برخی از افراد با 
انگیزه های متفاوت فراهم آورد. از اشکاالت اين رويکرد آن است كه تنها برای متوقف ساختن 
اقدامات فاسد كمتر برنامه ريزی شده كاربرد داشته و درخصوص سوءاستفاده های مخرب كاماًل 

برنامه ريزی شده كاربرد چندانی ندارد.
به نظر كوزر و مائتی در رويکردهای گذشته، به نقش بخش خصوصی، سازمان های جامعه  
مدنی و رسانه ها به عنوان عوامل مهمی برای ايجاد تغییر و دگرگونی توجه كمتری می شد و بیشتر 
توجهات متوجه شاخه اجرايی دولت با تمركز كمتری بر دستگاه های مقننه و قضايیه بود و همچنین 
توجه بیشتری به بودجه ها و فعالیت ها می شد به جای اين كه بر دستاوردهای اقتصادی و نتايج حاصل 
از اين فعالیت ها تمركز شود و در نهايت اين كه اين رويکردها بر پاسخگويی عمودی مبتنی بوده و 

به شفافیت دولت توجهی نمی شد.
2- رویکرد جامع

در دهه 1990 رويکرد سومی در سیاستگذاری مبارزه با فساد، با عنوان رويکرد »جامع2 « يا 
»نظام ملی درستکاری3 « توسط سازمان شفافیت بین الملل و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 

1. managerialism

2. Holistic

3. National Integrity System

تحلیلی بر رویکرد نظام ملی درستکاری در سیاستگذاری مبارزه با فساد
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مطرح گرديد. در اين نظام، توازن قوا طراحی می شود تا پاسخگويی بین بازوها و سازمان های 
.)Ibid:36( مختلف دولت برقرار گردد

 شکست پاسخگویی عمودی در مقابل پاسخگویی افقی
دارد:  پاسخگويی وجود  نوع  نظام دموكراتیک، دو  بیان می كنند كه در  مائتی  و  كوزر 
»پاسخگويی عمودی« كه به واسطه آن انتخاب كنندگان يا حکومت شوندگان بر حکومت كنندگان 
اعمال كنترل می كنند و »پاسخگويی افقی« كه در آن حاكمان در برابر ديگر سازمان ها پاسخگو 
هستند. اصوالً، حکومت كنندگان و حکومت شوندگان يکی هستند. گروه خاصی با قدرت 
سیاسی وجود ندارد. مردم قدرت سیاسی را به نمايندگان منتخب برای مدت زمانی مشخص، 
تفويض می كنند. اگر مردم ناراضی باشند، می توانند آن ها را از طريق صندوق آراء يا تقاضای 
استعفای آن ها يا مجازات ايشان بركنار كنند)POPE,2000:24(؛ اما در طول تاريخ، اثبات 
گرديده كه »پاسخگويی عمودی« ناكافی است. اگر حکومت كنندگان نتوانند از طريق جلب 
حمايت مردم دوباره انتخاب شوند، از طريق تركیبی از مخفی كاری )به نحوی كه انتخاب كنندگان 
ازآنچه صورت می پذيرد مطلع نشوند( و ايجاد سیستم های پارتی بازی به هدف خود می رسند. 
همچنین حاكمان ممکن است به اقدامات توده ای كوتاه مدت متوسل شوند، اقداماتی كه می تواند 
در بلندمدت به ضرر مردم باشد. سیاستمداران نه تنها تمايل دارند تا قدرت و اختیارات خود را 
افزايش دهند به نحوی كه با كم ترين میزان مخالفت مواجه شوند، بلکه در مواردی مداخالت خود 
را صرفاً باهدف اثبات اهمیت خود به پیش می برند. به عالوه، طبقه سیاسی كه با ظهور سیاستمداران 
حرفه ای بروز می يابد، مجموعه ارزش هايی دارد كه در تقابل با ايده آل دموكراسی قرار می گیرد 
و تعهدات آن ها در زمانی كه در قدرت نیستند با اقدامات آن ها در زمانی كه در قدرت هستند، 
در تقابل آشکار قرار دارد. برای مثال، در سال 1997 حزب كارگر در بريتانیا به قدرت رسید و 
تعهد جدی داشت تا به مخفی كاری رسمی پايان بخشد. اصالحات آن ها به تدريج محدودتر شد 
تا جايی كه برخی ناظران معتقدند، اصالحات صورت گرفته از شفاف سازی اقدامات دولت بسیار 

.)Ibid:25(فاصله داشته و حتی عمالً به افزايش حوزه های مخفی كاری منتهی شده است
اما در گذشته و در دموكراسی های باستانی اين سوء رفتارها را تشخیص داده و با آن ها به مبارزه 
برخاسته بودند. در يونان باستان در آتن، دادگاه مردم1  كه متشکل از گروهی از شهروندان بود كه 
به صورت تصادفی انتخاب شده بودند و به قضاوت درباره ی مباحث عمومی می پرداختند و اين 
اختیار را داشتند تا تصمیمات نهاد قانون گذاری يعنی مجلس مردم2  را ملغی نمايند. به همین ترتیب در 

1. People’s Court

2. People’s Assembly
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رم باستان، حق مردم برای دادخواهی در تريبون مردم علیه تصمیمات قضات به عنوان يکی از سنگ 
بناهای آزادی ديده شده است)TI Source Book,2000:24(. هر دو سیستم دموكراتیک 
بودند، چراكه توسط مردم اعمال می شدند و مشخصه آن ها پاسخگويی افقی بود چراكه دادگاه ها 
به شکلی مؤثر مستقل از نهادهای سیاسی بودند. در مقابل، چین باستان، امپراطوری های بعدی 
رم و نظام های پادشاهی اروپايی قديمی شاهد پیدايش يک طبقه بوروكراتیک بودند كه در آن 
زمان به عنوان ضربه گیر بین مردم و حاكمان عمل می كردند. وقتی احساسات مردم جريحه دار 
می شد، می توانستند به مقاومت منفی متوسل شوند، درباره ی فرمان هايی كه از باال می رسید سؤال 
كنند، اجرای آن ها را به تأخیر بیندازند و برای تأثیرگذاری، آن ها را تغییر دهند و به اين ترتیب 
شکل محدودی از پاسخگويی عمودی را در يک محیط غیردموكراتیک اعمال نمايند؛ بنابراين، 
پاسخگويی عمودی به چند دلیل به شکست می انجامد. مردم به شکل شايسته ای از فعالیت های 
حاكمان آگاهی نمی يابند؛ از توان تحقیق دقیق درباره سوءاستفاده های احتمالی برخوردار نیستند؛ 
و فرايند انتخابات دوره ای است و بنابراين حتی در انتخابات آزاد نیز انتخاب كنندگان بر اساس 
ـ قضاوت  مجموعه عملکردهای دولت در يک دوره مشخص، آن گونه كه مشاهده كرده اند 

می كنند و دولت درباره ی سوء مديريت های خاص پاسخگو نیست.
اما در پاسخگويی افقی بازيگران در برابر يکديگر روی يک طیف افقی مسئول هستند به جای 
آن كه در يک ساختار سلسله مراتبی كه رأس آن باريک تر می شود و در برابر رأس هرم پاسخگو 
باشند. درواقع به اين معنی است كه هیچ فرد يا نهادی در موقعیتی نیست كه بر ديگران سلطه 
داشته باشد)POPE,2000:27(. بدون پاسخگويی، هیچ نظامی نمی تواند به طريقی عمل نمايد 
كه نه منافع عمومی را و نه منافع خصوصی صاحبان قدرت را ارتقا دهد. اساساً در كشورهای 
درحال توسعه و كشورهای در حال گذار، وظیفه اصلی گذر از نظامی است كه اصوالً باال به 
پايین است: نظامی كه در آن نخبه حاكم دستور می دهد و كم وبیش توسط كسانی كه در پايین 
سلسله مراتب هستند، پیروی می شود. رويکرد جايگزين، حركت به سمت سیستم »پاسخگويی 
افقی« است كه در آن قدرت توزيع شده است، كسی از قدرت انحصاری برخوردار نیست و همه 
به صورت مجزا پاسخگو هستند. درواقع، در پاسخگويی افقی يک »حلقه ی اخالقی1«  خودكفا 
پديد می آيد كه در آن تمامی اصول در معرض خطر، توسط خود اعضای حلقه و ديگران پايش 

.)Ibid(می شوند
در چنین نظامی، بايد رسانه های آزاد وجود داشته باشند؛ اما رسانه ها بايد محدوديت های 

1. Virtuous circle

تحلیلی بر رویکرد نظام ملی درستکاری در سیاستگذاری مبارزه با فساد
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خاصی را كه قانون مقرركرده محترم بشمارند، برای مثال، اجتناب از تهمت زدن به افراد. حتی 
رسانه های آزاد نیز نه تنها در برابر شورای مطبوعات )كه هم می تواند يک نهاد قانونی باشد و هم 
نباشد( بلکه در نهايت در برابر دادگاه ها پاسخگو هستند. دادگاه ها، ديگر »خدمت گذاران« نخبگان 
حاكم نبوده بلکه مستقل عمل نموده و تحت حاكمیت قانون، به اجرای قانون می پردازند. بااين حال 
چنین استقاللی مطلق نیست، قضات به دلیل تصمیمات خود از طريق سیستم استیناف پاسخگو 
هستند و هر قاضی به دلیل صداقت و شايستگی خود در برابر يک نهاد ديگر چه پارلمان باشد يا 
كمیسیون خدمات قضايی مسئول است(TI Source Book,2000:32). آن نهاد نیز به  نوبه 
خود به جای ديگر و در نهايت از طريق صندوق آرا به مردم پاسخگوست؛ بنابراين استانداردهای 
پاسخگويی با عناصر يا »قطب های« مختلفی پیوند دارند و با چنین پیوندهايی يکديگر را پذيرفته و 
تقويت می كنند. »حلقه اخالقی« در سیستم »پاسخگويی افقی« كامل می شود. در حلقه اخالقی هر 
بازيگر هم ناظر و هم منظور است و هم پايش می شود و هم پايش می كند. حلقه هم از پاسخگويی 
به سؤال قديمی »چه كسی بايد مراقب مراقبان باشد؟« طفره می رود و هم هم زمان به آن پاسخ 

.)Ibid(می گويد
بنابراين سیستم پاسخگويی عمودی جای خود را به پاسخگويی افقی داده كه از رهگذر آن 
سیستمی از سازمان های بازدارنده و نگهبان طراحی می شوند تا سوءاستفاده از قدرت توسط ديگر 
سازمان ها و قوای حکومت را كنترل نمايند. اين سازمان ها عبارت اند از: دادگاه ها، سازمان های 

بازرسی و نظارتی، سازمان های حرفه ای، پارلمان ها، رسانه های مستقل و آزاد و....
3- ماهیت نظام ملی درستکاری

اصطالح »نظام ملی درستکاری« نخستین بار توسط جرمی پاپ، ريیس سازمان شفافیت 
بین الملل، در دهه 90 در سطح بین المللی انتشار يافت. بارقه های نخست اين مفهوم در كارگاه 
آموزشی مبارزه با فساد در كشور تانزانیا در سال 1995 زده شد كه توسط سازمان شفافیت 
به اين مفهوم شاخ و برگ  به بعد  بین الملل و بانک جهانی برگزار گرديد و از آن زمان 
داده شد و جايگاه بسیار مهمی را در سیاست ها و برنامه های مبارزه با فساد بعد از دهه 90 
ملی  نظام  تفصیل اصطالح  و  از شرح  بعد   .(24-Glynn et al. 1997:16)نمود پیدا 
درستکاری در »كتاب مرجع« سال 2000، اين مفهوم به عنوان مبنايی برای ارزيابی زيرساختار 
سالمت كشورهای مختلف دنیا قرار گرفت و از آن زمان به بعد آثار متعددی درخصوص 
ارزيابی نظام ملی درستکاری توسط انديشمندان مختلف نگاشته شده است. اين مفهوم بیان می كند 
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كه يک نظام ثابت و پايدار نیست، مگر اينکه توسط نهادهای )ستون های( قدرتمند و مستحکمی 
كه هر يک بتوانند كاركردهای ضروری اجتماعی خود را انجام دهند مورد حمايت و پشتیبانی 
قرارگیرد. پاپ بیان می كند كه اصالح سالمت و اثربخشی استراتژی های ضد فساد را نمی توان تنها 
بر يک نهاد واحد و يک قانون واحد واگذار نمود، بلکه اين گونه امور به مجموعه ای از سازمان های 
قدرتمند، قوانین مؤثر، اقدامات درست و استانداردهای اخالقی تثبیت يافته نیاز دارند. پاپ بیان 
می دارد كه در جامعه ای كه نهادهای قدرتمندی وجود داشته باشد كه پشتیبان ملی درستکاری 
باشند، آن جامعه می تواند از میوه های آن موقعیت از طريق مزايای توسعه پايدار، غلبه حاكمیت 
قانون و كیفیت مناسب و معقول زندگی برای مردمانش بهره مند گردد. در موقعیتی كه تمامی 
ستون های ضروری به درستی و به نحو مؤثری عمل نمی كنند تا ثبات و سالمت را تضمین نمايند، 
اين امر منجر به درخطر افتادن منافع اجتماعی می شود. به عقیده پاپ، هیچ برنامه اصالحی به تنهايی 
به عنوان تنها كلید افزايش درستکاری دانسته نمی شود، بلکه اين امر نیازمند تركیبی از برنامه ها و 
اصالحات است. استعاره غالب و برجسته بیان شده توسط پاپ، استعاره »معبد يونانی« است كه 
تمامی ستون های نهادی درگیر در مبارزه علیه فساد در طیف گسترده ای از كشورها را با يکديگر 
تركیب می كند. پاپ بیان می كند كه »بعید است كه يک قانون يا نهاد واحد فراهم كننده گلوله ای 
جادويی علیه فساد باشد، بلکه به نهادها و برنامه های اصالحی مختلفی برای دستیابی و پشتیبانی از 

.(Doig & McIvor 2003a;2003b)»يک درستکاری مطلوب نیازمند است
بعد از طرح اين مفهوم توسط جرمی پاپ، انديشمندان مختلف درخصوص آن به پژوهش 

پرداخته و تعاريف گوناگونی از آن ارايه داده اند.
براون معتقد است كه مفهوم نظام ملی درستکاری را می توان به نحوی بهتر به صورت زير 
تعريف نمود: »نهادها، قوانین، رويه ها، اقدامات و نگرش هايی كه درستکاری در اعمال قدرت در 
هر جامعه ای را تشويق و حمايت می كنند؛ بنابراين كاركرد نظام های درستکاری برای تضمین اين 
است كه قدرت به گونه ای اعمال شود كه مطابق با ارزش ها، اهداف و وظايفی باشد كه بدان منظور 

.)Brown,2005:2( »قدرت به سازمان ها يا افراد واگذار و سپرده شده است
 به نظر آولیخ1  درستکاری در مديريت عمومی يا دولتی معموالً مربوط به ابزارهای ردگیری 
و مقابله با فساد، سوءمديريت و سوءرفتار، با نگاهی به تثبیت فرهنگ رفتار اخالقی در بین تمامی 
مشاركت كنندگان نظام سیاسی- اداری است )Aulich,2011:4(. آولیخ بیان می كند كه يک 
نظام درستکاری مجموعه ای از نهادها و اقداماتی است كه هدف جمعی آن ها ايجاد صداقت، 

1. Aulich
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شفافیت و پاسخگويی در بخش عمومی است. اين نظام تركیبی از نهادها، قوانین، مقررات، 
استانداردها، سیاست ها و رويه ها است كه چارچوب نظارت و كنترل را فراهم می سازند تا يک 
محیط تصمیم گیری با كیفیت را پرورش داده و سوء رفتارها و عملکردها ازجمله فساد را مورد 
توجه و شناسايی قرار دهند. الرمور نیز بیان می كند كه يک نظام درستکاری مؤثر نیاز به طیفی از 
ترتیبات، فرآيندها و قوانین به هم مرتبط داشته كه درمجموع به تولید فرهنگ اثربخش درستکاری 

.)larmour,2005: 5( كمک می كند
به عقیده اسپیگلمان نظام ملی درستکاری به شبکه ای از »ستون ها« اشاره دارد كه صداقت و 
درستکاری ملی را پايدار نموده و انجام اصالحات ضد فساد را ممکن می سازد. اين ستون ها شامل 
مجموعه ای از نهادها، فرايندها، افراد و نگرش های مرتبط با تضمین درستکاری است. تضمین يک 
نظام بر اين ايده مبتنی است كه پاسخ به فساد تنها در مسیر يک نهاد يا قانون واحد قرار نمی گیرد 
بلکه از طريق مجموعه ای از سازمان ها، قوانین، اقدامات و استانداردهای اخالقی و رفتاری صورت 

.)Spigelman,2004:78( می پذيرد
هیلبرون بیان می كند نظام چیزی بیش از مجموع ساده اجزا است و اين مفهوم از نظام است 
كه ما را به اين نتیجه می رساند كه سالمت و درستکاری زمانی بیشتر می شود كه به عنوان بخشی 
از نظام وسیع تر حکمرانی القا گردد. به نظر وی چندين نهاد بین المللی كه در زمینه ی ارتقای 
حکمرانی سیاسی فعالیت می كنند، در دو دهه گذشته چارچوب های جديدی را برای ارزيابی 
درستکاری ارايه داده اند. اين چارچوب ها معموالً شامل تركیبی از عناصر حکمرانی مانند ترتیبات 
قانون گذاری، اداری و ترتیبات مديريتی و آموزشی است كه ماهیت چندسطحی و چنداليه ای 
ارزش ها و فرايندهای درستکاری را تشخیص می دهد )Heilbrunn,2004:32(. به نظر وی، 
در يک نظام درستکاری به خوبی توسعه يافته، اين عوامل كه اساس و پشتیبان حکمرانی خوب بوده 
و پیگیری اخالقی و مؤثر اهداف عمومی را ارتقا می بخشند، در سراسر نهادهای سیاسی، اجتماعی، 

اقتصادی، فرهنگی و قانونی يک ملت پراكنده خواهند بود.
به نظر كاگیل مفهوم نظام درستکاری به كاربرد ارزش ها، اصول و معیارهايی توسط مقامات 
و مسئوالن دولتی در انجام اقدامات و امور روزانه خود در سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی 
اشاره دارد. اين مفهوم به معنی عمل با صداقت و شفافیت و استفاده مسئوالنه و پاسخگويانه از 

.)Coghill,2010:60( قدرت و تالش برای به دست آوردن و حفظ اعتماد عمومی است
از نظر كافمن، نظام درستکاری با رفتارهايی كه در تقويت ارزش ها و اصول سازمان ها و 
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ادارات عمومی ناتوان هستند، تضعیف می گردد. اين مفهوم می تواند طیف وسیعی از رفتارها و 
اشتباهات ساده در انجام وظايف اداری از طريق نقض عمدی اعتماد تا فعالیت های جنايی را در 

برگیرد. كافمن در شکل زير اين زنجیره رفتارها را نشان می دهد.

كافمن، اين طیف را به سه نوع عمده از رفتارهای نامطلوب تقسیم بندی می كند: سوء مديريت، 
سوء رفتار و رهبری و فساد.

1- سوء مديريت1: سوء مديريت به وظايف اداری اشاره دارد كه به درستی و با دقت اجرا 
نمی شوند. اين مفهوم می تواند شامل ناكارآمدی، بی كفايتی و تصمیم گیری با استدالل های ضعیف 

باشد.
2- سوء رفتار و رهبری2: سوء رفتار جدی تر از سوء مديريت است. در اين مرحله سطح بیشتری 
از بی مباالتی و يا قصدی فراتر از سوء مديريت وجود دارد. سوء رفتار بیش از عدم توجه و يا 
عدم سعی و كوشش است. اين مفهوم می تواند شامل نقض اصول رفتاری باشد و ممکن است 

دربرگیرنده عنصر نادرستی و عدم صداقت باشد.
3- فساد: فساد پديده ای فراتر از سوءرفتار بوده و شامل اشکال مختلفی از »سوءاستفاده از 
قدرت يا سوءاستفاده از اداره« است. در مفهومی وسیع، بانک جهانی نیز عنصر منفعت شخصی را 
به آن اضافه نموده و فساد را اين گونه تعريف می نمايد »سوءاستفاده از قدرت عمومی برای منفعت 
شخصی«)Kaufman,1997:8(. فساد اعتماد عمومی را تضعیف می كند و تأثیر عمده ای بر 

1. maladministration

2. maladministration
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شهرت سازمان دارد. در گزارشی از سازمان همکاری اقتصادی و توسعه آمده است كه:
»مردم حق دارند كه از مقامات دولتی انتظار داشته باشند كه با درستکاری و صداقت عمل 
نموده و اين كه فساد يا سوء رفتار مورد توجه و خطاب قرار گیرد. شهروندان از مسئوالن دولتی 
انتظار دارند تا ارزش هايی مانند صداقت و اعتماد را تقويت نموده و در انجام امور روزانه خود در 
جهت منفعت عمومی عمل نمايند. عدالت، قابلیت اطمینان و تصمیم گیری نظام مند در سازمان های 
عمومی باعث افزايش اعتماد عمومی می شود. درستکاری برای دولت ضروری است تا مشروعیت 
پیدا كند و مورد اعتماد و مؤثر باشد و بنابراين عنصر اصلی و حیاتی حکمرانی خوب است« 

.)OECD, 2009(
سوء مديريت، سوء رفتار و فساد را می توان به عنوان ناتوانی سیستمیک در مديريت عمومی در 
نظر گرفت و نشانه و شاخصی از حکمرانی بد هستند. اين عدم درستکاری می تواند دارای تأثیر 

منفی قابل توجهی بر ادراكات و اعتماد عمومی در تصمیم گیری توسط مقامات عمومی باشد.
به عقیده كافمن نظام درستکاری مجموعه ای از نهادها و اقداماتی است كه به طور جمعی 
هدفشان ايجاد درستکاری، شفافیت و پاسخگويی در بخش عمومی است. اين نظام تركیبی از 
نهادها، قوانین، مقررات، استانداردها، سیاست ها و رويه ها است كه چارچوب كنترل و توازن را 
فراهم می سازند تا يک محیط تصمیم گیری باكیفیت را ايجاد نمايد و رفتارهای ناپسند ازجمله فساد 
را شناسايی و مورد بررسی قرار دهد )Kaufman,1997:8(. به نظر وی نقش اين نظام ارتقای 
استانداردهای باالی درستکاری در سراسر بخش عمومی و همچنین شناسايی، تحقیق و پیگرد 
و پاسخ به سوء رفتارها و سوء مديريت ها و فساد است. از نظر وی كاركردهای اصلی نظام های 

درستکاری و مبارزه با فساد عبارت اند از:
- تنظیم استانداردهای مورد انتظار رفتاری برای مقامات دولتی، از طريق قوانین، مقررات و 

كدهای رفتاری؛
- آموزش وپرورش، آموزش و راهنمايی درمورد رفتارها و استانداردهای مورد انتظار برای 

مقامات دولتی؛
- نظارت داخلی و خارجی مطابق با استانداردها و كدها، از طريق ممیزی، تحقیقات و بررسی؛

- پاسخ به شکايات و نظارت بر شکايات درخصوص تصمیمات و اقدامات اداری؛
- تحقیق و پیگرد قضايی سوء رفتارها، سوء مديريت ها و فساد.

النگست نیز مؤلفه های نظام ملی درستکاری را به صورت زير بیان می كند:
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- پیشگیری از طريق افزايش پاسخگويی؛
- تمركز بر پیشگیری به جای اجرا، با افزايش آگاهی عموم؛

- توسعه ی ظرفیت ستون های درستکاری برای مبارزه با فساد؛
- تمركز بر خدمت نتیجه محور به عموم مردم.

