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سخن مدیر مسئول

به نام خدا

در شماره جديد از مجله دانش ارزيابی كه دربرابر ديده خوانندگان محترم قرار دارد، 
مباحث،  اصلی  محور  عنوان  به  فساد  موضوع  به  پرداختن  كنار  در  تا  به عمل آمده  تالش 
اين  شماره های  ديگر  در  اگرچه  باشند.  برخوردار  نیز  الزم  گوناگونی  و  تنوع  از  مقاالت 
شیوه ی  اما  می گرفت  قرار  مدنظر  اصلی  عنوان  يک  ذيل  موضوعاتی  به  پرداختن  مجله، 
تنوع بخشی به مقاالت، ذيل يک محور كالن نیز از روش های مرسومی است كه ضريب 

جذب ساليق گوناگون مخاطبان را باال می برد.
منتشر  بین المللی  به زبان های ديگر در سطح  اهمیت مقاالتی كه  به  نظر  از سوی ديگر، 
می شود، مناسب به نظر می رسد اگر هر ازچندی ازاين دست مقاالت نیز در اين مجله گنجانده 
شود تا سبک و سیاق و شیوه ی پرداختن به موضوعات از قلم ديگران نیز موردتوجه قرار گیرد.

مانند همیشه، مجله دانش ارزيابی، پذيرای آرا، انديشه ها، پیشنهادها و مطالبی است كه 
در پیشبرد دانش نظارت و بازرسی در كشور و ارتقای سالمت عملکرد دستگاه ها مؤثر است 

و راه را برای پیمودن سريع تر و امن تر مسیرهای پیش رو، هموار می سازد.

                                                                                         بـمنـه  وكـرمــه 
                                                                                   ناصر سراج                                                                                                                              





مقاالت   علمی





سال هشتم
شماره 27
بهار 139۵

تدوین چارچوب حقوقی- اقتصادی »نهاد نظارت بانکی« در ایران1
دكتر محمدحسین رحمتی2 

 دكتر سید محمدرضا سیدنورانی3

و  مستقل  مجموعه ای  بايد  بانکی  نظارت  نهاد  كه  است  داده  نشان  اقتصاد  علم  و  بشری  تجربه 
تخصصی باشد. برای اين منظور و هم گرايی بین المللی در طراحی نظام نظارت بانکی كمیته ای تحت 
عنوان بال ايجاد شده است كه اصول كلی و خطوط راهنمای اين نهاد را تدوين می كند. هدف اصلی 
تشکیل اين نهاد و اصول كمیته بال پیشگیری از ريسک است؛ به عبارت ديگر نهاد نظارت بانکی به 
عنوان وكیل سپرده گذاران موظف به نظارت بر عملکرد بانک ها است و در اين راستا اختیارات و 
ابزارهای گسترده ای به اين نهاد داده می شود. مطالعه نهاد نظارتی در ايران نشان داد كه اوالً چنین 
انجام می دهد.  بانک مركزی  را حسب ضرورت  نهاد  اين  ندارد و وظايف  ايران وجود  در  نهادی 
است  نشده  تعريف  نیز  نهاد  اين  بر  نظارت  رويه های  و  ايران  در  بانکی  نظارت  اهداف  دوم آن كه 
افزايش شديد تسهیالت  ندارد.  قرار  نهاد  اين  اختیار  ابزارهای كافی در  از همه ساختار و  و مهم تر 
مشکوک الوصول، تخطی بانک ها از سیاست های كالن ازجمله اقتصاد مقاومتی و اصل 44 به دلیل 

عدم وجود اين نهاد است. در اين مقاله رئوس كلی اليحه قانون بانکداری نیز پیشنهاد شده است.
مشکوک الوصول،  تسهیالت  بال،  کمیته  اصول  بانکی،  نظارت  کلیدی:  واژگان 

استقالل بانک مرکزی

1- اين مقاله برگرفته از كار تحقیقی است كه با حمايت مالی و معنوی سازمان بازرسی كل كشور تهیه شده و از مصاحبه با 2۵ نفر از كارشناسان برجسته 
بانکی و مسئولین رده باالی بانک مركزی استفاده شده است.

2- عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شريف
3- عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبايی
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مقدمه 
تجربه ی  ولی  می گذرد،  قرن  يک  از  كمتر  بانکی  نظارت  نهاد  ايجاد  تجربه ی  اولین  از  گرچه 
مشترک بشری در نقش مهم اين نهاد برای كنترل ريسک در نظام بانکی عماًل تمام كشورهای دنیا 
را مجاب كرده است تا اين نهاد را تشکیل دهند. عماًل در ادبیات، اقتصاددانانی كه با عنوان نهادگرا 
اقتصادی و  بر رشد  نهادسازی  تأثیر  بر  به عنوان شاهدی  نهاد  اين  از  ياد می شود، همواره  ايشان  از 
افزايش  بانکی رقابت  بازار  نهاد زمانی ضرورت دوچندان دارد كه در يک  اين  يادكرده اند.  ثبات 
يابد. برای مثال كشورهايی كه دارای تعداد بانک محدود مانند كانادا )۵ بانک( و مالزی )12 بانک( 
هستند ازلحاظ تئوری ممکن است نیاز كمتری به نهاد نظارتی داشته باشند1، ولی در كشورهايی مانند 
ايران كه تعداد زيادی بانک و مؤسسه اعتباری دارند ضرورت تشکیل اين نهاد و اعطای اختیارات و 

ابزارهای گسترده چند برابر است.
دلیل عمده ی نیاز مضاعف به نهاد نظارتی در كشورهای با بازار رقابتی بانکی آن است كه با افزايش 
بانک ها  به عبارت ديگر  تا كسب سود كنند؛  به عملیات مخاطره  آمیز دست می زنند  بانک ها  رقابت، 
درنتیجه ی رقابت نرخ سود سپرده را افزايش می دهد تا بتوانند سپرده بیشتری كسب كنند )ناشی از 
افزايش رقابت( درنتیجه ناچارند تنها به پروژه هايی كه سود بااليی دارند تسهیالت اعطا كنند. بديهی 
است طرح های با سود انتظاری باال، ريسک باالتری هم دارند2 و اعطای تسهیالت به اين طرح ها ريسک 
كل نظام مالی را افزايش می دهد. از سوی ديگر طرح های مطمئن ولی با سود پايین به دلیل اينکه سود 
كمتر از سود تسهیالت دارند، از نظام مالی حذف می شوند. درنتیجه در بازار رقابتی ايجاد نهاد نظارتی با 

اختیارات و وظايف كامل بسیار ضروری تر و با اولويت تر از بازارهای بانکی انحصاری است.
نهاد  اين  تأسیس  بنیان  فلسفه و  نظام حقوقی آن است كه  برای طراحی  سؤال اساسی دراين بین 
تغییر  اختیار  نهاد  اين  به  دنیا  در  نظارتی  نهادهای  ديگر  مشابه  است  قرار  اگر  به خصوص  چیست؟ 
مديرعامل، اصالح اساسنامه، ممنوعیت عملیات در زمان و يا محدوده خاص برای يک بانک را داشته 
باشد، چه »حقی« را می توان برای اين نهاد متصور بود؟ توجه به اين نکته ضروری است كه بانکداری 
كسب وكار ويژه ای است كه در اقتصاد به آن كسب وكار بین میانی3 اطالق می شود؛ به عبارت ديگر 
ارزش افزوده ی اين نهاد، نه تأمین مالی است و نه اجرا و بنگاه داری است. بلکه ارزش افزوده يک 
انجام می دهند شناسايی  تنها عملیاتی كه  بانک ها  به عبارت ديگر  است؛  و شناسايی۵  نظارت4  بانک 
مؤسسات  اين  است  بديهی  است.  پروژه ها  اين  به  ديگران  سرمايه  اختصاص  و  سودده  پروژه های 
اعتباری بايد بر نحوه ی اجرا و پیشرفت پروژه نظارت كنند و درصورت لزوم درخواست ورشکستگی 

1 - البته هر دو اين كشورها از پیش قدمان تأسیس نهاد نظارتی هستند و تطابق بااليی با اصول كمیته بال دارند.
۲ - در علم مالی و اقتصاد به اين اصل بده بستان سود و ريسک اطالق می شود.

3-Intermediary
4-Monitoring
5-Screening
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و تسويه بدهند؛ بنابراين بدفهمی رايج در كشور بايد اصالح شود كه: »بانک ها تأمین مالی می كنند.«
اشاره شد كه بانک ها تأمین كننده ی مالی پروژه های صنعتی و طرح های مختلف سرمايه گذاری 
نیستند. پس سؤال آن است كه تأمین كننده مالی چه كسانی هستند؟ در نظام مالی كه در فوق تشريح 
به عبارت ديگر زمانی كه نسبت كفايت سرمايه  شد، مردم و سپرده گذاران تأمین كننده مالی هستند؛ 
در حدود 10% باشد، نزديک به 90% منابع الزم برای ايجاد تسهیالت ازطريق سپرده گذاران تأمین 
اعتبارات  تخصیص  در  سپرده گذاران  وكیل  بانک ها  حقوقی  معنی  در  و  به عبارت ديگر  می شود؛ 
هستند. حال اين سؤال پیش می آيد كه نقش »نهاد نظارتی« چیست؟ در اين نظام مالی كه تشريح شد، 

»نهاد نظارتی« وكیل سپرده گذاران برای نظارت بر عملیات بانکی است.
به عبارت ديگر مردمی كه سپرده گذاری می كنند نمی توانند و البته معقول هم نیست كه بر تک تک 
عملیات بانکی نظارت كنند، لذا ايشان شخصی حقوقی با نام »نهاد نظارت بانکی« استخدام می كنند تا 
بر رويه ها، عملیات بانکی و موارد ديگر كه بانک ها به نیابت از سپرده گذاران انجام می دهند نظارت 
كند. اين ساختار حقوقی چند اصل اساسی دارد؛ اول: نهاد نظارتی بايد تمام اختیاراتی را داشته باشد 
كه مالکین اموال )سپرده گذاران( بر اموال خود دارند. دوم: نهاد نظارتی بايد مجاز باشد درجريان ريز 
كلیه عملیاتی باشد كه بانک ها انجام می دهد. سوم: نهاد نظارتی بايد مستقل از دولت باشد چراكه اين 
نهاد وكیل سپرده گذاران است. چهارم: نهاد نظارتی تنها به سپرده گذاران پاسخ گو است چراكه وكیل 
ايشان است و به نهادهای نظارتی ديگر در چارچوب تأثیر نظارتش بر نظام اقتصادی كشور پاسخ گو 
است1. پنجم: درصورت طرح دعوا بر علیه نهاد نظارتی چنان چه ناظر بر رويه ها و فرايندهای نظارتی 

باشد مرجع رسیدگی ديوان عالی عدالت اداری است.
براساس منطق فوق، اين مقاله به ترتیب زير چارچوب حقوقی-اقتصادی مناسب در ايران را ترسیم 
می كند. در بخش اول چالش های اساسی نظام بانکی در ايران بررسی می شود. در بخش دوم نظام 
فعلی »نهاد نظارت بانکی« ترسیم می شود و سعی می شود فرايند های موجود توضیح داده شوند. در 
بخش سوم برای اولین بار تطابق »نهاد نظارت بانکی« در ايران با اصول كمیته بال بررسی می شود. در 

بخش آخر نیز چارچوب موردنظر برای نهاد نظارتی در ايران بررسی می شود.
 1. چالش های موجود نظام بانکی

نظام بانکی در ايران رقابتی است. سهم بزرگ ترين بانک در ايران كه بانک ملی است تنها %16 
دارايی،  از  اعم  هر روشی  در  محاسبه شود،  از چه روشی  ندارد  اهمیتی  بازار  است. سهم  بازار  از 
تسهیالت، سرمايه بازار و موارد ديگر، سهم پنج بانک بزرگ كشور )ملی، ملت، مسکن، صادرات 
در  بانکی  بازار  البته  و  ايران  در  ديگر  بازارهای  به  نسبت  است.2  بازار  به %60  نزديک  تجارت(  و 
1- اين مشابه هر فعالیت اقتصادی ديگر است. چنان چه بخواهم در اين خصوص تفصیل كنم برای مثال چنان چه يک فرايند نظارتی موجب اخالل 
در نظام اقتصادی شود، آن گاه نهاد نظارتی به سازمان بازرسی پاسخ گو است؛ به عبارت ديگر نهاد نظارتی درخصوص فرايندها و نحوه نظارتش بايد به 
سازمان بازرسی پاسخ گو باشد و پرونده هايی كه برای اين نهاد در سازمان بازرسی تشکیل می شود بايد در ديوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گیرد.

۲- اين شاخص در ادبیات رقابت با CR5 شناخته می شود.

 تدوین چارچوب حقوقی- اقتصادی »نهاد نظارت بانکی« در ایران
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اندازه و سود  بین  تناسبی  اين رقابت  البته در  ايران رقابتی است.  بانکی در  بازار  كشورهای ديگر، 
بیشترين سود  اقتصاد نوين  بانکی وجود ندارد. بانک های متوسط و كارا مانند پاسارگاد، پارسیان، 
بانکی را در سالیان اخیر نشان داده اند. در حوزه ی رقابت جغرافیايی نیز بانک های ملی )3200 شعبه(، 
صادرات )29۵0 شعبه( و كشاورزی )1912 شعبه( سه بانک با بیشترين تعداد شعبه هستند؛ بنابراين 
به نظر می رسد در حوزه ی رقابت و ساختار بانکی در سطح كالن و نظارت بانکی )تنظیم بازار( چالش 

جدی وجود ندارد.
در مقابل اگر تسهیالت مشکوک الوصول مورد مطالعه قرار بگیرد، چالش ها و نگرانی های جدی 
مطالبات  نسبت  می  شد،  اعالم  به درستی  مشکوک الوصول  تسهیالت  زمانی كه  تا  می شود.  مشاهده 
غیرجاری به خالص تسهیالت در شبکه بانکی به آستانه 2۵% نیز رسید.1 ذكر اين نکته ضروری است 
كه اين نسبت در ديگر كشورها معموالً كمتر از 3% است؛ به عبارت ديگر نظام بانکی ايران در واقع 
ورشکسته است. آن چه بسیار نگران كننده است ادامه فعالیت بانک های مشکل دار است. فرض كنید 
بانکی در مرز ورشکستگی باشد. اگر اين بانک بتواند بزرگ شود و سپرده بیشتری بگیرد، لزوماً سهم 
تسهیالت مشکوک الوصول كاهش نمی يابد. بلکه اين بانک كه در مرز ورشکستگی است حاضر 
است دست به عملیات مخاطره آمیز بزند تا از تله ورشکستگی نجات يابد. به زبان ديگر ادامه فعالیت 

يک بانک در محدوده قرمز به افزايش مطالبات مشکوک الوصول می انجامد.
سؤال اصلی آن است كه چرا اين تسهیالت به وجود آمدند؟ امروز تخمین زده می شود چنان چه 
حسابرسی صحیح انجام شود، نزديک به 2۵0 هزار میلیارد تومان تسهیالت غیرجاری وجود دارد. 
از اين رقم تخمین زده می شود نزديک به 80 هزار میلیارد تومان بدهی معوق دولت به شبکه بانکی 
به شبکه ی  اشخاص خصوصی  بدهی  است  تومان  میلیارد  هزار  به 170  نزديک  مابقی كه  و  است2 

بانکی است. به بیان ديگر نزديک به بودجه عمومی دولت، كشور به شبکه بانکی بدهکار است.
آمار فوق اوالً نشان می دهد كه بخش بزرگی از بدهی به شبکه بانکی )نزديک به 2۵%( بدهی 
دولت به شبکه بانکی است. سؤال اساسی آن است كه آيا شبکه بانکی و به طور خاص بانک مركزی 
اين توانايی و ظرفیت را دارند كه در مقابل دولت بايستند و از صدور تسهیالت بیشتر به دولت و 
دستگاه های اجرايی زيرمجموعه دولت امتناع كنند؟ البته بدهی دولت به شبکه بانکی اثر ديگری هم 
دارد كه اثر غیرمستقیم خوانده می شود. وقتی نهادهای ناظر توانايی اعمال قانون و اجرای مصوبات 
شورای پول و اعتبار را درمورد مطالبات دولت ندارند، ازلحاظ كاركردی قدرت خود را درخصوص 

اجرای قانون برای مطالبات خصوصی نیز از دست می دهند.
1- نیلی فرهاد، امینه محمودزاده »تسهیالت غیرجاری و يا دارايی مسموم« در كتاب »چالش های پولی و بانکی«

۲- كل بدهی دولت نزديک به 270 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود كه 1۵0 هزار میلیارد تومان بدهی به بیمه ها و تأمین اجتماعی، 40 هزار میلیارد 
تومان بدهی به پیمانکاران و نزديک به 80 هزار میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی است؛ بنابراين تخمین زده می شود 40 هزار میلیارد تومان از 170 هزار 
میلیارد تومان بدهی مشکوک الوصول بخش خصوصی به شبکه بانکی، ناشی از بدهی دولت به پیمانکاران باشد. لذا اگر دولت بتواند تمام بدهی خود را 

به روز كند، تخمین زده می شود اندازه مطالبات مشکوک الوصول به آستانه 130 هزار میلیارد تومان و يا 12% نسبت تسهیالت كاسته می شود.
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اگر  است؟  شده  ايجاد  غیردولتی چگونه  بخش  غیرجاری  بدهی  تومان  میلیارد  هزار   170 انبوه 
دقیقاً  غیرجاری  مطالبات  اين  كه  می كنیم  مشاهده  بیاندازيم  دولت  مداخالت  و  قوانین  به  نگاهی 
محصول مداخالت دولت و مجلس است. اين مداخالت دو جنبه دارد. اول قوانینی كه بانک های 
دولتی را ملزم می كند سطح مشخصی از تسهیالت به بخش های معینی از اقتصاد بدهند. دوم قوانینی 

است كه تسهیالت غیرجاری را جاری می كند. در ادامه به برخی از اين موارد اشاره می شود.
اجرای طرح های  تسريع در  و  بانکی و كاهش هزينه های طرح  تسهیالت  اعطای  »تسهیل  قانون 
تولیدی و افزايش منابع مالی و كارايی بانک ها« مورخ 1386/4/۵ در مجلس تصويب شد كه در ماده 

۵ اين قانون آمده است:
دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نمايد كه ظرف مدت يک سال از تاريخ تصويب اين قانون با 
اعتبار سنجی  بانک جامع اطالعات، رتبه بندی و  قبیل  از  نهادهای جديد مالی  به كارگیری  ايجاد و 
معوق، مؤسسات  مطالبات  غیردولتی، ساماندهی  و سرمايه گذاری  مالی  مشاور  مشتريان، گروه های 

تضمین اعتبار، زمینه تسهیل و تسريع اعطای تسهیالت بانکی را فراهم نمايد.
آيین نامه ای به موجب اين قانون در هیأت وزيران در تاريخ 1386/10/30 با عنوان »آيین نامه وصول 
مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباري )ريالي و ارزي(« به تصويب 
رسید كه در اين آيین نامه برخی بدهی های تسهیالت غیرجاری بخشیده شد. مجدداً به استناد همین 
قانون، آيین نامه ی ديگری در هیأت وزيران مورخ 1388/7/1 با عنوان »آيین نامه ی وصول مطالبات 
سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری )ريالی و ارزی(« به تصويب هیأت 
وزيران رسید كه در ماده 1۵ اين آيین نامه به سیاست های تشويقی برای بدهکاران ازجمله بخشش 
و  تسهیالت  طبقات  در  تغییرات  بود.  شده  اشاره  تأخیر  كاهش جريمه  يا  و  تأخیر  و جريمه  بدهی 
بخشش بدهی ها موقوف به مصوبات فوق نماند. در تبصره  ی 29 قانون بودجه سال 1391 آمده است:

به منظور حمايت از تولید و اشتغال، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از 
بانک مركزی موظف اند با درخواست متقاضی و پس از تأيید هیأت مديره بانک، اصل و سود اعم 
از سود قبل و بعد از سررسید تسهیالت ريالی يا ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص 
حقیقی و يا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، كشاورزی و خدماتی را كه در 
بازپرداخت اقساط تسهیالت دريافتی به داليل موجه دچار مشکل شده اند را برای يک بار و تا پنج 
تأيید هیأت  با  نمايند. همچنین  از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج  سال تقسیط و 
مديره مذكور جريمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسويه حساب كامل 
مورد تأيید بانک يا مؤسسه مالی و اعتباری بخشیده شود به نحوی كه در اين موارد تفاوتی میان سود 

قبل و پس از سررسید وجود نداشته باشد.
اين ماده ی قانونی عماًل تیر خالص به شبکه بانکی بود. بديهی است با اين روند بدهکاران اطمینان 
داشتند ضرورتی به پرداخت حتی تسهیالت استمهال شده ندارند. با اين مواد قانونی بديهی است نهاد 
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نظارت بانکی حتی اگر وجود داشت، هیچ توانايی نداشت. مضاف بر اشکاالت اقتصادی اساسی كه 
بر اين مواد وارد است، به نظر می رسد اين مواد قانونی با مبانی شرعی نیز در تضاد است و بايد »شورای 
نگهبان« اين مواد را رد می كرد. نگارنده متخصص امور شرعی نیست، ولی به نظر می رسد تسهیالت 
از سپرده گذاران و دريافت كنندگان تسهیالت منعقد  به وكالت  بانک  میان  بانکی عقودی است كه 
می گردد و نمی توان با قانون كلی و بدون امر قضاوت شرايط اين عقود را تغییر داد. اين اصل در قوانین 
كشورهای ديگر نیز وجود دارد. برای مثال در سويیس هیچ قانون مالی و بانکی به تصويب مجلس 
نمی رسد مگر آن كه نظر بانک مركزی كسب شده باشد. به نظر می رسد ضروری است قانون باالدستی 

وجود داشته باشد كه به مجلس اجازه ندهد قوانینی تصويب كند كه نظام بانکی را مختل كند.
ديگر مصوباتی كه يک چالش اساسی است، تخصیص حداقلی از تسهیالت به بخش های اقتصادی 
است. موارد قانونی در اين موضوع بسیار زياد است و به صورت ساالنه تکرار می شود. برای مثال در 

آخرين مورد و در دولت تدبیر و امید، در قانون بودجه 1394 ذيل بند ح تبصره 11 آمده است:
بانک مركزی جمهوری اسالمی ايران مکلف است به گونه ای برنامه ريزی كند كه به طور متوسط 
حداقل بیست وپنج  درصد )2۵%( از مجموع تسهیالت پرداختی بانک ها و مؤسسات اعتباری به بخش 
كشاورزی و منابع طبیعی و صنايع وابسته با نرخ ترجیحی اختصاص يابد. درصورت تخلف بانک ها 
از سهمیه تعیین  شده، بانک مركزی بايد متناسب با میزان تخلف نسبت به افزايش سپرده قانونی اين 

بانک ها اقدام نمايد.
در راستای اجرای اين قانون بانک مركزی در ابالغیه به كلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری 
دولتی و خصوصی )به غیراز بانک مسکن و صنعت  و  معدن( تکلیف كرد كه سهم بخش كشاورزی 
بايد  داخلی  ناخالص  تولید  از  كشاورزی  بخش  سهم  به اندازه  حداقل  بانک  هر  تسهیالت  كل  در 
باشد.1 اين گونه مصوبات عماًل موجب اخالل شديد در نظام بانکی می شود و بديهی است كه موجب 
افزايش تسهیالت غیرجاری می شود. چراكه بانک ها نه براساس اعتبار مشتری بلکه براساس قوانین 

غیرمعقول بايد به صدور تسهیالت اقدام كنند.
 2. نظام فعلی نهاد نظارت بانکی در ایران

از  قبل  تا  می شود.  شناخته  بانک ها  عملکرد  بر  نظارت  مسئول  مركزی  بانک  فعلی  شرايط  در 
بهمنی،  آقای  سال  اين  در  می شد.  انجام  مديركل  در حد يک  بانک  اين  در  نظارت   1390 سال 
ريیس كل بانک مركزی، در يک اقدام سنجیده مديركل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری 
را به سطح معاونت رساند؛ بنابراين واضح است گرچه اهمیت نظارت در سال های اخیر بارز شده 
است، ولی قبل از آن نظارت صرفاً يک عملیات جانبی بانک مركزی بوده است. بديهی است در 
1-گرچه قانون بودجه سهم بخش كشاورزی را 2۵% تعیین كرده بود ولی قانون مؤخر »رفع موانع تولید رقابت پذير و ارتقای نظام مالی كشور« در ماده 
47 سهم بخش كشاورزی را حداقل به اندازه سهم اين بخش از تولید ناخالص داخلی )11%( تعیین كرده است. بانک مركزی هم كه می داند اجرای 
قانون بودجه می تواند نظام بانکی را به شدت مختل كند، به درستی به قانون مؤخر استناد كرده و براساس آن آيین نامه مرتبط را صادر كرده است. البته 

از نظر حقوقی قانون مؤخر قانون مقدم را نقض نکرده و حداقل جديدی را تعیین كرده است لذا براساس قانون همان حداقل 2۵% بايد رعايت شود.
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اين چارچوب، قوانین بانکی در ايران كه در دهه ۵0، 60 و 80 مصوب شده اند هرگز توجهی به 
نظارت و ملزومات آن نداشته اند.

در قوانین موجود نهاد تصمیم گیر بخشنامه های نظارتی شورای پول و اعتبار است. تركیب اين 
شورا به نحوی است كه به صورت بديهی سیاست های پولی و بانکی درجهت ضد اهداف سیاست های 
كه يک  است  آمده  بانکی كشور  و  پولی  قانون  در  مثال  برای  می شود.  داده  سوق  مركزی  بانک 
نفر مطلع در امور بازرگانی و صنعتی به تشخیص و انتخاب وزير اقتصاد و يک نفر مطلع در امور 
كشاورزی به تشخیص و انتخاب وزير كشاورزی در شورا عضو باشند. همچنین در قوانین برنامه ی 
توسعه1 اعضای شورا تغییر كرده اند و در برهه هايی وزرای جهاد سازندگی، راه و شهرسازی، صنعت 
و معدن، نفت و اطالعات هم عضو شورای پول و اعتبار بوده اند. بديهی است حضور اين افراد با 
حفظ سمت و در نقش وزرای دريافت كننده ی تسهیالت، همواره مخل اجرای سیاست های پولی و 
بانکی بوده است. بديهی است با اين تركیب شورای پول و اعتبار، نمی تواند دغدغه ثبات و صحت 
نظام بانکی را داشته باشد؛ به عبارت ديگر رأی اين افراد همواره كاهش نرخ تسهیالت و سركوب 
مالی و دستور به بانک ها به منظور تسهیل در صدور اعتبارات است. بديهی است با اين تركیب شورای 

پول و اعتبار، اعتبارسنجی و ريسک در نظام بانکی در اولويت آخر خواهد بود.2
البته در مواردی كه خارج از قانون بوده است و عماًل در محدوده اختیارات بانک مركزی است، 
معاونت نظارت سعی كرده است براساس استانداردها و رويه های كمیته بال عمل كند. برای مثال نظارت 
در محل3 و خارج از محل4 اآلن به صورت حداقلی انجام می شود. بانک مركزی به اين سمت حركت 
به يکديگر نزديک و  نظارتی را  بازوی  اين دو  تنظیم كند و  می كند كه شیوه نامه ها و رويه هايی را 
هماهنگ كند. برای مثال فرم هايی تعريف شده است با نام 28X كه اطالعات تسهیالت افراد مرتبط را 
از بانک ها اخذ می كند.۵ همچنین درخصوص تسهیالت كالن نیز سعی می شود براساس آيین نامه مرتبط 
عمل كند.6 بنابراين شورای پول و اعتبار بدون آن كه ضمانت اجرايی برای مصوباتش وجود داشته باشد، 
برخی مصوبات را منطبق با اصول بال7 مصوب كرده است، ولی اين مصوبات هرگز اجرايی و عملیاتی 
نشده است. لذا تصويب برخی ديگر از آيین نامه ها مانند شناسايی ريسک نقدينگی، ريسک نرخ بهره و 

موارد ديگر كه در اصول كمیته بال آمده است، چندان محلی از اعراب ندارد.
1- برای مثال تبصره )8( قانون برنامه دوم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران مصوب 1373

۲- تصمیمات شورای پول و اعتبار نشان می دهد، اين شورا بارها بر مصوبات خود و در موارد متعدد استثنا زده است. برای مثال اين شورا مجوزهای 
مکرر به بانک ها داده است كه از آيین نامه تسهیالت كالن تخطی كنند.

3- In-site supervision
4- Out-site supervision

مورخ  مرتبط مصوب جلسه 1014  اشخاص  تعهدات  و  تسهیالت  آيین نامه  اجرای  برای  زيرساخت الزم  مركزی  بانک  مسئولین  اذعان  به  5- حتی 
زيرمجموعه  بانک ها هستند. همچنین شناسايی شركت های  اكثر  نهادها سهام دار  برخی  مثال  برای  ندارد.  اعتبار وجود  و  پول  1382/11/2۵ شورای 

بسیاری از نهادها برای شناسايی ذی نفع واحد بدون وجود اطالعات و شفافیت مالی غیرممکن است.
۶- اشاره به آيین نامه تسهیالت و تعهدات كالن مصوب جلسه 1014 مورخ 1382/11/2۵ شورای پول و اعتبار

۷- البته با كاستی های فراوان كه بحث آن فراتر از مقاله حاضر است.
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با توجه به توضیحات فوق، نگارنده اين مقاله هم نظر با يکی از رؤسای كل بانک مركزی است 
كه چنین نهاد نظارتی در ايران اصاًل وجود ندارد. نهادی كه قانون مشخص ندارد، ساختار ندارد، 
استقالل ندارد، اهداف و وظايف و اختیارات آن تعريف نشده است، يعنی اصاًل وجود ندارد. لذا همه 
انتظاری كه از بانک مركزی می رود انتظاری خارج از منطق و غیراصولی است. هرگز وظیفه بانک 
مركزی نظارت بر ريسک نظام بانکی نبوده است و هرگز دولت ها و مقننین به منظور ايجاد يک نهاد 
نظارتی در ايران اقدام نکرده اند؛ بنابراين اولین قدم در اصالح نظام بانکی، تعريف »نهاد نظارتی« در 

يک قانون مشخص و جامع است.
 3. نهاد نظارت بانکی در آمریکا، مالزی، ایتالیا

نظارت بانکی در مالزی زيرنظر بانک مركزی مالزی انجام می شود. بانک مركزی از روش های بسیار 
پیشرفته ی ارزيابی ريسک و ساختار نظارتی مدرن برای تنظیم بازار استفاده می كند. ابزارهای بانک 
مركزی برنامه مفصل نظارت در محل و تحلیل و ارزيابی گسترده خارج از محل از متغیرهای خرد و 
كالن است به نحوی كه به خوبی از اطالعات در محل استفاده می كند. ناظران بانک مركزی به خوبی 
آموزش ديده اند تا بتوانند میزان ريسک و انتظارات از میزان كنترل داخل بانک ها را ارزيابی دقیق و 
معموالً فراتر از استانداردهای بین المللی عمل كنند. اين نهاد نظارتی در تعامل مستقیم با نهادهای نظارتی 

جهانی است و دستورالعمل ها و رويه ها را مکرر در تعامل با نهادهای جهانی بهبود می بخشد.
بخش بانکی كه حدود ۵0% از تأمین مالی و بخش مالی اقتصاد مالزی را شامل می شود دارای 
سرمايه باال و بسیار سودده است. دارايی داخلی بانک ها نزديک به 200% تولید خالص داخلی است 
و بخش بانکداری اسالمی نزديک به 20% بخش بانکی است. پنج بانک بزرگ مالزی نزديک به 
62% از كل دارايی های بانکی را تشکیل می دهند. دارايی های نظام بانکی دارای كیفیت خوبی است 
و میزان وام های معوق تنها 2/7% از كل دارايی ها در سال 2011 است. نزديک به 99/4% از وام های 
به صورت خاص اختصاصی می شوند.  به 1/8% آن ها  نزديک  معوق اختصاصی سازی می شوند كه 
بانک ها دارای سرمايه بسیار خوبی هستند و اگر براساس سرمايه موزون ريسکی و يا براساس نسبت 

سرمايه هسته ای ارزيابی شوند دارای نسبت 18/6% و13/6% به ترتیب هستند.
نظام قانونی در مالزی براساس نظام حقوقی كافمن است كه به نظام رويه قضايی و سابقه قضايی 
هم معروف است. قوانین براساس يک نظام حقوقی واحد كه از بخش های اولی و زيرين تشکیل شده 
است، تنفیذ می شود. نظام حسابداری و خدمات حسابرسی و بازرسی توسعه يافته ای در مالزی وجود 
دارد كه مبنای مطمئن برای افشای مستند اطالعات و ايجاد نظم در بازار است. شركت ها موظف اند 

ترازنامه هايشان را براساس دستورالعمل هیأت استاندارد حسابداری مالزی تنظیم كنند.
با  بانک مركزی دارای قدرت بااليی در كاهش ريسک در مالزی است. بانک مركزی مالزی 
ابزارهای گسترده ای كه دارد می تواند ريسک در بازار اعتباری را كاهش دهد يا از بین ببرد. بانک 
مالزی می تواند برای مثال درصورت وقوع شوک نقدينگی در بازار دخالت كند و به بانک ها در بازار 
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شبانه نقدينگی تزريق كند. يک نهاد درونی در بانک مركزی با نام كمیته ثبات در شبکه ی اعتباری 
به صورت دقیق وظیفه بررسی میزان ريسک در بازار را بر عهده دارد.

اين  ابتدا ذكر  ايتالیا مورد مطالعه قرار می گیرد. در  بانکی در  نهاد نظارت  قانونی  ابعاد  ادامه  در 
اروپا تصمیم  اتحاديه  بانک مركزی  اروپا،  اتحاديه  اخیر در  بحران  از  نکته ضروری است كه پس 
گرفت نهاد نظارتی متمركزی را كه نظارت و مقررات گذاری را بر تمام بانک های اروپايی به صورت 
متمركز انجام دهد، تأسیس كند. در ايتالیا چند نهاد نظارتی وجود دارند كه بر مؤسسات اعتباری 
نظارت می كنند. در اين مقاله تمركز برنهاد نظارت BI است كه بر مؤسسات مالی و اعتباری بانکی 
ايتالیا ازنظر استقالل و جايگاه حرفه ای در مرحله خوبی قرار دارد.  نظارت می كند. بانک مركزی 
بسیاری از مراحل نظارتی در فرايند نظارت و بازبینی متمركز شده است كه از سه مرحله تحلیل بیرون 
از محل ، بازرسی در محل و پايش داده تشکیل شده است. بانک مركزی به نظر می رسد در اعمال 

قدرت و حتی لغو مجوز بانکی توانايی كافی دارد.
بانک مركزی ايتالیا ابزارهای فراوانی برای اخذ تصمیم درخصوص بانک قبل از رسیدن به آستانه 
ورشکستگی دارد. بسیاری از اين مراحل مشابه استانداردهای جهانی است. برای مثال بانک مركزی 
بدون تعلیق مديران می تواند آن ها را در دوره ای موقت، ممنوع كار كند. در اين مدت فرد حق انجام 
هیچ عملیات يا تصمیم گیری بانکی را ندارد. به صورت مشابه بانک مركزی می تواند اداره ای خاص 
)شعبه( را از انجام عملیات بانکی منع كند . البته قانون ايتالیا در مواردی مانند عزل و يا حتی تعلیق 
مديران و اعضای هیأت مديره نقصان دارد . گرچه شايد به دلیل نظارت شديد بانکی هرگز اين مورد 
يا  و  بانک  مالکیت  ساختار  دارايی هايشان،  ديگر  بانک،  مالکین  كامل  است. اطالعات  نشده  الزم 
اطالع تغییر ساختار بايد به بانک مركزی ارسال گردد. تمام مؤسسات مالی و اعتباری اعم از هرگونه 

مؤسسه يا صندوق اعتباری ازنظر ساختاری تحت نظارت واحد بانک مركزی قرار دارند.
می توان  به صورت كل  است.  قرار گرفته  بازبینی  و  مورد اصالح  بارها  آمريکا  در  نظارتی  نظام 
ادعا كرد كه پس از هر بحران كه ربطی به نظام بانکی و واسطه گری داشته باشد نظام نظارتی دچار 
اصالحاتی شده است. برای مثال در بحران سال 2008، قوانین شديدی در آمريکا تحت عنوان داد-

فرانک به تصويب رسیده است كه نظام نظارتی را متحول می كند و تا حدی كاستی هايی كه علت 
به بحران های  قانون گذار  پاسخ  بیان كرد كه  به طوركلی می توان  بودند را برطرف می كنند.  بحران 

مختلف نشان از پويايی سیستم دارد، امری كه در ايران چندان سابقه نداشته است.
بديهی است كه نظام مالی در آمريکا كاماًل و اصالتاً متفاوت از ديگر كشورها است به اين معنا كه 
نظام تأمین مالی در آمريکا كاماًل پیشرفته است و ازنظر بازار سرمايه بسیار خوب توسعه يافته است. 
هم چنین منابع اعتباری بسیار متنوع است درنتیجه نظارت در نظام بانکی صرفاً بخشی از كل نظارت 
تأمین مالی است. به زبان ساده تر به دلیل اينکه بخش زيادی از تأمین مالی در آمريکا از روش های غیر 
بانکی تأمین می شود، اصول كمیته بال لزوماً كل نظام نظارتی آمريکا را نمی تواند پوشش دهد. برای 
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مثال مؤسسات تأمین مالی با ضمانت دولت مركزی، دالل های مسکن و تأمین مالی ايشان برای وام 
رهنی، مؤسسات مالی و اعتباری كوچک محلی قابل ارزيابی در جغرافیای اصول كمیته بال نیستند.

مراكز مختلف نظارتی در آمريکا نظارت بر عملیات بانکی را انجام می دهند و به همین دلیل برای 
بررسی تطابق روال نظارتی در آمريکا با اصول بال ضروری است تا اين مراكز به صورت يکپارچه مورد 
ارزيابی قرار بگیرند. اين مراكز عبارت اند از مؤسسه فدرال بیمه سپرده ها و اداره نظارت بر مؤسسات 
كم هزينه و اداره كنترل كننده ارز بانک مركزی فدرال، بسیاری از اين نهادها به صورت تاريخی و پس 
از بحران های مالی به وجود آمده اند درنتیجه اين گونه نبوده كه يک برنامه ی واحد تصمیم گرفته باشد 
مراكز متعدد به وجود بیايد. گرچه اصول بال درخصوص ساختار عملیاتی ساكت است اما ازنظر نظارتی 
همین تعدد مراكز يکی از ضعف های نهاد نظارتی آمريکا است. تعدد اين مراكز به نحوی است كه 
در بحران 2007 هیچ كدام از نهادهای فوق مسئولیت خود را نظارت بر ابزارهای مشتقه نمی دانست 
مثال ديگر  تأسیس شده است.  نهاد جديدی  و  نداشت  معامالت وجود  از  نوع  اين  بر  نظارتی  لذا  و 
تأسیس مهم ترين نهاد نظارتی يعنی مؤسسه فدرال بیمه ی سپرده هاست كه در سال 1912 و پس از حمله 

سپرده گذاران به بانک ها و ورشکستگی بسیار بزرگ در آمريکا به وجود آمد.
كه  مواردی  در  مگر  سه كشور  هر  كه  می دهد  نشان  فوق  سه كشور  در  نظارتی  نهاد  مطالعه ی 
به صورت تاريخی و ساختاری امکان همگرايی با اصول كمیته بال موجود نبوده است، كاماًل قوانین 
بانکی و ساختار نظارتی خود را براساس اين اصول تبیین كرده اند؛ به عبارت ديگر، اصول كمیته بال 
راهنما برای تدوين قوانین بانکی است كه به صورت يکنواخت در كشورهای مختلف آزمايش و البته 
پیاده سازی شده است. در مقايسه با ايران كه هرگز انطباق قوانین ايران با اصول كمیته بال انجام نشده 
است، اين كشورها هر پنج سال يک بار يک گروه بین المللی را استخدام می كنند تا انطباق عملکرد 
و قوانینشان را با اصول كمیته بال ارزيابی كنند. گزارش های اين ارزيابی ها نشان می دهد اين كشورها 
پس از هر ارزيابی مقررات خود را اصالح كرده اند و سعی كرده اند هرچه بیشتر به اصول كمیته بال 

نزديک شوند.
 4. تطابق نهاد نظارت بانکی در ایران با اصول کمیته بال

اصول كمیته بال در دو دهه اخیر توسعه يافته اند و حداقل سه بار اصالحات اساسی شده اند. آن چه 
بديهی است خطوط اصلی كمیته بال، در تمام ويرايش های موجود كمیته يکسان است لذا چندان 
اهمیتی ندارد نهاد نظارتی در ايران با كدام يک از ويرايش های اين اصول سنجیده شود. در اين مقاله 
»نهاد نظارت بانکی« در ايران با بال 2 كه شامل 2۵ اصل است سنجیده می شود.1 در ابتدا ذكر اين 
نکته ضروری است كه بسیاری از مقايسه ها قیاس مع الفارق است به همان دلیلی كه اصاًل نهاد نظارتی 

در ايران وجود ندارد.
1- بال 3 دارای 29 اصل است ولی همان گونه كه ذكر شد محتوای اصول و راهنماهای اصلی برای منظور مقايسه آن با ايران چندان تفاوتی ندارند. 
دلیل اين كه قوانین ايران با اصول كمیته بال 2 سنجیده شده است آن است كه تقريباً اصول بال 2 برای كلیه كشورهای دنیا مورد سنجش قرار گرفته 

است و لذا اين سنجش می تواند در مقام مقايسه مفید باشد.
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يکی از مهم ترين اصول كمیته بال، اصل اول است كه اهداف را بیان می كند. در ماده 10 و بند 
الف اين ماده در قانون پولی و بانکی كشور مصوب 13۵1/4/18 آمده است:

كلی  سیاست  براساس  اعتباری  و  پولی  سیاست  اجرای  و  تنظیم  مسئول  ايرانی  مركزی   بانک 
اقتصادی كشور می باشد؛ و هدف بانک مركزی ايران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل 

مبادالت بازرگانی و كمک به رشد اقتصادی كشور است.
در قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 1383/10/22 نیز اشاره ای به اهداف »نهاد نظارت 
بانک ها و  بر  بانکی كشور »نظارت  قانون پولی و  بانکی« نشده است. درعین حال براساس ماده 11 
است  بديهی  بنابراين  است؛  مركزی  بانک  عهده ی  بر  قانون«  اين  مقررات  طبق  اعتباری  مؤسسات 
نهادی  بلکه چنین  است  نشده  تعريف  نه تنها  بانکی  نظارت  نهاد  اوالً هدف  قوانین موجود  براساس 
وجود ندارد. نظارتی كه در قانون پولی و بانکی از آن سخن به میان آمده است نظارت بر بانک ها 
نشانه  نیز  پولی   متشکل   غیر  بازار  تنظیم   قانون    2 ماده  است.  پولی  سیاست های  اجرای  درخصوص 
ديگری است كه منظور از نظارت صرفاً مصوبات شورای پول و اعتبار بوده است. لذا در هیچ كجای 

قوانین موجود اشاره ای به نظارت از جنس نظارت ريسک نشده است.
اصل دوم بیان می كند كه اختیارات و وظايف نهاد نظارتی بايد در قانون تصريح شده باشد. در 
اين خصوص نیز نقصان وجود دارد. گرچه بانک مركزی بنابر ماده 14 قانون پولی و بانکی كشور 
می تواند »محدود كردن بانک ها به انجام يک يا چند نوع از فعالیت های مربوط به طور موقت يا دايم« 
را انجام دهد، اما در ماده 44 همین قانون اشاره شده است كه »ممنوع ساختن بانک يا مؤسسه اعتباری 
غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت يا دايم« تنها با حکم هیأت انتظامی بانک ها قابل 
اجرا است؛ به عبارت ديگر گرچه موارد محدودی مانند آن چه در فوق اشاره شده است در قانون، 
اختیار به بانک مركزی داده است، اما چون نظارت بر ريسک جزء اهداف نظارتی نیست، بعید است 

از اين ابزار بتوان برای كاهش ريسک بانکی استفاده كرد.
اصل سوم درخصوص صدور مجوزهای بانکی است كه براساس ماده 30 قانون پولی و بانکی 
اعتبار و  و  پول  به وسیله ی شورای  اساسنامه آن  به تصويب  ايران مؤكول  بانک در  »تأسیس  كشور 
صدور اجازه از طرف بانک مركزی ج.ا.ايران است.« بنابراين گرچه قانون ايران شرايط را اعم از 
اهلیت به وضوح تعیین نکرده است ولی اگر شورای پول و اعتبار بتواند مستقل و درست عمل كند ، 
می تواند جلوی مجوزهای نامربوط را بگیرد. اصل پنجم بیان می كند كه نهاد نظارتی می تواند هرگونه 
انتقال  بررسی كند و درخواست چنین  را  مالکین  يا جابه جايی  و  ادغام  انتقال عمده سهم، فروش، 
سهمی را رد كند. متأسفانه مشابه ديگر موارد چنین اختیاری به نهاد نظارتی ايران كه بانک مركزی 
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و شورای پول و اعتبار است، داده نشده است. اصل ششم درخصوص كفايت سرمايه است، گرچه 
آيین نامه اين اصل به رغم برخی كاستی ها وجود دارد، ولی اين آيین نامه كه ساده تر از اصول بال است 

نیز به داليلی كه شرح داده شد، رعايت نمی شود.
اصل نهم نیز درمورد ذخیره گیری برای وام های مشکوک الوصول است كه به رغم دستورالعمل های 
شورای پول و اعتبار به داليل قوانین متضاد مجلس و تسهیالت تکلیفی رعايت نمی شود. ديگر اصول 
نیز مشابه است. برای مثال اصل دهم كه درخصوص اطمینان نهاد نظارتی درخصوص كنترل ريسک 
وام های كالن است، وقتی آيین نامه تعهدات كالن رعايت نمی شود، چگونه می توان انتظار داشت، 
به  كه  يازدهم  اصل  درخصوص  مصداق  همین  دقیقاً  شود.  رعايت  آن  ريسک  سنجش  جنبه های 

موضوع وام های مرتبط می پردازد صادق است.
اصل 12 بیان می دارد كه بانک ها بايد ريسک كشوری و انتقال ريسک را در فرايندهای نظارتی 
خود ببینند كه بديهی است مانند ديگر اصول نظارت بر ريسک نه در قوانین ايران وجود دارد و نه 
بازار  قوانین ريسک  اين اصل است. همان گونه كه اشاره شد  بر  يا نظارت  شخصی مسئول اجرا و 
در ايران حتی آيین نامه مشخصی ندارد لذا از اصل 13 كه ناظر بر نحوه ی مديريت بانک ها بر تأثیر 
ريسک بازار بر سبد آن ها است و اصل 14 كه درخصوص ريسک نقدينگی است و اصل 1۵ كه 
درخصوص ريسک عملیات است و اصل 16 كه درخصوص ريسک نرخ بهره است و اصل 17 كه 

درخصوص دفاتر نظارت ريسک در هر بانک است، كاماًل چشم پوشی شده است.
اصول كمیته بال اشاره می كند كه برخی از جرايم و سوءاستفاده از عملیات بانکی در كسب وكار 
بايد رويه  به همین دلیل اصل 18 می گويد: بانک ها  ببرد،  باال  بانک را  غیرقانونی می تواند ريسک 
مشخص و آموزش مشخص برای پرسنل خود در اين راستا داشته باشند. اصل 19 نیز درخصوص 
روابط بین بانکی و چارچوب همکاری بین بانک ها درجهت كنترل ريسک است. اين اصول نیز در 

ايران چندان رعايت نمی شوند.
اصل 20 درخصوص نحوه ی عملیات نظارت است كه بايد در محل و خارج  از  محل باشد. در 
ايران هر دو اين نظارت ها انجام می شود، ولی كیفیت خوبی ندارند و اآلن در مراحل اولیه يادگیری 
البته شکل همکاری اين دو قسم نظارت با يکديگر هستیم. اصل 21  نحوه اجرای اين نظارت ها و 
بیان می كند كه نظام گزارش گیری بايد هدفمند، دقیق و مبتنی بر تحلیل و آمار مشخص باشد. اين 
گزارش ها گرچه جسته گريخته در ايران تعريف شده است، ولی بر كیفیت حتی گزارش های موجود 
و البته كیفیت نظارت خارج از محل ابهام جدی وجود دارد. اصل 22 درخصوص حسابداری و افشای 
اطالعات مالی است. در اين خصوص میان كارشناسان اختالف وجود داشت. برخی از افراد مورد 
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مصاحبه اظهار می كردند حسابرسی در ايران برای بانک ها حداقل استانداردهای الزم را دارد. گروه 
برای بانک ها به دلیل عدم حسابرسی تخصصی  ايران مخصوصاً  دوم اشاره می كردند حسابرسی در 
دارای اشکال اساسی است. مطالعه حداقل يک مورد گزارش حسابرسی بانکی در ايران و مقايسه 
بخش ها حتی  بقیه  مانند  نیز  داد حسابرسان  نشان  آمريکا  در  بانک ها  با گزارش های حسابرسی  آن 
توانايی و يا انگیزه شناسايی دارايی های مشکوک الوصول را ندارند و به واقع سطح كیفی گزارش  های 
حسابرسی بانک ها بسیار نازل است. شاهد آن كه در سال 1394 بانک مركزی حداقل سه حسابرس 

بانک ها را تأيید نکرده و از بانک ها خواسته حسابرس جديد اختیار كنند.
اصل 23 می گويد كه نهاد نظارتی بايد ابزارهای كافی و قوی داشته باشد تا در زمان مناسب دستور 
به اصالح عملکرد بدهد. اين ابزارها بايد بتواند به نهاد نظارت بانکی اختیار دستور به فروش دارايی، 
دستور به خروج سهامداری از سهام داران، دستور به اصالح اساسنامه، دستور به افزايش نسبت های 

احتیاطی، منع عملیات خاص در زمان يا موقعیت خاص را بدهد.
اصل 24 بیان می كند كه نظارت بايد به صورت يکپارچه باشد كه به نظر می رسد اگر هم نظارتی 
بین  نظر می رسد  به  براساس اصل 2۵  و  انجام می شود  بانک مركزی  در  يکپارچه  به صورت  باشد، 
نهاد نظارت بانکی )بانک مركزی( و نهاد نظارت اوراق بهادار )سازمان بورس اوراق بهادار( ارتباط 

درصورت نیاز برقرار است.
البته اين تنها مثال هايی از ابزارهای رايجی بود كه در قوانین نهاد نظارت بانکی كشورهای ديگر 
به  ابزارهای بانک مركزی  به بانک مركزی، مجموعه  می توان ديد. به رغم اعطای برخی اختیارات 

حدی محدود است كه حداقل های تنظیم بازار بانکی را در اختیار ندارد.
برای بررسی تطابق نهاد نظارتی در ايران با اصول كمیته بال، مجموعه ای از 22 سؤال تهیه شد كه 
مفاهیم اساسی موجود در كمیته بال از 2۵ كارشناس اقتصادی سؤال گرديد. كارشناسان اقتصادی 
شامل چهار مسئول بانک مركزی )از مديركل به باال(، 17 استاد دانشگاه، 4 پژوهشگر در حوزه بانکی 
به صورت  به صالحديد كارشناسان  مورد  پنج  در  و  به صورت حضوری  هم  نحوه مصاحبه  بودند.1 
مکتوب انجام شد. خالصه نتايج سؤاالت و پاسخ كارشناسان در جدول 1 به همراه آزمون معناداری 
نتايج ارايه شده است. میانگین بانکی ها عبارت است از میانگین نظرات كارشناسانی كه تجربه فعالیت 

بانکی در بانک مركزی داشته اند و يا صاحب سمت مديريتی در بانک های تجاری بوده اند2:

1- برخی كارشناسان هم زمان نماينده مجلس و استاد دانشگاه و مديران سابق و فعلی پژوهشکده پولی كه هم زمان استاد دانشگاه هستند و دو مديرعامل 
بانک فعلی و سابق هم استاد دانشگاه هستند، يک مديرعامل سابق بانک مركزی، دو وزير اقتصاد سابق و دو استاد دانشگاه نیز خارج از كشور بودند.

