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خالصه مدیریتی
پیش رو با هدف ارائه چارچوبی برای شناسایی مصادیق تعارض منافع در دستگاههای دولتی و
گزارش کارشناسی ِ
عمومی غیردولتی تدوین شده است .مخاطب این گزارش مدیران ارشد اجرایی در سطوح مختلف محلی ،منطقهای و
ملی ،مسئوالن طراحی فرایند در دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی و همچنین پژوهشگران عالقهمند به حوزه
تعارض منافع است .مخاطبان با مطالعه این گزارش به شناختی نسبی درباره محورهای زیر دست خواهند یافت:
 .1مفهوم تعارض منافع؛
 .2موقعیتهای رایج تعارض منافع در دستگاههای اجرایی؛
 .3چارچوبهای تحلیلی مناسب برای مدیریت تعارض منافع؛
 .4ابزارهای قابلاستفاده برای شناسایی مصادیق تعارض منافع؛
 .5فرایند شناسایی تعارض منافع در دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی.
این گزارش در سه بخش چیستی تعارض منافع ،روش شناسایی تعارض منافع و چارچوب اجرای کار تنظیم شده است.
در بخش اول بیان شد که تعارض منافع عبارت است از «وضعیتی که در آن شخص وظیفهای بیش از یک فرد یا سازمان
را دارد ،اما نمیتواند ع دالت را نسبت به منافع واقعی یا بالقوه مغایر در هر دو طرف انجام دهد .این امر در شرایطی
اتفاق میافتد که منافع یا نگرانیهای شخصی با بهترینها برای مشتری مغایرت داشته باشد ،یا وقتیکه منافع شخصی
یک مقام دولتی مغایر با وفاداری وی به امور عمومی باشد».
عالوه بر این موقعیتهای تعارض منافع شامل تعارض درآمد و وظیفه ،تعارض وظایف ،اتحاد قاعدهگذار و مجری ،اتحاد
ناظر و منظور ،سهامداری و مالکیت ،دریافت هدیه ،انگیزههای حزبی و منطقهای ،اشتغال همزمان ،دربهای گردان،
خویشاوندی و غیره توضیح داده شد.
در بخش دوم به روشهای شناسایی تعارض منافع پرداخته شده است .محتوای اصلی این بخش شامل نحوه اعمال
تحلیل سیستمی ،نظریه بازیها ،تحلیل شبکه ،مطالعات تطبیقی و مطالعات اسنادی در برنامههای شناسایی مصادیق
تعارض منافع است .عالوه بر این اشاره شد که ابزار گردآوری اطالعات در این برنامهها مطالعات اسنادی و روشهای
کیفی است.
بخش سوم راهنمای گامبهگام شناسایی مصادیق تعارض منافع در دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی است .این
بخش گامهای شناسایی مصادیق شامل ارزیابی سریع اسنادی ،ارزیابی سریع مشارکتی ،شناسایی موقعیتهای
مشکوک ،بررسی میدانی موقعیتهای مشکوک و تهیه مصادیق تعارض منافع در دستگاه است .اساس تمام این گامها
مبتنی بر تعیین اهداف و رسالت دستگاه و سپس ترسیم دیاگرام بازیگران و ذینفعان است.
مهمترین ابزار پیشنهادشده در این بخش مدل گراف نقش است .بخش سوم تالش میکند مخاطبان را با مفهوم و نحوه
کار با مدل گراف نقش برای شناسایی مصادیق تعارض منافع آشنا کرده و این ابزار را بهعنوان شیوهای کارآمد برای
شناسایی مصادیق تعارض منافع معرفی کند.
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تعارض منافع چیست؟
در تعریف تعارض منافع میتوان از ابعاد مختلفی ورود پیدا کرد ،بااینحال در کلیترین تعریف تعارض منافع عبارت
است از همعرض شدن دو هدف با منافع متفاوت در یک شخص یا سازمان بهصورت موردی یا کلی .پیش از آنکه بگوییم
تعارض منافع چیست ،باید بگوییم تعارض منافع چه چیزی نیست! تعارض منافع ،فساد نیست .در بسیاری از
گزارشهای رسمی تعارض منافع و فساد یکیانگاری میشود .برای مثال اگر پزشکان در ازای دریافت مبلغی ،دارو یا
آزمایش غیر الزم تجویز کنند ،این موقعیت تعارض منافع نیست ،بلکه فسادی عریان است .درحالیکه اگر همین
پزشکان در ازای دریافت مبلغی بیماران خود را به سمت داروخانه یا آزمایشگاهی خاص هدایت کنند ،این موضوع تحت
عنوان «تقسیم عواید» بهعنوان تعارض منافع خوانده میشود .عالوه بر این «تبانی ارائهدهندگان خدمت» نیز با عنوان
فساد قابل پیگرد است و نمیتوان آن را جزو تعارض منافع قرار داد.
تعارض منافع موقعیتی است که فرد هر اقدامی انجام دهد ،به یکی از منافع یا وظایف خود لطمه وارد کرده است .در
واقع در شرایط تعارض منافع بهصورت اصولی امکان اتخاذ تصمیم بدون جهت برای فرد وجود ندارد .برای مثال پزشکی
که در قالب سیاستگذار بنا بر شرایط خاص کشور منابع دولتی را به سمت حوزههایی غیرپزشکی سوق میدهد اگرچه
به وظیفه سیاست گذاری خود وفادار مانده است ،اما از نظر پزشکان اقدامی خالف نقش پزشکی انجام داده است.
بااینحال ازآنجاکه در گزارشهای رسمی و قوانین ،تنها تعارض منافع شخصی /صنفی /سازمانی با منافع اجتماعی/
عمومی /ملی مدنظر است و هدف اجرای صحیح منافع ملی و عمومی است ،به ُبعد دیگر تعارض منافع توجه نمیشود.
به عبارت سادهتر تعارض منافع قرار دادن شخص در موقعیتی ناروا است .با توجه به آنچه بیان شد ،قرار گرفتن در شرایط
تعارض منافع بهصورت قطعی «سوء مدیریت» و «سوء تصمیمگیری» ایجاد خواهد کرد.
فساد نیز یک جرم عریان است که در قالب جرائم باید به آن رسیدگی شود .بر اساس این توضیحات به نظر میآید بهترین
تعریف از تعارض منافع عبارت از «وضعیتی که در آن شخص وظیفهای بیش از یک فرد یا سازمان را دارد ،اما نمیتواند
عدا لت را نسبت به منافع واقعی یا بالقوه مغایر در هر دو طرف انجام دهد .این امر در شرایطی اتفاق میافتد که منافع
یا نگرانیهای شخصی با بهترینها برای مشتری مغایرت داشته باشد ،یا وقتیکه منافع شخصی یک مقام دولتی مغایر
با وفاداری وی به امور عمومی باشد)Giorgini et all, 2006( ».
درنهایتبهعنوان یک جمعبندی بند اول ماده ( )1الیحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی تعارض منافع را
اینچنین تعریف میکند« :عبارت است از تعارض شخصی مشموالن این قانون با انجام بیطرفانه و بدون تبعیض
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وظایف و اختیارات قانونی آنها»  .آنچنانکه مشخص است ،موضوع اجرای صحیح وظایف مشموالن پستهای دولتی
است.
پیش از پرداختن به ادامه گزارش مطلوب است برخی اصطالحات به کار گرفتهشده در این مجموعه را تعریف کنیم .سه
اصالح موقعیتهای تعارض منافع ،انواع تعارض منافع و مصادیق تعارض منافع در این پژوهش بهکرات استفاده شده
است .الزم به ذکر است که منابع متعدد از اصطالحات مطرحشده در باال بهصورت شلختهای استفاده کردهاند ،بنابراین
تعاریف زیر را باید تعاریف قراردادی این گزارش در نظر گرفت.0
 موقعیتهای تعارض منافع :به شرایطی اشاره دارد که در آن تعارض منافع بهصورت بالفعل یا بالقوه شکل
میگیرد .یکی از ویژگیهای عمده موقعیتهای تعارض منافع آن است که جامعومانع نبوده و با توجه به
مطالعات و تجربیات به تعداد موقعیتهای شناختهشده تعارض منافع افزوده میشود .مطالعات کمیسیون
اروپا ،سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه و بسیاری از دانشگاههای اروپایی چنین دستهبندیهایی را
تحت عنوان موقعیت تعارض منافع مفهومسازی کردهاند.
 انواع تعارض منافع :در مقابل موقعیتهای تعارض منافع میتوان انواع تعارض منافع را بر اساس یک معیار
مشخص طبقهبندی کرد .موردی یا تعمیمیافته بودن ،مالی یا غیرمالی بودن ،فردی یا سازمانی بودن و غیره
انواع تعارض منافع هستند که بر اساس یک معیار مشخص تعارض منافع را دستهبندی میکنند .نکته مهم این
دستهبندیها آن است که بر خالف موقعیتهای تعارض منافع باید جامعومانع باشند ،یعنی تمام مصادیق
تعارض منافع را در خود جای دهند.
 مصادیق تعارض منافع :به مجموع موارد مشاهدهشده موقعیتهای تعارض منافع در سازمانها و دستگاههای
عمومی مصادیق تعارض منافع گفته میشود .برای مثال نحوه فعالیت آزمایشگاههای معتمد سازمان محیط
زیست در ایران مصداق موقعیت تعارض منافع درآمد و وظیفه است.1
موقعیتهای تعارض منافع
برای شناسایی مصادیق تعارض منافع که افراد و سازمانها را از مأموریتهای عمومی خود منحرف میکند ،آگاهی از
موقعیتهای تعارض منافع را پراهمیت میسازد .بدیهی است که موقعیتهای مطرحشده در ذیل این بخش جامعومانع
نیست .گرداوری دانش صریح و ضمنی سازمانها و افراد در شناخت این شرایط بسیار مفید خواهد بود .بااینحال
بخش عمدهای از این موقعیتها در ذیل این چارچوب تعریف میشود.3
 .0برای مطالعه بیشتر تعاریف انواع ،اشکال ،مصادیق و موقعیتهای تعارض منافع ر .ک مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه،
1311؛
 .1برای مطالعه بیشتر رکhttps://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/6564/ :
 .3موقعیتهای تعارض منافع اشارهشده در این بخش از گزارش بانک جهانی با عنوان «محدودیت و افشای تعارض منافع»
( )2113استفاده شده است که مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «تعارض منافع ،دستهبندی و مفهومشناسی» به
آن ارجاع داده است.
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تعارض درآمد و وظیفه
باید توجه داشت که بهطورمعمول کسب درآمد اولین وظیفه هر شخص و سازمانی است .درواقع خدمت به همنوع پس
از رسیدگی به منافع شخصی قابل تحصیل است .نمیتوان از فردی انتظار داشت به نفع دیگران از درآمد خود صرفنظر
کند .بنابراین اگر فرایندها و روشها شخص را در موقعیتی قرار دهد که اجرای وظیفه محوله به وی به کاهش درآمدش
بینجامد ،شخص یا سازمان در موقعیت تعارض منافع قرار گرفته است.
بودجه بیمارستانهای سازمان تأمین اجتماعی بر اساس ضریب اشغال تخت تخصیص داده میشود ،به این
معنی که بیمارستانهای با بیشترین بیمار بستریشده ،بیشترین اعتبار را در اختیار خواهند داشت .این مسئله
ً
صراحتا تعارض درآمد و وظیفه است .بر اساس مشاهدات و مصاحبهها این نوع اختصاص بودجه باعث بستری
شدن غیرضروری بیماران در بیمارستان ها شده است که در ادبیات تخصصی به درمان القایی معروف است .این
موضوع در افزایش هزینه نظام سالمت تأثیر اساسی دارد.