النگست معتقد است كه فقدان پاسخگويی سیاستمداران ملی و بین المللی و كاركنان دولتی 
احتماالً يکی از مهم ترين داليل عدم موفقیت شکل گیری توسعه پايدار در بسیاری از كشورهای 
دنیا است. اين رويکرد به دنبال تغییر در نگرش و ديدگاه های كارمندان بخش عمومی است. 
برای بنیان نهادن پاسخگويی و شفافیت در دولت، هم به فشارهای داخلی و هم خارجی نیاز 
است. پاسخگويی بايد با تركیبی از اراده سیاسی از باال و فشار عموم از پايین تولید شود. حتی 
اگر رهبران سیاسی در تغییر نگرش در درون بوروكراسی دولت موفق باشند، اما به اراده بیشتری 
نیاز خواهد بود چراكه تنها كمتر از 2 درصد جمعیت، در كشورهای درحال توسعه برای دولت 
كار می كنند)Langseth,8(. اين رويکرد جديد حکمرانی بر اين فرض استوار است كه تنها 
از طريق آموزش، دخالت دادن و توانمندسازی 98 درصد باقی مانده جمعیت ازجمله بخش 

خصوصی، رسانه و جامعه مدنی می توان به افزايش پاسخگويی بخش عمومی دست يافت.
از نظر وی، آموزش و دخالت دادن مردم در ايجاد درستکاری، اصلی اساسی در جلوگیری 
از فساد است و در نتیجه چالش اصلی و سنگ بنای اين رويکرد فراگیر بوده و می تواند اشکال 

مختلفی داشته باشد:
- كمپین های آموزش و آگاهی بخشی عمومی )راديو، تلويزيون و روزنامه ها(

- برگزاری كارگاه های آموزشی گسترده ملی كه از تمامی ذی نفعان برای طرح مشکالت و 
پیشنهاد تغییرات دعوت شود.

- آگاهی رسانی به شهروندان درخصوص حقوق ايشان و توانمندسازی آن ها برای نظارت بر 
دولت از طريق نظرسنجی های دوره ای درخصوص ارايه خدمات.

- تولید و انتشار استراتژی درستکاری ملی و انجام نظرسنجی های سالیانه فساد در سطح ملی 
و زير ملی.

- آموزش خبرنگاری جستجوگرانه و اطالع رسانی از طريق رسانه و غیره.
از نظر وی، اين رويکرد جديد بر اهمیت رهبری و ذهنیات صادقانه و درست در بین كاركنان 
دولتی تأكید دارد. »ذهنیات و عادات فکری« به ديدگاه و وضعیت فکری سیاستگذاران و كاركنان 
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.)Ibid,12( دولتی در محیط كاری، اشاره دارد
دای و استاپن هورست بیان می كنند كه برای تضمین وجود محیطی كه پشتیبان مشاركت 
فعاالنه بخش خصوصی و عمومی برای توسعه پايدار باشد، بايد يک نظام ملی درستکاری يا 
ستون های حمايتی متقابل ايجاد گردد. ستون های درستکاری در يک جامعه شامل بازيگران خارج 
از قوه ی مجريه و بیرون از خود دولت است. مجموع گروه های بازيگران به ستون های درستکاری 
اشاره دارد زيرا حمايت و پشتیبانی از اقداماتی كه برای بهبود درستکاری و صداقت عمومی است، 
بر عهده آن ها است. به نظر آن ها، نظام ملی درستکاری بر ستون های گوناگونی مانند قوه ی مجريه، 
قوه ی مقننه، قوه ی قضايیه، آمبودزمان، سازمان های نظارتی، بخش خصوصی، جامعه مدنی، 
رسانه، حسابرسی كل، بازيگران بین المللی استوار است. اين ستون ها مستقل هستند، ضعف يکی 
از ستون ها به ساير ستون ها نیز سرايت می كند. زمانی كه چند ستون ضعیف شوند، اين نظام ديگر 
نمی تواند به حمايت از توسعه پايدار بپردازد. بررسی يک نظام ملی درستکاری به شناسايی خالءها 
و فرصت های فساد در درون هر يک از ستون ها و سپس هماهنگی كاری دولت، جامعه مدنی، 
رسانه و سايرين نیازمند است. داليل برای ايجاد يک نظام ملی درستکاری ممکن است از كشوری 
به كشور ديگر متفاوت باشد؛ اما به طوركلی سه هدف اصلی را می توان نام برد: حاكمیت قانون، 

.)Dye and Stapenhurst,1998,1( توسعه ی پايدار و كیفیت زندگی
عناصر  از  دولتی  مسئوالن  درستکاری  كه  می كنند  بیان  ايور  مک  و  دويگ 
است خوب  حکمرانی  در  مركزی  مفهومی  و  بوده  دولت  به  عمومی  اعتماد  اصلی 

)Nieuwenburg, 2007; OECD2009(. براساس اين مفروضات، بسیاری از كشورها 
تقويت  و  حمايت  برای  درستکاری  نظام های  و  رفتاری  و  اخالقی  چارچوب های  ايجاد  به 
درستکاری مسئوالن دولتی اقدام نموده اند. اين چارچوب ها ممکن است شامل معیارهای تنظیمی 
مانند كدهای رفتاری، سازمان های مبارزه با فساد يا ارزيابی خطر باشند كه در كنار نهادهای 
موجود مانند سازمان های حسابرسی، آمبودزمان ها و غیره قرار گرفته و می توان گفت كه با 

يکديگر يک نظام درستکاری را تشکیل می دهند.
به عقیده بانج )Bunge,2004: 188(، نظام درستکاری متشکل از تمامی مؤلفه ها مانند 
سیاست ها، اقدامات، نهادها و محافظان درستکاری است كه در عملکرد يکپارچه و سالم )منسجم( 
دولت سهیم هستند. ويژگی اصلی چشم انداز نظام درستکاری آن است كه شرايط و عناصری را 
مطرح می سازد كه برای درستکاری و انسجام دولت با اهمیت هستند. نظام های درستکاری، هم 
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شامل تالش های مديريت اخالق سازمانی در درون ادارات دولت هستند و هم شامل محافظان 
درستکاری خارج از ادارات مانند حسابرسان مالی خارجی، آمبودزمان، پلیس و نظام قضايی. يک 

محافظ درستکاری، نظامی است با قدرت های كنترل و نظارت بر تخلفات راجع به درستکاری.
هیوبرتس طیفی از چشم اندازهای مختلفی را در اين خصوص بیان می دارد كه در دامنه ای از 
تعريف درستکاری به عنوان يک كل تا درستکاری به عنوان نمونه ای از رفتار اخالقی يا درستکاری 
به عنوان كیفیت عمل مطابق با قوانین و ارزش ها قرار می گیرد. در ديدگاه هابرت درستکاری 
عبارت است از كیفیت عمل مطابق با ارزش ها، هنجارها و عرف های پذيرفته شده درجهت 
منفعت عمومی. نقض درستکاری شامل فساد، تقلب و كالهبرداری، تضاد منافع، استفاده نادرست 
از ادارات و غیره خواهد بود)Huberts et al. 2008b(. هیوبرتس انواع مختلفی از نقض 
درستکاری را كه ممکن است در بخش عمومی صورت گیرد، دسته بندی می كند1  و بیان می دارد 
كه سیاست های مختلف نمی توانند همه را به طور يکجا مورد هدف قرار دهند و همچنین محافظین 

خارجی درستکاری توانايی نگهبانی از تمامی انواع نقصان و تخلفات را ندارند.
4- معبد يونانی )ستون های نظام ملی درستکاری(

1. انواع مختلف نقض درستکاری از نظر هابرت عبارتند از: فساد )رشوه گیری، حامی پروری، پارتی بازی(، تضاد منافع عمومی و خصوصی، استفاده 
نادرست از قدرت، سوءاستفاده و دستکاری اطالعاتی، تبعیض جنسیتی، اتالف منابع و سوء استفاده خصوصی از زمان.

تحلیلی بر رویکرد نظام ملی درستکاری در سیاستگذاری مبارزه با فساد
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پاپ »مدل نظام ملی درستکاری« را شبیه يک معبد يونانی به تصوير می كشد؛ معبدی دارای 
سقف » نظام ملی درستکاری« كه بر اركان مختلفی استوار است، شامل قوای قضايیه، مقننه، مجريه، 

.)Ibid:11( آمبودزمان، رسانه های آزاد، جامعه مدنی و امثالهم
روی سقف معبد سه توپ گرد قرار دارد: »كیفیت زندگی«، »حاكمیت قانون« و »توسعه 
پايدار«. آن ها گرد به تصوير كشیده شده اند تا تأكیدی بر اين موضوع باشد كه اگر قرار است اين 
سه توپ گرد و ارزش هايی كه در برگرفته اند پايین نیافتند، سقف بايد مسطح نگه داشته شود. خود 
»معبد« بر بنیان هايی مركب از آگاهی عمومی و ارزش های اجتماعی استوار شده و دوام می يابد. 
اگر آگاهی عمومی باال و ارزش ها ريشه دار باشند، از »اركانی« كه بر روی آن ها استوار شده اند 
محافظت خواهند نمود و به آن ها نیروی افزوده می دهند. از طرف ديگر، اگر مردم بی اعتنا بوده و 
مراقب نباشند يا اگر ارزش های ريشه داری وجود نداشته باشند، اين بنیان ها ضعیف خواهند بود. 
»اركان« توخالی، بی فايده و فاقد بايسته های مقّوم خواهند بود و نمی توانند از نظام ملی درستکاری 
محافظت نمايند. اگرچه »اركان« به يکديگر وابسته هستند اما درجه قوت و ضعف آن ها می تواند 
متفاوت باشد. اگر يکی از ركن ها ضعیف باشد، فشار بیشتری روی يک يا چند ركن ديگر می آيد. 
اگر چند ركن ضعیف باشند، بار آن ها در نهايت كج می شود به نحوی كه »توپ های گرد« »توسعه 
پايدار«، »حاكمیت قانون« و »كیفیت زندگی« فرو غلطیده، به زمین می افتند و كل دستگاه دچار 
آشوب می شود. اركان می توانند از جامعه ای به جامعه ديگر متفاوت باشند و هستند. اگرچه برخی 
 TI( قوی تر و برخی ضعیف تر هستند، اما همیشه بین آن ها موازنه ای برقرار است تا دوام آورند
Source Book,2000:35(. درحالی كه تفاوت هايی در بین كشورهای مختلف وجود دارد، 
معمول ترين »اركان نظام ملی درستکاری1« جامعه ای كه درصدد است به شیوه ای پاسخگويانه 

حکومت كند )Ibid(، عبارت اند از:
 قوه ی مجريه؛

 قوه ی مقننه؛
 قوه ی قضايیه؛

 جامعه ی مدنی؛
 سازمان های »ناظر« )كمیته ی محاسبات عمومی، حسابرس كل، آمبودزمان، پلیس، سازمان ضد 

فساد و غیره(؛
 رسانه های عمومی؛

1. »اركان صداقت« به اين شکل اولین بار توسط ابراهیم سوشی از شفافیت بین الملل در تانزانیا مطرح شد. از آن پس آن ها راه خود را به بدنه رو به رشد 
ادبیات گشوده اند.
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به عقیده پاپ تأسیس يک نظام ملی درستکاری معتبر نیازمند شناسايی نظام مند تهديدات، 
فرصت ها، نقاط قوت و ضعف هر يک از اركان از طريق ارزيابی جداگانه وضعیت هر يک از 
آن ها بر اساس ابعاد و شاخص های خاص با هدف تقويت يا برپايی هركدام از اين ركن ها در درون 
چارچوبی جامع است. سپس بعد از رفع و بهبود كاستی ها و نواقص هر ستون، تالش می شود تا 
توازن و تعادلی منطقی بین هر يک از ستون ها برقرار گردد. اگر سیستم كامالً به يک »ركن« وابسته 
باشد يا تعداد معدودی ركن، در برابر فروپاشی آسیب پذير خواهد بود؛ اما فقدان يک سیستم 
ملی درستکاری  نظام  ازاين رو رويکرد  را تضمین می كند.  فساد  پیشرفت  مؤثر،  سالمت 

.)Ibid( شکل جديدی از تشخیص و درمان بالقوه برای فساد ارايه می دهد
هدف كلی مدل نظام ملی درستکاری سازمان شفافیت بین الملل، ارتقای حکمرانی در جامعه 
است. اين مدل بر پايه هايی متشکل از آگاهی عمومی و ارزش های جامعه مبتنی است. اگر آگاهی 
عمومی باال باشد و ارزش ها قدرتمند، اين امر به ستون هايی كه بر روی آن ها قرار گرفتند، كمک 
خواهد نمود. رويکرد نظام ملی درستکاری از طريق شماری از نهادها، بخش ها يا فعالیت های 
اساسی كار خواهد نمود كه همان ستون ها می باشند. در بین اين ستون ها پارلمانی فعال برای دستیابی 
و پايدار نمودن حکمرانی خوب، سازمان های نظارتی برای نظارت بر صحت و سالمت امور، يک 
نظام قضايی برای حفاظت از حاكمیت قانون، آمبودزمان، رسانه، بخش خصوصی و... قرار دارد. 
هدف نهايی برقراری نظام ملی درستکاری آن است كه فساد عملی با »ريسک زياد« و »منفعت 
كم« باشد. به اين ترتیب، اين سیستم طراحی می شود تا قبل از هر چیز از بروز فساد پیشگیری كند 
 .)Dye and Stapenhurst,1998:1(به جای آن كه پس از وقوع بر مجازات تکیه نمايد
تمامی كشورها نوعی »نظام ملی درستکاری« دارند هرچند كه ممکن است فاسد و ناكارآمد باشد. 
اين مفهوم كمک می كند تا رهبران سیاست های مبارزه با فساد، روی ديدگاهی جامع تمركز كنند.

5- شاخص ها و ابعاد سنجش سازمان ها در نظام ملی درستکاری
نظام ملی درستکاری سازمان ها و نهادها را از ابعاد مختلفی مورد سنجش قرار می دهد. ابعاد و 
:)90-TI,2001:83( شاخص های عملکردی نهادها و سازمان ها را، می توان به صورت زير برشمرد

بعد ظرفیت: بعد ظرفیت پیش شرطی است برای درستکاری و ايفای نقش سازمان ها در ارتقای 
درستکاری كل نظام و ازاين رو دستگاه ها می بايست از برخی ظرفیت ها برخوردار باشند. اين 

ظرفیت ها ساختاری، انسانی و همچنین مالی هستند و از طريق دو شاخص ارزيابی می شوند.
1- شاخص منابع؛ اين شاخص میزان برخورداری سازمان ها از منابع انسانی، نیروهای انسانی 

تحلیلی بر رویکرد نظام ملی درستکاری در سیاستگذاری مبارزه با فساد
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متخصص، نحوه ی آموزش نیروها، منابع مالی و ساير منابع برای عمل مطابق با درستکاری و اجرای 
كامل نقششبه عنوان يکی از ستون های مدل نظام ملی درستکاری را ارزيابی می كند. در دسترس 
بودن منابع مناسب، شاخص با اهمیتی برای سازمان ها است تا بتوانند از فساد و ساير تخلفات 
درستکاری دور بمانند. كیفیت كارهايی كه توسط اين نهادها انجام می گیرد در بین ساير عوامل به 
موجود بودن منابع بستگی دارد. بودجه مناسب برای انجام وظايف و امور محول شده به سازمان ها 
ضروری و الزم است. اگر دستمزدها مناسب باشد، افراد بااستعداد نیز برای فعالیت دستگاه ها جذب 
خواهند شد. عالوه بر اين، حقوق مناسب، انگیزه سوءاستفاده از قدرت تفويض شده به منظور 

كسب درآمد بیشتر را برای افرادی كه در اين بخش فعالیت می كنند، به حداقل می رساند.
2- شاخص استقالل؛ اين شاخص میزان استقالل دستگاه ها را بررسی می كند؛ يعنی اين كه آيا 
سازمان ها در فعالیت ها و تصمیم گیری های خود مستقل از بازيگران خارجی عمل می كنند يا خیر. 
میزان بری بودن سازمان ها از مداخالت خارجی در انجام فعالیت ها، ازيک طرف به عنوان شاخص 
با اهمیتی درخصوص انجام مستقل وظايف و امور در نظر گرفته شده و از طرفی ديگر كنترل و 
توازن مناسب را تضمین می كند. فردی كه در هر يک از ستون های درستکاری مشغول به فعالیت 
است در خدمت اهداف و منافع سازمانی يا منافع عموم بوده و نمی بايست تحت تأثیر منافع شخصی 
يا منافع ساير گروه ها و بازيگران قرار گیرد. اگر منافع خارجی درونی گردد، اين امر خطری را برای 
استقالل آن ستون ايجاد كرده كه به موجب آن، ديگر افراد در خدمت منافع و اهداف سازمانی و 

عمومی نبوده و برای درستکاری تهديد ايجاد می كنند.
بعد حکمرانی: هر ستونی ازجمله سازمان های نظارتی به مقررات و اقداماتی نیازمند هستند كه 
از الزامات اساسی برای جلوگیری و ممانعت ورود و دخالت آن ستون در فساد دانسته می شود. بعد 

حکمرانی از طريق شاخص های زير مورد ارزيابی قرار می گیرد:
1- شاخص شفافیت؛ اين شاخص میزان شفافیت سازمان ها را بررسی می كند؛ يعنی اين كه آيا 
سازمان ها دارای سیاست ها و رويه های مناسبی درخصوص انتشار و دسترسی آزادانه به اطالعات 
هستند؟ اگر سازمان ها درمورد عملکرد و اقداماتشان شفاف عمل نمايند، در اين صورت به دست 
آوردن، نظارت و بررسی و مداقه اطالعات مرتبط درباره ی فعالیت های آن ها و اين كه ببینیم آيا 
به شیوه ای عادالنه و بی طرفانه عمل نموده اند يا خیر امکان پذير می شود. به عنوان مثال شرايطی كه 
هدفشان افشای اطالعات درباره ی گماشتن رويه ها يا اظهارنامه ها )اعالمات( است به ستون ها اين 
امکان را می دهد تا شیوه هزينه كرد پول و هرگونه تأثیرات بی موردی كه بر فعالیت ها وارد می شود 
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را كنترل نمايند. میزان الزام آور بودن شرايط قانونی برای ستون مربوطه به منظور انتشار اطالعات، 
شاخصی است كه میزان تضمین و حفاظت درستکاری را نشان می دهد. اين شاخص براساس 
وجود شرايط رسمی و قانونی و همچنین میزان موجود بودن امکانات عملی برای مردم به منظور به 

دست آوردن اطالعات مرتبط از سازمان های نظارتی امتیازبندی می شود.
2- شاخص پاسخگويی؛ اين شاخص به دنبال ارزيابی میزان پاسخگويی سازمان ها درخصوص 
اقداماتشان و همچنین میزان پاسخگو نگه داشتن آن ها توسط عموم مردم و ساير ستون ها و از 
شاخص های با اهمیت درستکاری است؛ زيرا از افرادی كه در اين بخش مشغول به فعالیت هستند، 
درخواست می كند تا درخصوص اقدامات خود مسئولیت پذير باشند و اين امر درمورد نقض های 
درستکاری از اهمیت ويژه ای برخوردار است. اين شاخص براساس شرايط و قوانین مناسبی كه 
تضمین كننده پاسخگويی و گزارش دهی سازمان های نظارتی و شاغلین در اين بخش است، مورد 

ارزيابی قرار می گیرد.
3- شاخص درستی و صداقت؛ اين شاخص به دنبال ارزيابی میزان مناسب بودن شرايط و قوانین 
درخصوص درستی و صداقت است و میزان اجرايی شدن آن را بررسی می كند. شاخص های كلی 
برای درستی و صداقت عبارت اند از منابع، استقالل، شفافیت و پاسخگويی. گرچه اين شاخص ها 
ايده حفظ و تضمین درستکاری در درون سازمان ها را ارايه می دهند، اما آن ها اين امر را به صورتی 
غیرمستقیم انجام می دهند. شاخص پنجم برای درستی و صداقت اين بخش، وجود شرايط و 

قوانینی است كه صراحتاً برای تضمین درستی و صداقت آن طرح می شوند.
بعد نقش: اين بعد میزان تعهد دستگاه ها را در انجام نقش و مسئولیت های خود با توجه به ارتقای 
سالمت و درستکارِی كل نظام نهادی، مورد ارزيابی قرار می دهد. به طور طبیعی، اين امر بدان معنی 
است كه شاخص های نقش مختص هر ستون بوده و به اين امر بستگی دارد كه چه كاركردهای 

خاصی از هر ستونی در سالمت و درستکاری كل نظام مشاركت و نقش دارند.
نتیجه گیری

در نهايت بايد گفت كه در طی چند سال مفاهیم مختلفی درخصوص نظام های درستکاری ارايه 
شده است. هدف كلی مدل نظام ملی درستکاری سازمان شفافیت بین الملل، ارتقای درستکاری 
حکمرانی در جامعه است. اين مدل بر پايه هايی متشکل از آگاهی عمومی و ارزش های جامعه 
مبتنی است. اگر آگاهی عمومی باال باشد و ارزش ها قدرتمند، اين امر به ستون هايی كه بر روی 
آن ها قرار گرفتند، كمک خواهد كرد. رويکرد نظام ملی درستکاری از طريق شماری از نهادها، 
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بخش ها يا فعالیت های اساسی عمل خواهد نمود كه همان ستون ها می باشند. در بین اين ستون ها 
پارلمانی فعال برای دستیابی و پايدار نمودن حکمرانی خوب، سازمان های نظارتی برای نظارت بر 
صحت و سالمت امور، يک نظام قضايی برای حفاظت از حاكمیت قانون، آمبودزمان، رسانه، 

بخش خصوصی و... قرار دارد.
نظام های درستکاری زمانی مؤثر بوده و به درستی عمل خواهند نمود كه خطرهای درستکاری 
كامالً محدود شده باشند، به عبارتی ديگر يعنی زمانی كه مقامات با صداقت و درستی عمل نمايند، از 
تخلفات و نقض اصول درستکاری پرهیز نمايند. در درون يک نظام درستکاری بازيگران مختلفی 
در دو سطح درونی و بیرونی وجود دارند. در درون سطح نخست بازيگران مختلف در يک رابطه 
بوروكراتیک يا سیاسی اداری سنتی نسبت به يکديگر ايستاده اند مانند قوه ی مقننه، مجريه و... و 
سطح دوم متشکل از شبکه ای از بازيگران با قدرت نظارتی و كنترلی نسبت به سلسله مراتب است 
كه اين بازيگران اغلب دارای پاسخگويی افقی نسبت به يکديگر هستند مانند قوه ی قضايیه، رسانه، 

جامعه ی مدنی، آمبودزمان، سازمان های نظارتی و....
هدف نهايی برقراری نظام ملی درستکاری آن است كه فساد عملی با »ريسک زياد« و »منفعت 
كم« باشد. به اين ترتیب، اين سیستم طراحی می شود تا قبل از هر چیز از بروز فساد پیشگیری كند 
به جای آن كه پس از وقوع بر مجازات تکیه نمايد)Dye and Stapenhurst,1998,1(. تمامی 
كشورها نوعی »نظام ملی درستکاری« دارند هرچند كه ممکن است فاسد و ناكارآمد باشد. اين 

مفهوم كمک می كند تا رهبران سیاست های مبارزه با فساد روی ديدگاهی جامع تمركز كنند.
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شماره 24

تابستان 1394

 

 

بازشناسی مفهوم بحران و نقش فرایند تصمیم سازی 
در کنترل بحران سازمانی

دکتر مصطفی ساوه درودی1 

مجتبی جامعی2 

بحران شناسی بخش مهمی از فرآيند مديريت بحران و پژوهش های مربوط به آن را تشکیل 
می دهد و شناخت هر چه دقیق تر بحران، انواع آن و حوزه های ايجاد بحران، همچون هر حوزه ی 
مديريتی ديگر، به كنترل و هدايت هر چه مؤثرتر آن كمک می نمايد مقاله حاضر باهدف 
فراهم آوری عناصر الزم برای شناسايی بحران و حوزه های ايجاد آن و نقش بررسی مؤلفه های 
مهمی همچون اطالعات، تحلیل و فناوری اطالعات را در اتخاذ تصمیم مناسب و صحیح توسط 

تصمیم گیران در جهت جلوگیری و كنترل بحران سازمانی تشريح می نمايد.