۲- به عبارت ديگر برای كارشناسانی كه تجربه كار بانکی داشته اند وزن 1 و برای كارشناسان كه تجربه كار بانکی نداشته اند وزن صفر در نظر گرفته 
شده است. از میان كل 2۵ نفر 10 نفر تجربه كار بانکی داشته اند. البته همه اين 10 نفر به كلیه سؤاالت پاسخ ندادند.
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جدول 1- پاسخ کارشناسان به سؤاالت سنجش عملکرد ساختار نظارت در ایران

 (هابانکی) خطا در رد فرضیه خطا در رد هابانکیمیانگین  میانگین تعداد پاسخ )فرضیات( سؤال
 %0.0 %0.0 %10 %10 23 تعیین هدف نهاد نظارتی در قانون و استقالل 

 %0.0 %0.0 %0 %20 23 بانکی نظارت نیازهایپیش و حضور ملزومات
 %0.0 %0.0 %0 %0 19 سرعت نهاد نظارتی در صدور مجوز و پیگیری تخلفات

 %0.0 %0.4 %10 %35 20 رعایت اهلیت در اعطای مجوز بانکی
 %0.0 %0.0 %10 %20 20 رعایت اصول کفایت سرمایه و ضرایب ریسک

 %16.8 %0.0 %50 %30 22 الوصولمشکوکهای وام هانامهآیینصراحت در 
 %0.0 %0.0 %10 %20 18 الوصولمشکوکهای وامهای نامهآیینرعایت 
 %0.0 %0.8 %10 %30 12 تسهیالت و تعهدات کالن نامهآیینرعایت 
 %0.0 %0.0 %0 %0 17 تسهیالت به افراد مرتبط نامهآیینرعایت 

 %0.0 %20.9 %20 %50 14 تجاری کنظارتی مستقل درون هر باندفاتر 
 %0.0 %6.1 %20 %60 15 25..(و. های مختلف )نقدینگی، ارزریسک نامهوجود آیین

 %0.0 %0.0 %0 %20 15 کفایت ابزارهای نظارت بانکی برای تنظیم بازار
   a  50%a%50 12 مؤثرکارآمدی بازرسی در محل و وجود راهنما و فرم 

   a  50%a%50 11 از محل ارتباط بین بازرسی از محل و خارج
 %3.9 %0.0 %60 %80 16 کارآمدی حسابرسی مستقل و رعایت اصول ریسک

  b  0.0%- %20 19 رعایت نظارت بر ریسک شرعی
  b  22.6%- %50 12 اهمیت نظارت شرعی بر عقود نزد بانک مرکزی
 %6.1 %0.0 %40 %20 15 عملکرد بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی

 

                                                           
 اند.ها را تنظیم نکردهنامهجالب اینجا است که خود مسئولین بانک مرکزی اعالم کردند هنوز این آیین - 25

توضیحات: میانگین برابر تعداد پاسخ های مثبت است. تعداد پاسخ به معنی پاسخ هايی است كه قابل ارزيابی حمايت 

و يا رد است. در بسیاری از پاسخ ها كارشناس مربوطه هردو جنبه منفی و مثبت را اشاره كرده است ولی نظر خود را 

 b .پاسخ ناظران دوپهلو بود كه ناشی از عدم اطالع و يا عدم پاسخ گويی دقیق بود a .به صورت دقیق بیان نکرده  است

خبرگان با تغییر معنای موردنظر مجری، پاسخ به سؤال ديگری را مطرح كردند و لذا آمارگیری مقدور نبود. برای آزمون 

معناداری فرض شده است كه توزيع احتمالی باينومیال است و احتمال درست بودن پاسخ برابر پاسخ میانگین است. با اين 

فرضیات احتمال خطا در رد فرضیه گزارش شده است.

مأخذ: نتايج تحقیق

جدول 1 نتايج اين تحقیق را به وضوح نشان می دهد. براساس نتايج اين تحقیق در رد اين فرضیه كه 
بانک مركزی ايران دارای استقالل است، هیچ خطايی رخ نمی دهد؛ به عبارت ديگر می توان به صورت 
آماری بیان كرد كه ازنظر كارشناسان اين تحقیق بانک مركزی ايران استقالل ندارد. به صورت مشابه 
براساس نظرات كارشناسان اكثر آيین نامه های تنظیم بازار در كشور اجرا نمی شود؛ به عبارت ديگر تحلیل 

نظرات كارشناسان نشان می دهد كه نظارت بانکی در ايران هیچ انطباقی با اصول كمیته بال ندارد.
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تنها مورد استثنا تصريح در آيین نامه تسهیالت مشکوک الوصول است كه براساس نظر كارشناسانی 
ديگر  مثال  دارد.  وجود  مذكور  آيین نامه  در  كافی  صراحت  داشته اند،  فعالیت  بانکی  نظام  در  كه 
حسابرسی مستقل است كه كارشناسان بانکی اظهار كرده اند كه حسابرسی مستقل و دقیق بر دفاتر 
بانکی در ايران وجود دارد. براساس نظرات كارشناسان می توان تطابق نهاد نظارت بانکی در ايران را 

با اصول كمیته بال را در جدول زير خالصه كرد:
جدول 2- جمع بندی تطابق عملکرد نهاد نظارتی با اصول کمیته بال

 درجه تبعیت اصل درجه تبعیت اصل درجه تبعیت اصل درجه تبعیت اصل درجه تبعیت اصل
 متوسط 21 پایین 16 متوسط 11 متوسط 6 پایین 1
 باال 22 پایین 17 پایین 12 پایین 7 پایین 2
 پایین 23 پایین 18 پایین 13 پایین 8 متوسط 3
 باال 24 پایین 19 پایین 14 پایین 9 پایین 4
 متوسط 25 پایین 20 پایین 15 متوسط 10 پایین 5

 
 مأخذ: نتايج تحقیق

 5. ساختار بهینه نهاد نظارت بانکی در ایران
بايد به چند سؤال عمده پاسخ داد. اين سؤاالت مسايلی است كه فراتر از اصول  در اين بخش 
هر  در  احتماالً  و  است  ساكت  اين خصوص  در  بال  كمیته  اصول  به عبارت ديگر  است؛  بال  كمیته 
كشوری بنا بر مقتضیات كشور ممکن است ساختار نهاد نظارت بانکی متفاوت باشد. سؤاالت اساسی 

در تدوين چارچوب حقوقی-اقتصادی نهاد نظارت بانکی عبارت اند از:
 • آيا نهاد نظارتی بايد زيرمجموعه ی بانک مركزی باشد و يا بايد از بانک مركزی هم مستقل باشد؟ 

اگر قرار است مستقل باشد در چه مواردی بايد مستقل باشد؟
 • اعضای شورای نهاد نظارت بانکی چه افرادی بايد باشند و استقالل ايشان چگونه بايد حفظ شود؟

 • نظارت شرعی بر عملیات بانکی براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا )بهره( آيا بايد درون نهاد 
نظارت بانکی باشد و يا مستقل باشد؟ اگر قرار است مستقل باشد در چه جنبه هايی بايد مستقل باشد؟

است؛  شده  تعريف  دولت  نهاد  از  مستقل  پولی  سیاستگذار  جهان،  كشورهای  از  بسیاری  در 
به عبارت ديگر حضور نهاد نظارت بانکی در قالب بانک مركزی خللی بر استقالل نهاد نظارتی ايجاد 
نمی كند؛ اما در ايران كاماًل خالف اين مورد است. در ادامه داليلی بررسی می شوند كه چرا بايد نهاد 

نظارتی مستقل از بانک مركزی باشد:
 • نهاد نظارتی وكیل سپرده گذاران است ولی بانک مركزی مسئول سیاست پولی است؛ به عبارت ديگر 
بانک مركزی ذاتاً وابسته به سیاست های دولت است. گرچه تجربه بحران جهانی اخیر نشان داده است 
كه برای خروج از بحران بانکی برای مثال در آمريکا، هماهنگی سیاست های پولی و سیاست های 
پايین  كه  است  شده  اشاره   2008 سال  بحران  در  مثال  برای  و  است  بحران  از  خروج  كلید  بانکی 
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نگه داشتن نرخ بهره برای مدت طوالنی يکی از عوامل بحران بانکی بوده است؛ بنابراين واقعاً استقالل 
اين دو نهاد ممکن است مقدور نباشد. به رغم اين نکته در ماهیت اين استدالل خدشه ای وارد نمی شود 
عنوان وكیل  به  بانکی  نظارت  نهاد  توسط  لزوماً  دنبال می كند كه  را  پولی هدفی  كه سیاست گذار 

سپرده گذاران دنبال نمی شود.
 • يک عامل اساسی كه باعث می شود هرگز بانک مركزی و سیاست گذار پولی مستقل از دولت 
نشود، درآمدهای نفتی و اثر نوسانی اين درآمدها بر بودجه دولت است. در زمان فزونی درآمدهای 
نفتی، دولت به يک بانک مركزی مطیع نیاز دارد كه دالرهای نفتی را تبديل به ريال كند. بخشی از 
اين تبديل به صورت چاپ پول است كه به تورم می انجامد. بديهی است اگر بانک مركزی مستقل 
اجتناب  به ريال  نفتی  تبديل دالرهای  از پذيرش  بود  اين سیاست ممکن  به دلیل آثار تورم زای  بود 
با چاپ  بانک مركزی  دارد  تمايل  است دولت  نفتی  زمانی كه كاهش درآمدهای  مقابل  در  كند. 
مركزی  بانک  به  وابسته  به شدت  ايران  در  دولت  لذا  كند.  جبران  را  نفتی  درآمدهای  كاهش  پول 
برای هموارسازی درآمدها و مخارج بودجه ای است و به دلیل همین وابستگی هرگز اجازه نمی دهد 
بانک مركزی مستقل شود. لذا اگر نهاد نظارتی به صورت جزئی از بانک مركزی تعريف شود، انتظار 
نمی رود هرگز مستقل شود. ازآنجاكه عملیات نظارتی مستقل از سیاست گذاری پولی است، می توان 
انتظار داشت نهاد مستقل نظارت بانکی خارج از بانک مركزی، مشابه برخی كشورها، تأسیس شود.

 • سؤال اساسی ديگر آن است كه در چه جنبه هايی نهاد نظارتی بايد مستقل باشد. اولین مورد كه 
چرا  سؤال شد  مصاحبه شوندگان  از  يکی  از  كه  زمانی  است.  رأی  در  استقالل  است  اساسی  بسیار 
بانک مركزی مستقل نیست، وی اشاره كرد كه تمام رؤسای كل بانک مركزی به جای اينکه نظام 
پولی و بانکی را مديريت كنند، ناچارند صندلی خود را مديريت كنند وگرنه در كمتر از يک هفته 
جابه جا خواهند شد؛ بنابراين اولین جنبه استقالل آن است كه هیچ فردی نتواند برخالف میل عضو 
شورای نظارت بانکی، وی را بركنار كند.1 بنابراين می توان بندی مشابه »هیچ يک از اعضای نهاد را 
نمی توان برخالف میل او از عضويت در نهاد بركنار كرد« را در قانون گنجاند. از اين منظر چندان 
اهمیتی ندارد اعضای شورای نهاد توسط چه نهادهايی پیشنهاد می شوند، تنها مهم است كه تركیب 

كارشناسی و حرفه ای باشد.
 • ركن ديگر استقالل، بودجه ی مستقل است. به نظر می رسد بودجه نهاد نظارت بانکی بايد مستقل از 
بانک مركزی و دولت باشد. اين نهاد می تواند در ازای صدور مجوز كسب درآمد كند و يا بر روی 
مبادالت بانکی كارمزد دريافت كند. اگر بودجه وابسته به بانک مركزی و يا دولت باشد، در اين 
صورت نهاد ناچار است برای تأمین بودجه تحت تأثیر اين مراكز قرار گیرد. درعین حال ضرورتی 
ندارد نهاد خارج از بانک مركزی باشد. لذا نهاد ازنظر ساختار مستقل نیست و يکی از اركان بانک 
1- تنها نهاد مقررات گذار مستقل در ايران، شورای رقابت است. براساس ماده ۵6 قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی هیچ فردی 
نمی تواند اعضای شورای رقابت را در مدت فعالیتشان برخالف میلش بركنار كند. اين مهم چنان استقاللی در تصمیم گیری به اعضا داده است كه 

مستقل از آن كه توسط چه فردی و يا دستگاهی برای عضويت در شورای رقابت پیشنهاد شده اند، در اتخاذ تصمیمات كاماًل مستقل هستند.
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مركزی است. محل استقرار نهاد و دبیرخانه نهاد نیز در بانک مركزی خواهد بود.
 • پیشنهاد می شود تركیب نهاد عبارت باشد از: يک نماينده مجلس از كمیسیون اقتصادی به انتخاب 
بانک  ريیس كل  پیشنهاد  به  برجسته  بانکی  دو صاحب نظر  ناظر،  عنوان  اسالمی  به  مجلس شورای 
به پیشنهاد وزير امور اقتصادی و  مركزی و حکم ريیس جمهور، دو صاحب نظر اقتصادی برجسته 
دارايی و حکم ريیس جمهور، يک حسابرس برجسته به انتخاب جامعه حسابداران رسمی، يک نفر 

از كانون بانکداران، قائم مقام بانک مركزی
معنای  دقیق  تشريح  كه  دارد  وجود  اساسی  سؤال  يک  شرعی  عملیات  بر  نظارت  درخصوص 
اصطالح نظارت شرعی است. يکی از داليلی كه به عنوان نظارت ريسک بانک ها ذكر می شود آن 
كل  ورشکستگی  باعث  می تواند  كوچک  بانک  يک  مخاطره آمیز  رفتار  و  ورشکستگی  كه  است 
نهاد نظارتی وجود داشته باشد كه مانع  به همین دلیل ضروری است  بانکی يک كشور شود.  نظام 
شرايط  اين  در  كند.  جلوگیری  بانکی  بحران  شیوع  از  و  شود  بانک  يک  حتی  مخاطره آمیز  رفتار 
سپرده گذاران به نظام بانکی اطمینان پیدا می كنند و دارايی خود را در بانک پس انداز می كنند. حال 

سؤال اساسی آن است كه ارزش افزوده نظارت شرعی چیست؟
در كشورهايی كه نظام دوگانه بانکداری اسالمی در كنار بانکداری معمولی برقرار است، نهاد 
نظارت شرعی بیشتر معنا دارد.1 در اين كشورها نهاد نظارت شرعی تعیین می كند كه كدام مؤسسه ی 
بانکداری را به صورت شرعی انجام می دهند. اين نهادهای نظارتی معموالً در هر  اعتباری عملیات 
بانکی وجود دارند و عالوه بر فرايندها بر نحوه اجرای عملیات بانکداری اسالمی نیز نظارت می كنند. 
براساس گزارش های نهادهای نظارت شرعی، متشرعان تصمیم می گیرند برای عدم ارتکاب به ربا، 
در بانک های اسالمی پس انداز كنند. در چنین نظامی رتبه بندی بانک ها نیز براساس رعايت اصول 
قانون  براساس  بانکی  ايران چون كل نظام  به اطالع عموم می رسد. در  پیدا می كند و  شرعی معنی 
عملیات بدون ربا اداره می شود، موضوع نظارت شرعی نمی تواند توسط هر بانک انجام شود2 بنابراين 
از منظر شرعی  بانک ها  برای رتبه بندی  بانک  از  نظارتی شرعی ديگری خارج  نهاد  ضروری است 

وجود داشته باشد.3

نظام  عملیات  قابل  بانکی  نظام  تنها  اين دو كشور  در  است.  برقرار  بانکی دوگانه  نظام  و سودان جنوبی  ايران  به جز  اسالمی  تمام كشورهای  در   -1
بانکداری اسالمی است. البته اين بحث فراتر از اين مقاله است كه همین محدوديت باعث شده در جنبه های بسیاری بانکداری در ايران و فرايندهای 
آن هیچ شباهتی به بانکداری اسالمی نداشته باشد. شاهد آن كه زمانی كه بانک های ايرانی اقدام به تأسیس شعبه در كشورهای اسالمی ديگر می كنند 
نمی تواند از نهاد نظارت شرعی كشورهای ديگر، استاندارد اسالمی بودن را كسب كنند و شعب بانک های ايرانی در كشورهای ديگر به عنوان بانک 

معمولی فعالیت می كنند.
۲- چراكه هیچ بانک و يا نهادی درون يک بانک اعالم نمی كند غیرشرعی رفتار كرده است. اگر بانکی چنین كند در نظام بانکی ايران خالف قوانین 
عمل كرده است. ولی در مالزی، برای مثال، بانک ها می توانند به سادگی اعالم كنند اين مسايل شرعی را رعايت و موارد ديگری را رعايت نمی كنند 

و مشتريان اختیار دارند به كدام بانک مراجعه كنند.
3- بحث درخصوص ساختار نهاد نظارت شرعی فراتر از اين مقاله است. به صورت خالصه نهاد نظارت شرعی می تواند درون بانک مركزی باشد و يا 
انجمن مستقلی مانند انجمن بانکداری اسالمی ايران باشد. هريک از اين نهادها مزايا و معايبی دارد. برای مثال نهاد نظارت شرعی مستقل از نهاد نظارت 

ريسک درون بانک مركزی می تواند از منظر شرعی نیز مصوبات نهاد نظارت ريسک را تأيید كند.
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نکته اساسی آن است كه نهاد نظارت شرعی كاماًل عملکردی متفاوت و هدفی بلکه عمود بر نهاد 
نظارت ريسک بانکی دارد. برای مثال اطالعات رتبه بندی بانک ها در نظارت شرعی بايد به اطالع 
عموم رسانده شود تا متشرعان براساس اين گزارش ها اقدام به سپرده گذاری كنند. درحالی كه در 
نظارت ريسکی، اطالعات رتبه بندی ريسک1 بانک ها كاماًل محرمانه است. اگر اين اطالعات افشا 
شود می تواند موجب وحشت و ورشکستگی در نظام بانکی شود. از سوی ديگر اين دو نهاد كاماًل 

تخصصی هستند و لذا الزم است مجزا از يکديگر باشند.
بنابراين الزم است يک نهاد نظارت ثبات بانکی كه متولی ريسک در نظام بانکی است تأسیس 
شود و در كنار آن نهاد نظارت شرعی نیز تأسیس شود كه بر فرايند ها، عقود و نحوه ی اجرای اصول 

شرعی نظارت كند. ضروری است بازرسان اين دو نهاد از يکديگر مجزا باشند.
جمع بندی و نتیجه گیری:

و  اختیارات  به دلیل  ندارد.  وجود  ايران  قوانین  در  نظارتی  نهاد  كه  شد  داده  نشان  مقاله  اين  در 
به  و  تدوين  بانکداری  جامع  قانون  است  ضروری  است،  نهاد  اين  نیاز  مورد  كه  اساسی  ابزارهای 
تصويب مجلس برسد. اين قانون بايد مبتنی بر تجربیات كشورهای ديگر و اصول كمیته بال نوشته 
نظارتی در تصمیم گیری و تصويب رويه ها و  نهاد  استقالل  قانون  اين  نکته كلیدی در  اولین  شود. 
آيین نامه ها در نهاد است. همچنین ضروری است در قانون ديده شود كه مجلس نمی تواند قوانینی 
را درخصوص تسهیالت بانکی مصوب كند مگر آن كه نظر مکتوب اين نهاد نظارتی قباًل اخذ شده 
باشد. گرچه تدوين و اجرای اين قانون زمان بر است ولی هرچه سريع تر بايد تدوين اليحه آغاز شود. 
درعین حال برای كوتاه مدت پیشنهاد می شود ماده ای در برنامه ششم توسعه گنجانده شود و تركیب 

فعلی شورای پول و اعتبار اصالح شود و وزرای نامربوط از اين تركیب حذف شوند.
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نگاهی به حسن جریان امور در نظام سالمت ایران براساس 
طبقه بندی نظام های رایج سالمت

دکتر رامین شیردل1
دکتر محمد سعید نوربخش2

دکتر علی اکبر صداقت3

اين مقاله برای حل مشکالت اساسی نظام سالمت، به بررسی نظام های سالمت ممکن، پرداخته و براساس 
آن پیشنهاد هايی استخراج شده است كه می تواند ازطريق سازمان بازرسی كل كشور به سازمان مديريت و 
برنامه ريزی و وزارتخانه های بهداشت و رفاه و همچنین ساير نهادهای تصمیم گیر ارايه شده و در سیاست گذاری 

كالن نظام سالمت مورد استفاده قرار گیرد تا شاهد بهبود متغیر حسن جريان امور در كشور باشیم.
در شرايط فعلی، وضعیت ساختاری نظام سالمت ايران از مدل تركیبی مبتنی بر دولت تبعیت می كند. در 
اين حالت، دولت سیاست گذار و ارايه دهنده خدمات است و بخش عمومی )صندوق های بیمه ای مبتنی بر 
حق بیمه ها( متقاضی خدمات می باشد. ساختار فعلی ايران، از فرضیه سلسله مراتبی تبعیت نمی كند لذا پیشنهاد 
ارايه خدمات سالمت  اگر بخش  است: 1-  متصور  تغییر كند كه چهار حالت  ايران،  نظام سالمت  می شود 
خصوصی سازی شود، به گروه بیمه سالمت اجتماعی سوسیالیستی ملحق خواهد شد كه بیشترين كشورهای 
اوای سی دی در اين گروه قرار دارند و كثرت كشورهای پیشرفته در اين گروه، تأيیدی بر برتر بودن اين مدل 
است. 2- اگر بخش ارايه خدمات به بخش عمومی مانند شهرداری ها واگذار شود نیز مورد تأيید فرضیه ی 
سلسله مراتبی قدرت خواهد بود. 3- اگر تجمیع بیمه ها اتفاق افتاده و به وزارت بهداشت ملحق شوند، مدلی 
افتد و در وزارت رفاه  اتفاق  بیمه ها  انگلستان و برخی كشورهای ديگر خواهد بود. 4- اگر تجمیع  به  شبیه 
قرار گیرند، ازنظر مبنای نظری رتگانگ و همکاران )200۵( شبیه به مدل انگلستان خواهد بود با اين تفاوت 
كه  بیمارستان ها  و  دارد  بهداشت  وزارت  به  نسبت  كمتری  قدرت  رفاه  وزارت  ايران،  نظام سالمت  در  كه 
زيرمجموعه ی وزارت بهداشت هستند از وزارت رفاه قدرتمندتر خواهند بود. درواقع، فرضیه سلسله مراتبی 
قدرت، اعمال نشده است. لذا برای خروج از اين حالت غیرمنطقی، بهتر است هم زمان با تجمیع بیمه ها در 

وزارت رفاه، بیمارستان ها نیز خصوصی سازی شوند يا به بخش عمومی واگذار شوند.
واژگان کلیدی: تسهیالت بانکی، وصول مطالبات، بانک سپه، استان خوزستان

ramin.shirdel@yahoo.com :1- دكتری اقتصاد سالمت از دانشگاه تربیت مدرس- رايانامه
2- معاون بازرسی كل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی كل كشور

3- سربازرس امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی كل كشور
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مقدمه
مطالعه ی متون نظری نشان می دهد طبقه بندی اصلی نظام های سالمت به چهار صورت كلی است 

)بويل، 2011(:
 1- نظام سالمت ملی؛

 2- نظام سالمت اجتماعی؛
 3- نظام سالمت خصوصی؛

 4- نظام سالمت مبتنی بر پرداخت از جیب.
مالی  تأمین  مالی می باشد.  منابع  تأمین  از جنبه ی محل  نظام های سالمت عمدتاً  اين  تقسیم بندی 
نظام های فوق به ترتیب، مالیات ها، حق بیمه های اجتماعی، حق بیمه های بخش خصوصی و پرداخت 
خصوصی  سالمت  نظام  می باشد.   )4 )شماره  آخر  نوع  سالمت،  نظام  مذموم ترين  است.  جیب  از 
)شماره 3( نیز فقط در آمريکا وجود دارد كه مشاهدات، از عدم كارايی آن خبر می دهند. در نظام 
متقاضی خدمات درمانی، خود وزارت  و  انگلستان می باشد عرضه كننده  ملی كه مهد آن  سالمت 
بهداشت است و ناظرين بر آن نیز مجلس و نخست وزير می باشند. مهد نظام سالمت اجتماعی هم 
بیمارستان های دولتی و  بیمه ها متقاضی و  ناظر و متولی است،  آلمان می باشد كه وزارت بهداشت 

خصوصی نیز عرضه كننده ی خدمات درمانی می باشند.
به شرحی كه گذشت، تقسیم بندی فوق، از منظر محل تأمین منابع مالی است. در اين تقسیم بندی، 
بیمه سالمت  نفر عضو  میلیون  تنها10  دارد،  نفر جمعیت  میلیون  ايران حدود 80  اين كه  به  توجه  با 
ايرانیان هستند كه محل تأمین منابع مالی آن ها نیز بودجه عمومی )مالیات( می باشد؛ 70 میلیون نفر 
ولی  است  تركیبی  نظامی  ايران،  نظام سالمت  درواقع  هستند.  بیمه ای  باقیمانده، عضو صندوق های 
تمايل زيادی به سمت نظام سالمت اجتماعی دارد. تقسیم بندی مذكور، صرفاً از بُعد تقاضاكننده ی 
خدمات درمانی می باشد، درحالی كه سه عامل اصلی در هر نظام سالمتی وجود دارد كه عبارت اند از 
قانون گذار )متولی و ناظر(، عرضه كننده و تقاضاكننده ی خدمات درمانی. اگر تقسیم بندی را براساس 
هر سه عامل فوق، انجام دهیم حالت های زيادی پیش می آيد كه هركدام می تواند نشان دهنده ی يک 
نظام سالمت باشند. رتگانگ و همکاران )200۵( تقسیم بندی فوق را انجام داده اند. در ادامه، بوهم و 
 OECD1 همکاران )2013( فرض سلسله مراتب قدرت را بر مدل مذكور اعمال كرده و كشورهای
را براساس آن، گروه بندی كرده اند. تحقیق حاضر، به دنبال پاسخ به اين سؤال است كه ايران جزء 
كدام يک از گروه ها می باشد و برای دستیابی به پاسخ، در بخش بعد، مبانی نظری به عنوان مقدمه ای 
برای طرح استدالل، ارايه شده است. در بخش سوم، گروه بندی كشورهای OECD و در بخش 
چهارم گروه بندی ايران مورد بررسی قرار گرفته و نهايتاً در بخش آخر، نتیجه گیری ارايه شده است.

مبانی نظری
مبتنی بر استنتاج از شواهد موجود  طبقه بندی های انجام شده درباره ی نظام های سالمت، عمدتاً 

1 - سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی )Organisation for Economic Co-operation and Development يا OECD( سازمانی 
است بین المللی، دارای 34 عضو، كه اعضای آن متعهد به اصول دموكراسی و اقتصاد آزاد هستند. اين سازمان به تعبیری عمده ترين سازمان بین المللی 

تصمیم گیرنده ی اقتصادی است. مقّر اصلی اين سازمان در شهر پاريس است.
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بوده است. به عبارتی با نگاه به نظام سالمت موجود در كشورهای مختلف، آن را طبقه بندی می كردند. 
نتايج  برسیم،  به شواهد  از علم  يعنی  انجام دهیم؛  به جزء  از كل  قیاس  با  را  بتوانیم طبقه بندی  اگر 
قابل اعتمادتری به دست خواهد آمد )ونت1 و همکاران، 2009(. اين خأل گونه شناسی را رتگانگ و 
همکاران )200۵( با توسعه مبانی نظام های سالمت، به دقت توضیح داده اند. اين گونه شناسی، سه بُعد 
را كه نظام سالمت را تحت تأثیر قرار می دهند مورد تجزيه وتحلیل قرار می دهد: تأمین مالی، ارايه 
خدمات و تنظیم نظام. هريک از اين بُعدها می توانند توسط بخش دولتی، اجتماعی يا خصوصی انجام 

شوند؛ كه ازنظر تکنیکی 27 حالت ممکن را مطابق جدول 1 به دست می دهند.
جدول 1- حالت های ممکن نظام های سالمت

 کننده خدماتهیارا کننده مالیتامین کننده نظامتنظیم نوع نظام سالمت ردیف

 دولتی دولتی دولتی خدمات سالمت ملی 1

 اجتماعی دولتی دولتی نظام سالمت ملی غیرانتفاعی 2

 خصوصی دولتی دولتی بیمه سالمت ملی 3

 دولتی اجتماعی دولتی مدل ترکیبی مبتنی بر دولت 4

 دولتی خصوصی دولتی مدل ترکیبی مبتنی بر دولت 5

 دولتی دولتی اجتماعی مدل ترکیبی مبتنی بر دولت 6

 دولتی دولتی خصوصی مدل ترکیبی مبتنی بر دولت 7

 اجتماعی اجتماعی دولتی نظام سالمت اجتماعی سوسیالیستی 8

 اجتماعی دولتی اجتماعی مبتنی بر اجتماعیمدل ترکیبی  9

 دولتی اجتماعی اجتماعی مدل ترکیبی مبتنی بر اجتماعی 10

 اجتماعی اجتماعی اجتماعی نظام سالمت اجتماعی 11

 خصوصی اجتماعی اجتماعی بیمه سالمت اجتماعی 12

 اجتماعی خصوصی اجتماعی مدل ترکیبی مبتنی بر اجتماعی 13

 اجتماعی اجتماعی خصوصی مبتنی بر اجتماعیمدل ترکیبی  14

 خصوصی خصوصی دولتی نظام سالمت خصوصی سوسیالیستی 15

 خصوصی دولتی خصوصی مدل ترکیبی مبتنی بر خصوصی 16

 دولتی خصوصی خصوصی مدل ترکیبی مبتنی بر خصوصی 17

 خصوصی خصوصی اجتماعی گرایانهنظام سالمت خصوصی صنف 18

 خصوصی اجتماعی خصوصی مبتنی بر خصوصیمدل ترکیبی  19

 اجتماعی خصوصی خصوصی مدل ترکیبی مبتنی بر خصوصی 20

 خصوصی خصوصی خصوصی نظام سالمت خصوصی 21

 اجتماعی خصوصی دولتی مدل کامالً ترکیبی 22

 دولتی اجتماعی خصوصی بیمه سالمت اجتماعی سوسیالیستی 23

 اجتماعی دولتی خصوصی مدل کامالً ترکیبی 24

 دولتی اجتماعی خصوصی مدل کامالً ترکیبی 25

 خصوصی دولتی اجتماعی مدل کامالً ترکیبی 26

 دولتی خصوصی اجتماعی مدل کامالً ترکیبی 27

 
مأخذ: رتگانگ و همکاران )200۵(

1- Wendt
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بوهم و همکاران )2009( ثابت می كنند كه از اين 27 مدل سالمت، منطقاً انتظار می رود 10 نوع، 
نظام  بُعد  سه  میان  قدرت«  »سلسله مراتب  وجود  بر  مبتنی  آن ها  بحث  بیفتد.  اتفاق  واقعی  دنیای  در 
سالمت به صورت زير می باشد: 1- تنظیم نظام، 2- تأمین مالی و 3- ارايه خدمات. به عبارت ديگر، 
تنظیم نظام )قانون گذاری( بر دو بُعد ديگر ترجیح دارد و تأمین مالی نیز بر ارايه خدمات، به همان 
ترتیب در میان عوامل نظام نیز، سلسله مراتب زير وجود دارد: 1- دولت، 2- اجتماع )بخش عمومی( 
نقش  باالترين  سلسله مراتبی،  ازنظر  كه  غالب  بازيگر  می كنند  فرض  آن ها  بخش خصوصی.   -3 و 
تقسیم  براساس  می كند.  و حتی محدود  تعیین  را  هستند(  مغلوب  )كه  بقیه  فعالیت  دامنه ی  دارد  را 
دولت  برای  نمی توانند  خصوصی  بخش  و  عمومی(  )بخش  جامعه  هیچ گاه  قدرت،  سلسله مراتبی 
قانون گذاری )تنظیم نظام( انجام دهند و بخش خصوصی نیز برای بخش عمومی نمی تواند اين كار را 
انجام دهد. لذا تمام حالت هايی كه اين اصل سلسله مراتبی را نقض می كنند از لیست حاالت ممکن، 
خارج می شوند و درنهايت 10 حالت باقی می ماند كه در دنیای واقعی می توانند اتفاق بیفتند. نمودار 

 زير، 10 حالت ممکن برای نظام های سالمت را نشان می دهد:

)مأخذ: بوهم و همکاران، 2013(

و  عوامل  به  دقیق تر  نگاهی  می آيد،  پی  از  آن چه  در  سلسله مراتبی،  ادعای  شدن  روشن  برای 
ابعاد نظام سالمت خواهیم داشت: بُعد تنظیم نظام، می تواند تعامالت میان آژانس های تأمین مالی، 
عرضه كنندگان خدمت و حتی ذی نفعان ديگر را تعیین كند )رتگانگ و همکاران، 200۵(. با اين 
دسته بندی بازيگران، 6 هدف تنظیمی به دست می آيد كه در شکل 1 نمايش داده شده است. پوشش، 
نظام تأمین مالی، حق الزحمه ی عرضه كنندگان خدمات، دسترسی عرضه كنندگان به بازارها، دسترسی 
بُعد  به طبقه بندی  )بوهم و همکاران، 2013(. سؤال مربوط  منافع  بسته  به عرضه كنندگان و  بیماران 
تنظیم نظام كه به وجود می آيد عبارت است از: چه كسی اين روابط را تنظیم و بدان نظارت می كند؟ 
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براساس مفاهیم فوق، دولت ممکن است با استفاده از ابزارهايی كه دارد برای تنظیم نظام، هزينه كند 
و بازيگران بخش عمومی ممکن است آن هدف را با قراردادهايی كه می بندند دنبال كنند و يا اين كه 
سازوكارهای بازار به خوبی كار كنند. با در نظر گرفتن اين مفاهیم ايده آل مربوط به تنظیم توسط 
دولت، نهادهای اجتماعی و بازار، ارزش گذاری نظام سالمت درباره شش سؤال مذكور، به دست 

می آيد )بوهم و همکاران، 2013(.
نشان دهنده ی  مالیات عمومی،  مالی پی می گیريم.  تأمین  بُعد  را در  نظام های سالمت  طبقه بندی 
اين است كه  با مالیات عمومی  تأمین مالی  نتايج اصلی  از  تأمین مالی توسط دولت می باشد. يکی 
مشاركت  ديگر،  طیف  در   .)2013 همکاران،  و  )بوهم  نمی كند  ايجاد  كسی  برای  مستقیم  حقوق 
بخش  مخارج  می افتد.  اتفاق  بخش خصوصی  توسط  از جیب  پرداخت های  و  بیمه های خصوصی 
خصوصی، كاماًل مربوط به ريسک های سالمت شخصی است. در بیمه ی خصوصی، موردی با عنوان 
بازپرداختی وجود دارد و به دنبال سود است. بیمه ها سعی می كنند اشخاص را براساس ريسک هايشان 
طبقه بندی كرده و افراد با ريسک كم را بیمه كنند. در مشاركت های بیمه ی اجتماعی نیز، حق بیمه ها 
مالی دولتی،  تأمین  برخالف  تجهیز می شوند.  نظام سالمت،  مالی  تأمین  به  از سود،  باالتر  با هدفی 

مشاركت در بیمه ی اجتماعی و خصوصی، »حق استفاده« ايجاد می كند.
دست آخر، طبقه بندی بُعد ارايه خدمات، به اين صورت است كه می تواند توسط بخش دولتی، 
اوقات، بخش  از  به ذكر است كه گاهی  ارايه شود. الزم  يا بخش خصوصی  نهادهای اجتماعی و 
خصوصی ارايه كننده خدمات، به دنبال حداكثرسازی منافع خود نیست و دنبال اهداف خیريه و انسان 

دوستانه می باشد.
 کننده مالی تأمینی هاان بالقوه و آژانسنفعذیان یا نفعذیتعامالت میان جدول 2- اهداف تنظیم نظام سالمت

 ی سالمت عمومی یا خصوصیهاپوشش: همه یا بخشی از جمعیت در نظام 1
 یا دولتی عمومی بخش خصوصی،مالی:  تأمیننظام  2

 خدمات دهندگانارایهکننده مالی و  تأمینی هاتعامالت میان آژانس
 کندمیخدمات را جبران  دهندگانارایهخدمات: نظام خاصی که  دهندگانارایه الزحمهحق 3
 کننده مالی تأمینی هابهداشتی: دسترسی به آژانس هایمراقبتات بالفعل و بالقوه به بازار خدم دهندگانارایهدسترسی  4

 ان بالفعل و بالقوهنفعذیخدمات و  کنندگانارایهتعامالت میان 
 خدمات: نحوه تحویل خدمات به بیماران دهندگانارایهدسترسی بیماران به  5
 )تکنولوژی درمان، بسته خدمات پایه و غیره( بسته منافع: شامل بسته خدمات پیشنهادی به بیماران است 6

 
مأخذ: بوهم و همکاران )2013(

جدول )2( تأيیدی بر تأثیر مشهود قانون گذار )سیاست گذار نظام سالمت( بر تأمین مالی و ارايه 
خدمات سالمت است. به عبارت ديگر، قانون گذار ازنظر سلسله مراتبی در سطحی باالتر از دو بازيگر 
ديگر قرار دارد. تأمین كننده مالی نیز ازنظر سلسله مراتبی در سطحی باالتر از ارايه كننده خدمات قرار 
دارد؛ چون می تواند در محدوده تعیین شده قانون گذار، تنظیمات ديگری اعمال نموده و بر فعالیت 

ارايه كننده خدمات تأثیر گذارد.

نگاهی به حسن جریان امور در نظام سالمت ایران براساس طبقه بندی نظام های رایج سالمت
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OECD گروه بندی کشورهای
بوهم و همکاران )2013( مطالعه ی جامعی بر روی گروه بندی نظام های سالمت كشورهای عضو

OECD، انجام دادند. نهايتاً مشخص شد نظام سالمت تمامی كشورهای مورد بررسی، در 6 گروه 
جای گرفته اند كه به جز اسلونی، بقیه 29 كشور در میان 10 گروه مورد بررسی قرار دارند. همان طور 
كه ذكر شد اين 10 گروه براساس منطق سلسله مراتبی شناسايی شده اند. به عبارت ديگر، 29 كشور 
OECD نظريه سلسله مراتبی را تأيید می كنند و فقط اسلونی آن را رد می كند. جدول زير توزيع 

كشورها را ازنظر نظام سالمت، در میان گروه ها را نشان می دهد.
جدول 3- طبقه بندی نظام سالمت OECD کشورهای براساس گونه شناسی رتگانگ و همکاران )2005(

 نوع نظام سالمت ردیف
کننده تنظیم

 نظام
کننده مینتأ

 مالی
کننده هارای

 خدمات
 موارد

 دولتی دولتی دولتی خدمات سالمت ملی 1
دانمارک، فنالند، ایسلند، نروژ، سوئد، 

 پرتقال، اسپانیا، بریتانیا

   اجتماعی دولتی دولتی نظام سالمت ملی غیرانتفاعی 2
 ایتالیا استرالیا، کانادا، ایرلند، زالندنو، خصوصی دولتی دولتی بیمه سالمت ملی 3

   دولتی اجتماعی دولتی مدل ترکیبی مبتنی بر دولت 4
   دولتی خصوصی دولتی مدل ترکیبی مبتنی بر دولت 5
   دولتی دولتی اجتماعی مدل ترکیبی مبتنی بر دولت 6
   دولتی دولتی خصوصی مدل ترکیبی مبتنی بر دولت 7
   اجتماعی اجتماعی دولتی نظام سالمت اجتماعی سوسیالیستی 8
   اجتماعی دولتی اجتماعی مدل ترکیبی مبتنی بر اجتماعی 9

 اسلونی دولتی اجتماعی اجتماعی مدل ترکیبی مبتنی بر اجتماعی 10

   اجتماعی اجتماعی اجتماعی نظام سالمت اجتماعی 11
 اتریش، آلمان، لوگزامبورگ، سوییس خصوصی اجتماعی اجتماعی بیمه سالمت اجتماعی 12

   اجتماعی خصوصی اجتماعی مدل ترکیبی مبتنی بر اجتماعی 13
   اجتماعی اجتماعی خصوصی مدل ترکیبی مبتنی بر اجتماعی 14
   خصوصی خصوصی دولتی نظام سالمت خصوصی سوسیالیستی 15
   خصوصی دولتی خصوصی مدل ترکیبی مبتنی بر خصوصی 16
   دولتی خصوصی خصوصی مدل ترکیبی مبتنی بر خصوصی 17

18 
 نظام سالمت خصوصی 

 گرایانهصنف
   خصوصی خصوصی اجتماعی

   خصوصی اجتماعی خصوصی مدل ترکیبی مبتنی بر خصوصی 19
   اجتماعی خصوصی خصوصی مدل ترکیبی مبتنی بر خصوصی 20
 آمریکا خصوصی خصوصی خصوصی نظام سالمت خصوصی 21

   اجتماعی خصوصی دولتی مدل کامالً ترکیبی 22

 دولتی اجتماعی خصوصی بیمه سالمت اجتماعی سوسیالیستی 23
بلژیک، استونی، فرانسه، جمهوری چک، 

مجارستان، هلند، لهستان، اسلواکی، اسراییل، 
 ژاپن، کره

   اجتماعی دولتی خصوصی مدل کامالً ترکیبی 24
   دولتی اجتماعی خصوصی مدل کامالً ترکیبی 25
   خصوصی دولتی اجتماعی مدل کامالً ترکیبی 26
   دولتی خصوصی اجتماعی مدل کامالً ترکیبی 27

مأخذ: بوهم و همکاران )2013( 
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گروه بندی نظام سالمت ایران
ايران، تنظیم نظام بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است به عبارت ديگر  در 
آن چه وجود دارد يک تنظیم دولتی است. از جمعیت 80 میلیون نفری كشور، تنها حدود 10 میلیون 
نفر تحت پوشش بیمه ی سالمت ايرانیان قرار دارند كه به وسیله ی مالیات تأمین مالی می شود و 70 
توسط  مالی عمدتاً  تأمین  يعنی  بیمه های اجتماعی است  از  باقیمانده تحت پوشش يکی  نفر  میلیون 
نهادهای اجتماعی )بخش عمومی( انجام می گیرد. در رابطه با ارايه خدمات نیز، هر سه بخش دولتی، 
خصوصی و اجتماعی، فعالیت می كنند ولی سهم دانشگاه های وزارت بهداشت )دولت( بیشتر از بقیه 
است. به عبارت ديگر با توجه به جداول 1 و 3، ايران در گروه 4 قرار می گیرد كه مدل تركیبی مبتنی 
بر دولت است. به عبارت ديگر نظام سالمت ايران هم گروه با هیچ يک از كشورهای OECD نیست. 
همچنین فرضیه ی سلسله مراتبی در اينجا نقض می شود زيرا بیمارستان ها، دولتی هستند و طبق ساختار 
رتگانگ و همکاران، تحت نظر بیمه های اجتماعی هستند كه قدرت كمتری نسبت به بیمارستان ها 
دارد. اين تضاد باعث ايجاد مشکالتی در نظام سالمت ايران شده است كه بخشی از آن اخیراً قابل 
مشاهده بود؛ وزارت بهداشت در تأخیر به وجود آمده در پرداخت بیمه ها به بیمارستان ها، به صورت 
يک طرفه از بیمارستان ها حمايت می كرد. گر چه ممکن است بیمه ها تا حدودی مقصر باشند ولی 
الزم است سیاست گذار، بی طرفی خود را حفظ نموده و تالش كند مسايل نظام سالمت حل شود 
بیمارستان ها  البته رفتارهای فوق، ازنظر ساختاری قابل پیش بینی است چون  بیمارستان ها.  نه مسايل 
زيرمجموعه ی وزارت بهداشت هستند و وزارت بهداشت با قید وجود بیمارستان های تابعه، نمی تواند 

كاماًل به اعتالی نظام سالمت كشور بیانديشد.
نتیجه گیری و ارایه پیشنهاد

نتايج حاصل از بخش 4 نشان می دهد نظام سالمت ايران از فرضیه ی سلسله مراتبی تبعیت نمی كند. 
با توجه به اين كه استدالل بوهم و همکاران منطقی به نظر می رسد و همچنین 29 كشور از 30 كشور 
OECD دارای نظام سالمت تأيیدكننده فرضیه ی سلسله مراتبی هستند، پیشنهاد می شود نظام سالمت 
ايران تغییر پیدا كرده و به يکی از حالت های تأيیدكننده فرضیه سلسله مراتبی تبديل شود. با فرض 

اينکه وزارت بهداشت، قانون گذار باقی بماند، برای حل اين مشکل 4 روش وجود دارد:
1- اگر بخش ارايه خدمات سالمت خصوصی سازی شود، نظام سالمت ايران، به گروه بیمه ی 
سالمت اجتماعی سوسیالیستی ملحق خواهد شد كه بیشترين كشورهای OECD در اين گروه قرار 
دارند )11 كشور ازجمله ژاپن( و كثرت كشورهای پیشرفته ی موجود در اين گروه، تأيیدی بر برتر 
بودن اين مدل است. لذا ازنظر سنجه ای يا بنچماركی، اين تغییر در نظام سالمت می تواند بیشترين 
كارايی را برای نظام سالمت ايران ايجاد كند. 2- همچنین اگر بخش ارايه خدمات به بخش عمومی 
)اجتماعی( مانند شهرداری ها واگذار شود مورد تأيید فرضیه سلسله مراتبی قدرت خواهد بود. البته 
تأيید  نظر  اين  از  و  ندارند  قرار  اين گروه  در   OECD از كشورهای  هیچ يک  است  به ذكر  الزم 
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نمی شود. 3- اگر تجمیع بیمه ها اتفاق افتاده و به وزارت بهداشت ملحق شوند، مدلی شبیه به انگلستان 
و برخی كشورهای ديگر خواهد بود. نظام سالمت 8 كشور او ای سی در اين گروه قرار دارند. 4- 
اگر تجمیع بیمه ها اتفاق افتد و در وزارت رفاه قرار گیرند، ازنظر مبنای نظری رتگانگ و همکاران 
)200۵( شبیه به مدل انگلستان خواهد بود با اين تفاوت كه در نظام سالمت ايران، وزارت رفاه قدرت 
كمتری نسبت به وزارت بهداشت دارد و بیمارستان ها كه زيرمجموعه ی وزارت بهداشت هستند از 
وزارت رفاه قدرتمندتر خواهند بود. درواقع، فرضیه سلسله مراتبی قدرت، اعمال نشده است. لذا برای 
خروج از اين حالِت غیرمنطقی، بهتر است هم زمان با تجمیع بیمه ها در وزارت رفاه، بیمارستان ها نیز 
خصوصی سازی شوند )۵ كشور OECD در اين گروه قرار دارد( يا به بخش اجتماعی )هیچ كدام 

از كشورهای OECD در اين گروه قرار ندارند.( واگذار شوند.
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بررسی نقش آکادمی های ضدفساد در تقویت روند فسادستیزی 
در عرصه ی جهانی: رویکردی نهادگرایانه

دکتر روح األمین سعیدی1

مقاله ی پیش رو به مطالعه ی ماهیت آكادمی های ضدفساد و جايگاه آن ها در عرصه ی اداره گری 
جهانی برای كمک به كنشگران دولتی در راستای طراحی و اجرای موفق برنامه های ضدفساد در 
جوامع متبوع خود می پردازد. نگارنده در اين مجال به دنبال آن است كه از رهگذر بررسی چیستی 
و چگونگی كاركرد آكادمی های ضدفساد در سراسر جهان دريابد اين مؤسسات نوپديد چه نقشی 
در تقويت روند فسادستیزی در عرصه ی جهانی ايفا می كنند. در پاسخ به سؤال مذكور، مدعای مقاله 
در چارچوب نظريه ی نهادگرايی اين است كه امروزه فساد تبديل به يک معضل جهان شمول شده 
نیازمند همکاری  بلکه  نیست  انفرادی ساخته  از كنشگران دولتی به صورت  با آن  كه مقابله ی مؤثر 
میدانِی  نیروهای  پژوهشی،  و  آموزشی  غالب  با صبغه ی  كه  است  و كاركردی  نهادهای تخصصی 
عرصه ی مقابله با فساد را ازطريق باال بردن میزان دانش، تجارب و توانمندی هايشان ياری دهند. اين 
با تدارک كالس ها و كارگاه های آموزشی،  تا  به آكادمی های ضدفساد می كوشند  نهادها موسوم 
جلسات سخنرانی، دوره های توجیهی و تعلیماتِی كوتاه مدت و نیز فراهم كردن بستری برای تعامل 
و تبادل تجربیات مشترک، سطح اطالعات و توانمندی و تخصص نیروهای میدانِی مبارزه با فساد را 
ارتقا بخشند و از اين رهگذر، ضريب موفقیت دولت ها را در مديريت و مهار جريان فساد افزايش 
دهند. نگارنده در پايان می كوشد با مروری بر تعامالت سازمان بازرسی جمهوری اسالمی ايران با 