تعارض وظایف
هر شخص یا سازمانی بهصورت طبیعی حامل وظایف و نقشهای متعدد است .در شخصیترین حالت افراد هم در نقش
پدر ،مادر ،فرزند هستند و هم در نقش معلم ،وزیر یا وکیل .اما در شرایطی نقشهای متعدد بارشده بر یک شخص با
یکدیگر متعارض میشوند .درواقع در چنین شرایطی پاسخ به یک وظیفه ،نادیده گرفتن وظیفه دیگر قلمداد میگردد.
طبیعی است که در چنین موقعیتی هر تصمیمی که توسط شخص یا فرد گرفته میشود دچار سوگیری است.
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بهصورت توأمان هم وظیفه کاهش نابرابریها ،افزایش آسایش کارگران و رفاه
اجتماعی را بر عهده دارد و هم وظیفه تسهیل کردن شرایط کسبوکار برای رونق گرفتن آن را بر عهده دارد .این
وظایف دارای الزامات متضادی است که در کنار هم قرار گرفتن آنها به تعارض میانجامد .برای مثال کاهش
نابرابری و افزایش رفاه اجتماعی مستلزم بهبود شرایط بیمهای ،افزایش مالیاتهای بازتوزیعی و غیره است،
غیر همسو همچون معافیتهای مالیاتی ،کاهش
درحالیکه ایجاد اشتغال نیازمند برخی استراتژیهای ِ
هزینههای تولید ازجمله نیروی کار و غیره است .بسته به اینکه وزیر این دستگاه به کدام سو گرایش داشته باشد،
تصمیمهای وی دچار سوگیری میشود .این در حالی است که هیچ ایرادی به وی نمیتوان گرفت (برای اطالع
بیشتر ر .ک قانون تشکیل وزارتخانه تعاون ،کار و رفاه اجتماعی.)1311 ،

اتحاد قاعدهگذار و مجری
یکی دیگر از موقعیتهای تعارض منافع که ذیل تعارض نقشها میگنجد ،اتحاد قاعدهگذار و مجری است .این موضوع
را میتوان نقشهایی با منافع متعارض تعریف کرد که جمع آن در یک شخص یا سازمان میتواند به سوگیری ناروا در
تصمیمات منجر شود .در کالنترین سطح مدیریت ،در تمام حکومتها قوه مقننه از قوه مجریه تفکیک شده است ،در
ُ
سطح خرد نیز الزم است قاعدهگذار از مجری منفک شود ،چراکه تعارض منافع نقش مجری و نقش قانونگذار سبب
عدم تعهد به یکی از این نقشها میشود.
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وظیفه ضابطان قوه قضاییه در نیروی انتظامی کاهش جرائم و کشف آن است .برای این امر هرچه دست کارمندان
این نیرو بازتر باشد (افزایش امکانات زیرساختی ،افزایش کارکنان ،نبود وکیل ،شنود و تجسس بدون حکم قضایی
یا احکام سهلگیرانه) ،توان اجرایی نیروی انتظامی افزایش مییابد .از طرف دیگر وظیفه قانونگذار عالوه بر
کاهش جرم ،حفظ حقوق شهروندی است .حال اگر یک افسر نیروی انتظامی در نقش قانونگذار ظاهر شود ،اگر
بخواهد امکانات ضابطین را افزایش دهد ،حقوق شهروندی را در حاشیه قرار میدهد و اگر بخواهد به حقوق
شهروندی توجه کند ،نقش خود بهعنوان ضابط قضایی را زیر سؤال برده است.

