
 
 

  

 1ـ  تعارض منافع تیریمد یـ روش ینظر یمجموعه مبان

 یبررس یشناختچارچوب روش
 هاتعارض منافع در سازمان

 جهاد دانشگاهی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
 

 1399خرداد 

111 





 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 هاسازمانتعارض منافع در  یبررس شناختیروشچارچوب 
 

 
 1تعارض منافع ـ  تیریمد ی ـ روشینظرمبانی مجموعه 

 
 
 
 
 
 
 

 جهاد دانشگاهی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
 

 1399خرداد 

 





 

 

 فهرست مطالب

 1 ............................................................................................................... خالصه مدیریتی

 2 ........................................................................................................ تعارض منافع چیست؟

 3 ................................................................................................... منافع های تعارضموقعیت

 7 ............................................................................................................. انواع تعارض منافع

 9 .............................................................. هاهای شناسایی مصادیق تعارض منافع در سازمانروش
 9 .................................................................................................. تحلیل سیستمی

 01................................................................................................ مطالعات تطبیقی
 01..................................................................................................... تحلیل شبکه

 00..................................................................................................... هانظریه بازی
 00................................................................................................ مطالعات اسنادی

 01.................................................................................................. های کیفیروش

 12 .............................................................. ناسایی مصادیق تعارض منافعچارچوب اجرایی برای ش
 01.............................................................................................. طراحی برنامه اقدام

 01......................................................................................... تعریف و اهداف دستگاه
 01............................................................................... گران و ذینفعان مرتبطدیاگرام بازی

 01...................................................... مطالعه روابط بین دستگاهی )سازمان و محیط خارجی(
 01..................................................................................... استفاده از مدل گراِف نقش

 22 ..................................................................................................................... بندیجمع

 21 ........................................................................................................................... منابع

 
 





 

 
 
 
 

 خالصه مدیریتی
ی و دولت یهاگزارش کارشناسی پیِش رو با هدف ارائه چارچوبی برای شناسایی مصادیق تعارض منافع در دستگاه

 و یاعمومی غیردولتی تدوین شده است. مخاطب این گزارش مدیران ارشد اجرایی در سطوح مختلف محلی، منطقه

مند به حوزه دولتی و عمومی غیردولتی و همچنین پژوهشگران عالقه یهاملی، مسئوالن طراحی فرایند در دستگاه

 ختی نسبی درباره محورهای زیر دست خواهند یافت: تعارض منافع است. مخاطبان با مطالعه این گزارش به شنا

 مفهوم تعارض منافع؛  .1

 اجرایی؛  یهارایج تعارض منافع در دستگاه یهاتیموقع .2

 مناسب برای مدیریت تعارض منافع؛  یلیتحل یهاچارچوب .3

 استفاده برای شناسایی مصادیق تعارض منافع؛ ابزارهای قابل .4

 دولتی و عمومی غیردولتی.  یهاتگاهفرایند شناسایی تعارض منافع در دس .5

این گزارش در سه بخش چیستی تعارض منافع، روش شناسایی تعارض منافع و چارچوب اجرای کار تنظیم شده است. 

ن ای بیش از یک فرد یا سازماوضعیتی که در آن شخص وظیفه»در بخش اول بیان شد که تعارض منافع عبارت است از 

دالت را نسبت به منافع واقعی یا بالقوه مغایر در هر دو طرف انجام دهد. این امر در شرایطی تواند عرا دارد، اما نمی

ه منافع شخصی کها برای مشتری مغایرت داشته باشد، یا وقتیهای شخصی با بهترینافتد که منافع یا نگرانیاتفاق می

 « یک مقام دولتی مغایر با وفاداری وی به امور عمومی باشد.

گذار و مجری، اتحاد تعارض منافع شامل تعارض درآمد و وظیفه، تعارض وظایف، اتحاد قاعده یهاتیر این موقععالوه ب

گردان،  یهازمان، درب، اشتغال همیاحزبی و منطقه یهازهیناظر و منظور، سهامداری و مالکیت، دریافت هدیه، انگ

 خویشاوندی و غیره توضیح داده شد. 

شناسایی تعارض منافع پرداخته شده است. محتوای اصلی این بخش شامل نحوه اعمال  یاهدر بخش دوم به روش

ایی مصادیق شناس یها، تحلیل شبکه، مطالعات تطبیقی و مطالعات اسنادی در برنامههایتحلیل سیستمی، نظریه باز

 یهاها مطالعات اسنادی و روشتعارض منافع است. عالوه بر این اشاره شد که ابزار گردآوری اطالعات در این برنامه

 کیفی است. 

دولتی و عمومی غیردولتی است. این  یهاگام شناسایی مصادیق تعارض منافع در دستگاهبهبخش سوم راهنمای گام

 یهاتیشناسایی مصادیق شامل ارزیابی سریع اسنادی، ارزیابی سریع مشارکتی، شناسایی موقع یهابخش گام

ها مشکوک و تهیه مصادیق تعارض منافع در دستگاه است. اساس تمام این گام یهاتیعمشکوک، بررسی میدانی موق

 است.  نفعانیمبتنی بر تعیین اهداف و رسالت دستگاه و سپس ترسیم دیاگرام بازیگران و ذ

ه مخاطبان را با مفهوم و نحو کندیابزار پیشنهادشده در این بخش مدل گراف نقش است. بخش سوم تالش م نیترمهم

رای کارآمد ب یاوهیعنوان شکار با مدل گراف نقش برای شناسایی مصادیق تعارض منافع آشنا کرده و این ابزار را به

  شناسایی مصادیق تعارض منافع معرفی کند. 
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 هاسازمانتعارض منافع در  یبررس شناختیروشچارچوب 

 تعارض منافع چیست؟ 

 ترین تعریف تعارض منافع عبارتحال در کلیتوان از ابعاد مختلفی ورود پیدا کرد، باایندر تعریف تعارض منافع می

صورت موردی یا کلی. پیش از آنکه بگوییم عرض شدن دو هدف با منافع متفاوت در یک شخص یا سازمان بهاست از هم

ی نیست! تعارض منافع، فساد نیست. در بسیاری از تعارض منافع چیست، باید بگوییم تعارض منافع چه چیز

شود. برای مثال اگر پزشکان در ازای دریافت مبلغی، دارو یا انگاری میهای رسمی تعارض منافع و فساد یکیگزارش

ن که اگر همیآزمایش غیر الزم تجویز کنند، این موقعیت تعارض منافع نیست، بلکه فسادی عریان است. درحالی

ازای دریافت مبلغی بیماران خود را به سمت داروخانه یا آزمایشگاهی خاص هدایت کنند، این موضوع تحت  پزشکان در

عنوان  نیز با« دهندگان خدمتتبانی ارائه»شود. عالوه بر این عنوان تعارض منافع خوانده میبه« تقسیم عواید»عنوان 

 قرار داد. توان آن را جزو تعارض منافع فساد قابل پیگرد است و نمی

تعارض منافع موقعیتی است که فرد هر اقدامی انجام دهد، به یکی از منافع یا وظایف خود لطمه وارد کرده است. در 

صورت اصولی امکان اتخاذ تصمیم بدون جهت برای فرد وجود ندارد. برای مثال پزشکی واقع در شرایط تعارض منافع به

هد اگرچه دهایی غیرپزشکی سوق میص کشور منابع دولتی را به سمت حوزهگذار بنا بر شرایط خاکه در قالب سیاست

گذاری خود وفادار مانده است، اما از نظر پزشکان اقدامی خالف نقش پزشکی انجام داده است. به وظیفه سیاست

اعی/ اجتم های رسمی و قوانین، تنها تعارض منافع شخصی/ صنفی/ سازمانی با منافعحال ازآنجاکه در گزارشبااین

د. شوعمومی/ ملی مدنظر است و هدف اجرای صحیح منافع ملی و عمومی است، به ُبعد دیگر تعارض منافع توجه نمی

تر تعارض منافع قرار دادن شخص در موقعیتی ناروا است. با توجه به آنچه بیان شد، قرار گرفتن در شرایط به عبارت ساده

 ایجاد خواهد کرد. « گیریسوء تصمیم»و « سوء مدیریت»صورت قطعی تعارض منافع به

آید بهترین فساد نیز یک جرم عریان است که در قالب جرائم باید به آن رسیدگی شود. بر اساس این توضیحات به نظر می

تواند ای بیش از یک فرد یا سازمان را دارد، اما نمیوضعیتی که در آن شخص وظیفه»تعریف از تعارض منافع عبارت از 

افع افتد که منلت را نسبت به منافع واقعی یا بالقوه مغایر در هر دو طرف انجام دهد. این امر در شرایطی اتفاق میعدا

غایر که منافع شخصی یک مقام دولتی مها برای مشتری مغایرت داشته باشد، یا وقتیهای شخصی با بهترینیا نگرانی

 ( Giorgini et all, 2006« )با وفاداری وی به امور عمومی باشد.

( الیحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی تعارض منافع را 1بندی بند اول ماده )عنوان یک جمعدرنهایتبه

 طرفانه و بدون تبعیضعبارت است از تعارض شخصی مشموالن این قانون با انجام بی»کند: چنین تعریف میاین
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های دولتی مشخص است، موضوع اجرای صحیح وظایف مشموالن پست کهچنانآن« . هاوظایف و اختیارات قانونی آن

 است. 

شده در این مجموعه را تعریف کنیم. سه پیش از پرداختن به ادامه گزارش مطلوب است برخی اصطالحات به کار گرفته

ده ستفاده شکرات اتعارض منافع، انواع تعارض منافع و مصادیق تعارض منافع در این پژوهش به یهاتیاصالح موقع

نابراین اند، باستفاده کرده یاصورت شلختهشده در باال بهاست. الزم به ذکر است که منابع متعدد از اصطالحات مطرح

 . 0تعاریف زیر را باید تعاریف قراردادی این گزارش در نظر گرفت

 ل بالفعل یا بالقوه شکصورت به شرایطی اشاره دارد که در آن تعارض منافع بهتعارض منافع:  یهاتیموقع

ومانع نبوده و با توجه به تعارض منافع آن است که جامع یهاتیعمده موقع یهایژگی. یکی از وردیگیم

. مطالعات کمیسیون شودیشده تعارض منافع افزوده مشناخته یهاتیمطالعات و تجربیات به تعداد موقع

ا ر  ییهایبنداروپایی چنین دسته یهااز دانشگاه اقتصادی و توسعه و بسیاری یهایاروپا، سازمان همکار

 اند. کرده یسازتحت عنوان موقعیت تعارض منافع مفهوم

  :انواع تعارض منافع را بر اساس یک معیار  توانیتعارض منافع م یهاتیدر مقابل موقعانواع تعارض منافع

ی بودن، فردی یا سازمانی بودن و غیره بودن، مالی یا غیرمال افتهیمیکرد. موردی یا تعم یبندمشخص طبقه

ه مهم این . نکتکنندیم یبندانواع تعارض منافع هستند که بر اساس یک معیار مشخص تعارض منافع را دسته

ومانع باشند، یعنی تمام مصادیق تعارض منافع باید جامع یهاتیآن است که بر خالف موقع هایبنددسته

 تعارض منافع را در خود جای دهند. 

  :یهاها و دستگاهتعارض منافع در سازمان یهاتیشده موقعبه مجموع موارد مشاهدهمصادیق تعارض منافع 

عتمد سازمان محیط م یهاشگاهی. برای مثال نحوه فعالیت آزماشودیعمومی مصادیق تعارض منافع گفته م

 . 1زیست در ایران مصداق موقعیت تعارض منافع درآمد و وظیفه است

 های تعارض منافعموقعیت

، آگاهی از کندیهای عمومی خود منحرف مها را از مأموریتبرای شناسایی مصادیق تعارض منافع که افراد و سازمان

نع وماشده در ذیل این بخش جامعهای مطرحکه موقعیت سازد. بدیهی استهای تعارض منافع را پراهمیت میموقعیت

ل حاها و افراد در شناخت این شرایط بسیار مفید خواهد بود. باایننیست. گرداوری دانش صریح و ضمنی سازمان

 . 3شودها در ذیل این چارچوب تعریف میای از این موقعیتبخش عمده

                                                           

های تعارض منافع ر. ک مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، . برای مطالعه بیشتر تعاریف انواع، اشکال، مصادیق و موقعیت0

 ؛1311

 interests/6564/-of-fields/conflict-bssc.ir/research-https://iran. برای مطالعه بیشتر رک: 1

« محدودیت و افشای تعارض منافع»شده در این بخش از گزارش بانک جهانی با عنوان های تعارض منافع اشاره. موقعیت3

به  «شناسیندی و مفهومبتعارض منافع، دسته»های مجلس در گزارشی با عنوان ( استفاده شده است که مرکز پژوهش2113)

 آن ارجاع داده است.

https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/6564/
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 تعارض درآمد و وظیفه

رمعمول کسب درآمد اولین وظیفه هر شخص و سازمانی است. درواقع خدمت به همنوع پس طوباید توجه داشت که به

نظر توان از فردی انتظار داشت به نفع دیگران از درآمد خود صرفاز رسیدگی به منافع شخصی قابل تحصیل است. نمی

محوله به وی به کاهش درآمدش  ها شخص را در موقعیتی قرار دهد که اجرای وظیفهکند. بنابراین اگر فرایندها و روش

 بینجامد، شخص یا سازمان در موقعیت تعارض منافع قرار گرفته است. 

شود، به این های سازمان تأمین اجتماعی بر اساس ضریب اشغال تخت تخصیص داده میبودجه بیمارستان

این مسئله  ر خواهند داشت.شده، بیشترین اعتبار را در اختیاهای با بیشترین بیمار بستریمعنی که بیمارستان

 تعارض درآمد و وظیفه است. بر اساس مشاهدات و مصاحبه
ً
ها این نوع اختصاص بودجه باعث بستری صراحتا

ها شده است که در ادبیات تخصصی به درمان القایی معروف است. این شدن غیرضروری بیماران در بیمارستان

 ی دارد. موضوع در افزایش هزینه نظام سالمت تأثیر اساس

 تعارض وظایف

ترین حالت افراد هم در نقش های متعدد است. در شخصیصورت طبیعی حامل وظایف و نقشهر شخص یا سازمانی به

های متعدد بارشده بر یک شخص با پدر، مادر، فرزند هستند و هم در نقش معلم، وزیر یا وکیل. اما در شرایطی نقش

گردد. وظیفه، نادیده گرفتن وظیفه دیگر قلمداد می شوند. درواقع در چنین شرایطی پاسخ به یکیکدیگر متعارض می

 شود دچار سوگیری است. طبیعی است که در چنین موقعیتی هر تصمیمی که توسط شخص یا فرد گرفته می

ها، افزایش آسایش کارگران و رفاه صورت توأمان هم وظیفه کاهش نابرابریوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به

وکار برای رونق گرفتن آن را بر عهده دارد. این ه دارد و هم وظیفه تسهیل کردن شرایط کسباجتماعی را بر عهد

انجامد. برای مثال کاهش ها به تعارض میوظایف دارای الزامات متضادی است که در کنار هم قرار گرفتن آن

، ی بازتوزیعی و غیره استهاای، افزایش مالیاتنابرابری و افزایش رفاه اجتماعی مستلزم بهبود شرایط بیمه

های مالیاتی، کاهش های غیِر همسو همچون معافیتکه ایجاد اشتغال نیازمند برخی استراتژیدرحالی

های تولید ازجمله نیروی کار و غیره است. بسته به اینکه وزیر این دستگاه به کدام سو گرایش داشته باشد، هزینه

توان گرفت )برای اطالع ر حالی است که هیچ ایرادی به وی نمیشود. این دهای وی دچار سوگیری میتصمیم

 (. 1311بیشتر ر. ک قانون تشکیل وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 

 گذار و مجریاتحاد قاعده

گذار و مجری است. این موضوع گنجد، اتحاد قاعدهها میهای تعارض منافع که ذیل تعارض نقشیکی دیگر از موقعیت

تواند به سوگیری ناروا در هایی با منافع متعارض تعریف کرد که جمع آن در یک شخص یا سازمان میتوان نقشمیرا 

ها قوه مقننه از قوه مجریه تفکیک شده است، در ترین سطح مدیریت، در تمام حکومتتصمیمات منجر شود. در کالن