آكادمی ها و نهادهای ضدفساد بین المللی، پیشنهاد هايی را در اين زمینه ارايه نمايد.
واژگان کلیدی: آکادمی های ضدفساد، نهادگرایی، کارکردگرایی، اداره گری جهانی، 

رهیافت جامع ضدفساد

rooholaminsaeidi@yahoo.com :1- دكترای روابط بین الملل از دانشگاه تهران- رايانامه
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مقدمه
در عصر كنونی مبارزه با فساد و از میان بردن زمینه ها و مظاهر آن يکی از مالک های برجسته ی 
ُحسن اداره گری در دولت های مدرن محسوب می شود و دولتی كه بتواند میزان فساد را در حوزه های 
از  سازد،  را حکم فرما  مديريتی  و  اداری  اقتصادی،  و سالمت  دهد  كاهش  جامعه ی خود  عمومی 
اعتبار و وجاهت باالتری نزد جامعه ی جهانی برخوردار خواهد بود. امروزه كشورهای توسعه يافته 
می كوشند حتی االمکان زمینه ی انجام فعالیت های قانون مند، سالم و رقابتی را در جوامع خود فراهم 
ارتشاء،  قاچاق،  رانت خواری،  همچون  تبه كارانه  و  فاسد  رفتارهای  و  اقدامات  بر  را  راه  و  سازند 
كالهبرداری، اختالس، فرار مالیاتی، واسطه گری، پولشويی، تقلب انتخاباتی و... سد كنند؛ زيرا نیک 
می دانند كه چنین اقدامات مخربی پايه های اقتصادی كشور را به سختی متزلزل می سازد و تبعات 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بسیار وخیمی به همراه دارد. لذا تضمین حركت پیش رونده ی كشور در 
مسیر توسعه ی همه جانبه، مستلزم مقابله ی سازمان يافته با فساد و مظاهر آن است. اهمیت كنترل فساد 
به حدی است كه امروزه برخی نهادهای بین المللی همچون صندوق بین المللی پول در قالب سیاست 
»مشروط سازی«، اعطای تسهیالت مالی به كشورهای متقاضی را به اتخاذ تمهیدات ضدفساد توسط 

آن ها منوط می سازند.
در مقابل، دولت های ضعیف يا ورشکسته كه به خصوص در مناطق كمتر توسعه يافته ی آسیا و 
آفريقا حضور دارند، عمیقاً مبتال به انواع فسادهای اقتصادی و سیاسی هستند و همین معضل، منجر 
نهادينه شده  به سطوح باالی توسعه يافتگی شده است. فساد  نیل  از  ناتوانی آن ها  به كژكاركردی و 
جامعه،  دوقطبی شدن  طبقاتی،  افزايش شکاف  اقتصادی،  نظام  ناكارآمدی  موجب  جوامع  اين   در 
قانون گريزی و فقدان عدالت اجتماعی گرديده و به افزايش نارضايتی عمومی و روی آوردن مردم 
به فراسوی مرزها دامن  افراطی گری و مهاجرت  بزهکارانه،  نافرمانی مدنی، رفتارهای  به خشونت، 

می زند. لذا برای خالصی از اين نابسامانی ها هیچ گريزی از مبارزه ی فراگیر با فساد نیست.
البته امروزه به دلیل فزونی يافتن مسايل و معضالت پیشروی كشورها و تخصصی شدن و كاركردی 
به دريافت كمک  ندارد و عمیقاً  را  اين مسايل  تدبیر همه ی  توان  به تنهايی  شدن آن ها، يک دولت 
چه از سوی ساير دولت ها و چه از طرف نهادهای غیردولتی مانند سازمان های بین المللی يا سمت ها 
نیازمند است. ازاين رو دولت ها الجرم بخشی از اختیارات خود را در برخی حوزه های كاركردی به 
موجوديت های غیردولتی نظیر گروه ها و شركت ها وانهاده اند تا به نیابت از آن ها درمورد مسايل مطرح 
در اين حوزه ها بحث و تصمیم گیری كنند. لذا امروزه مسأله ی »اداره گری جهانی« به میان آمده است كه 
در چارچوب آن انبوهی از كنشگران دولتی و غیردولتی برای مقابله با معضالت مشتركی مانند آلودگی 

محیط زيست، تروريسم، قاچاق مواد مخدر، ايدز، فساد و غیره با يکديگر تشريک مساعی می كنند.
كنشگری  با  تخصصی  بین المللِی  و  ملی  نهاد  ده ها  حاضر  درحال  فساد  با  مقابله  درزمینه ی 
و  شیوه ها  روی  بر  ويژه  به صورت  كه  است  شده  تشکیل  غیردولتی  و  دولتی  موجوديت های 
تبادل  و  عملی  و  نظری  مختلف  اقدامات  انجام  با  و  تمركزيافته اند  فساد  با  مقابله  راهکارهای 
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درنتیجه،  می رسانند.  ياری  خطیر  امر  اين  تحقق  راستای  در  دولت ها  به  تجربیات،  و  ديدگاه ها 
بدون  ضدفساد،  تخصصی  تشکل های  با  همکاری  و  مناسب  فرصت  اين  از  دولت ها  استفاده ی 
همکاری  بخشد.  ارتقا  چشمگیری  نحو  به  را  مقابله ای  برنامه های  موفقیت  ضريب  می تواند  شک 
انتقال  برای  را  مناسبی  بستر  كه  است  اهمیت  حائز  حیث  اين  از  ويژه  به  ضدفساد  نهادهای  با 
از  را  دولت ها  و  می سازد  فراهم  جهان  نقاط  ساير  در  شده  امتحان  روش های  و  الگوها  تجربیات، 
آموزشی  شیوه های  يقیناً  می كند.  بی نیاز  صفر  نقطه ی  از  فساد  با  مقابله  راه  پیمودن  و  آزمون وخطا 
را  خود  جوامع  در  فساد  میزان  موفقیت  با  توانسته اند  كه  كشورهايی  عملیاتی  راهبردهای   و 
به نحو چشمگیری كاهش دهند، رهنمودهای ارزشمندی را در اختیار كشورهايی قرار خواهد داد كه 

تازه در ابتدا يا میانه ی مسیر صعب العبور فسادستیزی هستند.
طبعاً جمهوری اسالمی ايران نیز به عنوان يک كشور درحال توسعه از اين قاعده مستثنا نیست. نهادهای 
نظارتی و قضايی جمهوری اسالمی ايران برای مقابله ی اثربخش با فساد و افزايش سالمت اداری بايد 
و  و متخصصان  باشند  داشته  اختیار  ابزارها و شیوه های ضدفساد در  از روزآمدترين  پشتوانه ای غنی 
كارشناسان مجّربی را در اين راستا تربیت نمايند. آن ها همچنین احتیاج مبرمی به برقراری تعامالت 
تبادل  به منظور  آكادمی های ضدفساد  ويژه  به  ساير كشورها  در  مشابه  نهادهای  با  مستمر  و  گسترده 
ديدگاه ها و تجربیات دارند. تنها از رهگذر اين تعامالت است كه نقاط ضعف برنامه های فسادستیزی، 

داليل بروز آن ها و راه حل های ممکن بر مسئوالن و برنامه ريزاِنِ امر مکشوف می گردد.
مقاله ی حاضر برمبنای همین دغدغه می كوشد تا با بررسی تطبیقی عملکرد نهادها و آكادمی های 
تخصصی و پیشرفته ی ضدفساد در نقاط مختلف جهان و نیز مطالعه ی اكتشافی الگوهای آموزشی 
و عملیاتی آنان، الگويی كاربردی را برای انجام اقدامات مشابه در اختیار نهادهای ذی ربط به ويژه 
سازمان بازرسی كل كشور قرار دهد. اين مقاله از لحاظ نظری در چارچوب تئوری نهادگرايی قرار 

دارد و با روش توصیفی ـ تحلیلی به رشته ی تحرير درآمده است.
1. چارچوب نظری: رویکرد نهادگرایی

اين مقاله از لحاظ نظری در چارچوب نظريه ی نهادگرايی لیبرالـ  ازنظريات برجسته ی علم روابط 
بین الملل كه به بهترين نحو می تواند تبیین كننده ی كنشگری سازمان های بین المللِی دولتی و غیردولتی 
در بستر نوين اداره گری جهانی باشدـ  انجام میپذيرد. دلیل انتخاب نظريه ی مذكور اين است كه نگارنده 
 برای تبیین نقش آكادمی های ضدفساد در عرصه ی اداره گری جهانی و نحوه ی كمک رسانی آن ها 
به دولت ها نیازمند يک چارچوب نظری است تا نشان دهد چگونه امروز موجوديت های غیردولتی 
با ورود به صحنه و برعهده گرفتن برخی وظايف و نقش های كاركردی كه تا چندی پیش دولت ها 
براساس  شتافته اند.  امور جهان  بهتر  مديريت  برای  ناكارآمد  ياری دولت های  به  بودند،  آن  مجری 
دولت ها  كه  است  آمده  پديد  موضوعات جديدي  و  مسايل  كنوني  عصر  در  نهادگرايی،  نظريه ی 
و  فساد  مانند  مسايل  اين گونه  به  پرداختن  مي توان  لذا  و  برنمي آيند  آن ها  تدبیر  پس  از  تنهايي  به 
حل وفصل آن ها را به نهادهاي بین المللي واگذار نمود يا از ظرفیت اين نهادهای تخصصی برای رفع 
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مؤثرتر مشکالت استفاده كرد كه آكادمی های ضدفساد در اين ُزمره هستند. بنابراين نگارنده پس 
از معرفی و تشريح اجمالی نظريه ی نهادگرايی، با استفاده از ظرفیت تبیینی آن به بررسی نهادهای 
بین المللی و نقش آن ها در عرصه ی اداره گری جهانی خواهد پرداخت و سپس موضوع فساد را به 

عنوان معضلی جهانی و نقش نهادهای بین المللی را در مقابله با آن مورد توجه قرار خواهد داد. 
1 ـ 1. تبیین نظریه نهادگرایی لیبرال1 

مطالعات  و   19۵0 و   1940 دهه هاي  در  كاركردگرا  همگرايِي  تحقیقات  به  نظريه  اين  ريشه ی 
همگرايي منطقه اي در دهه ی 1960 برمي گردد. در دهه 1940 برخي از صاحب نظران لیبرال ضمن 
تأكید بر امکان پذيرِي همکاري با محوريت نهادهاي بین المللي معتقد بودند در عصر كنوني مسايل 
لذا  تنهايي از پس تدبیر آن ها برنمي آيند و  به  و موضوعات جديدي ُرخ نموده است كه دولت ها 
نشان  خود  مطالعات  در  لیبرال ها  كرد.  واگذار  بین المللي  نهادهاي  به  را  مسايل  اين گونه  مي توان 
وانهادن  و  مستقل  دولت هاي  منابع  انباشتِن  روی هم  پیشرفت،  و  صلح  به  رسیدن  راه  كه  مي دادند 
بخشي از حاكمیت   ملي به منظور ايجاد يکپارچگي و همگرايي2 است. همگرايی را می توان به عنوان 
فرايندی تعريف كرد كه طی آن واحدهای سیاسی در چارچوب های ملی جداگانه متقاعد می شوند 
به هدف های مشترک صرف نظر  برای رسیدن  تام خويش  اقتدار  اِعمال  از  داوطلبانه  به صورت  كه 
كرده، وفاداری ها و انتظارات خود را معطوف به يک قدرت فوق ملی نمايند كه نهادهايش دارای 

.)Griffiths et al. 2009: 92 صالحیت بر دولت های ملی موجود هستند )قوام، 1383: 246؛
اين تفکرات، روند نُضج نظريه ی همگرايي در اروپا و نظريه ی كثرت گرايي در اياالت متحده را 
سرعت بخشید و چالش عمده اي براي نظريه ی واقع گرايی ايجاد كرد. ديويد میتراني3 از برجستگان 
ايده ی همگرايی و يکپارچگي به شمار مي آيد. وي همکاري هاي فراملي را براي حل مسايل مشترک 
ضروري مي داند و معتقد است وقتي دولت ها در فرايند يکپارچگي درگیر شوند، هزينه ی دور ماندن 
از اين فرايند براي آن هايي كه از همکاري امتناع مي ورزند، رو به فزوني خواهد گذاشت. همچنین 
منافع و امکاناتی كه دولت ها از رهگذر ورود به گردونه ی همگرايی كسب می كنند، در حکم عامل 
انگیزه بخش به آنان برای تداوم همکاری ها خواهد بود. آثار نويسندگاني همچون میتراني و ارنست 
هاس4 كه بر منافع مثبِت ناشي از همکاري و نقش نهادهاي بین المللي و منطقه اي تأكید مي ورزيدند، 
نیروي محرک مهمي را براي تعامل تنگاتنگ میان كشورهاي اروپايي به ويژه با ايجاد جامعه ی اروپايي 
زغال سنگ و فوالد در سال 19۵2 به وجود آورد. طبق فرضیه ی میتراني، همکاري در بخش انرژي ، 
دولت ها را دلگرم ساخت تا طرح هاي آينده نگرانه ی بیشتري را براي جامعه ی اقتصادي اروپا پي بگیرند 
و  بین المللي  نهادهاي  هاس  ارنست  مانند  محققاني  ازنظر  متجلي گشت.  ُرم  معاهده ی  19۵6  در  كه 
1- Liberal Institutionalism
2- integration
3- David Mitrany
4- Ernest Hass
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منطقه اي، همتاي ضرورِي دولت هاي مستقلي هستند كه ظرفیتشان براي ادامه ی هدف هاي رفاهي رو به 
.)Thompson, 1980: 202-215 كاهش گذاشته است )قوام، 1383: 349؛

مانند  كاركردگرايانی  می آيد.  میان  به  نیز  كاركردگرايی1  موضوع  مباحث،  اين  چارچوب  در 
كه  غیرسیاسی  تکنیکِی  ـ  تخصصی  مسايل  و  فنی  نیازهای  از  بسیاری  انجام  بودند  معتقد  میترانی 
و  برنمی آيد  ملی  در سطح محدود  دولت ها  از عهده ی  است،  مطرح شده  امروز  مدرن  در جوامع 
تحقق آن ها را بايد در ورای مرزهای ملی ازطريق همکاری گسترده ی دولت ها در قالب نهادهای 
بین المللی جست وجو كرد. طبق نظر كاركردگرايان، متخصصان فنی به جای ديپلمات های حرفه ای 
يعنی  پیوندهای تشريک مساعی در آن سوی مرزهای ملی محسوب می شوند؛  ايجاد  بهترين عوامل 
»متخصصین می توانند برای حل مشکالت مشترک در عرصه های مختلف كاركردی نظیر حمل ونقل، 

ارتباطات، مباحث مالی و... تدابیری اتخاذ كنند« )جکسون و سورنسون، 138۵: 1۵0(.
نظام های  فزاينده ی  »پیچیدگی  می نويسند:  میترانی  از  نقل  به  زمینه  اين  در  فالتزگراف  و  دوئرتی 
حکومتی، وظايف اساساً فنی و غیرسیاسی حکومت ها را بسیار افزايش داده است. اين وظايف نه تنها 
باعث ايجاد نیاز به متخصصینی كاماًل كارآزموده در سطح ملی شده اند، بلکه در سطح بین المللی هم 
مسايلی اساساً فنی را به وجود آورده اند كه حل آن ها مستلزم همکاری فن شناسان و نه نخبگان سیاسی 
است. گفته می شود كه افزايش اهمیت مسايل فنی در قرن بیستم ايجاد چارچوب هايی برای همکاری 
را ضروری ساخته است. می توان پیش بینی نمود كه با افزايش وسعت و اهمیت مسايل فنی بشر، شمار و 

قلمرو اين سازمان های كاركردی هم افزايش يابد« )دوئرتی و فالتزگراف، 1390: 666(.
با  دولت ها  از  گروهی  آن  طی  كه  می پنداشتند  فرايندی  را  همگرايی  كاركردگراياْن  درنتیجه 
براساس يک سلسله كاركردهای  بتوانند  تا  مساعی می كنند  اشتراک  بین المللی  يکديگر در سطح 
تکنیکی، منافع فردی و دسته جمعی خود را برآورده سازند. به زعم آن ها مرجع وفاداری مردم جوامع 
 می تواند از دولت های ملی به نهادهای كاركردی منتقل شود زيرا مردم می بینند كه تأمین منافعشان 
به بهترين وجه به ترتیبات نوين ِهمکاری فراملی بستگی دارد. میترانی در اين راستا معتقد به فرضیه ی 
تسری2 بود؛ يعنی چنین میانديشید كه همکارِی موفق و سودمند دولت ها در موضوعات كاركردی 
و فنی و مشاهده ی دستاوردهای آن احتماالً دامنه ی همکاری ها را به سوی حوزه های ديگر ازجمله 

مسايل سیاسی و امنیتی گسترش خواهد داد )قوام، 1383: 2۵0 ـ 248، 349؛ قوام، 1384: 48 ـ 46(.
میترانی با تقسیم سیاست به سیاست باال يا حاد3 )موضوعات نظامی و امنیتی( و سیاست پايین يا 
حوزه ی  از  همگرايی  فرايند  كه  داشت  عقیده  رفاهی(،  و  اجتماعی  اقتصادی،  )موضوعات  ماليم4 
سیاست ماليم آغاز می گردد و امکان همکاری دولت ها در اين حوزه بر سر مسايل كاركردی وجود 
1- Functionalism
2- Spill over
3- High Politics
4- Low Politics
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مديريت  كه  می شود  كاركردی  نهادهايی  موجب شکل گیری  ماليم  سیاست  اساس،  اين  بر  دارد. 
آن را »نخبگان فنی« برعهده دارند. درنتیجه از ديدگاه میترانی و همفکران او ريشه ی همکاری های 
بین المللی را بايد در قلمرو »وابستگی متقابل كاركردی« جست وجو كرد )مشیرزاده، 1386: 62ـ  60(.

نهادگرايان لیبرال كه اغلب از آنان با عنوان تکثرگرايان1 ياد مي شود، ديگر جهان سیاست  را 
همانند سیصد سال پیش، حوزه ی انحصاري دولت ها نمي دانند. يکي از آثار اصلی در اين زمینه 
مانند  بازيگران  ساير  اهمیت  كه  معتقدند  آن ها  است.  ناي3  جوزف  و  كوهین2  رابرت  به  متعلق 
توجه  مورد  بايد  نیز  بین المللي  غیردولتِي  سازمان هاي  و  فراملي  شركت هاي  ذي نفع،  گروه هاي 
قرار گیرد. از منظر آنان تصوير غالب روابط بین الملل، شبکه ی درهم تنیده  ی بازيگران متعددی 
يکديگر  به  بین المللی  نهادهای  چارچوب  در  تعامالتي  مختلِف  مجراهاي  طريق  از  كه  است 
بین المللی را  نهادهای  349(. آن ها   :1383 قوام،  )Dunne, 2001: 169-170؛   متصل شده اند. 
نظیر  بخصوصی  عرصه های  در  دولت ها  اقدامات  بر  ناظر  رويه های  و  قوانین  از  مجموعه ای 
دولتی  بین  همکاری های  فرايند  تسهیل  و  توسعه  موجب  كه  می دانند  دريانوردی  يا  كشتیرانی 
را كاهش  فی مابین  روابط  در  موجود  شفافیت  عدم  و  و سوءظن  ترس  بی اعتمادی،  و  می گردد 

می دهد )جکسون و سورنسون، 138۵: 1۵7 ـ 1۵4(.
درمجموع می توان گفت نظريه ی نهادگرايی نئولیبرال بازيگران را در شبکه ی پیچیده و فراگیِر 
نظام جهاني به مثابه موجوديت هايي عقاليي و منفعت طلب مي انگارد كه منفعت و سود بیشتِر خويش 
را در سايه ی عمل جمعي و همگرايي با يکديگر حول محور نهادهاي بین المللي يافته اند. لذا با طیب 
بتوانند  تا بدين صورت  بین المللی وامي گذارند  به نهادهاي  خاطر بخشي از قدرت و حاكمیتشان را 
نیز از  نهادها  ارتقا بخشند.  ضريب موفقیت خود و سايرين را در يک محیط پیچیده و چندوجهي 
طريق محدوديت هاي ساختاري كه بر رفتار و عملکرد بازيگران تحمیل مي كنند، خط سیِر تصمیمات 
و سیاستگذاري هاي آنان را به جانب نقطه اي واحد سوق داده و نهايتاً امکان نیل به اهداف و منافع 

مشترک را فراهم مي سازند.
1 ـ 2. رویکردی نهادگرایانه به معضل فساد در عصر کنونی

امروزه فرايند جهانی شدن تأثیرات عمیقی بر دولت های ملی و نحوه ی اداره ی جوامع سیاسی توسط 
آن ها گذاشته است. تحت تأثیر اين فرايند، دولت ها به رغم تداوم برخورداری از حاكمیت مطلق حقوقی، 
عماًل ديگر نمی توانند مانند قرون گذشته هرگونه كه بخواهند به مديريت كشورهای خود بپردازند و هر 
سیاستی را به اجرا گذارند بلکه ناگزير از توجه به هنجارها، رويه ها و استانداردهای جهانی هستند. در 
همین چارچوب است كه مفهوم حسن اداره گری يا حکمرانی خوب مطرح می شود. براساس اين مفهوم، 
در محیط جهانی كنونی الگويی مطلوب و پذيرفته شده از نحوه ی حکومت داری وجود دارد كه دولت ها 
1- Pluralists
2- Robert Keohane
3- Joseph Nye
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برای نیل به اهداف خود و بهره مندی از مزايای جهانی شدن بايد آن را سرلوحه ی كار قرار دهند.
جهانی شدن و پیامدهای مختلف آن ازجمله محدود شدن دامنه ی آزادی و خودمختاری دولت ها، 
و  مسايل  از  بسیاری  شدن  همگانی  غیردولتی،  و  فراملی  بین المللی،  نهادهای  فزاينده ی  كنشگری 
نیز ظهور جنبش های هواخواه مردم ساالری در بخش های مختلف جهان  معضالت پیشروی بشر و 
 موجب شده است كه تقاضا و مطالبه ی عمومی برای حسن اداره گری دولت ها و پاسخ گو بودن آن ها چه 
از سوی افکار عمومی و نهادهای غیردولتِی داخلی و چه از سوی مجامع و نهادهای بین المللی افزايش 
يابد. درنتیجه امروزه ضرورت حسن اداره گری، بسته بودن و تصلُّب دولت ها را برنمی تابد بلکه يک 
حکمران خوب الزم است خود را با اقتضائات نظام جهانی وفق دهد و محیط اجتماعی و اقتصادی 
ايمن و پايداری را در داخل قلمروش ايجاد كند. می توان گفت حسن اداره گری هم به معنای مديريت 
صحیح امور داخلی يک كشور است و هم مديريت صحیح مناسبات با ساير كشورها زيرا تنها در 
سايه ی همکاری با ديگر اعضای نظام جهانی است كه رفع بسیاری از مسايل و معضالت گريبان گیر 

جوامع كنونی امکانپذير می گردد )گريفیتس، 1388: 44۵(.
يکی از مهم تريِن اين مسايل، وجود فساد در عرصه ی عمومی جوامع و ابتالی مديران و مسئوالن 
دولتی به رفتارها و اعمال مُفسدانه نظیر اختالس، ارتشاء، پولشويی و... است. امروزه مبارزه با فساد 
و ريشه كن كردن مظاهر آن در عرصه ی عمومی در زمره ی مصاديق بارز حسن اداره گری محسوب 
می شود كه هم مطالبه ی افکار عمومی و نهادهای غیردولتِی درون قلمرو ملی و هم مطالبه ی نهادهای 
بین المللی از دولت ها است. البته تجلی فسادستیزی در حسن اداره گری تنها به قوای اجرايی كشور 
محدود نمی شود بلکه يک نظام سیاسی عالوه بر مجريان و دولتمرداِن پاک دست و سالم بايد نظام 
حقوقی و قانونی كارآمد و نیز سیستم قضايی مقتدر برای مقابله ی مؤثر با فساد داشته باشد. بر اين 
اساس می توان گفت »حسن اداره گری دربرگیرنده ی چارچوب حقوقی و قضايی الزم برای توسعه ی 
اقتصادی هم هست كه منظور از آن، نظامی حقوقی و قضايی است كه در آن قوانین به روشنی و بدون 

تبعیض گذاری توسط قوه ی قضايیه ای واقع بین و مستقل به اجرا درآيد« )گريفیتس، 1388: 446(.
حکمرانی  يا  اداره گری  حسن  احراز  برای  الزم  ويژگی های  فاقد  فساد  به  مبتال  دولت های 
از موانع ساختاری موجود در سر راه حسن  به عنوان يکی  تا جايی كه اكنون »فساد  خوب هستند 
نظام  در  فساد  شیوع  به عبارت ديگر  722(؛   :1388 )گريفیتس،  است«  شده  شناخته  اداره گری 
مديريتی يک كشور را می توان به منزله ی عدم حکمرانی خوب تلقی كرد كه زمینه ی شکل گیری 
سیاسی  علوم  ادبیات  در  درمانده  دولت  اصطالح  می سازد.  فراهم  را  ورشکسته1  يا  درمانده  دولت 
سطح  در  آزادی  و  عدالت  امنیت،  نظم،  قانون،  استقرار  به  قادر  كه  می شود  اطالق  دولتی  به 
و  می برد  رنج  مردمی  مشروعیت  و  سیاسی  اقتدار  از ضعف  نیست،  تحت حاكمیت خود   جامعه ی 
به شدت  از ديگر ويژگی های دولت درمانده كه  باشد.  نیازهای شهروندان  تأمین كننده ی  نمی تواند 
1- Failed State
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گرفتار ضعف اداره گری است، می توان به اقتصاد ناكارآمد و جامعه ی فقیر، ضعف و فقدان صالحیت 
نهادهای دولتی، سوءاستفاده ی نخبگان از موقعیت دولتی به سود خود، تمركز قدرت تصمیم گیری 
در اختیار فرد يا حزب واحد و اتخاذ تصمیمات در محافل محدود و به صورت غیرشفاف اشاره كرد 

)رسولی ثانی آ بادی، 1393: 42 ـ 41؛ گريفیتس، 1388: 446 و 493 ـ 492(.
در كنار تمامی ويژگی های منفی مذكور، معضل فسادزدگی گسترده يکی از مهم ترين موانعی 
است كه دولت های درمانده با آن روبه رو هستند و غالباً توان مديريت و حل وفصل آن را نیز ندارند. 
مديران، سیاستمداران و كارگزاران و كارمندان دولت های درمانده را افراد فاسدی تشکیل می دهند 
منافع شخصی و  منابع و ثروت های ملی را صرف  اختیارات خود،  از مناصب و  با سوءاستفاده  كه 
گروهی می كنند. اين معضل بزرگ موجب غیرعادالنه ساختن خدمات رسانی حکومت ها می شود 
و به عمیق تر شدن شکاف های طبقاتی و شکل گیری دوقطبی فقیر و غنی در جوامع دامن می زند و 

گسترش نارضايتی های عمومی را به همراه دارد.
دولت های درمانده يا به دلیل شريک بودِن رهبران و مسئولین ارشد در حلقه های فساد، انگیزهای 
برای مقابله با مظاهر اقدامات مفسدانه و خالف قانون ندارند و يا درصورت داشتن انگیزه و تمايل، 
به دلیل مشکل ضعف اقتدار، قادر به كنترل جريان لجام گسیخته ی فساد در كشورهای خود نیستند؛ 
جامعه شکل  غیردولتی  و  دولتی  مختلف  بخش های  در  ثروتی  و  قدرت  مراكز  به مرورزمان،  يعنی 
پولشويی،  ارتشاء،  اختالس،  نظیر  مفسدانه  گوناگوِن  فعالیت های  به  اشتغال  به رغم  كه  می گیرند 
رانت خواری و قاچاق كاال و مواد مخدر، حاضر به تبعیت از دستورات دولت مركزی نیستند و قوه ی 
قهريه ی دولت نمی تواند مانع آن ها گردد. با اين حساب می توان گفت چشم انداز درماندگی دولت، 
مشکل فساد را تشديد خواهد كرد. در میان كشورهای خاورمیانه لبنان يکی از مصاديق دولت های 

درمانده ی مبتالبه فساد محسوب می شود.
امروزه به دو دلیل توجه افکار عمومی و نهادهای بین المللی بسیار بیشتر از گذشته به معضل فساد 
با روند  با آن جلب شده است: اوالً درنتیجه ی جريان های سرمايه گذاری كه  و لزوم مقابله ی جدی 
جهانی شدن به راه افتاده است، شاهد تسهیل و درعین حال تقويت احتمال افشای فعالیت های فسادآمیز 
هستیم. تا جايی كه بسیاری از نهادها مانند سازمان ملل و صندوق بین المللی پول ازطريق مشروط كردن 
پرداخت وام به مبارزه ی كشور تقاضاكننده ی وام با مظاهر فساد در كشور خود، به مقابله با اين پديده ی 
افزايش  به  بین المللی  سازمان شفافیت  مانند  غیردولتی  سازمان های  برخی  برخاسته اند. همچنین  شوم 
آگاهی جهانیان از فساد ياری رسانده و برای تضمین اجرای موافقت نامه ها و اعالمیه های بین المللی 
تالش می كنند. ثانیاً چالش هايی كه جرايم و فسادهای فرامرزی مانند تروريسم يا قاچاق مواد مخدر 

برای دولت های حاكم ايجاد می كند افزايش يافته است )گريفیتس، 1388: 722 ـ 721 و 727(.
نهادگرايانه  منظری  از  كه  دارد  آن  اقتضای  جهانی  محیط  كنونی  شرايط  بدين ترتیب 
سرزمینی  فرا  و  فرامرزی  معضلی  به  تبديل  امروزه  كه  ـ  فساد  معضل  به  كاركردگرايانه  و 
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گام های  بايد  اداره گری  حسن  راستای  در  ملی  دولت های  يک سو  از  بنگريم.  ـ  است  شده 
زيرا  بردارند  خود  حاكمیت  تحت  سیاسِی  جوامع  در  فساد  با  مبارزه  برای  بلندی  و  مؤثر 
و  داخلی  عمومی  افکار  سوی  از  چه  كژكاركردی  و  درماندگی  اتهام  با  درغیراين صورت 
فساد  با  مقابله  امروزه  ديگر  سوی  از  اما  شد؛  خواهند  مواجه  بین المللی  سازمان های  جانب  از   چه 
به موضوعی فنی و تخصصی مبدل شده و با فراتر رفتن از قلمرو ملی، ماهیتی فراملی پیدا كرده است 
به تشريک مساعی، تبادل  و لذا دولت ها ديگر به تنهايی قادر به پیمودن  اين مسیر نیستند و شديداً 

تجربیات و همگرايی در چارچوب نهادهای تخصصی بین المللی نیازمندند.
درنتیجه شاهد هستیم كه جريان اداره گری جهانی، بسیاری از كنشگران غیردولتی را نیز به عرصه ی 
مبارزه با فساد كشانده است تا در كنار كنشگران دولتی ايفای نقش كنند زيرا همگان به خوبی دريافته اند 
نیازمند همکاری و اقدام  به تنهايی ساخته نیست و  كه تدبیر معضلی مانند فساد از عهده ی دولت ها 
مشترک تمامی موجوديت های جامعه ی جهانی اعم از دولتی و غیردولتی است. لذا طی دهه های اخیر 
مجموعه ای از نهادها، قواعد، هنجارها و ترتیبات ضدفساد مانند كنوانسیون ملل متحد علیه فساد، انجمن 
بین المللی، سازمان ديده  بان جهانی و نمونه های ديگر  بین المللی نهادهای ضدفساد، سازمان شفافیت 

ظهور يافته اند كه به دولت ها در امر خطیر مقابله با اعمال مفسدانه ياری می رسانند.
در اين میان آكادمی های ضدفساد برجستگی خاصی دارند. اين نهادهای كاركردی و تخصصی 
هم در سطوح ملی )مانند آكادمی مالزی( و هم در سطح جهانی )مانند آكادمی بین المللی ضدفساد( 
فعالیت می كنند و وظیفه ی ارايه آموزش های نظری و عملی به مأموران و كاركنان نهادهای دولتی 
با تدارک  ضدفساد در كشورهای مختلف را انجام می دهند؛ به عبارت ديگر آكادمی های ضدفساد 
كالس ها و كارگاه های آموزشی، جلسات سخنرانی، دوره های توجیهی و تعلیماتِی كوتاه مدت و نیز 
فراهم كردن بستری برای تعامل و تبادل تجربیات مشترک می كوشند سطح اطالعات و توانمندی و 
تخصص نیروهای میدانِی مبارزه با فساد را ارتقا بخشند و از اين رهگذر، ضريب موفقیت دولت ها 
را در مديريت و مهار جريان فساد افزايش دهند. از همین رو امروزه بسیاری از كشورهای جهان به 
عضويت آكادمی بین المللی ضدفساد مستقر در كشور اتريش درآمده اند و از خدمات گسترده ای 

كه اين نهاد تخصصی با حضور كارشناسان و اساتید برتر اين حوزه عرضه می كند، بهره می جويند.
با اين حساب از منظر تئوری نهادگرايی لیبرال به سهولت می توان اين مسأله را توضیح داد كه 
چرا دولت های ملی با طیب خاطر از پذيرش رژيم ها، قواعد و ترتیبات بین المللی ضدفساد استقبال 
می كنند و يا به عضويت نهادهای بین المللی ضدفساد مانند آكادمی اتريش درمی آيند. در حقیقت 
عقالنیت دولت ها از يک سو و سودمندی همکاری و اقدام مشترک در چارچوب سازمان ها از سوی 

ديگر آن ها را وامی دارد تا به جای تک روی از اقدامات دسته جمعی حمايت كنند.
2. آکادمی های ضدفساد و رهیافت جامع ضدفساد در عرصه ی جهانی

با  ضدفساد  بین المللی  و  ملی  نهاد  بیست وچهار  مجموعاً  مقاله  اين  پشتیبان  پژوهش های  در 
مبارزه  عرصه ی  در  آن ها  اقدامات  مهم ترين  و  شد  معرفی  غیردولتی  و  دولتی  مختلف  ماهیت های 
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با فساد مورد بررسی قرار گرفت كه از اين میان، هفت نهاد با نام خاص »آكادمی« فعالیت می كنند 
انجمن،  مؤسسه،  مانند  ديگری  نام های  آكادمی ها،  با  مشابه  اقدامات  انجام  به رغم  نیز  نهاد  هفده  و 

سازمان، شبکه، گردهمايی و ابتکار دارند.
اكنون در ادامه ی مقاله، نگارنده با اتخاذ رويکرد تطبیقی و مقايسه ای می كوشد بر مبنای اطالعات 
نهادهای  و  آكادمی ها  برنامه های  و  عملکرد  اهداف،  از  كه  گسترده ای  و  جامع  نسبتاً  داده های  و 
ضدفساد در نواحی مختلف جهان كسب كرده است، نقاط اشتراک آنان را احصاء نموده و به الگوی 
روشنی از رهیافت كالن ضدفساد ـ كه امروز در عرصه ی جهانی شکل گرفته است و آكادمی ها و 
ساير نهادهای مشابه براساس آن عمل و اقدام می كنند ـ دست يابد. بی شک چنین الگويی می تواند 
از يک سو سرلوحه ی كار نهادهای ضدفساد جمهوری اسالمی ايران باشد تا با استفاده از تجربه ی 
نائل آمده اند، به صورت  با فساد  انباشته ی ديگر كشورها كه به دستاوردهای عظیمی در امر مبارزه 
عنوان  به  ديگر  از سوی  و  بردارند  گام  كشور  در  فساد  ريشه كنی  مسیر  در  كارآمدتری  و  مؤثرتر 
و  ملی  با ساير سازمان های  اسالمی  بازرسی جمهوری  تعامل سازمان  نحوه ی  تعیین  برای  راهنمايی 
بین المللی به منظور همکاری های مشترک و بهره گیری از تجارب، ظرفیت ها و خدمات آنان مورد 

استفاده قرار گیرد.
2 ـ 1. مؤلفه های یک رهیافت جامع ضدفساد

نگارنده  توجه  ضدفساد،  نهادهای  و  آكادمی ها  بررسی  خالل  در  كه  مهمی  بسیار  نکته ی 
همکاری ها  رهگذر  از  نهادها  اين  می رسد  به نظر  كه  بود  اين  می كرد،  جلب  خود  به  عمیقاً  را 
فساد  با  مقابله  نحوه ی  از  مشترک  فهمی  و  انباشته  تجربه ای  به  مستمر،  هم انديشی های   و 
در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی دست يافته اند تا جايی كه به جرأت می توان گفت امروز يک 
رهیافت و رويکرد جامع ضدفساد در جهان پديدار شده است و اكثريت نهادهای فعال در اين زمینه 
و  هستند  پايبند  بدان  قرار گرفتند، كم وبیش  بررسی  مورد  پژوهش حاضر  در  آن هايی كه  ازجمله 
براساس آن عمل می كنند. در ادامه مؤلفه های اصلی اين رهیافت جامع كه درنتیجه ی تطبیق اطالعاِت 

به دست آمده از نهادهای مختلف احصاء و استخراج گرديده است، به تفصیل ارايه می شود:
الف( رویکرد کل گرایانه به مبارزه با فساد

اتخاذ  نیازمند  معضل  اين  با  مؤثر  مقابله ی  كه  رسیده اند  نتیجه  اين  به  ضدفساد  نهادهای  امروزه 
رويکردی جامع و كل گرايانه و پرهیز از خاص گرايی و بخشی نگری است. كل گرايی را می توان 
بینابخشی بودن دانست. مقصود از  بینارشته ای بودن و از سوی ديگر به معنای  از يک سو به معنای 
بینارشته ای بودن اين است كه به دلیل پیوند خوردن مسأله ی فساد با مسايل مختلف و ظهور و بروز آن 
در عرصه های گوناگون، هرگز نمی توان مطالعات فساد را در يک چارچوب محدود و بدون در نظر 
گرفتن ساير موضوعات و جنبه های هم پیوند با آن انجام داد و به حصول نتیجه ی موفقیت آمیز امیدوار 
بود بلکه مطالعات فساد بايد در ارتباط و تعاطی موضوعات و رشته های مختلف مانند حقوق، علوم 
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سیاسی، اقتصاد، مديريت، جامعه شناسی، روانشناسی و... صورت پذيرد. رويکرد بینابخشی نیز بدين 
معناست كه فساد تنها به يک بخش يا سازمان ارتباط پیدا نمی كند و نبايد مقابله با آن را تنها از يک 
نهاد انتظار داشت بلکه معضل مشتركی است كه به موجوديت های متعدد حقیقی و حقوقی مربوط 
می شود و لذا سیاستگذاری و طراحی راهبرد و راهکار و نیز تقسیم كار درخصوص مقابله با آن بايد 

با لحاظ كردن تمامی بخش های دخیل باشد.
از ديگر اقتضائات رهیافت كل گرايانه به مقابله با فساد، در نظر گرفتن اين موضوع در چارچوب 
اداره گری جهانی و پرهیز از بسنده كردن به رويکردهای محدود ملی است؛ يعنی كشورها بايد بدين 
نتیجه ی قطعی برسند كه امروز فساد يک معضل جهانشمول است و لذا مقابله ی ريشه ای با آن مستلزم 
عمل در يک چارچوب جهانی و پذيرش استانداردهای مُصّوب بین المللی است. برای مثال اصرار 
التزام بسیاری از نهادهای ضدفساد جهان به تنظیم عملکرد و برنامه های خود بر وفق كنوانسیون  و 
ضدفساد ملل متحد )UNCAC( و يا توجه جدی آن ها به شاخص ها و گزارش های سازمان شفافیت 
بین المللی مثل شاخص درک از وجود فساد، از پايبندی آنان به رهیافت كل گرايانه حکايت دارد. 
درحال حاضر آكادمی بین المللی ضدفساد را می توان مهم ترين نهادی دانست كه در راستای ترويج 

اين رهیافت كل گرايانه گام برمی دارد.
ب( رویکرد فنی و تخصصی به مبارزه با فساد

طی سال های اخیر اين برداشت در میان كشورها شکل گرفته و جا افتاده است كه مقابله با فساد 
يک فن است كه ظرافت ها و پیچیدگی های خاص خود را دارد؛ 

و  مجّرب  متخصصان  توسط  بايد  و  هستند  تخصصی  كاماًل  ضدفساد  اقدامات   به عبارت ديگر 
آموزش ديده صورت پذيرند تا بتوان از آن ها انتظار تأثیر و موفقیت داشت. درنتیجه، نهادهای ضدفساد 
كشورهای مختلف به روشنی دريافته اند كه نمی توانند بدون داشتن مهارت های فنی و تخصصی الزم، 

به طراحی و اجرای برنامه های مقابله ای مبادرت ورزند. 
به همین دلیل است كه می بینیم حجم قابل توجهی از اقدامات آكادمی های ضدفساد و نهادهای 
مشابه به آموزش و تعلیم تخصصِی فِن مقابله با فساد به كارشناسان و نیروهای دستگاه های اجرايی از 

سراسر جهان در قالب های مختلف اختصاص دارد.
ج( رویکرد همکاری جویانه به مبارزه با فساد 

عرصه ی مقابله با فساد درحال حاضر به يکی از مصاديق بارز اداره گری جهانی تبديل شده است؛ 
زيرا امروز كشورها می دانند موضوع فساد باهمه ی مظاهر متنوع آن معضلی نیست كه آن ها به تنهايی 
و با اتخاذ سیاست های انفرادی و تک روانه از پس تدبیر آن برآيند بلکه فساد يک معضل پیچیده و 
ذوابعاِد جهان شمول است و مقابله ی مؤثر با آن همکاری تنگاتنگ و تشريک مساعی طیف وسیعی 
از كنشگران دولتی و غیردولتی را می طلبد؛ يعنی ما به يک تقسیم كار گسترده و شبکه ای منسجم از 
كنشگران دخیل نیازمنديم كه هركدام بخشی از پازل ضدفساد را تکمیل كنند تا در نهايت بتوانیم 
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تصوير شفاف و روشنی از يک جامعه ی پیشرفته ی عاری از فساد داشته باشیم.
دولت هايی كه بخواهند بدون همکاری با ديگراْن، خود به مقابله با اين معضل عظیم بپردازند، 
تجربه  از  انبوهی  حجم  به  دسترسی  از  را  خود  آشکارا  زيرا  داشت  نخواهند  چندانی  شانس  يقیناً 
محروم  خود  همتايان  نوآوری های  و  ابتکارات  و  جهان  نقاط  ساير  در  شده  انباشته  مهارت های  و 
می سازند. بايد توجه داشت كه دوران آزمون وخطا در مقابله با فساد گذشته است و تشريک مساعی 
با سايرين برای به اشتراک گذاری و انباشت تجارب و آگاهی از ضعف ها و قوت های يکديگر، تنها 

راه برون رفت از چنین وضعیتی است.
از همین رو شاهد هستیم كه در نقاط مختلف جهان، وظیفه ی مقابله با فساد و مظاهر آن در يک 
كشور صرفاً بر عهده ی قوای قضايیه يا آمبودزمان ها نیست بلکه موجوديت های دولتی و غیردولتی 
مانند سازمان های مردم نهاد، گروه ها، تشکل های داوطلب، آكادمی ها،  شركت ها و... برای طراحی و 
اجرای برنامه های جامع فسادستیزی باهم تقسیم كار كرده اند. در فراسوی قلمرو ملی نیز طی سال های 
اخیر شمار كثیری از نهادها با ماهیت های گوناگون دولتی و غیردولتی ظهور يافته اند كه به دولت ها 
امروزه خدمات  بازل كه  برای مثال مؤسسه حکمرانی  با فساد ياری می رسانند.  در مقابله ی مؤثرتر 
فنی و مشاوره اِی مهمی را به دولت های متقاضی ارايه می دهد، يک موجوديت غیردولتی محسوب 
می شود. لذا می توان گفت در برهه ی كنونی يک آمبودزمان موفق نهادی است كه هم در داخل 
قلمرو كشور خود و هم در فراسوی مرزهای كشورش با طیف وسیعی از نهادهای دولتی و خصوصی 

ضدفساد مرتبط است و از خدمات و تجارب آن ها در راستای اهداف خود بهره می برد.
د( رویکرد مخاطب محور به مبارزه با فساد 

و  آكادمی ها  عاج  برج  در  می توانند  فساد  با  مبارزه  اساتید  و  متخصصان  كه  تصور  اين  امروزه 
اين معضل مشغول عملیات  با  مقابله  میدان  در  افرادی كه  و  نهادها  برای  و  بنشینند  مؤسسات خود 
و  كشورها  وضعیت  زيرا  است؛  رفته  میان  از  كنند،  تجويز  مشابه  و  كلیشه ای  نسخه های  هستند، 
با مقوله ی فساد يکسان نیست و هر كشور و منطقه شرايط خاص  ارتباط  مناطق مختلف جهان در 
و منحصربه فرد خود را دارد. لذا بايد به ِجد از تعمیم نسخه های ضدفساد خودداری كرد و به اين 
مهم توجه داشت كه يک شیوه ی موفق و مؤثر برای مقابله با فساد در يک كشور ممکن است نتايج 

عکسی را در كشور ديگر به بار آورد.
بنابراين طی سال های اخیر اكثر آكادمی ها و مؤسسات آموزشی ضدفساد، آموزش های خود را به 
سمت مخاطب محوری و نیازسنجی سوق داده اند؛ به عبارت ديگر آن ها محتوای آموزش و برنامه های 
ضدفساد را نه از جانب خود و در خأل بلکه براساس نیازسنجی از مخاطب طراحی و اجرا می كنند؛ 
يعنی با در نظر گرفتن تنوع منطقه ای و شرايط و مشکالت خاص مخاطبان، آموزش ها را به صورت 
سفارش محور و متناسب با نیازهای مخاطب و با تمركز ويژه بر اولويت های وی ارايه می دهند. اين 
محتوای  شدن  كاربردی  و  واقعی  در  به سزايی  نقش  نیازسنجی  بر  مبتنی  و  مخاطب محور  رويکرد 
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آموزش و دوری آن از كلی گويی و كلیشه ای بودن دارد.
كنار  در  فساد  با  مبارزه  بین المللی  آكادمی  مانند  نهادهايی  كه  هستیم  شاهد  اساس  همین  بر 
برنامه های ثابتی مانند دوره ی تحصیالت تکمیلی مطالعات ضدفساد، بخش قابل توجهی از كار خود 
را به برگزاری دوره های سفارشی و مخاطب محور برای متقاضیان خاص اختصاص داده اند. در اين 
نیازسنجی  فساد  معضل  با  آن  میدانی  مشکالت  درخصوص  آموزش  متقاضی  نهاد  از  ابتدا  دوره ها 
صورت می گیرد و سپس اساتید و خبرگان مبارزه با فساد، محتوای آموزشی را با رويکرد مسأله محور 

و به قصد كمک به رفع اين مسايل تهیه و عرضه می كنند.
ه( رویکرد فرهنگ ساز به مبارزه با فساد

بايد كاماًل  به صورت ريشه ای حل وفصل گردد،  و  فساد در سطح جهانی  باشد معضل  قرار  اگر 
اقدام نمايشی يا مسئولیت يک نهاد يا آمبودزمان خاص خارج و تبديل به فرهنگ  از صرف يک 
و دغدغه ی عمومی و همگانی چه در مقیاس ملی و چه در مقیاس جهانی شود؛ زيرا همان گونه كه 
پیش تر گفتیم، مبارزه با فساد يک اقدام بخشی و انفرادی نیست و الزم است عزم جمعی درخصوص 
آن شکل بگیرد؛ يعنی ريشه كنی فساد بايد خواست و مطالبه ی همه ی موجوديت های عضو جامعه ی 
بزرگ جهانی از كشورها و سازمان های دولتی گرفته تا افراد و نهادهای غیردولتی و خصوصی باشد 

كه الزمه ی آن بدون ترديد فرهنگ سازی و دغدغه آفرينی خواهد بود.
 از همین رو يکی از رويکردهای مهم آكادمی ها و نهادهای ضدفساد همانا فرهنگ سازی و ايجاد 
با  مقابله  تبلیغاتی،  متنوع  برنامه های  اجرای  ازطريق  تا  می كوشند  آن ها  است.  زمینه  اين  در  دغدغه 
فساد و مظاهر آن مانند رشوه گیری، رانت خواری، پولشويی و... را تبديل به يک فرهنگ و هنجار 
شفافیت  سازمان  به  می توان  زمینه  اين  در  پیشرو  نهادهای  ازجمله  نمايند.  جهانی  و  ملی  جاافتاده ی 
بین المللی اشاره كرد. اين سازمان توانسته است تابوی سکوت درمورد فساد را بشکند و اين معضل 
را مورد توجه ساكنان جامعه ی جهانی قرار دهد. لذا اكنون مبارزه با فساد به علت موفقیت سازمان 
شفافیت جايگاه رفیعی در دستوركار منطقه ای، ملی و جهانی دارد تا جايی كه امروزه شاخص های 
ابداعی سازمان مانند شاخص درک از وجود فساد اهمیت بسیاری برای كشورها دارد و فسادستیزی به 
عنوان يکی از مهم ترين مؤلفه های حکمرانی خوب محسوب می شود. در میان آكادمی ها نیز می توان 
از آكادمی عراق نام برد كه با توجه به جدی بودن و فراگیری معضل فساد در دستگاه های دولتی 
كشورش، تالش چشمگیری را مصروف فرهنگ سازی درخصوص مبارزه با فساد در میان ملت عراق 

كرده است.
و( رویکرد مردم محور به مبارزه با فساد

فساد  با  مبارزه  بايد در عرصه ی  و  مردم می توانند  باوِر درست كه  اين  نهادينه ساختن  و  ترويج 
نقش آفرينی فعاالنه داشته باشند، امروز در دستوركار بسیاری از نهادهای ضدفساد قرار دارد؛ زيرا 
تجربه های انباشته ی گذشته به همگان ثابت كرده است كه بدون حضور پويا و بانشاط مردم ـ  به عنوان 
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صاحبان حقیقی ثروت و منابع ملی ـ در صحنه، نمی توان امید چندانی به ريشه كن شدِن مؤثِر معضل 
فساد در جوامع داشت. لذا مردم بايد باوركنند كه قادرند با رفتار خود در مقابل مسئوالن و كارمندان 
فاسد بايستند و از بروز رفتارهای مفسدانه مانند رشوه خواری جلوگیری نمايند؛ اما بدون مداخله ی 
مردم كار چندانی از آمبودزمان ها و كمیسیون های ضدفساد ساخته نیست. درنتیجه امروزه آكادمی ها 
كمپین های  راه اندازی  يا  تلويزيونی  تبلیغاتی  برنامه های  تولید  با  تا  می كوشند  ضدفساد  نهادهای  و 

