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 درآمد
تنوع ها و اشکال مها، اختاللی بسیاری از ناکارآمدیهای تجربی، ریشهتعارض منافع به گواه تجارب عملی و پژوهش

 ود. شاعتمادی در جامعه میفساد است که منجر به تضعیف ظرفیت اجرایی حاکمیت و تشدید نابرابری و بی
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی، در راستای توسعه و ترویج ادبیات نظری و تجارب عملی مدیریت 

واند تای از تجارب جهانی در این زمینه را گردآوری و ترجمه کرده است. تامل در این مجموعه میتعارض منافع، مجموعه
تعارض منافع  هایهای اجرایی برای مقابله با موقعیتن دستگاهراهکارهای عملیاتی پیش روی سیاستگذاران و مسئوال

 های حاکمیتی قرار دهد. در مجموعه
محوله ممکن است مسئوالن و کارکنان  فیو جلب اعتماد مردم در انجام وظا یبه منافع عموم یگذار باوجود اصل ارزش

 نیا ۀجینتو در  ردیقرار گ یعارض با منافع عمومها در تآن یکه منافع شخص رندیقرار بگ ییهاتیدر موقع یبخش عموم
 شود.  تهارجح دانس یبر منافع عموم یمنافع شخص نیتعارض، تأم

تعارض  ریکه دارد تحت تأث یعملکرد یاست که با توجه به گستره ییاجرا یهادستگاه لیاز آن قب وپرورشآموزش
را ابالغ کرد که در آن اقدامات الزم  یورش دستور وپر آموزش ریوز  شیپ یو کارکنان خود است. چند  رانیمنافع مد

و مقابله  یسالمت نظام ادار  یو ارتقا تیو ترب میعلاز تعارض منافع در دستگاه ت یناش یهابیجهت کاهش و رفع آس
 ایکتور یو التیا یتعارض منافع نظام آموزش هیاز اعالم ییهااعالم شده است. در ادامه بخش ییپاسخگو تیبا فساد و تقو

سط خانم این کار تو مقابله با تعارض منافع در مدارس پرداخته شده است. یآمده است که در آن به چگونگ ایدر استرال
ی آموزش و پرورش( به صورت داوطلبانه ترجمه شده و برای انتشار در اختیار مرکز اکبری )پژوهشگر حوزهزهرا علی

 توانمندسازی حاکمیت و جامعه قرار گرفته است. 
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 هاهای محتمل تعارض منافع برای نقشموقعیت

ر هر یک از این شرایط، ای موجب تعارض منافع شود. دموارد زیر ازجمله شرایطی است که ممکن است در مدرسه

حداقل وظیفه کارمند این است که تضاد و تعارض را به مدیر خود گزارش دهد. برای کاهش خطرات تعارض برای منافع 

 عمومی ممکن است اقدامات دیگری نیز انجام شود. 

 برای مدیران
 متقاضی کار در مدرسه شده است.  ،یکی از اعضای خانواده -

 کند. در مدرسه کار می ،اعضای خانوادهدر حال حاضر یکی از -

 کند. فرزند شما در مدرسه تحصیل می- 

 با یک کارمند دیگر در ارتباط و تعامل هستید )نسبت خانوادگی(.  - 

 با والدین در ارتباط هستید )دوستی و آشنایی(.  - 

عضو خانواده یا نزدیکان شما است، مدرسه تمایل دارد چیزی را خریداری کند یا از خدمات شرکتی که متعلق به یک - 

 استفاده کند. 

طور منظم در مورد آموزش دانش آموزان از نظرات عمومی آنان مند و وابسته هستید که بهبه یک باشگاه یا گروه عالقه -

 گویید. می

 تصمیم دارید که کتاب درسی بنویسید. -

 وقت داده شده است. برای مشاوره تحصیلی به شما پیشنهاد کار نیمه -

 از شما دعوت شده است که در دانشگاه سخنرانی کنید که مربوط به نقش شما در سمت اصلی است.  -

 برای مدرسه کار کند تا بتواند در یک ظرفیت خصوصی برای شما می-
 
خواهید با پیمانکاری همکاری کنید که مرتبا

 هایی انجام دهد. کار 

 توجهی با مدرسه دارد. در شرکتی صاحب سهام هستید که قرارداد قابل-

 برای کارکنان مدرسه
 کند. فرزند شما در مدرسه تحصیل می -

 با یک کارمند دیگر در ارتباط و تعامل هستید )نسبت خانوادگی(.  - 

 با والدین در ارتباط هستید )دوستی و آشنایی(.   -

 ارید که کتاب درسی بنویسید. تصمیم د -

 کنید. عنوان مدرس کار میوقت بهصورت پارهبه - 

 عنوان موضوع تحقیق خود هستید. کنید و مایل به استفاده از مدرسه بهپژوهش می-
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 گویید. طور منظم در مورد آموزش از نظرات آنان میمند و وابسته هستید که بهبه یک باشگاه یا گروه عالقه -

 کنید. دین روز در هفته بعد از مدرسه مربیگری میچن-

 کند. طور مرتب در مسابقات بین ایالتی رقابت میتیم ورزشی شما به -

 سایت شخصی یا وبالگ شخصی دارید. یک وب-

مثال استودیوی عنوانوقت دارید که دانش آموزان یا والدین در مدرسه مشتری بالقوه شما هستند )بهمشاغل پاره -