واژگان کلیدی: بحران ها، تصمیم سازی، مدیریت، بحران سازمانی

Mo_dorodi @ Yahoo.com - 1.   استاد يار علوم سیاسی و عضو هیأت علمی دانشکده علوم و فنون فارابی
jameemoj @ gmail.com -)2. دانشجوی كارشناسی ارشد دانشکده علوم و فنون فارابی )نويسنده مسئول
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مقدمه
بحران اگرچه سابقه طوالنی در حوزه ی امنیت و جهان سیاست دارد، اما به طور مشخص اين 
واژه پس از جنگ جهانی در ادبیات علوم سیاسی جايگاه ويژه ای برای خود باز كرد و انديشمندان 
علم سیاست و جامعه شناسی در تبیین شرايط سیاسی جامعه از جهات مختلف توسعه ی »فرهنگی، 
اقتصادی و سیاسی« به تشريح شرايط حاكم بر جامعه و علل بروز بحران پرداختند )پای، 1380: 13(.

شايد كمتر واژه ای همچون »بحران«، ادبیات معاصر را به خود مشغول داشته و رشته های علمی 
مختلف را درگیر ساخته است. انديشمندان روابط بین الملل متأثر از بروز جنگ بین كشورها، 
سیاست مداران نگران بروز ناآرامی ها و بی ثباتی های سیاسی، صاحب نظران علم مديريت و مديران 
نگران از تزلزل و فروپاشی سازمان ها و شركت ها، مهندسان، اقتصاددانان، روانشناسان و ساير 
صاحب نظران و محققان رشته های مختلف علمی، هر يک به گونه ای، واژه بحران را به كار گرفته و 
از آن برای توصیف پديده موردنظر خود استفاده كرده اند. تنوع در پديده هايی كه بحران خوانده 

می شوند، هنوز كمتر از تنوع در تعريف هايی است كه از اين واژه ارايه شده است.
بحران ها در انواع و اقسام گوناگون، همواره تأثیرات مهمی بر امنیت داشته و دارند. آن ها از 
ديرباز جزء جدايی ناپذير زندگی اجتماعی بوده و روزبه روز بر تعدد و تنوعشان افزوده شده است 
)Pearson&Clair,1998(. به صورت اصولی و قاعده حکم، انديشمندان امنیتی معتقدند 
بهترين راهبرد در مديريت بحران آن است كه مسايل بالقوه يا در حال پیدايش را به موقع شناسايی 

و تصمیم گیری نمود تا بتوان از مواجه شدن با بحران در آينده جلوگیری كرد.
بیان مسأله:

جهان امروز در اثر تحوالت ناشی از رشد جمعیت، وابستگی به فناوری، تحوالت فرامرزی 
و... به يک محیط بحران زا و بحران زده تبديل شده است و وابستگی جوامع به گونه ای است كه 
بحران در بخشی از آن می تواند ساير بخش ها را نیز تحت تأثیر قرار دهد. گاهی اوقات بحران ها 
با توجه به نوع آن و اين كه در كدام يک از حوزه های ايجاد بحران ازجمله بحران سازمانی، ملی، 
منطقه ای و بین المللی رخ داده، منجر به دگرگونی های اساسی و حتی سرنگونی حکومت ها و از 
بین رفتن سازمان ها شده است؛ به همین دلیل هیچ حکومتی از كنار اين مسايل به راحتی نگذشته و 
سعی دارد تا به هر نحو بحران ها را مديريت و مهار كند، بنابراين می توان مديريت را از ابزار مؤثر 
برای جلوگیری و يا مهار بحران نامید. مديريت بحران به كارگیری مجموعه ای از ابزارها، وسايل، 
شیوه ها و تدابیری است كه به كمک آن ها كنش و تهديد ايجادشده را تقلیل می دهند و درنهايت از 
بین می برند )قانع بصیری، 1372: 72(. يکی از مهم ترين مسايلی كه درخصوص مديريت و كنترل 
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بحران مدنظر قرارگرفته، تصمیم گیری است كه متشکل از مؤلفه های حايز اهمیت اطالعات، 
تحلیل و فناوری اطالعات می باشد كه در تصمیم گیری مناسب ايفای نقش می نمايند. ازاين رو 
شناخت بحران ها و تصمیم گیری در جهت كنترل مناسب آن برای بقای حکومت ها و سازمان ها، از 
اهمیتی قابل توجه برخوردار بوده و تالش برای يافتن راهی به منظور كنترل بحران ها از دغدغه های 
اساسی مسئولین و تصمیم گیران است لذا پژوهش حاضر ضمن بیان مفهومی بحران و حوزه های 
ايجاد آن، تالش دارد با تمركز بر چگونگی نقش تصمیم گیری در اداره هر چه بهتر كنترل بحران 

مطالبی را ارايه نمايد.
تعاریف:

مديريت: علم و هنر به كارگیری مؤثر و كارآمد منابع سخت افزاری و نرم افزاری از طريق 
برنامه ريزی، تصمیم گیری، سازمان دهی، رهبری، هدايت و كنترل برای دستیابی به اهداف مدنظر 

است )افتخاری و حسین زاده، 1389: 3(.
بحران: واژه بحران به لحاظ لغوی به مفهوم آشفتگی )عمید، 1388: 272( فشار، اضطراب، باَل 

و خشونت است )كاظمی، 1372: 52(.
 با توجه به كاربرد اولیه اين واژه در حوزه پزشکی، بحران نقطه عطفی برای بیان تحولی مساعد 
يا نامساعد در حال ارگانیسم است )تاجیک، 1379: 51(. بحران به لحاظ اصطالحی وضعیت 
ناپايدار و متزلزلی است كه در چارچوب آن، تغییر قطعی – بهتر يا بدتر – در شرف وقوع است. 
به عبارت ديگر، هرگاه پديده ای به طور منظم جريان نیابد، حالتی از نابه سامانی ايجاد شود، نظمی 
مختل گردد يا حالتی غیرطبیعی پديد آيد، بحران مطرح می شود )آقابخشی، 1376: 98(. بحران 
بنابه اعتبار مفهوم كلمه، به مرحله پیچیده ای كه يک كار و يک رويداد از آن عبور می كند و خارج 

شدن از آن مشکل است، اطالق می شود )امیركبیری، 1376: 31(.
كالهچیان در خصوص بحران ها می گويد: موقعیت هايی هستند كه مستلزم پاسخ دهی آنی 
و اختصاص منابع فوق العاده و پیش زمینه تالقی زمینه هايی هستند كه شرايط جديد و ناشناخته ای 
را پديد می آورند )كالهچیان، 1383: 289(. درمجموع می توان بحران را اين گونه تعريف كرد: 
»موقعیتی كه افراد، گروه ها، سازمان ها و جوامع با آن روبه رو می شوند و با استفاده از رويه های 
معمول قادر به مقابله با آن نیستند بروز استرس فراوان ناشی از تغییرات ناگهانی در ذات چنین 

.)Both.A.S,1993( »تغییراتی نهفته است

بازشناسی مفهوم بحران و نقش فرایند تصمیم سازی در کنترل بحران سازمانی
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مديريت بحران: به كارگیری مجموعه ای ابزارها، وسايل، شیوه ها و تدابیری كه به وسیله آن ها 
كنش و تهديد ايجادشده را تقلیل می دهند و درنهايت از بین می برد )قانع بصیری، 1372: 72(.

تصمیم گیری: برگزيدن يک راه كنش از میان راه چاره ها، تصمیم در متعهد كردن منابع 
]در[ راستای حركت و نام آوری ]سازمان اقدام نمايد[ )Koontz,1988:302(. در اين مرحله از 
 .)Fred R,1999:385 ( تصمیم گیری، از تجزيه وتحلیل علمی و قضاوت شهودی استفاده می كنند
مديران بنابه ضرورت حرفه ای تصمیم گیرنده اند. تصمیم گیری و مديريت را می توان مترادف 

دانست و يا جنبه اصلی مديريت را تصمیم گیری به حساب آورد )رضائیان، 1388: 57(.
سازمان: مجموعه ای اجتماعی با حداقل 5 سال سابقه و ده عضو حقوق بگیر كه اكثر آن ها 
به صورت تمام وقت در طول سال فعالیت داشته و ضمن استفاده از يک فن آوری محوری، در 
مشاغل متنوع و از قبل تعیین شده سازمان دهی شده باشند تا به اهداف خاص جمعی دست يابند 
را می گويند )محمدزاده، 1374: 12(. عده ای سازمان را برابر پیوندهای مجموعه نظام اجتماعی و 
فرهنگی خواهند گرفت اما برای بسیاری از مديران اجرايی، اين واژه بیانگر يک ساختار رسمی، 
تعهدی از نقش ها و شغل ها است. هرچند در برخی موارد، واژه سازمان، به معنی يک مؤسسه نیز 

.)Koontz,1988:357( مورد بهره گیری واقع شده است
اهمیت و ضرورت موضوع: 

مديران و تصمیم گیراِن سازمان ها، كنترل بحران را از دغدغه های اساسی و مهم خود می دانند 
به همین دلیل بررسی چگونگی بروز بحران ها و الگوی اداره و كنترل مناسب آن برای بقا و زنده 
ماندن سازمان از اهمیتی قابل توجه برخوردار است. پرداختن به اين مقوله می تواند به مديران و 
مسئوالن در تبديل نمودن بحران به فرصت و كم رنگ كردن اثرات بحران و يا از بین رفتن آن 
كمک شايانی نمايد و در مقابل نپرداختن به شناخت بحران و چگونگی اداره و كنترل آن و مغفول 
ماندن موضوع، موجب به خطر افتادن بقا و حفظ امنیت سازمان ها كه امری حیاتیست شده و 
تصمیم گیران و مديران را با چالش جدی روبه رو می كند. بروز بحران در عصر اطالعات با ويژگی 
بارز سرعت انتقال و تبادل اطالعات به همراه فن آوری پیچیده و در حال تغییر، آثار قابل توجهی بر 
سرنوشت سازمان ها داشته و منجر به بروز آسیب ها و تهديدات گوناگونی در حوزه های مختلف 

سازمانی می شود.
چارچوب نظری:

محققین علوم سیاسی سعی كرده اند از دو ديدگاه و به دو شیوه بحران را به تصوير 
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كشیده و معنی كنند:
1. روش تصمیم گیری1

2. روش سیستمیک2
در روش تصمیم گیری رفتار افراد يا گروه هايی كه در كار تصمیم گیری و تدبیر دخالت دارند، 

موردنظر است. از اين ديدگاه، بحران وضعیتی است كه:
الف- هدف های عالی و حیاتی عامل تصمیم گیرنده را تهديد می كند.

ب- زمان الزم را برای اتخاذ تصمیم عقاليی محدود می كند.
ج- عناصر و عوامل تصمیم گیرنده را با بروز ناگهانی خود غافلگیر می كند.

در روش سیستمیک، بحران عبارت است از وضعیتی كه نظم سیستم اصلی يا قسمت هايی از 
آن را كه ما سیستم فرعی می نامیم مختل كرده و ثبات و پايداری آن ها را به هم می زند. به عبارت 
ديگر، يک بحران محركی است كه تغییر ناگهانی در يک يا چند قسمت از متغیرهای سیستم را 
به وجود می آورد. اين سیستم ممکن است نظام ملی، نظام منطقه ای و يا بین الملل باشد )كاظمی، 

.)53 :1382
مفهوم و پیدایش بحران

به لحاظ مفهومی »بحران« خود يک مفهوم بحران زا و بحران زی است، اگرچه تاريخ جوامع 
بشری، روايتی مستمر و بالانقطاع از »بازی بحران ها« است، لیکن تاكنون گفتمان و ادبیات واحد 
و شفاهی پیرامون آن شکل نگرفته است، در نهايت ارايه تعريفی مشخص و قابل اجتماع از مفهوم 
بحران غیرممکن است. تاجیک به نقل از جاناتان روبرتز می نويسد: به راستی تعريف بحران امر 
ساده ای نیست، زيرا اين مفهوم از يک خأل معنايی تکنیکی، عملیاتی و مورد اجماع به سبب ماهیت 
همه جا حاضری آن رنج می برد. مفهوم بحران صرفاً در يک رابطه هم نشین يا جانشینی با مفاهیم 
ديگر همچون »امنیت«، »قدرت«، »منافع«، »اهداف«، »ارزش ها«، »مصالح«، »تهديدات«، »فرصت ها« 
و ... كه همگی مفاهیمی مبهم و سیال اند، مصداق يا مصداق های خود را می يابد )تاجیک، 
1384: 50 و 49(. به همین جهت بحران، مفهومی خاص برای داللت بر مصداقی عام )همچون 
ازهم گسیختگی، بی نظمی، دگرگونی دفعی، شکنندگی بیش ازحد معمول، تهديد ارزش ها، 

بی ثباتی اجتماعیـ   سیاسی، مخاصمه نظامی و ...( است.
به طور خالصه بحران يک واژه فراگیر برای توصیف هرگونه آشفتگی و بی نظمی در عرصه 

1. Decision making approach

2. Systemic approach
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جهانی است )برچرو ويلکنفلد، 1382: 29(. در بحران بايد ابتدا ديدگاه ها را مشخص كرده و سپس 
در چارچوب هر ديدگاه اقدام به تعريف آن نمود. ازاين رو بايد پذيرفت كه تعاريف بحران، نسبی 
و صرفاً در چارچوب رويکردی خاص معنادار خواهد بود. انديشمندانی همچون »كاپرمن1« ، »ويل 
كاكس2«  و »اسمیت3«  معتقدند كه: »از منظری؛ بحران نزد نظاره كنندگان آن ها است. آنچه در 
نزد يک فرد و يا يک گروه بحران تعريف می شود، ممکن است در نزد ديگری بحران معنا نشود. 
اگرچه، به طوركلی بحران ها به لحاِظ حالت اضطرار و دل مشغولی نسبت به اين كه مشکل در فقدان 

اقدام وخیم تر نشود، از شرايط عادی متمايز می شوند« )متقی، 1387: 87 و 86(.
انواع بحران:

الف-  طبیعی: در بحران های طبیعی معموالً انسان در آن فعالیت ندارد كه مهم ترين آن سیل، زلزله، 
گردباد، آتش فشان و... هستند كه اغلب اجتناب ناپذير هستند.

ب- غیرطبیعی: در بحران های غیرطبیعی انسان مستقیم يا غیرمستقیم می تواند عامل ايجاد آن 
باشد كه شامل بحران های اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی، نظامی و زيست محیطی است كه به 

شرح زير است:
- بحران های اجتماعی و فرهنگی: مهاجرت های بی رويه، آشوب های اجتماعی، خشونت در 

محیط كار و...؛
-  بحران های اقتصادی: اختالل در نظام های مالی، كاهش ارزش پول، ورشکستگی سازمان ها و...؛
-  بحران های امنیتی: خرابکاری، بمب گذاری، آدم ربايی، گروگان گیری، جاسوسی، تروريسم و...؛

- بحران های اطالعاتی: دسترسی غیرمجاز، استراق سمع در خطوط مخابراتی و اطالعاتی، افشای 
اطالعات و...

-  بحران های زيست محیطی: آلودگی هوا، انفجارهای هسته ای، آلوده سازی منابع حیاتی .
حوزه های ایجاد بحران )طبقه بندی بحران(:

1. بحران سازمانی:  بحرانی است كه گستره ی آن محیط داخلی يک سازمان و محدوده 
محیطی مرتبط با آن را در برمی گیرد و به بحران های درون و برون سازمانی قابل تقسیم است. با 
توجه به آثار قابل توجهی كه بحران ها بر سازمان دارند،  مديران مسئولیت خطیری در كنترل 
و مديريت آن ها دارند. دانش مديريت، بحران را آخرين مرحله از عمر يک سازمان در حال 
انحطاط، يعنی زمانی كه مرگ آن قريب الوقوع می نمايد تعريف كرده و از نظر برخی محققان 

1. kupper man

2. Wilcox

3. Smith
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اين رشته، همچون گرينر، لیپیت و اشمیت، »بحران ها دوره هايی هستند كه داغ خود را بر چهره ی 
تغییرات مربوط به چرخه ی عمر سازمان ها برجا می گذارند« )حسینی، 1385: 4(.

زمینه ايجاد بحران در سازمان ها می تواند به علل متعددی ازجمله فرهنگ سازمانی، تغییر 
ساختار، تغییر مديريت، آسیب های سازمانی، عدم اجرای صحیح راهبردهای تحول اداری و ... رخ 

دهد كه به برخی از آن اشاره می گردد:
بیستم در حوزه  قرن  اواخر  به طور مشخص در  فرهنگ سازمانی  فرهنگ سازمانی:  الف- 
بررسی های سازمانی به منصه ی ظهور رسید. فرهنگ سازمانی بین دو حد »روش انجام كارها« و 
»روش فکر كردن در مورد كارها« قرار دارد. به همین جهت فرهنگ سازمانی را حاكمیت شرايط 
و وضعیتی می دانند كه بر اساس آن روش انجام دادن كارهای مختلف سازمان در يک طرف و 

.)Williams, 1989:10( روش فکر كردن در مورد كارها در طرف ديگر آن قرار می گیرد
فرهنگ سازمانی، معموالً تحت تأثیر محیط درون  و برون سازمانی قرار دارد. در محیط داخلی، 
فرهنگ سازمانی متأثر از نظام های اجتماعی و فنی سازمان است كه شامل روش هايی همچون 
تصمیم گیری، برنامه ريزی و كنترل، روش های استخدام و گزينش، آموزش، تکنولوژی و رفتار 
كاركنان می شود. همه اين موارد ضمن تأثیرگذاری بر فرهنگ سازمانی از آن تأثیرپذير نیز خواهند 
بود. محیط خارجی نیز شامل نظام های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی نظامی است و به طور 
مشخص بر فرهنگ سازمانی اثرگذار است. فرهنگ سازمانی محصول نظام فکری و اقدامات 

گذشته و از طرفی عنصر اصلی شکل دهی و هدايت اقدامات آينده است.
اگر فرهنگ سازی با نیازها و ارزش های افراد هم خوانی نداشته باشند و نگرانی ها، اضطراب ها و 
فشارهای عصبی در افراد ايجاد نمايد، می توان گفت فرهنگ سازمانی به يک فرهنگ اضطراب زا 
تبديل شده است. در فرهنگ ضعیف سازمانی، رضايت شغلی پايین است و چه بسا منجر به تغییر 
شغل، جابجايی های مکرر و انتقال خارج از قواره گردد؛ برعکس در فرهنگ قوی، رضايت شغلی 
باالست و تعهد افراد نسبت به سازمان افزايش می يابد و نهايتاً ارزش های سازمانی موردقبول همه 
افراد قرار می گیرد )Robbins, 1991: 576  (. به هرحال ريشه اولیه ی بحران های سازمانی در 

فرهنگ سازمانی نهفته است.
ب- تغییر: در سازمان ها مهم ترين داليل شکل گیری بحران ناشی از گسترش نارضايتی ها 
و ناتوانی در صحنه است به همین دلیل سازمان ها باهدف غلبه بر اين موارد مبادرت به تغییرات 
سازمانی می نمايند كه اين تغییرات با مقاومت و چالش های گسترده ای روبه رو می شود. می توان 
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مقاومت دربرابر تغییر1  را به عنوان بزرگ ترين عامل منحصربه فردی دانست كه اجرای موفقیت آمیز 
.)Fred R,1999:460( استراتژی ها را مورد تهديد قرار می دهد

تغییرات همواره با ترس ها، كنجکاوی ها، كنش ها و واكنش هايی همراه است كه رهبران 
سازمان با مديريت مناسب و برنامه ريزی منطقی راه وصول به اهداف را ترسیم می نمايند. حقیقت 
شروع تغییر در سازمان ها در پی عدم موفقیت سازمان در حصول به اهداف يا در پی كسب نتیجه 
بهتر رقم می خورد كه برای خروج از اين بن بست مسئوالن و مديران سازمان می بايست با رويکردی 
جديد به مديريت تغییر فکر كنند. نکته اساسی و مهمی كه مديران بايد به آن توجه داشته باشند، در 
اين است كه محیط داخلی سازمان مانند مجموعه های ديگر موجود در كشور تحت تأثیر شرايط 
محیط خارج قرار دارد. تغییرات پیرامونی، عامل اساسی تغییر در درون يک سازمان است و عدم 
توجه به آن، مجموعه را به سمت يکنواختی، توقف و درنهايت انحراف سوق داده و از همه مهم تر 

در رقابت با حريف از صحنه دور می سازد.
آفت های ناشی از عدم تغییر ازجمله مواردی است كه بايد در سازمان ها موردتوجه قرارگیرد و 
بخشی از آن عبارت است از اعتقاد به سنت گذشته، عدم آگاهی از محیط های داخلی و خارجی 
و شیوع رفتار غیرسازمانی؛ از طرفی سازمان ها برای انجام مراحل سیر تغییر، اموری از قبیل تغییر 
در اهداف كاركنان، در ساختار سازمان، در فن آوری و ... را دستور كار خود قرار می دهند. اين 
موضوعات می تواند مقاومت و همچنین واكنش های احتمالی كاركنان را در پی داشته باشد و 
تبعات حاصل از آن، زمینه ايجاد بحران در سازمان را فراهم آورد. اجرای موفقیت آمیز تغییرات 
حول محور توانايی های مديرانی می چرخد، كه بتوانند جوی را بر سازمان حاكم كنند كه پذيرای 
تغییر باشد. مديران و كاركنان می بايست تغییر را به عنوان نوعی فرصت و نه نوعی تهديد، به حساب 

.)Fred,1999:641( آورند
ج- آسیب های سازمانی: اصطالح فوق در ادبیات علوم انسانی، وضعیتی است كه بر كاركرد، 
كارآمدی و توانايی يک پديده ضربه وارد می كند و بقا و حیات ساختاری آن را با مشکل جدی 
مواجه می سازد. آسیب ها در حوزه ها و پديده های مختلف سازمانی در ابعاد و اشکال متنوع و 
متعددی در كوتاه مدت و يا درازمدت چهره خود را به نمايش می گذارند و منجر به بروز كج روی 
و بی برنامگی می شوند و عملکرد سازمان را با مخاطرات جدی همراه می نمايند. آسیب ها فرآيندی 
هستند كه احتمال نابودی نظم و هماهنگی درون سازمانی را فراهم و حركت به سوی شرايط جديد را 
ناهموار می كنند. در اين حالت سازمان به سمت يک بحران پیش می رود. بحرانی كه نابه سامانی های 

1. Resistance to change
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حاصل از آن با گسست نظم موجود، احتمال پايان اعتبار و بقای سازمان را فراهم می سازد. 
در بررسی آسیب های سازمانی، شناخت جزئیات و ريشه های بروز آن، بسیار مهم است، 
به طور مثال توجه به ريشه آسیب هايی چون خشونت، خرابکاری، نارضايتی، بی اعتمادی، تفکر 
جناحی و عدم انگیزه نیروها در مباحث درون سازمانی از مؤلفه های بسیار اساسی سازمان است و 
اجرای اقدامات پیشگیرانه مديريتی می تواند در كاهش آسیب پذيری ها به عنوان اقدامی جدی مد 
نظر قرار گیرد )ساوه درودی، 1392: 71(. به هرحال اعتالی سازمانی، زمانی امکان پذير خواهد شد 

كه شناخت بسترهای آسیب پذير تحت عنوان آسیب شناسی فراهم آيد.  
2. بحران ملی: در محدوده ی جغرافیايی دولت – ملت با مرزهای جغرافیايی شناخته شده به 
وقوع می پیوند كه اين بحران می تواند داخلی و يا ناشی از حمله ی كشور خارجی علیه تمامیت 
ارضی كشور باشد. بحران هايی كه در سطح ملی رخ می دهد فراگیرترين و شايع ترين نوع 
بحران است و عمدتاً منشأ درونی و بعضاً منشأ بیرونی دارد. منشأ درونی بحران ها معموالً ريشه 
در آسیب پذيری های نظام و منشأ بیرونی ريشه در تهديدات نظام دارد. اگرچه آسیب پذيری ها و 
تهديدات هر دو روی يک سکه هستند كه می توانند امنیت ملی هر كشوری را هدف قرار دهند، 

اما تمايز قايل شدن بین آن ها می تواند در بررسی، تشخیص و شناخت بحران ها مؤثر واقع شود.
بدين ترتیب می توان گفت بحران های ملی در ارتباط با آسیب پذيری های نظام منجر به حوادث 
ضد امنیتی می شود؛ به همین دلیل لزوم توجه به نارضايتی های اجتماعی از اساسی ترين اقداماتی 
است كه می بايد توسط حکومت در سطح كالن و دستگاه های وابسته به دولت در سطح خرد 
موردتوجه قرار گیرد تا تبديل به بحران های اجتماعی نگردد. بحران های اجتماعی به طورمعمول 
پیامد زنجیره ای از علل متنوع هستند كه اين تنوع و تعدد، شناسايی واقعی آن را بسیار مشکل 
می سازد )Turner,1978:89(. درواقع می توان بحران ها را نتیجه عناصر متعدد و زنجیره ای از 
خطا ها و اشتباهات دانست )Ashross,2004:5(. »ملوين بست« در تشريح چگونگی بروز 
بحران های اجتماعی، نبود ثبات در جوامع را ناشی از عدم تعادل بین نیاز و داشته دانسته و شرط 

رسیدن به اين ثبات را تعادل بین آن ها بدون استفاده از قدرت می داند1.  
بحران اجتماعی زمینه ساز و بسترساز بحران سیاسی است و بسیاری از حوادث رخ داده در 
بحران سیاسی در صورت عدم كنترل منجر به حوادث ضد امنیتی می شود.بحران های امنیتی 
محصول بحران های ملی است كه در سطح جامعه و در حیطه هايی فراتر از موضوعات فردی يا 
سازمانی شکل گرفته و عموم يا افراد قابل توجهی از جامعه درگیر آن می شوند اين قبیل بحران ها 

بیشتر در شکل بحران های اجتماعی و سیاسی بروز می يابد. 