ضدفساد، گروه های مردمی را به نقش آفرينی فعال در مبارزه علیه فساد ترغیب نمايند.
2 ـ 2. شیوه های مقابله با فساد

نگارنده از رهگذر بررسی و تطبیق فعالیت های بیست وچهار آكادمی و نهاد ضدفساد بدين نتیجه 
رسیده است كه می توان مهم ترين اقدامات و فعالیت های آنان در عرصه ی مبارزه با فساد را در هشت 
محور دسته بندی كرد. بايد توجه داشت كه اين اقدامات هشت گانه هیچ كدام جنبه ی قضايی، قهری 
و سلبی در برخورد با مفسدان سیاسی و اقتصادی ندارند بلکه آكادمی ها و نهادهای ضدفساد درواقع 
كمک كننده و بسترساز هستند و می كوشند فعاالن میدانی را در اجرای مؤثرتر برنامه های خود ياری 

رسانند. در ادامه هريک از اين هشت محور به صورت جداگانه معرفی خواهد شد:
الف( آموزش و تعلیم کارشناسان ضدفساد

با توجه به رويکرد فنی و تخصصی به معضل فساد، اين باور مشترک در میان كشورها شکل گرفته 
است كه مقابله با فساد نیازمند تخصص و فراگیری تکنیک های پیشرفته و روزآمد است و فعاالن 
با دانش و آگاهی كامل وارد عمل شوند زيرا در غیر اين صورت كارايی  بايد  میدانی اين عرصه 
آن ها در برخورد با پرونده های پیچیده ی  فساد كاهش خواهد يافت. به همین دلیل امروزه آكادمی ها 
و مؤسسات مشابه آن ها با بهره گیری از اساتید خبره و مجّرب و طراحی برنامه های متنوع، بخش قابل 
توجهی از فعالیت های خود را به آموزش و تعلیم كارشناسان سازمان های ضدفساد مانند آمبودزمان ها 
اين  مخاطبان،  متفاوت  شرايط  به  توجه  با  داده اند.  اختصاص  هستند  مفسدان  با  مبارزه  درگیر  كه 

آموزش ها در قالب های مختلف صورت می پذيرد كه اهم آن ها عبارت اند از:
* دوره های تحصیالت تکمیلی مطالعات ضدفساد: اين دوره ها كه با رويکرد علمی و به مدت 
دو سال در مقطع كارشناسی ارشد برگزار می گردد، طوالنی ترين برنامه ی آموزشی ضدفساد است 
پايان دوره ی دوساله، دانشجويان مدرک  قالب واحدهای دانشگاهی طراحی شده است. در  و در 
فوق لیسانس مطالعات ضدفساد دريافت می كنند. آكادمی بین المللی ضدفساد و آكادمی های مالزی 

و هند جزو برگزاركنندگان اين دوره ها هستند.
آموزشی  دوره های  و  كارگاه ها  اين  کوتاه مدت:  آموزشی  دوره های  و  کارگاه ها   *
كوتاه مدِت چندروزه معموالً با رويکرد مخاطب محور و به سفارش نهادهای متقاضی در موضوعات 
و محورهای خاص اجرا می شوند. به عنوان مثال می توان به دوره ی آموزشی اخالق در محیط كار )با 
هدف مقابله با بی اخالقی های مديريتی در برخورد با مردم همچون رشوه، باج گیری و آزار جنسی( و 



49

يا دوره ی آموزش رهبری )به منظور جلوگیری از بروز آزمون وخطا در سبک مديريتی رهبران( اشاره 
كرد كه توسط آكادمی هند برگزار می شود. گاهی اوقات دو نهاد ضدفساد به صورت مشترک اقدام 

به برگزاری كارگاه هايی در سطح بین المللی می كنند.
 * آموزش های آنالین )از راه دور و برخط( ضمن خدمت: با توجه به مشغله ی بسیاری از 
كارشناسان میدانی ضدفساد و عضويت رسمی شان در نهادهای دولتی، امکان حضور فیزيکی آن ها 
در دوره ها و كارگاه ها به دلیل ضیق وقت وجود ندارد. لکن بستر گسترده و فراگیر فضای مجازی اين 
امکان ارزشمند را فراهم ساخته است كه بتوان اين نیروها را به صورت آنالين در دوره های آموزش 
از راه دوِر ضمن خدمت تعلیم داد. درنتیجه طی سال های اخیر اين قبیل دوره ها مورد اقبال بسیاری از 

نهادهای ضدفساد قرار گرفته است و مستمراً به اجرا درمی آيد.
* اعطای بورس تحصیلی و فرصت مطالعاتی: يکی ديگر از خدمات آكادمی ها و نهادهای 
مشابه، اعطای بورس تحصیلی و فرصت مطالعاتی و پژوهشی به كارشناسان كشورهای مختلف برای 
حضور در اين نهادها و استفاده از فضا و امکانات قابل توجه آن ها برای انجام مطالعات و تحقیقات 
ضدفساد و كسب تجربه در يک محیط كاماًل تخصصی است كه می تواند دستاوردهای ارزشمندی 
برای شخص او و كشور متبوعش داشته باشد. مؤسسه آمبودزمان بین المللی مصداق خوبی در اجرای 

اين برنامه است.
ب( مشاوره و پشتیبانی فنی

همان گونه كه بیان شد، آكادمی ها و نهادهای ضدفساد، شأن عملیاتی و میدانی در مبارزه ی سلبی و 
قهری با مظاهر فساد را ندارند؛ لکن نقش بسیار برجسته و اثرگذاری در ارايه ی مشاوره به سازمان های 
متقاضی و پشتیبانی فنی از اقدامات ضدفساد آن ها در كشورهای مختلف ايفا می كنند. در حقیقت 
اين نهادها در حکم اتاق های فکِر نیروهای میدانی هستند و با اتکا بر پشتوانه ی علمی و تخصصی 
انباشته ی خود فعاالنه در سیاستگذاری های ضدفساد مشاركت دارند. آن ها همچنین در  و تجربه ی 
برخی موارد با اعطای كمک های مالی و يارانه ای، از برنامه های ضدفساد كشورها حمايت می كنند 

كه در اين زمینه نیز می توان از مؤسسه بازل و آمبودزمان بین المللی نام برد.
ج( ارتباطات و تعامالت مستقیم

تمامی كشورها كم وبیش  و  می شود  معضل جهان شمول محسوب  فساد يک  اين كه  به  توجه  با 
درگیر آن هستند، ارتباطات و تعامالت منسجم آن ها با يکديگر می تواند نتايج بسیار مثبتی را برای 
با اين معضل داشته باشد. از همین رو سالیان درازی است كه دولت ها  همه در مسیر دشوار مقابله 
به اهمیت هم انديشی های مستقیم و چهره به چهره در قالب های مختلفی همچون همايش، سمینار، 
كنفرانس، میزگرد، سخنرانی و نشست علمی در سطوح منطقه ای و بین المللی پی برده اند و نسبت به 
برگزاری مستمر آن ها تأكید فراوان دارند. از رهگذر اين تعامالت مستقیم فرصت بسیار مغتنمی برای 

انتقال تجربیات و به اشتراک گذاری روش ها و دستاوردهای نوين ضدفساد فراهم می گردد.
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مزيت اصلی حضور فعاالنه ی كشورها در محافل جهانی ضدفساد اين است كه اول: با اقدامات 
موفقیت آمیز همتايان خود كه احیاناً مشکالت مشابهی داشته اند آشنا می شوند و می توانند با الگوگیری 
از آن ها توفیقاتشان را در كشورهای خود تکرار كنند؛  دوم: ازطريق همکاری و هماهنگی با يکديگر 
در برخورد با مفسدان، ضريب تأثیر اقدامات را به نحو قابل توجهی افزايش می دهند؛ سوم: از فرصت 
مشاوره های تخصصی بهره مند می گردند و درنتیجه از آزمون وخطا در طراحی برنامه های ضدفساد 
خالصی می يابند؛ و چهارم اين كه همواره در جريان روزآمدترين شیوه های ضدفساِد اجرا شده در 
نقاط مختلف جهان قرار می گیرند و قادرند به سهولت نسبت به اقتباس و بومی سازی اين روش ها در 
قلمرو خود اقدام نمايند. گردهمايی جهانی مبارزه با فساد و كنفرانس بین المللی ضدفساد از مصاديق 

بارز چنین تعامالتی هستند.
د( شبکه سازی برای به اشتراک گذاری تجارب

به موازات تعامل مستقیم در چارچوب كنفرانس ها و گردهمايی ها، ظهور و فراگیری گسترده ی 
فضای مجازی اين امکان ارزشمند را مهیا ساخته است كه كشورها بتوانند با شبکه سازی و ورود به 
يک شبکه ی درهم تنیده از موجوديت های ضدفساد، به صورت آنی و پیوسته از راه دور با يکديگر در 
ارتباط باشند و به هماهنگ سازی فعالیت ها و به اشتراک گذاری اطالعات، تجارب، روش ها، داده ها 
و ظرفیت ها مبادرت ورزند. برای مثال پايگاه اينترنتی انجمن مراجع ضدفساد فضای مناسبی را برای 
تبادل اطالعات، ارايه ی گزارش،  انتشار اخبار ضدفساد و فعالیت های همايشی و به اشتراک گذاری 

قوانین و ادبیات ضدفساد به صورت آنالين در اختیار اعضا می گذارد.
ه( فعالیت های پژوهشی و تولید محتوا

رويکرد فنی و تخصصی به معضل فساد موجب شده است تا كشورهای پیشرفته، زمان و هزينه ی 
قابل توجهی را به فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی و تولید محتوای علمی در اين زمینه اختصاص 
دهند و برنامه های پژوهشی متنوعی را به اجرا گذارند. نتايج اين پژوهش ها بدون ترديد می تواند در 
راستای عمق بخشی به اقدامات ضدفساد و افزايش ضريب تأثیر و موفقیت آن ها نقش به سزايی داشته 
باشد. در كنار تولید محتوای پژوهشی، مسأله ی توزيع مناسب و قرار دادن آن در دسترس مخاطبان 
نیز حائز اهمیت است. لذا آكادمی ها و نهادهای ضدفساد محصوالت پژوهشی خود را در قالب های 
اينترنتی  سايت های  و  علمی  مجالت  بولتن،  گزارش،  راهنما،  كتابچه ی  كتاب،  همچون  مختلفی 
برای استفاده ی عموم عرضه می كنند. همچنین برخی از آن ها مانند آكادمی مالزی و ارمنستان اقدام 
مطالعات  بر  كامل  تمركز  با  اسناد  مراكز  و  اطالعاتی  بانک های  تخصصی،  كتابخانه های  ايجاد  به 
ضدفساد كرده اند كه اين منابع عظیِم محتوايی می تواند اطالعات و تجارب ارزشمندی را در اختیار 

دانشجويان و يا كارشناسان میدانی قرار دهد.
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و( معیارسازی و شاخص سازی برای فساد
طبیعتاً فساد يک موضوع ملموس و عینی نیست بلکه ممکن است در اليه های روابط اجتماعی 
به فساد كمیّت  بايد  اين معضل در يک جامعه  برای تشخیص درست میزان وجود  لذا  باشد.  پنهان 
بخشیم تا از اين طريق بتوانیم ارزيابی كنیم كه كشور مورد مطالعه ی ما چقدر پاک و عاری از فساد 
است يا چقدر به فساد ابتال دارد. بدون شک كّمی سازی مستلزم وجود معیارها و شاخص هايی است 
كه مبنای تحلیِل میزان دوری و نزديکی به فساد قرار گیرد. لذا يکی از وظايف مهم برخی آكادمی ها 

و نهادهای ضدفساد طراحی و تعريف همین معیارها و شاخص ها است.
با تعیین شاخص هايی چون شاخص ادراک فساد برای  به عنوان مثال سازمان شفافیت بین المللی 
تشخیِص كّمِی میزان فساد در رتبه بندی دولت ها و يا فسادسنج جهانی توانسته است مبارزه با فساد را 
در اولويت اهداف دولت ها قرار دهد. همچنین گروه مبارزه با فساد اينترپل، دستورالعمل ها و مراجعی 
را برای مجريان قانون در سراسر جهان تدوين كرده است كه در اين دستورالعمل ها بهترين رويه ها به 
آنان معرفی می شود. به يُمن وجود چنین شاخص هايی كشورها می توانند به سهولت جايگاه خود بر 
روی نردبان فسادستیزی را در قیاس با همتايانشان مشاهده كنند و بکوشند با برنامه ريزی های دقیق اين 
جايگاه را مستمراً ارتقا بخشند. اين شاخص ها از سوی ديگر می تواند حس رقابت جويی كشورها را 

در مبارزه ی جدی تر با معضل فساد برای نیل به جايگاه ارزشمنِد پاک ترين دولت برانگیزد.
ز( نظارت، رصد، ارزیابی و بازخوردگیری

نهادهای مشابه، شأن اجرايی و كارگزارِی قهری در عملیات ضدفساد  هرچند كه آكادمی ها و 
فساد  شیوع  وضعیت  بر  نظارت  خطیر  وظیفه ی  لکن  ندارند،  مفسدان  مجازات  و  دستگیری  مانند 
نیز ارزيابی و بازخوردگیری از میزان موفقیت و تأثیِر  در جامعه، رصد اقدامات نهادهای مسئول و 
يک  بازخوردگیری،  و  ارزيابی  بدون  زيرا  است؛  آن ها  برعهده ی  آكادمی ها  آموزشی  برنامه های 
است،  كرده  ارايه  میدانی ضدفساد  كارشناسان  به  كه  تعلیماتی  دريابد  روشنی  به  نمی تواند  آكامی 
چقدر در صحنه ی واقعی برای آنان مثمرثمر بوده و موجب ارتقای توانمندی هايشان شده است. لذا 
اصل مخاطب محوری اقتضا می كند كه آكادمی ها در گام نخست نظارت و رصد دقیق و مستمری بر 
وضعیت جامعه از حیث فسادخیزی داشته باشند و با يافتن منشأ كاستی ها، محتوای آموزشی خود را با 
هدف رفع اين كاستی ها طراحی نمايند و در گام دوم نیز پس از اجرای برنامه های آموزشی به ارزيابی 
و بازخوردگیری از مخاطبان مبادرت ورزند تا ضعف های احتمالی در برنامه های آتی برطرف گردد.

ح( فعالیت های رسانه ای و تبلیغی ضدفساد
به موازات فعالیت های آموزشی و پژوهشی كه اغلب در ارتباط با كارشناسان ضدفساد صورت 
می گیرد، آكادمی ها و نهادهای مشابه برنامه های متنوعی را نیز با هدف اطالع رسانی به توده های مردم 
به اجرا می گذارند؛ زيرا اصل فرهنگ سازی در امر مقابله با فساد ايجاب می كند كه اگر قرار است 
مردم به عنوان قربانیان اصلی اقدامات مجرمانه از حالت انفعالی خارج شده و گام در میدان مقابله با 
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اين پديده ی شوم بگذارند، الزم است فرهنگ فسادستیزی در قالب يک هنجار اجتماعی ارزشمند 
میان آنان نهادينه و مرسوم گردد و نسبت به شیوه های مقابله با فساد آگاهی كافی پیدا كنند. از همین 
رو شاهد هستیم كه آكادمی ها با درک درست اين مهم، بخش قابل توجهی از اقدامات متداول خود 
را به برنامه های رسانه ای مانند برگزاری مناظره های تلويزيونی يا فیلم های تبلیغاتی اختصاص داده اند 
تا ضمن فرهنگ سازی و روشنگری عمومی، يک َجّو ضديت با مظاهر فساد خصوصاً ارتشاء را در 

جوامع ايجاد نمايند.
در اين زمینه می توان ابتکارات خالقانه و بديعی را از سوی نهادهای مختلف مشاهده كرد. برای 
مثال طرح اعطای جوايز به فعاالن ضدفساد توسط آكادمی هند و يا طرح راه اندازی كمپین اسکناس 
صفر روپیه در هند كه به وسیله ی سازمان جهانی نمايندگان پارلمانی علیه فساد موارد قابل توجهی 
هستند و يا انجمن مراجع ضدفساد به تولید فیلم های تبلیغاتی و آموزشی و به اشتراک گذاری آن ها 

برای افزايش آگاهی های عمومی از فساد می پردازد.
3. ایران و همکاری با نهادهای بین المللی ضدفساد

ايران و  اقتصادی و ادارای در جمهوری اسالمی  با مفاسد  لزوم مبارزه ی عملی جدی و ريشه ای 
پرهیز از اقدامات نمايشی و شعاری در اين عرصه اهمیتی انکارناپذير دارد. تجربه ی انباشته در سطح 
جهانی نشان می دهد كه برای تحقق هدِف مقابله با فساد در كشور، نهادهای نظارتی و قضايی جمهوری 
اسالمی ايران بايد پشتوانه ای غنی از روزآمدترين ابزارها و شیوه های ضدفساد در اختیار داشته باشند 
به  مبرمی  احتیاج  همچنین  آن ها  نمايند.  تربیت  راستا  اين  در  را  مجّربی  كارشناسان  و  متخصصان  و 
برقراری تعامالت گسترده و مستمر با نهادهای مشابه در ساير كشورها به ويژه آكادمی های ضدفساد 
به منظور تبادل ديدگاه ها و تجربیات دارند. تنها از رهگذر اين تعامالت است كه نقاط ضعف برنامه های 

فسادستیزی، داليل بروز آن ها و راه حل های ممکن بر مسئوالن و برنامه ريزاِنِ امر مکشوف می گردد.
با اين حساب طبعاً تقويت نهادهای قضايی و نظارتی كشور در عرصه ی مقابله با فساد در دو بعد 
نظری و عملی ازطريق ارايه آموزش های پیشرفته و تجهیز آن ها به روزآمدترين شیوه های مبارزه با 
فساد در سراسر جهان اهمیت بسیاری دارد و ضامن موفقیت و اثربخشی برنامه های ضدفساد در كشور 
است. چه بسا يکی از داليل مهم ناكارآمدی اقدامات صورت گرفته تا كنون برای جلوگیری از فساد 
بیبهره بودن مجريان امر از آموزش ها، مهارت ها و  اداری و انسداد مجاری بروز اين معضل، همانا 
تجربیات الزم باشد كه نتیجه ی آن را در افزايش تصاعدی آمار پرونده های فساد، اطاله ی دادرسیها 
مسئولیت طراحی  ترديد  بدون  مشاهده می كنیم.  تنبیهی  اقدامات  و  بازدارندگی مجازات ها  و عدم 
و اجرای اين برنامه های تحقیقاتی و آموزشی و ارتباط گیری با نهادهای مختلف ضدفساد در نقاط 
مختلف جهان برای استفاده از تجربیات آن ها برعهده ی سازمان بازرسی كل كشور است و فراهم شدن 
مقدمات تشکیل آكادمی ضدفساد در چارچوب اين سازمان را نیز می توان اقدامی در راستای انجام 
همین مسئولیت خطیر تلقی كرد. بخش پايانی مقاله به بررسی تعامالت برون مرزی سازمان بازرسی 
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با نهادهای ملی و بین المللی در راستای تبادل تجربیات و طراحی و اجرای فعالیت های  كل كشور 
مشترک ضدفساد اختصاص دارد. نگارنده پس از توصیف وضعیت كنونِی ارتباطات سازمان با خارج 
برنامه های در دست  به چشم انداز آينده و  نیز  نیم نگاهی  ارتباط،  اين  از كشور و برشمردن مجاری 

انجام داشته و پیشنهاد هايی را ارايه نموده است.
3 ـ 1. نگاهی به تعامالت بین المللی سازمان بازرسی1

الف( منطق رویکرد بین المللی سازمان بازرسی
جريان  ُحسن  بر  نظارت  وظیفه ی  اساسی  قانون   174 اصل  براساس  كشور  كل  بازرسی  سازمان 
امور و اجرای صحیح قوانین در كشور را بر عهده دارد و علی القاعده متولی نظارت، بازرسی، مقابله 
با سوءجريان اداری ـ مالی و مبارزه با فساد در داخل كشور است. يکی از وجوه اصلی فعالیت های 
سازمان بازرسی، رسیدگی به شکايات مردمی است كه آمبودزمان ها در سراسر جهان عهده دار آن 
هستند و لذا سازمان بازرسی كل كشور براساس تعاريف كالسیک بین المللی، آمبودزمان جمهوری 
اسالمی ايران محسوب می شود. البته اين سازمان نام خاص آمبودزمان ندارد لکن عماًل در چارچوب 

فعالیت های آمبودزمانی عمل می كند.
شايد در نگاه اول چنین به نظر آيد كه سازمان بازرسی ارتباطی با امور بین المللی ندارد اما واقعیت 
موجود در جامعه ی بین المللی برخالف اين پندار است. به خصوص اگر كشوری بخواهد يک سیستم 
نظارت،  امر  در  پیشرو  كشورهای  تجربیات  از  و  باشد  داشته  كارآمد  و  به روز  بازرسی  و  نظارت 
بازرسی، مقابله با فساد و سوءجريان استفاده كند، ناگزير از برقراری تعامالت گسترده ی بین المللی 
است. لذا می توان گفت بخشی از جورچین ديپلماسی كشور را ديپلماسی نظارت و بازرسی تشکیل 

می دهد كه سازمان بازرسی در اين عرصه ايفای نقش می كند.
فساد در جمهوری اسالمی  با  مبارزه  پیشتاِز  نهاد  به عنوان مهم ترين  بازرسی كل كشور  سازمان 
ايران،  با درک صحیح تحوالت جهانی كه همکاری با طیف وسیعی از نهادهای مشابه را در سطوح 
ملی، منطقه ای و بین المللی برای مقابله ی مؤثر با معضل فساد ايجاب می كند، فعالیت های بین المللي 
خود را از طريق اداره ی امور بین الملل از خردادماه سال 1376 متناسب با اهداف و وظايفش و در 
و  نظارت  دستگاه هاي  با  تعامل  است.  داده  توسعه  بین المللي  و  داخلي  مقررات  و  قوانین  با  انطباق 
در  )آمبودزماني(  مردمي  شکايات  به  رسیدگي كننده  نهادهاي  و  فساد  با  مبارزه  نهادهاي  بازرسي، 
بین المللي براي ارتقای كارايي فعالیت هاي سازمان ازجمله اهداف اين  سطوح منطقه اي، قاره اي و 
بین الملل  به استناد پايگاه اطالع رسانی سازمان بازرسی، اهم وظايف اداره ی امور  اداره بوده است. 

عبارت اند از:
	 شناسايي سازمان هاي نظارت و بازرسي، نهادهاي مبارزه با فساد و آمبودزماني در سطوح منطقه اي 

و بین المللي و اطالع رساني از مباني و عملکرد آن ها و تنظیم سندهاي همکاري با آن ها؛

1- اطالعات مندرج در اين بخش از خالل مصاحبه حضوری نگارنده با دكتر منصور آقامحمدی، معاون امور بین الملل دفتر رياست سازمان بازرسی 
كل كشور در اسفند 1394 به دست آمده است.
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با فساد و رسیدگي به  	 معرفي سازمان و دستاوردهاي آن در حوزه هاي نظارت، بازرسي، مبارزه 
شکايات مردمي به دستگاه هاي هم تراز و نهادهاي مرتبط؛

	 تسهیل ارتباط بخش هاي تخصصي سازمان با سازمان هاي ذي ربط؛
اجالس ها  اطالع رساني  و  سازمان  فعالیت هاي  با  مرتبط  بین المللي  و  منطقه اي  مجامع  شناسايي   	
با  مرتبط  مجامع  در  سازنده  و  مؤثر  فعال،  حضور  و  بین المللي  و  قاره اي  منطقه اي،  سمینارهاي  و 

فعالیت هاي سازمان؛
	 عضويت در نهادهاي منطقه اي، قاره اي و بین المللي مرتبط با فعالیت هاي سازمان از قبیل انجمن 
مؤسسه  و   )IAACA( فساد  با  مبارزه  مراجع  بین المللي  انجمن   ،)AOA( آسیايي  آمبودزمان 

آمبودزمان بین المللي )IOI(؛
	 روش شناسي بازرسي و كشف آخرين سازوكارهاي بازرسي و استفاده از دستاوردهاي آن ها براي 
آيین نامه هاي  و  قوانین  بین  تطبیقي  مقايسه ی  رويکرد  اتخاذ  سازمان،  فعالیت هاي  توسعه ی  و  ارتقا 

سازمان با سازمان هاي همتا در ديگر كشورها؛
	 ترجمه ی مقاالت علمي، تخصصي و فني در حوزه ی بازرسي درراستای ارتقای سطح علمي كارشناسان؛

	 برگزاري اجالس هاي منطقه اي و قاره اي؛
	 تهیه ی الگوي همکاري و فعالیت هاي مشترک بین سازمان و نهادهاي مشابه از طريق تفاهم نامه ی همکاري.1

ب( فعالیت های بین المللی، منطقه ای و دوجانبه
مسئولین سازمان در راستای تحقق اهداف اين نهاد از سال ها پیش در پی ارتقای سطح تعامالت 
و همکاری های بین المللی با نهادهای مشابه بودند. بدين منظور سنگ بنای انجمن آمبودزمان آسیايی 
گذاشته شد و از سال 1996 به همت سازمان بازرسی ايران، وزارت نظارت جمهوری خلق چین، 
با فساد و صیانت از حقوق مدنی  نهاد بازرسی كشور پاكستان )وفاقی مُحتسب(، كمیسیون مبارزه 
جمهوری كره ی جنوبی و كشورهای ديگری همچون ژاپن و هنگ كنگ، يک انجمن غیردولتِی 
غیرسیاسی و تخصصی تأسیس گرديد. از همان ابتدا سازمان بازرسی به عنوان يکی از اعضای مؤسس 
و عضو هیأت مديره در انجمن فعال بود و درحال حاضر عالوه بر عضويت هیأت مديره، خزانه دار 
كل انجمن در قاره ی آسیا است كه اين ِسمت در آخرين اجالس انجمن در اسالم آباد پاكستان به 

رياست سازمان بازرسی تفويض شد.
سازمان بازرسی همچنین به عضويت مؤسسه ی آمبودزمان بین المللی درآمده است كه دبیرخانه ی 
كه  است  ديگری  بین المللی  نهاد  هم  ضدفساد  مراجع  بین المللی  انجمن  دارد.  قرار  اتريش  در  آن 
سازمان بازرسی با آن تعامل و همکاری دارد. اين انجمن از سال 2006 رسماً فعالیت خود را آغاز 
در  انجمن  اين  اجالس  می شود. آخرين  آن محسوب  اعضای  از  يکی  نیز  بازرسی  سازمان  و  كرد 

1- پايگاه اطالع رسانی سازمان بازرسی كل كشور:
https://www.bazresi.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=600
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اواخر ارديبهشت ماه 139۵ در كشور چین تشکیل برگزار شد. بدين ترتیب سازمان بازرسی در سطح 
بین المللی با سه تشکل نامبرده تعامل و همکاری دارد كه ازاين بین به انجمن آمبودزمان آسیايی و 

مؤسسه ی آمبودزمان بین المللی حق عضويت می پردازد.
به موازات همکاری با نهادهای مذكور در سطح بین المللی، سازمان بازرسی فعالیت هايی را نیز 
در سطح منطقه ای آغاز كرده است كه اقدام اخیر آن تأسیس مركز همکاری منطقه اِی دستگاه های 
ضدفساد و آمبودزمان های اِكو بود كه سازمان بازرسی به عنوان دبیرخانه ی اين مركز انتخاب شد. 
تاكنون از بین ده كشور عضو اكو، چهار كشور ايران، افغانستان، پاكستان و تاجیکستان اساسنامه ی 
را تصويب  اساسنامه ی مركز  ايران در سال 1394  اسالمی  تأيید كرده اند. مجلس شورای  را  مركز 
نمود. طبق قانون اگر پارلمان های چهار كشور اساسنامه ی مركز را از تصويب بگذرانند، اساسنامه 
الزم االجرا می گردد. اين فعالیت منطقه ای درنتیجه ی همکاری سازمان بازرسی، وزارت امور خارجه 

و دبیرخانه ی اكو در تهران صورت پذيرفت.
همچنین طرح منطقه ای ديگری برای هشت كشور اسالمی درحال توسعه )D8( در دست انجام 
ايران،  )شامل  درحال توسعه  اسالمی  كشورهای  ضدفساد  اتحاديه ی  قالب  در  است  قرار  كه  است 
شکل  ضدفساد  همکاری های  برای  اندونزی(  و  تركیه  مصر،  نیجريه،  مالزی،  پاكستان،  بنگالدش، 

بگیرد. كارهای مقدماتی اين طرح به پايان رسیده و وزارت امور خارجه آن را تأيید كرده است.
است. سازمان قصد  تعامالت دوجانبه  بازرسی  سازمان  برون مرزی  فعالیت های  از  بخش  سومین 
دارد با كشورهای پیشرو در امر نظارت و بازرسی و مبارزه با فساد كه در پاک دستی و شفافیت زبانزد 
هستند، ارتباط و همکاری مؤثر داشته باشد. ازجمله ی اين كشورها دانمارک است كه براساس آماِر 
سال  در  می آيد.  شمار  به  جهان  كشور  شفاف ترين  و  پاک دست ترين  بین المللی،  شفافیت  سازمان 
بر  تأكید آن  منعقد شد كه  بازرسی  دانمارک و سازمان  میان آمبودزمان  تفاهم نامه ی خوبی   1393
اين  انعقاد  به محض  بود.  برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزشی  تبادل تجربیات و كارشناسان و 
تفاهم نامه  امضای  از  پس  مدتی  به طوری كه  گرديد.  آغاز  آن  اجرای  عملیاتی  كارهای  تفاهم نامه، 
ريیس بازرسی دانمارک به ايران سفر كرد و میهمان سازمان بازرسی بود. پس از آن يک دوره ی 
آموزشی با حضور معاون آمبودزمان دانمارک برای مديران كل سازمان در سراسر كشور برگزار شد. 

دومین سمینار آموزشی مشترک میان ايران و دانمارک خردادماه 139۵ به اجرا درآمد.
سازمان بازرسی عالوه بر دانمارک با كشورهای ديگری مانند چین، اندونزی، پاكستان، تركیه و 
عراق نیز سند تفاهم امضا كرده است. همچنین اقدامات مشابهی با كشورهای كره ی جنوبی، ژاپن، 
روسیه و مالزی در آينده ی نزديک صورت خواهد گرفت. سازمان در نظر دارد از رهگذر همکاری 
با اين كشورها در راستای تبادل تجربیات گام بردارد. برای مثال همکاری های خوبی با چینی ها آغاز 
شده است. به طوری كه در آذر ماه سال 1394 هیأتی به رياست قائم مقام وزير بازرسی و نظارت چین 
به ايران سفر كردند. برای اين سفر يک دوره ی آموزشی با وزارت نظارت چین طراحی شده بود 
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كه توسط هیأت چینی حول محور مسايل آموزشی برای كاركنان سازمان بازرسی به اجرا درآمد. 
سازمان نیز بنا دارد متقاباًل هیأتی را به چین و دانمارک اعزام نمايد.

ج( آکادمی ضدفساد آسیایی
ازجمله خألهای انجمن آمبودزمان آسیايی فقدان يک آكادمی پیشرو و كارآمد برای آموزش 
بازرسان سازمان های ضدفساد بود. لذا برای رفع اين خأل طرح ايجاد مركز آموزش بازرسان آسیايی 
تهیه شد. ايده ی اولیه ی اين طرح به ابتکار سازمان بازرسی ايران در جريان يازدهمین اجالس انجمن 
در تايلند ارايه گرديد كه هم در مجمع عمومی و هم در جلسه ی هیأت مديره با پیشنهاد جمهوری 
اسالمی ايران برای تأسیس آكادمی آموزشی انجمن آمبودزمان آسیايی موافقت به عمل آمد. نهايتاً 
با  البته  و  ايران  بازرسی  سازمان  توسط  فراهم شدن سازوكارهای الزم  از  پس  اين شد كه  بر  قرار 
مشورت اعضای هیأت مديره، يک آكادمی در سطح منطقه ای به منظور آموزش نیروهای آمبودزمانی 

كشورهای عضو در جمهوری اسالمی ايران پايه گذاری گردد.
مسايلی  ترديد  بدون  لکن  است  نشده  قطعی  هنوز  تدريس آكادمی  و محتوای  البته موضوعات 
و  عملی  و  علمی  لحاظ  از  كشورها  تجربیات  و  يافته ها  آخرين  مردم،  شکايات  به  رسیدگی  مانند 
توجه آكادمی  مورد  و...  پاک دستی  مسئولیت پذيری،  پاسخ گويی،  ويژگی هايی همچون شفافیت، 
خواهند بود. آكادمی قصد دارد در اين راستا از ظرفیت اساتید برجسته ی بین المللی همچون اساتید 

آكادمی مالزی و اتريش و اساتیدی از كانادا و استرالیا استفاده كند.
3 ـ 2. چشم انداز آینده ی فعالیت های سازمان بازرسی

سازمان بازرسی كل كشور در راستای تبديل به يک نهاد ضدفساد پیشرو و روزآمد و قابل رقابت 
با نهادهای پیشرفته ی جهان، بیش از هر چیز نیازمند رويکردی علمی و تخصصی به معضل فساد و نیز 
درک اهمیت تعامالت گسترده و تنگاتنگ بین المللی است. خوشبختانه به نظر می رسد اين رويکرد 
طی سال های اخیر در مسئوالن ارشد سازمان شکل گرفته است تا جايی كه آنان پژوهش محوری و 
ارتقای سطح همکاری های بین المللی را جزو اركان اصلی چشم انداز آينده ی اين نهاد ضدفساد در 
نظر می گیرند. در اين زمینه نناصر سراج رياست سازمان بازرسی كل كشور در گفت وگو با روزنامه 

ايران اظهار می دارد:
مركز مطالعات و پژوهش های سالمت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی در رصد دايمی 
برای كسب تجارب جديد و انجام تحقیقات مختلف است. در آينده  ای نه چندان دور ما اقدام به 
راه اندازی آكادمی ضدفساد نیز خواهیم كرد كه در ارتباط نزديک تر با سازمان های علمی و عملیاتی 
مبارزه با فساد در جهان، كار انتقال تجارب به نیروهای سازمان بازرسی را با جديت و دقت بیشتری 
دنبال خواهد كرد. اين مسأله به ويژه ازآن جهت كه ما از اعضای مهم »آمبودزمان آسیايی« هم هستیم 
می تواند اهمیت زيادی داشته باشد زيرا در برنامه های آتی ماست كه در آينده، ايران را به »هاب« 
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منطقه ای دانش مقابله با فساد تبديل نمايیم.1
قاضی سراج دوره ی جديد در سازمان بازرسی كل كشور را دوره ی بازنگری عمیق و گسترده 
بنیادين و  انجام مطالعات  اقداماتی چون  اين سازمان توصیف می كند كه  در روش های كاركردی 
و  دانشگاهی  مراكز  با  ارتباط  برقراری  برون سازمانی،  و  درون سازمانی  محققان  سوی  از  كاربردی 
علمی، طراحی و اجرای آموزش های كاربردی و تخصصی با هدف ارتقای دانش كاركنان، تکمیل 
در  بازنگری  ايران،  اسالمی  جمهوری  در  ضدفساد  آكادمی  اولین  راه اندازی  مقدماتی  گام های 
دستوركار و اعضای كمیسیون های علمی ـ تخصصی در سطح مركز و استان ها به منظور ايجاد سیستم 
پشتیبانی از تصمیم، تقويت منشورات علمی سازمان و استفاده از ظرفیت های دانشجويی در مقاطع 

دكتری و نخبگان سرباز در رشته های مرتبط ازجمله اولويت های اين دوره به شمار می آ يند.2
نتیجه گیری

براساس يافته های اين مقاله به نظر می رسد تحقق اهداف سازمان بازرسی كل كشور در مقابله ی 
مؤثر با فساد جز از رهگذر پیوستن سازمان به شبکه ی گسترده ی تعامالت منطقه ای و بین المللی با 
نیست.  امکان پذير  آن ها  امکانات وسیع  و  تجربیات  از  مستمر  استفاده ی  و  مشابه  نهادهای ضدفساد 
سازمان بازرسی هم اكنون تنها با سه نهاد بین المللی كه اشاره شد ارتباط دارد درحالی كه دامنه ی اين 
ارتباطات بايد بسیار گسترش يابد و طیف متنوعی از نهادهای بین المللی و غیردولتی را شامل شود. در 
اين زمینه همکاری با برخی نهادها ازجمله آكادمی ضدفساد بین المللی، سازمان شفافیت بین المللی و 
گروه ضدفساد اينترپل اهمیت بیشتری دارد. برای مثال سازمان بازرسی هنوز عضو آكادمی بین المللی 
سوی  از  و  می كند  فعالیت  متحد  ملل  ضدفساد  كنوانسیون  چارچوب  در  آكادمی  اين  زيرا  نیست 
دولت جمهوری اسالمی ايران، وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی طرف حساب اين كنوانسیون 
انتخاب شده است. لذا برای عضويت ايران در آكادمی بین المللی بايد مرجع ملی كشور يعنی وزارت 
دادگستری پیش قدم شود و مقدمات اين كار را فراهم نمايد كه اين اقدام هنوز صورت نگرفته است.

يا  پاک دستی  میزان  حیث  از  كشورها  رتبه بندی  برای  بسیاری  اهمیت  بايد  سازمان  همچنین 
فسادخیزی كه توسط سازمان شفافیت بین المللی تهیه و منتشر می شود قائل باشد و در همکاری با 
ساير نهادهای كشور، برنامه ی منسجمی را برای بهبود جايگاه ايران در اين رتبه بندی معتبر بین المللی 
به اجرا گذارد. يکی از داليل رتبه ی نه چندان مطلوب ايران در فهرست سازمان شفافیت بین المللی، 
عدم تعامل كافی با اين سازمان برای در اختیار قرار دادن اطالعات و داده های درست از وضعیت 
ايران بوده كه موجب شده است سازمان شفافیت اطالعات خود را درمورد جمهوری اسالمی ايران 
از برخی منابع نامعتبر تهیه كند. لذا فعالیت های بین المللی سازمان بازرسی در مسیری قرار گرفته است 

1- ناصر سراج در گفتگو با روزنامه ايران، 1393/9/3:
http://iran-newspaper.com/newspaper/BlockPrint/40224

۲- ناصر سراج در مراسم سالروز تأسیس سازمان بازرسی كل كشور: 
http://bazresi.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=616&newsview=380
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كه موجب ارتقای جايگاه كشور در رده بندی كشورها از لحاظ میزان فساد گردد. ارتقای روابط با 
ساير كشورها، تأسیس نهادهای آموزشی و برگزاری دوره ها يقیناً تأثیر مثبتی در اين زمینه خواهد 
داشت و اكنون ما می توانیم روند رو به رشد جايگاه كشور در فهرست سازمان شفافیت را مشاهده 
كنیم. برای مثال جمهوری اسالمی در عرض سه سال از رتبه ی 144 به رتبه ی 130 رسیده است كه 

اين جابه جايی نشان دهنده ی حركت پیش رونده ی كشور در مسیر پاک دستی و مقابله با فساد است.
به تنهايی نیست  بازرسی  البته بهبود رتبه ی فسادستیزی جمهوری اسالمی در مقدورات سازمان 
بلکه يک عزم ملی را طلب می كند و مجموعه ای از بخش های مختلف كشور در قوای سه گانه بايد 
است  قرار  و  كرده  آغاز  را  تالش هايی  بازرسی  سازمان  اما  يابد؛  ارتقا  كنونی  وضعیت  تا  بکوشند 
ديداری با مقامات سازمان شفافیت كه در برلین آلمان مستقر است داشته باشد تا از رهگذر افزايش 
تعامالت دوجانبه و پاسخ گويی به موقع نهادهای ايرانی، مجاری و منابع اطالع رسانی ايران به سازمان 

شفافیت تصحیح شوند تا رتبه و جايگاه ايران در رده بندی كشورها واقعی تر گردد.
به موازات گسترش فعالیت های بین المللی، سازمان بازرسی نیازمند تعامالت تنگاتنگ منطقه ای 
و دوجانبه با همتايان خود در آسیا و خاورمیانه است. اين تعامالت و همکاری ها به دلیل پیوندهای 
مؤثر  بسیار  مشابه و دغدغه های مشترک  با همسايگان و وجود مشکالت  تمدنی  و  فرهنگی  عمیق 
خواهد بود. لذا پیشنهاد می شود همکاری با آكادمی های همسايه مانند آكادمی عراق و ارمنستان در 
اولويت قرار گیرد. همچنین افزايش مناسبات با آكادمی ها و آمبودزمان های كشورهای اسالمی مانند 
آكادمی مالزی يا كمیسیون ريشه كنی فساد اندونزی به دلیل وجود مفاهیم دينی و حقوقی مشترک 
مانند »حق الناس« يا »بیت المال« می تواند بستر فراخی را برای الگوگیری و اقتباس از تجربیات موفق 

اين كشورها درزمینه ی مقابله با فساد فراهم سازد.

فهرست منابع:
كل  بازرسی  سازمان  بین المللی  همکاری های  و  رياست  دفتر  )معاون  منصور  آقامحمدی،   -1

كشور( )1394(؛ مصاحبه با نگارنده، 2۵ اسفند.
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سال هشتم
شماره 27
بهار 139۵

بررسی و شناخت وظایف حاکمیتی، تصدی گری دولت و جایگاه 
آن در تنظیم برنامه های راهبردی، نظارت و ارزیابی عملکرد 

دستگاه های کشور)چالش ها، راهکارها، تالش ها(
 حبیب اهلل فتاحی اردکانی1 

دکتر سید اکبر نیلی پور طباطبایی2
دکتر سعید خزایی3

در كلیه سیستم ها و نظام های حقوقی و سیاسی دنیا صرف نظر از گرايش  های مختلف، دولت ها 
دارای دو وظیفه و كاركرد اصلی حاكمیتی و تصدی گری می باشند كه توسط نهاد  ها و دستگاه های 
مسئول به اجرا گذاشته می شود. امور حاكمیتی شامل سیاست گذاری، برنامه ريزی، نظارت و ارزيابی 
بر  را در  از وظايفی  اهمیت مضاعف است و تصدی گری آن دسته  به دلیل سطح و جايگاه دارای 
می گیرد كه قابل واگذاری به مردم و بخش خصوصی باشد. در نظام جمهوری اسالمی ايران، دولت 
در يک فرآيند دگرديسی رو به جلو تغییر و تحوالت مثبتی را به خصوص در دوران پس از جنگ 
با تدوين و اجرای طرح های توسعه و برنامه های راهبردی و پنج ساله و ابالغ سیاست های اصل 44 و 

برنامه ی اقتصاد مقاومتی تجربه نموده كه از اين نظر قابل توجه و امعان نظر می باشند.
 در اين مقاله ضمن بررسی جايگاه حقوقی، قانونی، و ويژگی های هريک، همچنین نقطه نظرات 
اقدامات در كشور،  ارزيابی روند برخی  با  اين بحث درخصوص دستگاه های حاكمیتی  به  مربوط 
پیشنهادها و راهکارهايی برای ارتقای آن و به منظور بهره برداری در تنظیم اسناد و برنامه های راهبردی 

و سالیانه، همچنین فرايند ارزيابی عملکرد دستگاه های حاكمیتی ارايه گرديده است.
واژگان کلیدی: امور حاکمیتی، تصدی گری، ساختار و وظایف دولت، برنامه ریزی 

راهبردی، نظارت و ارزیابی عملکرد

1- دانشجوی دكتری مديريت منابع انسانی- سرپرست دفتر توسعه نظارت همگانی سازمان بازرسی كل كشور
2- استاديار و ريیس پژوهشکده مديريت منابع انسانی
3- دانشیار و ريیس مركز آينده پژوهی دانشگاه تهران
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حکومت و دستگاه های حاکمیتی:
درمورد اصطالح دولت و حکومت نقطه نظرات متنوعی جود دارد اما آن چه در اين تحقیق دنبال 
می شود، حکومت1 به معنای ساختار كالن و نظام ديوانی مستقر در يک كشور به عنوان وسیله ای 
برای اعمال تصمیمات و وظايف دولت است. لذا آن را در هريک از شکل های مختلف سیاسی، 
امور  اداره  به كار  مقننه  قالب سه بخش مجريه، قضايیه و  بدانیم در  فلسفی، حقوقی كه  اجتماعی، 
جامعه اشتغال دارد و وظیفه اصلی در میان اين سه بخش برعهده دولت2 به عنوان هیأت وزيران و 
مجموعه دستگاه های اداری و اجرايی است، وضعیتی كه در فلسفه ی سیاسی از قرون گذشته تاكنون 

ادامه يافته است.
آدام اسمیت در كتاب ثروت ملل از وظايف و نقش های سه گانه ی دولت نام می برد كه عبارت اند از:

 1. حفظ و حراست اجتماع از قهر و حیله ی اجتماعات ديگر )نظم و امنیت(
 2. حمايت از هر عنصر اجتماع دربرابر ظلم و زورگويی اعضای ديگر جامعه )استقرار عدالت(

 3. برپايی و نگهداری نهاد های اجتماعی و خدمات عمومی دارای منفعت اجتماعی )وظايف عمومی(
اين نظريه بعد ها موجب پی ريزی دولت های رفاه در شکل امروزی گرديد كه وظايف بیشتری را 
در تأمین آزادی و آسايش، توسعه و امنیت، مالکیت خصوصی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی افراد 

برعهده گرفتند.
با مطالعات موقعیت سیاسی و اقتصادی كشورها، ما از مرحله پايان جنگ دوم جهانی در ادبیات 

توسعه اقتصادی، شاهد بروز سه نوع دولت هستیم:
 1. دوره دولت های بزرگ

 2. دوره دولت حداقل
 3. دوره حکمرانی خوب

جهانی،  اقتصاد  عملکرد  مالی،  بحران  های  افزايش  به دنبال  و   1990 دهه ی  اواخر  از  اخیر  دوره 
توصیه  های سیاستی دانشمندان جامعه شناسی و علوم سیاسی به وجود آمده است و اين روند ادامه دارد.

مديريت  از  است  عبارت  متحد، حکمرانی خوب  ملل  برنامه ی عمران سازمان  تعريف  براساس 
امور عمومی براساس حاكمیت قانون، دستگاه قضايی كارآمد و عادالنه و مشاركت گسترده مردم 
را  بانک جهانی حکمرانی خوب   .)isabelle Johnson, 1997: 9( در فرآيند حکومت داری 

:)kaufman, et al 2006, September( براساس شش ويژگی زير تعريف می كند
 - صدا )اعالم( و پاسخ گويی؛
 - بی ثباتی سیاسی و خشونت؛

 - اثربخشی دولت: كارآمدی دولت در انجام وظايف محوله؛

1- Government
2 - Stute
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 - بار مالی مقررات: مقررات اضافی و هزينه های آن؛
 - حاكمیت قانون؛

 - فساد؛
 - هر اندازه ويژگی های مثبت مانند حاكمیت قانون، پاسخ گويی و اثربخشی دولت در يک جامعه 
بیشتر و فساد، مقررات اضافی و بی ثباتی سیاسی و خشونت كمتر باشد حکمرانی در آن جامعه برای 

نیل به توسعه ی اقتصادی مناسب تر خواهد بود )میدری،138۵(.
در دو دهه ی اخیر توجه بیش از اندازه ی مکاتب مديريتی به مسايل حقوق شهروندی و مشاركت 
همگانی در پرتو تغییر و تحوالت اجتماعی و سیاسی، نگاه  ها به بازسازی و ارتقای جايگاه دولت 
در بحث پاسخ گويی به نیاز های شهروندان جلب شده و درنتیجه مفهوم خدمات دولت نوين مطرح 
گرديده كه به دنبال خدمتگذاری بیشتر است. مديريت دولت جديد در مقابل مديريت دولت قديم 

دارای آموزه هايی است ازجمله:
 1. خدمات رسانی كنید نه فرماندهی؛

 2. منفعت عمومی هدف است نه محصول جانبی؛
 3. استراتژيک فکر كنید و دموكراتیک عمل نمايید؛

 4. به شهروندان خدمات رسانی كنید نه مشتريان؛
 ۵. پاسخ گويی ساده نیست. كاركنان دولت بايد به چیزی بیش از بازار توجه داشته باشند؛

 6. خدمات دولتی نوين در رويکردش به مديريت و سازمان دهی بر اهمیت مديريت ازطريق افراد 
تأكید می كند؛

 7. برای شهروندان و خدمات دولتی فراتر از كارآفرينی ارزش قائل شويد )الوانی، جمالی، ابراهیمی، 1389(.
البته پرداختن به موضوع حکمرانی خوب به صورت تخصصی و فراگیر جزو اهداف اين بحث 
نیست لذا به دلیل اهمیت و همچنین ارتباط آن با مقوله ی خدمت رسانی دستگاه ها و پرداختن به آن در 

برنامه های راهبردی و هرگونه ارزيابی عملکرد صرفاً به صورت گذرا به آن اشاره ای گرديد.
دانشمندان حقوق وظایف دولت را به دو دسته ی کلی تقسیم کرده اند:

تقسیم اعمال دولت به دو دسته ی حاكمیتی و تصدی گری اولین بار در حقوق اداری فرانسه مطرح 
شد و اين برمی گردد به پذيرش مسئولیت مدنی دولت در پرداخت خسارتی كه از اعمال حاكمیت 
برمی آمد. لذا وظايف اداری برحسب اين كه متصدی آن درحال استفاده از اقتدار عمومی است به 
حاكمیتی و تصدی تقسیم شد. بااين حال برخی معتقدند دوره ی حاكمیتی دولت سپری شده است و 
با پیشرفت جوامع توسعه يافته باوجود بخش خصوصی، تعاونی و... دولت از وظايف سنتی خودداری 

كرده و به تکالیف حاكمیتی خود كه تأمین منابع، نظارت، مديريت كالن است بپردازد.
اجرا  به  به وسیله ی وزارتخانه  ها و سازمان های دولتی  نظارتی دولت: معموالً  و  وظايف حاكمیتی 
درمی آيد و مهم ترين وظیفه ی دولت به مفهوم تدوين استراتژی ملی، سیاست گذاری و برنامه ريزی 
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كالن و همچنین نظارت و كنترل و هماهنگی نمودن و همسو كردن منافع ملی با منافع خصوصی است.
فعالیت های حاكمیتی شامل آن گروه از فعالیت  ها می شوند كه دولت به منظور ايجاد نظم و انضباط 
در جامعه و اجرای قوانین و اعمال نظارت بر فعالیت های افراد و بنگاه ها، به آن ها دست می زند. به 
عنوان مثال دولت با تعیین استانداردها، سعی می كند تولیدكنندگان را وادار به رعايت ضوابط خاصی 
فعاالن عرصه ی  تنبیهی  و  تشويقی  سیاست های  با  امرونهی ها  از  به كارگیری مجموعه ای  با  يا  بکند 

اقتصاد را در مسیر های موردنظر خود هدايت  كند.
آموزش وپرورش  كشور،  مرز های  از  دفاع  امنیت،  برقراری  نظیر  دولتی  هر  حاكمیتی  وظايف 
رايگان برای همه و در تمام سطوح و همچنین تأمین آزادی  های سیاست اجتماعی در حد قانون و ... 
)اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی( بدون اخذ وصول مالیات به عنوان امر حاكمیتی میسر 
نیست و در كشور های پیشرفته دولت ها برای اخذ مالیات به ابزار های مالی شهروندان دسترسی دارند.