 کاسی، گفتاردرمانی و غیره(.  ع

 برای کارمندان اداری و ستادی
 ای را برای آن خدمت ارائه کرده است. تان مناقصهکنید که شرکت یکی از اعضای خانوادهدر ارائه خدمتی مشارکت می - 

 کرده است.  تان در آن درخواست استخدامدر کارگروه اشتغال و استخدام عضو هستید که یکی از اعضای خانواده - 

 ای دارید و قصد خرید ملک دیگری را دارید. در مورد تصمیم اداره برای خرید یک قطعه زمین اطالعات محرمانه -

 د. گوییطور منظم در مورد آموزش درباره نظرات آنان میمند و وابسته هستید که بهبه یک باشگاه یا گروه عالقه -

عنوان کنید و در نظر دارید رزومه شخصی خود را بهکت استخدام استفاده میبرای یافتن کارکنان از خدمات یک شر  - 

 مشاور به آنجا ارائه کنید. 

ها شوید، آنکند، برای ناهار به یک رستوران و یا به قهوه دعوت میاز طرف پیمانکار خارجی که با وزارت کار می -

 ناقصات هماهنگی داشته باشند. همیشه اصرار دارند که پول را پرداخت کنند تا با شما در م

 د؟ کنیها استفاده میکنید. آیا برای سفر شخصی از آشنایی قبلی با آژانسطور مرتب برای وزارت سفر میبه-

شرکتی در طی مراحل مناقصه به شما نشان داده است که در صورت عقد قرارداد خاص، به استخدام شخصی که - 

 د. های شما را دارد، نیاز دارنمهارت

 مدارس مهم در تعارض منافع هایحقایق و بدفهمی

 حقایق بدفهمی

تعارض منافع فقط در مواردی ایجاد 

شود که منافع شخصی مالی در آن می

 دخیل باشد. 

خیر. تعارض منافع ممکن است در هر شرایطی که وظیفه عمومی یک 

ها، وفاداری یا های شخصی، عالیق، وابستگیکارمند تحت تأثیر ارزش

به  تواند درجاییمشارکت قبلی باشد، وجود داشته باشد. تعارض منافع می

وجود آید که هم منافع مالی و هم غیرمالی در آن دخیل باشد. تعارض منافع 

، های ورزشیتواند ناشی از روابط شخصی یا مشارکت و اقدام در فعالیتمی

اندازه روابط دوستانه و فرهنگی یا اجتماعی باشد. دشمنی شخصی به

تواند منجر به تعارض منافع شود. ازآنجاکه تعارض منافع به طرفدارانه می

 د. شو آید، باید اقدامات الزم برای کاهش آسیب در آن شرایط انجاموجود می
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 حقایق بدفهمی
تعارض منافع زمانی است که شما 

برای دستیابی به منافع شخصی، 

 دهید. وظیفه عمومی خود را انجام می

 خیر. این به معنای کاله
 
برداری یا فساد است. تعارض منافع معموال

 بهمعصومانه و بدون اشتباه ایجاد می
 
ه طور تصادفی و بدون اینکشود، غالبا

گر تعارض منافع وجود داشته باشد، وظیفه کسی در آن مقصر باشد. ا

کارمند است که برای محافظت از منافع عمومی، اقدامات منطقی را برای 

 کاهش آن انجام دهد. 

تعارض منافع بالفعل نادر هستند و 

 فقط در سطوح مدیریت باالیی 
 
معموال

 شوند. اعمال می

تواند هرکسی را تحت تأثیر قرار دهد. ها نادر نیستند و میخیر. تعارض منافع

واند تویژه استخدام و تهیه کارهایی که میها بهها در بعضی از زمینهآسیب

 افراد را در همه سطوح سازمان درگیر کند، زیاد است. 

اگر شما و تیمتان بر روی این متمرکز 

ارتخانه ه وز هستید که بهترین نتایج را ب

ارائه دهید، هرگونه سود شخصی 

 ضمنی مشکلی ندارد. 

خیر. برای دستیابی به پیامدهای خوب اداره و مدرسه، وظیفه عمومی 

خش های بنفس مردم را با عملکرد مطابق با ارزشکارکنان است که اعتمادبه

عمومی و صداقت و پاسخگویی حفظ کنند. هرگونه برداشت منطقی مبنی 

مند تان بهرهوظیفه عمومیشما یا دوستان یا خانواده از انجام بر اینکه

شوید، این پتانسیل را برای از دست رفتن اعتماد جامعه به خدمات می

ها را شناسایی کرده اند این آسیبکند. کارمندان موظفعمومی ایجاد می

 ها اقدام کنند. و نسبت به کاهش آن

وجود تعارض منافع به صداقت شما 

 زند. مه میصد

ناپذیر از زندگی سازمانی است و تعارض منافع یک واقعیت اجتناب

ای از رفتارهای ناشایست نیست. مهم این است که خود نشانهخودیبه

 کند. چگونه یک کارمند پس از شناسایی تعارض منافع پاسخ دهد و رفتار می

 اقدام برای کاهش خطر

کنید خطری وجود دارد، اگر فکر می

قط باید به مدیر خود درباره تعارض ف

 منافع بگویید. 