1. زمینه های بروز بحران های اجتماعی، فصلنامه جامعه اطالعاتی، شماره 16
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بحران های سیاسی عبارت اند از:
بحران هويت: اين بحران بافرهنگ نخبگان و توده مردم به صورت احساسات ملی در مورد 
سرزمین خويش ارتباط می يابد كه رفته رفته تعارض میان وفاداری های قومی و تعهدات ملی را 
تشديد كرده، مشکالتی را برای وحدت و يکپارچگی پديد می آورد. به نظر می رسد كه حل بحران 
هويت اولین گام برای توسعه ملی به شمار می آيد زيرا با گذر از اين بحران فرايند »ملت سازی« 
انجام خواهد شد و دولت مستحکمی به وجود خواهد آمد. هراندازه وجوه اشتراک يک جامعه 
از لحاظ حضور عواملی همچون زبان، مذهب، تاريخ، آداب و رسوم، نژاد، سرزمین، ادبیات و ... 

افزون تر باشد، حل بحران هويت در آن جامعه آسان  تر خواهد بود.
بحران مشروعیت: در شرايط مدرن، يک حکومت مشروع، توسط مردم انتخاب می شود در 
اين صورت حکومت يا با مردم است و در راستای منافع مردم كار می كند و يا انعکاسی از برخی 
كیفیات آن هاست. مشروعیت توجیه عقالنی چرايی اطاعت مردم از حکومت است اگر اين مهم 

انجام نشود بحران حاصل می شود.
بحران مشاركت: اصوالً عقالنیت بشری، اقدامات فردی او را بر اساس عقل، عالقه اش به بودن 
يا نبودن نظام حاكم و يا به داشتن نفوذ در تصمیمات اساسی نظام توجیه می كند و اگر نظام متقاباًل 
چنین درخواستی را از فرد نپذيرد و يا به داليلی آن را رد كند احتمال بروز بحران مشاركت متصور 
است. موضوع مشاركت در جوامع بشری امروزی فقط به بحث احزاب و گروه های سیاسی 
محدود نمی شود و اصوالً بحران مشاركت می تواند در هر يک از جوامع و در میان اليه های 

مختلف حکومت و اركان تصمیم گیری آن نیز ظاهر شود.
بحران توزيع: از مباحثی است كه در تعامل بین دولت و نیاز افراد جامعه مدنظر قرار می گیرد 
و مبیّن توزيع عادالنه فرصت، قدرت، ثروت و ... در حوزه های مختلف است كه اين مهم در 
حکومت های سنتی كمتر موردتوجه قرار می گیرد در اين حکومت ها عده كمی از مردم موردتوجه 

قرار می گیرند و اصل برابری جايگاهی ندارد )ساوه درودی، 1392: 161(.
بحران نفوذ: رشد عمیق و گستره كنترل سیاسی حکومت ها، ازجمله مباحث مهمی است كه 
اقتدار و ثبات حکومت ها را در عرصه داخلی و بین المللی به تصوير می كشد. يکی از راه هايی كه 
امروزه، حکومت ها به آن توسل می جويند و بر روی آن تأكید دارند نفوذ به درون ساختارهايی 
است كه تا پیش از اين از جامعه مجزا بوده و يا به عنوان اجزای مستقل جامعه، از حوزه كنترلی 
حکومت ها خارج بوده اند. میزان مشروعیت نظام، ارتباط تنگاتنگی با نفوذ حکومت در بین مردم 
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دارد هرچه اين میزان باالتر باشد دولت ها از قدرت نفوذ بیشتری در بین مردم برخوردار هستند و هر 
چه كه كمتر باشد میزان نفوذ كمتر شده و نقش دولت در میان مردم كم رنگ تر خواهد شد )ساوه 

درودی، 1392: 163 و 162(.
3. بحران های منطقه ای: بحرانی كه در روابط خارجی میان دو يا چند كشور هم جوار با 
مرزهای مشترک كه در جغرافیای محدود يک منطقه جريان می يابد را گويند. بحران ناشی از 
حضور آمريکا در منطقه غرب آسیا و تبعات امنیتی آن بر كشورهای منطقه و به طور مشخص 
جمهوری اسالمی ايران كه پس از تدوين راهبرد موسوم به طرح خاورمیانه بزرگ به اوج خود 
رسید، بخشی از راهبرد امنیت ملی آمريکا پس از 11 سپتامبر بود كه باهدف به اصطالح مقابله با 
تهديدات نامتقارن )دكترين حمالت پیشگیرانه( كه به زعم آمريکايی ها خاستگاه اصلی آن در 

كشورهای ايران، عراق و عربستان بوده، شکل گرفت.
با توجه به شرايط حاكم بر منطقه غرب آسیا، بدون شک امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران 
نیز در تیررس اهداف آمريکا قرار دارد. سیاستمداران آمريکايی كه در طول سال های پس از 
پیروزی انقالب اسالمی، منافع خود را در ايران ازدست داده اند، پس از شکست در طرح براندازی 
نظام كه با شیوه های مختلفی همچون بهره گیری از گروه های سیاسی، جنگ، تحريم اقتصادی و 
تهاجم فرهنگی انجام گرديد، هدف اصلی خود را معطوف به ايجاد بحران های منطقه ای كه يکی 
از راهبردهای آن فشار بر ايران و نهايتاً براندازی نظام بوده قرار داده و تالش گسترده ای را بعد از 
شکست راهبردهای نظامی خود كه اوج آن در جريان جنگ تحمیلی عراق علیه ايران لشکركشی 
به افغانستان و عراق در سال های 2001 و 2003 صورت گرفت، تالش كرد تا با استفاده از قدرت 

نرم خود شرايط منطقه را علیه ايران ساماندهی نمايد.
4.  بحران فرا منطقه ای )بین المللی(:در هريک از بحران ها همانند بحران میان دولت ها در ستیزی 
كه به علت تهديد يا به صحنه آوردن نیروها پديد آمده باشد )نظامی(، بحران میان دولت های 
ثروتمند و فقیر كه به دلیل امکان استنکاف دولت های فقیر از بازپرداخت بدهی هايشان ايجادشده 
باشد )اقتصادی(، بحران میان امضاكنندگان يک پیمان هنگامی كه يک دولت تصمیم خود را برای 
زيرپاگذاشتن مقررات آن پیمان اعالم كند )ديپلماتیک(، ويژگی های مشترک نیز وجود دارد كه 

آن ها را به عنوان بحران مشخص می سازد.
از اين گذشته، اين امکان وجود دارد كه بحرانی ديپلماتیک يا اقتصادی به بحرانی نظامی مبدل 
شود. چنین شرايطی در صورتی پیش می آيد كه تالش های صورت گرفته برای حل بحران شامل 

بازشناسی مفهوم بحران و نقش فرایند تصمیم سازی در کنترل بحران سازمانی
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استفاده از نیروی نظامی هم بشود. از همین رو، بررسی بحران های بین المللی به سمت نمونه های 
شديدتر، به گسیختگی روابط بین الملل كشیده شده است كه متضمن تهديد يا به صحنه آوردن 
نیروی نظامی و متناظر با آن، افزايش تالش های ديپلماتیک دولت ها برای حل درگیری و كاستن 
از تهديدی كه متوجه ايشان شده، هستند. متخصصان تاريخ ديپلماسی و دانشمندان علوم سیاسی 
در تالش برای تبیین اين كه چرا نتیجه برخی بحران ها  جنگ  است و برای برخی ديگر راه حل 
ديپلماتیک پیدا می شود يا به سطوح پايین تر اختالف، فروكش می كنند توجه خود را روی همین 
نمونه های رويارويی نظامی میان دولت ها متمركز ساخته اند. با ورود جنگ افزارهای هسته ای به 
زرادخانه ی چندين دولت پس از جنگ جهانی دوم، اين تالش ها در واكنش به باال رفتن هزينه های 

جنگ به منزله ی يکی از نتايج ممکن بحران، شتاب بیشتری پیدا كرد.
جامع ترين فهرست بحران ها مجموعه داده های مربوط به بحران است كه برچر1 و ويلکنفلد2  
گردآورده اند. اين دو بیش از هشتاد ويژگی مربوط به چندصد بحران بین المللی و سیاست خارجی 
سده ی بیستم را استخراج كرده اند. پژوهشگران برای يافتن ارتباطاتی میان شرايط پیش از بحران 
و نتايج بحران، اين منبع را كاويده اند. ساير پژوهندگان توجه خود را روی موارد خاصی متمركز 
ساخته اند كه ظاهراً اهمیت ويژه ای داشته اند؛ مانند بحران 1914 میان قدرت های بزرگ اروپايی 
كه به جنگ جهانی اول انجامید يا بحران موشکی 1962 كوبا بین اياالت متحده و اتحاد شوروی 
كه از طريق ديپلماتیک فیصله يافت. اين دو نمونه نشان دهنده ی همان پیوند میان مسابقه های 
تسلیحاتی و بحران ها است كه آن دسته از نظريه پردازان روابط بین الملل كه توازن قدرت میان 
دولت ها را دارای تأثیری مهم بر تکوين و نتیجه درگیری  میان آن ها می دانند آن را مسلم می انگارند 

.)Griffiths,2005:182(
ازآنجا كه بحران های ملی، منطقه ای و بین المللی در سطوحی كالن موردتوجه قرار می گیرند، 
لذا در نوشته حاضر كه سطح سازمانی را در دستور كار خود قرار داده، بحران های يادشده، مجالی 
بیش از اين برای پرداختن پیدا نمی كنند. ازاين رو، در  ادامه، بحث تصمیم گیری، تنها در سطح 

سازمانی از كنترل بحران بررسی می شود.
نقش فرايند تصمیم سازی در كنترل بحران سازمانی:

تصمیم گیری اثربخش و كارساز بايستی بر پايه عقل استوار باشد. عقالنی بودن يعنی چه؟ چه 
زمانی يک انسان عقالنی می انديشد و تصمیم می گیرد؟ افرادی كه عقالنی كار می كنند يا تصمیم 

1. Brecher

2. Wilkenfeld
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می گیرند بر آن اند تا به هدفی دست يابند كه بی كنش، دست يابی به آن ناشدنی است.، ازآن رو 
بايد از راه چاره هايی كه در اوضاع و احوال و محدوديت های كنونی دستیابی به هدف را شدنی 
می سازند، آگاهی روشن داشته باشند. همچنین بايد از اطالعات و توانايی تحلیل و ارزيابی چاره ها 
در پرتو هدف دلخواه برخوردار باشند و سرانجام آن ها بايستی آرزوی رسیدن به بهترين راه چاره 
را، از راه برگزيدن گزينه ای كه به بهترين شیوه دست يابی به هدف را تأمین می كند، در سر داشته 

.)  Koontz,1988:303( باشند
در حالت های بحرانی هر فردی كه با مسأله روبه رو می شود، احساس مسئولیت خاصی نسبت 
به آن دارد. بديهی است اين احساس مسئولیت در مورد تصمیم گیران اصلی دوچندان است، زيرا 
احتمال وجود خطا در تصمیمات و شکست به دلیل نتايج حاصل از آن، نگرانی هايی را در اين افراد 
به وجود می آورد كه درواقع باعث كاهش قوه ذهنی و اعتمادبه نفس آن ها می گردد )مشبکی، 
1371: 35(. موضوع كنترل بحران و فن اداره و رويارويی با آن از مهم ترين مسايلی است كه 
همواره مدنظر تصمیم گیران خوش فکر و خالق قرار داشته است. در متون مختلف مديريت، 
به ويژه در مباحث مربوط به فرايند تصمیم گیری و خط مشی گذاری، بیشترين سعی بر اين است 
كه چارچوب و ساختاری مشخص برای اتخاذ تصمیمات مقتضی در سازمان ارايه شود لذا تمركز 

اصلی كار مديريتی را بر تصمیم گیری استوار ساخته اند.
سه مؤلفه اطالعات، تحلیل و فناوری در تصمیم گیری و به تبع آن كنترل بحران سازمانی، نقش 

ويژه ای را برقرار می نمايند.

اطالعات:
اين مؤلفه، مهم ترين نقش را در تصمیم گیری سیاست گذاران دارد و محدوده گزينه های 
موجود را برای آن ها مشخص ساخته و در زمان بحران شناخت تصمیم گیرنده را نسبت به محیط، 
هدف و ارزش های آن تبیین می نمايد در اين  بین »فرايند اطالعات« )مدار اطالعات( محصول 
اطالعاتی مناسب را در اختیار مصرف كننده قرار می دهد، اطالعات ناكافی و تأمین داده های 
به هنگام و موثق در مورد شروع و گسترش بحران و ناكامی سیاست گذاران در استفاده از اطالعات 
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موجود، از مهم ترين مشکالت و مسايلی است كه بحران گريزی را فراهم و مديريت بحران را با 
شکست مواجه می سازد )D. joblonsky,2004: 67 (. لذا اهمیت اطالعات صحیح، به موقع و 
به دوراز ابهامات و جهت گیری خاصی كه صادقانه باشد می تواند يکی از بهترين تصاوير را در 
چگونه بهره گیری از فرصت ها ترسیم كند و به عنوان يکی از مالک های مؤثر ارزيابی در نزد 

تصمیم گیران، خصوصاً در زمان بحران موردتوجه جدی قرار گیرد.
در جمع آوری داده ها و اطالعات می بايست موارد ذيل رعايت گردد:

1. كیفیت اطالعات: منظور از كیفیت اطالعات، اين است كه مديران بايد بین »بايد« ها و 
»هست« های گزارش شده، مقايسه ای انجام دهند. اطالعات دقیق تر، كیفیت باالتری را برای 

مديران و امنیت بیشتری را هنگام تصمیم گیری به وجود می آورد.
2. به هنگام و به موقع بودن اطالعات: بايستی اطالعات به موقع و به هنگام در دسترس مسئولین 

قرار گیرد و نبايد در آن تأخیری ايجاد شود.
3. كمیّت اطالعات: مديران، گاهی اوقات بدون توجه به كمیت و فقط بر اساس دقت و 
به موقع بودن اطالعات ممکن است تصمیم بگیرند، اما بسیاری اوقات به عکس با اطالعات نامرتبط 
و بی فايده ای اشباع می شوند كه عالوه بر بی فايده بودن، هزينه ی زيادی را نیز در بردارد؛ بنابراين، 

تصور اين كه هر چه اطالعات بیشتر باشد به تصمیم گیری بهتر منجر خواهد شد باطل است.
4. مربوط بودن اطالعات: اطالعات دريافتی مديران بايستی با مسئولیت ها و وظايف ايشان مرتبط 

باشد، زيرا اطالعات نامربوط باعث ايجاد مشکل و سردرگمی می شود )رضائیان، 1388: 175(.
 بنابراين می توان گفت، اطالعات كیفی ترين، برترين و جامع ترين محصولی است كه می تواند 
توسط سیستم در اختیار مصرف كننده و يا سیاستمدار قرار گیرد تا افراد با بهره گیری از اطالعات، 

تصمیم درست خود را در ارتباط با موضوع موردنظر به كارگیرند.
تحلیل:

تحلیل به عنوان يک عامل پراهمیت و اثرگذار در سیاست های سازمانی می تواند ايفای نقش 
ارزنده برای تصمیم گیری سازمان داشته باشد. متداول ترين و كارسازترين شیوه در برگزيدن 
است  تحلیل  بستن  كار  به  دارند،  قرار  پیش  در  بزرگ  تصمیم های  هنگامی كه  به  گزينه ها، 
)Koontz,1988:318(. تحلیل در زمان بحران تفاوتی آشکار با شرايط عادی و غیربحران دارد 
در زمان بحران به علت كمبود وقت، زمان تحلیل گران بسیار كم است و اين كمبود می تواند 
تصمیم گیری را با چالش مواجه سازد؛ لذا می بايست از نیروهای كّمی، صاحب نظر و باتجربه در 
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تحلیل اطالعات در زمان بحران استفاده نمود. مک كارتی در كتاب نقش اطالعات در مديريت 
بحران با اشاره به اهمیت موضوع از آن به عنوان تحلیل فرصت ياد كرده و می گويد »ارزيابی 
اطالعاتی به طور مستقیم تجربه و مهارت پر ارزش واحد تولید )اطالعات( را به اجرای سیاست 

امنیتی ملی از طريق اشاره به فرصت ها پیوند می دهد« )مک كارتی، ترجمه تاجیک،1381(.
اخبار و اطالعات جمع آوری شده با درک حقايق از طريق اقدامات جمع آوری، طبقه بندی، 
به  را  نیازهای سازمانی  اطالعات،  اخبار و  بین  منطقی  تفسیر، كشف و ربط  بررسی،  تلفیق، 
تصمیم گیران ارايه می دهند. اولین و اساسی ترين موضوع در علل ايجاد سامانه تحلیل، تأمین 
نیازمندی های سازمانی است. اين نیاز در اولويت يکم مربوط به تأمین خواسته های تصمیم گیران 
افراد  بنابراين، تحلیل همچون چراغی است كه در بخش مشخصی، توسط  سازمانی است؛ 
متخصص و متبحر، حركت آينده و راهبردهای سازمانی را تعیین كرده و در اختیار تصمیم گیران 

و بخش های اقدام كننده قرار می دهد.
فن آوری اطالعات: 

فن آوری اطالعات به عنوان يکی از ابزارهای قدرتمند در فرآيند بررسی عوامل خارجی 
مورداستفاده قرار می گیرد.در سال های كنونی اطالعات رقابتی كه در دسترس سازمان ها قرار 
می گیرد، از نظر كمیّت و كیفیت، افزايش چشمگیری يافته اند. برای شناسايی و ارزيابی فرصت ها 
و تهديداتی كه متوجه سازمان می شود، می توان از فن آوری پیشرفته رايانه ای، ارتباطات راه دور، 
گردآوری داده ها و در حافظه نگه داشتن آن ها، دستگاه های دورنگار، شبکه های اينترنت، رسم 
نمودارها و نرم افزارها )به عنوان محمل هايی اثربخش و كارا( استفاده نمود. شبکه اينترنت به عنوان 
شاه راه اطالعاتی می تواند موفقیت سازمان را تضمین كند و به عنوان يکی از ابزارهای بسیار اثربخش 
مورداستفاده قرار گیرد. قبل از گسترش استفاده از رايانه، مديران عمدتاً نمی توانستند از اطالعات 
مربوط به فعالیت های سازمانی استفاده كنند. اطالعات يا دير به مديران می رسید، يا به شکل خام1 
بود و به اين صورت نمی توانست مورداستفاده قرار گیرد و برای تبديل آن به اطالعات2  مفید هزينه 
و زمان زيادی صرف می شد؛ درنتیجه گران تمام می شد )رضائیان، 1388: 714(.  امروزه، مديران 
امکان استفاده از اطالعات پردازش شده ی زيادی را برای تصمیم گیری فعالیت ها در سازمان در 

اختیاردارند.
در سال 1990 »جوزف نای3« مدير سابق بخش مركزی اطالعات محرمانه ملی در سیا و 

1. data

2. information

3. Joseph Nye

بازشناسی مفهوم بحران و نقش فرایند تصمیم سازی در کنترل بحران سازمانی
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عضو بانفوذ شورای روابط خارجی آمريکا اعالم نمود در دنیای كنونی، قدرت، پیش تر بر عوامل 
اقتصادی، آموزشی و فناوری مبتنی است )نای، 1382: 364(. به گفته »نای« قدرت در حال گذر 
از غنای ثروت، به غنای اطالعات است، آن هم نه فقط اطالعات، بلکه پاسخگويی به هنگام، به 
اطالعات جديد كه اين خود اهمیت فن آوری را می رساند. در حال حاضر شیوه ای از اعمال 

قدرت، قدرت نرم است كه فن آوری در آن تأثیر روزافزون دارد.
تلفیق مناسب سه مؤلفه اطالعات، تحلیل و فناوری با در نظر آوردن اقتضائات زمانی و مکانی، 

تأثیری به سزا در تصمیم گیری برای كنترل بحران را داراست.
نتیجه گیری:

سازمان های دولتی و غیردولتی هر يک با توجه به نوع كار و مأموريتی كه به آن ها محول 
می شود، درگذر زمان دستخوش تحوالت و دگرگونی هايی می شوند كه با پیدايش و وقوع بحران 
برخی از آن ها سازمان را تا ورطه شکست و يا نابودی می رساند. اين تحوالت كه ناشی از تحوالت 
بیرونی و يا ايجاد يک تحول درونی حاصل از تغییر فرهنگ سازمانی، تغییر ساختار، آسیب های 