گذار سبب که تعارض منافع نقش مجری و نقش قانونگذار از مجری منفک شود، چراسطح ُخرد نیز الزم است قاعده

 شود. ها میعدم تعهد به یکی از این نقش
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وظیفه ضابطان قوه قضاییه در نیروی انتظامی کاهش جرائم و کشف آن است. برای این امر هرچه دست کارمندان 

کم قضایی ود و تجسس بدون حاین نیرو بازتر باشد )افزایش امکانات زیرساختی، افزایش کارکنان، نبود وکیل، شن

وه بر گذار عالیابد. از طرف دیگر وظیفه قانونگیرانه(، توان اجرایی نیروی انتظامی افزایش مییا احکام سهل

گذار ظاهر شود، اگر کاهش جرم، حفظ حقوق شهروندی است. حال اگر یک افسر نیروی انتظامی در نقش قانون

دهد و اگر بخواهد به حقوق ، حقوق شهروندی را در حاشیه قرار میبخواهد امکانات ضابطین را افزایش دهد

 عنوان ضابط قضایی را زیر سؤال برده است. شهروندی توجه کند، نقش خود به

 اتحاد ناظر و منظور

تواند بر کار خود نظارت داشته باشد. بسیار طنزگونه است اگر انتظار این موضوع امری بدیهی است که شخص نمی

ساز بخواهیم بر استحکام ها عمل خود را مورد قضاوت قرار دهند، مثاًل از یک برجاشیم، افراد و سازمانداشته ب

نظران خودکنترلی را بهترین نوع نظارت تعریف حال برخی صاحبسازد نظارت کند. بااینساختمانی که خودش می

های ها به نحوی است که نقشفرایندها و روش کنند. این موضوع اهمیت وافر دارد که منظور از خودکنترلی بهبودمی

 سازمانی یا حتی شخصی از نظارت بر یکدیگر منتفع بوده و از انحراف جلوگیری کنند. 

حال مهندسان طراح و ناظر ها بر عهده شهرداری است، باایناطمینان از ساخت ایمن و استاندارد ساختمان

ها هستند، ه معنای آن است که مهندسانی که طراح ساختمانمنعی برای استخدام در شهرداری ندارند. این ب

خود باید مهر تائید بر کارشان بزنند. بدیهی است که در چنین شرایطی منافع مختلف مهندسان در این موضوع 

عرض شده است. برای سوگیری در نظارِت کارمندان شهرداری نیازی نیست آن کارمند در پروژه مورد نظارت هم

 کند. با منظور خود می« دلهم»عنوان مهندس طراح یا ناظر وی را بلکه صرف اشتغال به دخیل باشد،

 زماناشتغال هم

عنوان موقعیت دارای منافع متعارض را ندارد، اما اگر این مشاغل صورت کلی قابلیت تعمیم بهزمان بهاشتغال هم

لبته گیرد. اآنگاه فرد در موقعیت متعارض قرار می عرض یکدیگر باشند،زمان وظایفی را بر شخص حمل کند که همهم

زمان معرفی شده است، اما این موضوع مصداق عنوان یکی از مضرات اشتغال همبه« زدن از کار»در برخی از منابع 

گذاری تأثیرات عمیقی دارد، اما در سطوح زمان در سطوح باالی سیاستتخلف محرز است نه تعارض منافع. اشتغال هم

 ین بیشتر شایع است. پای

های تعارض منافع است. این امر ترین نوع از موقعیتزمان در بخش عمومی و بخش خصوصی بغرنجاشتغال هم

گذار در بخش خصوصی و در ارائه خدمات، از طریق ها به نفع شغل سیاستگذاری با سوگیری سیاستدر سیاست

هد. پزشکی که با کار در بیمارستان دولتی دهدایت مشتریان به سمت بخش خصوصی خود را نشان می

زمان است. کند نمونه بارز تعارض منافع اشتغال همدرآمدزاترین بیماران را به سمت مطب خود هدایت می

گیری، از طریق تصویب سیاستی ورود مهندسان جدید به همچنین مهندسی که در جایگاه حاکمیتی و تصمیم

 کند، گرفتار تعارض منافع شده است. مهندسی میامبازار را منوط به اجازه سازمان نظ
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 ایهای سیاسی و منطقهانگیزه

 طرف و نمایندگی منافع کل حاکمیتای یعنی نمایندگی منافع یک حزب یا منطقه ازیکهای سیاسی و منطقهانگیزه

های تعارض منافع ترین موقعیتزمان در یک شخص جمع شود. این موضوع یکی از سختیا کشور از طرف دیگر هم

شود. ازآنجاکه ها مییا هردوی این انگیزه های سیاسی و نمایندگی در سطوح باال مشمول یکاست زیرا تمام پست

رین ای خاص بر حذر داشت، بنابراین بهتتوان در سطوح باالی سیاست افراد را از نمایندگی منافع سیاسی یا منطقهنمی

هایي شود که منافع حزب یا منطقه مورد گیریهایی است که مانع از حضور افراد در تصمیمشیوه ارائه دستورالعمل

 دهد. دگی آنان را تحت تأثیر قرار مینماین

شوند. ای در ایران محسوب میهای منطقههای حامل انگیزهترین نمونهنمایندگان مجلس شورای اسالمی مهم

 آنکه نمایندگان مجلستجدید انتخاب نمایندگان در ایران منوط به انتخاب مجدد در حوزه نمایندگی است، حال

فه توان تعارض درآمد و وظیفع ملی را تضمین کنند. از این منظر این موقعیت را میوظایف ملی داشته و باید منا

ار های انتخابیه نمایندگان با فشها در حوزهنیز معرفی کرد. احداث فرودگاه، کارخانجات، صنایع فوالد و سدسازی

 ها ازجمله اتفاقات ناخوشایندي است که ماحصل این تعارض است. آن یریگیو پ

 وندیخویشا

عرض به فساد تبدیل شود. به زبان تواند از منافع همراحتی میخویشاوندی ازجمله موارد تعارض منافع است که به

ای خود، نقش مادر، پدر، دختر و زمان در کنار نقش حرفهساده همه افراد در چنین موقعیتی قرار دارند، همه افراد هم

 تواند درباره خویشاوندان نیز اتفاق بیفتد. شده در باال میمطرحغیره را نیز دارند. بنابراین تمام مصادیق 

 های گرداندرب

. افرادی که شوداین مورد به اشتغال بازنشستگان یا مستعفیان بخش دولتی در بخش خصوصی یا بالعکس اطالق می

د. غل جدید خود متعهد باشنطرف باید حافظ اسرار دولتی و از طرف دیگر باید به شگیرند ازیکدر این شرایط قرار می

دهد، وی باید در نقش کارمند سابق دولت حافظ اسرار باشد این دو مورد فرد را در موقعیتی با منافع متعارض قرار می

؟ گذاری کندعنوان کارمند یا کارفرمای بخش خصوصی تمام توان و اطالعات خود را برای رشد شغل خود سرمایهیا به

چون استفاده از سرمایه اجتماعی، استفاده از پیوندهای پیشین در موقعیت جدید برای تسهیل از طرف دیگر امکاناتی 

صدور مجوز، کاهش نظارت، ایجاد انحصار و یا قاعده گذاری به نفع موقعیت شغلی جدید پیامدهای تعارض ارتباطات 

 . دهدیصورت وسیعی منافع عمومی را تحت تأثیر قرار مپساشغلی است که به

داند، وپرورش که پس از بازنشسته شدن با توجه به اطالعاتی که دارد میهای آموزشمدیرکل یکی از زیرمجموعه

عنوان پایلوت برای اجرای سیاستی انتخاب شود. وی با استفاده از این اطالعات ها قرار است بهیکی از استان

ح پایلوت سود هنگفتی در جیب وی قرار زند که پس از اجرای طر دست به تأسیس مراکزی در آن استان می

 مثال است و در دنیای واقعی رخ نداده است( دهد. )مورد بیانمی
ً
 شده صرفا
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 داری و مالکیتسهام

تواند در ای سهم دارد نمیزمان است. فردی که در مجموعهاین مورد نیز مشابه موقعیت تعارض وظایف و مشاغل هم