خیر. کارمندان موظف هستند در مورد هر تعارض منافع که در وظیفه 

ها تأثیر دارد، به مدیر خود بگویند، حتی اگر معتقد باشند که عمومی آن

ای ندارند. دهندهها حداقل هستند و نیازی به انجام اقدامات کاهشآسیب

افع برای همتایان یا افراد وابسته کافی نیست. سیاست افشای تعارض من

های بخش کند که اعتماد عمومی به دولت و ارزشوزارتخانه اذعان می

عمومی با پاسخگویی و صداقت در صورت تعارض منافع توسط کسانی که 

 شود. ها در آن دخیل نیستند، حفظ میمنافع خصوصی آن

 یک مدیر باید هر تعارض منافع را به

تیم رهبری و شورای مدرسه اعالم 

 کند. 

ای ارائه نه کامال . افشای تعارض منافع باید به مدیر منطقه یا معاونین منطقه

داده شود. این امر به این دلیل است که کلیه کارکنان مدرسه مسئول و مهم 

اندازه کافی مستقل از تأثیر خود تلقی هستند و بنابراین ممکن است به

قط به مدیر هرحال در برخی از موارد ممکن است موضوع فنشوند. به
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 حقایق بدفهمی
اختصاص داشته باشد مانند مواردی که مربوط به استخدام یا مدیریت 

 شوند. کارمندان شورای مدرسه می

در مورد روسا، کارمندان اجرایی و 

مدیران ارشد: اگر شما یک موضوع 

تعارض منافع را در اعالم ساالنه منافع 

اید، دیگر شخصی خود اظهار کرده

 یست. نیازی به اقدامات بعدی ن

خیر. مانند گزارش دادن تعارض منافع به مدیر ، اظهار و افشای تعارض 

 خطرات را کاهش نمیخودیمنافع به
 
دهد. اقدامات بعدی ممکن خود لزوما

است الزم باشد تا منافع عمومی از آن محافظت کنند. همچنین هر تعارض 

ما اعالم طور مستقل به مدیر ششده در خوداظهاری باید بهمنافع اعالم

 شود. 

که تعارض منافع را به مدیر هنگامی

گزارش کردید، وظیفه پیگیری و انجام 

 هاست. این کار بر عهده آن

خیر. مدیریت تعارض منافع یک مسئولیت مشترک است. مدیران مسئولیت 

کنندگی فرایند پیروی از سیاست تعارض منافع توسط کارمندان تسهیل

ذ تدابیری برای کاهش هرگونه تعارض منافع خود هستند. شما مسئول اتخا

های قانونی و معقول مدیر خود هستید. هرگونه عدم و رعایت دستورالعمل

های مدیر در مورد هر تعارض رعایت سیاست تعارض منافع یا دستورالعمل

 ای برای اقدامات انضباطی باشد. منافعی ممکن است زمینه

اگر تعارض منافع را شناسایی 

 اید، باید کنار بگذارید. کرده

شما باید خطرات احتمالی مربوط به منافع عمومی ناشی از تعارض منافع را 

طور منطقی آن خطرات را برطرف ارزیابی کرده و اقداماتی انجام دهید که به

ه ب کند. در برخی موارد، پس از افشای این موضوع برای مدیر، دیگر نیازی

تر، ممکن است مجبور شوید از انجام کاری نخواهد بود. در موارد جدی

منافع شخصی که باعث بروز هرگونه تعارض است، انصراف دهید و هر 

 صورت موقت یا دائمی در اختیاردارید، کنار بگذارید. موقعیتی که به

تواند شما را مجبور به ترک مدیر نمی

 منافع شخصی کند. 

عمومی موظف هستند از هرگونه تعارض منافع جلوگیری کارمندان بخش 

کنند. در مواردی که منافع شخصی با وظیفه عمومی مغایرت دارد، ممکن 

است یک مدیر حقوقی و قانونی در نظر گرفته شود که به شما بگوید از این 

نظر کنید. اگر این کار را انجام ندهید، ممکن است در عالقه و منفعت صرف

ته شود. البت انضباطی باشید که منجر به خاتمه کارتان میمعرض اقداما

یرند ها ابتدا باید در نظر بگعملکرد مدیر در این مسئله باید منطقی باشد. آن

اندازه کافی خطرات ناشی توان اقدامات دیگری را انجام داد که بهکه آیا می

انونی یا رقکنید تصمیم مدیر غیاز تعارض منافع را برطرف کند. اگر فکر می

توانید یک درخواست شکایت شخصی به اداره غیرمنطقی است، می

 بدهید. 
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 حقایق بدفهمی
اغلب عالیق و منافع شخصی به دلیل 

الزامات محرمانه بودن گزارش 

 شود. نمی

تان مغایرت دارد مکلف هستید که خیر. اگر منافع شخصی با وظیفه عمومی

بعدی را برای کاهش  آن را به مدیر خود گزارش دهید و سپس اقدامات الزم

 الزم نیست عالیق شخصی بهخطرات انجام دهید. بااین
 
راز غیحال، معموال

ها الزم و مدیر برای دیگران فاش شود، مگر اینکه برای مدیریت آسیب

 ضروری باشد. 

در مواردی که یک عضو خانواده در 

یک مدرسه مشغول به کار است و 

تعارض منافع در کل فرایند اشتغال 

ود دارد، باید مانند سایر کارمندان وج

 رفتار شود. 