اتحاد ناظر و منظور
این موضوع امری بدیهی است که شخص نمی تواند بر کار خود نظارت داشته باشد .بسیار طنزگونه است اگر انتظار
ً
داشته باشیم ،افراد و سازمانها عمل خود را مورد قضاوت قرار دهند ،مثال از یک برجساز بخواهیم بر استحکام
ساختمانی که خودش میسازد نظارت کند .بااینحال برخی صاحبنظران خودکنترلی را بهترین نوع نظارت تعریف
میکنند .این موضوع اهمیت وافر دارد که منظور از خودکنترلی بهبود فرایندها و روشها به نحوی است که نقشهای
سازمانی یا حتی شخصی از نظارت بر یکدیگر منتفع بوده و از انحراف جلوگیری کنند.
اطمینان از ساخت ایمن و استاندارد ساختمانها بر عهده شهرداری است ،بااینحال مهندسان طراح و ناظر
منعی برای استخدام در شهرداری ندارند .این به معنای آن است که مهندسانی که طراح ساختمانها هستند،
خود باید مهر تائید بر کارشان بزنند .بدیهی است که در چنین شرایطی منافع مختلف مهندسان در این موضوع
نظارت کارمندان شهرداری نیازی نیست آن کارمند در پروژه مورد نظارت
همعرض شده است .برای سوگیری در
ِ
دخیل باشد ،بلکه صرف اشتغال بهعنوان مهندس طراح یا ناظر وی را «همدل» با منظور خود میکند.

اشتغال همزمان
اشتغال همزمان بهصورت کلی قابلیت تعمیم بهعنوان موقعیت دارای منافع متعارض را ندارد ،اما اگر این مشاغل
همزمان وظایفی را بر شخص حمل کند که همعرض یکدیگر باشند ،آنگاه فرد در موقعیت متعارض قرار میگیرد .البته
در برخی از منابع «زدن از کار» بهعنوان یکی از مضرات اشتغال همزمان معرفی شده است ،اما این موضوع مصداق
تخلف محرز است نه تعارض منافع .اشتغال همزمان در سطوح باالی سیاستگذاری تأثیرات عمیقی دارد ،اما در سطوح
پایین بیشتر شایع است.
اشتغال همزمان در بخش عمومی و بخش خصوصی بغرنجترین نوع از موقعیتهای تعارض منافع است .این امر
در سیاستگذاری با سوگیری سیاستها به نفع شغل سیاستگذار در بخش خصوصی و در ارائه خدمات ،از طریق
هدایت مشتریان به سمت بخش خصوصی خود را نشان میدهد .پزشکی که با کار در بیمارستان دولتی
درآمدزاترین بیماران را به سمت مطب خود هدایت میکند نمونه بارز تعارض منافع اشتغال همزمان است.
همچنین مهندسی که در جایگاه حاکمیتی و تصمیمگیری ،از طریق تصویب سیاستی ورود مهندسان جدید به
بازار را منوط به اجازه سازمان نظاممهندسی میکند ،گرفتار تعارض منافع شده است.
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انگیزههای سیاسی و منطقهای
انگیزههای سیاسی و منطقهای یعنی نمایندگی منافع یک حزب یا منطقه ازیکطرف و نمایندگی منافع کل حاکمیت
یا کشور از طرف دیگر همزمان در یک شخص جمع شود .این موضوع یکی از سختترین موقعیتهای تعارض منافع
است زیرا تمام پستهای سیاسی و نمایندگی در سطوح باال مشمول یک یا هردوی این انگیزهها میشود .ازآنجاکه
نمیتوان در سطوح باالی سیاست افراد را از نمایندگی منافع سیاسی یا منطقهای خاص بر حذر داشت ،بنابراین بهترین
شیوه ارائه دستورالعملهایی است که مانع از حضور افراد در تصمیمگیریهایي شود که منافع حزب یا منطقه مورد
نمایندگی آنان را تحت تأثیر قرار میدهد.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی مهمترین نمونههای حامل انگیزههای منطقهای در ایران محسوب میشوند.
تجدید انتخاب نمایندگان در ایران منوط به انتخاب مجدد در حوزه نمایندگی است ،حالآنکه نمایندگان مجلس
وظایف ملی داشته و باید منافع ملی را تضمین کنند .از این منظر این موقعیت را میتوان تعارض درآمد و وظیفه
نیز معرفی کرد .احداث فرودگاه ،کارخانجات ،صنایع فوالد و سدسازیها در حوزههای انتخابیه نمایندگان با فشار
و پیگیری آنها ازجمله اتفاقات ناخوشایندي است که ماحصل این تعارض است.

خویشاوندی
خویشاوندی ازجمله موارد تعارض منافع است که بهراحتی میتواند از منافع همعرض به فساد تبدیل شود .به زبان
ساده همه افراد در چنین موقعیتی قرار دارند ،همه افراد همزمان در کنار نقش حرفهای خود ،نقش مادر ،پدر ،دختر و
غیره را نیز دارند .بنابراین تمام مصادیق مطرحشده در باال میتواند درباره خویشاوندان نیز اتفاق بیفتد.

دربهای گردان
این مورد به اشتغال بازنشستگان یا مستعفیان بخش دولتی در بخش خصوصی یا بالعکس اطالق میشود .افرادی که
در این شرایط قرار میگیرند ازیکطرف باید حافظ اسرار دولتی و از طرف دیگر باید به شغل جدید خود متعهد باشند.
این دو مورد فرد را در موقعیتی با منافع متعارض قرار میدهد ،وی باید در نقش کارمند سابق دولت حافظ اسرار باشد
یا به عنوان کارمند یا کارفرمای بخش خصوصی تمام توان و اطالعات خود را برای رشد شغل خود سرمایهگذاری کند؟
از طرف دیگر امکاناتی چون استفاده از سرمایه اجتماعی ،استفاده از پیوندهای پیشین در موقعیت جدید برای تسهیل
صدور مجوز ،کاهش نظارت ،ایجاد انحصار و یا قاعده گذاری به نفع موقعیت شغلی جدید پیامدهای تعارض ارتباطات
پساشغلی است که بهصورت وسیعی منافع عمومی را تحت تأثیر قرار میدهد.
مدیرکل یکی از زیرمجموعههای آموزشوپرورش که پس از بازنشسته شدن با توجه به اطالعاتی که دارد میداند،
یکی از استانها قرار است بهعنوان پایلوت برای اجرای سیاستی انتخاب شود .وی با استفاده از این اطالعات
دست به تأسیس مراکزی در آن استان میزند که پس از اجرای طر ح پایلوت سود هنگفتی در جیب وی قرار
ً
میدهد( .مورد بیانشده صرفا مثال است و در دنیای واقعی رخ نداده است)
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سهامداری و مالکیت
این مورد نیز مشابه موقعیت تعارض وظایف و مشاغل همزمان است .فردی که در مجموعهای سهم دارد نمیتواند در
مشاغل دولتی که تأثیر مستقیم بر آن مجموعه دارد مشغول به فعالیت باشد ،چراکه تصمیمات وی بهصورت مستقیم یا
غیرمستقیم بر مجموعه مایملک وی تأثیر میگذارد.
مدیرکل دفتر برنامهریزی برق و انرژی طی بخشنامهای به خاطر مصرف زیاد کولرهای گازی از طریق دولت،
سازمانهای دولتی را موظف به حذف این نوع کولرها و استفاده از سرمایش مرکزی میکند .تحقیقات بهطور
شفاف نشان نداده است که سرمایش مرکزی انرژی کمتری از کولرگازی مصرف میکند .مدیرکل دفتر برنامهریزی
برق و انرژی مالک یک شرکت بازرگانی واردکننده و خدمات پس از فروش سرمایش مرکزی است( .مورد بیانشده
ً
صرفا مثال است و در دنیای واقعی رخ نداده است)
درنهایت الزم به ذکر است که برخی از موقعیتهای تعارض منافع شیوع بیشتری نسبت به دیگری دارند ،با در نظر
گرفتن اینکه بافت اداری ،اجتماعی و سیاسی هر کشور متفاوت بوده و دیوانساالری کشورها تا چه میزان توسعه یافته
است ،اهمیت مصادیق اشارهشده در باال میتواند متفاوت باشد .برای مثال کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه
اقتصادی از اوایل قرن بیست و یکم بر هدایا و مشاغل فرعی (مضاعف) ،بهعنوان یکی از زیرمجموعههای اشتغال
همزمان ،متمرکز شدهاند ( .)OECD,2003یکی از اقدامات ضروری در ایران نیز بررسی اولویت هرکدام از این
موقعیتهای تعارض منافع است .بااینحال بر اساس همان گزارش سهامداری ،مشارکت و سرمایهگذاری منابع اصلی
ایجاد تعارض منافع معرفی شده است.
انواع تعارض منافع
عالوه بر موقعیتهای تعارض منافع اشارهشده در باال میتوان به انواع تعارض منافع نیز اشاره کرد .نیانچاما و آسبورن
( )1111در طبقهبندیای پنج نوع تعارض کاربر-کاربر ،مزایا-مزایا ،نقش-نقش ،کاربر-نقش و نقش-مزایا را بهعنوان
انواع تعارض منافع معرفی میکند.
کاربر-کاربر :زمانی که دو کاربر بههیچعنوان نتوانند یک وظیفه را به همراه یکدیگر انجام دهد؛ این مورد در سطح
سازمانی بسیار رخ میدهد .در اکثر موارد زمانی که وظایف یکسان به سازمانهای متعدد داده میشود ،پاسخگویی
آنها بهطورجدی تحت تأثیر قرار میگیرد .موقعیت دستگاههای متولی آلودگی هوا در اکثر کشورها درگیر چنین نوعی
از تعارض منافع است.0

