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 چكيده
ّذف اكلي ايي همبلِ آى اػت وِ چبسچَثي ثِ دػت دّذ تب ثِ دسن ثْتش هب اص 

سي )التلبدي( دس يه ًِبم ػيبػي ـ گيشي فؼبد ادا هبّيت، ٓلل ٍ ثؼتشّبي ؿىل

اػتفبدُ ؿخق اص اختيبس ٓوَهي ثشاي  التلبدي ووه وٌذ. فؼبد اداسي، ثِ هٌٔبي ػَء

ثبؿذ ٍ دس ٍالْ صهبًي  اًتمبّ ؿخق ـ يب حضة، خٌبح، دٍػتبى، فبهيل ٍ غيشُ ـ هي

پذيذاس خَاّذ ؿذ وِ وبسوٌبى دٍلتي دس وبسثؼت اختيبس ٓوَهي خَيؾ ثيي هٌبفْ 

ٍ ٓوَهي تفىيه لبيل ًـًَذ. ثش ايي اػبع ٍ دس ساػتبي ًيل ثِ ّذف هضثَس  ؿخلي

ّبي  ًگبسًذُ ؿؾ سٍيىشد ثِ فؼبد اداسي سا اص يىذيگش تفىيه ٍ ٓلل ٍ صهيٌِ

وٌذ. ايي سٍيىشدّب ٓجبستٌذ اص: ّضيٌِ ـ  ّب ثشسػي هي گيشي فؼبد سا دس ايي لبلت ؿىل

ـ غيشوبسگضاس، حبهي ـ پيشٍ ٍ اخاللي. خَيي، وبسفشهب  فبيذُ، هحشٍهيت ًؼجي، ساًت

ّش وذام اص ايي سٍيىشدّب لبدسًذ ثخـي اص فؼبد اداسي سا تجييي وٌٌذ. پٌح سٍيىشد 

دٌّذ وِ تَاًبيي  ًخؼت، ثؼتشّبي ػيبػي ٍ ًْبدي سا دس دػتَس وبس تحليلي لشاس هي

تِ ثشداسي ؿخق اص اختيبس ٓوَهي ـ ئٌي خَّشُ ٍ ّؼ وبسهٌذ ثخؾ ٓوَهي دس ثْشُ

وٌٌذ. ثِ ًِش ًگبسًذُ فؼبد اداسي ثيـتش ًَٓي  اكلي فؼبد ـ سا تحىين ٍ تمَيت هي

ًبسػبيي ًْبدي ٍ هشتجي ثب تشتيجبت ًْبدي ٍ ػبختبس ػيبػي يه خبهِٔ اػت تب 

ّبي ساّجشد اثشثخؾ هجبسصُ ٓليِ فؼبد ثشؿوشدُ  ّب.دسخبتوِ ٍيظگي هٌـي ثَسٍوشات وح

 ثبؿذ. ّبي ػيبػتي پٌح ساّجشد هضثَس هي تَكيِؿذُ اػت. ايي ساّجشد دسثشداسًذُ 
 

 خَيي، تشتيجبت ًْبدي فؼبد اداسي، دٍلت، ساًت ها: كليدواشه
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 مقدمه
تش  يبفتِ يب ون وـَسّب ـ تَػِٔ  اي اػت وِ اهشٍصُ گشيجبًگيش ّوِ فؼبد اداسي، ٓبسهِ

ي ديگش، ّيچ ثبؿذ. ثِ ػخ يبفتِ، دهَوشاتيه )هٔيف يب لَي( ٍ غيشدهَوشاتيه ـ هي تَػِٔ

الوللي ؿفبفيت  وـَس پبوي ثِ لحبٍ فؼبد اداسي دس خْبى ٍخَد ًذاسد. دس فْشػت ػبصهبى ثيي 

وٌذ، ًيض ّيچ وـَسي  ثٌذي هي وِ ّش ػبلِ وـَسّب سا ثش حؼت هيضاى ؿيَّ فؼبد ستجِ،1(TI)

ِ ّبي فؼبد اص آى وـَس ٍخَد ًذاؿت افتذ؛ هگش آًىِ آهبسي دس خلَف ؿبخق اص للن ًوي

دس ٍالْ، ّشخبيي وِ دٍلت ٍخَد داؿتِ ثبؿذ، فؼبد اداسي ًيض ون ٍ ثيؾ ٍخَد خَاّذ  ثبؿذ.

داؿت. فؼبد اداسي، هحلَل هذاخلِ دٍلت دس التلبد اػت ٍ ؿبيذ ثش ايي اػبع ثبؿذ وِ 

( ثشخي ًيض 1سٍد.) ثيىش اُْبس داؿتِ وِ فؼبد فمي ثب ثشداؿتي دٍلت )ثضسي(، اص ثيي هي گشي

( ثش ايي 2ٍ فؼبد التلبدي يىي سا ثشگضيٌٌذ.) 2آوبي خبهِٔ ثبيذ ثيي ؿىؼت ثبصاسهٔتمذًذ وِ 

اًذ تب  ًبپزيش، دس پي آى ثَدُ اي ًؼجتبً اختٌبة اػبع، خَاهْ هختلف ثب تلمي فؼبد ثِ ٌَٓاى هؼألِ

 تشيي هيضاى فؼبد سا داؿتِ اي ثشپب وٌٌذ، وِ ون خَد سا ثِ گًَِ  ػبختبس ػيبػي ٍ تشتيجبت ًْبدي

ثبؿٌذ. تدشثِ ًـبى دادُ اػت وِ وـَسّبي ثب ػبختبس ػيبػي ـ التلبدي دهَوشاتيه / سلبثتي 

اًذ. ؿَاّذ آهبسي  تشي سا تدشثِ وشدُ تش، هيضاى فؼبد ون ٍ داساي تشتيجبت ًْبدي أًمبديبفتِ

وٌٌذ. ّوچٌيي، اص هالحِِ فْشػت وـَسّبي  ًيض ثِ خَثي ايي هَهَّ سا تأييذ هي TIػبصهبى 

TIهبًٌذ  تش ثَدى ثشخي وـَسّب ـ  سغن اخاللي يبثين وِ ثِ  ّبي هَخَد دسهي ٍ ًيض ٍالٔيت

 ايشاى ـ، فؼبد حدن ٍ سٍاج ثيـتشي دس آًْب داسد.

تَاى ايي تلَيش ثِ ُبّش هتٌبلن سا تَهيح  ؿَد وِ چگًَِ هي اوٌَى ايي ػؤال هٌشح هي

يبفتِ  اغلت ؿبهل وـَسّبي تَػِّٔبي ػيبػي ـ التلبدي، وِ  داد ٍ ايي وِ چشا ثشخي ًِبم

وَؿذ اص سٍيىشد ًْبدي، چبسچَثي  ؿَد؛ ًؼجت ثِ ثميِ ػبلوتشًذ؟ دس ايي همبلِ ًگبسًذُ هي هي

 ّبيي اص ايي لجيل سا ثيبثذ. سا فشاّن آٍسد تب خَاًٌذُ ثش هجٌبي آى ثتَاًذ پبػخ پشػؾ

 

                                                                                                                                        
1 . Transparency International 
2 . Market Failure 
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 فساد 1الف. بروندادهاي منفي
( دس فؼبد 3اص اختيبس ٓوَهي ثشاي اًتفبّ ؿخلي اػت.)اػتفبدُ  فؼبد اداسي ثِ هٌٔبي ػَء

اداسي، لَآذ سػوي ًبُش ثش تخليق هٌبثْ ٓوَهي اص ػَي وبسهٌذاى دٍلتي دس ٍاوٌؾ ثِ 

( الجتِ ػَءاػتفبدُ اص اختيبس ٓوَهي 4ؿًَذ.) پيـٌْبد پَل يب حوبيت ػيبػي صيش پب گزاؿتِ هي