سازمانی و موارد ديگر است، در صورت عدم كنترل می تواند تبديل به يک بحران شود.
ورود سازمان ها به بحران و يا درگیر شدن با بحران می تواند تبعات منحصربه فردی را برای 
هر سازمانی به دنبال داشته باشد. بحران ها می توانند به گونه ای كامالً عامدانه در ساير سطوح و 

بخش های مختلف سازمانی رسوخ يابد.
امروزه يکی از مهم ترين ابزارهايی كه سازمان ها برای حصول موفقیت و جلوگیری از بحران 
از آن بهره می گیرند تصمیم گیری است كه اگر به طريق صحیح صورت گیرد، می تواند رشد و 

توسعه بهینه سازمان ها را در پی داشته باشد.
لذا برای تصمیم گیری صحیح و مناسب، می بايست سه محور اصلی آن يعنی اطالعات، تحلیل 
و فناوری موردتوجه و اهمیت قرارگیرد تا بتوان در زمان وقوع بحران با تصمیم گیری اساسی 
نسبت به كمرنگ كردن بحران و يا از بین بردن آن اقدام نمود. تصمیم گیران بايد ضمن درک 
خصوصیات تحوالت در حال انجام يا پیش ِرو، درک شرايط محیطی داخلی و خارجی سازمان، 
تشخیص به موقع عوامل بروز تحوالت و تشخیص راهکارها اين احساس را در خود داشته باشند 
كه انجام سريع واكنش ضروری است وهمچنین احساس محدوديت، فشار زمانی، محدود بودن 
گزينه های تصمیمی و اصل غافلگیری را درک كنند و بدانند كه حل مسأله نیازمند صرف منابعی 

بیش از وضعیت عادی است.
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آسیب شناسی پژوهش و تحقیق در دستگاه های اجرایی استان قم
و ارایه راهکارهای بهبود آن

دکتر رضا دالوری1
محمود صلبی2

با توجه به ساختار سازمان های دولتی و ويژگی های خاص حاكم بر آن، تحقیق و پژوهش در اين سازمان ها 
نتوانسته جايگاه واقعی خود را پیدا كند. از طرفی با توجه به تکلیف دستگاه های اجرايی بر هزينه كرد 1 تا 
3 درصد از اعتبارات در مصارف پژوهشی و انعکاس اين موضوع در بودجه های سنواتی در بند 108 قانون 
بودجه سال 90، بند 89 قانون بودجه سال 91 و بند 116 قانون بودجه سال 92، دستگاه های اجرايی 1 تا 3 
درصد از اعتبارات خود را صرف امور پژوهشی و توسعه فناوری می كردند. كمیسیون علمی - تخصصی 
بازرسی كل استان قم در راستای وظايف و مأموريت های محوله، بر آن شد تا موضوع آسیب شناسی پژوهش 
در دستگاه های اجرايی استان را در دستور كار خود قرار دهد و با مکاتباتی كه با دستگاه ها و دانشگاه ها انجام 
شد، نظرات دستگاه ها درخصوص آسیب ها اخذ و ضمن دعوت از آنان، موضوع موردبحث و بررسی قرار 
گرفت كه اهم نتايج آن به صورت گزارش فعلی تدوين گرديده است. در اين تحقیق تالش شد تا به سؤال های 
زيرپاسخ داده شود: 1- مهم ترين آسیب های مرتبط با پژوهش در دستگاه های اجرايی استان كدام اند؟ 2- چه 
راهکارهايی برای بهبود آن در دستگاه های اجرايی وجود دارد؟ برای پاسخ به سؤال های مذكور ضمن دعوت 
از مديران و مسئوالن پژوهشی دستگاه ها در كمیسیون علمی-تخصصی استان با دستگاه های اجرايی نیز مکاتبه 
شد و موضوع مورد آسیب شناسی علمی و كارشناسی قرار گرفت و درمجموع 342 آسیب، شناسايی و در پايان 

نیز 28 راهکار و پیشنهاد برای رفع آسیب های شناسايی شده ارايه گرديد.
واژگان کلیدی: آسیب شناسی علمی، آسیب شناسی کارشناسی، پژوهش و تحقیق، دستگاه های اجرایی

1.  سرپرست معاونت برنامه ريزی و مديريت منابع و دبیر كمیسیون علمی - تخصصی اداره كل بازرسی استان قم
 Rdelavari2007@gmail.com  

2. بازرس كل و ريیس كمیسیون علمی تخصصی اداره كل بازرسی استان قم
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مقدمه 
يکی از شاخص هايی كه سبب توسعه و پیشرفت شده خودكفايی و استقالل واقعی را به 
ارمغان می آورد، اهمیت دادن به امر تحقیقات و افزايش فعالیت های پژوهشی در هر كشوراست و 
شکاف اصلی بین كشورهای پیشرفته و عقب مانده ريشه در تفاوت بسترهای تحقیقاتی آن ها دارد. 
درحالی كه سرمايه گذاری در بخش تحقیقات از عناصر مهّم رشد، توسعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی كشورها محسوب می شود، در كشورهای درحال توسعه تحقیقات به صورت مطلوب 
انجام نمی شود و خالف كشورهای توسعه يافته، نیروی انسانی، بودجه و امکاناتی كه صرف 

پژوهش می شود ناچیز است.
آسیب شناسی و شناخت موانع تحقیق می تواند با بهبود ارتباط بین محققان و استفاده كنندگان 
نتايج تحقیق، فرآيند حل مسأله را سهولت بخشیده و عمالً موجب استفاده از يافته های تحقیق شود. 
آگاهی از اين موانع نیز می تواند ما را در مرتفع نمودن آن ها به منظور ارتقای كمی و كیفی پژوهش 

در كشورمان ياری نمايد.
اصوالً مشکالت و چالش هايی كه پژوهش در ايران با آن مواجه است، مشابه تمام كشورهای 
درحال توسعه است. در بسیاری از مقاالتی كه به اين امر پرداخته اند، عمدتاً يک يا چند موضوع را 
موردبررسی و مقايسه با كشورهای درحال توسعه و توسعه يافته قرار داده و عدم نزديکی اعداد و 
ارقام آمارهای كشور ايران با ساير كشورها را نشانه عدم توسعه كشور و ضعف پژوهش در ايران 
برشمرده اند. روزمرگی در نظام اداری وزارتخانه ها، نسبت هزينه های پژوهش به تولید ناخالص 
داخلی، كاهش يا ثابت ماندن بودجه ی پژوهشی با توجه به افزايش تعداد پژوهشگران )اساتید 
دانشگاه ها و دانشجويان تحصیالت تکمیلی(، نامشخص بودن جايگاه تحقیق و محقق در كل 
ساختار برنامه ريزی كشور )غايب، نشريه اقتصاد، 3/2/1383(، تعداد پژوهشگر به جمعیت، ضعف 
نظام تصمیم گیری، مديريت، تعداد دانشجو به استاد، تعداد مقاله به استاد و ... ازجمله مواردی است 

كه به آن اشاره شده است.
 تاكنون نظريه ها و داليل مختلفی از سوی صاحب نظران درمورد چالش های پیش روی تحقیق 
و پژوهش ارايه  شده است كه به طور عمده از بعد كالن موضوع، به اين مسأله نگريسته اند؛ داليلی 
ازجمله ناكارآمد بودن ساختار نظام تحقیقات، شرايط نامناسب سیاسی و فرهنگی، مديريت ضعیف 
مؤسسات علمی و پژوهشی، ناكارآمدی اطالع رسانی و تبادل علمی، عدم اعتبارات كافی در 
تحقیقات، نادرست بودن ساختار نظام آموزش به ويژه آموزش عالی، انگیزه ضعیف پژوهشگران و 
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محققان، ساختار سازمان های دولتی و... كه به طور عمده فارغ از مسايل درون سازمانی مراكز تحقیق 
و توسعه، به چالش های پژوهش و تحقیقات در سازمان ها و در سطح ملی پرداخته اند )سعیدی راد، 

هفته نامه برنامه، شماره 184، 1385(.
مروری بر ادبیات موضوعی:

 حسن زاده )1383( در پژوهشی با عنوان »موانع كاربست تحقیقات در سازمان ها و نحوه ی 
مقابله با آن ها« به موانع سازمانی، موانع روش شناختی و موانع اجتماعی اشاره كرده و معتقد است:

از بین موانع سازمانی در پژوهش و كاربردی شدن يافته های تحقیقات و پژوهش های انجام 
فقدان  بودجه ی تحقیقات،  مالی و كمبود  به مواردی همچون محدوديت های  شده می توان 
راهبرد، شرايط و زمینه های مناسب برای كاربست تحقیقات و كنترل های انعطاف ناپذير اداری 
و ساختارهای ديوان ساالرانه اشاره نمود. ازجمله موانع روش شناختی نیز مواردی همچون ترديد 
در كیفیت گردآوری داده ها و روش شناسی پژوهش، نبود انسجام در ساختار برخی فعالیت های 
پژوهشی و يافته های آن و فقدان ارزشیابی از تأثیريافته های پژوهشی از مهم ترين موانع است. فقدان 
نظام اطالع رسانی مناسب، عدم هماهنگی مجريان با تصمیم گیران در حین اجرای تحقیق، نبود 
آموزش های الزم درزمینه ی اجرای نتايج تحقیقات و پايین بودن كیفیت اشاعه ی اطالعات، از 
موانع ارتباطی در پژوهش و كاربرد يافته های تحقیقات و كاوش های صورت گرفته محسوب 
می شوند. از موانع اجتماعی نیز می توان بی توجهی يا كم توجهی به نیازها و اولويت های محلی، 
بین  در  و  جامعه  در  پژوهش  فرهنگ  اعتالی  و  شکوفايی  عدم  ملی،  و  سازمانی  منطقه ای، 
تصمیم گیران و بی اعتنايی به ابعاد روان شناختی، جامعه شناختی، اقتصادی، تربیتی، فنی، فن آورانه، 

سیاسی و مديريتی تحقیقات را برشمرد )حسن زاده 1383 صص 18 و 19(.
عرب مازار، جمشیدی و صالحیان عمران )1388( در پژوهشی با عنوان »آسیب شناسی تحقیق و 
توسعه در سازمان های دولتی« معتقدند تحقیق و پژوهش در ايران، به ويژه در سازمان های دولتی، همگام 
با ساير معیارهای توسعه از رشد مطلوبی برخوردار نبوده است، اگرچه نمی توان ارتباط تنگاتنگ بین 
اين دو سطح )سطح ملی و سطح سازمانی( را انکار كرد، اما الزم است تا بررسی جزئی تری درمورد 
چالش های پیش روی تحقیقات در سازمان های دولتی و با تمركز بر مسايل پیش روی واحدهای 
مسئول تحقیقات در اين سازمان ها، انجام داد. باتوجه به ساختار سازمان های دولتی و ويژگی های 
خاص حاكم بر آن، تحقیق و پژوهش در اين سازمان ها نتوانسته است جايگاه واقعی خود را پیدا كند 

كه در اين میان، خدماتی بودن بسیاری از اين سازمان ها نیز مزيد بر علت شده است.
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حسن فضیلت خواه )1375( در پژوهشی با عنوان »بررسی موانع و مشکالت تحقیقات اجتماعی 
و فرهنگی در ايران« معتقد است تحقیقات به طور »اعم« و تحقیقات اجتماعی به طور »اخص« در 
كشورمان هنوز جايگاه و نقش مهم و كلیدی خود را نیافته و موانع و مشکالت پیدا و پنهان بر سر 
راه آن وجود دارد. پديده های اجتماعی و فرهنگی فوق العاده بغرنج و پیچیده هستند، لذا هرگونه 
اظهارنظر يا اتخاذ تصمیم درباره ی آن ها نیازمند مطالعه و پژوهش همه جانبه است و مديريت های 
اجتماعی جامعه چنین نیازی را می طلبد. سابقه تاريخی پديده ها و امور اجتماعی و پیچیدگی آن ها 
در عصر صنعت و علم سبب می گردد كه به آسانی نتوان درمورد آن ها تصمیم گرفت و اقدام كرد. 
اگر پیش از هر تصمیمی تحقیق كنیم و اين عادت و شیوه برخورد را با پديده ها مالک عمل قرار 

دهیم، قطعاً نتايج بهتر و سنجیده تری خواهیم گرفت.
قورچیان )1383( در مطالعه ای تحلیلی، موانع كالن مؤثر بر روند فعالیت های پژوهشی و تولید 
علم در ايران را در 7 دسته كلی سیاسی، فرهنگی- اجتماعی، آموزشی، مديريتی، اقتصادی، قانونی، 
وجهانی بین المللی دسته بندی می كند. به زعم وی حاكمیت روح آموزشی بر دانشگاه ها و مراكز 
آموزش عالی و فقدان ارتباط مستمر آموزش و پژوهش در كشور و نبود ارتباطات منسجم با بیرون 

از دانشگاه ازجمله مشکالت و موانع موجود در اين حوزه است )قورچیان، 1383: صص -8 7(
هداوندی)1383(، چالش های اساسی پژوهش و توسعه علمی در ايران را در 9 دسته مشکالت 
تبادل  و موانع سیاسی، فرهنگی، مديريت مؤسسات علمی پژوهشی، سیستم اطالع رسانی و 
علمی، اعتبارات تحقیقاتی، مشاركت با بخش خصوصی، ساختار تحقیقاتی دانشگاه ها، انگیزه ی 
پژوهشگران، دولتی بودن پژوهش و نیروی پژوهشگر بیان می كند )هداوندی،1383 صص -26

32( وجود ضعف در سواد علمی و توانمندی های پژوهشی نیز ازجمله عوامل كاهنده و بازدارنده ای 
است كه هم در انجام و هم در كاربست نتايج فعالیت های پژوهشی تأثیرگذار است.

محسن علینی )1375( در پژوهشی با عنوان »بررسی چالش های ساختاری در تحقیقات اجتماعی 
ايران« معتقد است تحقیقات اجتماعی با موانع و تنگناهای متعددی مواجه است كه می توان اهم اين 
موارد را به دو دسته كلی طبقه بندی نمود:1- موانع و تنگناهای داخلی تحقیقات اجتماعی 2- موانع 
و تنگناهای بیرونی تحقیقات اجتماعی. ايشان كوشیده است تا ضمن ارايه تصويری از وضعیت 
تحقیقات اجتماعی در كشور، مهم ترين تنگناهای ساختاری موجود بر سر راه تحقیقات اجتماعی 

را مورد بررسی قرار دهد.
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احمد پورداريانی )1390( در پژوهشی با عنوان »جايگاه پژوهش های دانشگاهی در صنعت« 
موانع پژوهش را به 7 دسته، موانع مربوط به مديريت، سیاستگذاری و نظام تحقیقاتی، فرهنگ 
پژوهش، پژوهشگران، فضای استاندارد علمی-پژوهشی، مقررات و قوانین پژوهشی، بودجه و 

امکانات پژوهشی و كاربرد نتايج پژوهشی تقسیم می نمايد )احمد پور داريانی،1390، ص 17(.
شهرام شیركوند )1387( در مقاله ای با عنوان »پژوهش، موانع و راهکارها « معتقد است استادان 
ما نوشته اند ولی افزوده ی علمی ما به دانش موجود، كم است و چون تحقیقات و پژوهش های 
كشور به نتايج نسبتاً مطلوب نمی رسد، می توان نتیجه گرفت كه متقاضی واقعی تحقیق وجود ندارد.

به عبارتی كسی تحقیق را درخواست می كند كه برای اين كار بودجه ای در اختیار دارد و 
كسی انجام می دهد كه نیازی احساس می كند، اما حاصل تحقیق برای آزمون شدن به كار گرفته 

نمی شود و نتايج آن به چاپ نمی رسد و درنتیجه، كسی هم آن را نمی خواند.
به نظر ايشان موضوع های بسیاری امر پژوهش كشور را با ركود نسبی و مشکالت جدی 

روبه رو كرده است كه اهم آن عبارت اند از:
1. فقدان ارتباط منسجم و منطقی بین دانشگاه ها، مؤسسات تحقیقاتی و صنايع و به طوركلی 

واحدهای تولیدی؛
2. فقدان نظام صحیح و مطلوب در ارتباط با توزيع اعتبارات پژوهشی؛

3. فقدان انگیزه ی تحقیق در بین استادان و در مراكز تحقیقاتی؛
4. فقدان بودجه ی كافی، وجود مقررات دست وپاگیر مالی و اداری، كم توجهی به محققان 
و مشخص نبودن سیاست ها و اولويت های تحقیقاتی )حتی درمورد انتخاب سوژه های مهم 

تحقیقاتی(؛
5. فقدان سیاست گذاری مشخص و متمركز در امر پژوهش و فقدان تمركز در اجرای آن ها؛

6. فقدان بستر مناسب برای شکل گیری و رشد تحقیقات كاربردی و توسعه ای؛
7. فقدان ضوابط منسجم و قابل اجرا در ارتباط باسیاست های حمايتی از محققان و متخصصان؛

خوشبختانه در چند سال اخیر، ذوق و شوق تحقیق از محیط های دانشگاهی و پژوهشی به 
دستگاه های اجرايی كشور راه يافته و اين خود فرصت مغتنمی برای پژوهشگران است تا طیف 
وسیعی از مسايل و گره های كور اجرايی مملکت را موردتوجه قرار دهند. درعین حال فضای 
موجود اين فرصت را فراروی مجريان امور قرار می دهد تا با اتکا به تحقیقات ژرف نگر و مطالعات 
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كاربردی برای حل معضالت موجود، گام های علمی مؤثری بردارند و اهداف توسعه همه جانبه را 
به تدريج جامه ی عمل بپوشانند. همچنین اكنون كه نیاز به كندوكاو عمیق فراگیر احساس می شود، 
مجريان امور در پی آنند كه روند تصمیم گیری ها و اجرای سیاست ها در چارچوبی مستدل انجام شود.

اكنون وقت آن رسیده كه واقع بینانه وضعیت تحقیق و جستجوی علمی كشور را بررسی كنیم. 
درواقع برای بهره جستن ازآنچه تحقیق نامیده می شود، ضرورت دارد، بازخورد پژوهش های 
انجام گرفته در سطح دستگاه های رسمی را بازشناسی و موانع موجود بر سر راه تحقیقات زيربنايی 
را شناسايی كنیم. گذشته از فقدان يک دستگاه منسجم كنترل كننده پژوهش در كشور، عامل 
ديگری كه متأسفانه مانع عمده ای در راه پیشبرد امر تحقیق در كشور ايجاد كرده، وجود برخی 
محقق نماهای مدرک دار و بی مدرک است كه به جای فهم عمیق مسايل و درک اهداف متعالی، 
پژوهش را به تجارت تبديل كرده اند. در اين شرايط ضروری است برای بهره برداری بهینه از توان 
پژوهشی در كشور، به پژوهشگران و استادان آگاه میدان عمل داده شود و ناهمواری های موجود از 
سر راه برداشته شود. اين امر شدنی نیست مگر اين كه متولیان دستگاه های پژوهشی كشور با تمركز 
اجرايی در يک سازمان مشخص از تشتت و پراكندگی طرح های پژوهشی و صرف هزينه های 
موازی ممانعت به عمل آورند و با تعیین اولويت های كاربردی به تشخیص استادان محقق و مبرز، از 

انجام تحقیقات زودرس و خام پرهیز كنند )شیركوند:1387(.
در  پژوهش  و  تحقیق  آسیب شناسی  با  ارتباط  در  گرفته  پژوهش های صورت  مهم ترين 

دستگاه های اجرايی در جدول شماره 1 آورده شده است.
جدول ۱. مهم ترین پژوهش های مرتبط با آسیب شناسی تحقیق و پژوهش در سازمان های دولتی

 سال نویسنده عنوان پژوهش

ی استان با نیازها و هادانشگاه هایپژوهشتوسعه و تقویت فرهنگ مرتبط سازی 
 پژوهشی استان قم هایتیاولو

 1393 حسین خنیفر

 1381 مجلس هایپژوهشمرکز  موانع تحقیق و نوآوری در جمهوری اسالمی ایران و راهکارهای رفع آن

 دولتی هایسازمانشناسی تحقیق و توسعه در آسیب
 یمحمدتق عباس عرب مازار،

 صالحیان عمران ابوالفضل جمشیدی،
1388 

 1387 شهرام شیرکوند اپژوهش، موانع و راهکاره
 1390 احمد پورداریانی دانشگاهی در صنعت هایپژوهشجایگاه 

 1391 علی اکبر ارجمندنیا پژوهش در ایران شناسیآسیب
 1383 زادهحسنرمضان  هاآنو نحوه مقابله با  هاسازمان موانع کاربست تحقیقات در

 1375 خواهیلتفضحسن  بررسی موانع و مشکالت تحقیقات اجتماعی و فرهنگی در ایران
 1375 محسن علینی ساختاری در تحقیقات اجتماعی ایران هایچالشبررسی 
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با مروری بر بیش از 14 مورد از تحقیقات انجام شده بیش از 93 آسیب شناسايی شد كه اهم 
يافته و آسیب ها در جدول زير ذكر گرديده است.