 .0بر اساس نظریه بازیها در مورد موضوع آلودگی هوا ،تعادل مطلوب دستگاههای متولی به نحوی است که خود را مسئول
وضعیت موجود نداند .در چنین شرایطی این دستگاهها عالوه بر اینکه بودجههایی برای حل مسئله آلودگی هوا دریافت
میکنند ،اما هیچگاه واکنش جدی در برابر آلودگی هوا نداشته و خود را پاسخگو نمیدانند.
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 نقش-نقش :زمانی که دو نقش بههیچعنوان نتوانند در کنار یکدیگر قرار گیرند این تعارض رخ میدهد .این
تعارض زمانی معنا میدهد که دو نقش مختلف به یک کاربر یا گروه داده شود .تعارضاتی از نوع ناظر و منظور،
قاعدهگذار و مجری و غیره در این نوع تعارض منافع قرار میگیرد.
 مزایا-1مزایا :زمانی که دو مزیت بههیچعنوان نتوانند در کنار یکدیگر قرار گیرند این تعارض رخ میدهد.
بهعبارتدیگر برخی مزایا بهصورت همزمان نباید در یک نقش و یا یک کاربر وجود داشته باشند.
 کاربر-نقش :در شرایطی که یک نقش نباید به کاربری خاص سپرده شود .این تعارض میتواند بهصورت
موردی یا تعمیم یافته باشد .یعنی یک کاربر در هیچ شرایطی نباید مسئولیت نقشی خاص را بر عهده بگیرد ،یا
آنکه تنها در شرایطی خاص نمیتواند آن نقش را بر عهده بگیرد .برای مثال نقش مدیریت بانک مرکزی نباید
در اختیار کاربری قرار بگیرد که اطرافیان نزدیک وی سهامدار یا دارای مقام بلندپایه در یک بانک تجاری است.
 مزایا-نقش :تجمیع برخی مزایا و نقشها در کنار یکدیگر به تعارض منافع منظر میشود ،برای مثال اعضای
دولت نباید اجازه سلب نمایندگی از اعضای مجلس را داشته باشند.
عالوه بر موارد اشارهشده در باال دستهبندیهای دیگری از انواع تعارض منافع وجود دارد .تعارض منافع فردی و
سازمانی ،تعارض منافع نهادی یا غیرنهادی ،تعارض منافع موردی یا تعمیمیافته ازجمله انواع مختلف تعارض
منافع است.
 تعارض منافع فردی :زمانی که یک فرد دچار یکی از موقعیتهای مطرحشده در بخش قبل میشود با تعارض
منافع فردی مواجه هستیم.
 تعارض منافع سازمانی :زمانی که به جای فرد ،یک سازمان یا دستگاه دچار موقعیتها و مصادیق تعارض
منافع میشود.
 تعارض منافع نهادی :برخی موقعیتها درهرصورت بازتولیدکننده تعارض منافع هستند ،نمایندگان مجلس
به دلیل روشها و فرایندهای حاکم بر آن ناگزیر دچار تعارض منافع میشوند .بنابراین انگیزههای سیاسی یا
منطقهای ،تعارض درآمد و وظیفه ،تعارض وظایف (که از مشاغل همزمان ناشی نشده باشد و بر یک شغل حمل
باشد) و غیره ازجمله این موارد است.
 تعارض منافع غیرنهادی :با تغییر شخص میتوان از آن تعارض جلوگیری کرد ،تعارضهای ناشی از
خویشاوندی ،سهامداری و مالکیت و غیره ازجمله این موارد است.
 تعارض منافع موردی :کل شغل یا وظیفه در موقعیت تعارض منافع نیست ،اما فرد میتواند در شرایط خاصی
در این موقعیت قرار گیرد ،همچون دادگاهی که یکی از طرفین دعوا از دوستان قاضی باشد.
 تعارض منافع تعمیمیافته :کل موضوع شغل در صورت عدم انطباق با قوانین تعارض منافع ،بهصورت کامل
در تعارض منافع قرار میگیرد ،همچون مهندس شاغل در شهرداری که در خارج از شهرداری مهندس ناظر یا
طراح هم هست.

 .0منظور از مزایا در اینجا اختیارات سازمانی است که در برابر مسئولیتهای یک نقش به آن اعطا میشود.
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روشهای شناسایی مصادیق تعارض منافع در سازمانها
ً
هرچند بهصورت نظری موقعیتهای تعارض منافع تقریبا روشن است ،اما در دنیای عمل کشف مصادیق تعارض منافع
نیازمند صرف انرژی زیاد و استفاده از روشهای متعدد است .اکثر پژوهشها با استفاده از ابزار مصاحبه و تحلیل
تماتیک به شناسایی مصادیق تعارض منافع در سازمانها میپردازند (شفافیت برای ایران1311 ،؛ معماری بیرق،
1311؛ مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه ،)1311 ،اما این ابزار گردآوری و تحلیل را نمیتوان راهکار اختصاصی یا
حتی مناسب شناسایی مصادیق تعارض منافع دانست .بااینحال به نظر میآید اصلیترین شیوه مطالعه و کشف تعارض
منافع در دستگاهها از طریق نظریه سیستم و تحلیل سیستمی محقق میشود .بهعبارتدیگر اگرچه پژوهشگران از ابزار
تحلیل مضمون برای کشف مصادیق تعارض منافع استفاده میکنند .اما بستر نظری آن مبتنی بر تحلیل سیستمی
است.