 (5تبى، فبهيل ٍ هبًٌذ آى ًيض ثبؿذ.)ًجمِ، لجيلِ، دٍػ  تَاًذ ثشاي اًتفبّ حضة، هي

( هَسد اٍل فؼبد ثذٍى دصدي 6ؿًَذ.) ٍيـٌي ٍ ؿليفش ثيي دٍ ًَّ فؼبد توبيض لبيل هي

اػت وِ دس آى همبم دٍلتي دسآهذ حبكل اص فشٍؽ وبالّب ٍ خذهبت ٓوَهي سا ثِ دٍلت 

دٍم ًيض فؼبد ّوشاُ گيشد. هَسد  دّذ، اهب هجلغي ًيض اص هتمبهيبى آًْب ثشاي خَدؽ هي تحَيل هي

دّذ ٍ دس ٍالْ فشٍؽ وبالّب ٍ  ثب دصدي اػت وِ دس آى همبم دٍلتي چيضي ثِ دٍلت تحَيل ًوي

پشداصًذ ثشاثش ثب  ليوتي وِ هتمبهيبى هي وٌذ. دس ايي هَسد،  خذهبت ٓوَهي سا اص آى پٌْبى هي

ٓوَهي ثبؿذ. تش اص ليوت سػوي وبالّب ٍ خذهبت  همذاس سؿَُ اػت ٍ هوىي اػت حتي پبييي

تَاًذ دس اصاي اخبصُ ٍسٍد ثِ وبالي ٍاسداتي، هجلغي سا اص  ثِ ٌَٓاى هثبل، وبسهٌذ گوشن هي

ايي اهىبى سا  2وبسگضاسي ٍاسدوٌٌذُ آى گشفتِ ٍ ايي اًتمبل سا ثِ دٍلت گضاسؽ ًىٌذ. هـىل 

 وٌذ. فشاّن هي

ٍت اص فشد )يب گشچِ فؼبد التلبدي، اًتمبل هبلي كشف ٍ دس ٍالْ ًَٓي ثبصتَصيْ ثش

صًذ ٍ  ٍ لبٓذتبً تَصيْ ثشٍت سا ثش ّن هي 3گشٍّي( ثِ فشد )يب گشٍُ( ديگشي دس خبهِٔ اػت،

گزاسد، ٍلي ثشًٍذادّبي هٌفي آى ثشاي خبهِٔ، ثِ  سا ثذٍى تغييش هي 4ويه تَليذ ًبخبلق داخلي

تفبدُ اص آهيض خَاٌّذ ثَد. هٌبلٔبت التلبدػٌدي ثب اػ ثؼيبس هخبًشُ ٍيظُ دس ثلٌذهذت، 

( ٍ 7اًذ وِ فؼبد تأثيش هٌفي سٍي تَػِٔ التلبدي داسد) ّبي رٌّي فؼبد ًـبى دادُ ؿبخق

( ّوچٌيي ايي پذيذُ 8ّبي ػيبػي ثيٌدبهذ.) تَاًذ ثِ ػمَى سطين وٌذ وِ هي هحيٌي سا ايدبد هي

                                                                                                                                        
1 . Negative Externalities 
2 . Agency Problem 

الجتِ ثبيذ پيبهذّبي ًبؿي اص ثش ّن خَسدى تخليق هٌبثْ سا ًيض هذ ًِش داؿت. ثِ ايي هٌٔب وِ هوىي اػت . 3

سفتبس دٍ ًفش دس وبسثؼت هٌبثْ دساختيبسؿبى ثب يىذيگش هتفبٍت ثبؿذ. ثِ ٌَٓاى هثبل، يىي هوىي اػت هٌبثْ دس 

 ّبي ثبصتَصئي وٌذ. يگشي آى سا كشف فٔبليتدػتشػؾ سا دس فٔبليت هَلذ ثِ وبس ثگيشد ٍ د
4 . GDP Pie 
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ا تَاًذ تأثيشي هٌفي ثش تذاسن خذهبت اختوبٓي ثِ خبي ثگزاسد. ادثيبت ًِشي، ػِ هدشا س هي

آًىِ، فؼبد ليوت خذهبت  اول( 9دّذ.) وٌذ وِ ايي اهش اص ًشيك آًْب سٍي هي هـخق هي

تَاًذ  آًىِ فؼبد هي دومآٍسد؛   اختوبٓي سا افضايؾ دادُ ٍ ػٌح ٓشهِ آًْب سا پبييي هي

آًىِ فؼبد ٓبيذي دٍلت سا وبّؾ  سومگزاسي دس ػشهبيِ اًؼبًي سا وبّؾ دّذ ٍ  ػشهبيِ

تَاًذ ويفيت خذهبت ٓوَهي سا پبييي ثيبٍسد. ٌّگبهي  ًيض ثِ ًَثِ خَد هيدّذ، وِ ايي اهش  هي

وِ دٍلت لبدس ثِ ٓشهِ خذهبت ثب ويفيت ًجبؿذ، توبيل هشدم ثِ پشداخت هبليبت وبّؾ يبفتِ ٍ 

يبثٌذ. ايي سفتبسّب اص يه ػَ  ّبيي هبًٌذ فشاس ٍ اختٌبة اص هبليبت اهىبى ثشٍص هي دس ًتيدِ پذيذُ

اًدبهذ ٍ  ؿذى تَصيْ دسآهذ ٍ اص ػَي ديگش ثِ وبّؾ خذهبت دٍلتي ثب ويفيت هي  ثِ ًبٓبدالًِ

 ؿًَذ. ّب ًيض ثبٓث ًبسهبيتي ٓوَهي هي ّش دٍي ايي ًبسػبيي

وٌذ.  ًلجبًِ هي فؼبد، هٌبػجبت دٍلت ٍ هشدم سا دس خبهِٔ ثِ ؿذت تخبكوي ٍ تمبثل»
ك اص ديذ هشدم پَؿيذُ وَؿذ حمبي ػتبًٌذ هي دٍلتي وِ ٌٓبكشي اص آى فبػذ ٍ سؿَُ

ؿًَذ، ثيـتش ٍ ثيـتش ثِ  ّب ثبخجش هي ثوبًذ ٍ هشدهي وِ ثِ ّش حبل اص آى ٍالٔيت
دّذ  ساوبّؾ هي حىَهت،هـشٍٓيت آى آتوبدي هشدم ثِ ؿًَذ.ثي آتوبد هي حىَهت ثي

 ( 10«)وٌذ.  ّب سا ثِ ؿذت تؤيف هي ثشدى ػيبػت  ٍ دس ًتيدِ تَاى دٍلت دس پيؾ

ثشداسي اًفشادي اص اختيبس  ٍ ًيض ثْشُ 1آهيض اخاللي( هٌـبًِ )هخبًشُ فتبس وحفؼبد، ًَٓي س

ثبؿذ. ثٌبثشايي چگبلي )گؼتشُ ٍ ؿذت( آى رخيشُ  ـ هي 2ئٌي ػَاسي هدبًي گشفتي ٓوَهي ـ 

ؿَد. فشػبيؾ تذسيدي ػشهبيِ  ثشد ٍ هبًْ اص اًجبؿت آى هي ػشهبيِ اختوبٓي سا تحليل هي

يوبت خؤي سا پشّضيٌِ ٍ ٍفبق هلي دس آى سا دؿَاس ٍ چِ ثؼب اختوبٓي دس خبهِٔ، تلو

وٌذ. ّوچٌيي، فؼبد، ثٌب ثِ تٔشيف، لَآذثبصي خبهِٔ ـ ئٌي ًْبدّب ـ سا ثشّن  غيشهوىي هي

ّبي هٔبهالتي  اًدبهذ. گؼتشدگي ّضيٌِ هي 3ّبي هٔبهالتي صًذ ٍ ايي اهش ًيض ثِ گؼتشؽ ّضيٌِ هي

 گيش خَاّذ وشد. َليذ ٍ وبسآفشيٌي سا فبلذ هضيت ٍ التلبد سا صهييت گزاسي،  دس ّش خبهِٔ ػشهبيِ