اگر یک عضو خانواده در مدرسه شاغل باشد، همیشه یک تعارض منافع 

مثال، در هر عنوانبالقوه وجود دارد که نیاز به مدیریت مداوم دارد. به

شرایطی که تصمیمات مدیر ممکن است بر حقوق یا وضعیت اعضای 

رد، فرآیندهای مناسب برای کاهش خطرات خانواده در مدرسه تأثیر بگذا

 تعارض منافع الزم است. 

 گزینشمسائل مربوط به

یک عضو خانواده اصلی نباید 

متقاضی دریافت موقعیت و استخدام 

 در مدرسه باشد. 

ای منع شود فقط به این دلیل که با مدیر یا شخص نباید از کار در هر مدرسه

سبت کند و نبا هر کس دیگری که در آنجا مشغول کار است، ارتباط برقرار می

خانوادگی دارد. در صورت درخواست یک دوست یا عضو خانواده، باید در 

افع بالقوه و طی مراحل استخدام اقدامات الزم صورت گیرد تا از تعارض من

بالفعل جلوگیری شود. اگر با موفقیت منصوب شوند، باید اقدامات دیگری 

ها در مدرسه اعمال شود تا از بروز تعارض منافع در رابطه با اشتغال مداوم آن

بالقوه جلوگیری شود. برای اطالعات بیشتر در مورد مدیریت تعارض منافع 

 عه کنید. در هنگام استخدام، به مطالعات موردی مراج

مدیره متقاضی اگر یک عضو هیئت

استخدام را بشناسد و وی در لیست 

مصاحبه قرار گیرد، باید این موضوع را 

 آشکار کند. 

رصت ترین فاند و باید در سریعها تعارض منافع بالقوه را شناسایی کردهآن

ممکن شناخت خود را از متقاضی استخدام گزارش دهند تا هیچ بخشی از 

 دار نشود. وند توسط هیچ تعارض منافع واقعی یا درک نشده لکهاین ر 

 به دست آوری

مشارکت با شرکتی که با وزارت تجارت 

 کند، مشکلی نیست. می

حال، اگر شما در تهیه و یا حمایت از خدمات شرکت برای محل بله. بااین

کارتان مشارکت داشته باشید، یک تعارض منافع وجود خواهد داشت و از 

شود تا اقدامات مناسب را انجام دهید. این ممکن است شما خواسته می

 مستلزم انصراف از سهام در آن شرکت باشد. 

اگر یک شرکت هدایایی را برای انعقاد 

توانید در یک قرارداد فراهم کند، می

نوازی از چنین شرکتی یک مسئله مزایا یا میهمانخیر. پذیرش هدیه، 

کند که باید از آن اجتناب کرد. تعارض منافع بالقوه یا بالفعل را ایجاد می
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 حقایق بدفهمی
ها بر صورت اطمینان از عدم تأثیر آن

 ها را بپذیرید. داوری شما، آن

های دقیقی در موردپذیرش هدایا، مزایا و وزارتخانه دستورالعمل

 ها ارائه داده است. نوازیمیهمان

 عواقب

عدم اعالم تعارض منافع تأثیر 

توجهی در اشتغال من نخواهد قابل

 داشت. 

)قانون(  4002خیر. کارمندان بخش دولتی مشمول قانون مدیریت عمومی 

هستند. این قانون مستلزم آن است که همه کارمندان بخش دولتی و سایر 

دم عمقامات دولتی از هرگونه تضاد منافع بالقوه و بالفعل خودداری کنند. 

مشی وزارت شناسایی، گزارش یا نظارت تعارض منافع مطابق با خط

تواند باعث سوء رفتار شود و منجر به اقدامات انضباطی شود که منجر به می

 ها شود. عزل آن

 لیست: نشانه یابی مدیران برای تعارض منافع کارکنانچک

باشند، از منافع عمومی ن در معرض تعارض منافع میدارند در شرایطی که خود یا کارمندانشاروسا و مدیران وظیفه

ها به توجه مدیر برسد. شماری از روشممکن است از طریق بی تعارض منافع محافظت کنند. اطالعات مربوط به مسائل

گذارد، تفکیک کنند و حتی ممکن است تصمیم بگیرند را که بر مدیر خود تأثیر می تعارض منافع کارمندان باید هرگونه

ها مطرح کنند. روسا و مدیران ممکن است از بالقوه را با آن تعارض منافع تا حتی قبل از شناسایی خطر واقعی، موارد

یک مسئولیت مشترک است  تعارض منافع آگاهی داشته باشند. مدیریت اوضاع مطابق با سیاست تعارض منافع منابع

 گیرد. که توسط کارمند و مدیر انجام می

 ی رسیدگی به مسائل مربوط به تعارض منافع در کارکنان است که باید توسط مدیران در نظر گرفته شود: مراحل زیر برا

 وگو با کارمندگفت 

را با کارمند خود در  تعارض منافع، موضوع برای به دست آوردن هرچه بیشتر اطالعات در مورد شرایط آسیب و خطر

و مسئولیت خود برای حل مناقشه به نفع منافع  تعارض منافع ستمیان بگذارید. به کارمند مراجعه کنید و به سیا

 عمومی توصیه کنید. 