اقتصادی  بنگاه  های  و  شركت ها  به وسیله ی  معموالً  دولت:  بنگاه داری  و  تصدی گری  وظايف 
دولتی به اجرا درمی آيد و به اموری نظیر تجارت و تولید گفته می شود كه طی آن دولت در نقش 
نیز در روابط خصوصی انجام  تاجر و صنعتگر به كارهايی می پردازد كه بخش خصوصی و مردم 
می دهند. حجم اين گونه فعالیت  ها در دولت های پیشرفته محدود به امور زير بنايی و در حدی است 
كه مکمل فعالیت های بخش خصوصی است يا برای اجرای وظايف حاكمیتی ضرورت دارد )ملک 

آرايی، 1393(.
فعالیت های تصدی گری وقتی اتفاق می افتد كه دولت به عنوان يک تولیدكننده و عرضه كننده ی 
كاال وارد بازار می شود و همانند يک بنگاه بخش خصوصی به استخدام عوامل تولید و فروش كاال ها 

و خدمات اقدام می كند.
امروزه اقتصاددانان بر اين باورند كه دولت ها بايد از فعالیت های تصدی گری دست بردارند و به 
فعالیت های حاكمیتی بپردازند؛ زيرا درگیر شدن دولت در فعالیت های تصدی گری از يک سو باعث 
می شود دولت نتواند وظايف حاكمیتی خود را به درستی انجام دهد و از سوی ديگر تصدی گری 
دولت به معنای نبود رقابت و مشاركت جدی مردم و بخش خصوصی در عرصه ی اقتصاد است و 

اين خود به معنای عدم كارآمدی و كاهش بهره وری عوامل تولید است.
تا جايی كه  و  بسنده كرده  امور حاكمیتی خود  به وظايف  توصیه می شود كه دولت ها  بنابراين 
ممکن است از ورود به امور تصدی گری پرهیز نمايند. تصدی گری دولت عالوه بر آن كه تشکیالت 
دولتی را توسعه می دهد بخش خصوصی را در جامعه تضعیف كرده و بهره وری كل را در جمع 
همانا  كه  می آورد  به وجود  نیز  را  ديگری  مشکل  تصدی گری  به  دولت  اشتغال  می دهد.  كاهش 
كم رنگ شدن وظیفه ی نظارتی دولت به فعالیت های بخش خصوصی است. دولتی كه خود متصدی 

كار های بخش خصوصی شده از نظارت و كنترل آن بخش بازمی ماند.
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امور حاکمیتی و شمول آن در قوانین و مقررات ایران:
در قوانین ايران نخستین قانونی كه به تقسیم بندی وظايف دولت اشاره داشته است قانون دعاوی 

افراد مصوب 1307 می باشد كه به صورت ماده واحده تصويب شده است.
دو وظیفه ی حاكمیتی و تصدی گری دولت در ماده ی 13۵ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال 

1383 در حوزه های » اجتماعی، فرهنگی، خدماتی، زيربنايی و اقتصادی« تنظیم و اعالم می گردد.
طبق مصوبه ی سال 138۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، موارد شمول امور حاكمیتی كه مسئولیت 
و تصدی آن بر عهده ی حکومت است عبارت  از مجموعه ی نظام اعم از رهبری، سه قوه، نیرو های 
مسلح و ساير سازمان ها و نهاد های حاكمیتی است كه مسئولیت  های خود را در اجرای اصول 2 و 3 

قانون اساسی به شیوه های زير اعمال می كند:
 - سیاست گذاری كلی، برنامه ريزی  های كالن و وضع قوانین و مقررات و نظارت بر حسن اجرای آن ها؛

 - حفظ نظام جمهوری اسالمی، استقالل، تمامیت ارضی، وحدت ملی و منافع ملی؛
 - استقرار عدالت و تأمین آزادی  های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و محو هرگونه استبداد و 

خودكامگی و انحصارطلبی؛
 - ايجاد زمینه و شرايط مناسب برای پیشرفت جامعه در امور اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و فضايل اخالقی؛

 - تأمین امنیت ملی و آمادگی دفاعی؛
 - تأمین حقوق همه جانبه ی افراد و استقرار نظم و امنیت عمومی و قضايی؛

 -  تنظیم و تصويب بودجه ی ساالنه ی كل كشور؛
 - تنظیم سیاست و روابط خارجی.

شماره  تصويب نامه ی  مطابق  دولت  ابالغی  شاخص های  حاكمیتی،  مشاغل  شناخت  درمورد 
64913/63467 مورخه 89/7/20 معاون اول ريیس جمهور عبارت اند از:

الف- نوع وظايف واحد سازی در تطبیق يا امور حاكمیتی موضوع ماده 8 قانون خدمات كشوری؛
ب- محل جغرافیايی استقرار پست سازمانی؛

ج- حساسیت شغل )پست(؛
د- عدم امکان انجام وظايف پست سازمانی توسط بخش غیردولتی.

امور حاكمیتی طبق ماده ی 8 قانون مديريت خدمات كشوری )مصوب 1386( آن دسته از اموری 
است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكمیت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه ی 

اقشار جامعه و بهره مندی از اين نوع خدمات موجب محدوديت استفاده ديگران نمی شود از قبیل:
الف- سیاست گذاری، برنامه ريزی و نظارت در بخش های اقتصادی، اجتماعی سیاسی؛

ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزيع درآمد؛
ج- ايجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مرد؛

د- فراهم نمودن زمینه ها و مزيت  های الزم برای رشد و توسعه كشور؛
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ه- قانون گذاری، امور ثبتی، استقرار نظام و امنیت و اداره امور قضايی؛
و- حفظ تمامیت ارضی كشور و ايجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی؛

ز- ترويج اخالق، فرهنگ اسالمی و صیانت از هويت ايرانی، اسالمی؛
ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط كار و روابط خارجی؛

ط- حفظ محیط زيست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی؛
ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطالعات ملی و مديريت كشور؛

ک- ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، كنترل و پیشگیری از بیماری  ها و آفت مقابله و كاهش 
اثرات حوادث طبیعی و بحران  های عمومی؛

ل- بخشی از امور مندرج در مواد 9،10،11 اين قانون نظیر موارد مذكور بیست و نهم و سی ام 
قانون اساسی كه انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهاد ها و مؤسسات عمومی غیردولتی 

وزيران امکان پذير نیست؛
م- ساير مواردی كه با رعايت سیاست های كلی مصوب مقام معظم رهبری موجب قانون اساسی 

در قوانین عادی جزء اين امور قرار می گیرد )قانون مديريت خدمات كشوری،20:1386(.
شاخص ها  و  حاكمیتی  ساختار های  ويژگی های  درمورد  تحقیق  اين  موضوعیت  به  توجه  با 
ارزيابی  فرايند  و  راهبردی  برنامه ريزی  نوع  قانون الزم است در هر  متون  ارايه شده در  تعاريف  و 
عملکرد درمورد اين قبیل نهاد ها كه مصداق كامل آن دستگاه های اجرايی و دولتی می باشند به اين 

عوامل به عنوان مؤلفه های اصلی توجه شود.
تعریف حقوقی ساختار های حاکمیتی و دولتی طبق این قانون عبارت اند از:

ماده 1 – وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است كه تحقق يک يا چند هدف از اهداف دولت 
را برعهده دارد و به موجب قانون ايجاد شده يا می شود و توسط وزير اداره می گردد.

ماده 2- مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است كه به موجب قانون ايجاد شده يا می شود و 
با داشتن استقالل حقوقی، بخشی از وظايف و اموری را كه بر عهده ی يکی از قوای سه گانه و ساير 

مراجع قانونی است انجام می دهد.
كلیه سازمان هايی كه در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می شود.

عمومی  نهاد های  يا  مؤسسات  دولتی،  مؤسسات  وزارتخانه ها،  كلیه  اجرايی:  دستگاه   -۵ ماده 
غیردولتی، شركت های دولتی و كلیه دستگاه های كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر و يا تصريح نام 
است از قبیل شركت ملی نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران، بانک مركزی، بانک  ها 

و بیمه   های دولتی، دستگاه اجرايی نامیده می شوند. )قانون مديريت خدمات كشوری،20:1386(
نقش  ارتقای  درراستای  صورت گرفته  تالش های  و  راهکارها  چالش ها،  بررسی 

حاکمیتی و کاهش تصدی گری دولت:
در ساختار و قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ايران ضمن پذيرش دخالت شهروندان در تمام 
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امور زندگی اجتماعی، به دو محركه ی مشخص يکی اصل شورا ها و ديگری بخش تعاون در اقتصاد 
عنوان  به  تشکیالت  و حذف  اداری صحیح  نظام  ايجاد  اساسی  قانون  در  است.  شده  اشاره  كشور 
بايد حدود وظايف  اين مشکالت دولت  برای رفع  ارايه گرديده است.  اداری  الگوی اساسی نظام 
خود در اعمال حاكمیت و تصدی را با جهت گیری كاهش تصدی های غیرضرور و تقويت جنبه های 
اعمال حاكمیت تدوين و تعیین كند و زمینه و شرايط يکسان و مساعد را برای بخش های خصوصی 

و تعاونی در مقايسه با بخش دولتی فراهم آورد. ارزيابی وضعیت كنونی نشان می دهد:
 - ساختار بخش عمومی كشور كه در قالب وزارتخانه  های مختلف شکل گرفته از ساماندهی وظیفه ای 

كه نوعی سازمان دهی جزءنگر و تقلیل گر است تبعیت می كند.
 - در اين ساختار، هر واحدی به انجام وظايف و اهداف خود تأكید می كند و از هدف های كلی و 

عمومی غافل می ماند.
 - برای حل اين مشکل به ساختار  ها و شورا های هماهنگ كننده متوسل می شوند كه اين امر خود به 

بزرگ تر شدن تشکیالت دولت منجر می شود.
درمورد سازوكار و راه حل اين مشکالت به موارد زير اشاره می شود:
 - ترويج فرهنگ كل نگری و پرهیز از بخشی نگاه كردن به وظايف؛

 - اصالح ساختار دولت از وظیفه ای به فرآيندی و ايجاد ساختار های فرآيندی در انتهای تشکیالت 
وزارتخانه  های مرتبط؛

 - استفاده از تمام الگو  ها و شیوه های فرهنگ سازی موجود برای رفع مشکالت در اين خصوص؛
 - برنامه های آموزش، الگوسازی و ارزش گذاردن به تفکر و انديشه ی كل نگر.

 همه به نوعی می توانند فرهنگ كل نگر را جايگزين فرهنگ جزءنگر در مديريت كنند؛ دراين میان 
نقش مديران عالی و سیاستگذاران در جامعه بسیار مهم است. آنان بايد نوعی بینش وآرمان مشترک 

را برای كل آحاد جامعه تصوير و همگان را درراه رسیدن به آن بسیج و ترغیب كنند.
از  پس  اقداماتی  و  تالش ها  و  بوده  كشور  مسئولین  و  برنامه ريزاِن  توجه  مورد  البته  مسايل  اين 
پیروزی انقالب و در زمان تشکیل دولت های مختلف انجام شده و حجم و اندازه دولت رفته رفته 
از حالت حداكثری به سمت حداقلی و واقعی شدن پیش می رود. پس از تدوين برنامه های توسعه 
پنج ساله و با پايان جنگ، برنامه های تحول اداری به صورت جدی تدوين و به مرحله ی اجرا گذاشته 
برنامه  برنامه تحول( و در دولت نهم و دهم )10  برنامه ها در دولت هفتم و هشتم )7  می شود. اين 
در  مقاومتی  اقتصاد  برنامه های  و  سیاست ها  و  اساسی  قانون   44 اصل  سیاست های  ويژه  به  تحول(، 

دولت يازدهم نتايج و پیامد  های خوبی به صورت محدود داشته است.
روند مثبت سیاست گذاری و برنامه ريزی جريان توسعه و تحول اداری در كشور شامل: اصالح 
رفاهی،  و  مالی  نظام های  ارتقای  انسانی،  سرمايه ی  و  مديريت  توسعه  اداری،  فرايندهای  و  شیوه ها 
ارزيابی و نظارت های راهبردی، تحول در ساختار و وظايف دستگاه ها، اتوماسیون اداری و دولت 
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الکترونیک، تکريم ارباب رجوع و... در همین راستا ارزيابی می شود. در اين جا به برخی سیاست ها و 
برنامه های كالن دولت درراستای ارتقای امور حاكمیتی، كاهش امور تصدی گری و مشاركت بیشتر 

بخش خصوصی در سال های اخیر اشاره می شود.
طی سیاست های کلی ابالغی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در سال 

1384 محور های زیر مورد توجه قرارگرفته است:
 - گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی؛

 - ارتقای كارايی بنگاه  های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری؛
 - افزايش رقابت پذيری در اقتصاد ملی؛

 - افزايش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی؛
 - كاستن از بار مالی و مديريتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی؛

 - افزايش سطح عمومی اشتغال؛
 - تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذاری و بهبود درآمد خانوارها.

برخی از مواردی كه در ابالغیه سیاست های كلی حائز اهمیت می باشند عبارت اند از:
 - دولت حق فعالیت اقتصادی جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است تا پايان 
عمومی  و  خصوصی  و  تعاونی  بخش های  به  فعالیت(  كاهش   %20 )سالیانه  چهارم  پنج ساله  برنامه 

غیردولتی واگذار كند؛
 - با توجه به مسئولیت نظام در حسن اداره ی كشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوين 
صدر اصل 44 توسط دولت بنا به پیشنهاد هیأت وزيران و تصويب مجلس شورای اسالمی برای مدت 

معین مجاز است؛
 - افزايش سهم بخش تعاونی در اقتصاد كشور به 2۵% تا آخر برنامه پنج ساله پنجم؛

 - حمايت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی   ها ازطريق روش هايی ازجمله: تخفیف مالیاتی و ارايه ی 
تسهیالت اعتباری حمايتی؛

 - رفع محدوديت تعاونی  ها در تمامی عرصه های اقتصادی ازجمله بانکداری و بیمه؛
 - اعمال نقش حاكمیتی دولت در قالب امور سیاست گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و 

پرهیز از مداخله در امور اجرايی و مديريتی تعاونی ها؛
 - تغییر نقش دولت از مالکیت و مديريت مستقیم بنگاه به سیاست گذاری و هدايت و نظارت؛

 - آماده سازی بنگاه  های داخلی به منظور مواجهه ی هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در يک فرآيند 
تدريجی و هدفمند؛

 - توسعه ی سرمايه ی انسانی دانش پايه و متخصص؛
 - توسعه و ارتقای استانداری  های ملی و انطباق نظام های ارزيابی كیفیت با استاندارد های بین المللی؛
 - جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزايش كارايی و رقابت پذيری و گسترش مالکیت عمومی؛
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 - واگذاری 80% از سهام بنگاه  های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش های خصوصی شركت های 
تعاونی سهامی عام و بنگاه  های عمومی غیردولتی.

توسعه  پنجم  برنامه  در  غیردولتی  بخش  به  دولت  واگذاری  قابل  وظایف  درمورد 
موارد ذیل مدنظر قرار گرفته است:

وظايف  واگذاری  ازطريق  هرسال(  در  كار  حجم  از   %4 )كاهش  سازمان  كار  حجم  كاهش   .1 
تصدی گری به بخش غیردولتی؛

 2. كاهش 2 درصد نیروی انسانی در هرسال طی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی؛
 3. تقويت وظايف حاكمیتی دستگاه اجرايی )سیاست گذاری، برنامه ريزی، هدايت و نظارت(؛

 4. ساماندهی نیروی انسانی و پست  های سازمانی؛
 ۵. حمايت از بخش غیردولتی؛

 6. اجرای برنامه ی وظايف حاكمیتی و تصدی گری قابل واگذاری به بخش غیردولتی.
موارد قابل توجه در سیاست های ابالغی حاکم بر برنامه ششم توسعه:

 1. بهبود مستمر فضای كسب وكار و تقويت ساختار رقابتی و رقابت پذيری بازارها؛
 2. مشاركت و بهره گیری از ظرفیت نهاد های عمومی غیردولتی با ايفای نقش ملی و فراملی آن ها در 

تحقق اقتصاد مقاومتی؛
 3. حمايت از تأسیس شركت های غیردولتی برای سرمايه گذاری در فعالیت های اكتشاف )نه مالکیت(؛

 4. واگذاری طرح های جمع آوری و كنترل و بهره برداری ارگان های همراه تولید در كلیه میدان های 
نفت و تأسیسات صنعت نفت به مردم.

محور های اصلی سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی در سال 1392:
 1. تأمین شرايط و فعال سازی كلیه امکانات و منابع مالی و سرمايه انسانی و علمی كشور؛

 2. پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی كشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری؛
 3. محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد؛

 4. استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی يارانه ها؛
 ۵. هم بری عادالنه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آن ها در ايجاد ارزش؛

 6. افزايش تولید داخلی نهاده ها و كاال های اساسی و اولويت دادن به تولید محصوالت و خدمات 
راهبردی و ايجاد تنوع؛

 7. تأمین امنیت غذا و درمان؛
 8. مديريت مصرف با تأكید بر اجرای سیاست های كلی اصالح الگوی مصرف؛

 9. اصالح و تقويت همه جانبه نظام مالی كشور؛
 10. حمايت همه جانبه هدفمند از صادرات كاال ها و خدمات؛

 11. توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادی؛
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 12. افزايش قدرت مقاومت و آسیب پذيری اقتصاد كشور؛
 13. مقابله با ضربه پذيری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز؛

 14. افزايش ذخاير راهبردی نفت و گاز كشور؛
 1۵. افزايش ارزش افزوده؛

 16. صرفه جويی در هزينه های عمومی كشور؛
 17. اصالح نظام درآمدی دولت؛

 18. افزايش سالیانه سهم صندوق توسعه ملی؛
 19. شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن؛

 20. تقويت فرهنگ جهادی در ايجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، كارآفرينی، سرمايه گذاری و...؛
 21. تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی؛

 22. هماهنگ سازی و بسیج همه امکانات كشور در اين راستا؛
 23. شفاف و روان سازی نظام توزيع و قیمت گذاری؛

 24. افزايش پوشش استاندارد برای كلیه محصوالت داخلی و ترويج آن.
 شناخت وظایف و اختیارات دولت در نظام جمهوری اسالمی:

در انديشه ی بنیان گذار جمهوری اسالمی و بیانات رهبری حکومت مبتنی بر انگیزه  های اسالمی و 
ارزش های انقالبی در شکل مردم ساالری براساس ساختار، وظايف، كاركرد قابل قیاس با شکل های 
كنونی و معاصر دولت در جهان نبوده و در ساده ترين شکل عالوه بر امور مادی و اجتماعی دارای 
مسئولیت در مقابل دين و دنیای مردم است به گونه ای كه در ديدگاهی حداكثری متکفل امور مادی 
و معنوی جامعه حتی در خارج از مرز  های جغرافیايی خود می باشد. اين كاركرد كه به صورت كلی 
در قالب دستگاه و به صورت مشخص در ساختار وزارتخانه و سازمان اعمال می شود به صورت اداری 
و اجرايی به عنوان وظیفه ی دولت تلقی می گردد كه بررسی ابعاد آن برای دستیابی به مدل مطلوب 

برنامه ريزی راهبردی در اين جا موردنظر است.
است،  به وظايف دولت آمده  مربوط  اصول  در  اساسی خصوصاً  قانون  در  اصولی كه  براساس 
با  مبارزه  و  تقوی  براساس  اخالقی  فضايل  رشد  برای  مساعد  محیط  ايجاد  راستای  در  بايد  دولت 
تربیت بدنی  و  آموزش وپرورش  عمومی،  آگاهی  های  سطح  بردن  باال  تباهی،  و  فساد  مظاهر  كلیه 
رايگان، محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی، رفع تبعیضات ناروا و ايجاد امکانات 
عادالنه برای همه، در تمامی زمینه های مادی و معنوی، ايجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیالت 
غیرضرور، پی ريزی اقتصادی صحیح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمی برای ايجاد رفاه و رفع فقر 
و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذيه، سن، كار، بهداشت و تعمیم بیمه، تأمین 
خودكفايی در علوم و فنون صنعت و كشاورزی و امور نظامی و مانند اين ها، تنظیم سیاست خارجی 
كشور براساس معیار های اسالمی، فراهم كردن زمینه برای خانه دار شدن مردم و جوانان به خصوص 
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كارگران و قشر روستايی و ... اقدام كند.
اين موارد كه به صورتی كالن وآرمانی در مقدمه و اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی آمده با 
توجه به دينی و ارزشی بودن نوع حکومت در نظام اسالمی حاكی از تام و تمام بودن وظايف دولت 

دربرابر جامعه است و از اين لحاظ مهم و اساسی تلقی می گردد.
آن دسته از وظايفی كه در اين راستا می توان به صورتی كالن برای حکمرانان و كارگزاران نظام 

اسالمی در نظر گرفت به قرار زير است:
 1. تالش برای حفظ استقالل و عزت جامعه در برابر سلطه ی بیگانگان؛
 2. زمینه سازی به منظور رشد و ارتقای علمی، فرهنگی، اخالقی جامعه؛

 3. ايجاد نظم و امنیت داخلی و خارجی در تمام عرصه ها؛
 4. حاكمیت عدالت و تأمین حقوق شهروندی برای جامعه؛

 ۵. گسترش رفاه و آبادانی و تالش برای تأمین نیاز های مادی افراد؛
 6. زمینه سازی به منظور مشاركت هرچه بیشتر مردم در امور؛

 7. ايفای وظايف قانونی به ويژه در عرصه های بحرانی و پرمخاطره؛
 8. حس مسئولیت و وظیفه مندی در قبال آحاد جامعه.

وظايف دولت مطابق اصل سوم قانون اساسی عبارت است از:
 1. محیط مساعدی را برای رشد فضايل اخالقی براساس ايمان و تقوا ايجاد كرده و با كلیه ی مظاهر 

فساد و تباهی مبارزه كند؛
رسانه  های  و  مطبوعات  از  استفاده ی صحیح  با  زمینه ها  همه ی  در  را  عمومی  آگاهی  های   2. سطح 

گروهی و وسايل ديگر باال ببرد؛
 3. آموزش وپرورش و تربیت بدنی رايگان را برای عموم در تمام سطوح فراهم كرده و آموزش عالی 

را تسهیل نمايد و تعمیم دهد؛
 4. روح بررسی و تتبع و ابتکار را در تمام زمینه ها ازطريق تأسیس مراكز تحقیق و تشويق محققان 

تقويت كند؛
 ۵. هرگونه استعمار دشمن را طرد كرده و از نفوذ اجانب به كشور جلوگیری كند؛

 6. هرگونه زمینه ی استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی را در جامعه محو كند؛
 7. آزادی  های سیاسی و اجتماعی را در حدود قانون برای مردم تأمین كند؛

 8. عامه ی مردم را در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خويش مشاركت دهد؛
 9. تبعیضات ناروا را در جامعه رفع و برای همه امکانات عادالنه ای در تمام زمینه های مادی و معنوی 

ايجاد كند؛
 10. نظم اداری صمیمی ايجاد كرده و تشکیالت غیرضروری را حذف كند؛

 11. بنیه ی دفاعی كشور را ازطريق آموزش نظامی عمومی تقويت كامل كند تا استقالل و تمامیت 
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ارضی كشور حفظ شود؛
 12. اقتصادی صحیح و عادالنه را بر طبق ضوابط اسالمی برای ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن 

هر نوع محرومیت در زمینه های تغذيه، مسکن، كار، بهداشت، تعمیم بیمه در كشور پی ريزی كند؛
 13. در علوم و فنون و صنعت و كشاورزی و امور نظامی و مانند اين ها كشور را خودكفا و تأمین كند؛
 14. حقوق همه جانبه ی افراد اعم از زن و مرد را تأمین و امنیت قضايی را برای همه يکسان فراهم كند؛

 1۵. برادری اسالمی و تعاون عمومی بین همه ی مردم را توسعه و تحکیم بخشد؛
 16. سیاست خارجی كشور را براساس معیار های اسالم، تعهد برادرانه به همه ی مسلمانان و حمايت 

بی دريغ از مستضعفان تنظیم كند )قانون اساسی، 8-1367:6(.
مالحظه می گردد كه دولت در قالب كلی دارای وظايف كالن و متعدد و متنوعی است اما آن چه 
قالب  نقش هايی است كه در  و  از وظايف  تأثیرات آن دسته  اين تحقیق مدنظر است شناسايی  در 
دستگاه های اجرايی می گنجد و در طراحی برنامه راهبردی و تدوين استراتژی و درنهايت ارزيابی 

عملکرد آن نیز ضرورت دارد.
در  حاکمیتی  دستگاه های  عملکردی  و  ساختاری  ضرورت های  و  ویژگی  ها  تأثیر 

برنامه ریزی و مدیریت راهبردی:
سیر تحوالت فرهنگی، سیاسی، در پرتو تغییر و تحوالت نظام جمهوری اسالمی از مرحله تشکیل 
حکومت و سپس استقرار دولت در شکل نوين مردم ساالری دينی نشان می دهد؛ امروزه فلسفه ی وجودی 
و ساخت دولت در مرحله كارگزاری و اجرا از برخی شعار ها و برنامه ها و اقدامات گذشته فاصله گرفته و 
در فضای جديد، يک تحول اساسی در قالب دگرديسی كه خود از اهداف و ذات انقالب است به وجود 
آمده، آن گونه كه در شکل واقعی باوجود مبانی و فلسفه ی كالن قانون اساسی به دنبال واقعی كردن نقش 

حکومت و دولت در مسیر اجرای وظايف خاص خود تحت عنوان امور حاكمیتی است.
آن چه از مرور مبانی قانونی و بررسی الزامات ساختاری و عملکردی نهاد ها در سیستم حاكمیت 
جمهوری اسالمی گذشت، از يک طرف نشان دهنده ی تفاوت ماهوی اين دستگاه ها در داخل و حتی 
خارج به دلیل شاخص هايی ازجمله؛ هندسه ی تشکیالتی و ساختار، ارزش  ها و هنجار های حاكم، نوع 
حکومت و ساخت دولت دينی و از طرفی وظیفه مندی و نوع و نحوه ی سیاست گذاری، برنامه ريزی، 
اجرا درراستای اهداف و شعارهايی است كه در روند انقالب اسالمی مردم پديد آمده است و بعضاً 
در سالیان اخیر در اسناد باالدست و سیاست های ابالغی، نوع وظیفه و نحوه ی اقدام دستگاه ها عماًل 
بروز يافته است و بايستی در طراحی و اجرای برنامه های استراتژيک دستگاه های كشور توجهات 
الزم به آن معطوف گردد. اين توجهات كه به صورت تفاوت  های ساختاری و عملکردی بروز يافته اند 
در 3 فرايند طراحی مدل، اقدامات اجرايی، ارزيابی و كنترل )مدل فرد. آر. ديويد( تحت عنوان كلی 

مديريت استراتژيک خالصه می شود كه در اين پژوهش به آن پرداخته خواهد شد.
در  )حاكمیتی(  غیرتجاری  سازمان های  برای  استراتژی  تدوين  پیشنهادی  الگوی  نمونه  دريک 
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كشور با استفاده از مدل ديويدوهانگربا تمركز بر بحث مديريت استراتژيک به برخی ضرورت  های 
اين امر مهم برای كلیه سازمان ها ارايه شده است )هدايتی، 1382( كه در اينجا عیناً نقل می گردد:

»حکمرانی وظیفه ی ذاتی دولت هاست اما وظیفه ی تصدی گری مخصوص زمان اضطرار است. 
دولت های خوب دولت هايی هستند كه كوچک و چابک باشند، يعنی به وظايف حاكمیتی بپردازند. 
نیز از  بااين حال در عمل هیچ دولتی نیست كه وظايف تصدی گری را بر عهده نگیرد و كشور ما 
اين قاعده مستثنا نیست. اكنون سازمان ها و شركت های زيادی وجوددارند كه از جانب دولت در 

بخش های مختلف به امر تصدی گری مشغول اند.
برنامه ريزی و تدوين استراتژی و اجرای پروسه مديريت استراتژيک برای اين گونه نهاد ها ازآنجا 

مهم و ضروری است كه:
 1. سازمان ها و شركت های دولتی همانند هر سازمان ديگر دارای رسالت، اهداف و مقاصدی است 
كه برای نیل به آن ها تدوين استراتژی ضروری است. هیچ سازمانی معاف از طراحی مقصد و مسیر 

خود نیست.
نیازمند  خود  اداره  برای  و  شده  اداره  خودكفا  به صورت  غالباً  دولتی  شركت های  و  سازمان ها   .2 
برنامه ريزی صحیحی هستند كه دخل وخرج آنان را باهم هماهنگ سازد. در درازمدت تحقق اين امر 

مستلزم مديريت استراتژيک است.
 3. اين گونه سازمان ها به صورت موقت بوده و به محض اعالم آمادگی به بخش خصوصی واگذار 
به  بايد شركت را  می شوند. درصورتی كه بخواهند بخش خصوصی را برای خريد خود قانع كنند 
يک سازمان سود ده، كارآمد و اثربخش تبديل كنند كه چنین امری جز با يک نگاه، تفکر و طراحی 

استراتژيک میسر نیست.
 4. شركت های انتفاعی اعم از خصوصی و دولتی عموماً در يک میدان رقابت فعالیت دارند و در 
هیچ موردی انحصار كامل برای آنان وجود ندارد لذا بايد به نحوی برنامه ريزی كنند كه توان رقابت 

با رقبای داخلی و خارجی خود را داشته باشند. اين مسأله نیازمند برنامه ريزی استراتژيک است.
 ۵. تولد، رشد و خاتمه كار سازمان های دولتی مستلزم يک برنامه ريزی درازمدت است كه شركت 
را از يک محیط انحصاری به سمت يک محیط رقابتی هدايت كند. در شرايط كنونی در جامعه ی ما 
چنین سازمان ها و شركت هايی زمانی موفق خواهند بود كه در يک پروسه ی استراتژيک نقش واسط 

خود و سپردن رسالت خود به بخش خصوصی را ايفا كنند.
 6. به طوركلی به چنین سازمان هايی توصیه می شود با طراحی استراتژيک زمینه ساز تحقق سیاست های 
اصل 44 و نیز مفاد برنامه توسعه در كشور باشند. هیچ يک از اين سازمان ها از طی چنین مسیری از 
دولتی شدن به بخش خصوصی مستثنا نیستند لذا بايد با يک برنامه ريزی استراتژيک مقصد و مسیر 

خود را تعیین و به اجرای قوانین مربوطه كمک كنند.«
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جمع بندی مطالب:
توجه  با  عملکردی  و  ساختاری  تفاوت های  برخی  فعلی  شرايط  در  بررسی ها،  و  مطالعات  طی 
به نوع ساختار و وظايف و نحوه ی اقدام و عمل دولت در ايران ازطريق نهاد  های حاكمیتی اعمال 
می گردد كه گرچه طی برنامه های كالن و سیاست گذاری  های اجرايی در سالیان اخیر به نوعی تعديل 
و متحول شده بااين حال به صورت نهادينه شده ای بر عملکرد دستگاه ها تأثیرگذار بوده است لذا در 

هرگونه برنامه ريزی نهاد  های حاكمیتی بايد به آن توجه داشت. اين موارد عبارت اند از:
به صورت  بايستی  كه  تصدی گری  و  حاكمیتی  بخش  هردو  در  دولت  حداكثری  وظیفه  وجود   .1 
و  تعريف  مستقر  نظام حاكمیتی  طبق  ابالغی  و  وظايف مصوب  در چارچوب  و  ديده شده  واقعی 

اجرايی گردد و از پرداختن بی جا به مواردی كه جزء وظايف نیست خودداری شود.
 2. تأثیرات ناشی از آموزه  های دينی و ارزش های فرهنگی و انقالبی به ويژه برای نظام های سیاسی 
حاكم در جمهوری اسالمی ايران و دستگاه های اجرايی آن با توجه به ويژگی های ارزشی و هويت 
ملی، ايرانی با مشخصه  های فرهنگی آن مهم و ضروری است و اين خود يکی از اختصاصات مدل 

برنامه ريزی راهبردی بومی و ملی در كشور است.
 3. تبعیت بخش عمومی كشور به صورت ساختار وظیفه ای در قالب وزارتخانه  ها واقعیتی است كه 
بايستی در حد لزوم در تدوين استراتژی و طراحی و اجرای برنامه های مربوط باهدف تغییر و ارتقای 

وضعیت به آن توجه كاملی معطوف نمود.
 4. بخشی شدن نگرش  ها با سازمان دهی جزء نگر و تقلیل گرا اگرچه نشان دهنده بخشی از آسیب  ها و 
مشکالت اين سیستم در يک دوره ی اجرايی است اما توجه فراگیر به اين موضوعات در عین بخشی 

شدن نیاز ها و تفضیل حوزه ی وظايف عماًل در قالب راهبرد عملیاتی امکان ناپذير است.
 ۵. وظیفه ای بودن ساختار كالن و هم چنین واحد ها به جای نظام فرايندی از مشخصه  های حقوقی و 
اجرايی ساخت دولت در كشور است و اين خود می تواند يک نقطه قوت تلقی گردد. هر دو ديدگاه 

وظیفه نگر و فرآيندمحور به جای خود قابل اعمال در برنامه ريزی راهبردی و سالیانه است.
كه  است  آسیب هايی  ازجمله  مسئولیت  ها  به  مربوط  عمومی  و  كالن  كلی،  وظايف  از  غفلت   .6 
هنوز هم در نظام اداری و اجرايی كشور مالحظه می گردد و بايستی تالش شود اين موارد در طی 

برنامه های بلند و كوتاه مدت مرتفع گردد.
 7. غلبه ی تصدی گری بر وظايف اصلی و حاكمیتی دولت باوجود برنامه های كالن و سالیانه و طرح 
توسعه ای به عنوان يک آسیب قابل  مالحظه است. لذا يکی از نتايج برنامه های راهبردی و فرآيند  های 

ارزيابی عملکرد در اصالح و تغییر ساختاری و اجرايی می تواند محقق شدن اين بخش باشد.
بخش  دو  هر  در  وكالن نگر  فراگیر  روش های  الگوسازی  در  فرهنگی  و  آموزشی  ضعف  های   .8 
با  بايستی  دستگاه  ها  موردنظر  مدل  در  لحاظ  همین  به  دارد  دولت وجود  تصدی گری  و  حاكمیتی 

تقويت اين دو رويکرد، نسبت به پوشاندن خألهای موجود اقدام گردد.
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 9. وجود برخی موازی كاری ها، تداخالت و ناهماهنگی ها در مقام اجرا از مشکالت اداری و اجرايی 
بنابراين وظیفه ی اصلی يک برنامه ی راهبردی بايستی تفکیک و عملیاتی نمودن  حاد كشور است 

وظايف و پرهیز از آن باهدف هماهنگی و هم افزايی بیشتر باشد.
سالیان  توسط دستگاه ها طی  مورد عمل  و روش های  مدل  ها  برخی  بودن  غیربومی  و  وارداتی   .10 
اخیر از عوامل عدم دست يابی به اهداف و راهبرد های كشور در اجرای برنامه های توسعه پنج ساله 
است  شده  ارايه  و  طراحی  بومی  به صورت  كه  مدل هايی  از  استفاده  است.  بوده  سند چشم انداز  و 

اجتناب ناپذير می باشد.
 11. موضوع توجه به ساختار و وظايف واقعی در تدوين و اجرای برنامه ها ضرورتی است كه به عنوان 

شاخص مهم در اين مدل پیشنهاد و راه های عملی تحقق آن دنبال شده است.
نتیجه گیری:

مطالب پیش گفته حاكی از برخی تفاوت ها و اقتضائات ساختاری، سیاستی، برنامه های، اداری، 
اجرايی در دستگاه های كشور ما مطابق خیلی از نظامات و كشور  های ديگر است كه از اين لحاظ 
هم طبیعی و قابل قبول تلقی می گردد. اين ويژگی  ها و تفاوت  ها در سازمان های مختلف در دو سطح 
كلی و كالن ازلحاظ امور حاكمیتی و تصدی گری دولت وبالتبع دستگاه های اجرايی و در بخش 
ساختاری و اجرا نیز شامل عواملی همچون: نوع مأموريت و اهداف، وظايف و كاركردها، ارزش های 
حاكم و مسايلی از اين قبیل می شود كه نیازمندی هر دستگاه را در انتخاب نوع مدل و سپس نحوه ی 
اجرای برنامه استراتژيک مشخص می سازد؛ اما آن چه غیرطبیعی می نمايد استفاده از مدل های بیگانه 
با ساختار و فرهنگ برنامه ريزی و مدل اجرايی آن مطابق الزامات ملی است و لذا يکی از مؤلفه های 
موردنظر اين تحقیق نیز توجه دادن ديگران به رعايت آن بوده كه در مدل های بومی شده ی داخلی 

عموماً لحاظ می گردد.
نظیر ز هاروارد،  به 30 مدل( بعضی  )نزديک  ايرانی  میان مدل های اجرا شده در سازمان های  از 
كوئین،  ديويد،  نورتون،  كاپالن.  ديويد،  آر.  فرد.   ، برايسون   ،  GE  ،BSC  ،  SWOT ماتريس 
اندروز. پورتر، مینتز برگ و هانگر. ويولن دارای عمومیت بیشتری است اما نوع الگوگیری و نحوه 
دولتی،  ساختار های  نوع  خاطر  به  بااين حال  است.  متفاوت  گوناگون  بخش های  در  آن  از  استفاده 
نحوه وظیفه مندی حاكمیتی، ارزش های اسالمی، هنجار های ملی، تفاوت  های ماهوی ديگر نهاد ها و 
بخش هايی از حاكمیت و دولت، ضرورت طراحی و استفاده از مدل های بومی در هر دو بخش امور 

حاكمیتی و تصدی گری آشکار می باشد.
در اين ارتباط به تناسب پیشرفت  های حاصله در طرح های توسعه ای و راهبردی كشور در سنوات 
اخیر مراكزی همچون دانشگاه عالی دفاع ملی، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مركز الگوی 
اسالمی ايرانی پیشرفت، برخی دانشگاه  ها و پژوهشگران مدل هايی را نظیر مدل تلفیقی برنامه ريزی 
ارايه نموده اند )فتاحی اردكانی،139۵(؛ كه در   )SIP( ايران راهبردی برای دستگاه های حاكمیتی 

                                                بررسی و شناخت وظایف حاکمیتی، تصدی گری دولت و جایگاه آن ...
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راستای موضوع موردنظر تحقیق برای دستگاه های حاكمیتی ايران كاماًل قابلیت بهره برداری در صفر 
اثربخشی،  باهدف كالن  به عملکرد آن  مربوط  ارزيابی  فرآيند  های  و  راهبردی  برنامه  تا صد يک 

بهره وری و كارآمدی نظام اداری و اجرايی كشور را دارد.

فهرست منابع:
نظارت همگانی،  مبانی مديريت در  ابراهیمی، عباس )1389(؛  الوانی، مهدی. جمالی، علی.   .1

انتشارات شهرداری تهران
2. سیاست های ابالغی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسالمی،)1384(

3. سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی،)1393(
4. فتاحی اردكانی، حبیب اهلل )139۵(؛ الگوی برنامه ريزی راهبردی برای دستگاه های حاكمیتی 

.)sip( ايران
۵. فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی، )1388(، سال نهم، شماره 3۵

6. قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران، )1368(
7. قانون برنامه توسعه پنجساله چهارم، پنجم كشور،)1394(

8. قانون مديريت خدمات كشوری،)1386(
9. مجله علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، )138۵( ،سال ششم، شماره 22.

10. مجله علمی تخصصی حسابدار، )1394(، شماره 4.
11. هدايتی، هاشم )1382( ؛ بحثی اجمالی پیرامون كاربرد مديريت استراتژيک در سازمان های 

غیرتجاری. بنیاد آينده نگر ايران
12. www.asreiran.ir
13. www.aftab.ir
14. www.nividar.com
15. www.sid.ir
16. http\alef.ir
17. www.maarefquran.org
18. www.ayandeh.com
19. www.dana.ir
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بهار 139۵

فساد، مقابله با فساد و اهمیت راهکار تقویت نظارت فراگیر
خلیل اسفندیاری1

نگاهی به سابقه بحث فساد و مبارزه با آن گويای آن است كه اين موضوع از دغدغه های  مهم حکومت ها 
در طول تاريخ بوده است.

طی سال های  اخیر نیز مبارزه با فساد توجه بسیاری از كشور ها و مراكز بین المللی را به خود جلب نموده 
است تا جايی كه براساس آمار، امروزه بیش از 14 مركز مختلف در سطح بین المللي به جمع آوري اطالعات 

مختلف درزمینه ی محاسبه ی شاخص فساد مالي مشغول اند.
در جمهوری اسالمی ايران نیز اهتمام خاصی به منظور پیشگیری از بروز فساد صورت گرفته است.

در اين رابطه، اصل 142 قانون اساسي جمهوری اسالمی ايران پیش بینی شده كه در آن حتی »بررسي اموال 
عالي ترين مقامات كشور« نیز مورد تأكید قرارگرفته است.

در اين مقاله، ضمن تبیین سابقه ی فساد و انواع آن، نحوه ی برخورد با آن در جهان و در طول تاريخ و آثار 
و تبعات بروز فساد در عرصه ی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... نیز مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته و روش 

كشورهای مختلف در برخورد با اين پديده مرور شده است.
در ادامه نیز به موضوع اهمیت نظارت فراگیر پرداخته شده و به عنوان راهکاری برای مقابله فعال با فساد 

مورد توجه قرارگرفته است.
واژگان کلیدی: نظارت، فساد، نظارت فراگیر

1- كارشناس ارشد مديريت دولتی- سرپرست اداره اخبار و اطالعات حفاظت واطالعات سازمان بازرسی كل كشور
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نگاهی به تعریف فساد و پیشینه ی برخورد با آن در جهان و تاریخ:
و  اداری  سیستم های   روی  پیش  آفات  و  آسیب  ها  ازجمله  اداری  دستگاه های   در  فساد  بروز 

اجرايی است.
بديهی است هر سازماني در راستای طراحي راهبرد های خود براي مقابله با اين عارضه و ديگر 
آفات و چالش های پیش روي خود، ابتدا می بايستی به عوامل زمینه ساز مشکالت مزبور توجه نمايد تا 
به درستی بتواند با درک صحیحي كه از موانع موجود بر سر راه موفقیت های خود به دست می آورد، 

اقدامات الزم براي زدودن مشکالت را اتخاذ نمايد.
طبق تعريفي كه در سال 1993 میالدي توسط شیفر و وشیني1 ارايه شده، فساد اداری عبارت است از:

»استفاده از اموال دولتي درراستای نفع شخصي« )محنت  فر، 1382(
بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل2 نیز فساد را سوءاستفاده از اختیارات دولتی و قدرت 
عمومی برای كسب منافع شخص خصوصی می دانند. اين تعريف مورد توافق عمومی در جهان است 

)صفری، 1380: 134(.
 گاهی سابقه ی بحث فساد و مبارزه با آن نیز گويای آن است كه اين موضوع از دغدغه های  مهم 
هر حاكمیتی در طول تاريخ بوده است. چنان كه در مقاله »آراتاشاسترا« نوشته كاتیلیا وزير پادشاه هند 

باستان می خوانیم كه در آن اشاره صريح و مستقیم به مبارزه با فساد دارد.
وی در مقاله ی خود آورده:

»پادشاه راه های تجارت را از مزاحمت درباريان، كاركنان دولت، راهزنان و نگهبانان مرزی حفظ 
خواهد نمود... و افسران مرزی آن چه را به يغما رفته باشد تاوان خواهند داد... درست همان طور كه 
غیرممکن است از چشیدن عسل يا سمی كه در نوک زبان است خودداری نمود. همان طور هم برای 
كسی كه با وجوه دولتی سروكار دارد، غیرممکن است كه حداقل جزء كوچکی از ثروت پادشاه 

را به يغما نبرد.«
در بسیاري از كتب و مقاالت سده های گذشته نیز روش های مبارزه با فساد به چشم مي خورد كه 
گويای ريشه دار و مسبوق به سابقه طوالنی بودن مبحث مبارزه با فساد در جهان است. عارضه زشتی 

كه بسیاری از روانشناسان آن را ناشي از حرص سیري ناپذير انسان مي دانند.
در اين میان توجه به فساد از نوع اداری آن، سابقه ای طوالني دارد.

نظريه پردازان دولت دموكراتیک در قرن 19 تعريف دقیق تري از فساد اداري ارايه كرده آن را 
دانسته اند   غیرقانوني«  به طور  درآمدش  افزايش  به منظور  عمومي  وجوه  از  اداري  مقام  »سوءاستفاده 

)صبوري، 247(.
1- Sheifer & Vishny
2- International Transparacy Organization
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تأملی بر انواع فساد
هیدن همیر محقق علوم سیاسي فساد اداري را در سه گونه طبقه بندی نموده است:

1- فساد اداري سیاه:
كاري كه از نظر دولت و مردم منفور است؛ مانند دريافت رشوه.

2- فساد اداري خاكستري:
كاري كه از نظر دولت منفور است، اما جامعه ممکن است نسبت به آن بي تفاوت باشد؛ مانند 

كوتاهي كارمند در اجراي قوانیني كه در بین مردم از محبوبیت چنداني برخوردار نیست.
3- فساد اداري سفید:  

اصطالحاً به كاري اطالق می شود كه ظاهراً مخالف قانون است، اما اجراي آن از نظر دولت و 
مردم زياد بااهمیت نیست؛ مانند كمک يک كارمند به يک ارباب رجوع كه توانايي جسمي كافي 

براي ماندن در صف براي گرفتن كاال را ندارد)رحماني، 127(.
خانم Amnuldsen  نیز فساد را به 6 دسته طبقه بندی می كند:

 1- رشوه؛
 2- اختالس؛

 3- كلک های اقتصادي؛
 4- باج گیری از پايین؛

 ۵- باج گیری از باال؛
 6- امتیاز دادن به دوستان/ اقوام/ افراد خاص )همان(.

در تقسیم بندی ديگری كه از سوی محققین ارايه شده، با توجه به حجم فساد صورت گرفته، انواع 
سه گانه آن به شرح زير تقسیم بندی شده است:

-  خرد؛
-  بزرگ؛

-  سازمان يافته؛
الف( فساد خرد:

به اخذ رشوه هاي  اندک از جانب كاركنان دولت براي رفع مشکالت اشاره دارد.
همچنین زماني كه در موارد استثنايي از جانب كارمندي درخواست رشوه مي شود، اما اين كار به 

شکل سازمان يافته انجام نمي شود، »فساد فردي« صورت گرفته است.
ب( فساد بزرگ:

هنگامی كه مسئوالن سطح باالي دولتي و سیاستمداران در قرارداد ها و طرح  های بزرگ كه جنبه ملّي 
دارند اعمال نظر مي كنند و سود های كالن به دست مي آورند مشمول ارتکاب اين نوع از فساد می شوند.

فساد، مقابله با فساد و اهمیت راهکار تقویت نظارت فراگیر
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ج( فساد سازمان یافته:
زماني كه بقاي نظام  ها به وجود فساد بستگي پیدا مي كند و در اين حالت، سازمان ها، مقررات و 

هنجار های رفتاري با فساد تطبیق پیدا مي كند. )شکراللهي-73-72(
عوامل مؤثر در بروز فساد اداری

اداری  فساد  بروز  برای  را  گوناگونی  عوامل  شده  انجام  بررسی های  و  تحقیقات  به  رجوع  با 
می توان برشمرد:

 - عدم وجود شفافیت و پاسخ گويي در فعالیت های نظام اداری؛
 - میزان كاغذبازی و فرصت های سنگ اندازی در اجرای امور اداری؛

 - عدم ثبات مديريت؛
 - عدم امنیت شغلی كاركنان؛

 - اعطای اختیارات زياد و قدرت بیش ازحد و سوءاستفاده از آن؛
 - نارسايی و پیچیدگی قوانین و مقررات؛ قوانین غیرضروری و غیرواقعی؛

 - تعاريف مبهم در قوانین و مقررات و آيین نامه ها؛
 - تعدد قوانین و مقررات؛

 - تناقض در قوانین؛
 - پیچیدگی قوانین، مقررات، بخشنامه  ها و دستورالعمل ها؛

 - ضعف ساختارهای نظارتی و عدم وجود هماهنگي های الزم در بعد نظارت؛
 - نارسايي در نظام نظارت و ارزيابي؛

 - وجود تبعیض در استخدام، انتصاب و ارتقا؛
 - نارسايی در نظام حقوق و دستمزد و مشکالت اقتصادی كاركنان؛

 - انحصار در تدارک كاال ها و خدمات.
پیامدهای فساد اداری در ابعاد مختلف

تبعات ناشي از رشد فساد از ديدگاه های فردي، سازماني، اقتصادي و سیاسي قابل تأمل است.
مجموعه ی اين تبعات ناشي از بروز در هركدام از حوزه های چهارگانه فوق را می توان به شرح 

زير بیان نمود:
الف( تبعات بروز فساد از دیدگاه فردی:

 - خدشه دار شدن امنیت شغلی؛
 - بروز ناهنجاری های روحی و روانی؛

 - بروز اختالفات خانوادگی؛
 - خدشه دار شدن اعتبار و حیثیت فرد.
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ب( تبعات بروز فساد از دیدگاه سازمانی:
 - آسیب رسانی به فرايند توسعه منابع انسانی؛

 - كم رنگ شدن واپايش های درونی و تشديد واپايش های بیرونی در سازمان؛
 - هدر رفتن سرمايه گذاری های انجام شده روی منابع انسانی؛

 - كم رنگ شدن فضايل اخالقی و ايجاد ارزش های منفی در سازمان.
ج( تبعات بروز فساد از دیدگاه اقتصادی:

 - افزايش هزينه های اقتصادی؛
 - افزايش درآمدهای نامشروع؛

 - توجیه غیرمنطقی عقب ماندگی های اقتصادی.
د( تبعات بروز فساد از دیدگاه فرهنگی:

 - كاهش اعتماد و وفاداری مردم نسبت به دستگاه ها؛
 - گسترش تنبلی و بی كفايتی؛
 - افزايش هزينه ی انجام امور؛

 - سست شدن اعتقادات و ارزش های اخالقی.
ه( تبعات بروز فساد از دیدگاه سیاسي:

بروز فساد، مشروعیت دولت ها را از بین برده و در بیشتر موارد ممکن است كشور را غیرقابل اداره 
ساخته و حتی آن را دچار ناآرامي های سیاسی، بی ثباتی سیاسی و حتی جنگ كند.