 

 

                                                                                                                                        
1. Moral Hazards 
2 . Free Riding 
3 . Transaction Costs 
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 فساد اداري  كننده ب. رويكردهاي تبيين

تَاى فؼبد اداسي دس ّش ًِبم ػيبػي سا ثش اػبع ؿؾ سٍيىشد تجييي وشد  ثِ ًَس ولي، هي

سٍيىشد خَيي،  وِ ٓجبستٌذ اص: سٍيىشد ّضيٌِ ـ فبيذُ، سٍيىشد هحشٍهيت ًؼجي، سٍيىشد ساًت

 ٍ سٍيىشد اخاللي. 2، سٍيىشد حبهي ـ پيش1ٍوبسفشهب ـ غيشوبسگضاس

ّب ثب  ّش وذام اص ايي سٍيىشدّب، اػتلضاهبت ػيبػتي خبف خَد ٍ الجتِ ثشخي ّوپَؿبًي

 ؿَد. يىذيگش داسًذ وِ وِ دس اداهِ ثِ آًْب اؿبسُ هي

 

 . رويكرد هسينه ـ فايده1
ٌي اػت وِ افشاد دس ّش پؼت ٍ همبهي، ّوَاسُ سٍيىشد ّضيٌِ ـ فبيذُ ثش ايي ايذُ هجت

وٌٌذ ٍ اكَالً صهبًي تي ثِ الذام  ّبي خَد سا ثش هجٌبي هٔيبس ّضيٌِ ـ فبيذُ تحليل هي وٌؾ

ّبيؾ ثچشثذ. فؼبد اداسي ثِ هثبثِ الذاهي غيشلبًًَي، دس  دٌّذ وِ هٌبفْ حبكل اص آى ثش ّضيٌِ هي

ٍسصًذ. ثبصداؿت، تٔليك يب اًفلبل  ثِ آى هجبدست هيّبيي ثشاي افشادي اػت وِ  ثشداسًذُ ّضيٌِ

ؿَد؛  افتبدى حيثيت وبسهٌذي وِ هشتىت فؼبد اداسي هي خشيوِ ًمذي ٍ ثِ هخبًشُ اص خذهت، 

ّب ثِ َٓاهل هختلفي اص خولِ لبًٔيت ًِبم  اص خولِ آًْب ّؼتٌذ. ويفيت ٍ ؿذت ايي ّضيٌِ

ًِبستي ٍ ثبصسػي دس ؿٌبػبيي هَاسد فؼبد لوبيي دس ثشخَسد ثب هفؼذيي، وبسايي ػبصٍوبسّبي 

ّبي ؿغلي دس ثبصاس آصاد ٍ لجح ٍ  ّب ٍ افىبس ٓوَهي، ويفيت فشكت اداسي، حؼبػيت سػبًِ

صؿتي فؼبد اداسي دس فوبي ٓوَهي خبهِٔ ثؼتگي داسد. اگش ًِبم لوبيي دس پيگيشي ٍ 

ي اص اثشثخـي الصم دس گيش ثبؿذ، ػبصٍوبسّبي ًِبست اًگبس ٍ آػبى هدبصات هفؼذاى اداسي ػْل

وـف ٍ ؿٌبػبيي هَاسد فؼبد ثشخَسداس ًجبؿٌذ ٍ يب ػيبػتوذاساى دس ٍلَّ ٍ گؼتشؽ فؼبد 

 (11يبثذ.) ّبي استىبة ثِ آى وبّؾ ٍ احتوبل ٍلَّ فؼبد افضايؾ هي دػت داؿتِ ثبؿٌذ، ّضيٌِ

ت ًؼجي آى وٌذ، ليو ثٌبثشايي، دس ايي سٍيىشد، آًچِ هيضاى تمبهب ثشاي فؼبد سا تٔييي هي

دّذ. حمَق ٍ  ّضيٌِ ثَدى فؼبد، احتوبل استىبة آى سا افضايؾ هي اػت. ثِ ثيبى ديگش، ون

دػتوضدّبي پبييي دس ثخؾ ٓوَهي، ثشخَسد خبًجذاساًِ ٍ هالحِِ هحَس ًِبم لوبيي ثب 

                                                                                                                                        
1 . Principal - Nonagent 
2 . Patron - Client 
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هفؼذاى ٍ ًگشؽ اسصؿي ٍ حيثيتي ثِ فؼبد التلبدي دس ثخؾ ٓوَهي ليوت ًؼجي ػتبدُ فؼبد 

 ؿَد. ؿذى آى هي ادُ ٍ ثبٓث اسصاىد سا وبّؾ 

 

 . رويكرد محروميت نسبي2
ّبي اختوبٓي  اص هٌِش سٍيىشد هحشٍهيت ًؼجي، فؼبد اداسي ٍاوٌـي اص خبًت افشاد ٍ گشٍُ

وٌٌذ هٌبفْ ٍ تشخيحبتـبى، آًبى آًگًَِ وِ هَسد اًتِبس  ثِ ًِبم ػيبػي اػت وِ احؼبع هي

وٌٌذ اص فشآيٌذّبي ػيبػي  فشاد ػٔي هيؿَد. دس ايي حبلت، ا اػت، پَؿؾ دادُ ًوي

( ثٌبثشايي، ثبيذ 12ثشداسي وٌٌذ.) ؿذُ ٓذٍل ٍ اص ًمبى هٔف آى ثِ ًفْ خَد ثْشُ پزيشفتِ

اي ًشاحي ؿًَذ وِ احؼبع هحشٍهيت ًؼجي ػيبػي  ّبي يه ًِبم ثِ گًَِ ّب ٍ ػيبػت ثشًبهِ

ٍالْ، ثبيذ تَخيْي هٌٌمي  ّبي اختوبٓي وبّؾ دٌّذ. دس ٍ اختوبٓي سا دس ثيي افشاد ٍ گشٍُ

ّبي التلبدي ٍ هحشٍهيت ػيبػي ٍ اختوبٓي دس خبهِٔ ٍخَد داؿتِ ثبؿذ.  ثشاي ًبثشاثشي

احؼبع ّشگًَِ ًبثشاثشي ٍ هحشٍهيت غيشهٌٌمي ٍ هجتٌي ثش هالحِبت ػيبػي، لَهي، صثبًي ٍ 

بًِ اص خبًت ًلج آهيض اخاللي ٍ ًيض فشكت ايذئَلَطيىي، تَخيْي ثشاي ثشٍص سفتبسّبي هخبًشُ

ؿًَذ؛ خَاّذ ثَد. ًِبم اػتخذاهي هجتٌي ثش  آًْبيي وِ هـوَل ًبثشاثشي ٍ هحشٍهيت ًبسٍا هي

ّب ٍ ٓولىشدّبي افشاد دس اًتلبة ٍ استمبّب، تخليق هٌبثْ  ػبالسي، تَخِ ثِ تَاًوٌذي ؿبيؼتِ

ّب،  دس اػتحمبق  ّبي ثشخَسداسي دس خبهِٔ ٍ تَخِ ثِ كالحيت ثش اػبع ثشاثشوشدى فشكت

ّبي اختوبٓي هؤثش ثبؿٌذ. وبّؾ  تَاًٌذ دس وبّؾ احؼبع هحشٍهيت ًؼجي افشاد ٍ گشٍُ هي

آهيض ٍ  احؼبع هحشٍهيت ٍ ًبثشاثشي ثش اػبع ايي سٍيىشد، ثِ وبّؾ سفتبسّبي هخبًشُ

 اًدبهذ. ًلجبًِ هي فشكت

 

 جويي . رويكرد رانت3
تخليق هٌبثْ ٍ ايدبد ؿذى  خَيي هجتٌي ثش ايي ايذُ اػت وِ ػيبػي سٍيىشد ساًت