  توضیح کتبی از کارمند بخواهید 

ها بخواهید که یک اطاعت کتبی که مشخص است کارمند مشمول تعارض منافع بالقوه یا بالفعل است، از آنهنگامی

دهنده در نظر گرفته تمالی آن و هرگونه اقدامات تسکینارائه دهند که در آن ماهیت هر تعارض منافع، خطرات اح

 با استناد به شود. درجایی که کارمند معتقد نیست تعارض منافع وجود دارد، از آنمی
 
ها بخواهید این دیدگاه را کتبا

 سیاست تعارض منافع توجیه کند. 

 ارزیابی خود از شرایط موجود را توسعه دهید 



 

 

 

 

 

 8 مدارستعارض منافع در  تیر یمد

 

شرایط پیرامون خود بر اساس اطالعاتی که در اختیار دارید انجام دهید. برای کسب  ارزیابی خود را از وضعیت و

و حداقل اقدامات برای مقابله با خطر را  تعارض منافع اطالعات بیشتر، اقدامات منطقی را انجام دهید و سطح خطر

 تعیین کنید. 

  آیا توصیه اقدام برای کارمند شما کافی است؟ 

ه های مدیریت، کارمند خود را ارزیابی کنید. ببا توجه به خطرات ناشی از تعارض منافع بالقوه و یا بالفعل، با استراتژی

طور منطقی الزم باشد، کارمند را راهنمایی کنید تا یک کارمند در تهیه یک استراتژی مناسب کمک کنید. اگر به

 ع اتخاذ کند. های تعارض منافاستراتژی ویژه برای کاهش آسیب

  شده را ثبت کنیدتصمیمات گرفته 

وگوها و اقدامات خود را ثبت و ضبط کنید و اطالعات محرمانه مناسب را حفظ کنید. دستورات و تصمیمات مربوط گفت

ممکن است در پرونده کارکنان برای مراجع حفظ شود )در صورت لزوم، این اسناد باید در یک پاکت  تعارض منافع به

 نگهداری شوند(. « محرمانه»شده با عنوان ندیببسته

  نظارت بر وضعیت  

د، ای و در پاسخ به تغییر شرایط کنترل کنید. در ارزیابی مجدطور دورهبه یاد داشته باشید که مدیریت تعارض منافع را به

 شده در طول این فرآیند را ضبط و ثبت کنید. شده و اقدامات انجامتصمیمات گرفته

کارمندان باشد، باید این موضوع  تعارض منافع تان تعارض منافع و عالقه شخصی دارید که تحت تأثیر مدیریتاگر خود

را به مدیر باالدستی خود گزارش دهید و در نظر بگیرید که آیا اقدامات دیگری برای کاهش آسیب الزم است. به یاد 

 . گیرید که هیچ اقدام مثبتی الزم نیستمیم میداشته باشید که تصمیمات خود را ضبط کنید، حتی زمانی که تص

 اقدام و برخورد انضباطی

 عمل نکرده است، باید:  تعارض منافع کنید کارمند شما مطابق با سیاستاگر فکر می

 را خطاب قرار دهید و طبق موارد فوق، اقدامات مربوط به کاهش خطرات احتمالی  تعارض منافع در اسرع وقت

 را انجام دهید. 

  موضوع را با کارمند خود مطرح کنید. ممکن است بخواهید برای پشتیبانی در رسیدگی به نقض احتمالی یک

های وزارت درزمینة رسیدگی به شکایات، سوء رفتارها و عملکردهای کارمند،  با واحد دستورالعمل

 بخش مشورت کنید. رضایت

 بدون اینکه کسی مقصر باشد به وجود 
 
خود خودیآید و وجود تعارض منافع بهمی تعارض منافع معموال

 کند. یکپارچگی یک کارمند را تضعیف نمی

  در صورت وجود تعارض منافع، کارکنان وظیفه ثبت گزارش تعارض منافع و انجام اقدامات منطقی برای مقابله

 با خطر را دارند. 
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 شود. در هر مرحله در مورد اس گرفته میبرای مشاوره در مورد اتهامات علیه کارمندان با بخش ارزیابی اداره تم

 نحوه مدیریت روند کار، از کارمند بخش تعارض منافع مشاوره بگیرید. 

 المنفعه های عاملیست: ارزیابی ارزشچک

لیست استفاده کنید تا به شما در ارزیابی میزان تعارض منافع بین منافع مالی و اشتغال کمک کند. توجه از این چک

که  لیست شامل اطالعات و سؤاالت است: این چک لیستی نیست که نیاز به پر کردن داشته باشد. چکداشته باشید

برای کمک به شما برای ارزیابی تعارض منافع در رابطه با منافع شخصی طراحی شده است. این وظیفه شماست که 

چه اقداماتی را باید برای کاهش کنید کنید و سپس تعیین میهای خود را به سؤاالت ضبط و ثبت میچگونه پاسخ

توانند برای کمک به ارزیابی خطرات تعارض منافع با دهید. کارمندان میخطرات در جهت منافع عمومی انجام می

 کارمند بخش تعارض منافع در اداره تماس بگیرند. 

 به تعارض منافع بالفعل توجه داشته باشید -

ر وظیفه عمومی ، سعی کنید منطقی و عینی راجع به اوضاع فکر کنید. در هنگام ارزیابی میزان تأثیر منافع خصوصی ب

چنین کند. همنظر بگیرید که چگونه یک شخص ثالث با آگاهی منطقی در شرایط واقعی تعارض منافع را مشاهده می

ارض منافع تع توان برای اطمینان به شخص ثالث مبنی بر جلوگیری از هرگونهدر نظر بگیرید که چه فرآیندهایی را می

 در نظر گرفت. 