تقیم یا صورت مسبر آن مجموعه دارد مشغول به فعالیت باشد، چراکه تصمیمات وی بهمشاغل دولتی که تأثیر مستقیم 

 گذارد. غیرمستقیم بر مجموعه مایملک وی تأثیر می

ای به خاطر مصرف زیاد کولرهای گازی از طریق دولت، ریزی برق و انرژی طی بخشنامهمدیرکل دفتر برنامه

ر طوکند. تحقیقات بهکولرها و استفاده از سرمایش مرکزی می های دولتی را موظف به حذف این نوعسازمان

ریزی کند. مدیرکل دفتر برنامهشفاف نشان نداده است که سرمایش مرکزی انرژی کمتری از کولرگازی مصرف می

شده برق و انرژی مالک یک شرکت بازرگانی واردکننده و خدمات پس از فروش سرمایش مرکزی است. )مورد بیان

 
ً
 مثال است و در دنیای واقعی رخ نداده است( صرفا

 

های تعارض منافع شیوع بیشتری نسبت به دیگری دارند، با در نظر درنهایت الزم به ذکر است که برخی از موقعیت

ه ساالری کشورها تا چه میزان توسعه یافتگرفتن اینکه بافت اداری، اجتماعی و سیاسی هر کشور متفاوت بوده و دیوان

تواند متفاوت باشد. برای مثال کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه شده در باال میهمیت مصادیق اشارهاست، ا

های اشتغال عنوان یکی از زیرمجموعهاقتصادی از اوایل قرن بیست و یکم بر هدایا و مشاغل فرعی )مضاعف(، به

ایران نیز بررسی اولویت هرکدام از این  (. یکی از اقدامات ضروری درOECD,2003اند )زمان، متمرکز شدههم

گذاری منابع اصلی داری، مشارکت و سرمایهحال بر اساس همان گزارش سهامهای تعارض منافع است. بااینموقعیت

 ایجاد تعارض منافع معرفی شده است. 

 انواع تعارض منافع

ع تعارض منافع نیز اشاره کرد. نیانچاما و آسبورن به انوا توانیشده در باال متعارض منافع اشاره یهاتیعالوه بر موقع

عنوان مزایا را به-نقش و نقش-نقش، کاربر-مزایا، نقش-کاربر، مزایا-ای پنج نوع تعارض کاربربندی( در طبقه1111)

 کند. انواع تعارض منافع معرفی می

همراه یکدیگر انجام دهد؛ این مورد در سطح عنوان نتوانند یک وظیفه را به هیچکاربر: زمانی که دو کاربر به-کاربر

، پاسخگویی شودیمتعدد داده م یها. در اکثر موارد زمانی که وظایف یکسان به سازماندهدیسازمانی بسیار رخ م

متولی آلودگی هوا در اکثر کشورها درگیر چنین نوعی  یها. موقعیت دستگاهردیگیطورجدی تحت تأثیر قرار مها بهآن

 . 0از تعارض منافع است

                                                           

های متولی به نحوی است که خود را مسئول ها در مورد موضوع آلودگی هوا، تعادل مطلوب دستگاه. بر اساس نظریه بازی0

هایی برای حل مسئله آلودگی هوا دریافت ها عالوه بر اینکه بودجهوضعیت موجود نداند. در چنین شرایطی این دستگاه

 دانند.گاه واکنش جدی در برابر آلودگی هوا نداشته و خود را پاسخگو نمیکنند، اما هیچیم
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 هد. این دعنوان نتوانند در کنار یکدیگر قرار گیرند این تعارض رخ میهیچزمانی که دو نقش بهنقش: -نقش

ور، ظر و منظدهد که دو نقش مختلف به یک کاربر یا گروه داده شود. تعارضاتی از نوع ناتعارض زمانی معنا می

 گیرد. گذار و مجری و غیره در این نوع تعارض منافع قرار میقاعده

 دهدعنوان نتوانند در کنار یکدیگر قرار گیرند این تعارض رخ میهیچزمانی که دو مزیت بهمزایا: -1مزایا .

 باشند. زمان نباید در یک نقش و یا یک کاربر وجود داشته صورت همدیگر برخی مزایا بهعبارتبه

 ورت صتواند بهدر شرایطی که یک نقش نباید به کاربری خاص سپرده شود. این تعارض مینقش: -کاربر

یافته باشد. یعنی یک کاربر در هیچ شرایطی نباید مسئولیت نقشی خاص را بر عهده بگیرد، یا موردی یا تعمیم

رای مثال نقش مدیریت بانک مرکزی نباید تواند آن نقش را بر عهده بگیرد. بآنکه تنها در شرایطی خاص نمی

 در اختیار کاربری قرار بگیرد که اطرافیان نزدیک وی سهامدار یا دارای مقام بلندپایه در یک بانک تجاری است. 

 شود، برای مثال اعضایها در کنار یکدیگر به تعارض منافع منظر می: تجمیع برخی مزایا و نقشنقش-مزایا 

 نمایندگی از اعضای مجلس را داشته باشند.  دولت نباید اجازه سلب

 وتعارض منافع فردی دیگری از انواع تعارض منافع وجود دارد.  یهایبندشده در باال دستهعالوه بر موارد اشاره

ازجمله انواع مختلف تعارض  یافتهتعمیم یاغیرنهادی، تعارض منافع موردی  یاسازمانی، تعارض منافع نهادی 

 منافع است. 

 شود با تعارضشده در بخش قبل میهای مطرحزمانی که یک فرد دچار یکی از موقعیتعارض منافع فردی: ت 

 منافع فردی مواجه هستیم. 

  :ها و مصادیق تعارض زمانی که به جای فرد، یک سازمان یا دستگاه دچار موقعیتتعارض منافع سازمانی

 شود. منافع می

  :ا درهرصورت بازتولیدکننده تعارض منافع هستند، نمایندگان مجلس هبرخی موقعیتتعارض منافع نهادی

ی یا های سیاسشوند. بنابراین انگیزهها و فرایندهای حاکم بر آن ناگزیر دچار تعارض منافع میبه دلیل روش

زمان ناشی نشده باشد و بر یک شغل حمل ای، تعارض درآمد و وظیفه، تعارض وظایف )که از مشاغل هممنطقه

 شد( و غیره ازجمله این موارد است. با

  :های ناشی از توان از آن تعارض جلوگیری کرد، تعارضبا تغییر شخص میتعارض منافع غیرنهادی

 داری و مالکیت و غیره ازجمله این موارد است. خویشاوندی، سهام

  :ی اند در شرایط خاصتوکل شغل یا وظیفه در موقعیت تعارض منافع نیست، اما فرد میتعارض منافع موردی

 در این موقعیت قرار گیرد، همچون دادگاهی که یکی از طرفین دعوا از دوستان قاضی باشد. 

 کامل  صورتکل موضوع شغل در صورت عدم انطباق با قوانین تعارض منافع، بهیافته: تعارض منافع تعمیم

خارج از شهرداری مهندس ناظر یا گیرد، همچون مهندس شاغل در شهرداری که در در تعارض منافع قرار می

 طراح هم هست. 

                                                           
 شود.های یک نقش به آن اعطا می. منظور از مزایا در اینجا اختیارات سازمانی است که در برابر مسئولیت0
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 هامصادیق تعارض منافع در سازمان شناساییهای روش

 روشن است، اما در دنیای عمل کشف مصادیق تعارض منافع صورت نظری موقعیتهرچند به
ً
های تعارض منافع تقریبا

ها با استفاده از ابزار مصاحبه و تحلیل های متعدد است. اکثر پژوهشنیازمند صرف انرژی زیاد و استفاده از روش

؛ معماری بیرق، 1311پردازند )شفافیت برای ایران، ها میتماتیک به شناسایی مصادیق تعارض منافع در سازمان

کار اختصاصی یا توان راه(، اما این ابزار گردآوری و تحلیل را نمی1311؛ مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، 1311

 تعارض ترین شیوه مطالعه و کشفآید اصلیحال به نظر میحتی مناسب شناسایی مصادیق تعارض منافع دانست. بااین

از ابزار  دیگر اگرچه پژوهشگرانعبارتشود. بهها از طریق نظریه سیستم و تحلیل سیستمی محقق میمنافع در دستگاه

کنند. اما بستر نظری آن مبتنی بر تحلیل سیستمی تحلیل مضمون برای کشف مصادیق تعارض منافع استفاده می

 است. 