ّبي  ّبي ػبختگي تَػي دٍلت، اص ًشيك ٍهْ لَاًيي ٍ همشسات هَسدي، فشكت وويبثي

وٌذ ٍ فؼبد اداسي سٍؿي ثشاي  اػتخشاج ساًت سا ثشاي ػيبػتوذاساى، هدشيبى ٍ هشدم فشاّن هي

شداخت وٌذ ٍ پ ّبيي سا ايدبد هي ّبػت. تٌِين التلبد تَػي دٍلت، ساًت دػتيبثي ثِ ايي ساًت
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ّب  ّبي دػتشػي ثِ ايي ساًت سؿَُ ثِ وبسهٌذاى وِ لبٓذتبً هتَلي تٌِين التلبدًذ، يىي اص ؿيَُ

ؿَد، ايي وبسهٌذاى دٍلتٌذ وِ  ( دس ٍالْ، صهبًي وِ تخليق هٌبثْ، ػيبػي هي13ثبؿذ.) هي

ثِ  ّبيي وِ ثِ دًجبل حمَق هشثَى ػبصٍوبس تخليق هٌبثْ خَاٌّذ ثَد. ثٌبثشايي افشاد ٍ گشٍُ

ؿًَذ، ثبيذ آًْب سا اص  ّبي اًحلبسي ػَدآٍسي ّؼتٌذ وِ تَػي دٍلت ايدبد هي هَلٔيت

ؿًَذ، خشيذاسي وٌٌذ. وبسهٌذاى دٍلت ثش  اي وِ تَػي وبسهٌذاى وٌتشل هي ؿذُ ثبصاسّبي ػيبػي

ّبي اًحلبسي ٍ هدَصّبي هشثًَِ ثشاي افشادي وِ ثِ آًْب دػت  ايي ًىتِ ٍالفٌذ وِ هَلٔيت

وٌٌذ تب اص ًشيك تمبهبي سؿَُ اص آًْب  اي داسد. ثٌبثشايي ػٔي هي ، هبصادّبي لبثل هالحِِيبثٌذ هي

 (14ّب سا ثِ خَد اًتمبل دٌّذ.) ثخـي اص ساًت

ّبي ػبختگي تَػي  ّب ٍ وويبثي وٌٌذ وِ ايدبد هحذٍديت ٍيـٌي ٍؿليفش خبًش ًـبى هي

وٌٌذ، ساًت  ثِ آًْب دػت پيذا هيّبيي وِ  دٍلت ٍ هدَصّبي هتٔبلت آًْب ثشاي افشاد ٍ گشٍُ

ّبي ػبختگي  ( تبًضي ًيض ايدبد وويبثي15وٌذ.) اًحلبسي ٍ ثشاي همبهبت دٍلتي سؿَُ ايدبد هي

( دس ايي هيبى، لَآذ، 16داًذ.) ّبي اكلي فؼبد التلبدي هي تَػي دٍلت سا يىي اص صهيٌِ

ّبي ػبختگي  دبد وويبثيهمشسات ٍ فشآيٌذّبي هشثَى ثِ ٓشهِ وبالّب ٍ خذهبت ٓوَهي دس اي

 اي داسًذ. وٌٌذُ ػتبًي آًْب، ًمؾ تٔييي تَػي وبسهٌذاى دٍلت ٍ سؿَُ

ّب ٍ فشآيٌذّبي ٓشهِ وبالّب ٍ خذهبت ثؼتش هٌبػجي ثشاي  ًجَد ؿفبفيت دس لَآذ، ثخـٌبهِ

( همشسات ٍ كذٍس هدَصّبي هختلف سا ًيض يىي 1998وٌٌذ. ّوچٌيي، تبًضي ) فؼبد فشاّن هي

( ٍي هٔتمذ اػت وِ 17داًذ.) ّبي اكلي فؼبد ثِ ٍيظُ دس وـَسّبي دس حبل تَػِٔ هي اص صهيٌِ

دٌّذ وِ هوىي اػت اص آى  همشسات ٍ هدَصّب ًَٓي اص لذست اًحلبسي ثِ همبهبت دٍلتي هي

ّبيي وِ ثِ آى هدَصّب ٍ اختيبسات دٍلتي ًيبص داسًذ  ثشاي اػتخشاج سؿَُ اص افشاد ٍ ثٌگبُ

ثبؿٌذ  ٍخَد همشسات ـ وِ اغلت ؿفبف ًيؼتٌذ ٍ دس دػتشع ّوگبى ًيض ًوي ثشداسي وٌٌذ. ثْشُ

وٌذ. ثٌبثشايي الصم اػت  ّبي صيبد ثيي ؿْشًٍذاى ٍ وبسهٌذاى دٍلت سا ايدبد هي ـ ًيبص ثِ توبع

ٍگَ ثب وبسهٌذاى، همذاس صيبدي ٍلت كشف وٌٌذ.  وِ افشاد دس ساػتبي وؼت هدَصّب ٍ ًيض گفت

آٍسد. الجتِ  خَيي دس ٍلت سا ثِ ٍخَد هي يـٌْبد هجلغي پَل ثشاي كشفِايي اهش ًيض هشٍست پ

وٌذ وِ ّش ثخؾ ٓوَهي ثب ويفيت ثبال ثبيذ همشسات وبفي ٍ سٍؿٌي ثشاي  تبًضي خبًش ًـبى هي

ّبي التلبدي )ٍ غيشُ( داؿتِ ثبؿذ؛ اهب ايي همشسات ًجبيذ آًمذس صيبد ٍ هجْن  دّي فٔبليت خْت
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وٌذ وِ چَى ثؼيبسي اص اؿىبل  ِ وبسهٌذاى ثذٌّذ. ٍي اػتذالل هيثبؿٌذ وِ لذست اهبفي ث

گيشًذ  همشسات ثِ تخليق ثَدخِ يب تلَيت سػوي ًيبص ًذاسًذ، پغ ووتش هَسد هذالِ لشاس هي

 (18ّبي ثؼيبس دس آًْب ٍخَد داسد.) اػتفبدُ ٍ اهىبى ػَء

ّبي ػبختگي  بثيخَيي، فؼبد اداسي هحلَل ايدبد ووي ثٌبثشايي ثش هجٌبي سٍيىشد ساًت

تَػي دٍلت، فشاٍاًي همشسات ٍ لَآذ هَسدي ٍ كشاحت ٍ ؿفبفيت ًؼجتبً پبييي آًْب دس ثخؾ 

ٓوَهي اػت. ثش ايي اػبع، ّشگًَِ تالؽ ثشاي وبّؾ فؼبد اداسي چٌبًچِ هَاسد ريل سا 

 دسثشًگيشد، ثيَْدُ خَاّذ ثَد: 

وبالّب ٍ خذهبت دس تٔذيل ٍ اكالح لَاًيي ٍ همشسات صايذ دس خلَف ٓشهِ  يك.

ّبي التلبدي ٍ ًيض اهىبى تفؼيش ؿخلي  اي وِ تٌِين اداسي فٔبليت ثخؾ ٓوَهي؛ ثِ گًَِ

 لَاًيي ٍ همشسات تَػي وبسهٌذاى سا ثِ حذالل ثشػبًذ.

 ّبي تخليق ٍ هذيشيت هٌبثْ ٓوَهي. ؿذى سٍيِ ؿفبف دو.

 

 . رويكرد كارفرما ـ غيركارگسار4
ؿَد وِ هحتَاي لشاسداد  ضاس، فؼبد اداسي اص ايٌدب ًبؿي هيدس سٍيىشد وبسفشهب ـ غيشوبسگ

ّبي آًْب )وبسگضاساى( دس  ّب ٍ ػيبػت وبسگضاسي ثيي ػيبػتوذاساى )وبسفشهب( ٍ هدشيبى ثشًبهِ

ؿَد. دس  ثشداسي ؿخلي وبسگضاساى هي خلَف تأهيي هٌبفْ ٓوَهي، هـوَل تفؼيش ٍ ثْشُ

ثيي خَد ٍ ػيبػتوذاساى )يب  1داد وبسفشهب ـ وبسگضاسٍالْ، دس ايي سٍيىشد، وبسهٌذي وِ ثِ لشاس

ؿذُ، دس ساػتبي اًتفبّ  ثِ ًَس غيشهؼتمين هشدم( هلضم ؿذُ اػت، اص اختيبس ٓوَهي تفَين

خَاّيذ وبسي  اگش هي»وٌذ. ايي سٍيىشد اؿبسُ ثِ ايي تَكيِ داسد وِ  ثشداسي هي ؿخلي ثْشُ

ّب ساخْ  گيشي ( ثٌبثشايي، ّش صهبى وِ تلوين19«)دسػت اًدبم گيشد، خَدتبى آى سا اًدبم دّيذ.