تحلیل سیستمی
مهمترین روش برای رسیدن به گلوگاههای تعارض منافع در دستگاهها استفاده از تحلیل سیستمی است .در این روش
زیرسیستمها ،کل واحد و روابط بین آنها مورد بررسی قرار میگیرد .در تحلیل سیستمی مجموعههای مورد تحلیل باید
هماهنگ با هدف سیستم قرار گیرند .بر این اساس شناخت هدف دستگاه ،نقشها و روابط مشخص و تعارض منافع
این زیرسیستمها و کارگزاران با رسالت سازمان مورد ارزیابی قرار میگیرد.
ً
نظریه کلیت در درک ما از تعارض منافع دارای اهمیت حیاتی است .سازمانها و دستگاهها معموال برای اجرای مأموریت
خود ،زیرسیستمهای متعددی را تأسیس میکنند ،عدم توجه در چینش این زیرسیستمها و روابطشان با یکدیگر
اصلیترین دلیل شکلگیری موقعیت تعارض منافع است .بنابراین نکته مهم آن است که «سیستم بهصورت کل مورد
بررسی قرار گرفته و تشکیل زیرسیستمها بهگونهای باشد که بتواند «همنیروزائی »0ایجاد کنند( ».امیرکبیری)1311 ،
بر مبنای نظریه سیستمی میتوان بسیاری از موقعیتهای در خطر شکلگیری تعارض منافع را شناسایی و حتی
پیشبینی کرد .برای مثال شغل یا وظیفه فرعی (مضاعف) ،یکی از موقعیتهای مستعد تعارض منافع است .هر جایگاه
اداری بهطورمعمول یک مأموریت رسمی دارد ،هرگاه وظیفه و مأموریت فرعی (مضاعف) به مأموریت اصلی اضافه شود،
امکان شکلگیری تعارض منافع ساختاری وجود دارد .بر همین مبنا هرگاه شغل فرعی (مضاعف) بر شغل اصلی اضافه
شود ،متصدی آن پست امکان بالقوه تعارض منافع خواهد داشت (.)OECD,2003
عالوه بر این رابطه سازمان و محیط نیز برای کشف گلوگاههای تعارض منافع حائز اهمیت است .درواقع ذینفعان خارج
از سازمان نیز بر شکلگیری موقعیت متعارض تأثیرگذار هستند .برای مثال ارتباط وزارت بهداشت با شرکتهای بازرگانی
حوزه تجهیزات پزشکی باید مورد ارزیابی قرار گیرد تا مصداقهای تعارض منافع این بخش شناسایی شود .به زبان ساده
اگر مجموعه وزارت بهداشت بهعنوان یک سیستم قابل شناسایی باشد که در درون خود زیرسیستمهایی دارد،
درعینحال وزارت بهداشت خود یکی از زیرسیستمهای نظام سالمت و درمان است.

1.Synergy
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تحلیل سیستمی بیش از آنکه یک نظریه یا روش باشد ،نوعی نگاه یا رویکرد است .بنابراین برای استفاده از آن در
موضوع تعارض منافع نیازمند استفاده از روشهای مختلف هستیم .مطالعه اسنادی مقررات و اسناد باالدستی و
دستورالعملها ،تحلیل شبکه و استفاده از انواع روشهای کیفی همچون روایتپژوهی ،موردپژوهی ،مصاحبههای
عمیق ،گروههای متمرکز ازجمله روشهایی هستند که ما را در کسب اطالعات و تحلیل نظاممند آن کمک خواهد کرد.
درنهایت باید اشاره کرد ،مطالعه تطبیقی و استفاده از ادبیات «تجربی» موضوع در سایر کشورها یا دستگاهها در بارور
کردن روشهای پیشگفته و جهت دادن به آن قابلتوجه است.

مطالعات تطبیقی

ً
اهداف و وظایف دولتها در تمام کشورها تقریبا یکسان است و برای این اهداف دستگاههای مشابهی تأسیس کردهاند.
بنابراین مطالعه تطبیقی دستگاههایی که برای نیل به هدفی واحد تأسیس شدهاند ،کاربرد بسیاری در بهبود فرایند و
روشها دارد .درزمینة رفع موقعیتهای منجر به تعارض منافع نیز ادبیات نظری و تجربی فراوانی تولید شده است که
مطالعه آنها برای جهت دادن به چارچوب عمل و استفاده از سایر روشها بسیار مفید خواهد بود .بنابراین بخشی از
روش تعیین مصادیق تعارض منافع استفاده از ادبیات موجود و شناسایی مصادیق شناختهشده در سایر کشورها است.

تحلیل شبکه
درک و آگاهی نسبت به ارتباطات افراد و زیرسیستمها بهعنوان شرکت ،اداره ،اداره کل ،دفتر ،نمایندگیها و غیره که در
اصطالحات تحلیل شبکه بهعنوان «گره »0معرفی میشود ،امکان ایجاد نگاهی فراگیر به ارتباطات حاکم بر یک شبکه
را فراهم میآورد« .اگو »1و «آلتر »3دو نوع گره خودی و دیگری هستند .درواقع در زبان تحلیل تعارض منافع میتوان
این گونه بیان کرد که برای شناخت وضعیت تعارض منافع در هر جایگاه شغلی یا سازمان ،آن جایگاه شغلی یا سازمان
بهعنوان «اگو» و سایر گرههایی که مرتبط با آن هستند را «آلتر» تعریف میکنیم.
در زبان تحلیل شبکه ارتباط بین گرهها را «پیوند »1میگویند .هر پیوند شامل دو گره میشود که آن را «لبه »1مینامند.
انواع ارتباطی که در شبکهها قابل تمایز هستند را میتوان در روابط معامالتی ،ارتباطی ،نفوذ مرزی (پیوند میان گرهها
با عضویتهای مشترک مثل هیئتمدیره شرکتها که بعضی همزمان عضو چند هیئتمدیره هستند) ،روابط عاطفی،
ابزاری ،اقتدار ،نسبی و خویشاوندی و غیره خالصه کرد .البته بدیهی است که این انواع روابط و پیوند جامعومانع
نیستند و میتوان انواع دیگری از روابط را بین گرههای حاضر در یک شبکه شناسایی کرد.
واحد و سطح تحلیل در تحلیل شبکه میتوان سطح کنشگر (گرهها بهتنهایی) ،سطح دوگان (دو کنشگر و پیوندهای
احتمالی میان آنها) ،سهگان (سه کنشگر و پیوندهای میان آنها) ،سطح زیرمجموعه (شامل خردهگروهی از کنشگران
و همه پیوندهای احتمالی میان آنها) ،سطح شبکه (شامل مجموعه یا مجموعههای معینی از کنشگران و رابطه یا روابط
1.Node
2.Ego
3.Alter

4.Ties
5.Edge

مجموعه مبانی نظری ـ روشی مدیریت تعارض منافع ـ 1

11

تعریفشده میان آنها) باشد .یکی از مزیت های عمده استفاده از تحلیل شبکه آن است که در این نوع تحلیل شکل و
محتوای رابطه بین گرهها بیشتر مورد نظر است تا ویژگیها و صفات کنشگران ،بنابراین در تحلیل وضعیت تعارض
منافع ،نوع ارتباط میان دو گره پراهمیت میشود نه ویژگیهای ذاتی یا غیر ذاتی عامل.
بهطورکلی در تحلیل شبکه ارتباط بین گرهها با سایر گرهها در نظام شبکه ،موقعیت کنشگران در ارتباط با کل نظام
شبکه ،تحلیل آرایش رابطهای با ساخت کل نظام شبکه مورد تحلیل قرار میگیرد .باید اشاره کرد ،باوجوداینکه انواع
روشهای جبری و آماری برای تحلیل شبکه وجود دارد ،اما استفاده از تکنیکهای گرافیک برای مقصود درک
موقعیتهای با تعارض منافع بهترین شیوه محسوب میشود (چلبی.)1313 ،