جدول 2. اهم یافته ها و آسیب ها با مروری بر تحقیقات انجام شده

 آسیب های معرفی شده محقق

 (1385سعیدی راد )
سسات علمی و کارا نبودن ساختار نظام تحقیقات، شرایط نامناسب سیاسی و فرهنگی، مدیریت ضعیف مؤ

و تبادل علمی، اعتبارات ناکافی تحقیقات، نادرست بودن ساختار  رسانیاطالعپژوهشی، نبود سیستم کارآمد 
 دولتی هایسازمانآموزش عالی، انگیزه ضعیف پژوهشگران و محققان، ساختار  ویژهبهنظام آموزش، 

 (1372معین )
، استادان یآموزش های، تراکم برنامهیآموزش وغلبه مشکالت اقتصادی و معیشتی بر اشتغاالت علمی 

استادان،  یهاآموزش نشدن روزو بهانسانی و پایه  علوم در توجهی تحقیقات کاربردیرنگ شدن و بیکم
 پژوهشییالت شدن تسهرسانی و کمب فرهنگ و نظام اطالعو عدم رشد متناس نشدن ینهنهاد

 (1373صدری )
از جمله  و قرارگرفته است یآموزش هاییتفعالالشعاع وهشی تحتهای پژفعالیت ،آموزشی نظام در

وعدم وجود  یاطالعات منابع مالی و موانع اداری و پژوهش، بهدادن  بها کم پژوهش، تحقیق و مشکالت
 .استمستقل یقاتیتحقبودجه 

 (1375امینایی )
 ین بودجهی، عدم تأمیقالتحقحقان زین بودن میی، پایافکانات کگیر مالی، نداشتن اموپادستوجود مقررات 

دو ان یم یازدهیدر امت یعدم هماهنگ و در کشور یقاتیتحق هاییگاهپاقات، فقدان یتحق یاجرا یبرا یافک
 است. یقاتیامور تحق یو کارها ییاجرا هاییتولئمس حوزه

 (1373) یابنکتنو  یقنبر
شور و مؤسسات ک یقاتیالت نظام تحقکشم ازجملهران یمد یشخص هاییقهسلت و اعمال یریرات مدییتغ

 است. یپژوهش

 (1391) یاارجمندن اکبریعل

به متخصصان پژوهشی خارج از  هاآناز نیروهای مسلط به امر پژوهش، وابستگی  هاسازمانعدم برخورداری 
کافی به امر پژوهش،  یهابودجهسازمان، نبود یک سازمان علمی ناظر بر امور پژوهشی، عدم اختصاص 

 کارآمد یهاحوزهفاصله موجود بین پژوهشگران و 

 (1383زاده )حسنرمضان 

اربست ک یمناسب برا یهانهیط و زمیراهبرد، شرا فقدان قات،یتحق یبودجهمبود کو  یمال یهاتیمحدود
و  هاداده یت گردآوریفکید در یترد. ساالرانهوانید یو ساختارها یادار یرناپذانعطاف یهاکنترل، قاتیتحق

آن و فقدان  یهاافتهیو  یپژوهش یهاتیفعال یوجود انسجام در ساختار برخ عدم پژوهش، یشناسروش
میتصم ان بایمجر یهماهنگ عدم مناسب، یرساننظام اطالع عدم وجود .یپژوهش هایتأثیریافتهاز  یابیارزش

ت یفکین بودن ییقات و پایتحقج ینتا یاجرا یینهزم الزم در یهاآموزش نبود ق،یتحق ین اجرایران درحیگ
 عدم ،یو مل یسازمان ،یامنطقه ،یمحل هاییتاولو ازها ویبه ن یتوجهمکا ی یتوجهیب اطالعات، یاشاعه

 ،یشناختروان به ابعاد اعتنایییو بران یگمین تصمیب و در در جامعهفرهنگ پژوهش  یو اعتال ییوفاکش
 قاتیتحق یتیریمد و یاسیس ،یکیولوژنک، تیفن ،یتیترب ،یاقتصاد ،یشناختجامعه

 (1383) یانقورچ
در  و پژوهشارتباط مستمر آموزش  و فقدانو مراکز آموزش عالی  هادانشگاهحاکمیت روح آموزشی بر 

 از دانشگاه یرونبا بو نبود ارتباطات منسجم  کشور

 (،1383) یهداوند

 اعتبارات علمی، و تبادل رسانیاطالع میستس پژوهشی، - مؤسسات علمی یریتمد ،یفرهنگ موانع سیاسی،
بودن  یدولت پژوهشگران، یزهانگ ،هادانشگاهتحقیقاتی  ساختار خصوصی، با بخش مشارکت تحقیقاتی،

 پژوهشگر یروین و پژوهش

 بیرونی تحقیقات اجتماعیو  موانع و تنگناهای داخلی (1375) ینیعل محسن

 (1390) یانیپورداراحمد 
فضای استاندارد  پژوهشگران، فرهنگ پژوهش، و نظام تحقیقاتی، یاستگذاریس ریت،موانع مربوط به مدی

 مقررات و قوانین پژوهشی، بودجه و امکانات پژوهشی پژوهشی، -علمی
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روش شناسی پژوهش:
با توجه به اين كه تحقیق حاضر در صدد كشف و شناسايی آسیب های پژوهش در دستگاه های 
اجرايی استان قم است لذا تحقیق از نوع اكتشافی است. به عبارتی در اين تحقیق در پی تأيید 
يا رد فرضیه خاصی نبوده و هدف آن پرداختن به حدس و گمان بخردانه و زيركانه درمورد 
مسأله اصلی تحقیق نیست. لذا در اينجا نیاز به طرح سؤال تحقیق است. سؤال اصلی اين پژوهش 
اين بود كه مهم ترين آسیب های مرتبط با پژوهش در دستگاه های اجرايی استان كدام اند؟ چه 
راهکارهايی برای بهبود آن در دستگاه های اجرايی وجود دارد؟ با توجه به هدف كلی پژوهش 
كه آسیب شناسی علمی و كارشناسی پژوهش در دستگاه های اجرايی استان و ارايه راهکار برای 
بهبود و اصالح آن است، اين پژوهش را می توان به لحاظ هدف از نوع پژوهش كاربردی و به 
لحاظ روش، پیمايشی و زمینه ياب و از نظر گردآوری داده ها و اطالعات برای تدوين مدل از نوع 

كتابخانه ای و میدانی دانست.
با توجه به اين كه اين پژوهش درصدد كشف موانع و مشکالت پژوهش در دستگاه های اجرايی 
استان قم است، لذا تحقیق حاضر از حیث ماهیت و روش از نوع اكتشافی است و به صورت پیمايشی و 
میدانی انجام می گیرد. زيرا اطالعات و داده های مورد نیاز در جريان پیمايش حاصل می شود. از حیث 
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هدف انجام تحقیق نیز اين تحقیق در زمره تحقیقات كاربردی قرار می گیرد زيرا نتايج و يافته های آن 
در سطح استان قم به اجرا گذاشته شده و مورد استفاده كارفرمايان قرار خواهد گرفت.

جامعه آماری اين پژوهش در درجه اول خبرگان و اعضای كمیسیون علمی - تخصصی اداره 
كل بازرسی استان قم و سپس تمامی كارشناسان، مديران و مسئوالن پژوهشی دستگاه های اجرايی 

استان می باشند.
جدول 3. تعداد آسیب ها به تفکیک دستگاه های اجرایی استان

 تعداد آسیب دستگاه اجرایی ردیف
 6 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 1
 2 صنعت، معدن و تجارت اداره کل 2
 4 ایحرفهاداره کل آموزش فنی و  3
 6 اجتماعی تأمین 4
 5 اداره کل راه و شهرسازی 5
 12 گستریداد 6
 6 استانداری 7
 3 احوالثبتاداره کل  8
 12 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران 9

 10 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 10
 5 استان احمرهاللجمعیت  11
 4 اداره کل ورزش و جوانان 12
 3 دانشگاه حضرت معصومه )س( 13
 6 دانشگاه قم 14
 11 پیام نور استاندانشگاه  15
 13 وپرورشآموزشاداره کل  16
 6 اداره کل امور اقتصادی و دارایی 17
 3 شرکت گاز استان 18
 11 نفتی هایفرآوردهشرکت ملی پخش  19
 2 شرکت آب و فاضالب استان 20
 126 جمع 21

مأخذ: دستگاه های اجرايی استان قم 
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 نتايج حاصل از مشاركت دستگاه های اجرايی و دانشگاه های استان در شناسايی اهم آسیب ها 
در حوزه ی پژوهش به تفکیک دستگاه های اجرايی استخراج، پااليش و موردبررسی قرار گرفت 

كه در زير به آن پرداخته می شود.
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم

- ناچیز بودن 1 يا 0/5 درصد اعتبارات هزينه ای و تملک دارايی های سرمايه ای اين اداره كل 
و مستثنا شدن فصل 1 و 6 اعتبارات هزينه ای در سال های گذشته و عدم امکان تخصیص 0/03 
اعتبارات به دلیل مشکالت در اجرای وظايف و طرح های مربوط و عدم تکاپوی هزينه های 

جاری دستگاه
- عدم تمايل دستگاه ها و اشخاص حقوقی و حقیقی تحقیقاتی و پژوهشی برای انجام كار با مبلغ 

تخصیص يافته توسط دستگاه )1 يا 0/5 درصد اعتبارات(
- به استناد ماده 4 )گردش كار طرح های پژوهشی( آيین نامه اجرايی كمیته ی تحقیقات و پژوهش 
سازمان متبوع؛ كلیه معاونت ها و دفاتر ستادی و ادارات كل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ها 
موظف اند؛ طرح های تحقیقاتی و پژوهشی مورد درخواست را همراه با طرح پژوهشی پس از 
تصويب كمیته پژوهشی ذی ربط در استان به كمیته پژوهش سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
كشور ارسال نمايند، لذا با توجه به ابالغ ديرهنگام اعتبارات؛ فرصت عملی برای اين گونه مجوزها 

نیز فراهم نمی گردد و امکان جذب اعتبارات با مشکالت زيادی روبه رو می گردد.
- فرآيند بررسی و تصويب طرح ها بسیار طوالنی است.

- عمده طرح های پژوهشی در گروه منابع طبیعی و آبخیزداری به فصل رويش گیاه و فصول آبی 
ارتباط دارد لذا انجام آن طوالنی و حداقل دو ساله است.

- عدم وجود متولی، نبود دستورالعمل مشخص و شیوه اجرايی يکسان و در نهايت سردرگمی 
دستگاه های اجرايی.

اداره کل صنعت، معدن و تجارت
- انجام تحقیقات در حوزه های صنعت و معدن و علوم پايه نیازمند هزينه كرد مبالغ بیشتری نسبت 

به ديگر حوزه ها می باشد.
- مشخص نبودن بودجه سازمان ها در ابتدای سال و اين كه چند درصد از بودجه مصوب در پايان 

سال تخصیص پیدا می كند موجب بروز مشکالتی به شرح زير شده است:
الف- عدم انعقاد قرارداد تا ماه های پايانی سال با مجری پروژه های تحقیقاتی
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ب- به پايان نرسیدن طرح های تحقیقاتی در موعد مقرر با توجه به فرصت قانونی اندک پس از 
انعقاد قرارداد.

ج- با توجه به لزوم بستن حساب ها در موعد قانونی مقرر امکان پرداخت مبالغ پژوهشی با عنايت 
به عدم اتمام پروژه توسط مجری وجود ندارد.

د- به دلیل عدم اختصاص كامل بودجه به دستگاه ها، هزينه كرد 1 تا 3 درصد بودجه در حوزه 
پژوهش باعث بروز مشکالت فراوانی در پرداخت های كاركنان می گردد.

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم
- محدوديت زمانی برای هزينه كردن اعتبارات، به كاهش كیفیت طرح های پژوهشی منجر می شود.

- آموزش های مرتبط با پژوهش، در دستور كار دستگاه ها قرار ندارد.
- اعتبارات پژوهشی به صورت مستقل در نظر گرفته شده و با ساير بخش ها مشترک است.

- دستگاه های دولتی در كاربست نتايج طرح های پژوهشی انعطاف الزم را ندارند.
سازمان تأمین اجتماعی )اداره کل تأمین اجتماعی استان قم(

از عمده ترين مشکالت پژوهشی نبود عالقه مندی و ضعف فرهنگ پژوهشی و نگاه سطحی به 
امر پژوهش در مراكز دانشگاهی است. افراد پس از فارغ التحصیلی و ورود به عرصه های مختلف 
جامعه ازجمله استخدام در سازمان های دولتی به علت فقدان يک چارچوب مثبت ذهنی درخصوص 
پژوهش، رغبتی به ورود به اين عرصه از خود نشان نمی دهند و همچنان كه اشاره شد شايد زمینه 
اصلی اين بی میلی تا حدودی به كوتاهی مراكز دانشگاهی برگردد كه موضوعات پژوهشی و 
عناوين پیشنهادِی پايان نامه های دانشجويان را بدون توجه به نیازهای واقعی كشور و صرفاً با پیشنهاد 
دانشجو تأيید می نمايند. شايد انجام اين چنین پژوهش هايی بتواند دانشجويان را تا حدودی با اصول 
و روش های پژوهش آشنا نمايد اما به علت مسأله محور نبودن، كمترين كمکی به حل مشکالت 
سازمان ها و كشور نمی نمايند؛ لذا به نظر می رسد قالب گیری ذهنی افراد و به اصطالح نهادينه شدن 
فرهنگ پژوهش، بايستی از دانشگاه ها شروع گردد. برای اين كار موضوعات پژوهشی با اولويت 
نیازهای پژوهشی كشور از طرف دانشگاه ها به دانشجويان ارايه و آنان را عالقه مند به پژوهش در 
آن زمینه ها كنند. در سازمان تأمین اجتماعی همانند بسیاری از ديگر سازمان ها به داليل ذكرشده 
متأسفانه موضوع پژوهش جزء ترجیحات افراد نبوده و باوجود اين كه سازمان هرساله اولويت های 
پژوهشی را كه غالباً مرتبط با امور تخصصی و فعالیت هايش است، اعالم می نمايد اما كمتر كسی 

برای انجام پژوهش پیشقدم می شود.

آسیب شناسی پژوهش و تحقیق در دستگاه های اجرایی استان قم
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اداره کل راه و شهرسازی استان قم
- وجود قوانین و مقررات متعدد و گهگاه متناقض در اين خصوص؛

- نبود وحدت رويه در تفسیر قوانین موجود در میان مجريان، ذی حسابان و دستگاه های نظارتی؛
- نبود كارشناس كارآمد و حرفه ای متخصص پژوهش در برخی دستگاه ها؛

- عدم وجود زمان كافی برای انتخاب اولويت ها، پژوهشگران و حتی اجرای صحیح و كامل 
پروژه پژوهشی به دلیل وجود محدوديت زمانی در هزينه كرد اعتبارات؛

- منوط كردن حداقل مبلغ تکلیفی )0/5 تا 3 درصد( به میزان اعتبار ابالغی دستگاه )كه به دلیل 
عدم تخصیص كامل اعتبارات سبب ايجاد تعهد مازاد برای دستگاه می گردد.(

دادگستری استان قم
- در زمینه ی اختصاص نوع و میزان بودجه پژوهشی دستگاه ها، نظارت و كنترلی صورت نمی گیرد 

و همچنین نظام صحیح و مطلوبی در زمینه ی توزيع اعتبارات پژوهشی وجود ندارد.
- عدم وجود نیروهای متخصص در زمینه های پژوهشی در سازمان ها و مدنظر قرار نگرفتن 
آموزش های ضمن خدمت از قبیل برگزاری كارگاه های روش تحقیق، تهیه پرسشنامه، جستجوی 

منابع، آنالیز داده ها و... برای ارتقای مهارت های پژوهشی كاركنان پژوهش؛
- عدم توجه به ظرفیت سازمان، بودجه و نیروی انسانی موجود در دستگاه ها؛

- نبود نظارت مطلوب در روند اجرای تحقیقات؛
- عدم تعامل دستگاه های متولی امر پژوهش با يکديگر در ارايه راهبردها و تجارب؛

- عدم سیاستگذاری برای سنجیدن نیازهای پژوهشی استان به وسیله تعامل با سازمان های مؤثر برای 
هرسال و اطالع رسانی به مراكز، دانشگاه ها، سازمان ها و...؛

- عدم تعامل دستگاه ها برای پرهیز از موازی كاری، تقسیم كار و انجام پژوهش ها به نحو احسن؛
- محرمانه بودن آمار و عدم دسترسی به اطالعات آماری صحیح و تناقض در آمارهای ارايه شده 

از سوی واحدهای مختلف؛
- وجود ذهنیت منفی نسبت به پژوهش؛

- برگزاری نشست های پژوهشی در سطح مديران و عدم شركت نیروهای پژوهشی در آن ها؛
- عدم باور مسئوالن و سیاستگذاران به مطالعه و تحقیق؛

- عدم وجود فضای مناسب تحقیقاتی.
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استانداری قم
- ارسال ديرهنگام دستورالعمل ها و آيین نامه های مربوط به قوانین باالدستی در طول سال؛

- عدم هماهنگی های الزم و عدم به روز بودن شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری؛
- وجود ابهامات قانونی در نحوه ی هزينه كرد اعتبارات پژوهشی؛

- عدم رعايت قانون برنامه پنجم توسعه )بحث هزينه نمودن 3 درصد تولید ناخالص ملی در حوزه 
پژوهش و فناوری( در طول اجرای اين قانون؛

- تخصیص اعتبارات بسیار كم در )1 در صد بودجه پژوهش و فناوری( برخی از دستگاه های 
اجرايی برای هزينه نمودن و نبود راهکار قانونی به منظور تجمیع اين اعتبارات؛

- عدم هماهنگی مؤسسات آموزش عالی استان در امور پژوهشِی دستگاه های اجرايی استان.
 اداره کل ثبت احوال استان قم

- عدم اعالم به موقع دستورالعمل های مربوط به هزينه كرد بودجه و پژوهش؛
- طوالنی بودن مراحل تأيید طرح های پژوهشی و اخذ كد رهگیری؛

- عدم همخوانی فعالیت های پژوهشی با مأموريت های اصلی دستگاه اجرايی؛
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران

- نبود دستگاهی محوری و حمايت كننده از حوزه ی پژوهش در سطح استان برای ساماندهی 
فعالیت های علمی و پژوهشی دستگاه های اجرايی؛

- ناچیز بودن اعتبارات اختصاص يافته به حوزه پژوهش در اعتبارات استانی و ملی؛
- عدم برگزاری دوره های تخصصی برای متصديان در امر پژوهش از سوی يک نهاد واحد؛

- نبود يک مجله و نشريه تخصصی پژوهشی ويژه استان برای رفع نیازمندی های پژوهشگران استان؛
- تکراری بودن بخشی از موضوعات پژوهشی؛

- عدم نیازسنجی موضوعات پژوهشی از لحاظ اولويت اجرا توسط برخی از دستگاه های اجرايی؛
- انتخاب موضوعات پژوهشی توسط وزارتخانه ها و سازمان های باالدستی بدون توجه به نظرات 

دستگاه های استانی؛
- عدم توجه مديران به اجرای نتايج به دست آمده از پژوهش؛

- جلوگیری مديران از انجام كیفی پژوهش ها به دلیل واهمه از ضعف عملکرد؛
- انتخاب پژوهشگران ضعیف بر اساس روابط؛

- انتخاب ناظران و مشاوران غیرمتخصص در دفاع از پايان نامه ها و پژوهش ها بر اساس روابط اداری.

آسیب شناسی پژوهش و تحقیق در دستگاه های اجرایی استان قم
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم
دلیل حجم وظايف سنگین  به  بالینی(  اعضا )خصوصاً  بین  انگیزه و فرصت كافی  نبود   -

درمانی و آموزشی؛
- ضعف انگیزه در دانشجويان غیرتحصیالت تکمیلی به دلیل ناكافی بودن فرصت های ايجاد شده 

برای پژوهش ايشان؛
- حمايت از طرح های ارزان و زودبازده به دلیل محدوديت های بودجه ای؛

- ضعف در ارتباطات بین مركزی و پژوهش های چندمركزی؛
- ضعف در پژوهش  و فعالیت های تیمی پژوهشگران؛

- نامناسب بودن معیارهای نخبگی از ديدگاه پژوهش و نا امیدی و بی انگیزگی پژوهشگران؛
- مركزگرايی در تخصیص بودجه های تجهیز مانند ساخت و تجهیز آزمايشگاه های تحقیقاتی؛

- ضعف دسترسی به منابع، متن مقاالت و كتب آنالين به دلیل تحريم ها و با كمبود بودجه برای 
خريد اين منابع؛

- عدم گرايش سازمان ها به تعامل با دانشگاه ها و محققان استانی خارج از سازمان برای مصرف 
اعتبار پژوهشی خود از محل 1 تا 3 درصد اعتبارات.

جمعیت هالل احمر استان قم
- نبود متولی به منظور برنامه ريزی و انجام امور پژوهش در دانشگاه جامع علمی-كابردی و مراكز 

علمی وابسته؛
- عدم وجود بودجه مشخص برای فعالیت های پژوهشی؛

- عدم حمايت كافی از طرح های پژوهشی و كتب تألیفی اساتید؛
- كمبود امکانات مناسب برای فعالیت های پژوهشی؛

- نبود تقويم پژوهشی مکتوب؛
اداره کل ورزش و جوانان

- اختالل در سامانه دريافت كد رهگیری كه در سال جاری اين اداره كل تاكنون موفق به دريافت 
كد رهگیری طرح های پژوهشی آماده عقد قرارداد نشده است كه با توجه به پايان سال، مشکالتی 

در هزينه كرد %1  اعتبارات دستگاه ها در موارد پژوهشی ايجاد خواهد كرد.
- هماهنگی بین دفاتر آموزش و پژوهش استانداری ها و مراكز پژوهشی وزارتخانه ها در سطح 
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كشور به منظور اجرايی شدن برنامه افزايش يافته تا از موازی كاری جلوگیری شود.
- عدم ارسال به موقع آيین نامه ها و دستورالعمل های پژوهشی و نحوه هزينه كرد اعتبارات

- با توجه به دستورالعمل های موجود كاركنان دستگاه های اجرايی حق اجرای طرح پژوهشی در 
دستگاه متبوع خود را ندارند درحالی كه با توجه به باالرفتن سطح تحصیالت كاركنان و اشراف 

كامل آن ها نسبت به مسايل دستگاه می توانند طرح های كاربردی خوبی را اجرا نمايند.
دانشگاه حضرت معصومه )س(

- عدم بهره گیری مؤثر از يافته های تحقیقات دانشگاهی توسط مديران و متولیان دستگاه های اجرايی؛
- ارتباط ضعیف دستگاه های اجرايی و صنايع با دانشگاه برای نیازسنجی، امکان سنجی و اجرای 

تحقیقات بنیادی؛
- حمايت ضعیف از انجام تحقیقات بنیادی و نظری؛

دانشگاه قم
- كّمی گرايی و عدم توجه به كیفیت كارهای پژوهشی؛

- تأكید بیش ازحد نظام آموزشی به انتقال دانش به جای ايجاد زمینه های ابداع و نوآوری و تقويت 
روحیه پژوهندگی؛

- اعضای هیأت علمی دانشگاه در زندگی حرفه ای خود، نقش های مختلفی همچون نقش 
آموزش دهنده، پست های اجرايی، استاد راهنما و غیره دارند كه اجرای هم زمان آن ها، موجب 

می شود برای امر پژوهش و تحقیق فرصت كافی نداشته باشند.
- كمبود طرح های پژوهشی تقاضامحور؛)طرح هايی كه بر اساس نیاز سازمان های خارج دانشگاه 

تهیه شده باشد.(
- نتايج اغلب طرح های پژوهشی انجام شده در دانشگاه، تولید يک يا دو مقاله چاپ شده در 
مجالت معتبر علمی است . انجام اين گونه طرح ها در راستای نیاز داخل كشور نبوده و باوجود 

صرف هزينه مشکلی را از جامعه برطرف نمی كند.
- كمبود اعتبارات و امکانات برای انجام پژوهش )به خصوص در سال های اخیر(.

دانشگاه پیام نور استان قم
- با توجه به اين كه تعداد بسیاری از مجالت ISI ضريب تأثیر اعالم شده ای ندارد ولی به حیث 
اعتبار در رتبه بااليی قرار دارند، پیشنهاد می گردد ضريب تأثیر صفر برای اين مجالت برداشته شود. 

آسیب شناسی پژوهش و تحقیق در دستگاه های اجرایی استان قم
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با توجه به امتیاز در نظر گرفته شده برای مقاالت ISC، ISI و علمی- پژوهشی، امتیاز 3-2 برای 
اين مقاالت پیشنهاد می گردد.