آهيض ٍخَد خَاّذ داؿت. ثش  ثِ تخليق هٌبثْ تفَين ؿًَذ، اهىبى ثشٍص سفتبسّبي هخبًشُ

غيشوبسگضاس ّوَاسُ ثبيذ اًتِبس همذاسي فؼبد التلبدي دس ثخؾ   اػبع سٍيىشد وبسفشهب ـ

ٍ وبسهٌذاى دٍلت )وبسگضاساى( صهبًي ٓوَهي سا داؿتِ ثبؿين. ساثٌِ وبسگضاسي ثيي ػيبػتوذاساى 

 اًدبهذ وِ حذالل يىي اص ؿشايي صيش ثشلشاس ثبؿذ: ؿَد ٍ ثِ فؼبد اداسي هي آهيض هي هخبًشُ
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اًالٓبت ٍ ثشداؿت ػيبػتوذاساى اص ٓولىشد ٍ هبّيت وبس وبسگضاساى ثب آًچِ خَد  يك.

 آًْب داسًذ، هتمبسى ًجبؿذ.

اى ّوٌَايي ٍخَد ًذاؿتِ ثبؿذ. ػيبػتوذاساى اص ثيي اّذاف ػيبػتوذاساى ٍ وبسگضاس دو.

خَاٌّذ هٌبفْ خؤي سا دًجبل وٌٌذ اهب آًْب هوىي اػت دس ٓول هٌبفْ ٍ ًيبت  وبسگضاساًـبى هي

 (20خَد سا پي ثگيشًذ.)

ّبي ًِبست ثش ٓولىشد وبسگضاساى ثشاي ػيبػتوذاساى ٍ همبهبت هبفَق صيبد  ّضيٌِ سه.

 (21ًِبست وبسآهذي سا اًدبم دٌّذ.) اي وِ ًتَاًٌذ ثبؿذ، ثِ گًَِ

 هٌـي( اص وبسگضاساى ػش ثضًذ. هخبًشات اخاللي )وح چهار.

دس ايي هيبى، َٓاهلي چَى وبّؾ ػشهبيِ اختوبٓي دس ثيي وبسهٌذاى، ثيگبًگي آًْب ثب ًَّ 

ّبي صًذگي، احؼبع  ّبي ًبهتٌبػت ثب ّضيٌِ وبس ٍ ًيض اداسُ ٍ ػبصهبى هشثًَِ آًبى، پشداخت

ّب دس ثخؾ ٓوَهي، هخذٍؽ ثَدى ًِبم اًگيضؿي ٍ  ذالتي دس ػيؼتن استمب ٍ اًتلبةٓ ثي

هٌـي ٍ دس ًتيدِ فؼبد اداسي سا دس وبسهٌذاى ثخؾ  تَاًذ صهيٌِ وح ٓولىشدهحَس ًجَدى آى هي

 ٓوَهي فشاّن وٌذ.

گؼتشدگي ثيؾ اص حذ ٍ ويفيت ًؼجتبً پبييي ثخؾ ٓوَهي ٍ ًيض ًجَد ًِبم آهبسي ٍ 

ًي ؿفبف ٍ ثٌْگبم ساخْ ثِ آى، ًِ فمي ثِ تـذيذ ؿىبف اًالٓبت ثيي ػيبػتوذاساى سػب اًالّ

اًدبهذ، ثلىِ ًِبست حؼبثذاسي ٍ ًْبدي  ٍ وبسگضاساى آًْب ساخْ ثِ ٓولىشد ثخؾ ٓوَهي هي

وشدى  ػبصد. ثش اػبع ايي سٍيىشد، الذاهبتي چَى وَچه سا ًيض هـىل ٍ ثؼيبس پشّضيٌِ هي

هحَس ٍ ًؼجتبً وبفي، هٔيبس لشاس دادى  ق ٍ دػتوضدّبي اػتحمبقثخؾ ٓوَهي، پشداخت حمَ

ّبي اخشايي ثِ  ّب، اخجبس دػتگبُ ّبي وبسي وبسهٌذاى دس استمب ٍ اًتلبة ّب ٍ تَاًوٌذي كالحيت

ّبيي وِ  ّبيي اص ٓولىشد خَيؾ دس ًَل يه ػبل هبلي ٍ تدليل اص دػتگبُ اًتـبس گضاسؽ

ذ دس تٔذيل هـىل وبسفشهب ـ وبسگضاس ٍ دس ًتيدِ فؼبد اداسي تَاًٌ اًذ، هي ٓولىشد ثْتشي داؿتِ

 هؤثش ٍالْ ؿًَذ.
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صًذ.  دس سٍيىشد حبهي ـ پيشٍ، ايي ػبختبس لذست ػيبػي اػت وِ ثِ فؼبد اداسي داهي هي

ى ؿَد وِ دس آ دس ايي سٍيىشد، فؼبد اداسي دس ؿجىِ سٍاثي حبهي ـ پيشٍ ػبصهبًذّي هي

ّبي ّوؼَد  ًفَر دس لذست، وبسهٌذاى ثخؾ ٓوَهي، افشاد ٍ گشٍُ ّبي ري ػيبػتوذاساى ٍ گشٍُ

ًفَر دس  ّبي ري خلَكي ًمؾ داسًذ. ًجٔبً، وبسهٌذاًي وِ تحت حوبيت ػيبػتوذاساى ٍ گشٍُ

وٌٌذ، هدجَسًذ ثِ خبي خذهت ثِ ول خبهِٔ، اص اهىبًبت ٍ اختيبسات  لذست ػيبػي فٔبليت هي

ثشداسي وٌٌذ.  ًفَر دس لذست ثْشُ ّبي ري خذهتي ثِ ػيبػتوذاساى يب خٌبح خَؽ خَد ثشاي

ثٌبثشايي، تخليق هٌبثْ ٍ ٓشهِ وبالّب ٍ خذهبت دٍلتي ثش اػبع سٍاثي ػيبػي ٍ هالحِبت 

سٍاثي حبهي ـ پيشٍ فشهي ًـبى   اي اص ؿجىِ ( ًو1ًَِ( دس ؿىل )22گيشد.) خبف كَست هي

 دادُ ؿذُ اػت.
(P) ثَسٍوشات            اهٌيت ؿغلي، حوبيت ػيبػي  اساى ػيبػتوذ (ّبB) 

 

 

 
PP

 

 
               P  P  

 داس پيشٍّبي غيشػشهبيِ
 (ّبي پيشٍ)حبهي   

 داس خلَكي ػشهبيِ   

 اي از شبكه روابط حامي ـ پيرو نمونه :(1شكل )

ًفَر ػٔي خَاٌّذ وشد تب  ّبي ري ، ػيبػتوذاساى ٍ گشٍُدس ػبختبس لذست حبهي ـ پيشٍ

ّبي آًْب سا دس ثخؾ ٓوَهي  ّب ٍ ػيبػت ّبيي سا ػبصهبًذّي وٌٌذ تب ثشًبهِ پيشاهَى خَد گشٍُ

ّبي  ثيـتش هذ ًِش لشاس دٌّذ. دس چٌيي ػبختبس لذستي، تخليق هٌبثْ ٓوَهي ٍ هؼبٓذت
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ّبي ّوؼَد  گشفت. افشاد ٍ گشٍُ دٍلتي ثش اػبع سٍاثي حبهي ـ پيشٍ كَست خَاّذ