نظریه بازیها
نظریه بازیها یکی از شیوههای جذاب و نوین در مطالعه نحوه رفتار و تصمیمگیری بازیگران در شرایط مختلف است.
این نظریه با بررسی ،قواعد ،شرایط و ویژگیهای منحصربهفرد بازیگران به تحلیل و پیشبینی رفتار و تصمیمگیری
بازیگران میپردازد .یکی از اصلیترین مؤلفههای مورد تحلیل در نظریه بازیها ،بررسی تعامل یا تعارض منافع است.
بر اساس این نظریه رفتار و تصمیم کنشگران در محیطهای مختلف با حضور کنشگران متعدد و قواعد حاکم بر آن به
نتایجی میرسد که ناشی از تعامالت ،تمایالت و اولویتبندی چندین نفر است و خروجی نهایی میتواند مطابق با
خواست هیچکدام از افراد نباشد .بررسی رفتار کنشگران بر اساس این رویکرد کمک میکند ،سناریوها و تصمیمات
افراد در یک فضا تحلیل و پیشبینی شود .این پیشبینی به ارائه توصیههای سیاستی منجر میشود (عبدلی.)1311 ،
در ذیل نظریه بازیها از نظریه گراف و انواع توسعهیافته آن استفاده میشود .بااینحال در ایران از نظریه بازیها و مدل
گراف حل مناقشه برای تحلیل تضاد منافع گروههای متفاوت بر اساس منافع ،تمایالت و غیره استفاده میشود (برای
مثال ر .ک :فالحتی و همکاران1311 ،؛ شیخمحمدی و صفایی1315 ،؛ صفایی و ملک محمدی1313 ،؛ خرمی و
شیخمحمدی .)1314 ،این درحالی است که از نظریه گراف و مدلهای متفاوت آن میتوان برای تحلیل ،شناسایی و
مدیریت تعارض منافع در سازمانهای مختلف استفاده کرد.
نیانچاما و آسبورن ( )1111در مقاله خود با عنوان «مدل گراف نقش و تعارض منافع» بهتفصیل نحوه استفاده از مدل
گراف نقش برای شناسایی تعارض منافع را عنوان و حتی الگوریتمهای آن را ارائه کردهاند .در بخشهای آتی گزارش
بهتفصیل این شیوه مورد بحث قرار میگیرد.

مطالعات اسنادی
همانطور که در ابتدا بیان شد ،درک موقعیت های دچار تعارض منافع بدون توجه به اهداف دستگاه و جایگاه آن
غیرممکن خواهد بود .چنانچه در تعریف تعارض منافع نیز ذکر شده است« ،انجام بیطرفانه و بدون تبعیض وظایف و
اختیارات قانونی» هدف نهایی تشخیص موقعیتهای با منافع متعارض است .بنابراین قبل از پرداختن به موضوع
تعارض منافع مطالعه دقیق چارت سازمانی ،قوانین و مقررات باالدستی حاکم در دستگاه ،فرایندها و روشهای حاکم
بر دستگاه حائز اهمیت است .از طرف دیگر هرچند تحلیل سیستمی یا تحلیل شبکه برخی گلوگاههای تعارض منافع
ً
را تشخیص دهد ،اما احتماال تعداد زیادی از این گلوگاهها با استفاده از محدودیتهای پیشینی بسته شده است.

12

چارچوب روششناختی بررسی تعارض منافع در سازمانها

بنابراین اشراف کامل بر اسناد باالدستی و همچنین فرایندها و شیوههای داخلی دستگاه یکی از ضرورتهای حاکم بر
تحلیل موقعیتهای با منافع متعارض است.

روشهای کیفی
هرکدام از روشهای مطرحشده در باال نیازمند دادههایی هستند .این دادهها از طریق تحلیل اسناد و مقررات که شامل
ً
روابط رسمی گرهها هست و همچنین گفتگوهای مستمر با کنشگران در دستگاه به دست میآید .تقریبا هیچ پروژه
تعیین مصادیق تعارض منافعی را بدون استفاده از روشهای کیفی نمیتوان متصور بود .استفاده از تکنیکهای
مصاحبه عمیق ،گروههای متمرکز و غیره ازجمله این روشهای کیفی هستند ،عالوه بر این مطالعات موردی کمک
شایانی به تبیین و تعیین تعارض منافع خواهد کرد .مطالعه موردی فسادهای رخداده در داخل سازمانها یکی از این
ُ
موارد است .همچنین برای مثال مطالعه موردی بر یک بیمارستان بهصورت خرد امکان کشف بسیاری از مصادیق
تعارض منافع در ساختار نظام سالمت کشور را محقق میسازد .این بخش از روشها با توجه به ماهیت خود بسیار متنوع
است و خالقیت در آن نقش تعیینکننده دارد.
چارچوب اجرایی برای شناسایی مصادیق تعارض منافع
اگرچه دستنامهها و راهنماهای منتشرشده درباره تعارض منافع بهطورکلی پیشنهاد میکنند کشورها به دنبال تعریف
موقعیتهایی باشند که دستورالعملها و راهنماییهای الزم برای جلوگیری و حل تعارض منافع در آن وجود داشته
باشد ،اما در اغلب موارد مسئولیت اصلی معرفی تعارض منافع بر عهده خود اشخاص است ( .)OECD, 2003بنابراین
مدیریت تعارض منافع در دستگاه اداری کشور عالوه بر شناسایی موقعیتهای در خطر نیازمند تعریف قانونی عمومی
است که تمام کارکنان دولت موظف به اعالم موقعیت تعارض منافع باشند.

طراحی برنامه اقدام
ارزیابی تعارض منافع در دستگاهها مبتنی بر یک مطالعه مقدماتی و طراحی برنامه اقدام بر اساس آن است .در مطالعه
اولیه مبتنی بر ادبیات موجود و ساختار سازمانی دستگاههای مشابه در داخل و یا خارج از کشور گلوگاههای متداول
تعارض منافع در دستگاه مورد واکاوی قرار میگیرد.
در اقدام دوم از طریق ارزیابی سریع دستگاه که میتواند حاصل مرور ساختار دستگاه مورد بررسی و نیز مصاحبههای
مقدماتی با افراد مطلع یا کارگاهی متشکل از مطلعین باشد ،قوانین ،مقررات ،آییننامههای الزم جهت بررسی لیست
میشود .همچنین ساختار اولیه رسمی و غیررسمی داخل دستگاه برای ترسیم «تصویر کلی »0استخراج میشود .یک
ارزیابی سریع مناسب باید به راهبر در تعریف یک استراتژی که باعث حساسسازی ذینفعان نشود ،کمک کند.

1.Big Picture
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شکل  -1فرایند شناسایی مصادیق تعارض منافع در دستگاهها -اقتباس از OECD, 2005
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تعریف و اهداف دستگاه
در این بخش باید مأموریت سازمان و ساختار بهطور شفاف مشخص شود تا بر اساس آن بتوان تعارض منافع را تشخیص
داد .این بخش باید حاوی پاسخهایی برای سؤاالت زیر باشد:
 مأموریت سازمان چیست؟
تعارض هر نوع منفعت در یک سازمان باید با هدف اصلی سازمان که مأموریتش است تبیین شود ،برای مثال مأموریت
سازمان نظام مهندسی اعتالی مهندسی ساختمان است ،هر نوع منفعتی که متعارض با اعتالی این هدف باشد ،باید
رفع تعارض شود.
 مأموریت هر یک از جایگاههای درون سازمان چیست؟
بیش از آنکه سازمانها دچار تعارض منافع شوند ،چینش جایگاهها و وظایف آنان است که تعارض منافع را شکل
میدهد ،بنابراین باید دید جایگاهها حامل وظایف متعارض یا عامالن متعارض با منافع جایگاه نباشند.
 هر جایگاه چه وظایفی را بر عهده دارد؟ رابطه این وظایف با یکدیگر چیست؟
بهصورت متداول بسیاری از جایگاههای سازمانی حامل وظایف متعدد هستند ،رابطه این وظایف با یکدیگر باید
مشخص شوند .در ادبیات تعارض منافع این مشاغل فرعی یا اضافی 0نامیده میشوند.
 منابع الزم برای انجام مأموریت چگونه تحصیل میشود؟
یکی از بزرگترین و دامنهدارترین موقعیتهای تعارض ،تعارض وظیفه و درآمد است .اگر مأموریت وزارت
آموزشوپرورش ،آموزش رایگان کودکان باشد ،آنگاه موظف کردن این وزارتخانه به درآمدزایی نقض غرض و ایجاد کننده
موقعیت تعارض منافع است.
 مقررات و آییننامهها چه محدودیتهایی برای جایگاهها قائل شدهاند؟