 چه چیز منافع مالی است؟  -1

مثال؛ اگر شما )یا نزدیک شما( دارایی در اختیار عنوانمنافع مالی شامل سود و یا ضرر مالی بالقوه یا بالفعل است. به

امتیازات،  رداشته باشید، سهام داشته باشید، در یک شرکت برای مناقصه دولتی استفاده کنید و یا منافع تشویقی نظی

محض اینکه منافع شخصی یک خویشاوند یا همکار نوازی را از منبع خاصی داشته باشید. بهها، هدایا یا مهمانتخفیف

به رسمیت شناخته شود باید با آن مقابله کنید، گویی تعارض در منافع شخصی شما بوده است حتی اگر خودتان از 

 اشته باشید. ها هیچ فایده و سودی ندطریق رابطه با آن

 یک فرد وابسته یا همکار چگونه تعریف شده است؟  -2

ور کامل به طشود که بخشی از خانواده اصلی شما باشد یا کسی که کامال  یا بهطورکلی شامل هرکسی میبستگان به 

مثال پدر و مادر(.  همکار کسی است که در امور عنوانشما وابسته است و در امور وی با هم ارتباط نزدیکی دارید )به

ها ممکن است شما نوعی سود مستقیم یا غیرمستقیم )اما نه ریق آنمربوط به شما ارتباط نزدیکی داشته باشد و از ط

 مالی( دریافت کنید. 
 
 لزوما

 ها را از خود بپرسید: تعارض منافع مالی، این سؤال هنگام شناسایی -3

کنم، یا اینکه موقعیت عمومی من این امکان گیری را اعمال میدر رابطه با موضوعی که من برخی از اختیارات تصمیم

 کند که تأثیر بگذارم: ا برای من فراهم میر 
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 گرایانه دارم که مستقیم یا غیرمستقیم، منافع مالی یا غیرمالی را داشته باشم یا متحمل شوم. یک انتظار واقع 

 تواند بر وضعیت مالی من در ایجاد ظرفیت تأثیر بگذارد؟ آیا این موضوع می 

 رایی که متعلق به من است تأثیر بگذارد؟ تواند روی ارزش هر سهم یا داآیا این امر می 

  آیا من یک شغل دوم یا مشاغل خصوصی دارم که ممکن است تحت تأثیر این موضوع باشد؟ 

  آیا من به خاطر شخصی که تحت تأثیر این مسئله باشد، بدهی دارم؟ 

 د ن تحت تأثیر قرار خواهنوازی، مسافرت، حمایت مالی یا سایر مزایا را از شخصی که در اثر تصمیم مآیا میهمان

 ام؟ گرفت، پذیرفته

 ای وجود دارد که شخصی در یک رابطه شخصی یا تجاری با من، مستقیم یا غیرمستقیم از بینانهآیا انتظار واقع

 منافع مالی یا دیگری برخوردار شود یا ضرر مالی یا مادی دیگری متحمل شود؟ 
 

 مالحظات در مورد سهام -4

ت که هرگونه مالکیت سهام را باید درجایی که تعارض منافع بالقوه وجود دارد اعالم کند. ممکن این موضع وزارتخانه اس

ای یا منطقی در اجرای وظایف عمومی شما مالحظهاست مشخص شود که مالکیت شما در این سهام هیچ تأثیر قابل

 هیچ تعارضی ایجاد نمی
 
ر است تعارض منافع بالقوه را ثبت کنید که شک دارید، بهتشود. اما، هنگامیندارد و احتماال

 و در مورد این موضوع با مدیر خود صحبت کنید. 

 نکات چابک و سریع برای مدیریت روابط شخصی

قوق تواند بر حهایی را اعمال کند که میآسیب واقعی یا ظاهری وجود دارد زمانی که یک کارمند )مانند مدیر( مسئولیت

 توجهی دارد تأثیر بگذارد. ها رابطه شخصی قابلکه با آن های کارمند دیگرییا مسئولیت

 ارزیابی خطرات در مواردی که یک رئیس/ مدیر ارتباط شخصی با یک کارمند دارد؛ 

 آیند: ها به وجود میتعارض منافع در این زمینه

 تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات علیه کارکنان؛ 

  پیشرفت؛مدیریت فرآیند عملکرد و توسعه و اعطای 

 ها.تعیین وظایف و مسئولیت 

 دهید که منافع شما را فراهمای انجام میگونهتوان گفت که وظایف و اختیارات خود را بههمیشه فکر کنید که آیا می

دهد، اگر به نظر کند. حتی اگر هدف اصلی شما ارتقای وزارت باشد، خطر وجود منافع عمومی را نیز در شما نشان می

 آورید. دست میرسید که منافع غیرمستقیم یا مستقیمی را به می

در نظر بگیرید که اگر سایر کارمندان / همکاران از اوضاع مطلع بودند، یا اینکه در جراید گزارش شده است، چه 

نامه بخش عمومی ویکتوریا در جهت ارتقاء و داشتید. به شهرت مدرسه و اداره و تعهدات خود طبق آییناحساسی می

 ید. حفظ صداقت و پاسخگویی بخش عمومی فکر کن

 ها؛ شده برای کاهش آسیباقدامات انجام
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 های مربوطه ایجاد کنید تا خطر تعارض بالقوه یا بالفعل کاهش یابد؛فرآیندهای روشن را برای مدیریت موقعیت 

 این فرایندها را با کلیه کارمندان و ذینفعان ذیربط ارتباط دهید؛ 

 نظارت بر اثربخشی چنین فرآیندی . 