ّبي دٍلتي )هبًٌذ هدَص، ٍام  خَاٌّذ اص هؼبٓذت داساى( وِ هي خلَكي )ثِ ٌَٓاى هثبل ػشهبيِ

ًفَر سا ثشاي  ّبي ري ثْشُ، يبساًِ ٍ هبًٌذ آى( اػتفبدُ وٌٌذ، ثبيذ ًِش ػيبػتوذاساى ٍ گشٍُ ون

هؼتلضم ووه ثِ هجبسصات ٍاخذ ؿشايي وشدى خَد خلت وٌٌذ. ايي وبس ًيض هوىي اػت 

ًفَر دس لذست  ّبي ري ّب ثِ ػيبػتوذاساى ٍ گشٍُ اًتخبثبتي، پشداخت پَل ٍ ػبيش هؼبٓذت

ّبي  ّبي ّوؼَد )حبهي( ٍ ػيبػتوذاساى يب گشٍُ ثبؿذ. دس ٍالْ، ساثٌِ حبهي ـ پيشٍ، ثيي گشٍُ

دس ثخؾ ٓوَهي گيشد. آًْب )دس ايٌدب حبهي( ًيض اص پيشٍاى خَد  ًفَر )پيشٍ( ؿىل هي ري

ّب ٍ ٓشهِ وبالّب ٍ خذهبت اسصاى ليوت  خَاٌّذ خَاػت وِ دس آٌبي هدَصّب، هٌبللِ

ّبيي سا وِ آًْب هٔشفي خَاٌّذ وشد، دس اٍلَيت لشاس دٌّذ. دس ايي هيبى،  دٍلتي، افشاد ٍ گشٍُ

ّب  سؿَُ  هوىي اػت لَاًيي ٍ همشسات، تفؼيش، ًمن يب دٍس صدُ ؿًَذ. ثٌبثشايي دس ايي سٍيىشد،

ًفَر دس لذست ٍ ثخـي اص آًْب ًيض، ثِ ًَس  ّبي ري ثِ ًَس هؼتمين ثِ ػيبػتوذاساى ٍ گشٍُ

 غيشهؼتمين ٍ چِ ثؼب هؼتمين، ثِ وبسهٌذاى دس ثخؾ ٓوَهي خَاٌّذ سػيذ. 

صدگي ثخؾ ٓوَهي، حبوويت ًؼجتبً پبييي لَاًيي ٍ أًمبد  ثش اػبع ايي سٍيىشد، ػيبػت

ّبي هٌجَٓبت  ّبي ػٌگيي ثش فٔبليت ثَدى ػبخت ػيبػي، هحذٍديت  اي يبفتگي ًْبدّب، ٓـيشُ

)ثِ ٌَٓاى دؿوي لبًْ ٍ ثذٍى ّضيٌِ فؼبد(، دػتگبُ لوبيي غيشلبًْ ٍ ًؼجتبً خبًجذاس، دس ايدبد 

سٍ، ّشگًَِ تالؽ دس خْت وبّؾ فؼبد ثبيذ ثِ  ٍ گؼتشؽ فؼبد ًمؾ اػبػي داسًذ. اص ايي

 بهذ.ّبي هزوَس ثيبًد تٔذيل ًبسػبيي

 

 . رويكرد اخالقي6
افتذ وِ وبسگضاساى دٍلتي ًؼجت ثِ  ثش هجٌبي سٍيىشد اخاللي، فؼبد اداسي صهبًي اتفبق هي

هٌـي اص آًْب  داس ٍ دسػتىبس ًجبؿٌذ ٍ دس ٍالْ وح الوبل، افشادي اهبًت اختيبس ٓوَهي ٍ ًيض ثيت

سا دس هٌبكت دٍلتي ثِ وبس  ػش ثضًذ. ثٌبثشايي، دس ايي سٍيىشد اگش ثتَاى افشاد ٍ وبسگضاساًي

ؿَد. ايي سّيبفت  گشفت وِ اص ًِش اخاللي دسػتىبس ثبؿٌذ، اص فؼبد اداسي ًيض خلَگيشي هي

ؿَد ـ اػتَاس  لذيوي ـ وِ ثِ هيضاى صيبدي ثِ افالًَى ًؼجت دادُ هي  ايي اًذيـِ  ثيـتش ثش پبيِ

خَثي ًيض ثشلشاس خَاّذ ؿذ.  اػت وِ اگش حبووبى ٍ وبسگضاساى خَثي ثِ وبس گشفتِ ؿًَذ، ًِبم
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ؿَد، ًِبم هجتٌي ثش افشاد ـ ٍ  افشاد، هحَس ايي سٍيىشد ّؼتٌذ ٍ ًِبهي وِ ثش اػبع آى ثش پب هي

گوبى ايي اًذيـِ دس ثيـتش وـَسّبيي وِ فؼبد اداسي دس آًْب  ًِ لبٓذُ ٍ لبًَى ـ خَاّذ ثَد. ثي

ّبي ػيبػي  خذيذ، وِ اوثش ًِبم  گؼتشدُ اػت سٍاج داسد. ايي دس حبلي اػت وِ دس اًذيـِ

يبفتِ ثش آى ثٌيبد گزاؿتِ ؿذُ اػت، تالؽ ثش آى اػت تب ًِبهي ثش پب ؿَد وِ  وـَسّبي تَػِٔ

چٌذاًي ثِ ٓوَم   حتي اگش افشاد غيشدسػتىبس ّن دس سأع اهَس لشاس گشفتٌذ، ًتَاًٌذ كذهِ

اي ٍ ػٌتي ًوَد  ػيبػي ٓـيشُّبي  ( سٍيىشد اخاللي ثِ فؼبد التلبدي ثيـتش دس ًِبم23ثضًٌذ.)

ؿَد. ثش ايي اػبع ّوچٌبًىِ آوبي خبًَادُ  ّب ثب فؼبد ثشخَسدي حيثيتي هي داسد. دس ايي ًِبم

گزاسًذ تب آثشٍي ول خبًَادُ حفَ ؿَد،  ّبي يىذيگش ػشپَؽ هي ثش هٔبيت ٍ وبػتي

ختي آثشٍي يىذيگش وٌٌذ تب اص افـبي فؼبد ٍ سي اي ًيض ػٔي هي وبسگضاساى دٍلت دس ًِبم ٓـيشُ

ّبيي وِ ثش هـشٍٓيت اخاللي ٍ هٌَٔي خَيؾ تأويذ وشدُ ٍ خَد  خَدداسي وٌٌذ. دس حىَهت

داًٌذ، هؼؤٍليي اخشايي ٍ وبسگضاساى دٍلتي ثِ  ّبي اخاللي ٍ هٌَٔي خبهِٔ هي سا حبفَ اسصؽ

ثِ ؿذت ٌَٓاى افشادي پشّيضوبس ٍ كبدق ثِ هشدم هٔشفي ٍ اخجبس هشثَى ثِ فؼبد اداسي آًْب 

 (24ؿَد.) ػبًؼَس هي

ّبي گشٍّي ٍ  اًذيـي دس ايي سٍيىشد، ساّجشدّبي هجبسصُ ثب فؼبد ّوَاسُ دس ثشاثش هللحت

پزيش ثَدُ ٍ اثشثخـي الصم سا ًخَاٌّذ داؿت. ّوچٌيي، ثب ّشگًَِ پذيذُ ٍ  خٌبحي آػيت

ؿذى  َخت ػؼتؿذى ٍ هبًٌذ آى ثِ ثْبًِ ايٌىِ ه گشايي، خْبًي تحَلي ّوچَى ًَگشايي، ثشٍى

ؿَد. ثٌبثشايي، دس ايي سٍيىشد  گشدًذ، ثشخَسد ػلجي هي ّب ٍ ٌّدبسّبي اخاللي هي اسصؽ

ّبي  ّضيٌِ  ؿًَذ؛ ثلىِ دسثشداسًذُ ساّجشدّبي هجبسصُ ثب فؼبد ًِ فمي ثِ تٔذيل آى هٌدش ًوي

 اختوبٓي ٍ فشكتي صيبدي ًيض خَاٌّذ ثَد.