تبعات  ديگر  از  سازد.  فراهم  را  عمومی  بی اعتمادی  بروز  زمینه های   می تواند  خود  كه  تبعاتی 
سیاسی بروز فساد می توان به موارد زير نیز اشاره نمود:

 - فساد، مانع هرگونه پیشرفتی در رشد اقتصادی و دموكراسی است؛
 - فساد، سیاست های دولت را در تضاد با منافع اكثريت قرارداده و منابع ملی را هدر مي دهد؛

 - فساد، تالش و انرژی مسئوالن دولتی و شهروندان را به پول های بادآورده و كم زحمت معطوف می كند؛
 - فساد، رشد رقابت پذيری را دشوار می سازد؛

 - فساد، تالش های فقر زدايی را ناكام ساخته و بی انگیزگی و بدبینی ايجاد می نمايد )صفری، 1380: 134(.
راهکار های مبارزه با فساد در کشور های مختلف

همان گونه كه راه های بروز فساد در كشور های مختلف متفاوت است، روش هايی را كه دولت ها 
درراستای مبارزه با آن در پیش گرفته اند  نیز متعدد و متفاوت می باشد. اهم اين اقدامات را می توان 

در موارد زير برشمرد:
 1- اصالح ساختار نظام اداري و اقتصادي؛

 2- مقررات زدايي و خصوصی سازی؛
 3- احیاي اخالق؛

 4- نظارت بر ثروت، مصرف و سطح زندگي كارمندان دولت در بخش های اداري و اقتصادي؛

فساد، مقابله با فساد و اهمیت راهکار تقویت نظارت فراگیر
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 ۵- جلوگیري از بروز فساد استخدامي؛
 6- پاک سازی نظام اداري؛

 7- ايجاد نهاد های مستقل و دايمي براي مبارزه با فساد اداري و اقتصادي؛
 8- سیاست زدايي نظام اداري و اقتصادي؛

 9- تشويق كارمندان و شهروندان به ارسال اطالعات و گزارش مفاسد احتمالی؛
 10- آزادي و مصونیت مطبوعات در ارايه ی گزارش و افشاگري فساد اداري و اقتصادي؛

 11- آموزش مديران دولتي درخصوص مصاديق فساد اداري و مالي؛
 12- حساب كشی و پاسخ گويي در بخش عمومي به خصوص در شركت  های وابسته به دولت؛

 -13  توجه به وضع معیشت و حقوق و مزاياي كارمندان دولت.
مطالعات صورت گرفته در سال  1997میالدی با عنوان بررسی سازوكارهای ضد فساد در بخش 
دولتی در كشور ها نشان دهنده ی آن است كه در میان همه راهکارهای در نظر گرفته شده برای مقابله 

با فساد، سه اقدام در اين كشور ها دارای بیشترين تکرار است كه عبارت اند از:
 1- افزايش شفافیت در فعالیت های دولتی؛

 2- افزايش جريمه ها؛
 3- تشديد بازرسی ها.

البته در كنار اين تأكید بر مجازات و سازوكارهای كنترلی، برخي كشورها، برنامه هايی با كاركرد ضد 
فساد و آموزش و راهنمايی بیشتر برای كاركنان و بررسي شرايط محیط مؤثر بر فساد را به كار گرفته اند .

جدول زير اقدامات صورت گرفته در كشور های مختلف را به طور خالصه نشان می دهد )صفری، 1380:134(.
کشورهااقدامات

هاجريمهبرقراري يا افزايش 
 کره، لهستان، بلژيک، جمهوري چک، آلمان، مجارستان،
.آمريکا سويس، مکزيک، هلند، نروژ، پرتغال،

افزايش شفافيت و افشاگري عمومي
، سوييس، استراليا، اسپانيا ن، ايتاليا، کره، مکزيک، لهستان،مجارستا

فنالند، انگليس، پرتغال، آمريکا

انگليس، امريکا بلژيک، آلمان، ايرلند، ايتاليا، سوييس،تخصصيهاي معرفي يا افزايش توان بدنه

آموزش يا راهنمايي بيشتر براي کارکنان
آلمان، ايرلند، مکزيک، اسپانيا، استراليا، هلند، نروژ، نيوزيلند، 

پرتغال، آمريکا

پرتغال ،استراليا آلمان، مجارستان، ايتاليا، مکزيک،بهبود اثربخشي و عملکرد سازماني

سوييس جمهوري چک، فرانسه، ايتاليا، مکزيک، سوئد،ي فسادالمللبينمرور مقررات براي مصاديق داخلي و

ايتاليا، کره، مکزيک، سوييس، هلندمرور اثربخشي مقررات

آلمان، سوييس، هلندداراي ريسک باالهاي مرور زمينه

مريکاآ استراليا، نروژ، نيوزيلند، پرتغال، انگليس،رفتاريهاي عمومي، مانند منشوربخشهاي بيان مجدد ارزش

استراليا، مکزيکاداريهاي نظام يسازساده

استراليا، هلندهاروشآگاهي دادن از 

نروژ، نيوزيلنداخالقي در مديريتهاي ارزش يسازکپارچهي
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در جمهوری اسالمی ايران نیز اهتمام خاصی به منظور پیشگیری از بروز فساد صورت گرفته اصل 
ايران حتی »بررسي اموال عالي ترين مقامات كشور« را مورد  142 قانون اساسي جمهوری اسالمی 

تأكید قرار داده است.
پیش بینی كه نشان می دهد در قوانین كشورمان هیچ كس بیرون از دايره بازرسی و نظارت نیست.

برای اين منظور نهادهای مختلف نظارتی نیز در كشور شکل گرفته كه می توان فهرست آن ها به 
همراه مأموريت  ها و مسئولیت های  قانونی آن ها را به شرح جدول زير بیان نمود )امیری- 1387: 147(.

وظايف نام دستگاه

انون بودجهمقايسه عملکرد با قو  تهيه گزارش تلفيق، نظارت بعد از خرجاعمال  ديوان محاسبات  
تحقيق و تفحصو  بودجه غگزارش تفريتهيه  مجلس شوراي اسالمي 

قتصادي و داراييوزارت امور ا دولتيهاي تهيه و گزارش عملکرد شرکتو  مقايسه عملکرد با بودجه   
حسابرسي ماليانجام  سازمان حسابرسي  

اقتصاد يعال يشورا ثابت يهايگذارهيسرمانظارت بر نرخ کاال و خدمات و    
خالف قانونهاي و بخشنامه نامهنييآابطال مقررات و  ديوان عدالت اداري  

بازرسي کل کشور سازمان  تعقيب و پيگيري مجرمينو  اداري و ماليهاي جريانسوءکشف 

لیکن به رغم اين كثرت و تعدد مراجع نظارتي، به عقیده صاحب نظران هنوز تا رسیدن به نقطه ی  
مطلوب از حیث كاهش مفاسد اداري و اقتصادي فاصله زيادي داريم كه براي رفع اين فاصله و تحقق 

سالمت مطمئن در سیستم اداري، اجرايي كشور راهکار های مختلفي قابل طرح می باشد.
ازجمله مهم ترين راهکار ها »فراگیر كردن امر نظارت در جامعه« است. بدان معنا كه نظارت صرفاً 
يک تکلیف اداری بر عهده مجموعه يا مجموعه هايی خاص محدود نشده بلکه آحاد مردم، آن را 

برعهده ی خود احساس نمايند. امری كه از جايگاه قرآنی نیز برخوردار است:
»َولْتَُكْنِمْنُكْمأُمٌَّةیْدُعوَنإِلَیالَْخیِرَویْأُمُروَنبِالَْمْعُروِفَویْنَهْوَنَعنِالُْمْنَكِر...«1 )آل عمران – 104(

همان طور كه می بینیم قانون گذار نیز در بند الف ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی كل كشور 
)مصوب 93/7/1۵ مجلس شورای اسالمی( اين مهم را مورد توجه قرار داده و به اين سازمان اجازه 
داده است تا از توان تشکل های غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرايط در بخش های علمی، 

تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام امور محوله بهره گیری نمايد.
فراگیر کردن امر نظارت

فراگیر كردن امر نظارت به معنای آن است كه در نتیجه ی يک اقدام هماهنگ و همه جانبه میان 
دستگاه های مختلف برنامه ريز، قانون گذار، مجري و نیز بخش های عمومي و غیردولتی، مراقبت از 
سالمت و صحت عمل دستگاه ها )چه در ابعاد كالن و چه در بعد عملکرد و رفتار اعضا و كاركنان 

 1- از میان شما بايد گروهی باشند كه ديگران را به خیر دعوت نمايند و از بدی  ها بر حذر دارند...

فساد، مقابله با فساد و اهمیت راهکار تقویت نظارت فراگیر
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آن( به يک تکلیف جاري و مستمر براي آحاد افراد جامعه درآمده و به انجام اين مهم به ديده ی يک 
عمل واجب و حیاتي نگريسته شود.

در چنین شرايطي به تعبیر شهید آيت اهلل دكتر بهشتي »به من چه و به تو چه« از جامعه رخت بسته و 
نظارت دقیق، مستمر و منطقي بر رفتار و عملکرد دستگاه هايی كه از بیت المال ارتزاق نموده و عموم 
افراد جامعه سهامدار آن محسوب می شوند، به فرهنگي غالب تبديل و عدول از آن و يا تضعیف آن، 

يک ضد ارزش تلقي می شود.
فراگیر شدن امر نظارت در جامعه وجه ديگري نیز دارد و آن اين كه يک رابطه ی طالب و مطلوب 
میان ناظرين )آحاد افراد جامعه و نیز دستگاه های مسئول( از يک سو و دستگاه های دولتي كه مورد 

نظارت قرار می گیرند از سوي ديگر، برقرار می شود.
به اين معنا كه همچناني كه آحاد افراد جامعه خود را مکلف به اعمال نظارت بر رفتار و عملکرد 
دستگاه ها دانسته آن ها را در قبال كار ها و تصمیماتشان مورد پرسش قرار می دهند، دستگاه ها نیز آگاه 
از ثمرات و بركات اين دقت نظر جامعه در بهبود عملکرد خود و شناسايي و طرد عناصر نامطلوب از 
حريم خود، اين رويه را مورد ترغیب قرار داده و مطالبه ی عملکرد سالم، قانونمند و حساب شده از 

سوي ناظرين را به عنوان يک حق به رسمیت می شناسند.
در چنین شرايطي است كه مديران دستگاه هايی كه از عملکرد سالم خود مطمئن بوده و به دنبال 
ناامن كردن فضاي تحت مديريت خود براي عناصر ناسالم و ناراضي ساز هستند حتي براي انجام 
هرچه بهتر و دقیق تر اين نظارت عمومي بر عملکرد مجموعه خود، تمهیدات و انگیزه های مضاعفي 
را نیز فراهم نموده بدين وسیله علم، هوش، درايت و دقت نظر عموم جامعه و به تعبیري، خرد و توان 

جمعي را درراستای مديريت هرچه بهینه تر حوزه های تحت مسئولیت خود به خدمت می گیرند.
ضرورت های فراگیرسازي امر نظارت

مهم حفظ  وظیفه  شده  ايجاد  قانون  به حکم  در كشور  مختلفي  دستگاه های  شد  گفته  چنان كه 
وحراست از سالمت و صحت گردش انجام امور و سیستم اداري، اجرايي، قضايي و... را بر عهده 
دارند. لیکن وجود و فعالیت اين دستگاه ها، نافي مسئولیت شرعي، قانوني و اجتماعي آحاد شهروندان 

درراستای جلوگیري از بروز و اشاعه ی مفاسد اداري و اقتصادي نیست.
به عنوان مثال درست است كه براي امر دفاع از حريم ارضی و مرزي كشور، ارگان های موظفي 
لیکن وجود  ايجاد شده اند،  ايران  اسالمي  ارتش جمهوري  و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  چون 
اين ارگان  ها و نهاد  ها نافي مسئولیت آحاد مردم درراستای حضور در صحنه دفاع از كشور نیست و 
آمادگي براي حضور همه جانبه آنان دربرابر هجوم بیگانگان، يک تکلیف شرعي، قانوني و منطقی 

محسوب می شود.
بدون ترديد اهمیت مبارزه با فساد و جلوگیري از رخنه و نفوذ آن در بدنه ی دستگاه های اداري، 
از  تلقي شود، كمتر  نیز  نظام  براي ساحت كلیت  تهديدي  می تواند  و...كشور كه  قضايي  اجرايي، 
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آمادگي  و  هوشیاري  ضرورت  الجرم  نبوده  خارجي  تهاجم  دربرابر  آمادگي  و  هوشیاري  اهمیت 
همه جانبه و فراگیر دربرابر آن نیز امري بديهي است.

روش ها و راهکار های فراگیرسازي امر نظارت
مختلف  دستگاه های  همکاري  و  هماهنگي  نتیجه ی  در  جامعه،  در  نظارت  امر  فراگیرسازي 
بخش های دولتي و غیردولتی قابل تحقق است. در اين راستا، روش های پیشنهادي زير می تواند مورد 

استفاده قرار گیرد:
1- حساس کردن رسانه های جمعي در قبال مفاسد اداري و اقتصادي

رسانه های جمعي، خود را آينه ی افکار عمومي جامعه می دانند. اين رسالت ايجاب می نمايد كه 
آن ها منعکس كننده ی دغدغه ها، نیازها، انتظارات و آرمان  ها و اهداف جامعه بوده با حساسیت در 
قبال مفاسد اداري و اقتصادي كه خود بدان پي می برند و يا مخاطبین شان آن را در اختیارشان قرار 

می دهند، زنگ های خطر و هشدار را درخصوص آن ها به صدا درآورند.
يافته های  يا حتي  و  انتشار شنیده های صرف  معناي  به  الزاماً  به صدا درآوردن زنگ های خطر، 
مقدماتي و اثبات نشده از محتمل بودن بروز مفسده يا مفاسدي در بخش يا بخش هايی از دستگاه ها، 
منطقي خود  و  قانوني  مراحل  طي  بدون  اقدام  اين  اگر  چراكه  نیست.  جامعه  عمومي  عرصه ی  در 

صورت گیرد چه بسا خود به تولید فساد يا مفاسد ديگري بیانجامد.
با نهاد های نظارتي مسئول در امر مبارزه با  اين اقدام می تواند از طريق برقراري ارتباط نزديک 
مفاسد و مطلع نمودن آن ها از ابعاد و جزئیات موضوع و قرار دادن اخبار، اسناد و مدارک مثبته دال 

بر وقوع مفسده در اختیار ايشان صورت پذيرد.
برقرار شود و  نیز به صورت مستقیم  ارتباط می تواند میان رسانه   ها و مديران دستگاه ها  اين  حتي 
آن زمانی است كه مشخص باشد مفسده ای خارج از اراده و اطالع مديران عالي دستگاه ها صورت 

پذيرفته و در مدير مربوطه اراده و انگیزه الزم درراستای مقابله با آن وجود دارد.
2- حساس کردن تشکل های غیردولتی در قبال مفاسد اداري و اقتصادی

در سطح كشور شکل  مختلف  حوزه های  در  متعددي  غیردولتی  تشکل های  اخیر  سال های  در 
حکومتي  دستگاه های  به  رساندن  ياري  به منظور  آن ها  توان  و  ظرفیت  از  می توان  كه  گرفته اند 
بررسي  و  نقد  براي  آن ها  كردن  ترغیب  نیز  و  ساختن  فعال  طريق  از  مفاسد  با  برخورد  درراستای 

عملکرد دستگاه ها استفاده كرد.
در اثناي اين نقد و بررسی هاست كه بسیاري از نقاط آسیب و اشکال دستگاه ها چه در حوزه ی 
قوانین و چه در حوزه ی اجرا و عمل شناخته شده و عوامل عمد يا غیرعمد منجر به بروز كاستي، 

انحراف يا خدشه در عملکرد دستگاه ها مشخص می شود.
در همین راستا حتي می توان تأسیس تشکل های تخصصي غیردولتی با هدف نظارت بر عملکرد 
دستگاه های دولتي را مورد حمايت قرار داده آن ها را در مسیر هرچه سالم تر سازي سیستم اداري 

كشور هدايت كرد.

فساد، مقابله با فساد و اهمیت راهکار تقویت نظارت فراگیر
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3- فعال تر کردن ابزار های ارتباطي میان مدیران با مردم
براي مديران دستگاه ها و نیز ارگان های نظارتي، راه ها و روش های مختلف ارتباط با ارباب رجوع 

و نیز كاركنان دستگاه ها پیش بینی شده است.
صندوق های فیزيکی يا مجازی دريافت نظرات، اخبار، شکايات و پیشنهاد ها ازجمله ی اين ابزار 
است. لیکن حصول نتیجه ی مطلوب از ايجاد اين بستر ارتباطي، مستلزم فعال نگه داشتن آن است تا 

بدين وسیله صندوق  های مذكور، كارايی خود را از دست ندهند.
نظارت  يا  توسعه ی سالمت دستگاه تحت مديريت  و  ايجاد  اين صندوق  ها در  دادن  نشان  كارا 
و  شود  آن  خاصیت  به  كاركنان  خود  يا  ارباب رجوع  اطمینان  و  اعتماد  توسعه ی  موجب  می تواند 
سهم اين روش آگاهي يابي از وقايع محیط مربوطه به منظور كنترل نقاط و عوامل فساد انگیز را براي 

مديران و ناظرين روزبه روز افزايش دهد.
4- فراهم نمودن زمینه های نقد متخصصان بر هزینه- فایده عملکرد دستگاه ها

درخصوص  اساسي  اطالعات  تا  كرد  موظف  را  دستگاه ها  می توان  مهم  اين  انجام  راستاي  در 
پروژه  ها و طرح های باالتر از يک مبلغ مشخص را به اطالع مراكز تخصصی و دانشگاه ها رسانده، 

عملکرد خود را در معرض نقد و بررسي صاحب نظران اين حوزه ها قرار دهند.
اين اقدام موجب خواهد شد تا صاحب نظران و متخصصان با نگاه هزينه– فايده اين عملکردها را 
مورد بررسي و ارزيابي قرار داده و درخصوص میزان واقعي بودن هزينه های انجام شده براي اجرای 
پروژه  ها و طرح ها، كه دستگاه ها اقدام به انجام يا انعقاد آن می كنند به اظهارنظر كارشناسي و استدالل 

بپردازند و نتیجه ی بررسي های خود را در اختیار نهاد های نظارتي قرار دهند.
5- برقراري ارتباط فعال و مؤثر میان نهاد های نظارتي با متخصصان و صاحب نظران 

حوزه های مختلف
در اين روش دستگاه های نظارتي مجموعه ای از اطالعات و مستندات درخصوص موضوعي كه 
از نظر آن دستگاه مهم بوده و احتمال وجود سوءجريان در آن می رود را در اختیار متخصصین و 
صاحب نظراني كه پیش تر، آنان را مورد شناسايي و سنجش قرار داده اند  قرار می دهند تا به كنکاش 

در مدارک مربوطه و اعالم نظر درخصوص آن بپردازند.
مزيت مهم اين روش آن است كه دستگاه های نظارتي در محدوده ی نیروي انساني خود ثابت 
نمانده و می توانند در راستاي تأمین اهداف و انجام رسالت وجودي خود از حوزه های وسیع تری از 

دانش و تخصص افراد جامعه بهره گیرند.
الزامات و مقدمات ضروري برای فراگیرسازي امر نظارت

فراگیرسازي امر نظارت در جامعه، اقدام شايسته، الزم و دربردارنده ی ثمرات بزرگي است كه 
مستلزم فراهم نمودن مقدماتی است. مقدماتي كه اگر فراهم نگردد چه بسا ما را در حد شعار نگه داشته 
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و اقداماتي هم كه در اين راستا انجام می دهیم به نوعی به ضد اهداف مقرر براي اين منظور بزرگ 
تبديل گردد. اهم اين الزامات و مقدمات را می توان به شرح ذيل برشمرد:

1- روشنگري در سطح جامعه درخصوص ابعاد و اهمیت امر نظارت
اين ازجمله مسئولیت های صاحبان قلم، بیان و رسانه است كه درخصوص جايگاه شرعي، قانوني، 
اخالقي و اجتماعي امر نظارت بر امور و عملکرد دستگاه ها و كارگزاران در نظام اسالمي و رسالت 
آحاد مردم در اين خصوص به روشنگري پرداخته و مباني و آثار دنیوي و اخروي تحقق اين مهم را 
تشريح و ارايه نمايند. الجرم اين مهم در تقويت اين وظیفه در جامعه ای كه اقدام بر مبناي تکلیف 

شرعي محور عمل متدينین آن است می تواند نقشي به سزا در اين زمینه ايفا نمايد.
2 - ایجاد فرهنگ نظارت و نظارت پذیری

پايه و اساس الزم براي فراگیر شدن امر نظارت آن است كه فرهنگ نظارت و نظارت پذيری در 
آناني كه قرار است نظارت كنند و تحت نظارت قرارگیرند به وجود آيد.

دستگاه ها  كاركنان  و  مديران  عملکرد  بر  است  قرار  كه  آناني  در  بايد  يک سو  از  فرهنگ  اين 
نظارت كنند به وجود آيد تا بدين بهانه عرصه را براي فعالیت آنان )مديران وكاركنان دستگاه ها( 
ايجاد و  نظارت پذيری  اين فرهنگ  از سوي ديگر در مديران و كاركنان دستگاه ها  نکنند و  تنگ 
فرصت  يک  عنوان  به  بلکه  نکرده  تصور  خود  فعالیت  مزاحم  را  مهم  اين  انجام  تا  گردد  تقويت 

درراستای بهبود و هرچه سالم تر شدن فعالیت هايشان، مورد اغتنام قرار دهند.
و  معرفي  اجرايي،  ابزار  و  روش ها  بهبود  امور،  اصالح  نظارت  اعمال  از  هدف  اساس،  اين  بر 
شناسايي عناصر خدوم از يک سو و طرد عناصر فرصت طلب از سوي ديگر، حراست و حفاظت از 
حريم و حدود بیت المال و كمک به خادمین جامعه در سطح دستگاه های مختلف درراستای انجام 
اين فرصت  از  بهره برداری سوء  براي هرگونه  راه  و  بود  مسئولیت ها خواهد  و  بهتر وظايف  هرچه 

درراستای تسويه حساب های شخصي، بسته خواهد شد.
3- شفاف سازی و تنقیح قوانین و مقررات

تنقیح قوانین يک ضرورت مهم براي سالم تر سازي سیستم اداري كشور است و ترديدي در آن 
نیست. تعدد و كثرت قوانین موجبات برداشت ها و تصمیمات مختلف افراد از موضوعات واحد را 

فراهم نموده است.
عملکرد  بر  نظارت  وظیفه ی  كه  افرادی  برخي   بدبیني  اسباب  گاهی  كه  است  موضوعي  اين 
دستگاه ها را بر عهده خود احساس می كنند را نسبت به شماري از مديران و كاركنان فراهم نموده و 

ايشان را در مظان عبور از قانون قرار دهد.
با يک  ناظر  تا مجري و  قبیل موارد است  اين  نیازمند شفاف سازی در  نظارت  امر  فراگیر شدن 

شاخص واحد به موضوعات مورد توجه خود بنگرند.

فساد، مقابله با فساد و اهمیت راهکار تقویت نظارت فراگیر
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4- افزایش آگاهي عمومي مردم نسبت به قوانین و مقررات
افزايش اطالعات مردم نسبت به قوانین و مقررات جاري و حاكم بر موضوعات مختلف، نظارت 
آنان بر عملکرد دستگاه ها در راستاي انجام وظايف قانوني خود را در مسیر درست تر و مطلوب تری 

هدايت نموده و بر غنا و قوت اقدام آنان خواهد افزود.
بر اين اساس، ناظرين بر دستگاه ها با اشراف بر قوانین و اختیارات و محدوديت های قانوني هركدام 
از مديران، مجريان و تصمیم گیران در دستگاه های مورد رجوع آنان، به تشخیص صحیح تری از رفتار 
شبهات،  بروز  از  و  دست يافته  قانوني  موازين  به  آن  انطباق  حیث  از  دستگاه ها  عوامل  عملکرد  و 

اتهامات و بدبیني های »من غیر حق« در حق مديران و كاركنان دستگاه ها جلوگیري خواهد شد.
5 - شناسایي گلوگاه های بروز مفاسد و مراقبت مضاعف از آن ها

شناسايي بستر ها و گلوگاه های مهم وقوع تخلفات و مفاسد اداري و اقتصادي و آشناسازي جامعه 
و حتي گروه ها و افراد در معرض تهديد اين بستر ها می تواند كمک شايسته ای در فراگیرسازي امر 

نظارت بر عملکرد دستگاه ها نمايد.
درصورت تحقق اين مهم و اطالع رسانی دقیق و به موقع درخصوص اين گلوگاه  ها و بستر های 
تخلف خیز به مردم، توجه عمومي بیشتري به اين نقاط جلب شده كوچک ترين اقدام و يا خواسته 
غیرعادی در حوزه ها و نقاطي كه وقوع تخلف در آن را محتمل نمايد هوشیاري و حساسیت افراد 

را مضاعف خواهد ساخت.
6 - معرفي و اطالع رسانی دقیق درخصوص حقوق مراجعین به ادارات

بخشي از تخلفات و مفاسد در سطح ادارات در نتیجه ی ناآگاهي ارباب رجوعان از حقوق خود 
رخ می دهد و چه بسا موجبات اعتراضي را هم فراهم نکند.

درصورتی كه اگر در ادارات مختلف، كه محل رجوع مردم براي رفع حوايج و حل مشکالت شان  
هستند، اطالع رسانی شفاف و دقیقي از حقوق مراجعه كننده ها از يک سو و اختیارات ادارات مورد 
از  براي سوءاستفاده هايی كه  راه  پذيرد، آن گاه  از سوي ديگر صورت  نیز كاركنان آن  و  مراجعه 
بی اطالعی ارباب رجوع نسبت به حقوق خود و توان و اختیارات فرد مورد مراجعه اش ناشي می شود 

بسته خواهد شد.
ضمن آن كه سامانه های كنترلي و نیز ارباب رجوع به سادگی قادر خواهند بود با تشخیص »سره 
از ناسره« فرد يا افرادي را كه از انجام وظیفه ی قانوني طفره رفته و يا در اجراي آن تعلل می نمايند 
را شناسايي نمايند. از سوي ديگر از ساخت و پرداخت ذهنیت های منفي توسط مراجعه كنندگانی 
كه به دلیل موانع و قیودات قانوني، خواسته  ها و انتظاراتشان امکان تحقق و انجام ندارد از كاركنان 

دستگاه های مورد مراجعه خود و حتي از دستگاه مربوطه جلوگیري به عمل آيد.
7- سرعت در رسیدگي به موارد گزارش شده

اگر در پی آن هستیم تا مسئولیت نظارت بر عملکرد دستگاه ها در جامعه نهادينه شود الزم است 
اين اطمینان نیز به آنان كه انجام اين مهم را بر عهده خويش احساس می كنند، داده شود كه موارد 
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و  ارايه  باشد  به نحوی كه ممکن  آن  نتايج  قرارگرفته  مورد رسیدگي  اسرع وقت  در  آنان  گزارشي 
اعالم خواهد شد.

دستاوردهای فراگیری امر نظارت
الف( صرفه ی اقتصادي

چنان چه نظارت بر دستگاه های دولتي به عنوان يک وظیفه بر عهده ی آحاد مردم احساس شود 
از وقوع بسیاري از تخلفات و رفتار های عبور از قانون جلوگیري شده و در هزينه هايی كه امروزه 
قانون گريزان در آن ها می شود  اداري دربرابر رخنه ی وسوسه گران و  صرف نگهداري سیستم های 

صرفه جويی محسوسي صورت خواهد گرفت.
ب( تأمین عامل بازدارندگي

با تحقق  بازدارندگي است.  نظارت در جامعه، خود واجد جنبه و خصوصیت  امر  فراگیر شدن 
آن الجرم فرد يا افرادي كه در سطح دستگاه های مختلف به دنبال عبور از مقررات و اثرزدايي از 
آن هستند میدان را براي تالش و تحرک خود محدود خواهند ديد و وجود يک نظارت همگاني، 

همیشگي و نامحسوس را بر عملکرد و تصمیمات خود در شرايط مختلف احساس خواهند كرد.
اين موضوع باعث می شود تا بسیاري از تخلفات و جرايم محل و فرصت بروز پیدا نکرده و عرصه 

براي چنین افرادي تنگ و تنگ تر گردد.
انساني  نیروي  کمبود  از  ناشي  محدودیت  بر  غلبه  براي  مناسب  راهکاري  ج( 

دستگاه های نظارت و بازرسي
با فراگیر شدن امر نظارت، عموم مردم خود را عضو دستگاه های نظارت و بازرسي كشور دانسته 
و  جرايم  وقوع  از  پیشگیري  همانا  كه  آن ها  رسالت  و  اهداف  خدمت  در  را  خود  گوش  و  چشم 

تخلفات است قرار خواهند داد.
اين نظارت با رعايت جمیع شرايط آن، می تواند ياري گر دستگاه های نظارت و بازرسي در راه 
غلبه بر مشکل كمبود نیروي انساني موظف خود شده و اعضای افتخاري اين دستگاه ها خود را در 

ارتباطي نزديک، مفید و مؤثر با آن ها خواهند يافت.
عالوه بر موارد فوق، تأمین وجوه ديگري از مشاركت مردم در اداره ی امور جامعه، برداشتن گام 
عملي ديگر درراستای تحکیم باور مبني بر شفاف بودن رابطه میان حاكمیت و مردم را می توان از 

ديگر ثمرات و بركات ناشي از فراگیرسازي امر نظارت برشمرد.
نتیجه گیری

آن چه به عنوان نتیجه ی اين گفتار می توان مطرح نمود آن است كه فراگیر سازي امر نظارت در 
جامعه نیازمند نگاه و اقداماتي جامع در ابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي، حقوقي و... است.

بديهی است تحقق آن می تواند موجب تأمین سالمت بیشتر و پايدارتر دستگاه های كشور از گزند 
نفوذ آسیب های اداري و اقتصادي باشد.

فساد، مقابله با فساد و اهمیت راهکار تقویت نظارت فراگیر
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تحقق اين مهم نیز در گرو يک اقدام هماهنگ و هدفمند است.
و  آن  نمودن  عملي  برای  تدبیر  به  مختلف  قواي  در  دستگاه ها  عموم  است  الزم  راستا  اين  در 
برداشتن گام های جدي در اين راستا بپردازند تا بدين وسیله كشورمان يک گام بلند و سرنوشت ساز 

ديگر به سمت تبديل شدن به يک الگوي جهاني بردارد.

فهرست منابع:
1. امیری )1387(؛ نهاد های نظارتي در ايران و وظايف آن ها، همايش اقتصاد اسالمی و توسعه 

2. رحماني، جعفر )1379(؛ علل تخلفات اداري و شیوه  های پیشگیري از آن، ارتقای سالمت نظام 
اداری،  تهران، مركز آموزش مديريت دولتی

نظام  سالمت  ارتقای  اداری،  نظام  سالمت  برای  ظرفیت سازی  )1379(؛  مسعود  شکراللهی،   .3
اداری، تهران، مركز آموزش مديريت دولتی

تهران،  ايران،  در  مدرن  بوروكراسی  سازمان ها،  جامعه شناسی  منوچهر)1380(،  صبوری،   .4
انتشارات سخن

۵.  صفری، نائب )1380(، بانک جهانی و شفافیت بین المللی، ارتقای سالمت نظام اداری،
6. قانون تشکیل سازمان بازرسی كل كشور

7. قرآن كريم
8. محنت  فر، يوسف)1382(؛ فساد اقتصادي و چگونگي مبارزه با آن در فرآيند توسعه اقتصادي، 

همايش اقتصاد اسالمی و توسعه
9. نهج الفصاحه
10. نهج البالغه
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بررسی عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری در دستگاه های دولتی
رضا ابراهیم زاده1

سید رضا پورغفاری2
فرهاد افشارنیا3

هدف پژوهش حاضر بررسي اثرات علل فساد اداری بر تمايل به فساد و پیامدهای حاصل از آن در 
دستگاه های اجرايی با توجه به ارايه يک مدل مفهومی در اين زمینه است. لذا اثرات مستقیم و غیرمستقیم 
فساد اداری در سازمان هاي مذكور مورد بررسي قرار گرفت و ضمن شناسايي ابعاد هركدام از متغیرها و 
بررسي پیامدهای آن از روش همبستگي مبتني بر معادالت ساختاري استفاده شد. تعداد 2۵00 پرسشنامه در 
دستگاه های اجرايی متعددي در سطح كشور در طي مدت 7 ماه توزيع گرديد و با جمع آوري تعداد 2100 
پرسشنامه، تجزيه وتحلیل داده ها انجام پذيرفت. نتايج حاصل با استفاده از مدل معادالت ساختاری نشان داد كه 
ارتباطات با ضريب معناداری 2/۵8، عوامل ساختاری با ضريب معناداری 2/83، فرهنگ سازمانی با ضريب 
معناداری 3/26، عوامل روانی با ضريب معناداری ۵/26، نظام پرداخت با ضريب معناداری 3/221، سیستم 
كنترل و نظارت با ضريب معناداری 6/672، فرصت با ضريب معناداری 8/21۵ و تمايل به فساد با ضريب 
معناداری 7/246 در بروز فساد اداری در دستگاه های دولتی مؤثر می باشند. همچنین بروز فساد اداری نیز با 
ضريب معناداری 2/816 بر پیامدهای فساد در دستگاه های دولتی اثرگذار است. در پايان پیشنهاد هايی برای 

مقابله با فساد ارايه گرديد.
واژگان کلیدی: فساد اداری، دستگاه های دولتی، پیامدهای فساد، تمایل به فساد

1- عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(
2- كارشناس ارشد مديريت - معاون اداره كل بازرسی استان هرمزگان

3- دانشجوی دكترا حقوق خصوصی- مديركل دادگستری استان خوزستان
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مقدمه
پديده ی فساد اداری، در دنیای امروز و به ويژه در كشورهای درحال توسعه، به عنوان يکی از 
مهم ترين موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است. اين پديده صدمات جبران ناپذيری را بر سرعت 
حركت چرخ توسعه ی جامعه ايجاد كرده و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می سازد 
نمی شود،  محدود  جهان  از  بخشی  به  و  نیست  تازه  پديده ای  فساد   .)1388 همکاران،  و  )زاهدی 
بلکه پديده ای است كه بر زندگی همه انسان ها اثر گذاشته و شهروندان و بازرگانان را در سراسر 
جهان به ستوه آورده است )دادگر و نظری، 1388(. فساد اداری به عنوان معضلی عمیق گريبان گیر 
بسیاری از كشورهای درحال توسعه ازجمله ايران است و زمان، انرژی و امکانات فراوانی را از اين 
است  دولتی  امور  اداره ی  و  كشور  اداری  نظام  اداری،  فساد  مأمن  و  بستر  می دهد.  هدر  به  كشور 
متقابل  از كنش  است كه  پديده ی جهانی، آسیبی  عنوان يک  به  مالی  فساد  )فرخ سرشت، 1383(. 
نقش  هنگامی كه دولت خود  ويژه  به  و  پديد می آيد  بازار  و  يا دولت ها  زيرمجموعه ها  با  دولت ها 
عرضه كننده خدمات همگانی و بازرگانی را داشته باشد، اين پديده پررنگ تر می شود. فساد مالی 
رده های  باالترين  تا  است  دولت  كارمند  به يک  غیرقانونی  پرداخت  كه  موضوع  از كوچک ترين 
اقتصادی دولت ها را در برمی گیرد )دادگر و نظری، 1388(. فساد اداری- مالی، انجام اعمال اداری 
ناقص و غیرصادقانه است )كمیسیون مستقل ضد فساد، 1998(.  به شکل  و  مأموران دولتی  توسط 
نیروهای دولتی و  بین المللی )2003(، فساد اداری- مالی را سوءاستفاده از قدرت  سازمان شفافیت 
به كاربردن استانداردهای غیراخالقی و  عمومی درراستای منافع شخصی تعريف می كند كه شامل 
غیرقانونی است. برخی محققان، فساد اداری- مالی را ازنظر رفتاری، سوءاستفاده از نیروهای عمومی 
برای منافع شخصی تعريف می كنند )پارک1، 2003(. درحالی كه تحلیل گران اندكی، ممکن است بر 
سر تعريف فساد اداری- مالی، در معنی »سوءاستفاده از نقش ها و منابع عمومی برای منافع شخصی«، 
بحث داشته باشند، اما بر سر داليل فساد اداری- مالی، توافق اندكی وجود دارد )رابینسون2، 2004(؛ 
به عبارت ديگر، ديدگاه های صاحب نظران درباره ی داليل و عوامل مؤثر بر فساد اداری- مالی، يکسان 
نیست و نظريات متعددی در اين خصوص وجود دارد )تسگای3، 2003(. يکی از داليل اين تعدد، 
اجتماعی،  اقتصادی،  ازلحاظ مسايل  مقوله ی فساد  به  نظريه پردازان  از  نگريستن هركدام  چندبعدی 
فرهنگی، سیاسی، حقوقی، مديريتی و روانشناسی است )آندوينگ،2000 و فجلدستد4، 2001(. نتايج 
بررسی ها نشان می دهد كه پديده فساد بیش از همه در میان كشورهای درحال گذر و توسعه؛ به ويژه 
كشورهای فقیر درحال توسعه رواج دارد و مانعی عمده بر سر راه توسعه در اين كشورهاست. همچنین 
طبق نتايج مطالعات، درصورتی كه تمهیدات الزم برای مبارزه با فساد در اين كشورها انديشیده نشود، 
1- park
2- Robinson
3- Tesegaye
4- Andving & Fjeldstad
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زمینه های بروز آن تقويت شده و شیوع اين معضل اجتماعی عاملی فراروی ناكامی سیاست های توسعه 
اقتصادی خواهد شد. همین امر ضرورت مطالعات و پژوهش های گسترده ای را درباره ی فساد در ايران 
بازگو می كند؛ چراكه درحال حاضر كشور در تکاپوی توسعه قرار دارد و اغلب برنامه های توسعه بر 
اجرای سیاست های توسعه اقتصادی متمركز است )صادقی و همکاران، 1388(. بااين حال، از میان همه 

اين داليل و عوامل، ابعاد مشترک زير از فساد اداری- مالی فهمیده می شود:
 1- مبادله: فساد اداری- مالی بر مبنای تعامل بین حداقل دو طرف )شريک( است )هیدن هیمر1، 
توافق  با  و  می دهد  رخ  داوطلبانه  به صورت  آن  دريافت كننده  و  فساد  عرضه كننده  بین  2002( كه 

دوطرفه انجام می شود )پارک، 2003(.
 2- نقض )تخطی از( از هنجارها: فساد اداری- مالی رفتار غیراخالقی يا انحراف از ارزش های 

اخالقی است )براسز2، 1970(.
 3- سوءاستفاده از قدرت: فاعالن فساد، قدرت، اختیار، موقعیت يا دانشی را كه به آن ها سپرده 
هانتینگتون4،  2003؛  انند3،  و  )اشفورس  می گیرند  به كار  خود  شخصی  مزيت  و  منافع  برای  شده، 

1989؛ تريسمن۵، 2000؛ وانديون، 2001(.
تشکیل  را  نزديک  و  مخفی، صمیمی  اجتماعی  فاسد،  كارهای  انجام دهندگان  پنهان کاری:   -4 
می دهند كه بر آن اساس، به صورت مخفی، بر اهداف غیرقانونی و سودهای روابط مبادله ای خود، 
توسعه كارهای  و  دادن  ادامه  احتمال  موقعیتی،  اين كه عالوه بر محدوديت های  دارند. ضمن  توافق 

فاسد، به اعتماد طرفین بستگی دارد )وانديون6، 2001(.
اساساً فساد مالی درجهت مخالف پاسخ گويی و حاكمیت قانون حركت می كند و اعتماد مردم 
را به توانايی دولت كاهش می دهد و اخالقیات در جامعه و حاكمیت را تهديد می كند. هرچه قدر 
فساد ساخت يافته و منظم باشد، تشخیص و مقابله با آن مشکل تر خواهد بود. همان طور كه فريش 
)1994( متذكر می شود، فساد مالی روح توسعه را می كشد؛ زيرا انگیزه ی افراد را برای تالش صادقانه 
و كار سازنده كاهش می دهد )رهنورد و همکاران، 1388(؛ بنابراين در رابطه مفسدانه، حداقل 4 بعد 
وجود دارد كه مشتمل است بر: 1- مبادله 2- نقض )تخطی از( هنجارها 3- سوءاستفاده از قدرت 
نظام  می كنند.  وارد  بسیاری  آسیب های  و كشورها،  سازمان ها  به  طريق  اين  از  كه  پنهان كاری   -4
اداری در ايران نیز، همانند ساير كشورها، از فساد اداری مالی و آسیب های آن مصون نبوده و به 
داليل درون سازمانی و برون سازمانی، موجب عقب ماندگی كشور و بروز دغدغه ها و نگرانی های 
متعدد در رأس نظام شده است )دانايی فرد، 138۵(. عالوه بر اين كه دغدغه ها و نگرانی ها درباره ی 
1- Heidenheimer
2- Brasz
3- Ashforth & Anand
4- Huntington
5- Treisman
6- Van Duyne

بررسی عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری در دستگاه های دولتی
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آثار سوء فساد اداری- مالی بر مشروعیت نظام جمهوری اسالمی در سطح كالن وجود دارد، متوجه 
به  با خود  را  متعددی  پژوهش های  و  بوده  نیز  دولتی  سازمان های  در سطح  فساد  پیامدهای  و  آثار 
بین المللی  سازمان  نگاه  نوع  حتی  و  حوزه  اين  در  پژوهش ها  اغلب  بااين حال،  است.  داشته  همراه 
شفافیت به اين مقوله، به صورت كالن و با در نظر داشتن عوامل فراسازمانی از قبیل عوامل سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه بوده و در ريشه يابی موضوع در سازمان دولتی، عوامل سازمانی 
مطالعات  مانند  بوده اند،  حاشیه  در  يا  نشده اند  لحاظ  مالی  اداری-  فساد  بروز  در  مؤثر  مديريتی  و 
 ،)1386( )138۵(، خضری  دانايی فرد   ،)138۵( سامتی   ،)1383( فرخ سرشت   ،)1382( فرهادی نژاد 
فانی و علی زاده ثانی )1386(، رفیع پور )1386(، برون1 )200۵(، سازمان بین المللی شفافیت )2003(، 
فوكوه2 )2008(، مولیر3 )2008(. همچنین مطالعات فرخ سرشت )1383(، محمودی )1384(، شفیعی 
خورشیدی )138۵(، قلی پور و نیک رفتار )1386(، حسینی و مهدی زاده اشرافی )1386(، دادگر و 
 ،)2007( كیمويو7   ،)2006( هان6  و  سلداديو   ،)200۵( ياسر۵   ،)2000( آموندسن4   ،)1388( نظری 
سکانلن8 )2008(، آالتاس و كامرون9 )2009( و سلیم10 )2009( كه بخش هايی از عوامل سازمانی 
مؤثر بر فساد اداری- مالی را بررسی كرده اند. لذا در اين زمینه خأل پژوهش های مديريتی با رويکرد 

عوامل سازمانی و مديريتی كاماًل محسوس است.
برای شناسايی و آسیب شناسی عوامل  ابزارهای علمی الزم را،  به عبارت ديگر، مديران سازمان ها 
سازمانی و مديريتی مؤثر در بروز فساد اداری- مالی و شیوه های مواجهه با اين پديده ها، به دلیل كمبود 
اين پژوهش ها مشخص شده است كه عوامل  ندارند. در  اين زمینه، در درست  مطالعات فراگیر در 
سازمانی و مديريتی متعددی در بروز فساد اداری- مالی تأثیر دارد كه هفت عامل از عوامل اصلی و 
زيرمجموعه های آن عبارت است از: 1- عوامل ساختاری )تشکیالت اداری، قوانین سیستم ها و روش ها( 
2- فرهنگ سازمانی 3- ارتباطات )ويژگی روابط، گروه های غیررسمی( 4- عوامل روانی ۵- نظام 
پرداخت 6- سیستم نظارت و كنترل )بستر كنترل و نظارت، تشکیالت نظارت و كنترل( 7- وظايف 

مديريتی )برنامه ريزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، رهبری و هدايت، نظارت و كنترل(.
فساد مالی يکی از عوامل بازدارنده ی توسعه ی پايدار در هر كشور محسوب می شود. در ايران، 
و  پژوهشی  قضايی،  حقوقی،  اداری،  مختلف  ابعاد  در  فساد  كنترل  برای  زياد  تالش های  به رغم 
آموزشی، اين پديده نه تنها كاهش پیدا نکرده بلکه مطابق با آمارهای منتشر شده توسط بانک جهانی 

1- Brown
2- Fokuoh
3- Mevliyer
4- Amundsen
5- Yaser
6- Seldadyo & Haan
7- Kimuyu
8- Scanlan
9- Alatas & Cameron
10- Seleim
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در رابطه با شاخص های حاكمیت خوب، در طی سالیان اخیر روند صعودی نیز به خود گرفته است 
)رهنورد و همکاران، 1388(. در اين پژوهش، محققان به دنبال ارايه مدلی به منظور بررسی عوامل 
مؤثر بر فساد اداری بوده و سپس با توجه به آن چارچوبی را ارايه نموده اند كه نشان می دهد چگونه 
فساد اداری بر تمايل به فساد و پیامدهای آن تأثیرگذار است. در ادامه ی اين پژوهش ابتدا به بررسی 

علل ظهور فساد و پیامدهای آن می پردازيم و آن را در جامعه آماری مورد نظر بررسی می كنیم.
مروری بر مبانی نظری پژوهش

فساد پديده ای است كه كمابیش در كلیه كشورهای جهان وجود دارد؛ اما نوع، شکل، میزان و 
از  بسیاری  امروزه  است.  انحطاط  فساد موجب  دارد. درهرصورت  تفاوت  آن  توسعه يافتگی  سطح 
ممالک دريافته اند كه فساد و تخلف اداری يکی از مهم ترين تهديدها برای ثبات اقتصادی، توسعه 
و پیشرفت است. فساد مسیر رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه می سازد و بر توسعه اقتصادی اثر 
منفی دارد. اين تأثیر بر اقتصادهای باز بیشتر از اقتصادهای بسته است )زاهدی و همکاران، 1388(. در 

اين قسمت به مطالعه ی مبانی نظری درباره ی فساد اداری و علل و پیامدهای آن می پردازيم.
تعاریف فساد اداری

فساد طبق تعريفی كه در فرهنگ وبستر آمده است، »پاداش نامشروع است كه برای وادار كردن 
مورد  معنای وسیع تری  در  را  فساد  میردال  داده می شود«. گونار  از وظیفه تخصیص  تخلف  به  فرد 
مطالعه قرار می دهد. به نظر وی، فساد به تمام شکل های گوناگون انحراف يا اعمال قدرت شخصی و 
استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطالق است. در فرهنگ ديگر فساد به عنوان نادرستی 
مجموعه  فساد،   .)1388 همکاران،  و  )زاهدی  است  شده  تعريف  راستی  و  درستی  فقد  و  تقلب  و 
رفتارهايی است كه فرد از وظايف رسمی به خاطر كسب منافع شخصی يا كسب موقعیت خاص، 
دچار تخطی و انحراف می گردد تا تالشی برای كسب ثروت و قدرت از طريق غیرقانونی، تحصیل 
منافع خصوصی به بهای از دست رفتن منافع عمومی يا استفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی 
باشد. از ديدگاه اسالم، فساد اداری استفاده ناروای شخصی و گروهی، از جايگاه اجتماعی است. 
كارگزارانی كه به تنهايی و با همدستان و هم پیالگان، دست به فساد می آاليند، فساد اداری را دامن 

میزنند و سبب ناهنجاری در اداره جامعه می شوند )تاجالدين و اجاقی، 1392(.
عوامل برجسته در پیدایش فساد مالی

بزرگ ترين ريشه ی فساد مالی، كمیابی نسبی فرصت های سیاسی يا اقتصادی است. اين كمیابی ها 
سبب می شود كه بسیاری از كسان از قدرت مالی خود برای خريد قدرت سیاسی يا از قدرت سیاسی 
خود برای دستیابی به فرصت های اقتصادی )به دست آوردن ثروت( سود ببرند و فساد مالی و سیاسی 
پديد آيد. اگر فساد مالی به گونه ای گسترده تر رخ نمايد و شهروندان به اين نتیجه برسند كه فساد به 
همه اركان كشور راه يافته است، اثرهای منفی آن بسیار خطرناک خواهد بود. در هر كشوری برای 
به آن پرداخت: نخست، رهبران جامعه در مبارزه  از چهارسو  بايد  با فساد مالی  رويارويی كارساز 
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بر هیچ نکته ای چشم  پايبندی عملی خود را نشان دهند،  باشند و  بايد صداقت داشته  با فساد مالی 
نبندند و دربرابر هیچ كج رفتاری كوتاه نیايند. دوم، سیاست های كشور به گونه ای دگرگون شود كه 
قوانین و محدود شدن قدرت  با كاهش مقررات و اجرای سیاست های دلگرم كننده، شفاف سازی 
دستمزد  بردن  باال  راه  از  مالی  فساد  زمینه ی  يابد. سوم، كاهش  كاهش  مالی  فساد  مديران،  بی مرز 
اعمال نظارت های مؤثر، دقیق و  انگیزه درستکاری در كارمندان و  افزايش دادن  كاركنان دولت، 
تنبیهی، چهارم، از میان بردن زمینه ها و گريزگاه هايی كه مديران از آن ها برای فساد مالی سود می برند 
)دادگر و نظری، 1388(. فساد مالی دارای شکل ها و نمودهای مختلفی است. شکل های اصلی فساد 
مالی، رشوه، اختالس، تقلب و جعل و اخاذی هستند كه هريک از اين ها تنها بعضی از ابعاد اصلی 