تواند های کارمندان مربوطه تأثیر بگذارد باید به شما ارجاع داده شود چراکه می/ مسئولیت تصمیماتی که بر حقوق

 به مدیر منطقه ارجاع توجهی ایجاد کند. انتظار میبرای مدیر مدرسه  مشکالت قابل
 
رود تصمیمات پرخطر مستقیما

 مدیر مدرسه دیگری بر آن موارد نظارت شود. در بعضی موارد، ممکن است این تصمیم رئیس اداره کافی باشد که توسط

وجود داشته باشد. در همه موارد، باید از مدیر منطقه در مورد استراتژی نامناسب برای مدیریت خطرات ناشی از تعارض 

 منافع راهنمایی گرفته شود. 

 چرخه تعارض منافع

 تعارض منافع را مشخص کنید

 بر وظیفه عمومی شما تأثیر بگذارد؟  تواندتان )مالی و غیرمالی( میآیا منافع شخصی 

 کدام وجود نداشته باشد؟ توان تعارض را منطقی درک کرد، حتی اگر هیچآیا می 

 خطرات باالی تعارض منافع:

رو، مسائل مربوط به تعارض منافع در هر حوزه کاری ممکن است به وجود بیاید و کارمندان را تحت تأثیر قرار دهد. ازاین

 کند: ای را جلب میوارد زیر توجه ویژهخطر ابتال به م

 استخدام گزینش؛ 

 مناقصه و خرید؛ 

 تنظیم مقررات و تأیید کمک مالی و اعطای مجوز؛ 

 مثال کارآموزی، انجام یک تجارت خصوصی(؛ عنوانزایی )بهاشتغال 

 نوازی؛هدایا، مزایا، مهمان 

 های انضباطی.مدیریت شکایت و بررسی 

شود که اعمال وظیفه عمومی از طریق منافع شخصی تحت تأثیر ض منافع زمانی ایجاد میتعارض منافع چیست؟ تعار

 بدون تقصیر و قصد تقلب ایجاد می
 
کنند ها خطراتی را برای سازمان ایجاد میشود. آنقرار گیرد. تعارض منافع معموال

 که باید مدیریت شود، مانند سایر خطرات. 

 خطرات را نشان دهید 

ازآن اقدامات منطقی برای کاهش خطرات در جهت منافع عمومی که هرگونه تعارض را به مدیر خود گزارش دهید. پس 

 های مدیریتی دیگر شامل موارد زیر است: ممکن است ناشی از تضاد منافع باشد، انجام دهید. استراتژی
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 مدیره برای پاسخگویی و شفافیت؛ گزارش منافع شخصی به کمیته و هیئت 

 دخالت خود را در وظیفه عمومی محدود کنید؛ 

  استخدام یک شخص ثالث دلسوز برای نظارت بر بخشی از وظیفه عمومی؛ 

 ها در رابطه با وظیفه عمومی دور کنید؛خود را از تمام مسئولیت 

  منافع شخصی خود را رها کنید؛ 

 (؛ طور موقت یا دائمدست کشیدن و استعفا از محل کار عمومی و دولتی )به 

 ها تحت سیاست تعارض منافع وزارتخانه آگاه شوند؛ کارمندان باید از تعهدات آن 

 طور مداوم منافع شخصی و وظایف عمومی خود را برای شناسایی تعارض منافع بالقوه و بالفعل ارزیابی به

 کنید؛

  .گزارش تعارض منافع را به رئیس/ مدیر خود ارائه دهید 

 نقش رئیس / مدیر
 های موجود تسهیل کنند از طریق: مشیروسا/ مدیران باید در پیروی کارمندان خود از خط

 ارزیابی خطرات تعارض منافع ذاتی برای کارکنان؛ 

  آگاهی بخشی کارکنان از تعهدات وظایف؛ 

 ها؛ ثبت و گزارش تعارض منافع به آن 

 فشار قرار دادن کارکنان خود در هر تعارض منافعی؛ تحت 

 مشی تعارض ه از اقدامات انضباطی مناسب در مورد عدم عملکرد اعضای پرسنل خود برای رعایت خطاستفاد

 منافع.