 

 ج. راهبرد مبارزه با فساد اداري
ِ پيـتش ًيض اؿبسُ ؿذ، فؼبد اداسي دس ّش وـَسي ٍخَد داسد ٍ دس ٍالْ دس ّش چٌبًىِ و

تَاى ػشإ آى سا گشفت. فؼبد، هحلَل  ؿَد، هي خبيي وِ سدپبيي اص تفَين اختيبس ديذُ هي

وشدى ٍ  فشٓي هذاخلِ دٍلت دس التلبد اػت ٍ هتٔبلت هذاخلِ آى دس التلبد ثِ ثْبًِ ثشًشف

آيذ. ثش ايي اػبع، حتي اگش حدن ثخؾ ٓوَهي ًيض  ثِ ٍخَد هي اكالح هَاسد ؿىؼت ثبصاس
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ؿَد. ثٌبثشايي، آًچِ اّويت ٍ  وَچه ؿَد ثبص ّن فؼبد خَاّذ ثَد، اهب اص ثضسگي آى وبػتِ هي

 وٌتشل فؼبد اداسي ٍ دس ٍالْ گضيٌؾ ساّجشد هؤثش ثشاي هجبسصُ ثب آى اػت.  هشٍست داسد ًحَُ

فؼبد اداسي ثؼتگي داسد.   ثِ ًحَُ ثشخَسد هب ثب پذيذُدس ٓيي حبل، ًَّ ساّجشد گضيٌـي 

ّب  اگش اص سٍيىشد ًْبدي ثِ فؼبد ًگشيؼتِ ؿَد، ػشإ ًْبدّب ـ ئٌي لَآذ ثبصي ٍ هحذٍديت

ّبي الصم  وٌين وِ آيب هحذٍديت سٍين. دس ٍالْ، ثشسػي هي دس خبهِٔ ـ ٍ هيضاى وبسايي آًْب هي

اثشثخـي دس خَسي داسًذ يب ًِ؟ ّوچٌيي، وفبيت ًِبم  ّبي وًٌَي ثشلشاس ؿذُ ٍ آيب هحذٍديت

وٌين. ثِ ٓجبست ديگش، دس ايي سٍيىشد دس پي پبػخ  پبداؽ ٍ تٌجيِ سا دس ًِبم ػيبػي ثبصثيٌي هي

ثِ ايي پشػؾ خَاّين ثَد وِ چشا افشاد اص تَاًبيي ٍ اختيبس ٓوَهي دس ساػتبي اًتفبّ ؿخلي ـ 

وٌٌذ ٍ چِ َٓاهلي ايي تَاًبيي سا ثِ آًْب  ثشداسي هي ـ ثْشُيب حضة، فبهيل، دٍػتبى ٍ هبًٌذ آى 

دّذ. اهب اگش  فؼبد اداسي سا آهبج لشاس هي  گشفتِ اص ايي سٍيىشد، خَّشُ دٌّذ؟ ساّجشد ًـأت هي

ػتبًي آًْب ـ ئٌي ًوَدّبي فؼبد  اص سٍيىشد اخاللي ثِ فؼبد ًگشيؼتِ ؿَد، ػشإ افشاد ٍ سؿَُ

وٌين ٍ يب ايٌىِ  افشاد هشتىت فؼبد اداسي سا تٌجيِ يب اسؿبد ٍ اًزاس هي سٍين. دس ايي هَسد، ـ هي

 ػبصين. ّبي ثيـتشي سا ـ وِ ثشاي خبهِٔ ثؼيبس پشّضيٌِ ّؼتٌذ ـ ثشلشاس هي وٌتشل

ّبي ثيشًٍي دس وبّؾ فؼبد ٍ خلَگيشي اص گؼتشؽ آى دس ثخؾ  الذاهبت تٌجيْي ٍ وٌتشل

اص وبسايي الصم ثشخَسداس ًجَدُ ٍ ّوَاسُ دس ثشاثش ٓوَهي هؤثشًذ، اهب ٍالٔيت ايي اػت وِ 

پزيش خَاٌّذ ثَد. سٍيىشدّبي پليؼي ـ تٌجيْي ٍ  ّبي ػيبػي ٍ خٌبحي آػيت اًذيـي هللحت

دٌّذ تب  ػتبًي وبسهٌذاى سا ّذف لشاس هي ّبي ثيشًٍي ثيـتش ًوَدّبي فؼبد، ئٌي سؿَُ وٌتشل

وٌذ، خَّشُ فؼبد، تَاًبيي ّش  شًـبى هي( خب25ًخَّشُ ٍ ّؼتِ اكلي آى سا. چٌبًىِ خيي)

اؽ اػت. ثٌبثشايي ساّجشد  ثشداسي ؿخلي اص اختيبس ٓوَهي وبسهٌذ ثخؾ ٓوَهي ثشاي ثْشُ

هجبسصُ ثب فؼبد ثبيذ خَّشُ ٍ ّؼتِ اكلي آى سا آهبج لشاس دّذ. ثش ايي اػبع، سٍيىشدّبيي وِ 

وٌٌذُ تَاًبيي  ًْبدي تمَيت پيـتش دس خلَف فؼبد تدضيِ ٍ تحليل ؿذًذ، ثؼتشّبي ػيبػي ٍ

ثشداسي ؿخلي اص اختيبس ٓوَهي سا هَهَّ تحليل لشاس  وبسهٌذ ثخؾ ٓوَهي ثشاي ثْشُ

ّبي  اًذ. ثٌبثشايي، ساّجشد هؤثش هجبسصُ ثب فؼبد دس ثخؾ ٓوَهي ثبيذ تشويجي اص تَكيِ دادُ

هَّ سا گيشد. دس ايي خلَف ؿبيؼتِ اػت چٌذهَ ػيبػتي سٍيىشدّبي ثشسػي ؿذُ سا دسثش

 هذًِش داؿت:
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وٌٌذ وِ دس هجبسصُ ثب فؼبد توشوض اكلي ثبيذ سٍي  ايٌىِ، اوثش هٌبلٔبت تأويذ هي اول

 صدگي ثخؾ ٓوَهي، وبسايي الذاهبت ٓليِ فؼبد سا تحليل خَاّذ ثشد. ػيبػت ثبؿذ. ػيبػت

 آل اػتَاس ؿَد وِ ّبي ًِبم ػيبػي ًجبيذ ثش ايي فشم ايذُ ايٌىِ، اّذاف ٍ ثشًبهِ دوم

گزاساى ٍ وبسهٌذاى ثخؾ ٓوَهي ثِ ٍػيلِ خذهت ثِ ًفْ ٓوَم تحشيه ٍ  ػيبػتوذاساى، لبًَى

ؿًَذ. آًْب صهبًي ايي وبس سا خَاٌّذ وشد وِ خَد ًِبم ثذاًذ چگًَِ هٌبفْ خَد سا  ّذايت هي

 ( لزا ثبيذ آى دػتِ اص تشتيجبت لبًًَي ٍ ًْبدي سا ثشلشاس وشد وِ خبهِٔ ٍ ًِبم26داسد.) پبع هي

ػيبػي سا اص سػيذى ثِ ًتبيح هَسد اًتِبس هتٔبلت تفَين اختيبس ٓوَهي هٌوئي ػبصد. ئٌي 

آهيض ًيض دس آى لشاس گشفتٌذ  ػبصٍوبسّبيي ثشلشاس ؿًَذ وِ حتي اگش افشاد ثب سفتبسّبي هخبًشُ

دي ثَدى افشا  گوبى اػتَاسوشدى ثخؾ ٓوَهي ثش پبيِ خَة ًتبيح هَسد اًتِبس سا ثِ ثبس آٍسًذ. ثي

تَاًذ  ؿًَذ، خبهِٔ سا ثِ هيضاى صيبدي اص ثشًٍذادّبي هثجتي وِ ايي ثخؾ هي وِ دس آى ٍاسد هي

ثِ ثبس آٍسد، هحشٍم خَاّذ وشد. گضيٌؾ افشاد خَة ثشاي ثخؾ ٓوَهي ؿشى الصم اهب ًِ وبفي 

 هذيشيت ٓوَهي ػبلن اػت. 