- حذف طرح های پژوهشی مربوط به نیازهای محلی استان مغاير با اصل منطقی بومی سازی 
دانش و رفع نیازهای منطقه ای است. لذا گنجاندن اين طرح ها در آيین نامه پژوهانه بسیار ضروری 

به نظر می رسد.
- اختصاص امتیاز صفر برای مقاالت علمی- مروری و علمی- ترويجی بسیار تعجب برانگیز است. 
چگونه می توان برای مقاالت چاپ شده در اين مجالت كه پس از طی مراحل قانونی بسیار دشوار، 

مجوز چاپ دريافت می كنند امتیاز صفر در نظر گرفت؟ امتیاز 3 برای اين مقاالت پیشنهاد می گردد.
- اختصاص امتیاز يکسان برای گزارش های علمِی طرح های پژوهشی مؤسسه، استانی و ملی 
عادالنه به نظر نمی رسد، بديهی است به دلیل حساسیت طرح های كالن، امتیاز آن نیز بايد بیشتر 

در نظر گرفته شود.
- چگونه می توان برای يک مقاله تا 7 امتیاز در نظر گرفت ولی برای تألیف و تصنیف كتاب 
فقط تا 3 امتیاز لحاظ كرد؟ آيا اين امر باعث عدم مشاركت اعضای علمی برای تألیف كتاب 

در سازمان نمی شود؟
- اختصاص امتیاز 0/1 برای داوری هر مقاله علمی - پژوهشی با توجه به دشواری كار، بسیار ناچیز 

است. ضمناً داوری مقاالت ISC، ISI نیز در جدول لحاظ نشده است.
- حذف كلی امتیاز چاپ مقاالت در كتابچه كنفرانس ها و همايش های علمی و بین المللی 
مخالف هدف دانشگاه در راستای ارتقای پژوهش است. اين عمل بدين معنی است كه اساتید در 

كنفرانس های ملی و بین المللی شركت نکنند.
- درخصوص پیش پرداخت طرح های پژوهشی پژوهانه، پیشنهاد می گردد برای رشته هايی كه نیاز 

به خريد مواد و لوازم دارند اين عدد به %50 افزايش يابد.
به پژوهش های  نور در حوزه ی پژوهش، عدم توجه  پیام  از مهم ترين مشکالت دانشگاه   -
دانشجويی است. تاكنون هیچ پژوهانه ای برای فعالیت های پژوهشی دانشجويان اختصاص داده 
نشده است. دانشجويان مستعد و عالقه مندی هستند كه به منظور انجام طرح های پژوهشی مراجعه 

می كنند ولی به دلیل عدم تخصیص هزينه مالی سرخورده بازمی گردند.
- استفاده از پتانسیل اعضای علمی مدعو از ساير دانشگاه های دولتی برای انجام طرح های پژوهشی 
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در دانشگاه پیام نور به ارتقای پژوهش و موقعیت علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه كمک 
می كند. پیشنهاد می گردد؛ برای اعضا مدعو خارج از دانشگاه مبلغی برای انجام طرح های پژوهشی 

به نام دانشگاه پیام نور و مشترک با اعضای علمی دانشگاه لحاظ گردد.
- بسیاری از مجالت معتبر ISC داخلی و منطقه ای فاقد IF هستند و در نظر گرفتن ضريب تأثیر 
صفر درست به نظر نمی رسد، پیشنهاد می گردد؛ برای تشويق اعضای علمی ضريب تأثیر درست و 

قابل قبول در نظر گرفته شود.
اداره کل آموزش وپرورش

- اعتماد و باور ضعیف مديران بخش های اجرايی به امر تحقیق: شايد يکی از نقاط ضعف گروه 
تحقیقات اين باشد كه نتوانسته مفید بودن تحقیق و پژوهش را برای بخش های مختلف اداره توجیه 

نمايند كه البته داليل ديگری نیز در اين امر دخیل هستند.
- اختصاص بودجه پژوهشی بسیار كم: باوجود تأكید سند چشم انداز بر تحقیق و پژوهش، 
متأسفانه بودجه بسیار اندكی به تحقیق و پژوهش اختصاص می يابد، كه وصول بودجه فوق الذكر 
در پیچ وخم دستورالعمل های غیر شفاف محصور می شود و مسايل و مشکالت خاص خود را 

در پی دارد.
- عدم احساس نیاز جدی به تحقیقات و يافته های آن: متأسفانه به علت روند طوالنی و تعداد زياد 
بخشنامه ها و لزوم حركت مديران در چهارچوب خاص شايد بتوان گفت كه مديران فراغت كافی 

برای تصمیم گیری ندارند و به تبع آن لزومی به جهت گیری پژوهش هوشمندانه نمی بینند.
- وجود تعداد كم پژوهشگران متعهد و دردمند؛ در گستره ی تاريخ كم نیستند افرادی كه عمر 
خود را از سر شوق و عالقه و با احساس تعهد نسبت به فرهنگ و جامعه در پی تحقیق و پژوهش 

صرف كرده اند لکن تحقیق امروزه برای افراد زيادی صرفاً به ابزار شهرت تبديل شده است.
- انجام تحقیق موازی در ارگان ها و نهادهای استان: به عنوان مثال ممکن است تحقیقی با عنوان میزان 
شاخص های بهداشت در مدارس هم زمان توسط دانشکده بهداشت و تحقیقات آموزش وپرورش 

صورت پذيرد كه بر اين اساس سامانه مشترک تحقیقات در استان ضروری است.
- عدم به كارگیری يافته های پژوهشی: متأسفانه به علت عدم نگرش مناسب نسبت به تحقیقات در 
میان بسیاری از مديران بخش های مختلف سازمان اراده ای مبنی بر استفاده از يافته های پژوهشی 

وجود ندارد.

آسیب شناسی پژوهش و تحقیق در دستگاه های اجرایی استان قم
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- تحقیقات موضوع محورند نه نیازمحور و مسأله محور: متأسفانه در فرآيند مسأله يابی و تعیین 
اولويت های پژوهشی برخی از بخش ها فقط بر اساس رفع تکلیف بدون در نظر داشتن مسأله ای 
خاص نسبت به اعالم اولويت و موضوع اقدام می كنند و لذا در پی يافته های تحقیق مذكور نیستند.

- ديربازده بودن نتايج تحقیقات: متأسفانه روند تحقیقات به صورت فعلی از مسأله يابی تا فراخوان 
و تعیین اولويت ها و دريافت طرح از محققان تا بررسی و اعالم نتايج از يک طرف و تدوين طرح 
تحقیق توسط محققان و مرحله بندی طرح و ارايه گزارش هر مرحله و در نهايت ارايه گزارش 
نهايی، فرآيندی طوالنی و زمان بر است كه می تواند با توجه به تغییر شرايط از اهمیت مسأله 
موردنظر كاسته يا اولويت های تحقیقاتی جديدی مطرح شده باشند. از جانب ديگر به علت عدم 

ثبات مديريتی با تغییر افراد و به تبع آن با تغییر نگرش ها مسايل به طوركلی فراموش می شوند.
- نبود حلقه اتصال بین نظام پژوهشی، آموزشی و تربیتی؛ متأسفانه هر يک از نظام های پژوهشی، 
آموزشی و پرورشی به صورت جزايری جداگانه بدون دريافت بازخورد يکديگر به راه خود ادامه 
می دهند و مشاركت فعاالنه بین واحد تحقیقات و واحدهای اجرايی در به كارگیری نتايج تحقیقات 

وجود ندارد.
-  مقبولیت و مشروعیت ضعیف واحد تحقیقات در ادارات: داليل اين امر را می توان عدم آشنايی 
بدنه كارشناسی بخش های مختلف با امور تحقیق و پژوهش، عدم احساس نیاز به تحقیق و پژوهش 
توسط مديران میانی و عالی بخش، اطالع رسانی ناكافی درمورد فعالیت های تحقیقاتی توسط 
بدنه تحقیقات، ديربازده بودن طرح های تحقیقاتی، عدم وجود كارشناسی های قوی در واحدها، 

توجیه پذير نبودن هزينه به ظاهر باالی تحقیقات و... ذكر كرد.
توسط  پژوهش ها  از  تعدادی  انجام  و  درون سازمانی  كارآمد  و  ورزيده  پژوهشگران  نبود    -
پژوهشگران خارج از سازمان كه احاطه كافی به مسايل آموزش وپرورش استان ندارند و لذا نگرش 

غیرسیستمی و جزءنگرانه آن ها می تواند نتايج تحقیق را به بیراهه بکشاند.
-  اختصاص زمان نامناسب بودجه در سال های گذشته: به عنوان مثال بودجه در اواسط اسفندماه 
ابالغ و می بايست تا پايان اسفندماه جذب گردد كه به دلیل نبود دستورالعمل مالی شفاف و مقررات 

دست  و پاگیر عمالً جذب بودجه امکان پذير نیست.
- دستورالعمل های غیركارشناسی: متأسفانه وجود اين دستورالعمل ها كه هیچ گونه كمکی به 
توسعه پژوهش در آموزش وپرورش نمی كند، هزينه ها و مصائب زيادی را نیز درپی دارد به عنوان 
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مثال باوجود اعتبارات كم تحقیقات به منظور جذب اين اعتبار می بايست با دانشگاه ها و مؤسسه های 
تحقیقاتی قرارداد منعقد گردد كه حداقل در اين فرآيند 10 درصد اعتبارات دستگاه به اين 
مؤسسات پژوهشی اختصاص می يابد. مضاف بر اين پايبند نبودن مؤسسات پژوهشی در واريز 

حق الزحمه مرحله ای پژوهشگران پروژه های تحقیقاتی را با اختالالت جدی مواجه می نمايد.
اداره كل امور اقتصادی و دارايی استان قم

- با عنايت به متن بند 116، مبنای محاسبه میزان اعتبارات پژوهشی هر دستگاه كه طبق اين بند، اعتبار 
مصوب دستگاه اجرايی می باشد، اولین چالش پیش روی دستگاه ها است، زيرا برخی دستگاه ها در 
بعضی از رديف های متفرقه دارای ابالغ اعتبار می باشند لکن هیچ گونه تخصیصی از اين رديف ها 

دريافت نکرده اند.
- بسیاری از دستگاه ها دارای اعتبار مصوب بسیار اندک بوده كه هزينه كردن حداقل 1٪ آن 

به عنوان اعتبارات پژوهشی بسیار ناچیز بوده و قابل هزينه در اين حوزه نمی باشد.
- اولويت های تحقیقاتی و يا اهداف تحقیق در اكثر ادارات تعريف نشده است. به عبارت ديگر 
موضوعات مرتبط با فعالیت ادارات در استان ها شفاف نیست و از سوی وزارتخانه های مربوطه 

تعیین نشده است.
- اكثر ادارات فاقد نیروی متخصص در حوزه ی پژوهش و تحقیق می باشند و اين خود باعث 

اتالف وقت و بروز مشکالت و بالتکلیفی در زمینه ی جذب اعتبارات پژوهشی می گردد.
- آيین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به اين مقوله معموالً در ماه های پايانی سال ابالغ می گردد 

كه جز تحمیل فشار و عدم ارايه نتیجه مطلوب، چیزی را در بر ندارد.
- طرح های پژوهشی كه بايستی از محل اعتبارات ملی انجام گیرد ابتدا در كمیته های تخصصی 
در مركز مطرح، تصويب و سپس به استان ها ابالغ می گردد تا جنبه اجرايی پیدا كند كه متأسفانه 
معموالً ابالغ يا انجام نمی شود و يا پس از مدتی طوالنی و با فاصله ای اندک تا پايان مهلت جذب 

اعتبارات، برای اجرا ابالغ می گردد.
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

- وجود ساختار سازمانی سلسله مراتبی و عدم تفويض اختیارات به استان ها؛
- عدم تخصیص بودجه پژوهشی مستقل به شركت های پخش فرآوردهای نفتی در استان ها؛

- نبود واحد و يا سمت سازمانی با عنوان پژوهش و فناوری در شركت های پخش فرآورده های 

آسیب شناسی پژوهش و تحقیق در دستگاه های اجرایی استان قم
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نفتی مستقر در استان ها؛
- كمبود كاركنان دانشی؛

پخش  شركت های  سوی  از  مند  سامان  به صورت  پژوهشی  طرح های  نیازسنجی  عدم   -
فرآورده های نفتی؛

- نبود يک سیستم اطالعات و ارتباطات يکپارچه به منظور تقسیم دانش؛
- عدم وجود برنامه های آموزشی به منظور يادگیری فنون نوآوری و خالقیت سازمانی؛
- بی انگیزه بودن كارمندان به منظور پیگیری و ارتقای افزايش سطح دانش و مهارت ها؛

- عدم استقرار مديريت دانش در شركت ها و سازمان های دولتی؛
- نبود ارتباط مؤثر بین شركت ها و مراكز علمی و دانشگاهی؛

- نبود سیستم پاداش دهی مناسب برای كارمندان فعال در حوزه پژوهش.
شرکت گاز استان قم

- ضعف مجريان پژوهشی در اجرای پروژه های تحقیقاتی
- طوالنی بودن مراحل تصويب طرح های پژوهشی

- عدم امکان برقراری و ايجاد ارتباطات بین المللی و استفاده از تجربیات شركت ها و پژوهشگران 
خارجی )محدوديت های مالی و...(

شرکت آب و فاضالب استان قم
- ذهنیت اساتید و اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه ها، عمدتاً حول انجام پروژه های حوزه ی 
بنیادی و غیركاربردی است و از اين منظر پروژه های كاربردی كمتر موردتوجه بوده و قراردادهای 

منعقده با دانشگاه ها در موضوعات كاربردی وجود ندارد.
- تعدد مراكز تصمیم گیری در حوزه تحقیقات در سطح كشوری و استانی يکی از مشکالت و 
آسیب های ملموس می باشد، به عنوان نمونه: درخصوص اولويت بندی پروژه ها و ارايه گزارش های 
عملکرد، اداره كل تحقیقات وزارت نیرو، مركز تحقیقات و ارتباط با صنعت آب و فاضالب 
كشور، مركز آموزش و پژوهش استانداری و كارگروه های تخصصی استانی مداخله موازی 

می نمايند و اين كار باعث مشکالتی می گردد.
اهم آسیب ها و یافته ها از نگاه مسئولین و کارشناسان پژوهشی دستگاه ها

در بخش ديگری از مقاله به اهم آسیب ها و يافته ها از نگاه مسئولین كارشناسان پژوهشی 
دستگاه های اجرايی استان پرداخته ايم كه مهم ترين آن در جدول شماره 4 آورده شده است.
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جدول 4 . اهم آسیب ها و یافته ها از نگاه مسئولین کارشناسان پژوهشی دستگاه ها

 هاآسیباهم  عنوان پست دستگاه اجرایی

 پژوهشی معاون کشاورزی تحقیقات مرکز
 ،اولیه طرح ارایه ازجمله اجرایی مراحل تمامیبودن طوالنی 
 آن شدن اجرایی و سمات مانهسا در ثبت ،تصویب

 اعتبارات پژوهشی درخصوص قانون شفافیت عدم ریزیبرنامه معاون کشاورزی جهاد سازمان

 مدیر پژوهش ایحرفه و فنی آموزش
 صورتبه ایحرفه و فنی سازمان در پژوهشی تخصیص اعتبارات

 اعتبارات کمبودو  تمرکزم
 اعتبارات پژوهشی کمبود پژوهشی معاون وپرورشآموزش

 اجرایی با جهاد دانشگاهی هایدستگاهعدم تعامل  رییس دانشگاهی جهاد

 بنیاد شهید
 و تحقیقات اداره رییس

 پژوهش
 پژوهشی نیازسنجیعدم 
 دانشجویی هاینامهپایاناز  حمایتعدم

 پژوهشی معاون دادگستری

 پژوهشی هایطرح در کاریموازی
 پژوهشی امور یزمینهدر  هادستگاه عدم تعامل
و  هاطرح خروجی بررسی و پژوهشی شناسیآسیب عدم انجام

 هاپژوهش
 هاو پروژه هاطرح اثربخشی میزان بررسی عدم

 مدیرکل اجتماعی رفاه و کار، تعاون

 شناختیروش مطالعات ضعف
 پژوهش شدن ایدئولوژیک

 پژوهشی مراکز بین ارتباط وجودعدم 
 پژوهش سطوح در تداخل

 هستیم امتیاز دنبال، نیست فکر تولید هدف با ما هایپژوهش
 است فکر اتاق از ترضروری مسأله اتاق وجود

 کارشناس اجتماعی رفاه و کار تعاون،
 نبود بانک اطالعات مرکزی

 متناسب با نیازهای کشور هاپژوهشنبودن  دارهدف
 

جدول 5. اهم آسیب ها و یافته ها از نگاه صاحب نظران
 هاآسیب ردیف

1 

 عدم توانایی عضویت در یک جریان پژوهشی جمعی فراگیر؛ -

 ها و فرآیند ارتقای هیأت علمی با اثربخشی پژوهش؛نامهعدم وجود رابطه معنادار بین آیین -
 های علوم انسانی؛ی جامعه در پژوهشهای مشاهده مسایل عیننبودن و نداشتن مهارت« مسأله محور» -
 وجود نیاید. های کاربردی و مؤثر بهشود انگیزه و نیاز باالیی برای پژوهشاقتصاد نفتی باعث می -

2 

 عدم توفیق در سیاستگذاری پژوهشی -
 عدم انجام تحقیقات بر اساس نیازسنجی واقعی در جامعه -

 پژوهش و اجرا ینبود ارتباط بین حوزه -

 کافی بودن بودجه پژوهش نا -
 ای عدم انجام تحقیقات میان بخشی و چند زمینه -

3 
 عدم وجود ادبیات مشترک بین مدیران و صاحبان واحدهای تولیدی -

 ها با ادارات در بخش پژوهشنامناسب بودن ارتباط دانشگاه -

 های اجرایی استان در جذب اعتبارات پژوهشی ناتوانی دستگاه -

4 

صورت تکراری ها داشته و یا بهپوشانی با سایر دستگاهاز موضوعات موردنظر ادارات، اغلب هم بسیاری -
 شود.مطرح می

 های استراتژیک؛گیریعدم توانایی مدیران میانی در تصمیم -
 های موجود پاسخ دهند.دغدغه اند به نیازهای پژوهشی متناسب باها نتوانستهدانشگاه -

5 
 جای انجام پژوهش واقعیهش بهایفای نقشِ پژو -

 گیری صوری مراکز تولید علمشکل -
 های انجام شدهعدم تقاضامحور بودن پژوهش -

6 
های کلی ابالغی رهبر معظم های مرتبط با حوزه علم و فناوری با سیاستگذاریعدم همخوانی سیاست -

 انقالب در این رابطه ؛
 کل کشور. 93دجه سال توجهی به رشد سهم پژوهش در تدوین بوبی -

7 

کارگیری آنان اتخاذ نشده حجم باالی نیروی انسانیِ پژوهشیِ کشور، ساختارهای مناسبی برای به باوجود -
 است؛

 عدم توجه به امر پژوهش در قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط ارزیابی کارکنان؛ -
 انجام تحقیقات تکراری؛ -
 ای پژوهشی کارآمد.هسازی و تشکیل شبکهعدم ظرفیت -

8 
 گذاری بخش غیردولتی در امر پژوهش؛عدم سرمایه -

 های تقاضا محور؛عدم انجام پژوهش -

9 

 ترین چالش در مسیر پژوهش؛عنوان مهمچالش فرهنگی به -

 عنوان مانعی دیگر در مسیر پژوهش؛کمبود بودجه به -
 دی در کشور؛ویژه مشکالت اقتصابعدی برای حل مشکالت بهوجود دیدگاه تک -
 سپردن برخی امور پژوهشی به افراد غیرآشنا و غیرمرتبط با آن امور؛ -
 پژوهش؛ یعدم وجود قوانین و استاندارهای دقیق و روشن در حوزه -

 عدم اعتقاد بخش خصوصی به امر پژوهش. - -

م ترین چالش بر سر راه تحقّقِ پژوهش در حوزه علوعنوان بزرگوجود نهادهای رسمی کشور به - 10

آسیب شناسی پژوهش و تحقیق در دستگاه های اجرایی استان قم
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 هاآسیب ردیف

1 

 عدم توانایی عضویت در یک جریان پژوهشی جمعی فراگیر؛ -

 ها و فرآیند ارتقای هیأت علمی با اثربخشی پژوهش؛نامهعدم وجود رابطه معنادار بین آیین -
 های علوم انسانی؛ی جامعه در پژوهشهای مشاهده مسایل عیننبودن و نداشتن مهارت« مسأله محور» -
 وجود نیاید. های کاربردی و مؤثر بهشود انگیزه و نیاز باالیی برای پژوهشاقتصاد نفتی باعث می -

2 

 عدم توفیق در سیاستگذاری پژوهشی -
 عدم انجام تحقیقات بر اساس نیازسنجی واقعی در جامعه -

 پژوهش و اجرا ینبود ارتباط بین حوزه -

 کافی بودن بودجه پژوهش نا -
 ای عدم انجام تحقیقات میان بخشی و چند زمینه -

3 
 عدم وجود ادبیات مشترک بین مدیران و صاحبان واحدهای تولیدی -

 ها با ادارات در بخش پژوهشنامناسب بودن ارتباط دانشگاه -

 های اجرایی استان در جذب اعتبارات پژوهشی ناتوانی دستگاه -

4 

صورت تکراری ها داشته و یا بهپوشانی با سایر دستگاهاز موضوعات موردنظر ادارات، اغلب هم بسیاری -
 شود.مطرح می

 های استراتژیک؛گیریعدم توانایی مدیران میانی در تصمیم -
 های موجود پاسخ دهند.دغدغه اند به نیازهای پژوهشی متناسب باها نتوانستهدانشگاه -

5 
 جای انجام پژوهش واقعیهش بهایفای نقشِ پژو -

 گیری صوری مراکز تولید علمشکل -
 های انجام شدهعدم تقاضامحور بودن پژوهش -

6 
های کلی ابالغی رهبر معظم های مرتبط با حوزه علم و فناوری با سیاستگذاریعدم همخوانی سیاست -

 انقالب در این رابطه ؛
 کل کشور. 93دجه سال توجهی به رشد سهم پژوهش در تدوین بوبی -

7 

کارگیری آنان اتخاذ نشده حجم باالی نیروی انسانیِ پژوهشیِ کشور، ساختارهای مناسبی برای به باوجود -
 است؛

 عدم توجه به امر پژوهش در قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط ارزیابی کارکنان؛ -
 انجام تحقیقات تکراری؛ -
 ای پژوهشی کارآمد.هسازی و تشکیل شبکهعدم ظرفیت -

8 
 گذاری بخش غیردولتی در امر پژوهش؛عدم سرمایه -

 های تقاضا محور؛عدم انجام پژوهش -

9 

 ترین چالش در مسیر پژوهش؛عنوان مهمچالش فرهنگی به -

 عنوان مانعی دیگر در مسیر پژوهش؛کمبود بودجه به -
 دی در کشور؛ویژه مشکالت اقتصابعدی برای حل مشکالت بهوجود دیدگاه تک -
 سپردن برخی امور پژوهشی به افراد غیرآشنا و غیرمرتبط با آن امور؛ -
 پژوهش؛ یعدم وجود قوانین و استاندارهای دقیق و روشن در حوزه -

 عدم اعتقاد بخش خصوصی به امر پژوهش. - -

م ترین چالش بر سر راه تحقّقِ پژوهش در حوزه علوعنوان بزرگوجود نهادهای رسمی کشور به - 10

 هاآسیب ردیف

1 

 عدم توانایی عضویت در یک جریان پژوهشی جمعی فراگیر؛ -

 ها و فرآیند ارتقای هیأت علمی با اثربخشی پژوهش؛نامهعدم وجود رابطه معنادار بین آیین -
 های علوم انسانی؛ی جامعه در پژوهشهای مشاهده مسایل عیننبودن و نداشتن مهارت« مسأله محور» -
 وجود نیاید. های کاربردی و مؤثر بهشود انگیزه و نیاز باالیی برای پژوهشاقتصاد نفتی باعث می -

2 

 عدم توفیق در سیاستگذاری پژوهشی -
 عدم انجام تحقیقات بر اساس نیازسنجی واقعی در جامعه -

 پژوهش و اجرا ینبود ارتباط بین حوزه -

 کافی بودن بودجه پژوهش نا -
 ای عدم انجام تحقیقات میان بخشی و چند زمینه -

3 
 عدم وجود ادبیات مشترک بین مدیران و صاحبان واحدهای تولیدی -

 ها با ادارات در بخش پژوهشنامناسب بودن ارتباط دانشگاه -

 های اجرایی استان در جذب اعتبارات پژوهشی ناتوانی دستگاه -

4 

صورت تکراری ها داشته و یا بهپوشانی با سایر دستگاهاز موضوعات موردنظر ادارات، اغلب هم بسیاری -
 شود.مطرح می

 های استراتژیک؛گیریعدم توانایی مدیران میانی در تصمیم -
 های موجود پاسخ دهند.دغدغه اند به نیازهای پژوهشی متناسب باها نتوانستهدانشگاه -