پديده فساد مالی را مشخص و تبیین می كند.
علل ظهور فساد اداری

رخ دادن فساد اداری در هر شکل و زمینه كه باشد مستلزم وجود دو وضعیت اساسی است كه 
يا مهیا بودن شرايط محیطی  به ارتکاب تخلف و »فرصت«  از تمايل و فرصت، »تمايل«  عبارت اند 
مربوط. چنان چه تمايل و فرصت يک جا فراهم شود، فساد متولد خواهد شد و درصورت مهیا بودن 
ساير شرايط رشد خواهد كرد. در بررسی های صورت گرفته و تحقیقاتی كه درزمینه ی فساد اداری 

انجام شده مهم ترين داليل پیدايش فساد اداری بدين شرح عنوان شده است:
1- اختالف فاحش میان سطح زندگی کارمندان دولت و سایر شهروندان: می توان 
توزيع نامناسب درآمد و تفاوت نسبتاً زياد در سطح زندگی گروه های مختلف مردم را كه منجر به 
ايجاد احساس بی عدالتی در اقشار آسیب پذيرتر می گردد، يکی از مهم ترين علل پیدايش فساد اداری 
معرفی كرد كه اين عامل در جامعه ی ما نیز بسیار مشهود است. در پژوهشی كه در سطح برخی از 
وزارتخانه ها انجام شد، شکاف بین درآمدها و هزينه های كاركنان مورد سنجش قرار گرفت كه نتايج 
بیانگر اين است كه درآمد كاركنان به طور میانگین كمتر از مخارج آن ها است. به عبارتی، درآمد 

آن ها كفاف مخارج آن ها را ندارد.
روابط  كه  ايران  ازجمله  گرم  جوامع  در  )خویشاوندساالری(:  خویشاوندی  روابط   -2
خويشاوندی سلطه ی بسیار بر روابط افراد دارد، اعضای خانواده و دوستان يک كارمند از او انتظار 
دارند كه در مقام انجام امور ايشان، ضوابط و معیارها را ناديده بگیرد. لذا در اين جوامع فساد اداری 
از نوع خويشاوندساالری بیشتر خواهد بود. در اين جوامع، با چنین بافت فرهنگی، استقرار يک نظام 
ديوان ساالر اصیل غیرممکن است. وجود پديده هايی همچون »سرمايه سیاسی« و »سرمايه اجتماعی« 
نیز روايت گر تأثیر شرايط فرهنگی بر فساد اداری است. سرمايه اجتماعی به مجموعه ديونی اطالق 
می شود كه افراد در مقابل يکديگر در يک شبکه ارتباطی دارند. سرمايه سیاسی نیز مجموعه ديونی 
است كه ريشه در ارتباطات سیاسی افراد دارد. به طوری كه هرچه ارتباطات سیاسی فرد بیشتر باشد، 
ناملموسی هستند كه  بیشتری خواهد داشت. هر دو مقوله ی فوق دارايی های  فرصت های سودآور 
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يا ناشی از پايگاه خانوادگی افرادند يا در اثر ارتباطات ايجاد شده در محل كار يا ساير عرصه های 
جامعه به وجود آمده اند. در جوامع سنتی، برخورداری از سرمايه های سیاسی و اجتماعی در مقايسه 

با جوامع پیشرفته كاركرد بیشتری دارد.
3- وسعت دامنه ی دخالت های دولت در تصدی امور: براساس نظر محققان، عرصه های 
بروز فساد پابه پای پیچیدگی دستگاه دولت كه وظايف جديد نظارت و مديريت را نیز برعهده گرفته 
توزيعی،  و  تولیدی  نقش های  ايفای  و  تصدی گری  بخش  در  دولت  دخالت  می يابد.  وسعت 
فراهم  عمومی  بخش  كاركنان  توسط  اخاذی  و  رانت جويی  سودجويی،  برای  زيادی  فرصت های 
فعالیت های  برای  مجوز  صدور  اختیار  درزمینه ی  دولت  گسترده ی  دخالت های  همچنین  می آورد. 
گوناگون باعث می شود كه متصديان امر فرصت بیابند دست به انتخاب متقاضیانی بزنند كه چراغ 

سبز نشان داده اند.
4- افراط در وضع قوانین و محدود کردن فعالیت های بخش خصوصی از طریق 
این قوانین: هنگامی كه مقررات، پیچیده و تفسیر آن ها مشکل است و مقاماتی وجود دارند كه بايد 
موافقت هايی را اعالم يا مجوزهايی را صادر كنند و متقاضیانی نیز هستند كه از سويی اين مقررات را 
سد راه خود می دانند و از طرفی برای انجام دادن كارهايشان عجله دارند، فساد بالقوه پديدار خواهد شد. 
ضعف ارزش های اخالقی و اعتقادات  5- عدم حساسیت جامعه به معیارهای اخالقی: 
مذهبی از عوامل گسترش فساد اداری است. هرچه سطح اخالق عمومی باالتر باشد، هزينه های روانی 
و اخالقی فساد اداری بیشتر خواهد شد. به عالوه، خطر كشف و تنبیه و هزينه های ناشی از آن باال 
خواهد رفت. نیز درصورت كشف موارد تخلف، هزينه های حیثیتی آن نیز برای متخلفان باالتر از 

زمانی خواهد بود كه جامعه از سطح پايین تری از فضايل اخالقی برخوردار است.
برای خدمات  تقاضا  افزايش  به  ازآنجاكه گسترش شهرنشینی منجر  افزایش شهرنشینی:   -6
دولتی خواهد شد اين امر از سويی به افزايش بوروكراسی اداری و در كنار آن، رشد بخش خصوصی 
می انجامد و از سويی به دلیل افزايش حجم تقاضا و كم بودن عرضه خدمات عمومی، فرصت های 
افزايش حجم فساد اداری منتهی  به  بیشتری در اختیار كاركنان فاسد قرار خواهد داد كه سرانجام 

خواهد شد.
اجتماعی و  اقتصادی،  به داليل  بنا  از دولت ها  برخی  فساد:  به  نسبت  تسامح  و  تساهل   -7
سیاسی بعضاً در برخورد با موارد فساد با تساهل و اغماض رفتار می كنند كه اين امر، فضای امنی را 

برای كاركنان فاسد پديد می آورد تا بتوانند به فعالیت های خود ادامه دهند.
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پیامدهای فساد اداری
است،  متنوع  و  گسترده  بسیار  نیز  آن  آثار  دامنه ی  اداری،  فساد  پیچیده ی  ماهیت  به  توجه  با 
به طوری كه عالوه بر آثار منفی برخی از صاحب نظران تحت شرايط خاص برای آن آثار مثبتی را نیز 
برشمرده اند. با اين وجود و با عنايت به اين كه پیامدهای فساد اداری عمدتاً منفی و مخرب هستند، 

مهم ترين پیامدهای اين معضل را تشريح می كنیم:
از  آنان  چراكه  می شود،  ديوان ساالران  سوی  از  نادرست  تصمیمات  اتخاذ  باعث  اداری  فساد   - 
نمی شوند حمايت  به سهولت حسابرسی  كه  و سرمايه بر  پیچیده  پرهزينه،  استاندارد،  زير  طرح های 

می كنند تا آسان تر مبالغ هنگفتی را به سود خود برداشت كنند.
 - فساد اداری باعث كند شدن رشد اقتصادی می شود، زيرا انگیزه سرمايه گذاری را برای سرمايه گذاران 
داخلی و خارجی كاهش می دهد. بررسی ها نشان می دهند كه سرمايه گذاران در يک كشور فاسد 
در مقايسه با كشوری كه دچار فساد اندک است معادل 20 درصد مالیات اضافی بر سرمايه گذاری 

دارند.
 - فساد اداری باعث به هم ريختن تركیب مخارج دولت می شود چراكه سیاستمداران فاسد منابع را 
بیشتر به بخش هايی سوق می دهند كه سودهای كالن عايدشان شود. آنان به خريد هواپیمای جنگی 

و سرمايه گذاری در پروژه های عظیم و پر سروصدا بیشتر عالقه مندند تا چاپ و تولید كتب درسی.
 - فساد اداری فاصله ی طبقاتی و نابرابری ها را افزايش می دهد، زيرا منابع غالباً به بخش هايی تخصیص 
داده می شود كه قدرت بازپرداخت آن را دارند. به عبارتی، افرادی كه از توانايی های مالی و موقعیتی 
بهتر برخوردارند، منابع بیشتری را جذب می كنند كه اين امر، منجر به بیشتر شدن شکاف طبقاتی 

می شود.
 - فساد اداری از درجه مشروعیت و اثربخشی دولت ها می كاهد و ثبات و امنیت جوامع را به خطر 
مانع  طريق  اين  از  و  می سازد  مخدوش  را  اخالقیات  و  دموكراسی  ارزش های  به عالوه  می اندازد. 
توسعه ی سیاسی و اجتماعی می شود. با توجه به موارد مطرح شده ی فوق الگوی مفهومی زير برای 

بررسی عوامل شکل دهنده فساد اداری و علل بروز و پیامدهای آن ارايه می گردد.
درنتیجه فرضیه های پژوهش به صورت زير مشخص می گردد:

 1- بین ارتباطات و بروز فساد اداری ارتباط معناداری وجود دارد.
 2- بین عوامل ساختاری و بروز فساد اداری ارتباط معناداری وجود دارد.
 3- بین فرهنگ سازمانی و بروز فساد اداری ارتباط معناداری وجود دارد.

 4- بین عوامل روانی و بروز فساد اداری ارتباط معنی داری وجود دارد.
 ۵- بین نظام پرداخت و بروز فساد اداری ارتباط معناداری وجود دارد.

 6- بین سیستم كنترل و نظارت و بروز فساد اداری ارتباط معناداری وجود دارد.
 7- بین فرصت و بروز فساد اداری ارتباط معناداری وجود دارد.
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 8- بین تمايل به فساد و بروز فساد اداری ارتباط معنی داری وجود دارد.
 9- بین بروز فساد اداری و پیامدهای فساد ارتباط معنی داری وجود دارد.

مدل مفهومی پژوهش
برای ساختن مدل تحلیلی، محقق نهايتاً می تواند به دو شیوه متفاوت عمل كند كه میانشان تفاوت 
مشخصی وجود ندارد: يا ابتدا از تدوين فرضیه ها شروع می كند و در مرتبه بعدی به مفاهیم می پردازد، 
يا اين كه راه معکوسی را طی می كند )دهقانی سلطانی و همکاران، 1392(؛ بنابراين با توجه به استدالل 
فوق، فرضیات تعريف شده، نظر اساتید و خبرگان درزمینه ی رفتار سازمانی و همچنین، براساس مبانی 

نظری تحقیق، مدل مفهومی پژوهش به صورت شکل 1 طراحی و تدوين شده است.
 شکل 1- مدل مفهومی پژوهش

بررسی عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری در دستگاه های دولتی
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روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر براساس هدف يک تحقیق كاربردی و همچنین براساس چگونگی به دست آوردن 
داده های مورد نیاز، از نوع پژوهش های توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری در تحقیق حاضر 
كلیه كاركنان دستگاه های دولتی در كشور است. درنتیجه، 2۵00 پرسشنامه بین مشاركت كنندگان 
توزيع گرديد كه پس از جمع آوری در طی يک دوره زمانی 7 ماهه در سال 1392، 2100 پرسشنامه 
برابر  پرسشنامه ها  بازگشت  نرخ  كه  شد  داده  تحويل  محققین  به  شده  توزيع  پرسشنامه های  بین  از 
82 درصد بوده است. اين نرخ بازگشت برای تجزيه  وتحلیل داده ها توسط محققین نرخ بازگشت 
مطلوبی به شمار می رود. سپس تجزيه وتحلیل داده ها انجام پذيرفت )سرمد و همکاران، 1392(. كلیه 
مشاركت كنندگان در اين تحقیق پرسشنامه اي را كه با سؤاالت مربوط به عوامل فساد اداری، تمايل به 
فساد و پیامدهای فساد بود را تکمیل نمودند. محققین با ارايه راهنمايی های الزم از آن ها درخواست 
ابزار اصلي گردآوري داده ها  پژوهش حاضر،  نمايند. در  را تکمیل  پرسشنامه ی مذكور  تا  نمودند 
براي سنجش  است.  گرفته شده  نظر  در  سؤال   60 بررسي  مورد  عوامل  براساس  كه  بود  پرسشنامه 
عوامل شکل دهنده فساد از پرسشنامه محقق ساخته 2۵ سؤالی، برای سنجش تمايل به فساد از پرسشنامه 
محقق ساخته 18 سؤالی و برای سنجش پیامدهای فساد از پرسشنامه محقق ساخته 17 سؤالی استفاده 
شده است. به منظور بررسی روايی پرسشنامه از روايی صوری استفاده شده است. بدين صورت كه 
برای تعیین روايی صوری، پرسشنامه در اختیار چند تن از اساتید دانشگاه قرار گرفت و نظر آنان 
درمورد پرسشنامه سئوال شد و اصالحات ايشان لحاظ گرديد. همچنین برای بررسی قابلیت اعتماد 
ابزار از ضريب آلفای كرونباخ استفاده شد كه نتايج اين ضريب برای سه پرسشنامه به ترتیب 0/91، 

0/87 و 0/78۵ محاسبه شد كه نشان دهنده قابلیت اعتماد باالی پرسشنامه ها است.
تجزیه وتحلیل داده ها

در اين قسمت با انجام تحلیل مناسب به آزمون فرضیات تحقیق خواهیم پرداخت. برای آزمون 
 LISREL فرضیات از ضريب همبستگی و مدل يابی معادالت ساختاری با بهره گیری از نرم افزار
 .3RMSEA،2AGFI،1GFI:استفاده شده است. مهم ترين اين شاخص های برازش مدل عبارت اند از

حالت های بهینه برای اين آزمون ها به شرح زير است:
 1- آزمون x 2 هرچه كمتر باشد بهتر است، زيرا اين آزمون اختالف بین داده و مدل را نشان می دهد.

 2- آزمون GFI و AGFI از 90 درصد بايستی بیشتر باشد.
1- Goodness of Fit Index
2- Adjusted Goodness of Fit Index
3- Root Mean Square Residuals
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 3- آزمون RMSEA هرچه كمتر باشد بهتر است، زيرا اين آزمون يک معیار برای میانگین اختالف 
بین داده های مشاهده شده و داده های مدل است )دهقانی سلطانی و همکاران، 1392(.

تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی
مشاركت كنندگان در اين تحقیق 2100 نفر از كاركنان 7 دستگاه اجرايی در ايران بودند. جنسیت، 

سن، شغل و میزان سوابق آن ها به صورت جدول زير طبقه بندي شده است.
جدول 1- وضعیت جمعیت شناختي پاسخ دهندگان

 درصد تعداد دهندگانپاسخوضعیت جمعیت شناختی 
 دهندگانسن پاسخ

 %2/4 89 سال 25زیر 
 %6/24 517 سال 30-25
 %09/36 758 سال 35-30
 %32 672 سال 40-35

 %3 64 سال 40باالی 
 دهندگانجنسیت پاسخ

 %30 632 مرد
 %70 1468 زن

 دهندگانپاسخپست سازمانی 
 %47/8 178 سینکارمند فنی و تکن

 %33/59 1246 کارمند و کارشناس
 %475/23 493 کارشناس ارشد

 %71/8 183 مدیر
 دهندگانسابقه کاری پاسخ

 %19/12 256 سال 5زیر 
 %38/28 596 سال 10-5
 %28/41 867 سال 15-10

 %14/18 381 سال 15بیشتر از 

 

بررسی عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری در دستگاه های دولتی
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همان طور كه در جدول 1 مشاهده می شود، بیشترين فراوانی ها مربوط به سن 3۵-30 سال در رده 
سنی، زن در طبقه جنسیت، كارمند و كارشناس در رده پست سازمانی و 1۵-10 سال در طبقه سابقه 

كاری پاسخ دهندگان است.
آزمون فرضیات پژوهش

برای بررسی فرضیات پژوهش از نرم افزار LISREL استفاده شده است. در جدول 2 شاخص های 
معناداری آورده شده است. همان طور كه مشاهده می شود  برازش مدل درحالت ضرايب  نیکويی 

مدل مربوطه از برازش خوبی برخوردار است. در شکل 2 مدل تخمین زده شده درحالت تخمین 
استاندارد نشان داده شده است. همچنین در جدول 2 ضرايب معناداری نیز آورده شده است. در اين 
حالت درصورتی كه مقدار T-Value از 1/96 بیشتر و يا از 1/96- كمتر باشد، فرضیه صفر رد و 
تا شاخص هاي  به مدل معادالت ساختاري حاصل الزم است  توجه  با  تأيید می گردد.  فرضیه يک 
مناسب بودن برازش مدل مورد بررسي قرار گیرد نتايج حاصل از اين شاخص ها و مقايسه آن ها با 

ضرايب استاندارد در جدول شماره 2 نشان داده شده است.
جدول 2- شاخص های نیکویی برازش برای مقادیر سمت راست و چپ مدل

 نتیجه حد مطلوب بعد شاخص های برازش مدلمعیار ردیف

2 کای دو نسبی 1
𝑑𝑑𝑑𝑑⁄  بسیار خوب 3 > 913/0 

 بسیار خوب P-Value 64483/0 < 05/0 پی ولیو 2

 برازش خوب RMSEA 029/0 < 1/0 ریشه میانگین مجذورات تقریب 2

 قابل قبول حدود صفر PMR 062/0 هاریشه مجذور مانده 3

 بسیار خوب NFI 99/0 > 90/0 شاخص برازش هنجار شده 4

 بسیار خوب حدود یک NNFI 90/0 شاخص نرم برازندگی 5

 بسیار خوب CFI 99/0 > 90/0 شاخص برازش تطبیقی 6

 بسیار خوب RFI 92/0 > 90/0 شاخص برازش نسبی 7

 بسیار خوب IFI 91/0 > 90/0 شاخص برازش اضافی 8

 بسیار خوب GFI 99/0 > 90/0 شاخص برازندگی 9

 بسیار خوب AGFI 99/0 > 90/0 یافتهبرازندگی تعدیل 10

 
به منظور آزمون مدل تحقیق از مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شده است. در زير خروجی 

مدل اصلی نرم افزار لیزرل برای مدل تحقیق ارايه شده است.
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 شکل 2- مدل تخمین زده شده درحالت ضرایب استاندارد

با توجه به مدل و شاخص های برازش مدل بايد معناداری ضرايب مدل بر مبنای شاخص تی مورد 
بررسی قرار گیرد. نتايج خروجی لیزرل نشان داد كه كلیه ضرايب مسیر به دست آمده در مدل معنادار 
بوده و مقداری باالتر از 1/96 دارند. با عنايت به نتايج ارايه شده در جدول شماره 2 برازش مدل 
مناسب بوده بنابراين با توجه به شکل شماره 2 مدل تحقیق تأيید می گردد. جدول شماره 3 كلیه ابعاد 

مدل و نتايج حاصل از آن را به صورت خالصه نشان می دهد.

بررسی عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری در دستگاه های دولتی
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جدول 3- نتایج مربوط به آزمون مدلسازی معادالت ساختاری و فرضیات پژوهش

نتیجه فرضیه تی ولیو میزان اثر نام رابطه شماره فرضیه

 شودمی تأیید 58/2 312/0 بروز فساد اداری -ارتباطات 1

 شودمی تأیید 83/2 32/0 بروز فساد اداری–عوامل ساختاری  2

 شودمی تأیید 26/3 461/0 بروز فساد اداری -فرهنگ سازمانی 3

 شودمی تأیید 26/5 42/0 بروز فساد اداری -عوامل روانی 4

 شودمی تأیید 221/3 38/0 بروز فساد اداری -نظام پرداخت 5

 شودمی تأیید 672/6 48/0 بروز فساد اداری -سیستم کنترل و نظارت 6

 شودمی تأیید 215/8 741/0 بروز فساد اداری -فرصت 7

 شودمی تأیید 246/7 58/0 بروز فساد اداری -فساد بهتمایل  8

 شودمی تأیید 816/2 346/0 پیامدهای فساد -بروز فساد اداری 9

 
در آزمون فرضیه های مورد نظر با استفاده از مدل معادالت ساختاری، ضرايب به دست آمده زمانی 
معنادار می باشند كه مقدار آزمون معناداری آن ها از عدد 1/96 بزرگ تر و از عدد 1/96- كوچک تر 
باشد )سیدجوادين و همکاران، 1394(. همان طور كه مشاهده می شود، ضريب معناداری برای تمامی 

فرضیه های پژوهش از 1/96 بیشتر است.
 - ضريب معناداری میان ارتباطات و بروز فساد اداری برابر با 2/۵8 است؛ بنابراين ارتباطات، تأثیر 

معناداری روی بروز فساد اداری دارد. بدين ترتیب فرضیه اول پژوهش مورد تأيید قرار می گیرد.
عوامل  بنابراين  است؛  با 2/83  برابر  اداری  فساد  بروز  و  عوامل ساختاری  میان  معناداری  ضريب   - 
ساختاری، تأثیر معناداری روی بروز فساد اداری دارد. بدين ترتیب فرضیه دوم پژوهش مورد تأيید 

قرار می گیرد.
 - ضريب معناداری میان فرهنگ سازمانی و بروز فساد اداری برابر با 3/26 است؛ بنابراين فرهنگ 
سازمانی، تأثیر معناداری روی بروز فساد اداری دارد. بدين ترتیب فرضیه سوم پژوهش مورد تأيید 

قرار می گیرد.
 - ضريب معناداری میان عوامل روانی و بروز فساد اداری برابر با ۵/26 است؛ بنابراين عوامل روانی، تأثیر 

معناداری روی بروز فساد اداری دارد. بدين ترتیب فرضیه چهارم پژوهش مورد تأيید قرار می گیرد.
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 - ضريب معناداری میان نظام پرداخت و بروز فساد اداری برابر با 3/221 است؛ بنابراين نظام پرداخت، 
تأثیر معناداری روی بروز فساد اداری دارد. بدين ترتیب فرضیه پنجم پژوهش مورد تأيید قرار می گیرد.

بنابراين  با 6/672 است؛  برابر  ضريب معناداری میان سیستم كنترل و نظارت و بروز فساد اداری   - 
سیستم كنترل و نظارت تأثیر معناداری روی بروز فساد اداری دارد. بدين ترتیب فرضیه ششم پژوهش 

مورد تأيید قرار می گیرد.
تأثیر  فرصت،  بنابراين  است؛   8/21۵ با  برابر  اداری  فساد  بروز  و  فرصت  میان  معناداری  ضريب   - 

معناداری روی بروز فساد اداری دارد. بدين ترتیب فرضیه هفتم پژوهش مورد تأيید قرار می گیرد.
 - ضريب معناداری میان تمايل به فساد و نظارت و بروز فساد اداری برابر با 7/246 است؛ بنابراين 
تمايل به فساد تأثیر معناداری روی بروز فساد اداری دارد. بدين ترتیب فرضیه هشتم پژوهش مورد 

تأيید قرار می گیرد.
 - ضريب معناداری میان بروز فساد اداری و پیامدهای فساد برابر با 2/816 است؛ بنابراين بروز فساد اداری، 

تأثیر معناداری روی پیامدهای فساد دارد. بدين ترتیب فرضیه نهم پژوهش مورد تأيید قرار می گیرد.
بحث و نتیجه گیری

فساد پديده اي است كه كم وبیش در كلیه ی كشورهاي جهان وجود دارد؛ اما نوع، شکل، میزان و 
گستردگي آن در هر كشور متفاوت است، همان طور كه نتايج و پیامدهاي آن نیز بنا بر نوع سازمان 
است،  انحطاط  موجب  فساد  درهرصورت  دارد.  تفاوت  توسعه يافتگي  سطح  و  اقتصادي  و  سیاسي 
سیاست هاي دولت را در تضاد با منافع اكثريت قرار مي دهد، باعث هدر رفتن منابع ملي مي شود و به 
كاهش اثربخشي دولت ها در هدايت امور مي انجامد و از اين طريق اعتماد مردم نسبت به دستگاه هاي 
دولتي و غیردولتي كاهش يافته، بي تفاوتي، تنبلي و بي كفايتي افزايش مي يابد. فساد، اعتقاد و ارزش هاي 
اخالقي جامعه را متزلزل مي كند، هزينه انجام كارها را افزايش مي دهد و رشد رقابت پذيري را دشوار 
مي سازد. همچنین تالش هاي فقرزدايي را ناكام مي سازد و بي انگیزگي و بدبیني ايجاد مي كند و زمینه ی 
تضعیف روحیه ی افراد درستکار را فراهم مي آورد. فساد اداري مانع سرمايه گذاري مي شود و مسیر 
رشد و توسعه ی اقتصاد را با موانع بسیار مواجه مي سازد و از طريق هدايت ناصواب استعداد ها و منابع 
بالقوه و بالفعل انساني به سمت فعالیت هاي نادرست براي دست يابي به درآمدهاي سهل الوصول، زمینه 
ركود در تمام ابعاد را فراهم مي سازد. از طرف ديگر، هركجا فساد ريشه بدواند، روزبه روز بیش تر 
شده، مقابله با آن بسیار دشوار مي شود و ريشه هاي آن هرروز عمیق تر در بطن جامعه نفوذ مي كند. 
درنتیجه هدف از اين پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری در دستگاه های دولتی است. 
يافته های اين پژوهش نشان می دهد كه ارتباطات با ضريب معناداری 2/۵8، عوامل ساختاری با ضريب 
معناداری 2/83، فرهنگ سازمانی با ضريب معناداری 3/26، عوامل روانی با ضريب معناداری ۵/26، 
نظام پرداخت با ضريب معناداری 3/221، سیستم كنترل و نظارت با ضريب معناداری 6/672، فرصت با 
ضريب معناداری 8/21۵ و تمايل به فساد با ضريب معناداری 7/246 در بروز فساد اداری در دستگاه های 

بررسی عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری در دستگاه های دولتی
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دولتی مؤثر می باشند. همچنین بروز فساد اداری نیز با ضريب معناداری 2/816 بر پیامدهای فساد در 
دستگاه های دولتی اثرگذار است.

 بنابراين مقابله با فساد در عرصه ی اداري ضرورتي جدي و انکارناپذير است. مبارزه با فساد اداری 
و مالی به دلیل تعدد عوامل شکل دهنده آن و گستردگی اثرات چندگانه آن مستلزم عزم ملی، خواست 
همگانی و جديت دولت است. اين مبارزه بايد ساختاريافته، هماهنگ و برنامه ريزی شده باشد و تمام 
به صورت  فساد  اين صورت  غیر  برگیرد. چراكه در  میگذارد، در  اثر  اداری  فساد  بر  را كه  ابعادی 
ريشه ای حل نمی شود. با توجه به بررسی های صورت گرفته حاصل از تحقیق عوامل ارتباطی، عوامل 
فساد  بروز  نظارت در  و  پرداخت، سیستم كنترل  نظام  فرهنگ سازمانی، عوامل روانی،  ساختاری، 
افزايش می دهند؛ كه اين  به فساد را در دستگاه های دولتی  ايفا كرده و تمايل  اداری نقش اساسی 
مسأله منجر به بروز پیامدهای بسیاری در جامعه و سازمان ها ازجمله اتخاذ تصمیمات نادرست، توسعه 
فاصله طبقاتی در جامعه، كند شدن رشد اقتصادی و كاهش میزان مشروعیت سازمان ها می گردد. پس 
از شناخت عوامل و گلوگاه های بروز فساد اداری، پیگیری مجدانه، راهکار هايی پیشگیرانه، بازدارنده 
و بهبود بخش در چارچوب برنامه های میان مدت و بلندمدت است در اين راستا راهکارهايی در قالب 

راهکار های كالن و خرد به شرح زير مطرح می گردد.
الف- راهکار های کالن

 1- پیشگیری از طريق اصالح و بهسازی نظام اداری و آموزش؛
 2- مقابله و برخورد جدی با مصاديق فساد؛

 3- مديريت مؤثر برنامه مقابله با فساد؛
 4- تصويب قوانین كارآمد و راهگشا در مقابله با فساد.

ب- راهکار های خرد
1- راهکارهای اداری و مدیریتی:

	 تمركززدايی از اداره امور كاهش تصدی های دولتی؛
	 ايجاد اصالحات در ساختار نظام ها،  روش ها و رويه های انجام كار و ارايه خدمات به مردم؛

	 ايجاد اصالحات در نظام نظارت و بازرسی و بهینه سازی فرآيند نظارت و كنترل؛
	 استقرار نظام احقاق حقوق و تأمین خسارت ارباب رجوع؛

	 توسعه ی مديريت و توسعه ی كیفی نیروی انسانی؛
فرهنگ  ارتقای  و  دولتی  دستگاه های  در  مشاركت پذيری  و  مشاركت جويی  فرهنگ  تقويت   	

سازمانی؛
	 افزايش پاسخ گويی دستگاه ها در مقابل مردم،  نهاد های مدنی و نهاد های نظارتی قانونی؛

	 ايجاد اصالحات نهادی در مديريت مقابله با فساد و سالم سازی نظام اداری؛
	 ايجاد سیستم خودكارسازی پیشرفته اداری و تشکیل پايگاه اطالع رسانی به منظور شفاف سازی عملکرد؛
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 استفاده از فناوری های نوين برای ارزيابی عملکرد كاركنان؛
	 افزايش پرداخت های غیرنقدی به كاركنان ادارات و اجرای سیستم پشتیبانی سازمانی ادراک شده1.

2 - راهکار های فرهنگی ـ اجتماعی:
	 افزايش آگاهی و آموزش مستمر مردم درخصوص برنامه ها و دستاورد های مقابله با فساد؛

	 احیا و آموزش ارزش های اخالقی و انضباط اجتماعی؛
	 تقويت فرهنگ مسئولیت خواهی و نقدپذيری دولت؛

	 بهبود نظام تأمین اجتماعی.
3- راهکار های سیاسی ـ مدنی:

	 تقويت نهاد های مدنی در نظارت بر نهاد قدرت و دستگاه های دولتی؛
	 توسعه ی مشاركت  مردمی در مقابله با فساد و نظارت بر دستگاه های دولتی؛

	 تقويت نقش و جايگاه مطبوعات آزاد و مستقل در مقابله با فساد؛
	 سیاست زدايی از نظام اداری و انتخاب مديران براساس شايستگی؛

	 اصالح قوانین و مقررات كیفری و جزايی برای برخورد مؤثر با عوامل فساد.
4- راهکار های اقتصادی:

	 كاهش مداخالت دولت در امور اقتصادی؛
	 رقابتی نمودن فعالیت های اقتصادی و معامالتی دولتی و حذف امتیازات و رانت های مختلف؛

	 كاهش و حذف انحصارات دولتی در امور اقتصادی و مقابله با شکل گیری هر نوع انحصارات 
دولتی در امور اقتصادی و مقابله با شکل گیری هر نوع انحصار؛

	 بهبود وضعیت معیشتی كاركنان دولت؛
تداوم  كه  شركت هايی  واگذاری  و  تکلیف  در  تسريع  و  دولتی  شركت های  ساختار  اصالح   	

فعالیت های آن ها به صورت دولتی ضرورت ندارد؛
	 شفاف سازی قوانین و مقررات حاكم بر فعالیت های اقتصادی )بخش دولتی و بخش خصوصی(؛

و  اقتصادی  درزمینه های  تصدی  )كاهش  كشور  اقتصادی  فعالیت های  بر  دولتی  نظارت  تقويت   	
افزايش جاذبه های حاكمیت و نظارت دولت(.

فهرست منابع:
1- اديب، محمدحسین )1374(، جامعه شناسی ايران، تهران، انتشارات هشت بهشت.
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1- Perceived Organizational Support
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سال هشتم
شماره 27
بهار 139۵

فساد به مثابه فرآیندی اجتماعی1
)از معامالت دو طرفه تا معامالت شبکه ای(

جان واربرتون2
ترجمه: دکتر رضا دالوری3 ، علیرضا کهن خاکی4

درباره ی فساد، مطالب زيادی به رشته تحرير درآمده است كه هركدام از زاويه ای خاص به اين 
پديده ی مهم در جوامع انسانی اشاره دارد.

در اين مقاله جان واربرتون فساد را به عنوان فرايندی اجتماعی در نظر گرفته و معتقد است اگر 
اجتماعی  سیستم  اين  در  كه  بازيگرانی  بايد  كنیم،  درک  اجتماعی  فرآيند  يک  عنوان  به  را  فساد 
اين  از فساد  پیشگیری  برنامه های  نمايیم. واربرتون معتقد است مشکل  مشاركت دارند را شناسايی 
است كه شبکه های فساد و شبکه های اجتماعی مشابه يکديگر هستند و به يک روش عمل می كنند. 
همگی ما در جهانی با شبکه های اجتماعی متفاوت بر مبنای ارتباط، روابط شخصی و منافع مشترک 
فعالیت داريم. اجتماعی برخورد كردن يک نیاز انسانی است. واقع بینانه نیست اگر باور كنیم مديريت 
منطقی می تواند از ايجاد شبکه های اجتماعی در مقامات نهادهای بخش دولتی جلوگیری كند. فساد 
به منظور محدود كردن افراطی تعامالت شخصی انسانی می تواند كارايی را در نهادهای بخش دولتی 
تا آنجا كاهش دهد كه مانع رشد آن ها شود. بوروكراسی منطقی وبر يک داستان آرمانی است كه 
نه ممکن و نه مطلوب است. چالش نهادهای ضدفساد، تالش برای تدوين مدلی از بوروكراسی و 
سیاست است كه بتواند واقعیت روابط شخصی و شبکه های اجتماعی را منسجم سازد، درحالی كه 

تصمیمات همیشه و صرفاً در راستای منافع عموم باشد.
واژگان کلیدی: فساد، فرایند اجتماعی، شبکه های فساد، شبکه های اجتماعی

1- اين مقاله برگرفته ازبخشی از كتاب فساد و ضد فساد می  باشد.
CORRUPTION AND ANTI-CORRUPTION edited by Peter Larmour and Nick Wolanln,2001
2- John Warburton

Rdelavari2007@gmail.com  :3- مدير آموزش و پژوهش های توسعه و آينده نگری سازمان مديريت و برنامه ريزی استان قم- رايانامه
4- كارشناس ارشد مديريت دولتی
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مقدمه 
مشکل فساد اداری را می توان با زبانی ساده بیان كرد. فساد چیست؟ چگونه عمل می كند؟ اگر 
بتوانیم به اين پرسش ها پاسخ دهیم، قادر خواهیم بود تا راه های مبارزه با آن چه به عنوان مشکل دنیای 
مدرن خودنمايی می كند را كشف كنیم. با اين وجود، هر مشکل پیچیده، يک پاسخ احتمالی ساده 
دارد كه البته همواره اشتباه است. مشکل فساد را با اصطالحی ساده می توان بیان نمود اما اين، جايی 

است كه سادگی در آن پايان می يابد.
در اصطالح كلی، فساد يکی از ساخته های سازمان های اجتماعی و سیاسی و پديده ای با پیچیدگی 
نامحدود است. من تاكنون تعريف يا الگويی1 جامع كه بتواند فساد را در تمامی ابعاد و مظاهرش 
توصیف كند نديده ام و نمی توانم در اين مقاله يکی از آن ها را ارايه كنم. در اين جا، چنین استدالل 
می شود كه فهم فساد به عنوان يک فرآيند اجتماعی تعابیر و مزايايی دارد كه بینشی را درخصوص 
چگونه عمل كردن فساد ارايه می كند. توصیه ی من اين است كه بینش های برنامه های پیشگیری و 

مقابله با فساد2 اطالع رسانی شود.
امکان  كه  را  سیستم هايی  و  مؤسسات  است كه  اين  فساد  به  پرداختن صحیح  روزها روش  اين 
عنوان يک  به  را  فساد  اگر  به بیان ديگر  قرارداد.  بررسی  مورد  دارد،  آن ها وجود  در  فساد  ارتکاب 
فرآيند اجتماعی درنظر آوريم، بايد بازيگرانی را كه در اين نظام اجتماعی مشاركت دارند بشناسیم. 
هجوم  معضل  اين  به  مختلف  زوايای  از  بايد  اما  است،  اشتباه  نهادی،  رويکرد  كه  نمی گويم  من 
رويکرد  كه  دارند  موضوع  اين  به  درستی  والنین3  اشاره ی  و  كتاب، الرمور  اين  مقدمه ی  در  برد. 
اطراف  منسجم  فضای  نمی تواند  زيرا  بود،  خواهد  شکست  قرين  همواره  فساد  به  مديريت مدارانه 
مؤسسات را مورد توجه قرار دهد. من به اين مطلب می افزايم كه اين رويکرد نمی تواند شناخت، 
انگیزه و وظايف افراد را با هم تركیب كند. به نظر می رسد توجه به افراد، ديگر مسأله ای رايج نیست، 
يادآور می شود كه معموالً  را  را خراب می كنند(  فاسد4 )كه ديگر سیبها  نظريه ی ساده سیب  زيرا 

نمی تواند فساد را به زبان ساده تر توضیح دهد.
از ماهیت سازمان سرچشمه  بیشتر  انحراف،  استدالل می كند، مسأله ی  چنان كه زيپارو۵ )1998( 
از  به يک فهم اساسی  برای رسیدن  اين است كه  پیشنهاد من  افراد. در عوض،  تا ماهیت  می گیرد 
عملکرد فساد، بايد در ابتدا آن را از ديدگاه افراد درک كرده و سپس فرد را در دنیای پیچیده ی 
اجتماعی وارد كنیم. اين كار تا به امروز انجام نشده و دلیل آن احتماالً، بسیار سخت و پیچیده بودن 
آن است و به رويکرد بین رشته ای نیاز دارد. درهرصورت، من تالش می كنم تا الگوی متفاوتی را 

1- paradigm
2- corruption prevention programs
3- Larmour and wolanin
4- rotten apple theory
5- Zipparo
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پیشنهاد كنم كه بتواند روشی را كه در معامالت فساد روی می دهد و شبکه فساد را توسعه می بخشد، 
توصیف كند.

فساد به عنوان فرآیندی اجتماعی
معامالت مفسدانه، بین بازيگران و در نتیجه در تعامالت اجتماعی به وقوع می پیوندد. برای اين كه 
اين معامالت فساد روی دهد الزم است ارتباطی بین دو يا چند نفر وجود داشته باشد. افرادی كه 
می خواهند در معامالت مفسدانه شركت كنند، ممکن است اين اقدام را فساد تلقی نکنند يا منطقی در 
دست داشته باشند كه رفتار خود را با آن توجیه نمايند، ولی آن ها به دنبال افزايش منافع خود نسبت به 
ديگران هستند. در اينجا ماهیت دقیق اين منافع و اين كه چگونه اين بازيگران برای در اختیار داشتن 
آن دورهم جمع می شوند، مورد سؤال نیست. بازيگران عاليق، اهداف، امیال، نیاز و اولويت هايی 
دارند كه می خواهند به آن ها برسند. در اين حال، مهم ترين عامل ماهیت منافع نیست؛ بلکه قدرت 
میل بازيگر در دستیابی به آن ها است. پتری به موضوعی باعنوان انرژی ذاتی در انگیزه اشاره دارد كه 

بازيگران را به عمل وامی دارد )1981:18(.
 Lamberth,( باشد  داشته  قدرت  بايد  يابد  دست  خود  اهداف  به  بازيگر  يک  اين كه  برای 
به دنبال معامالت مفسدانه هستند؛ دارندگان  اين است كه هر دو طرفی كه  1980:29۵(. بحث من 
منابع و جويندگان قدرت هستند. آن ها منابع مختلفی از قدرت را در اختیار دارند كه نمی تواند به 
آسانی به افزايش منافع آن ها تبديل شود. هدف از معامالت فساد اجرای يک مبادله است، مبادله ای 
كه منابع را به قدرت قابل استفاده تبديل كند. مشاركت كنندگان در اين معامله می توانند از قدرتی 

كه در اختیار دارند برای افزايش منافع خودشان استفاده كنند.
در چنین معامله ای هر بازيگر به طور مجزا بايد تصمیمی شخصی بگیرد كه آيا در معامالت فساد 
از  معامله ای شركت كند، چنین فرض می شود كه آن ها  بازيگر در چنین  اگر  نه.  يا  وارد می شود 
تصمیم گیری می رسند،  آستانه ی  به  زمانی كه  من  ادعای  به  عبور كرده اند.  تصمیم گیری  آستانه ی 
دو نیروی رقابتی در آن ها وجود دارد. در ابتدا، نیروهای انگیزشی، يا تحريکی وجود دارند كه به 
آن ها انرژی شركت در معامله مفسدانه را می دهند. اصوالً، اين نیرو به وسیله ی نیروی میل بازيگر در 
افزايش نفعی كه در معامله مفسدانه او را راضی می كند تقويت می شود. اين قدرت میل، عملکرد 
وابستگی بازيگر به منابعی است كه بازيگر ديگر در معامله آن را كنترل می كند و به عنوان بخشی از 
معامله آن را پیشنهاد می دهد. دوم، نیروهای مهاركننده، میل بازيگر را در عبور از آستانه تصمیم گیری 
كاهش می دهد. اين موارد شامل عواملی ازجمله مهار اخالقی، درک خطر تحريم و درک عواقب 

اين تحريم است.
از اين بحث به وضوح می توان دريافت كه تأثیرات نظام مند فرهنگ سازمانی تنها يکی از عواملی 
است كه بر افراد در آستانه ی تصمیم گیری تأثیر می گذارد. البته فرهنگ سازمانی و تغییرات سیستم ها 
می توانند برمقیاس يا موقعیت معامالت فساد تأثیر بگذارند. چنین عواملی به نیروهای مهاركننده ای 
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می پردازند كه بر تصمیم بازيگر در مفسدانه عمل كردن تأثیر می گذارد. بااين وجود، آن ها به نیروهای 
انگیزشی كه يک بازيگر را وادار به رفتار مفسدانه می كند، توجهی ندارند. من مايلم به اين نیروها 
بپردازم و اين مسأله را بررسی كنم كه آن ها چگونه می توانند به معامالت فساد و توسعه شبکه ای 

فساد معادالتی منجر شوند.
فساد و قدرت

رابطه ی میان فساد و قدرت تا به امروز به خوبی درک نشده است، تنها چند نظريه پرداز هستند كه 
صراحتاً اين ارتباط را به تصويركشیده اند. كتاب روگو1 و السول با عنوان قدرت، فساد و درستکاری2 
يکی از چند اثری است كه رابطه ای بین فساد و قدرت برقرار كرده ولی توجه كمی به اين ارتباط 
داشته است )1963(. اين كتاب به پديده ی قدرت در مفهوم وسیع سیاسی تمركز دارد اما نتوانسته آن 

را در جايگاه معامالت فردی قرار دهد.
برداشت من، اين است كه معامالت فساد شکل خاصی از ارتباطات قدرت هستند و شامل يک 
مبادله ی متقابل از منابع قدرت می شوند. ماهیت دقیق قدرت، ستیزه جويی است و من در اينجا صرفاً 
مفهوم وبر از قدرت كه با نظريه ی وابستگی منابع امرسون تركیب شده است را ترسیم خواهم نمود. 
بازيگر،  توصیف وضعیت يک  در  است كه  قدرت، اصطالحی عمومی  است كه  اين  من  ديدگاه 
بالقوه  تا به طور  به منابعی كه در اختیار آن ها قرار دارد، به كار می رود  تملک، كنترل، يا دسترسی 
منافع آن ها را بر منافع ديگران ترجیح ببخشد. منابع به پول، نفوذ، كاريزمای شخصی، قابلیت های 
ورزشی، روابط خانوادگی، كنترل رسانه يا هر مساعدت خارجی يا شخصی ديگر كه قادر به افزايش 
منافع بازيگر باشد )Clark,1968:57( اشاره دارد. قدرتی كه در اختیار مقامات عمومی قرار دارد 
به درستی به عنوان اقتدار/اختیار توصیف می شود كه از ويژگی های مشخص آن مشروعیت سیاسی 
است يعنی اختیار در برخورداری از كنترل اجرايی در فرآيند تصمیم گیری و منابع كمیاب مردمی 

كه از طرف آن ها اداره می شود. اكنون من به رابطه ی بین قدرت و فساد بازمی گردم.
قرار نیست در اين نوشته به چانه زنی درمورد تعاريف فساد بپردازيم. اكثر نويسندگان تعريف ارايه 
شده از سازمان شفافیت بین المللی را درمورد فساد می پذيرند: سوءاستفاده از قدرت عمومی برای 

منافع شخصی. من پیشنهاد می كنم اين تعريف را كمی گسترش دهیم.
فساد به اقدامات مقامات دولتی چه انتخابی يا انتصابی اشاره دارد كه از قدرت به شکل اختیاراتی 
كه از طرف عموم به آن ها واگذار شده استفاده كرده تا منافع خود را بر منافع ديگران ترجیح دهند. 
دولتی  مقامات  با  را  قدرت  معامالت  كه  می پردازد  بازيگران خصوصی  اقدامات  به  فساد  همچنین 
اجرا می كنند، اين اقدامات كه با ويژگی تأمین مقام دولتی با منبع قدرت با قصد دستیابی به منابع 
تحت كنترل دولت همراه است اين امکان را به بازيگر بخش خصوصی می دهد تا منافع خود را بر 

1- Rogow
2- Power, Corruption and Rectitude
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منافع عموم برتری دهد. اين نکته نیز مورد اشاره قرار خواهد گرفت كه فساد سازوكاری است كه 
ازطريق آن، اختیاری كه در قلمروی مقامات دولتی قرار دارد، به قدرتی مبدل شده كه می تواند منافع 

خصوصی هر دو طرف معامله را برآورده سازد.
نکته ی كلیدی در اين تعريف اشاره به دوگانگی بین منافع عمومی در مقابل منافع خصوصی و 
ارتباط بین قدرت و دستاوردهای هدف است )Etzioni,1970:19(. اين موضوع، زمانی مشخص 
می شود كه تعاريف فساد و قدرت كنار هم گذاشته شوند، به گونه ای كه فساد وسیله ای برای نیل به 
اهداف و نه هدفی برای خودش تلقی می شود. در اينجا، ما از اساسی ترين ويژگی های انسانی حرف 
می زنیم: شناخت، نیل به اهداف، استفاده از قدرت و روابط انسانی در شبکه های اجتماعی؛ كه ما را 

به ايجاد روابط اجتماعی و تعامل دوتايی بین دو بازيگر سوق می دهد.
روابط اجتماعی و شبکه های اجتماعی فاسد

ماهیت دقیق و شرايطی كه در آن تعامالت اجتماعی روی می دهند، موضوع مجموعه فراوانی 
از مباحث است )Parsons,1951(؛ اما در اين بخش تنها به دو بعد از ابعاد تعامل اجتماعی تأكید 

می شود كه در معامالت فساد اهمیت دارند. اين دو بعد عبارت اند از: ارتباط سری و اعتماد.
ارتباط سری1

معامالت فساد،. قابل مجازات هستند و ازآنجايی كه به صورت حقوقی يا شکلی ديگر، كسانی 
كه در اين معامالت شركت دارند می دانند كه بايد اين مشاركت را از ديگران مخفی نگه دارند، اين 
موضوع اولین و شايد سخت ترين مانع برای بازيگرانی باشد كه می خواهند بر يک معامله ی فساد فائق 

آيند. آن ها بايد در اين رويکرد فاسد، راهی ارتباطی به سوی هدف موردنظر را باز كنند.
راه ارتباطی بايد وسیله ای باشد كه با آن ارتباطات حفظ شوند. درک اين مسأله در تعامالت عادی 
اجتماعی آسان است. مثاًل شخصی يک نفر را در يک رستوران مالقات می كند و گفت وگويی را 
شروع می كند يا با ابزار مشخص تلفنی حرف می زنند، به يکديگر نامه می نويسند و ارتباط دارند. 
باز كردن راه ارتباطی، وضعیتی دشوار برای محرک و هدف است. اين رويکرد خیلی روشن به نظر 
نمی رسد، زيرا ممکن است هدف، محرک را متهم كند و حتی قبل از اين كه هیچ فايده ای حاصل 
شود، آن ها را در معرض تحريم قرار دهد. اين رويکرد می تواند پیچیده باشد زيرا ممکن است هدف، 
تجارب  دچار سوءتفاهم شود.  ازدست رفته  فرصت  و  ايجادشده  افشاگری  ماهیت درست  درمورد 
نشان می دهند كه رويکردهای فساد معموالً در مالقات چهره به چهره صورت می گیرد به طوری كه 
اطالعات غیرزبانی در تعامل اجتماعی بسیار پیچیده منتقل و دريافت می شوند. من در طی ده سال 
يا  تلفنی  ارتباط  ازطريق  فساد  برای  اقدام  اولین  كه  نديده ام  تاكنون  فساد  بازجوی  عنوان  به  تجربه 

نام های باشد.
به همین دلیل است كه گروه های ذی نفع می خواهند مبالغ هنگفتی را بپردازند تا گوش تصمیم گیران 
1- Secret communication
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بدون راه ارتباطی، هیچ چشم اندازی از  سیاسی را در اختیار داشته باشند. آن ها می دانند كه مسلماً 
نفوذ در تصمیم يک تصمیم گیر نخواهد بود. بیشتر نظام های سیاسی مدرن كه حفاظت هايی دربرابر 
فساد دارند هنوز به دنبال پرداختن مبالغ هنگفت برای دسترسی به سیاستمداران هستند. درواقع، در 
استرالیا، اين يک اقدام استاندارد برای احزاب سیاسی است كه چارچوب های سیاسی را در جايی كه 

گروه های ذی نفع تجاری ده ها هزار دالر برای دسترسی تضمینی به وزير می پردازند، حفظ كنند.
زمانی كه يک راه ارتباطی ايجاد و يک معامله ی فساد اجرا شد، ماهیت ارتباط بین دو بازيگر تغییر 
می كند. ديگر محرک و هدفی وجود ندارد و تنها دو شركت كننده مايل به فعالیت هستند. معامله ی 
مفسدانه قابل تحريم و سری است و تضمین می كند كه راه ارتباطی حتی اگر هر كدام از بازيگران 

تصمیم بگیرند كه ديگر نمی خواهند مشاركت داشته باشند؛ نمی تواند بسته شود.
اعتماد

دو بازيگر اكنون در رابطه ای گرفتار شده اند كه ابعاد خودش را دارد. آن ها در هر زمان به هم 
مرتبط هستند و در معرض تحريم قرار دارند. اين شرط الزم برای رابطه ی فسادی است كه در شرايط 
لوهمن1  است.  همراه  شركت كنندگان  بین  اعتماد  از  زيادی  میزان  با  و  می دهد  روی  سری  كاماًل 
بازيگران  منطقی  پاسخ  اعتماد  می كند؛  توصیف  عمومی  انتظار  يک  عنوان  به  را  اعتماد   )1979(
تصمیم گیری  در  را  موردنیاز  اطالعات  تمامی  نمی توانیم  ما  است.  اجتماعی  پیچیدگی  افزايش  به 
چنین  باشیم.  داشته  را  اعتماد  فرض  كه  برسیم  به جايی  و  آوريم  به دست  ديگران  رفتار  درباره ی 
فرضیاتی به طور گسترده پیچیدگی محاسباتی تصمیم گیری در دنیای اجتماعی را كاهش می دهند. 
همان طور كه لوهمن می  گويد، يک نفر می تواند پیچیدگی را كاهش دهد و بر آن اساس، نیاز به 
اعتماد در جامعه مدرن را با تکیه به ساختار فراهم كند. اعتماد در اكثر روابط تجاری با ساختارهای 
حقوقی پیچیده و هنجاری جايگزين شده است و بر روشی كه تجارت اجرا می شود، كنترل دارد 

.)Luhmann,1979:34(
در معامالت فاسد2 چنین ساختاری برای تکیه كردن وجود ندارد. ماهیت مخفی و قابل مجازات3 
معامالت متضمن آن است كه بازيگران به يکديگر اعتماد داشته باشند. زمانی كه اعتماد ايجاد شد، 
بازيگران در يک تعامل اجتماعی پیچیده گرفتار می شوند كه در آن اعتماد بايد پرورش يابد و حفظ 
شود؛ بنابراين، راه ارتباطی بین بازيگران بايد دارای ماهیتی باشد كه چنین اعتمادی را پرورش داده 
و حفظ كند. من عقیده دارم به همین دلیل است كه روابط شخصی در تداوم معامالت فساد خیلی 
اهمیت دارند. در اكثر موارد اين مسأله به چشم می خورد كه بازيگران فاسد بايد مالقات چهره به چهره 
داشته باشند، اجتماعی شوند و درمجموع از نوعی همدلی كه باعث به وجودآمدن اعتماد بین آن ها 
اعتماد،  می گذارد.  تأثیر  فساد  روابط  ماهیت  بر  چهره به چهره  شخصی  روابط  ببرند.  بهره  می شود، 
1- Luhmann
2- Corrupt transactions
3- sanctionable
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همدلی و میل به انجام منافع شخصی بازيگران به روش های پیچیده ای منجر می شود.
نیاز به ساخت و حفظ اعتماد ازطريق روابط چهره به چهره، ممکن است به بیان اين واقعیت منجر 
شود كه در بسیاری از معامالت فاسد، هدف، منبعی مانند رشوه را كه به طور گسترده كمتر از ارزش 
بازار واقعی در منابع دولتی است را می پذيرد. مقامات دولتی به سادگی آن را كمتر از قیمت مورد 
انتظار می فروشند. اين اقدام به وضوح در فرهنگ سیاسی مشهود است، به طوری كه گاه پلیس اعتبار، 
مقدار  يا  فساد  مراكز  در  الکل، گذراندن يک شب  برای چند كارتن  را  بازنشستگی خود  و  شغل 
 )ICAC( 1كمی پول به خطر می اندازد. وقايع سالیانه كمیته ی مستقل نیوسات ولز در مقابله با فساد

نمونه هايی كامل هستند.
شبکه های معامالتی فساد

بیشتر نظريه ها درمورد فساد براساس تبادل دوگانه ی فساد است. به جز چند استثنا در اين حوزه، 
ماهیت  بر  فساد  مبادالتی  انجام شده است. شبکه های  فساد  كارهای معدودی درزمینه ی شبکه های 
اجتماعی معامالت فساد تأكید دارند. در اينجا تالش می كنم تا مدلی را طراحی كنم كه نشان می دهد 
چگونه معامالت دوگانه ی فساد می توانند به شبکه های معامالتی فساد توسعه يابند. بايد توجه داشت 
كه اين، يک مدل نظری است و در مراحل ابتدايی قرار دارد و به اقدامات بیشتری نیاز است. برای 
فهم بهتر فساد به عنوان يک فرآيند اجتماعی به بینش هايی اشاره می كنم كه از شبکه ها برای فهم 
تعامالت اجتماعی استفاده می كند. اين رويکرد در ابعاد زيادی مورد توجه قرار دارد ولی به طوركلی 
به عنوان نظريه ی شبکه ی اجتماعی2 شناخته می شود )SNT(. نظريه ی شبکه اجتماعی به بازيگران 
 Emirbayer and( به عنوان نقاط يا گره هايی در شبکه و اهمیت ارتباط بین بازيگران تأكید دارد
بازيگران طراحی  به منظور فهم الگوی تعامالت  Goodwin, 1994(. نظريه ی شبکه ی اجتماعی 
شده است و براساس اين نظر هوشمندانه است كه الگوهای تعامالت بین بازيگران در يک شبکه ی 
 .)French 1956( اجتماعی تأثیر عمیقی بر روشی دارد كه بازيگران زندگی خود را می گذرانند
اين رويکرد با افزايش قدرت محاسباتی همراه است و به توسعه ی روشی منجر شده كه شبکه های 
اجتماعی را ارايه می كند و امکان درک پیچیدگی شان را ازنظر فضا و در طول زمان فراهم می  نمايد.