دیاگرام بازیگران و ذینفعان مرتبط
همانطور که پیشتر گفته شد ،یکی از عمدهترین روشهای تعیین مصادیق تعارض منافع ،تحلیل سیستمی است.
دیاگرام دستگاهها و ذینفعان آن بهصورت تفصیلی موقعیتهای تعارض منافع را از طریق همپوشانی تخصص،
روابطشان و مسیر منابع مشخص میسازد .در این دیاگرام باید اجزای زیر مشخص باشند.
 شرکا :در بسیاری از موارد یک وظیفه از طریق شراکت اجزای مختلف محقق میشود .در موضوع حساب واحد
خزانه ،بانک مرکزی و خزانهداری کل کشور بهعنوان شریک شناخته میشوند.
 تأمینکنندگان :هر دستگاه اجرایی برای انجام وظایف خود از طریق مناقصه ،شرکتهای تابعه ،یا از طریق
تنظیم بازار لوازم ارائه خدمات خود را تأمین میکند .شرکتهای تولیدکننده دارو و دستگاههای پزشکی،
تأمینکنندگان زنجیره بهداشت هستند.
1. Additional ancillary employment
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 کارگزاران :دستگاههای دولتی برای ارائه خدمات مختلف خود به جامعه از کارگزاران وابسته یا بخش خصوصی
استفاده میکنند .برای مثال دانشگاهها و مؤسسات عالی کارگزاران وزارت علوم در ایران هستند.
 مشتریان :هر خدمتی یک ذینفع نهایی یا مشتری دارد .نحوه ارتباط دستگاهها با این مشتریان حائز اهمیت
است .صاحبان صنعت ساختمان یکی از مشتریان شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی هستند.
 همکاران :هرچند هر مأموریت بهطور مشخص به یک یا دو سازمان سپرده میشود ،اما دستگاهها برای اجرای
مأموریت خود از همکاری سایرین استفاده میکنند .وزارتخانههای متنوعی همکار وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی برای مأموریت ایجاد اشتغال هستند.
 رقبا :هرچند سازمان های دولتی به دنبال رقابت نیستند ،اما همواره بخش خصوصی رقیب دولت در افزایش
سهم بازار خود است .روابط دستگاهها با رقبایشان باید مدنظر باشد .بیمارستانهای خصوصی و مطبها رقبای
بیمارستانهای دولتی هستند.
 قاعدهگذار :عالوه بر مجلس شورای اسالمی ،قاعدهگذاران متنوعی بر دستگاهها تأثیر میگذارند ،شورای پول
و اعتبار ،هیئت دولت ،سازمان برنامهوبودجه ،وزارتخانهها (در نقش تهیهکننده دستورالعملها).
 سازمانهای ناظر :روابط دستگاه با سازمانهای ناظر همچون قوه قضاییه ،سازمان بازرسی کل کشور ،دیوان
عدالت اداری ،مجلس شورای اسالمی و غیره باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

مطالعه روابط بین دستگاهی (سازمان و محیط خارجی)
پس از ترسیم دیاگرام روابط اجزای مطرحشده در باال باید در تشریح روابط هرکدام از اجزای مطرحشده به مؤلفههای
بازیگران ،هدف ،وظیفه ،منابع و روابط اجتماعی توجه کرد تا بتوان نیازها ،حقوق و ظرفیت بازیگران (کسانی که
جایگاههای شغلی را میگیرند) توجه کرد ( .)Giorgini et all, 2006میتوان با استفاده از سؤاالت زیر به فهم
موقعیتهای تعارض منافع پرداخت:
 منافع هرکدام از اجزای دیاگرام چیست؟
 روابط هرکدام از این اجزا به چه شکل است؟
بهصورت معمول اگر هرکدام از اجزای مطرحشده (بهغیراز همکاران و شرکا) روابط دوستانه و نزدیک برقرار کنند،
احتمال شکل گرفتن تعارض منافع یا فساد را مطرح میکند.
 آیا عامل (متصدی همزمان نقشها) مشترک در سازمانها وجود دارد؟
 منافع متضاد که بهطور همزمان در دستگاهها وجود دارد کدام است و آیا محدودیتهایی برای جلوگیری از
تبدیلشدن آن به تعارض منافع وجود دارد؟
مثال زیر نحوه شناسایی تعارض منافع بالقوه از طریق ترسیم دیاگرام و مبتنی بر تحلیل سیستمی را نشان میدهد:
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شکل  -2استفاده از تحلیل سیستمی برای شناسایی مصادیق تعارض منافع ،منبعGiorgini et all, 2006 :

دیاگرام ترسیمشده در باال که وضعیت دو موقعیت شغلی کارگزار خدمات فناوری اطالعات و مسئول فناوری اطالعات
یک سازمان دولتی (یا هر سازمان دیگر) را نشان میدهد ،بهخوبی ظرفیت شناسایی موقعیتهای تعارض منافع را دارد.
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.
بررسی دیاگرام باال نشان میدهد که در جایگاه شغلی مسئول ارشد فناوری اطالعات تعارض منافع بالقوه زیر،
قابلشناسایی است و باید مقررات تنظیمکننده برای آن وضع شود:
 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؛ نسبت فامیلی یا دوستی در میان کارمندان استخدامشده و مسئول ارشد فناوری اطالعات وجود داشتهباشد.

گراف نقش
استفاده از مدل ِ

1

گراف نقش برای شناسایی مصادیق تعارض منافع در سازمانها میتواند
همچنان که پیشتر بیان شد ،استفاده از مدل ِ
بسیار کارآمد باشد .برای شناسایی تعارض منافع در یک دستگاه یا یک سیستم کلیتر (که در آن نقشها ،مزایا و کاربران
متعددی وجود دارد) ،باید مدل گراف نقش ترسیم شود.
سه رکن اصلی مدل گراف نقش عبارت از نقشها ،مزایا (یا اختیاراتی که در قبال مسئولیتها به نقشها اعطا میشود)
و کاربران (افراد و گروهها) که در مقام اجرای نقشها قرار میگیرند ،است .تصویر شماره ( )3این ارکان را نشان میدهد.
 .0بخش عمدهای از این بخش اقتباس از مقاله نیانچاما و آسبورن ( )1111با عنوان «مدل گراف نقش و تعارض منافع» است.
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گراف نقش
شکل  -3اجزای تشکیلدهنده ِ

همانطور که از تصویر شماره ( )3نیز مشخص است ،تعامالت نقشها ،کاربران و اختیارات آنان وضعیت تعارض منافع
را مشخص میکند .در بخش اول این گزارش پنج نوع تعارض منافع کاربر-کاربر ،کاربر-نقش ،نقش -نقش ،نقش-
گراف نقش سه جزء نقش ،کاربری که آن نقش را
مجوز و مجوز -مجوز از یکدیگر تفکیک شدند .بهعبارتدیگر در مدل ِ
بر عهده میگیرد و اختیاراتی که آن نقش دارد ،در تعامل با سایر نقشها و کاربران تعیین و با بررسی رابطه این اجزا با
یکدیگر مشخص میشود که آیا ما با وضعیت تعارض منافع مواجه هستیم یا خیر.
همان طور که از نام این مدل نیز مشخص است ،پایه اصلی تحلیل در این مدل بر اساس نقش است .برای شناسایی
تعارض منافع در یک سازمان یا سیستم ،تمام مزایای (اختیارات) آن لیست میشود .برای مثال یک سازمان میتواند
بهطورکلی  11اختیار سازمانی داشته باشد .آنگاه نقشهای تعریفشده در آن سازمان بر اساس میزان اختیارات از
کمترین به بیشترین مرتب میشود .نکته مهم آن است که نقشهایی که امتیازات آنان در اختیار نقشهای ارشد نیز
هست ،در ذیل آن نقش ارشد تعریف میشود .باالترین مزایا در اختیار نقش بیشینه و کمترین مزایا در اختیار نقش
کمینه قرار میگیرد.0
 Maxrole .0و  Minroleدو نقش مجازی هستند .تمام امتیازات موجود در سازمان یا سیستم بهعنوان مزایای نقش بیشینه قرار
گراف نقش قرار میگیرد.
میگیرد و نقش کمینه بهعنوان نقشی که کمترین اختیارات را دارد در ذیل مدل ِ
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شکل  -4مدل گراف نقش در یک سازمان تخیلی