 تحلیل سیستمی
ها استفاده از تحلیل سیستمی است. در این روش های تعارض منافع در دستگاهترین روش برای رسیدن به گلوگاهمهم

اید های مورد تحلیل بگیرد. در تحلیل سیستمی مجموعهها مورد بررسی قرار میها، کل واحد و روابط بین آنزیرسیستم

ص و تعارض منافع ها و روابط مشخهماهنگ با هدف سیستم قرار گیرند. بر این اساس شناخت هدف دستگاه، نقش

 گیرد. ها و کارگزاران با رسالت سازمان مورد ارزیابی قرار میاین زیرسیستم

 برای اجرای مأموریت ها و دستگاهنظریه کلیت در درک ما از تعارض منافع دارای اهمیت حیاتی است. سازمان
ً
ها معموال

ها و روابطشان با یکدیگر این زیرسیستمکنند، عدم توجه در چینش های متعددی را تأسیس میخود، زیرسیستم

ورت کل مورد صسیستم به»گیری موقعیت تعارض منافع است. بنابراین نکته مهم آن است که ترین دلیل شکلاصلی

 ( 1311)امیرکبیری، « ایجاد کنند.« 0نیروزائیهم»ای باشد که بتواند گونهها بهبررسی قرار گرفته و تشکیل زیرسیستم

گیری تعارض منافع را شناسایی و حتی های در خطر شکلتوان بسیاری از موقعیتظریه سیستمی میبر مبنای ن

اه های مستعد تعارض منافع است. هر جایگبینی کرد. برای مثال شغل یا وظیفه فرعی )مضاعف(، یکی از موقعیتپیش

مضاعف( به مأموریت اصلی اضافه شود، طورمعمول یک مأموریت رسمی دارد، هرگاه وظیفه و مأموریت فرعی )اداری به

گیری تعارض منافع ساختاری وجود دارد. بر همین مبنا هرگاه شغل فرعی )مضاعف( بر شغل اصلی اضافه امکان شکل

 (. OECD,2003شود، متصدی آن پست امکان بالقوه تعارض منافع خواهد داشت )

ای تعارض منافع حائز اهمیت است. درواقع ذینفعان خارج هعالوه بر این رابطه سازمان و محیط نیز برای کشف گلوگاه

های بازرگانی گیری موقعیت متعارض تأثیرگذار هستند. برای مثال ارتباط وزارت بهداشت با شرکتاز سازمان نیز بر شکل

ان ساده بهای تعارض منافع این بخش شناسایی شود. به زحوزه تجهیزات پزشکی باید مورد ارزیابی قرار گیرد تا مصداق

هایی دارد، عنوان یک سیستم قابل شناسایی باشد که در درون خود زیرسیستماگر مجموعه وزارت بهداشت به

 های نظام سالمت و درمان است. حال وزارت بهداشت خود یکی از زیرسیستمدرعین

                                                           
1.Synergy 
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ه از آن در برای استفاد تحلیل سیستمی بیش از آنکه یک نظریه یا روش باشد، نوعی نگاه یا رویکرد است. بنابراین
های مختلف هستیم. مطالعه اسنادی مقررات و اسناد باالدستی و موضوع تعارض منافع نیازمند استفاده از روش

های پژوهی، موردپژوهی، مصاحبههای کیفی همچون روایتها، تحلیل شبکه و استفاده از انواع روشدستورالعمل
مند آن کمک خواهد کرد. ی هستند که ما را در کسب اطالعات و تحلیل نظامهایهای متمرکز ازجمله روشعمیق، گروه

ها در بارور موضوع در سایر کشورها یا دستگاه« تجربی»درنهایت باید اشاره کرد، مطالعه تطبیقی و استفاده از ادبیات 
 توجه است. گفته و جهت دادن به آن قابلهای پیشکردن روش

 مطالعات تطبیقی
 یکسان است و برای این اهداف دستگاهوظایف دولتاهداف و 

ً
اند. های مشابهی تأسیس کردهها در تمام کشورها تقریبا

فرایند و  اند، کاربرد بسیاری در بهبودهایی که برای نیل به هدفی واحد تأسیس شدهبنابراین مطالعه تطبیقی دستگاه
نافع نیز ادبیات نظری و تجربی فراوانی تولید شده است که های منجر به تعارض مرفع موقعیت نةیها دارد. درزمروش

ها بسیار مفید خواهد بود. بنابراین بخشی از ها برای جهت دادن به چارچوب عمل و استفاده از سایر روشمطالعه آن
 ست. شده در سایر کشورها اروش تعیین مصادیق تعارض منافع استفاده از ادبیات موجود و شناسایی مصادیق شناخته

 تحلیل شبکه
ره که در ها و غیعنوان شرکت، اداره، اداره کل، دفتر، نمایندگیها بهدرک و آگاهی نسبت به ارتباطات افراد و زیرسیستم

شود، امکان ایجاد نگاهی فراگیر به ارتباطات حاکم بر یک شبکه معرفی می« 0گره»عنوان اصطالحات تحلیل شبکه به
توان دو نوع گره خودی و دیگری هستند. درواقع در زبان تحلیل تعارض منافع می« 3آلتر»و « 1اگو»آورد. را فراهم می

گونه بیان کرد که برای شناخت وضعیت تعارض منافع در هر جایگاه شغلی یا سازمان، آن جایگاه شغلی یا سازمان این
 کنیم. تعریف می« آلتر»هایی که مرتبط با آن هستند را و سایر گره« اگو»عنوان به

نامند. می« 1لبه»شود که آن را گویند. هر پیوند شامل دو گره میمی« 1پیوند»ها را در زبان تحلیل شبکه ارتباط بین گره
ها توان در روابط معامالتی، ارتباطی، نفوذ مرزی )پیوند میان گرهها قابل تمایز هستند را میانواع ارتباطی که در شبکه

مدیره هستند(، روابط عاطفی، زمان عضو چند هیئتها که بعضی هممدیره شرکتهیئت های مشترک مثلبا عضویت
مانع وابزاری، اقتدار، نسبی و خویشاوندی و غیره خالصه کرد. البته بدیهی است که این انواع روابط و پیوند جامع

 ی کرد. های حاضر در یک شبکه شناسایتوان انواع دیگری از روابط را بین گرهنیستند و می
تنهایی(، سطح دوگان )دو کنشگر و پیوندهای ها بهتوان سطح کنشگر )گرهواحد و سطح تحلیل در تحلیل شبکه می

گروهی از کنشگران ها(، سطح زیرمجموعه )شامل خردهگان )سه کنشگر و پیوندهای میان آنها(، سهاحتمالی میان آن
های معینی از کنشگران و رابطه یا روابط )شامل مجموعه یا مجموعه ها(، سطح شبکهو همه پیوندهای احتمالی میان آن

                                                           
1.Node 

2.Ego 

3.Alter 

4.Ties 
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های عمده استفاده از تحلیل شبکه آن است که در این نوع تحلیل شکل و ها( باشد. یکی از مزیتشده میان آنتعریف
تعارض  ضعیتها و صفات کنشگران، بنابراین در تحلیل وها بیشتر مورد نظر است تا ویژگیمحتوای رابطه بین گره

 های ذاتی یا غیر ذاتی عامل. شود نه ویژگیمنافع، نوع ارتباط میان دو گره پراهمیت می
ها در نظام شبکه، موقعیت کنشگران در ارتباط با کل نظام ها با سایر گرهطورکلی در تحلیل شبکه ارتباط بین گرهبه

واع گیرد. باید اشاره کرد، باوجوداینکه انیل قرار میای با ساخت کل نظام شبکه مورد تحلشبکه، تحلیل آرایش رابطه
های گرافیک برای مقصود درک های جبری و آماری برای تحلیل شبکه وجود دارد، اما استفاده از تکنیکروش

 (. 1313شود )چلبی، های با تعارض منافع بهترین شیوه محسوب میموقعیت

 هانظریه بازی
گیری بازیگران در شرایط مختلف است. جذاب و نوین در مطالعه نحوه رفتار و تصمیمهای ها یکی از شیوهنظریه بازی