5 
 جای انجام پژوهش واقعیهش بهایفای نقشِ پژو -

 گیری صوری مراکز تولید علمشکل -
 های انجام شدهعدم تقاضامحور بودن پژوهش -

6 
های کلی ابالغی رهبر معظم های مرتبط با حوزه علم و فناوری با سیاستگذاریعدم همخوانی سیاست -

 انقالب در این رابطه ؛
 کل کشور. 93دجه سال توجهی به رشد سهم پژوهش در تدوین بوبی -

7 

کارگیری آنان اتخاذ نشده حجم باالی نیروی انسانیِ پژوهشیِ کشور، ساختارهای مناسبی برای به باوجود -
 است؛

 عدم توجه به امر پژوهش در قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط ارزیابی کارکنان؛ -
 انجام تحقیقات تکراری؛ -
 ای پژوهشی کارآمد.هسازی و تشکیل شبکهعدم ظرفیت -

8 
 گذاری بخش غیردولتی در امر پژوهش؛عدم سرمایه -

 های تقاضا محور؛عدم انجام پژوهش -

9 

 ترین چالش در مسیر پژوهش؛عنوان مهمچالش فرهنگی به -

 عنوان مانعی دیگر در مسیر پژوهش؛کمبود بودجه به -
 دی در کشور؛ویژه مشکالت اقتصابعدی برای حل مشکالت بهوجود دیدگاه تک -
 سپردن برخی امور پژوهشی به افراد غیرآشنا و غیرمرتبط با آن امور؛ -
 پژوهش؛ یعدم وجود قوانین و استاندارهای دقیق و روشن در حوزه -

 عدم اعتقاد بخش خصوصی به امر پژوهش. - -

م ترین چالش بر سر راه تحقّقِ پژوهش در حوزه علوعنوان بزرگوجود نهادهای رسمی کشور به - 10
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آسیب ها از نگاه اعضای کمیسیون علمی تخصصی اداره کل بازرسی استان:
با برگزاری جلسات كمیسیون و اخذ نقطه نظرات و اظهارات اعضا درخصوص آسیب های 
مرتبط با حوزه پژوهش در دستگاه های اجرايی استان، جمع بندی نظرات اعضای كمیسیون علمی 

تخصصی در جدول شماره 6 آورده شده است.
جدول شماره 6: اهم آسیب ها از نگاه اعضای کمیسیون علمی تخصصی اداره کل بازرسی

 هاآسیب ردیف

1 

 عدم وجود الفبای مشترکی از پژوهش  -
 عدم تفکیک بین پژوهش، تحقیق و مطالعات -
 مشغله پژوهشعدم تفکیک بین دغدغه پژوهش با  -
 تکراری بودن هم در عرض و هم در طول -
 هاانبوه عناوین پیشنهادی و عدم تدوین آن -
 عدم پیوستگی پازل پژوهشی -
 ی در شناسایی موضوعات پژوهشیاصل هایضرورتکاذب و  هایعدم تفکیک بین ضرورت -

2 

 هااهکارگیری نتایج تحقیقات نظری در بعضی دستگعدم اطالع از هدف پژوهش و عدم به -
 عدم هماهنگی آموزش و تحقیق باتجربه -
 قیگزارش است نه تحق گیردمیکه انجام  یقاتیتحقبسیاری از  -
 یگروه صورتبه قاتیتحقعدم انجام  -
 ،قینسبت به تحقمدیران  فیباور ضع -
 قیدر ارایه تحقوپاگیر دستمسایل  وجود و کافی عدم اختصاص بودجه -

3 

 هاستگاهی در دمشخص یپژوهش وهیشعدم حاکمیت  -
 ها با اداراتدر دانشگاه یپژوهشعدم تفکیک بین کار  -
 کیدر مجموعه  تیفعال کیو  ندیفرا کعنوان یبه هاپژوهش در دستگاهعدم در نظر گرفتن  -

 ستمیس
 یپژوهش نهیهز %1عدم اعمال  و سال یانیپا هایماهانعقاد قرارداد در  ،بودجه رهنگامید صیتخص -

 ها،در دستگاه
 هامحوری در پژوهشصول نیازمحوری و موضوععدم رعایت ا -
 هادستگاه هایبخش ریکرد بودجه پژوهش در سانهیهز  -
  هادستگاهدر پژوهش  یآموزش به واحدهاارایه عدم  -
 های دولتیدر دستگاهآموزش و پژوهش جایگاه  یعدم ارتقا -
 یپژوهش و سامانه نظام کیفقدان  -

4 

 ندارند کافی رتدر حوزه پژوهش نظا یهای نظارتدستگاه -
 یتجارت علم نوعی به پژوهشتبدیل  -
 و طرح مسأله توسط کارفرما بندی، اولویتبا سفارش قاتیتحقانجام  -
 .پژوهش استقسمت ها، دستگاه شبخ ترینضعیفمعموالً  -
 .دارد عهده بر زیرا ن گرید وظیفهها کارشناس پژوهش چند در اکثر دستگاه -
 مرتبط باشند.  باهم دیتا اجرا با شنهادیاز پکه  ره مشخصدو کعنوان یبهپژوهش عدم نگاه به  -

5 

 هاپژوهشهدفمند نبودن  -
 ؛دیرا حل نما یچه مشکل خواهدمی تاًینها کهنیکار پژوهش و ا یعدم اثربخش -
 میزان موفقیت امور پژوهشی یابیعدم ارز -
 یپژوهشهای کارشدن  یتک نظر -
 هاپژوهش دستگاه یحوزهدر  یانحصارطلب -
 هااف و تخصص الزم کارشناسان پژوهشی دستگاهعدم اشر -

6 

 هاارایه مدل و الگو به دستگاه عدم -
 کارهای پژوهشی تیفیو ک تیکمعدم توجه به  -
 یپژوهش هایآسیبها به سبب وجود بودجه دستگاههدر رفت  -
 های انجام شدهعدم کاربردی بودن و  نداشتن اثربخشی الزم در پژوهش -
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 مشغله پژوهشعدم تفکیک بین دغدغه پژوهش با  -
 تکراری بودن هم در عرض و هم در طول -
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 عدم پیوستگی پازل پژوهشی -
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 قیگزارش است نه تحق گیردمیکه انجام  یقاتیتحقبسیاری از  -
 یگروه صورتبه قاتیتحقعدم انجام  -
 ،قینسبت به تحقمدیران  فیباور ضع -
 قیدر ارایه تحقوپاگیر دستمسایل  وجود و کافی عدم اختصاص بودجه -

3 

 هاستگاهی در دمشخص یپژوهش وهیشعدم حاکمیت  -
 ها با اداراتدر دانشگاه یپژوهشعدم تفکیک بین کار  -
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 هادستگاه هایبخش ریکرد بودجه پژوهش در سانهیهز  -
  هادستگاهدر پژوهش  یآموزش به واحدهاارایه عدم  -
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 هااف و تخصص الزم کارشناسان پژوهشی دستگاهعدم اشر -

6 

 هاارایه مدل و الگو به دستگاه عدم -
 کارهای پژوهشی تیفیو ک تیکمعدم توجه به  -
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نتیجه گیری و ارایه پیشنهادها و راهکارها:
 با عنايت به فرمايشات مقام معظم رهبری مبنی بر اين كه: »بايد همه تحقیقاتمان را جهت بدهیم 
و نیازهايمان را بسنجیم، ببینیم چه چیزی الزم داريم و وارد شويم ... بايد تحقیقات ما كاربردی 
باشد، يعنی تحقیق خشک و خارج از زمینه عمل، راه دور و دراز پیمودن درزمان و فرصت كم 
است« همچنین با توجه به تکلیف دستگاه های اجرايی بر هزينه كرد يک تا سه درصد از اعتبارات 
در مصارف پژوهشی و انعکاس اين موضوع در بودجه های سنواتی در بند 108 قانون بودجه سال 
90، بند 89 قانون بودجه سال 91 و بند 116 قانون بودجه سال 92، دستگاه های اجرايی 1 تا 3 درصد 
از اعتبارات خود را صرف امور پژوهشی و توسعه فناوری می كردند. كمیسیون علمی تخصصی 
بازرسی كل در راستای وظايف و مأموريت های محوله تصمیم گرفت تا موضوع آسیب شناسی 
پژوهش در دستگاه های اجرايی استان را در دستور كار خود قرار دهد. لذا با مکاتباتی كه با دستگاه ها 
و دانشگاه ها انجام شد نظرات دستگاه ها درخصوص آسیب ها اخذ و ضمن دعوت از آنان موضوع 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه اهم نتايج آن به صورت مقاله فعلی تدوين گرديده است. سؤال 
اصلی اين تحقیق اين بود كه مهم ترين آسیب های مرتبط با پژوهش در دستگاه های اجرايی استان 
كدام اند؟ چه راهکارهايی برای بهبود آن در دستگاه های اجرايی وجود دارد؟ برای پاسخ به سؤال 
مذكور ضمن دعوت از مديران و مسئوالن پژوهشی دستگاه ها در كمیسیون علمی – تخصصی 
استان با دستگاه های اجرايی نیز مکاتبه و اين موضوع مورد آسیب شناسی علمی و كارشناسی قرار 
گرفت و درمجموع 342 آسیب شناسايی و در پايان نیز 28 راهکار و پیشنهاد برای رفع آسیب های 

شناسايی شده ارايه گرديد.
جدول 7: تعداد آسیب ها به تفکیک جامعه آماری

 هاآسیبتعداد  عنوان ردیف
 126 اجرایی استان هایدستگاه 1
 20 هادستگاهن و کارشناسان پژوهشی مدیرا 2
 93 تحقیقات انجام شده 3
 53 هادانشگاهو اساتید  نظرانصاحب 4
 50 تخصصی بازرسی کل - کمیسیون علمیاعضای  5
 342 جمع 6
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راهکارها و پیشنهادها:
 در اين بخش تالش خواهد شد تا با توجه به كارهای انجام شده و ديدگاه های اعضای 
كمیسیون علمیـ تخصصی و كارشناسان پژوهشی دستگاه های اجرايی، راهکارها و پیشنهادهايی 
در راستای ارتقای جايگاه واحدهای تحقیق و توسعه در سازمان های اجرايی، ارايه شود. مهم ترين 

اين پیشنهادها عبارت اند از:
1. جاری كردن فرهنگ تحقیق و توسعه در تمام سطوح سازمانی؛

2. فعال نمودن شورای پژوهش در سازمان ها؛
3. طراحی سازوكار مناسب برای استفاده از توان بالقوه نیروهای داخلی سازمان در امر تحقیقات؛

الف( محققان خارج از سازمان آشنايی كافی با مسايل و مشکالت داخل سازمان ها نداشته و حل 
مشکالت سازمان با رويکرد كامالً تئوريک و نظری، در پايان كار نتايج قابل استفاده با قابلیت 

عملیاتی شدن را برای سازمان ارايه نمی كنند.
ب( پیشنهادهای اجرايی ارايه شده در طرح ها منتج از يافته های علمی دانشگاهیان در داخل سازمان 
است كه به دلیل عدم كسب اعتماد كافی از كاركنان داخل سازمان، كمتر از سوی كاركنان مورد 

عنايت و توجه قرارگرفته اند.
ج( دور بودن كارشناسان از مطالعه، بدنه فکری و تصمیم ساِز سازمان را دچار روزمرگی خواهد 
كرد؛ بنابراين جلب نظر كارشناسان برای حل مشکالت واحدهای اجرايی، كارشناسان را در 

معرض چالش های علمی قرار خواهد داد؛
با مؤسسات و مراكز تحقیقاتی )طرح های  بین سازمان ها  ارتباط منطقی و منظم  برقراری   .4
برون سپاری شده(؛ برون سپاری طرح های مطالعاتی، با هدف استفاده از امکانات تحقیقاتی بیرون 
از سازمان درمورد رفع مشکل واحدهای عملیاتی، يکی از راهکارهای اثربخش افزايش كارايی و 
بهره وری واحد تحقیق و توسعه است. اين امر درصورتی محقق خواهد شد كه سازوكار مناسبی 

برای برقراری ارتباط با مؤسسات و مراكز برون سازمانی صورت پذيرد.
5. آماده سازی جامعه برای كسب و ايجاد روحیه پژوهش محوری؛

6. بايد تمامی مسئوالن و كارشناسان ياد بگیرند از دستاوردهای پژوهشی صورت گرفته به عنوان 
يک مشاور استفاده كنند. اين موضوع بايد در جامعه فرهنگ سازی شود. اهمیت پژوهش بايد به 
جامعه و مسئوالن آموزش داده شود تا بتوانند از دستاوردهای مثبت آن برای بهبود شرايط سیاسی، 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور استفاده كنند؛
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7. عالوه بر چالش هايی كه در زمینه ی پژوهش در حوزه های صنعت و فنّاوری مطرح است، 
چالش های عمیق تری در مسیر پژوهش های حوزه علوم انسانی نیز وجود دارد. بی شک رفع اين 
چالش ها می تواند در حل درست و منطقی بسیاری از مشکالت موجود در حوزه های داخلی 
و بین المللی مؤثر واقع شود. برای رسیدن به اين هدف تولید فکر و انديشه های جديد و طرح 
موضوع های چالشی در حوزه علوم انسانی بايد از سوی مسئوالن به رسمیت شناخته شود. چراكه 
توجه به مشکل تولید انديشه در حوزه ی علوم انسانی، می تواند نجات بخش جامعه باشد و جامعه را 

از انجماد و ركود فکری خارج سازد؛
8. تمركز بخشیدن به امور تحقیقات در چهارچوب هسته های پژوهش و نهايتاً ايجاد پژوهشگاهی 
به منظور سیاستگذاری و هدايت تحقیقات بنیادی، راهبردی، كاربردی و توسعه ای و عدم تمركز 

در اجرای آن ها؛
9. بررسی امکانات بالقوه ی مناطق مختلف كشور و راه های بهینه سازی آن از طريق انجام مطالعات 

جامع؛
10. هدايت آموزش های دانشگاهی به سوی آموزش های كاربردی و تشويق دانشجويان كشور به 

امر پژوهش، با توجه به ضرورت های مملکتی و منطقه ای از طريق حمايت های مالی و تشويقی؛
11.  ايجاد ارتباطی سازمان يافته بین دانشگاه ها، مراكز تحقیقاتی، واحدهای تولیدی و خدماتی و 

مراكز اجرايی؛
12.  تالش برای برطرف كردن مشکالت واحدهای تولیدی و اجرايی از طريق انجام تحقیقات الزم؛

13. اتخاذ تدابیر و روش های اصولی برای حمايت از استادان محقق، پژوهشگران مستقل و مراكز 
توسعه تحقیقات مانند، ايجاد شهرک دانشگاهی و اعطای بورس های تحقیقاتی؛

14.  ايجاد مركز اطالع رسانی جامع در كشور و كاربردی نمودن طرح ها در سطح مناطق كشور؛
15.  نشر كتب علمی و فعالیت های پژوهشی با حمايت از بخش های مختلف صنعتی و اجرايی؛

16.  هدايت طرح های پژوهشی استان به سمت كاربردی نمودن طرح ها در جهت رفع نیازهای استان؛
17. تشويق و كمک های مادی و معنوی به محققان منفرد و مراكز پژوهشی؛ تا بدين وسیله برای 

انجام تحقیقات موردنیاز انگیزه بیشتری فراهم گردد؛
18.  ايجاد يک سیستم نظارتی و ارزيابی و به كار گرفتن نتايج تحقیقاتی كه توسط افراد و گروه های 

گوناگون انجام پذيرفته است؛
19.  تدوين قوانین و مقررات تسهیل كننده و مشوق پژوهش؛

20.  اعطای استقالل به پژوهش و مؤسسه های پژوهشی؛

آسیب شناسی پژوهش و تحقیق در دستگاه های اجرایی استان قم
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21.  ايجاد واحدهای هماهنگ كننده فعالیت های پژوهشی بین دستگاه های اجرايی و مراكز پژوهشی؛
22.  ايجاد فرصت های مطالعاتی برای پژوهشگران برای ارتقای سطح علمی و اطالعاتی آنان؛

23.  ارايه نتايج تحقیقات در نمايشگاه های كشوری و خارج از كشور و وارد ساختن پژوهش های 
نظام اداری در عرصه اطالع رسانی جامع و فراگیر؛

24.  فراهم آوردن زمینه های نقد پژوهشی در راستای بالندگی و پويايی پژوهش ها و از طرفی ايجاد 
فضای رقابت علمی میان پژوهشگران و مراكز پژوهشی؛

25.  شناسايی استعدادها و خالقیت های اشخاص و زمینه به كارگیری آنان و استفاده بهینه از اين همه 
توانايی های بالفعل و بالقوه نظام اداری در راستای امور پژوهشی؛

26.  بهره مند ساختن پژوهشگران از امتیازهای قانونی و حقوقی مانند تشکیل هیأت های علمی و 
اعطای مدرک علمی برای آنان و اعطای بورس برای ادامه تحصیالت؛

27.  توسعه و مركزيت سیاستگذاری و تبادل اطالعات علمی به منظور جمع آوری و تجزيه و تحلیل 
آمار و اطالعات مورد نیاز فعالیت های تحقیقاتی؛

28.  استفاده حداكثر از امکانات با توجه به محدوديت و ناكافی بودن بودجه و اعتبارات تحقیقاتی؛
29.  انتخاب و معرفی پژوهشگران برگزيده و برتر.
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Designing a native model for anti-corruption activities in Iran
Saeed Zarandi
Javad Maedani

      

Many countries in response to the needs of citizens to over-
come corruption in administration have already moved towards 
the national anti-corruption strategies. But few countries have been 
successful in implementing such strategies. Many countries and 
international organizations like the World Bank and the Internation-
al Monetary Fund, while providing prescriptions, impose structural 
changes. But what is Iranian model for the fight against corruption? 
The answer to this question is not so clear. In this research a na-
tive model for anti-corruption in Iran will be offered. In this regard 
around 45 theses and Persian books and over 30 foreign articles 
were examined. In order to localize models, legislation related to 
the issue of corruption and Islamic views in the fight against corrup-
tion and bribery Along with the remarks of the Supreme Leader in 
this field were examined. 
Keywords: Corruption, fight against corruption, native mod-
el, strategy.
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The relationship between human resource strategies, 
organizational commitment and perceived organizational 
support among Judiciary subsidiary offices staff in Ilam province

Dr. Ali Yasini
Essa Havassi

The purpose of this study was to investigate the relationship be-
tween human resource strategies, organizational commitment and 
perceived organizational support among Staff offices of subsidiar-
ies of the judiciary in Ilam. Based on purpose of study, research 
type is applied and based on data collecting research method is de-
scriptive - correlation study. The sample size was calculated using 
Cochran formula to 270subjects. Three Standard questionnaires, 
namely Darwish, Mvgaly, Mousavi and Panahi (2012) to measure 
human resource strategies, organizational commitment of Allen 
& Meyer (1990), and perceived organizational support by Allen et 
al. (2003) was used. For the to hypotheses test, Pearson correla-
tion analysis and multiple regression analysis were used. Results 
showed that there was a significant relationship between human 
resource strategies with organizational commitment and perceived 
organizational support. Among all dimension of human resource 
strategies, those likes human resource development, recruitment, 
performance management, compensation and labor relations have 
positive and significant impact on organizational commitment and 
perceived organizational support.
Keywords: human resource strategies, support perceived 
organizational
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Explore the relationship between economic inequalities and 
countries rank in the Corruption Perception Index

Majid Kafi
Mehri Sadat Mousavi

This paper using the Boolean algebra and the country as the unit 
of analysis tries to understand how is the Perception of corruption in 
countries where income gaps and disproportionate share of public 
funds exist simultaneously in the health and education sectors.

Boolean analysis shows that three different causal model has led 
to the perception of corruption in the countries surveyed. First, the 
combination of inadequate contributions of education and health 
care from public funds, Second, countries where poor health share 
of public funds was combined with the lack of economic inequality. 
Third, the countries in which proportion of inadequate education of 
public funds can be combined with economic inequality.
Keywords: economic corruption, education, health, economic 
inequality, corruption perception



Volume 7

Number 24

Summer 2015

 

 

Abstract

Evaluation

Knowledge

Quarterly

The study of good current affairs regarding the public 
investment, private and Economic Growth in Iran

Hamid reza Hassanpour
Asghar Sepahban Gharehbaba

In this paper, the impact of good current affairs in gross fixed 
capital formation of the public sector on other economic variables 
is examined. Because of the importance of the subject, the present 
article examines the relationship between government investment 
expenditures, private sector investment and other related macro-
economic variables with economic growth using 1959- 2007 time 
series. For examining the long run and short run relationships be-
tween model variables, the auto regression approach with distribut-
ed lag (ARDL) and the standard Granger causality relationship has 
been used. According to causality relationship, there is a Granger 
causality relationship between the increased costs of private con-
sumption with economic growth in the long run and the short run. 
Also, research findings show that there are both in long run and 
short run a two side negative Granger causality relationship be-
tween private sector consumption expenditures and government 
sector investment expenditures. Finally, no causality relationship 
was found between government sector investment expenditures 
and private sector investment expenditures.

Key words: Economic Growth, Government Sector Invest-
ment, Private Sector Investment, Auto Regression Approach 
with Distributed Lag (ARDL), Granger Causality Relationship.



Volume 7

Number 24

Summer 2015

 

 

Abstract

Evaluation

Knowledge

Quarterly

Analysis of the national integrity system approach in poli-
cy-making to fight corruption

Shaeban Najafpour
Yaser Abodolzahra Osman

 A new approach to anti-corruption policies that different coun-
tries have adopted is Holistic approach or national integrity system. 
This approach states that, the success of anti-corruption Policies 
need a closer coalition and cooperation of different sectors of soci-
ety to support them. Based on this approach, different actors (leg-
islative, executive, judiciary, civil society, political parties, ombuds-
man, regulatory agencies, Media, etc) are involved in corruption 
identification and putting it in the agenda of government and poli-
cy-making bodies and finally its elimination. In this way, this paper, 
by answering to questions such as: what is National Integrity Sys-
tem? What are the Roles and features of organizations in Nation-
al Integrity System? examines the role of ombudsmen in National 
Integrity System. The Research method is qualitative data analysis, 
and the information gathered by Library Studies. 

Keywords: corruption, anti-corruption policy, national in-
tegrity system, ombudsman
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Crisis Recognition and the role of decision-making process in 
organizational crisis

Mojtaba Jamee

Crisis Understanding is an important part of crisis management 
process and researches related to it. More precise understanding 
of this phenomenon, its types and fields, like any other field of man-
agement, helps to control it more effectively. This paper aims to 
provide the elements necessary to identify the fields of crisis and 
examine the role of its critical components such as information, 
analysis and information technology in making good decisions by 
decision-makers in order to prevent the organizational crisis.
Key words: crisis, decision-making, management, organiza-
tional crisis.
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Pathology of research in the executive bodies of Qom province
And providing strategies to improve it

Dr.Reza delavari
Mahmoud solbi

According to government agencies and the particular features 
of its governing structure, research in these organizations has not 
found its rightful place. Given the annual budget in paragraph 108 
of the Budget Law of 90, Article 89 and paragraph 116 of the Bud-
get Law of 91 and Budget Law of 92, executive agencies are au-
thorized to spend 1 to 3 percent of funds on research and devel-
opment of technology. The main question of this study is about the 
main damages associated with research in executive bodies and 
the ways to improve it. To answer these questions, managers and 
officials were invited to the scientific committee of the province and 
the subject was scientifically analyzed. 
Key words: Scientific pathology, research, executive bodies
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