نکته قابلتوجه آنکه در تحلیلی زوجی باید تعارضهای پنجگانه اشارهشده در باال میان تمام نقشها ،کاربران و مزایای
حاضر در مدل شناسایی شوند .پس از شناسایی این تعارضات در تحلیل زوجی ،میتوان تعارض منافع موجود در
سیستم پیچیده تر را شناسایی و مدیریت کرد .برای مثال امکان دارد در تحلیل زوجی مزایا و نقش دچار تعارض منافع
گراف نقش مشخص شود این مزایا و نقش مختلف از طریق یک
شناسایی شوند و از یکدیگر تفکیک شوند ،اما در مدل ِ
نقش ارشد به یکدیگر مرتبط هستند.
برای مثال فرض کنید نقش بازرسی مدارس غیردولتی به خاطر تعارض منافع ،اختیار دریافت درآمدهای آموزشوپرورش
از محل مدارس غیردولتی را ندارد و این امتیاز در اختیار نقش دیگری قرار گرفته است؛ اما هر دوی این نقشها در ذیل
یک نقش تحت عنوان م دیرکل قرار داشته باشد .در چنین شرایطی اگرچه نقش اداره بازرسی و نقش اداره درآمد دچار
تعارض منافع نیستند ،اما مدیرکل این مجموعه نقشها و مزایای متعارض را یکجا در اختیار دارد و بنابراین دچار تعارض
منافع است.
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نمای شماتیک باال نقشهای مختلف یک سازمان تخیلی و مزایای در اختیار آن را نشان میدهد .همانطور که از نمای
شماتیک باال مشخص است ،دو نوع تعارض در ساختار سازمانی باال میتوان پیدا کرد .ابتدا آنکه اگرچه نقشهای وصول
و بررسی شکایات بهعنوان نقشهایی که نمیتوانند در کنار یکدیگر قرار گیرند ،از همدیگر متمایز شدهاند ،اما این دو
نقش در نقش ارشد مدیر اداره درآمد به یکدیگر میرسند و تعارض منافع ایجاد میکنند (مدیر ادارهای که درآمدهای
مدارس غیردولتی را وصول میکند ،همان اداره مسئول رسیدگی به شکایت مدارس نسبت به حسابرسی و وصول
است) .از طرف دیگر مدل باال تعارض منافعی میان دو نقش مدیر اداره بازرسی و مدیر اداره درآمد نشان میدهد .اگرچه
دو گروه نقش بازرسی و درآمد در دو اداره مجزا قرار گرفتهاند ،اما همانطور که مشخص است ،مزایای این نقشها در
نقش مدیرکل مدارس غیردولتی تجمیع شده است ،یعنی مدیرکلی که باید درآمد اداره کل خود را افزایش دهد ،خود
مسئول بازرسی از مدارس نیز است (یعنی امکان دارد درگیر تعارض درآمد و وظیفه شود).
ً
مدل باال صرفا یک ساختار سازمانی را مورد تحلیل قرار داده است و اجزای دیگر سیستم مثل مدارس غیردولتی را وارد
گراف نقش شود ،آنگاه برخی تعارضات احتمالی دیگر مشخص میشود.
مدل نکرده است ،اگر این نقش نیز وارد مدل ِ
برای مثال نباید دو نقش حسابداری و صاحبامتیازی مدرسه غیردولتی در کنار یکدیگر جمع شوند .این موضوع در
مورد نقشهای دیگری همچون مدیر اداره بازرسی ،مأمور کنترل ،بازرس و غیره نیز وجود دارد.
مدل توسعهیافتهتر باال کاربران را نیز وارد خود میکند .یعنی مشخص میکند چه کسانی (با چه ویژگیهایی) کاربر یک
نقش خاص است و آیا میان آن کاربر و نقش تعارض وجود دارد یا خیر .برای مثال حتی اگر کاربران دو نقش
صاحبامتیازی مدارس غیردولتی و بازرس مدارس غیردولتی یکی نباشند (یعنی دو نقش دارای تعارض منافع در یک
فرد جمع نشده باشد) ،اما کاربر نقش بازرس نسبت فامیلی با کاربر نقش صاحبامتیاز مدرسه داشته باشد ،آنگاه
تعارض منافع شکل میگیرد.
عالوه بر این امتیازات (اختیارات) نقشها نیز میتواند مورد بررسی قرار گیرد ،برای مثال اگر نقش بازرس عالوه بر
اختیارات بازرسی مدارس ،اختیار دریافت هدیه از صاحبامتیازان مدارس غیردولتی را نیز داشته باشد ،آنگاه موقعیت
تعارض منافع شکل میگیرد.
گراف نقش اگرچه میتواند بهصورت غیرماشینی و توسط پژوهشگران انجام شود ،اما دقت آن بهطور
نکته مهم آنکه مدل ِ
گراف
معناداری پایین میآید (در دنیای واقعی نقشها ،مزایا و کاربران بیشماری وجود دارند) ،بنابراین استفاده از
ِ
نقش بهطور متداول بهصورت ماشینی و توسط کامپیوتر انجام میشود.
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جمعبندی
این گزارش بهطورکلی به دنبال تشریح روشهای ممکن برای شناسایی مصادیق تعارض منافع در دستگاههای عمومی
بود .در ابتدای گزارش با تعریف تعارض منافع تالش شد تا ابهامهای مربوط به تعریف تعارض منافع برطرف شود .تعریف
دقیق تعارض منافع کمک میکند درک شفافتری نسبت به تعارض منافع داشته باشیم .در ادامه موقعیتهای تعارض
منافع بهصورت مختصر تشریح شد .استفاده از تجربیات سایر کشورها و دستگاههای دولتی بخشی از شیوه تعارض
منافع است ،بنابراین شناخت موقعیتهای تعارض منافع فرایند کشف مصادیق تعارض منافع را آسان میکند.
بخش عمدهای از گزارش به رویکردهای تحلیلی و روششناختی شناسایی مصادیق تعارض منافع میپردازد .این
رویکردهای تحلیلی شامل تحلیل سیستمی ،نظریه بازیها ،تحلیل شبکه و غیره درک روشنی از نگاه به نظام اداری را
در اختیار مخاطب قرار میدهد .این رویکردهای نظری عالوه بر تحول در شیوه شناسایی تعارض منافع در ایران که
مبتنی بر تحلیل مضمون و انطباق مضامین با موقعیتهای تعارض منافع است ،امکان استفاده از ابزارهای جدیدتر و
قویتر برای شناسایی مصادیق تعارض منافع را فراهم میکند.
بخش انتهایی این گزارش به طراحی برنامه اقدام برای شناسایی مصادیق تعارض منافع در دستگاههای دولتی و
عمومی غیردولتی پرداخت .در این بخش تالش شد راهنمایی گامبهگام برای شناسایی مصادیق تعارض منافع تهیه
شود .راهنمایی که از مطالعه قوانین و آییننامهها آغاز شده و به شیوههای پیچیدهتری همچون استفاده از مدل گراف
نقش و غیره میپردازد.
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منابع
 امیرکبیری ،علیرضا ( ،)1311سازمان و مدیریت ،تهران :انتشارات کتاب گستر.
 خرمی ،مسعود و مجید شیخمحمدی ( ،)1314مدلسازی و تحلیل استراتژیک نبرد انرژی بین روسیه و اروپا بر
اساس نظریه بازیها ،ژئوپلیتیک ،شماره  ،31صص.131-111
 شفافیت برای ایران ( ،)1311شناسایی مصادیق تعارض منافع در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،تهران:
معاونت رفاه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی.
 شیخمحمدی ،مجید و امیر صفایی ( ،)1315کاربرد نظریه بازیها درساماندهی و اداره بهینه نواحی پیرامون
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