گیری یمبینی رفتار و تصمفرد بازیگران به تحلیل و پیشهای منحصربهاین نظریه با بررسی، قواعد، شرایط و ویژگی
. بررسی تعامل یا تعارض منافع استها، های مورد تحلیل در نظریه بازیترین مؤلفهپردازد. یکی از اصلیبازیگران می

های مختلف با حضور کنشگران متعدد و قواعد حاکم بر آن به بر اساس این نظریه رفتار و تصمیم کنشگران در محیط
با  تواند مطابقبندی چندین نفر است و خروجی نهایی میرسد که ناشی از تعامالت، تمایالت و اولویتنتایجی می

 کند، سناریوها و تصمیماتراد نباشد. بررسی رفتار کنشگران بر اساس این رویکرد کمک میکدام از افخواست هیچ
 (. 1311دلی، شود )عبهای سیاستی منجر میبینی به ارائه توصیهبینی شود. این پیشافراد در یک فضا تحلیل و پیش

ها و مدل حال در ایران از نظریه بازیود. بااینشیافته آن استفاده میها از نظریه گراف و انواع توسعهدر ذیل نظریه بازی
ود )برای شهای متفاوت بر اساس منافع، تمایالت و غیره استفاده میگراف حل مناقشه برای تحلیل تضاد منافع گروه

؛ خرمی و 1313؛ صفایی و ملک محمدی، 1315محمدی و صفایی، ؛ شیخ1311مثال ر.  ک: فالحتی و همکاران، 
توان برای تحلیل، شناسایی و های متفاوت آن میاست که از نظریه گراف و مدل ی(. این درحال1314محمدی، شیخ

 های مختلف استفاده کرد. مدیریت تعارض منافع در سازمان
تفصیل نحوه استفاده از مدل به« مدل گراف نقش و تعارض منافع»( در مقاله خود با عنوان 1111نیانچاما و آسبورن )

 های آتی گزارشاند. در بخشهای آن را ارائه کردهای شناسایی تعارض منافع را عنوان و حتی الگوریتمگراف نقش بر 
 گیرد. تفصیل این شیوه مورد بحث قرار میبه

 مطالعات اسنادی
های دچار تعارض منافع بدون توجه به اهداف دستگاه و جایگاه آن طور که در ابتدا بیان شد، درک موقعیتهمان

طرفانه و بدون تبعیض وظایف و انجام بی»غیرممکن خواهد بود. چنانچه در تعریف تعارض منافع نیز ذکر شده است، 
تعارض است. بنابراین قبل از پرداختن به موضوع های با منافع مهدف نهایی تشخیص موقعیت« اختیارات قانونی

کم های حاتعارض منافع مطالعه دقیق چارت سازمانی، قوانین و مقررات باالدستی حاکم در دستگاه، فرایندها و روش
ض منافع های تعاربر دستگاه حائز اهمیت است. از طرف دیگر هرچند تحلیل سیستمی یا تحلیل شبکه برخی گلوگاه

 تعداد زیادی از این گلوگاهرا تشخیص د
ً
های پیشینی بسته شده است. ها با استفاده از محدودیتهد، اما احتماال
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حاکم بر  هایهای داخلی دستگاه یکی از ضرورتبنابراین اشراف کامل بر اسناد باالدستی و همچنین فرایندها و شیوه
 های با منافع متعارض است. تحلیل موقعیت

 های کیفیروش
ها از طریق تحلیل اسناد و مقررات که شامل هایی هستند. این دادهشده در باال نیازمند دادههای مطرحاز روش هرکدام

 هیچ پروها هست و همچنین گفتگوهای مستمر با کنشگران در دستگاه به دست میروابط رسمی گره
ً
ژه آید. تقریبا

های توان متصور بود. استفاده از تکنیککیفی نمیهای تعیین مصادیق تعارض منافعی را بدون استفاده از روش

های کیفی هستند، عالوه بر این مطالعات موردی کمک های متمرکز و غیره ازجمله این روشمصاحبه عمیق، گروه

ن ها یکی از ایداده در داخل سازمانشایانی به تبیین و تعیین تعارض منافع خواهد کرد. مطالعه موردی فسادهای رخ

صورت ُخرد امکان کشف بسیاری از مصادیق ست. همچنین برای مثال مطالعه موردی بر یک بیمارستان بهموارد ا

ها با توجه به ماهیت خود بسیار متنوع سازد. این بخش از روشتعارض منافع در ساختار نظام سالمت کشور را محقق می

 کننده دارد. است و خالقیت در آن نقش تعیین

 شناسایی مصادیق تعارض منافع برای چارچوب اجرایی

یف کنند کشورها به دنبال تعرطورکلی پیشنهاد میها و راهنماهای منتشرشده درباره تعارض منافع بهنامهاگرچه دست

های الزم برای جلوگیری و حل تعارض منافع در آن وجود داشته ها و راهنماییهایی باشند که دستورالعملموقعیت

(. بنابراین OECD, 2003ارد مسئولیت اصلی معرفی تعارض منافع بر عهده خود اشخاص است )باشد، اما در اغلب مو

های در خطر نیازمند تعریف قانونی عمومی مدیریت تعارض منافع در دستگاه اداری کشور عالوه بر شناسایی موقعیت

 است که تمام کارکنان دولت موظف به اعالم موقعیت تعارض منافع باشند. 

 نامه اقدامطراحی بر 
ها مبتنی بر یک مطالعه مقدماتی و طراحی برنامه اقدام بر اساس آن است. در مطالعه ارزیابی تعارض منافع در دستگاه

ل های متداوهای مشابه در داخل و یا خارج از کشور گلوگاهاولیه مبتنی بر ادبیات موجود و ساختار سازمانی دستگاه

 گیرد. ی قرار میتعارض منافع در دستگاه مورد واکاو

های تواند حاصل مرور ساختار دستگاه مورد بررسی و نیز مصاحبهدر اقدام دوم از طریق ارزیابی سریع دستگاه که می

ت های الزم جهت بررسی لیسنامهمقدماتی با افراد مطلع یا کارگاهی متشکل از مطلعین باشد، قوانین، مقررات، آیین

شود. یک استخراج می« 0تصویر کلی»سمی و غیررسمی داخل دستگاه برای ترسیم شود. همچنین ساختار اولیه ر می

 نفعان نشود، کمک کند. سازی ذیارزیابی سریع مناسب باید به راهبر در تعریف یک استراتژی که باعث حساس

                                                           

1.Big Picture 
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 OECD, 2005اقتباس از  -هافرایند شناسایی مصادیق تعارض منافع در دستگاه -1شکل 
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 تعریف و اهداف دستگاه

طور شفاف مشخص شود تا بر اساس آن بتوان تعارض منافع را تشخیص در این بخش باید مأموریت سازمان و ساختار به

 هایی برای سؤاالت زیر باشد: داد. این بخش باید حاوی پاسخ

  مأموریت سازمان چیست؟ 

تعارض هر نوع منفعت در یک سازمان باید با هدف اصلی سازمان که مأموریتش است تبیین شود، برای مثال مأموریت 

مهندسی اعتالی مهندسی ساختمان است، هر نوع منفعتی که متعارض با اعتالی این هدف باشد، باید سازمان نظام

 رفع تعارض شود. 

 های درون سازمان چیست؟ مأموریت هر یک از جایگاه 

ها و وظایف آنان است که تعارض منافع را شکل ها دچار تعارض منافع شوند، چینش جایگاهبیش از آنکه سازمان

 ها حامل وظایف متعارض یا عامالن متعارض با منافع جایگاه نباشند. دهد، بنابراین باید دید جایگاهمی

 ظایفی را بر عهده دارد؟ رابطه این وظایف با یکدیگر چیست؟ هر جایگاه چه و 

های سازمانی حامل وظایف متعدد هستند، رابطه این وظایف با یکدیگر باید صورت متداول بسیاری از جایگاهبه

 شوند. نامیده می 0مشخص شوند. در ادبیات تعارض منافع این مشاغل فرعی یا اضافی

 شود؟ ریت چگونه تحصیل میمنابع الزم برای انجام مأمو 

های تعارض، تعارض وظیفه و درآمد است. اگر مأموریت وزارت دارترین موقعیتترین و دامنهیکی از بزرگ

وپرورش، آموزش رایگان کودکان باشد، آنگاه موظف کردن این وزارتخانه به درآمدزایی نقض غرض و ایجاد کننده آموزش

 موقعیت تعارض منافع است. 