با  بازيگر ارتباطاتی  تصور كنید هر فرد در جهان گره ای در يک شبکه ی عظیم الجثه باشد. هر 
ديگر بازيگران در اين شبکه دارد كه باعث شکل گرفتن زيرشبکه های پیچیدهای می شود. برخی، 
ارتباطات معدودی دارند و ارتباطات برخی نیز زياد است. بعضی از بازيگران ارتباطات كیفی بااليی 
دارند كه از اين طريق روابط كیفی بااليی جريان می يابند. بعضی از بازيگران ارتباطات كیفی پايینی 
دارند و روابط آن ها با بازيگران تنزل می يابد و در دوره ی زمانی آن ها راضی كننده نمی باشد. ويژگی 
محققان  می دهند.  تشکیل  را  خودشان  گره ه ای  كه  است  بازيگران  ارتباط  اجتماعی،  شبکه ی  اين 

1- the New South Wales Independent Commission Against Corruption
2- Social Network Theory
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جوامعی  در  حتی  به طوری كه  شده اند،  شگفت زده  بازيگران  بین  روابط  با  مداوم  به طور  اجتماعی 
بزرگ و پیچیده مانند آمريکا اين مسأله ديده می شود.

ارتباط و  به طور مداوم در حال رشد،  ارتباطات  پويا است.  بلکه  نیست،  اين، يک سیستم ساكن 
منفرد اصالح می شوند.  به صورت  بازيگر  با تجارب هر  اجتماعی  ارتباطات  اين  بین رفتن هستند.  از 
روابط اجتماعی به سرمايه گذاری انرژی نیاز دارند تا حفظ شوند. اگر بازيگران انفرادی در هر ارتباط 
سرمايه گذاری نکنند، در پايان از بین می روند. برخالف شبکه های زيستی عصبی، شبکه های اجتماعی 
از اصل سازماندهی مركزی در پاسخ به عوامل خارجی محرک شبکه برخوردار نیستند. بازيگران در 
رشد  اجتماعی خودشان  و  محیطی  تأثیرات  امیال،  نیازها،  براساس  را  ارتباطات  اجتماعی  شبکه های 

می دهند. آن ها به روشی مشابه به رشد ارتباطات درجهت خودشان واكنش نشان می دهند.
قوی،  ارتباطات  بچه ها؛  و  برادر  و  خواهر  زندگی،  شريک  پدر،  مادر،  خانواده،  با  بازيگر،  هر 
روان، گسترده و با سرويس دهی خوبی دارد. ارتباطات مختلفی با ويژگی مجزا با دوستان و آشنايان 
نیز برقرار است. ارتباط با خانواده به طوركلی در سراسر زندگی ثابت می ماند. ارتباط با دوستان و 
آشنايان با توجه به مشخصه ی هر رابطه، رشد می كند و می میرد. هر بازيگر ارتباطاتی با كارفرما و 
ديگر همکاران در محل كار دارد. ممکن است اين روابط به صورت روابط سلسله ای رسمی با ريیس 
و ارتباطات رسمی و غیررسمی با كارمندان پايین دست باشد )Argyle, 1988:174(. بازيگران 
ممکن است روابطی با ديگر بازيگرانی كه منافع خود را به اشتراک می گذارند، داشته باشند. آن ها 
ممکن است به يک حزب سیاسی يا يک باشگاه باغبانی يا گروه محلی پیشاهنگ متعلق باشند؛ و يا 
متعلق به گروه شادی روزهای پنجشنبه باشند و يا در روزهای يکشنبه به كلیسا بروند. در هر جايی 
اين ارتباط با بازيگران ديگر وجود دارد كه پیچیدگی روابط آن ها و جايگاه آنان در شبکه را افزايش 

.)Brown 1965:160( می دهد
به طوركلی، روابط بین بازيگران در نتیجه برنامه ها و مقاصد خاصی است. بازيگران به گروه های 
قابل تعريف يا شبکه هايی كه كمتر می توان آن ها را تعريف كرد، ملحق می شوند و يا حتی عضوی 
از آنان می شوند. در ابتدا ارتباط اصلی آنان با ديگران در چنین گروه هايی، براساس منافع مشترک 
گروه است. همان طور كه ارتباطات رشد می كنند و در گروه به بلوغ می رسند، اين تغییر در گذر 
زمان شکل می گیرد. منافع گروه همیشه در پس زمینه وجود دارد و ساختار بنیادی ارتباطات گروه 

را فراهم می كند.
باشد.  مناسب  امیالشان  و  نیازها  با  كه  دهند  شکل  مسیرهايی  در  را  روابطی  می توانند  بازيگران 
بودن  منفعل  بین  پیوستگی  در  و  انجام می دهند  مختلفی  با شدت و ضعف  را  اين كارها  بازيگران 
را  ارتباطاتی  فعاالنه  و  قرار می گیرند  فعاالنه روی آن ها كار می كنند،  نیروهايی كه  و شکل گیری 
موجب می شوند كه با قدرت، در مسیری كه می خواهند پیش می رود )Fischer, 977b(. اينک 
اين سؤال مطرح است كه نیازها و امیال بازيگران، چه چیزهايی هستند و هر بازيگر برای دستیابی به 
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آن ها به چه ظرفیت هايی نیاز دارد؟
در اينجا سازوكار دقیق شکل گیری نیازها، امیال و اهداف مورد سؤال نیست. انسان ها اغلب به دلیل 
ترس، طمع، حسادت، خصومت يا صرفاً سادگی، غیرمنطقی عمل می كنند. آن ها در تمام اوقات و 
موقعیت ها، به يک روش عمل نمی كنند. پیچیدگی اقدامات انسانی بیشتر در پرتوی روانشناسی مورد 
و  منافع دريافتی در زمان  براساس  انسانی  اقدامات  به طوری كه می توان گفت  قرار می گیرد؛  توجه 
جايگاهی مشخص می باشد. زمانی كه نیازها/اهداف/منافع در ذهن بازيگر جای می گیرد، بايد به طور 

كافی انگیزه اقدام كردن را داشته باشند.
را در درون شبکه ی  بازيگر جايگاهی  اينجا هر  پرداختم. در  اجتماعی  به توصیف شبکه ی  من 
به طور عمدی  بازيگر می تواند  تغییر هستند و  برمی گزيند. روابط درحال رشد و  به ديگران  وابسته 
روابطی را در تحقق دستیابی به اهداف آن ها ايجاد كند. بازيگران فقط به اهدافی دست می يابند كه 
دارای مالکیت، كنترل يا دسترسی به منابع باشند و اين امکان را به آن ها بدهد تا اين اقدامات را انجام 
مالکیت،  اجتماعی،  شبکه ی  در   .)Burt 1977:269; see also Etzioni 1970:19( دهند 
كنترل يا دسترسی به چنین منابعی به بازيگر قدرت می دهد. در اقتصادهای مدرن، پول بیشترين و 
كه  به شرطی  باشد،  قدرت  منبع  می تواند  هر چیزی  بااين وجود،  است،  قدرت  منبع  كاربردی ترين 
منابع  توانايی سخنرانی عمومی،  منافع ديگران كمک كند. كاريزما،  بر  منافع  ارتقای  بازيگر در  به 
ندارند، همگی می توانند منابع قدرت  به آن ها دسترسی  تبلیغات و اطالعات كه ديگران  رسانه ای، 

.)Olsen 1970:5( باشند
جمع آوری منابع به معنای آن است كه يک بازيگر به جمع آوری قدرت می پردازد. درهرحال، 
قدرت از يک وضعیت احتمالی و نه يک وضعیت واقعی برخوردار است. زمانی كه بازيگر از قدرت 
استفاده می كند و به منافعش بر منافع ديگران دست می يابد، قدرت را به كار برده است. اگر بازيگر 
توانايی افزايش منافعش نسبت به ديگران را داشته باشد ولی اين گونه عمل نکرده باشد، اگرچه دارای 
قدرت بوده ولی آن را به كار نبرده است. امرسون1 يک گام جلوتر می رود و اظهار می  دارد كه قدرت 
ويژگی يک بازيگر خاص نیست، بلکه از روابط اجتماعی بین بازيگران به وجود می آيد. اگر يک 

بازيگر بتواند كنترل منابعی را كه ديگری به آن وابسته است در اختیار بگیرد، دارای قدرت است.
هر بازيگر منابعی را كنترل می كند كه می تواند منافع خود را افزايش دهد. همچنین منابعی را در اختیار 
می گیرد كه در افزايش منافعشان به كار نمی رود. پول يک منبع مفید قدرت است، زيرا قابلیت تبديل 
دارد. می تواند از دست يک بازيگر به دست بازيگری ديگر جابه جا شود و فوراً در مقام كاربرد برای 
مالکی جديد درآيد. به نظر می رسد كه اين تحلیل به معامالت فساد بیانجامد و بازار مستقیمی را در منابع 
ايجاد كند. رز-آكرمن2  اشاره ی درستی به تخصیص منابع كمیاب تحت كنترل دولت كه به ايجاد بازار 

1- Emerson
2- Rose-Ackerman
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Rose-( اقدامات مفسدانه را درک كرد انجام  بهتر می توان  به طوری كه  منجر می شود، داشته است؛ 
Ackerman 1978:2(. چیزی كه رز-آكرمن و بیشتر اقتصاددانان نتوانستند بفهمند اين است كه بازار 
يک ارايه ی ساده از شبکه های پیچیده ی مبادالت اجتماعی و اقدامات اجتماعی است. كل جمعیت نیز در 
مشاركت در خريد و فروش كاالهای مادی به كار می روند، به طوری كه قشرهای مبادله ی اجتماعی كه 
 .)Jackson, Fischer and Jones 1977:43( زيربنای چنین معامالتی هستند، غیرقابل رؤيت هستند
نظريه پردازان مبادالت اجتماعی پیشنهاد می دهند كه تبادل اجتماعی بین بازيگران وابسته در رابطه با تمامی 
منابع معامله، چه به صورت مادی و چه به صورت غیرمادی روی می دهد. چنین معامالتی براساس وابستگی 

.)Cook 1987( روابط می باشد و به اجرای قدرت منجر می شود
بحث باال ما را به معامالت دوطرفه ی فساد می رساند. اين معامالت همیشه شامل يک محرک و 
يک هدف هستند. زمانی كه محرک تصمیم به ارتکاب فساد را می گیرد، تالش می كند تا باهدف 
اين بحث ها مشخص می شود كه تالش در  از  به موافقت كند.  برقرار كند و آن ها را وادار  تماس 
محرک  ديدگاه  دو  از  قدرت  شامل  كه  است  فساد  معامله  يک  از  بخشی  ديگر  فرد  متقاعدكردن 
و هدف است. اين تالش در معامله ی مفسدانه يا به موفقیت می رسد يا به شکست و هیچ وضعیت 
می تواند  موفقیت  شانس  شود،  برآورده  زير  شرايط  درصورتی كه  ندارد.  وجود  دراين بین  ديگری 

وجود داشته باشد:
.)Dahl,1994:292( محرک، راه كانال ارتباطی با هدف داشته باشد • 

 • محرک، منبعی را در اختیار داشته باشد كه هدف می خواهد يا به آن نیاز دارد.
 • هدف به اين منبع وابسته باشد.

 • هدف نتواند در روشی ديگر به سادگی به اين منبع دست يابد.
 • ارتباط بین هدف و محرک از كیفیت كافی برخوردار باشد به طوری كه امکان برقراری اعتماد بین دو 
.)Della Porta and Pissorno,1996:76( بازيگر در حمايت از اين معامله وجود داشته باشد

.)Alatas,1968( معامله به صورت مخفی انجام شود • 
 • هدف، هیچ اعتراض اخالقی نداشته باشد.

 • هدف، دريابد كه ريسک تحريم و عواقب تحريم به اندازه ای پايین است كه امکان اين معامله 
وجود داشته باشد.

 • محرک، دريابد كه ريسک تحريم و عواقب تحريم به اندازه ای پايین است كه امکان اين معامله 
وجود دارد.

اين كه محرک تالشی در معامله ی فساد داشته باشد يا خیر، به تركیب عوامل باال در وزنه ی تعادل 
بستگی دارد. پذيرش هدف برای تالش در ارتکاب فساد نیز به عوامل باال و رسیدن به وزنه ی تعادل 
بستگی دارد؛ به طوری كه وی بايد اين عمل را بپذيرد. در بحث باال مشخص است كه هرگونه تالش 
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)CPA(1 شامل عوامل تحريکی می شود كه تالش و عوامل مهاركننده در  برای فساد  قدرتمندانه 
پیشگیری را تحريک می كند.

اگر تالش فاسدانه/قدرت طلبانه موفق باشد دو نتیجه و پیامد خواهد داشت. اول اين كه ارتباط بین 
بازيگران تقويت می شود. دوم، راهی كه چنین تالش هايی تالش قدرتمندانه برای فساد روی می دهند، 
تأمین  را  منبعی  بايد  فقط  محرک  شوند،  برآورده  ذكرشده  شرايط  تمامی  درصورتی كه  بازمی ماند. 
كند كه هدف تمايل ادامه چنین معامالتی را داشته باشد. به عالوه، محرک از منبع قدرتمند اطالعاتی 
برخوردار است كه تالش های قبلی هدف را در انجام معامالت فساد درنظرمی گیرد. اگر هدف به حفظ 
نام نیک وابسته باشد، همان طور كه تمامی مقامات دولتی اين گونه هستند، اين منبع به قدرت محرک در 

اين رابطه می افزايد. اين ارتباط اكنون آماده ی به كاررفتن در معامالت متداوم فساد است.
برای بازيگرانی كه در شبکه ی فساد هستند، خود رابطه بايد حفظ شود و هر دو بازيگر در هر 
معامله )چه تالش قدرتی يا تالش قدرتی مفسدانه( منابع را در حفظ مخفی ماندن معامالتشان صرف 
كنند. دو بازيگر اكنون به يکديگر به صورتی گره خوردهاند كه تداوم اعتماد مورد نیاز است. اگرچه 
اين معامله با يک محرک و يک هدف آغاز شد، اما معامالت بعدی با تقابل آن ها مشخص می شود. 

به عالوه بهبود ارتباط با شخصی كردن روابط و ازطريق ابزار اجتماعی میسر می شود.
محرک در معامله ی فساد می تواند يک بازيگر دولت يا بازيگر بخش خصوصی باشد. من عقیده 
دارم كه اگر بازيگر دولتی است بايد از نیروهای انگیزشی باال و نیروهای بازدارنده پايینی برخوردار 
باشد. اين مسأله معموالً در دموكراسی های مدرن كه حاكمیت قانون در آن ها ايجاد و اجرا می شود، 
وجود ندارد. حاكمیت قانون و آموزش گسترده درمورد ماهیت غیرقابل پذيرش بودن رشوه، تضمین 
می كند كه بازدارندگی اخالقی، ريسک دريافتی و عواقب تحريم به طوركلی بیشتر از موارد موجود در 
نظام های قضايی هستند كه حاكمیت قانون به خوبی ايجاد يا اجرا نشده است )مثاًل در كشورهای درحال 
توسعه(. به عالوه، مقامات دولتی در كشورهای درحال توسعه بر اثر فقر، بیشتر به منابع و كاالهای مادی 

وابسته هستند تا بتوانند نجات يابند بنابراين تضمین می كند كه آن ها سطوح بااليی از انگیزه را دارند.
اگر میل محرک به منابع افزايش يابد و قدرت وی تأمین شود، روابط آن ها به صورت ثابت باقی 
می ماند. يک محرک غیردولتی ممکن است تالش های مفسدانه ی بیشتری را علیه ديگر بازيگران 
باشد  به قدرت داشته  اين درصورتی است كه محرک، میل  دولتی و ازطريق هدف اعمال كند و 
ازطريق سلسله مراتب سازمانی در  باشد. فساد  بیشتر  ايجاد رضايت  توانايی هدف در  از  میل  اين  و 
جريانی رو به باال به سطح ديگری از مديريت جريان می يابد تا بتواند به اقتدارات اختیاری بیشتری 
اختیار  يعنی جايی كه  بوروكراسی های مدرن  به ويژه در دموكراسی ها و  اين موضوع  يابد.  دست 
معموالً در میان شماری از بازيگران پراكنده شده است وجود دارد. يک بازيگر معموالً نمی تواند 
تصمیم گیری انحصاری درمورد منابع تحت كنترل دولت داشته باشد. درصورتی كه بازيگران ديگر 
1-  corruption/power attempt
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در خود شبکه ی محرک بخواهند ارتباط محرک را با امیال خود برای رسیدن به منابع قدرت برقرار 
كنند، ممکن است محرک تالش كند تا مقامات دولتی ديگر را به فساد مبتال سازد.

نکته ی كلیدی اين كه محرک )كه فرض می شود بازيگر غیردولتی است( نمی  خواهد يک ارتباط 
آماده با بازيگران احتماالً فاسد دولتی كه می توانند منابع دولتی مورد نظر وی را فراهم كنند داشته 
باشد. محرک بعد از دسترسی به يک بازيگر دولتی فاسد، اين توانايی را دارد تا با تمامی بازيگران 
دولتی مرتبط با بازيگر مفسد اصلی ارتباط برقرار كند. وجود يک رابطه ی احتمالی می تواند نفوذ 
فساد به كل شبکه را به وجود دارد. فرآيند ورود فساد به شبکه می تواند تکرار شود و اين تا زمانی 
منابع  نهاد  تابع چنین رويکردی هستند؛  باشد كه  نهاد دولتی وجود داشته  است كه هدف هايی در 
قدرت مورد نیاز محرک يا محرک ها را داشته باشد؛ و محرک منابعی را در اختیار داشته باشد تا 
بتواند ازآن برای نیل به اهداف استفاده نمايد. به عالوه، هرگونه تالشی بايد بتواند شرايط موردنیاز 
مذكور را فراهم كند. اين مسأله با اين واقیعت پیچیده می شود كه هم زمان با رشد شبکه، بازيگران 
شبکه ی فساد در وضعیت منحصربه فردی قرار می گیرند تا از قدرت سازمانی در خنثی كردن تعدادی 

از شرايط بازدارنده استفاده كنند.
قابل توجه اين كه قبل از تأسیس شبکه ی فساد؛ هیچ اصل سازمان يافته ی مهمی وجود ندارد كه 
روابط بازيگران را با ديگر بازيگران احتمالی فساد - به استثنای ساختار سازمانی از قبل موجود و تأثیرات 
تأثیرات  معرض  در  می شود،  ايجاد  فساد  زمانی كه شبکه ی  كند.  الگوسازی   - غیررسمی  اجتماعی 
دوگانه قرار می گیرد. در ابتدا، شبکه ی فساد در معرض دستوركار شخصی بازيگران قرار می گیرد و 
با قدرت نسبی هر بازيگر در شبکه تحريک می شود؛ سپس، در معرض تأثیر مجموعه ی افراد و كل 
شبکه فساد قرار می گیرد. پیامد اين كار اين است كه بازيگران شبکه تالش های قدرتمندانه و تالش های 

قدرتمندانه ی مفسدانه را در راستای ارتقای شبکه ازجمله اقدامات خاص فساد پیش می برند.
نتیجه ی تداوم تالش های قدرتمندانه بین بازيگران در شبکه ی فساد و ديگر بازيگران، ايجاد يک 
توسط  فساد  قدرتی و تالش های قدرت/  بود. قدرت سازمانی، تالش های  قدرت سازمانی خواهد 
اعضای شبکه فساد در مسیر حركت شبکه به سمت جايگاهی در سازمان پیش می رود كه قدرت 
اختیاری در آن جای دارد و می تواند به سود شبکه به كار رود. اين كار شامل ارتقای اعضای شبکه، 
انزوا و اخراج اعضای غیر شبکه می شود. بازيگران انفرادی در اين فرآيند و به صورتی پیچیده، تعامل 

دارند و روشی را كه شبکه در آن رشد می كند الگوسازی می كنند.
نیروهای انگیزشی داخلی همراه با تركیبی از عوامل سازمانی بیرونی ازجمله روحیه ی ضعیف، 
رهبری ضعیف، فقدان رهبری اخالقی، آموزش ضعیف، اصول اخالقی مبهم سازمانی و سیاست ها 
و رويکردهای غیركاربردی كه كنترل اخالقی را ضعیف می كند. عواملی ديگر ازجمله پاسخ گويی 
ضعیف، بازرسی داخلی اندک، مديريت عملکرد و نظارت پايین، می تواند به دريافت ريسک كم 

تحريم منجر شود و عواقب تحريم را كاهش می دهد.
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زمانی كه يک شبکه ی فساد از بازيگران در يک سازمان شکل می گیرد، كاربرد قدرت ازطريق 
تمامی  در  قدرت  كاربرد  ازطريق  را  شبکه  و  خود  فاسد،  بازيگران  است.  توسعه يافته  منابع  انتقال 
اشکالش حفظ می كنند. مشاركت در يک شبکه فساد بازيگران را در گروهی قرار می دهد كه منافع 

جمعی را در اختیار دارند- به طوری كه معامالت بیشتر فساد، حفاظت از شبکه را می طلبد.
اعضای شبکه ی فساد نبايد به جايی خارج از شبکه بروند تا اين كه قدرت را درزمینه ی سازمانی 
به دست آورند. آن ها همگی به قدرت سازمانی  به میزان مختلف دسترسی دارند، ولی ماهیت جمعی 
اين است كه وقتی شبکه رشد می كند، قدرت سازمانی موجود در اعضايش  معنای  به  اين قدرت 
رشد می كند. در نقطه ای مشخص، انباشت قدرت سازمانی به انبوه بحرانی می رسد. اين نقطه شبکه ی 
فساد سازمان را در انحصار خود گرفته است. قابل توجه اين كه قدرت شبکه ی فساد ضرورتاً به شمار 
بازيگران شركت كننده مربوط نیست، ولی میزان قدرت برای بازيگران فساد در شبکه موجود است. 
چند بازيگر فاسد با قدرت سازمانی زياد می توانند يک سازمان را در اختیار بگیرند؛ همان طور كه 

شمار زيادی از بازيگران فساد با میزان كمتری از قدرت سازمانی نیز اين توانايی را دارند
شبکه های فساد و پیشگیری از فساد1

چگونه شناخت فساد در اصطالح تعامالت اجتماعی و شبکه های اجتماعی به پیشگیری از آن كمک 
می كند؟ همان طور كه بردمن و كلوم اشاره كردند، رفتار غیراخالقی به تعداد عوامل ريسک مربوط 
است. با تجارب و تحقیقات توصیفی مشخص می شود كه فساد می تواند درجايی رشد كند كه عوامل 
ريسک حضور دارند. بررسی ادبیات تحقیق نشان می دهد كه درحال حاضر هیچ شناخت نظری درمورد 

عملکرد فساد وجود ندارد كه توضیح دهد اين عوامل ريسک چگونه به فساد منجر می شوند.
رويکرد سازمانی از آن رو مفید است كه فرهنگ نهادهای بخش عمومی را می توان تا حدودی 
كنترل كرد. از اين رهگذر، با آموزش، پیشگیری از فساد و ارتقای مقاومت دربرابر فساد يک فضای 
قوی از انسجام سازمانی ايجاد می شود. چنین فضايی می تواند با نیروهای انگیزشی بازدارنده ی بازيگر 

در ارتباط باشد.
دو نمونه از موارد زير به اين نکته اشاره دارند:

 1. يک مقام عمومی در يک كشور درحال توسعه می تواند وادار به ارتکاب فساد اداری شود و اين، 
زمانی است كه مثاًل خانواده وی از فقر و تنگدستی در فشار باشند و معامالت فساد به آن ها كمک كند؛

 2. در آمريکا مقامات مبارزه با مواد مخدر2 بسیار آموزش ديده هستند و درآمدهای خوبی دارند و 
از سوی ديگر دارای دستورالعمل های شديد اجرايی هستند. بااين همه، فساد هنوز يک معضل است 
زيرا مبالغ موجود در معامله ی مواد مخدر و رشوه به مقامات دولتی بسیار هنگفت است. به كسانی كه 

نمی توان رشوه داد، ازطريق تهديد خانواده شان ترسانده می شوند.

1- corruption prevention
2- narcotics interdiction officials
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به جای اين كه بگويیم هر كس بهايی دارد، بايد گفت همیشه افرادی هستند كه برايشان انگیزه ی 
عمل مفسدانه در شرايط خاص بیشتر از نیروهای بازدارنده در مؤسسه ای است كه به آن تعلق دارند. 
نمونه های باال اهمیت تأثیر وابستگی منابع را بر اقدامات انسانی پررنگ می كند. برنامه های پیشگیری 
بازيگران بخش خصوصی  برای  قرار دهند كه  توجه  مورد  را  منابعی  راهبردی  به طور  بايد  فساد  از 
منابع  به  وابستگی  است. درک  موجود  دولتی  بازيگران  برای  احتمالی  منابع  وابستگی  همین طور  و 

می تواند از برنامه هايی حکايت كند كه به ارزيابی ريسک در مقامات آسیب پذير می پردازد.
رويکرد شبکه های اجتماعی به ما درمورد اهمیت راه های ارتباطی هشدار می دهد. بدون وجود راه 
ارتباطی، انجام معامله ی فساد غیرممکن است. برنامه ی پیشگیری از فساد بايد شامل نظارت بر راه های 
ارتباطی با مفسدان احتمالی باشد. ماهیت و چیستی پرداخت به منظور دسترسی به مقامات دولتی بايد 

مشخص شود، يعنی تالشی برای باز كردن كانال ارتباطی كه امکان نفوذ را فراهم می كند.
زمانی كه راه ارتباطی در شبکه بین دو بازيگر كه قباًل هم يک معامله فساد انجام داده اند باز شد، 
اين رابطه همچنان باز می ماند؛ حتی اگر بازيگر بخش دولتی به موقعیت ديگری برود. مقامات بخش 
دولتی كه مظنون به فساد هستند نمی توانند به سادگی جابه جا شوند، آن هايی كه مظنون به فساد هستند 
اگر مدارک كافی وجود داشته  باشند.  ارتباط داشته  منظم  فرآيندی  ازطريق  نهاد مربوطه و  با  بايد 
باشد، بايد گام های محکم در حذف آن ها برداشته شود. اگر اين موضوع نیز میسر نشود، آن ها بايد 

مورد نظارت آشکار يا مخفی باشند تا رفتارشان كنترل و نظارت شود.
فساد تکنیکی است كه توسط كسانی كه قدرت دارند و كسانی كه به دنبال قدرت هستند به كار 
برده می شود. فساد به خودی خود يک هدف نیست، صرفاً تکنیکی است برای دستیابی به اهداف و 
جمع آوری قدرت موردنیاز در دستیابی به آن ها. بازيگرانی كه تمايل دارند تا از فساد برای دستیابی به 
اهدافشان استفاده كنند به دنبال استفاده از تکنیک های هوشمندانه تری در رسیدن به اهدافشان هستند.

تمركز بر منافع بازيگران در شبکه های فساد نشان می دهد كه منافع مشترک بازيگران در شبکه های 
فساد يک مسأله ی اصلی است. هر برنامه ی پیشگیری از فساد بايد پتانسیل منافع مشترک كارمندان 
نیست.  منطبق  سازمان  منافع  با  مشتركی  منافع  چنین  به گونه ای كه  دهد؛  قرار  توجه  مورد  را  دولتی 
همان طور كه ديديم، وقتی اولین تالش فساد صورت می گیرد، اعتماد، يکی از اجزای مهم روابط 
بین بازيگران است و بدين ترتیب، روابط مفسدانه ادامه می يابد. منافع مشترک بین بازيگران اعتماد 
نیروهای  بر  انگیزشی مشترک را فراهم می كند، به طوری كه می توانند  را تسهیل می كند و محرک 

بازدارندهای كه فعال هستند، فايق آيند.
منافع مشترک می تواند شبکه ای آماده را فراهم كنند كه شامل فرهنگ، هنجارها و اهداف خودش 
است و می تواند هنجارهای فرهنگی سازمان را ناديده گرفته يا آن ها را تغییر دهد. بارزترين نمونه 
دراين خصوص، در زندگی سیاسی استرالیايی ها وجود دارد كه يکی از قوی ترين فرهنگ های احزاب 
سیاسی را دارند. اين مسأله در بسیاری از موارد به ترويج و افزايش فساد در منافع مشترک احزاب 
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سیاسی بر مؤسسات دموكراتیک پارلمانی منجر می شود كه اعضای حزب در آن كار می كنند. هر 
برنامه ی پیشگیری از فساد می تواند در تشخیص منافع قدرتمندان در بخش دولتی به خوبی عمل كند 

و بر اين موارد به عنوان گره های احتمالی نفوذ فساد تمركز كند.
در پايان و شايد از همه مهم تر اين كه رويکرد شبکه های اجتماعی به فساد اين امکان را فراهم 
بیشتر از  می كند تا محرک فساد، عملیات شبکه های فساد را در جريان قدرت بشناسد و روابط را 
ويژگی های بازيگران درک كند. سؤالی كه بايد از محرک فساد پرسید اين نیست كه آيا مثاًل مورد 
الف فساد است؟ بلکه سؤال بايد اين باشد كه رابطه بین بازيگر الف و ديگر بازيگران احتمالی فساد 
در شبکه چیست؟ فهم شبکه های فساد در اين روش اين امکان را به ما می دهد تا دريابیم معامالت 
فساد می توانند در سراسر شبکه بین افرادی روی دهد كه به طور مستقیم با يکديگر مرتبط نیستند. تنها 

با درک روابط بین بازيگران شبکه است كه ماهیت درست چنین معامالتی آشکار می شود.
نتیجه گیری

مقاله ی حاضر، فساد را از منظر يک فرايند اجتماعی مورد توجه قرارداد. از اين رهگذر، نويسنده ی 
مقاله بر اين باور است كه مشکل برنامه های پیشگیری از فساد، مشابه بودن شبکه های فساد و شبکه های 
اجتماعی و به يک روش عمل كردن آن هاست. همگی ما در جهانی با شبکه های اجتماعی متفاوت 
برمبنای ارتباط، روابط شخصی و منافع مشترک فعالیت داريم. اجتماعی برخوردكردن يک نیاز انسانی 
است. واقع بینانه نیست اگر تصور كنیم مديريت منطقی می تواند از ايجاد شبکه های اجتماعی در مقامات 
انسانی  افراطی تعامالت شخصی  به منظور محدودكردن  نهادهای بخش دولتی جلوگیری كند. فساد 
می تواند كارايی را در نهادهای بخش دولتی كاهش دهد تا حدی كه مانع رشد آن ها شود. ديوانساالری 
عقالنی1 وبر يک داستان آرمانی است كه نه ممکن است و نه مطلوب. چالش نهادهای ضدفساد، تالش 
برای تدوين مدل از بوروكراسی و سیاست است كه بتواند واقعیت روابط شخصی و شبکه های اجتماعی 

را منسجم سازد، درحالیکه تصمیمات همیشه و صرفاً درجهت منافع عموم باشد.

Notes
1. For the sake of brevity I will condense these concepts into the word 

‘interests’.
2. This is a relatively uncontroversial view in modern psychology. 

See for example Lamberth (1980:295) and Atkinson, Atkinson and 
Hilgard (1983:317).

3. I am utilising concepts of power dependence relations derived 
originally from social exchange theorist Richard Emerson. See for 
example Emerson (1962).
1- rational bureaucracy
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4. Weber defined power as the ability to achieve one’s goals despite 
opposition from others in a social relationship (quoted in Giddens 
(1971: 156)).

5. Emerson wrote, ‘The dependence of actor A upon actor B is (1) 
directly proportional to / motivational investment in goals mediated by 
B and (2) inversely proportional to the availability to those to A outside 
of the A-B relation’ (1970:45).

In essence, he is saying that A has power over B to the extent that B 
is dependent on resources controlled by A.

6. Which can be an individual or an organization
7. Originally proposed by Joseph Senturia, ‘Political Corruption’, 

Encyclopedia of the Social Sciences, Vol iv: p448.
8. One problem with this definition is that the public official may 

rationalise that they have used their power in a way that benefits both 
themselves and the public interest. In this case they have promoted their 
interest in equal proportion to the public interest rather than over it. My 
view is that they intend to promote their interest regardless of the public 
therefore the fact that these interests may coincide is irrelevant. In 
addition, by promoting their interest they have distorted the process of 
achieving the ‘best’ policy, which in itself is against the public interest.

9. It will also be noted that this definition faces the difficult problems 
of how you identify the private interests of the public official/private 
actor and how you identify the ‘public’ or ‘common’ interests of the 
populace? These are issues I don’t intend to address here.

10. It is almost self-evident that power can only be exercised in 
relation to others. See for example Bierstadt (1994).

11. An extraordinary example of this has recently occurred in Peru 
where it is estimated that 2400 video tapes were made of corrupt 
approaches between the head of Peru’s secret police. Vladmiros 
Montesinos and politicians. All of the corrupt approaches occurred at 
video taped meetings in a hotel room. See Associated Press (2001).



131

12. It should be noted that one off corrupt transactions which have no 
prospect of being repeated, such as the license providing official who 
extorts a ‘fee’ from the hapless applicant, have a somewhat different 
nature and are not included in the current discussion.

13. Perhaps the best example is an investigation conducted into the 
unauthorised release of government information. Police were risking 
their careers for $10-20 per item of information even knowing their 
computer use could be audited. Independent Commission Against 
Corruption (1992).

14. See Cartier-Bresson (1997); for one of the most thoughtful and 
interesting discussion on corrupt networks.

15.’Social network analysis is not a formal or unitary ‘theory’ but 
rather a broad strategy for investigating social structure’ (White and 
Brudner 1996). See also Leinhardt (1977). SNT also goes under the 
name of network analysis (Fischer 1977a).

16. The concept of each individual as an actor enmeshed in a social 
network links to early work by sociologist George Simmel in 1922 
(Fischer 1977b).

17. See for example Travers and Milgram (1969); They conducted 
an experiment to see how many people through personal acquaintances 
could transmit a letter from the West Coast of the USA to the East 
Coast. Approximately 30 per cent of the sample letters made it to the 
East Coast, travelling through a mean number of acquaintances of5.2. 
This was the basis for the so-called 6 degrees of separation where every 
person on the planet is only six acquaintances from knowing every 
other person. Obviously overstated, Milgram’s research does illustrate 
how amazingly connected even complex modern societies are.

18. I am referring here to the importance of maintenance of 
interaction and the motivation to behave appropriately using social 
skills (Argyle 1988:52-56).

19. Although within this network there will be considerable variation 
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(Bott 1977).
20. There has been considerable work done on why people form 

relationships, apart from structural or environmental factors. The 
research suggests that one important factor is ‘solidarity’ or having 
similarity in characteristics and interests (Brown 1965)

21.Theoretical approaches to this question vary along a continuum. 
The ratio of the effect of environment vs intention (and therefore 
formation of connection) is very much in dispute (see Fischer 1977b:3).

22.The difference between a network and a group is difficult to establish. 
Generally in the social sciences a group has members that have larger 
common aims,’interdependent roles, and a distinguishable subculture’. In 
networks, only some of the actors have social relationships and they don’t 
form a recognisable definable social whole (see Bott 1977).

23. This approach is in line with the more sophisticated versions of 
rationality outlined in the Social Choice literature, or as Jackson et al. 
(1977:42) call it, ‘structured choice’.

24. Defining power, potential power and influence is surprisingly 
controversial. For discussion of this debate see Martin (1994), Clegg 
(1979:41-49), Molm (1987:101).

25. Sometimes referred to in the economics literature as the ‘moral 
cost’ (see Groenendijk 1997).

26. Information is clearly an important resource of power. In corrupt 
transactions it becomes crucial (Garson. 1977; Olsen 1970).

27. Della Porta found, in her massive study of Italian corruption, 
that ‘honesty’ was a valuable trait among corrupt actors. If you were 
generally known to be ‘honest’ in your corrupt dealings then you were 
a person that could be dealt with (Della Porta 1996).

28. In the author’s experience as a corruption investigator with the 
NSW ICAC, this is a particularly common phenomenon. Della Porta 
(1996) also found that personalized relations were an important factor 
in ongoing corrupt transactions.
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29. It is axiomatic that low pay is one of the key causes of corruption 
in developing countries (see Palmer. 1983; Alatas 1990).

30. Disagreement exists between the elitists and pluralists about how 
centralised decision making authority is. In Australian government, 
elites do exist and have significant power however it is mitigated 
(Higley, Deacon and Smart 1979). As RoseAckerman points out, in 
modern democracies the power of elites is mostly to block or deny 
others, rather than to act or approve (1996:377).

31. The effect of such factors in potentially promoting corruption is 
brought out in Zipparo (1998).

32. Martens (1999) provides practical detail as to how this occurs.
33. Warren (1977) notes that formal positions in the organization may 

not relate to actual power structures.
34. By organizational power, I am not referring to the resources 

available to the organization. I am referring to the ability of the actor to 
influence the workings of the organization itself
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Economic-Legal Framework for Banking Supervision

Dr. Mohammad Hossein Rahmati
Dr. Seyed Mohammad reza Seyed nourani

      

Human experience and economics have shown that banking su-
pervision institutions should be independent and specialized. For this 
purpose and international convergence of banking supervision sys-
tem, a committee was created called “BALL” that designs general 
principles and guidelines of this institution. The main objective of this 
institution and the principles of the BALL Committee is the “risk pre-
vention”. In other words, the banking supervision as depositor’s law-
yer is responsible for monitoring the performance of the bank and in 
this regard, the authority and tools of this institution is wide. The Study 
of the regulatory body in Iran shows that there is no such institution 
in Iran and the central bank carries out this task. Second, objectives 
and procedures of banking supervision on this entity are undefined 
and above all, the institutional structure and tools are not enough. The 
sharp rise in bad loans and violation of macro policies by banks due 
to the lack of this institution. This paper outlines the proposed banking 
legislation.

Keywords: Banking Supervision, Ball Committee principles, bad 
loans, central bank independence
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An overview of the integrity in Iranian health system based 
on classification of common health systems

Dr. Ramin Shirdel
Dr. Mohammad Saeed Nourbakhsh

Dr. Aliakbar Sedaghat

There are different classifications of health systems based on 
empirical evidences. However, there are few works in theoretical 
health systems classification. Rothgang et al. (2005) did theoret-
ical deductive classification based on the number of players (pri-
vate sector, public sector and government) and roles (policymak-
er, demander and supplier) which shows 27 the different classes. 
Böhm et al. (2013) imposed power hierarchical hypothesis and 
showed 10 classes fallow the hypothesis.

Nowadays Iran’s health system is a State-based mixed-type. 
In this class, state is the policymaker and health supplier and 
public sector are demanders. Health system of Iran is not in the 
category of fallow power hierarchical hypothesis; thus we sug-
gest the system change in one of the following ways:

If supply sector is privatized, Iran’s health system may change into 
Etatist Social Health Insurance. Most of the OECD countries are in 
this group and which may confirm that this system is the best.

 If the supply sector shifts to the public sector, the health sys-
tem may fallow power hierarchical hypothesis.

If the insurance funds gather in the health ministry, Iran’s mod-
el will be similar to that of England.

Keywords: Health system, classification, power hierarchi-
cal hypothesis, Iran, insurance gathering project, privatize 
of health supply sector
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The Role of anti-corruption academies in strengthening the 
anti-corruption process in the global arena: institutional 

approach
Dr. Roholamin Saeedi

This paper studies the nature of anti-corruption academies and their 
position in management of the world to help state actors to design 
and implement successful anti-corruption programs in their respec-
tive communities. The author examines the function of anti-corruption 
academies across the world to understand that what role emerging 
institutions play in strengthening anti-corruption on the global stage.

In response to these questions, this article has tried to express in con-
text of the theory of Institutionalism that corruption has become a global 
problem and deal with it effectively requires the existence of specialized 
agencies with the educational and research programs aiming to raise 
the level of knowledge, experience and their ability to fight corruption.

Anti-corruption academies are trying to hold classes and workshops, 
lectures and training courses for short term as well as providing a plat-
form for interaction and exchange of shared experiences, the knowl-
edge and the capabilities and expertise of human resources in the 
fight against corruption and through this way, ensure the success of 
governments in the management and control corruption. The author 
tries to finish with an overview of the GIO interactions with academia 
and international anti-corruption institutions, make some suggestions 
in this regard.

Keywords: anti-corruption academies, Institutionalism, func-
tionalism, comprehensive approach to anti-corruption
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A Study of governance tasks, and the role of Tenure 
government involvement in setting strategic plans for 

monitoring and evaluating the performance in country 

Habibolah Fatahi ardakani
Dr. Seyed Akbar Nilipour tabatabae

Dr. Saeed Khazaee

In all legal and political systems of the world, apart from different 
attitudes, the government had two main functions of Sovereign-
ty and Tenure executed by assigned organizations and institutes. 
Sovereign affairs including policymaking, planning and monitoring 
are more important. Tenure is those functions capable of being 
entrusted to people and private sector. In the Islamic Republic of 
Iran, government during a forward transforming process for pos-
itive changes, especially in post-war era, codified and executed 
the five year strategic development plans as well as communicat-
ing the policies of article 44 of Iranian Constitution and resistance 
economy plan which are considerable in this regard.

In this article, we investigate the legal standing and character-
istics of each plan, review viewpoints relating to sovereign affairs 
and organizations with appraising the flow of actions in the coun-
try as well as presenting approaches for improvement of such ac-
tions and utilizing in codification of state policies, strategic annual 
plans, and also appraisal of performance in government offices.

Keywords: Affairs of sovereignty, Tenure, Structure and 
Functions of Government, Strategic planning, Monitoring 
and Evaluation
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Corruption, anti-corruption and the importance of a com-
prehensive strategy for strengthening the supervision

Khalil Esfandyari

A look at the history of corruption and combat it indicates that it 
has been historically one of the important government problems. 
in recent years, the fight against corruption have attracted the at-
tention of many countries and international institutions and today, 
more than 14 different centers at international level are collecting 
various information regarding the calculation of the corruption in-
dex. Likewise, in the Islamic Republic of Iran in order to prevent 
corruption many efforts have been done. In this regard, Article 142 
of the Constitution of the Islamic Republic of Iran has also empha-
sized on “investigating of the highest position’s properties. In this 
article we review the history of corruption and its types, how to 
deal with it in the world and consequences of corruption in the field 
of cultural, political, economic, etc. have been analyzed and ways 
of different countries in dealing with this phenomenon have been 
reviewed. The importances of comprehensive monitoring and as a 
strategy against corruption have also been studied.

Keywords: supervision, corruption, comprehensive 
monitoring
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Factors Influencing the Incidence of  corruption in 
governmental institutions

Dr. Reza Ebrahimzade
Seyed Reza Pourghafari

Farhad Afsharnia

This study examined the effects of administrative corruption on the 
willingness of corruptive actions and its consequences in Administra-
tive Agency and provided a conceptual model for it. The direct and 
indirect effects of administrative corruption on the organizations were 
examined and to identify the aspects of each of these variables and its 
consequences correlation method based on structural equation mod-
eling was used. 2500 questionnaires in several executive agencies in 
the country were distributed during 7 months and 2100 questionnaires 
were used for data analysis. The results of structural equation mod-
eling showed that the communication with a significant factor of 2/58, 
structural factors with significant factor of 2/83, organizational culture 
with a significant factor of 3/26, psychological factors with significant 
factor of 5/26, payment systems with a significant factor of 3/221, con-
trol and monitoring systems with a significant factor of 6/672, the op-
portunity with significant factor of 8/215 and willingness of corruptive 
actions with significant factor of 7/246 have significant effect on the oc-
currence of administrative corruption in governmental institutions. Also, 
the incidence of corruption with a significant factor of 2/816 affects the 
consequences of corruption in the governmental institutions. At the 
end, some recommendations were presented to deal with corruption.

Keywords: administrative corruption, governmental institutions, 
corruption consequences, willingness of corruption
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Corruption as a social process 
John Warburton

Translated by: Dr. Reza Delavari and Alireza Kohankhaki

In this article, John Warburton will argue that understanding corrup-
tion as a social process has implications and advantages that provides 
insights about the way corruption functions. he suggests that such in-
sights can also inform corruption prevention programs. The orthodox 
way to approach corruption these days is to examine the institutions 
and systems that allow corruption occurs. Warburton believes that cor-
ruption prevention programs is that corrupt networks and social net-
works look similar to each other and function in the same way. We all 
operate in a world of differentiated social networks based on commu-
nication, personalised relations and shared interests. To act socially is 
a human need. It is simply not realistic to believe that rational mana-
gerialism can prevent the creation of social networks involving public 
sector agency officials. To radically restrict personalised human inter-
action would reduce efficiency in public sector agencies to such a low 
level as to make them non viable. Weber’s totally rational bureaucracy 
is an idealised fiction that is neither possible nor desirable. The chal-
lenge for anti corruption agencies is to attempt to formulate a model 
of bureaucracy and policy formulation that can integrate the reality of 
personalised relations and social networks whilst ensuring decisions 
are always made in the interests of the ‘the public’ alone.

Keywords: corruption, social process, corruption networks, so-
cial networks
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