تَاًذ ًمؾ  هي ايٌىِ، تىشين ٓولي حمَق هتمبهيبى وبالّب ٍ خذهبت ثخؾ ٓوَهي سوم

ّبي ساّجشد  اػبػي دس وبّؾ فؼبد دس ايي ثخؾ داؿتِ ثبؿذ. لزا ثبيذ ثِ هثبثِ يىي اص هؤلفِ

ّبي هذًي ٍ حفبُت اص  دٌّذ وِ آصادي هجبسصُ ٓليِ فؼبد هذ ًِش لشاس گيشد. هٌبلٔبت ًـبى هي

ٍيىشد ( ّوبًگًَِ وِ دس س27اًدبهٌذ.) حمَق ؿْشًٍذاى ثِ فؼبد ووتشي دس ثخؾ ٓوَهي هي

ّبيي اص خبهِٔ ثِ ًِبم ػيبػي ثبؿذ وِ  تَاًذ ٍاوٌؾ ثخؾ هحشٍهيت ًؼجي اؿبسُ ؿذ، فؼبد هي

ؿَد. آًْب هوىي اػت ًتبيح  ّبيـبى ثشآٍسدُ ٍ پَؿؾ دادُ ًوي وٌٌذ هٌبفْ ٍ خَاػتِ تلَس هي

ي ًپزيشًذ ٍ فشآيٌذّبي ػيبػي ٍ اخشاي  ّب ٍ تلويوبت ٓوَهي سا ثِ ًَس هٌفٔالًِ ػيبػتگزاسي

سا دس خْت ثشآٍسدى هٌبفْ ٍ هٌبلجبت خَد تحت تأثيش لشاس دٌّذ. ثٌبثشايي، اص هٌِش ايي 

ّبي هذًي ٍ حفبُت خذي اص حمَق ؿْشًٍذاى دس هجبسصُ ثب فؼبد  سٍيىشد، تَخِ ثِ آصادي

ّبي  ّبي ػيبػي وِ اهىبى ٍسٍد افشاد ٍ گشٍُ ثؼيبس اػبػي اػت. ثِ ًِش سُصآوشهي، ًِبم

ػبصًذ، دس  وٌٌذ، ًؼجت ثِ آًْبيي وِ آى سا هحذٍد هي ِ ػيبػت فشاّن هيّوؼَد سا ثِ ٓشك

 (28تشًذ.) هجبسصُ ثب فؼبد هَفك
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دس ايي همبلِ، فؼبد التلبدي دس ثخؾ ٓوَهي ثشسػي ٍ تحليل ؿذ. دس اثتذا ثب ثشؿوشدى 

فؼبد  ثشخي اص ثشًٍذادّبي هٌفي فؼبد، ؿذت خٌش ٍفَس آى دس يه وـَس ًـبى دادُ ؿذ.

ٍثيؾ دس ّش وـَسي ٍخَد داسد ٍ  اداسي هحلَل فشٓي هذاخلِ دٍلت دس التلبد اػت ٍ ون

آيذ وِ وبسهٌذاى ثخؾ ٓوَهي دس وبسثؼت اختيبس ٓوَهي خَيؾ  اكَالً صهبًي ثِ ٍخَد هي

ثيي هٌبفْ ؿخلي ٍ خؤي تفىيه لبيل ًـًَذ. دس ايي هٌبلِٔ، فؼبد ثيـتش ثِ هثبثِ ًبسػبيي 

گيشي ٍ گؼتشؽ آى دس لبلت ؿؾ سٍيىشد ّضيٌِ ـ فبيذُ،  ٍ ثؼتشّبي ؿىل ًْبدي للوذاد

خَيي، وبسفشهب ـ غيشوبسگضاس، حبهي ـ پيشٍ ٍ اخاللي، تدضيِ ٍ تحليل  هحشٍهيت ًؼجي، ساًت

 ؿذ.

دٌّذ  پٌح سٍيىشد ًخؼت، ثؼتشّبي ػيبػي ٍ ًْبدي سا دس دػتَس وبس تحليلي خَد لشاس هي

اؽ ـ ئٌي خَّشُ ٍ  ثشداسي ؿخلي اص اختيبس ٓوَهي ي دس ثْشُوِ تَاًبيي وبسهٌذ ثخؾ ٓوَه

وٌٌذ. دس سٍيىشد اخاللي ثِ فؼبد اداسي، ثشاي  ّؼتِ اكلي فؼبد ـ سا تحىين ٍ تمَيت هي

ؿَد. ايي  ّبي ثيشًٍي ٍ سٍيىشدّبي پليؼي ـ تٌجيْي تأويذ هي هجبسصُ ثب فؼبد ثيـتش ثش وٌتشل

ػتبًي وبسهٌذاى ـ ٍ ًِ  ثيـتش ًوَدّبي فؼبد ـ ئٌي سؿَُ ّب وِ ثؼيبس پشّضيٌِ ّن ّؼتٌذ، تالؽ

ّبي ػيبػي  اًذيـي پزيشي دس ثشاثش هللحت دٌّذ ٍ ثِ دليل آػيت خَّشُ آى سا ّذف لشاس هي

ٍ ػبيش هالحِبت، وبسايي پبييٌي داسًذ. ساّجشد هؤثش هجبسصُ ثب فؼبد اداسي ثبيذ خَّشُ آى سا 

وبسهٌذ ثخؾ ٓوَهي دس   اي وِ تَاًبيي ٍ ًْبديّذف لشاس دّذ؛ ئٌي ثؼتشّبي ػيبػي 

ثبيؼت ػجذي اص  وٌٌذ. ثٌبثشايي، هي اؽ سا تمَيت هي ثشداسي ؿخلي اص اختيبس ٓوَهي ثْشُ

ّبي ػيبػتي پٌح سٍيىشد هضثَس دس تذٍيي ساّجشد هجبسصُ ثب فؼبد اداسي فشاّن ؿًَذ. ايي  تَكيِ

 ذ:ساّجشد لجل اص ّش چيض ثبيذ هتووي هَاسد صيش ثبؿ

اي وِ اص يه  تٔذيل ٍ حزف لَاًيي ٍ همشسات ًؼجتبً هجْن، غيشؿفبف ٍ صايذ؛ ثِ گًَِ يك.

ّب اص آًْب ثِ حذالل ثشػذ ٍ  ّبي ؿخلي ثَسٍوشات اػتفبدُ ًشف اهىبى تفؼيش ٍ دس ًتيدِ ػَء

 ّب وبػتِ ؿَد. اص ًشف ديگش اص لذست اًحلبسي اهبفي ثَسٍوشات

 ذيشيت هٌبثْ ٓوَهي.ّبي تخليق ٍ ه ؿذى سٍيِ ؿفبف دو.
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ّبي لبًًَي ٍ  تىشين حمَق هتمبهيبى وبالّب ٍ خذهبت ثخؾ ٓوَهي ٍ ثشلشاسي حفبٍ سه.

 وٌٌذُ آًْب. ًْبدي خذي تأهيي

اي وِ ػبيِ ػٌگيي سٍاثي حبهي ـ پيشٍ ثش  صدايي اص ثخؾ ٓوَهي، ثِ گًَِ ػيبػت چهار.

 وٌذ. ّبي آى سا تٔذيل  فٔبليت

اي وِ ليوت ًؼجي فؼبد اداسي ؿذيذاً  ّبي هٌجَٓبتي ثِ گًَِ بليتافضايؾ لذست هبًَس فٔ پنج.
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