  اند؟ ها قائل شدههایی برای جایگاهها چه محدودیتنامهو آیینمقررات 

 دیاگرام بازیگران و ذینفعان مرتبط

های تعیین مصادیق تعارض منافع، تحلیل سیستمی است. ترین روشتر گفته شد، یکی از عمدهطور که پیشهمان

پوشانی تخصص، افع را از طریق همهای تعارض منصورت تفصیلی موقعیتها و ذینفعان آن بهدیاگرام دستگاه

 سازد. در این دیاگرام باید اجزای زیر مشخص باشند. روابطشان و مسیر منابع مشخص می

  :شود. در موضوع حساب واحد در بسیاری از موارد یک وظیفه از طریق شراکت اجزای مختلف محقق میشرکا

 شوند. ناخته میعنوان شریک شداری کل کشور بهخزانه، بانک مرکزی و خزانه

 های تابعه، یا از طریقهر دستگاه اجرایی برای انجام وظایف خود از طریق مناقصه، شرکتکنندگان: تأمین 

های پزشکی، های تولیدکننده دارو و دستگاهکند. شرکتتنظیم بازار لوازم ارائه خدمات خود را تأمین می

 کنندگان زنجیره بهداشت هستند. تأمین

                                                           

1. Additional ancillary employment 
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 های دولتی برای ارائه خدمات مختلف خود به جامعه از کارگزاران وابسته یا بخش خصوصی ستگاه: دکارگزاران

 ها و مؤسسات عالی کارگزاران وزارت علوم در ایران هستند. کنند. برای مثال دانشگاهاستفاده می

  :همیت یان حائز اها با این مشترهر خدمتی یک ذینفع نهایی یا مشتری دارد. نحوه ارتباط دستگاهمشتریان

 ها و وزارت راه و شهرسازی هستند. است. صاحبان صنعت ساختمان یکی از مشتریان شهرداری

  :ها برای اجرای شود، اما دستگاهطور مشخص به یک یا دو سازمان سپرده میهرچند هر مأموریت بههمکاران

عی همکار وزارت تعاون، کار و رفاه های متنوکنند. وزارتخانهمأموریت خود از همکاری سایرین استفاده می

 اجتماعی برای مأموریت ایجاد اشتغال هستند. 

 های دولتی به دنبال رقابت نیستند، اما همواره بخش خصوصی رقیب دولت در افزایش : هرچند سازمانرقبا

ها رقبای بهای خصوصی و مطها با رقبایشان باید مدنظر باشد. بیمارستانسهم بازار خود است. روابط دستگاه

 های دولتی هستند. بیمارستان

 ل گذارند، شورای پوها تأثیر میگذاران متنوعی بر دستگاهعالوه بر مجلس شورای اسالمی، قاعدهگذار: قاعده

 ها(. کننده دستورالعملها )در نقش تهیهوبودجه، وزارتخانهو اعتبار، هیئت دولت، سازمان برنامه

 های ناظر همچون قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان روابط دستگاه با سازمانهای ناظر: سازمان

 عدالت اداری، مجلس شورای اسالمی و غیره باید مورد ارزیابی قرار گیرد. 

 مطالعه روابط بین دستگاهی )سازمان و محیط خارجی( 

های شده به مؤلفهح روابط هرکدام از اجزای مطرحشده در باال باید در تشریپس از ترسیم دیاگرام روابط اجزای مطرح

بازیگران، هدف، وظیفه، منابع و روابط اجتماعی توجه کرد تا بتوان نیازها، حقوق و ظرفیت بازیگران )کسانی که 

توان با استفاده از سؤاالت زیر به فهم (. میGiorgini et all, 2006گیرند( توجه کرد )های شغلی را میجایگاه

 های تعارض منافع پرداخت: تموقعی

  منافع هرکدام از اجزای دیاگرام چیست؟ 

  روابط هرکدام از این اجزا به چه شکل است؟ 

غیراز همکاران و شرکا( روابط دوستانه و نزدیک برقرار کنند، شده )بهصورت معمول اگر هرکدام از اجزای مطرحبه

 کند. احتمال شکل گرفتن تعارض منافع یا فساد را مطرح می

 ها وجود دارد؟ ها( مشترک در سازمانزمان نقشآیا عامل )متصدی هم 

 هایی برای جلوگیری از ها وجود دارد کدام است و آیا محدودیتتگاهزمان در دسطور هممنافع متضاد که به

 شدن آن به تعارض منافع وجود دارد؟ تبدیل

 دهد: مثال زیر نحوه شناسایی تعارض منافع بالقوه از طریق ترسیم دیاگرام و مبتنی بر تحلیل سیستمی را نشان می
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 Giorgini et all, 2006ستمی برای شناسایی مصادیق تعارض منافع، منبع: استفاده از تحلیل سی -2شکل 

 

شده در باال که وضعیت دو موقعیت شغلی کارگزار خدمات فناوری اطالعات و مسئول فناوری اطالعات دیاگرام ترسیم

ارد. ارض منافع را دهای تعخوبی ظرفیت شناسایی موقعیتدهد، بهیک سازمان دولتی )یا هر سازمان دیگر( را نشان می

برای شناسایی مصادیق تعارض منافع بر اساس دیاگرام باال الزم است روابط هر سطح با یکدیگر و همچنین روابط هر 

 سطح با سطوح دیگر مورد ارزیابی قرار گیرد. 

، ه زیردهد که در جایگاه شغلی مسئول ارشد فناوری اطالعات تعارض منافع بالقوبررسی دیاگرام باال نشان می

 کننده برای آن وضع شود: شناسایی است و باید مقررات تنظیمقابل

 مسئول فناوری اطالعات صاحب کارگزاری خدمات فناوری اطالعات باشد؛  -

 مسئول کارگزاری نسبت فامیلی یا دوستی با مسئول فناوری اطالعات داشته باشد؛  -

 مسئول فناوری اطالعات در کارگزاری صاحب سهام باشد؛  -

شده و مسئول ارشد فناوری اطالعات وجود داشته بت فامیلی یا دوستی در میان کارمندان استخدامنس -

 باشد. 

 1استفاده از مدل گراِف نقش

تواند می هاتر بیان شد، استفاده از مدل گراِف نقش برای شناسایی مصادیق تعارض منافع در سازمانهمچنان که پیش

ا، مزایا و کاربران هتر )که در آن نقشبسیار کارآمد باشد. برای شناسایی تعارض منافع در یک دستگاه یا یک سیستم کلی

 م شود. متعددی وجود دارد(، باید مدل گراف نقش ترسی

شود( ها اعطا میها به نقشها، مزایا )یا اختیاراتی که در قبال مسئولیتسه رکن اصلی مدل گراف نقش عبارت از نقش

 دهد. ( این ارکان را نشان می3گیرند، است. تصویر شماره )ها قرار میها( که در مقام اجرای نقشو کاربران )افراد و گروه

                                                           

 است.« مدل گراف نقش و تعارض منافع»( با عنوان 1111ای از این بخش اقتباس از مقاله نیانچاما و آسبورن ). بخش عمده0
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 دهنده گراِف نقشاجزای تشکیل -3شکل 

 

ها، کاربران و اختیارات آنان وضعیت تعارض منافع ( نیز مشخص است، تعامالت نقش3طور که از تصویر شماره )همان
 -نقش، نقش -نقش، نقش-کاربر، کاربر-کند. در بخش اول این گزارش پنج نوع تعارض منافع کاربررا مشخص می

دیگر در مدل گراِف نقش سه جزء نقش، کاربری که آن نقش را عبارتدیگر تفکیک شدند. بهمجوز از یک -مجوز و مجوز
ها و کاربران تعیین و با بررسی رابطه این اجزا با گیرد و اختیاراتی که آن نقش دارد، در تعامل با سایر نقشبر عهده می

 ا خیر. شود که آیا ما با وضعیت تعارض منافع مواجه هستیم ییکدیگر مشخص می
طور که از نام این مدل نیز مشخص است، پایه اصلی تحلیل در این مدل بر اساس نقش است. برای شناسایی همان

تواند شود. برای مثال یک سازمان میتعارض منافع در یک سازمان یا سیستم، تمام مزایای )اختیارات( آن لیست می
شده در آن سازمان بر اساس میزان اختیارات از های تعریفقشاختیار سازمانی داشته باشد. آنگاه ن 11طورکلی به

شد نیز های ار هایی که امتیازات آنان در اختیار نقششود. نکته مهم آن است که نقشکمترین به بیشترین مرتب می
نقش  رشود. باالترین مزایا در اختیار نقش بیشینه و کمترین مزایا در اختیاهست، در ذیل آن نقش ارشد تعریف می

 . 0گیردکمینه قرار می

                                                           

.0 Maxrole  وMinrole عنوان مزایای نقش بیشینه قرار دو نقش مجازی هستند. تمام امتیازات موجود در سازمان یا سیستم به

 گیرد.عنوان نقشی که کمترین اختیارات را دارد در ذیل مدل گراِف نقش قرار میگیرد و نقش کمینه بهمی
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 مدل گراف نقش در یک سازمان تخیلی -4شکل 

 

و مزایای  ها، کاربرانشده در باال میان تمام نقشگانه اشارههای پنجتوجه آنکه در تحلیلی زوجی باید تعارضنکته قابل

توان تعارض منافع موجود در در تحلیل زوجی، می حاضر در مدل شناسایی شوند. پس از شناسایی این تعارضات

تر را شناسایی و مدیریت کرد. برای مثال امکان دارد در تحلیل زوجی مزایا و نقش دچار تعارض منافع سیستم پیچیده

شناسایی شوند و از یکدیگر تفکیک شوند، اما در مدل گراِف نقش مشخص شود این مزایا و نقش مختلف از طریق یک 

 شد به یکدیگر مرتبط هستند. نقش ار 

وپرورش برای مثال فرض کنید نقش بازرسی مدارس غیردولتی به خاطر تعارض منافع، اختیار دریافت درآمدهای آموزش

ل ها در ذیاز محل مدارس غیردولتی را ندارد و این امتیاز در اختیار نقش دیگری قرار گرفته است؛ اما هر دوی این نقش

دیرکل قرار داشته باشد. در چنین شرایطی اگرچه نقش اداره بازرسی و نقش اداره درآمد دچار یک نقش تحت عنوان م

ها و مزایای متعارض را یکجا در اختیار دارد و بنابراین دچار تعارض تعارض منافع نیستند، اما مدیرکل این مجموعه نقش

 منافع است. 
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 طور که از نمایدهد. همانمزایای در اختیار آن را نشان میهای مختلف یک سازمان تخیلی و نمای شماتیک باال نقش

های وصول توان پیدا کرد. ابتدا آنکه اگرچه نقششماتیک باال مشخص است، دو نوع تعارض در ساختار سازمانی باال می

، اما این دو اندتوانند در کنار یکدیگر قرار گیرند، از همدیگر متمایز شدههایی که نمیعنوان نقشو بررسی شکایات به

ای که درآمدهای کنند )مدیر ادارهرسند و تعارض منافع ایجاد مینقش در نقش ارشد مدیر اداره درآمد به یکدیگر می

کند، همان اداره مسئول رسیدگی به شکایت مدارس نسبت به حسابرسی و وصول مدارس غیردولتی را وصول می

 دهد. اگرچهمیان دو نقش مدیر اداره بازرسی و مدیر اداره درآمد نشان میاست(. از طرف دیگر مدل باال تعارض منافعی 

ها در طور که مشخص است، مزایای این نقشاند، اما هماندو گروه نقش بازرسی و درآمد در دو اداره مجزا قرار گرفته

را افزایش دهد، خود نقش مدیرکل مدارس غیردولتی تجمیع شده است، یعنی مدیرکلی که باید درآمد اداره کل خود 

 مسئول بازرسی از مدارس نیز است )یعنی امکان دارد درگیر تعارض درآمد و وظیفه شود(. 

 یک ساختار سازمانی را مورد تحلیل قرار داده است و اجزای دیگر سیستم مثل مدارس غیردولتی را وارد 
ً
مدل باال صرفا

شود. شود، آنگاه برخی تعارضات احتمالی دیگر مشخص میمدل نکرده است، اگر این نقش نیز وارد مدل گراِف نقش 

امتیازی مدرسه غیردولتی در کنار یکدیگر جمع شوند. این موضوع در برای مثال نباید دو نقش حسابداری و صاحب

 های دیگری همچون مدیر اداره بازرسی، مأمور کنترل، بازرس و غیره نیز وجود دارد. مورد نقش

( کاربر یک هاییکند چه کسانی )با چه ویژگیکند. یعنی مشخص میاال کاربران را نیز وارد خود میتر بیافتهمدل توسعه

نقش خاص است و آیا میان آن کاربر و نقش تعارض وجود دارد یا خیر. برای مثال حتی اگر کاربران دو نقش 

نقش دارای تعارض منافع در یک امتیازی مدارس غیردولتی و بازرس مدارس غیردولتی یکی نباشند )یعنی دو صاحب

 امتیاز مدرسه داشته باشد، آنگاهفرد جمع نشده باشد(، اما کاربر نقش بازرس نسبت فامیلی با کاربر نقش صاحب

 گیرد. تعارض منافع شکل می

وه بر تواند مورد بررسی قرار گیرد، برای مثال اگر نقش بازرس عالها نیز میعالوه بر این امتیازات )اختیارات( نقش

امتیازان مدارس غیردولتی را نیز داشته باشد، آنگاه موقعیت اختیارات بازرسی مدارس، اختیار دریافت هدیه از صاحب

 گیرد. تعارض منافع شکل می

طور صورت غیرماشینی و توسط پژوهشگران انجام شود، اما دقت آن بهتواند بهنکته مهم آنکه مدل گراِف نقش اگرچه می

شماری وجود دارند(، بنابراین استفاده از گراِف ها، مزایا و کاربران بیآید )در دنیای واقعی نقشایین میمعناداری پ

 شود. صورت ماشینی و توسط کامپیوتر انجام میطور متداول بهنقش به
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 یبندجمع

عمومی  یهاممکن برای شناسایی مصادیق تعارض منافع در دستگاه یهاطورکلی به دنبال تشریح روشاین گزارش به

ف مربوط به تعریف تعارض منافع برطرف شود. تعری یهابود. در ابتدای گزارش با تعریف تعارض منافع تالش شد تا ابهام

تعارض  یاهتینسبت به تعارض منافع داشته باشیم. در ادامه موقع یتردرک شفاف کندیدقیق تعارض منافع کمک م

رض دولتی بخشی از شیوه تعا یهاصورت مختصر تشریح شد. استفاده از تجربیات سایر کشورها و دستگاهمنافع به

 . دکنیتعارض منافع فرایند کشف مصادیق تعارض منافع را آسان م یهاتیمنافع است، بنابراین شناخت موقع

 . اینپردازدیشناسایی مصادیق تعارض منافع م یشناختاز گزارش به رویکردهای تحلیلی و روش یابخش عمده

، تحلیل شبکه و غیره درک روشنی از نگاه به نظام اداری را هایرویکردهای تحلیلی شامل تحلیل سیستمی، نظریه باز

. این رویکردهای نظری عالوه بر تحول در شیوه شناسایی تعارض منافع در ایران که دهدیدر اختیار مخاطب قرار م

تعارض منافع است، امکان استفاده از ابزارهای جدیدتر و  یهاتیبر تحلیل مضمون و انطباق مضامین با موقعمبتنی 

 . کندیبرای شناسایی مصادیق تعارض منافع را فراهم م تریقو

و  دولتی یهابخش انتهایی این گزارش به طراحی برنامه اقدام برای شناسایی مصادیق تعارض منافع در دستگاه

گام برای شناسایی مصادیق تعارض منافع تهیه بهی غیردولتی پرداخت. در این بخش تالش شد راهنمایی گامعموم

همچون استفاده از مدل گراف  یتردهیچیپ یهاوهیآغاز شده و به ش هانامهنییشود. راهنمایی که از مطالعه قوانین و آ

 . پردازدینقش و غیره م
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