 نظارت کردن
کند: منافع جدید را شناسایی کنید و در نظر بگیرید که شرایط تغییر میای مرور کنید و هنگامیطور دورهاوضاع را به

 هستند یا خیر؟ های مدیریت موجود هنوز کافی که آیا استراتژی

  تعارض منافع ممکن است بالقوه یا بالفعل باشد 

های بالقوه تعارضاتی هستند که ممکن است در آینده به وجود آیند. برای مثال، اگر یک شرکت عضو تعارض منافع 

ا یک شد، شمای غیرمنتظره داشته باکنید، مناقصهریزی میای که برای سازمان برنامهتواند برای معاهدهخانواده می

 کند. های بالقوه اغلب از عوارض بعدی جلوگیری میوضعیت تعارض منافع بالقوه دارید. گزارش درباره تعارض منافع

تواند در نظر بگیرد که یک کارمند مشمول تعارض منافع واقعی تعارض منافع بالفعل شرایطی است که شخص ثالث می

ود را از یک هیئت گزینش که همسر خود را برای نقشی در مدرسه انتخاب که یک مدیر، خمثال، هنگامیعنواناست. به

 کند، چراکه ممکن است تعارضی وجود داشته باشد. کند، خارج میمی
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 گیری مبتنی بر کند؛ عملکرد سازمانی )با تضعیف تصمیمرا تهدید می تعارض منافع مدیریت ضعیف

 ومی به دولت. شایستگی(، حمایت ذینفعان از تصمیمات، اعتماد عم

 مدیریت تعارض منافع در استخدام 

داری در استخدام اعضای این سند تدابیری را که باید روسا برای مدیریت تضاد منافع و کاهش ادراک و احساس جانب

کند. این اقدامات به نفع مردم است و در جهت حفظ اعتبار مدیر و مدرسه موفق در خانوادگی به دست آورد، تشریح می

ش عمومی ایالت ویکتوریا مبتنی بر شایستگی است. یک عضو ارائه خدمت به ذینفعان است. استخدام در سیستم آموز

حال، اگر عضو خانواده یک مدیر متقاضی جای خالی باشد، باید اقدامات شود. بااینخانواده مانع کار در مدرسه نمی

 ای باشد، اقدامات بیشتری باید انجام شود. الزم صورت گیرد و اگر عضو خانواده متقاضی شایسته

 دهتعریف خانوا

این اقدامات باید در مواردی اعمال شود که عضو خانواده همسر، فرزند، خواهر و برادر یا والدین باشد. همچنین ممکن 

 های بالقوه و بالفعل بکار برود. است مناسب باشد این اقدامات در رابطه با سایر اعضای خانواده برای کاهش تعارض

 اقدامات گزینشی

ها و قبل از انجام روند گزینش، مدیر منطقه یا نماینده را از برنامه اعضای خانواده رخواستمدیر باید پس از دریافت د 

 مطلع کند. 

  رئیس مجاز به نشستن در کمیته انتخاب و گزینش نیست؛ 

 شود؛ کمیته فقط از زیردستان مدیر تشکیل نمی 

 یر یا نماینده منطقه معرفی ای باشد که از طرف مدکمیته باید شامل یک عضو اصلی یا کارمندان منطقه

 شود؛ می

 دهد؛ مدیر یا نماینده منطقه رئیس پانل استخدام را آگاهی و مشورت می 

 ه گیری، توصیه خود را به مدیر منطقکه عضو خانواده کاندیدای ارجح باشد، هیئت باید برای تصمیمدرصورتی

 یا نماینده ارجاع دهد؛ 

 کنند، درخواست مقام مدیر را بدهند و ها در آن کار میی خانواده آندارند در مدارسی که اعضاکارمندان حق

 مدیره باید هرگونه تعارض منافع را اعالم و مدیریت کنند؛ همه اعضای هیئت

 ر عنوان کارمند تأثیروسا باید اطمینان حاصل کنند که تصمیمی که بر حقوق یا تعهدات اعضای خانواده به

ربوط گیرد مانند؛ احکام مها قرار نمیشود و یا تحت تأثیر روابط خانوادگی آنبگذارد، توسط رئیس گرفته نمی

 به ارتقا، حقوق، مزایا یا پاداش، تصمیم در مورد شکایات مدیریت ، اعضای خانواده. 
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 های منافع شخصیاعالمیه
روز نافع شخصی خود را بهاگر یکی از اعضای خانواده اصلی در مدرسه شما به سمتی منصوب شود، مدیر باید اعالمیه م

ها که تضاد منافع را به مدیر منطقه گزارش داده و تأیید خود را از اقدامات پیشنهادی برای کاهش آسیبکند تا این
 دریافت کند. 

 مطالعه موردی: تعارض منافع در استخدام
ارائه پشتیبانی فنی نیاز دارد. های ارتباطی مدرسه و وقت برای مدیریت شبکهنیمه ITیک مدرسه ابتدایی به تکنسین 

این  وقت است که بتواند درهای فناوری اطالعات است و به دنبال کار پارهپسر  رئیس در حال تحصیل در رشته سیستم
بندی یمها، تقسها ازجمله مسئولیتزمینه تجربه کسب کند. رئیس با اعضای شورای مدرسه برای تعیین ماهیت نقش

تواند یک متقاضی بالقوه باشد. مدیر گوید که پسرش میها نمیکند. وی به آنورت و کار میزمانی، پاداش و... مش
ه طور غیرمنطقی ظرفیت مالی مدرسها،  بههای دیگر هزینهوقت با توجه به اولویتنگران این است که یک موقعیت تمام

وقت را نیز انجام ود در مدرسه شغل تمامتواند عالوه بر تحصیالت خرا افزایش دهد. مدیر آگاه است که پسرش نمی
شود. مدیر از تعارض منافع در تیم رهبری خود خبر کند و آگاهی استخدام تبلیغ میدهد. سرانجام مدیر درخواست می

کند. او مسئولیت تأیید پیشنهادات دارد و با حضور خود در هیئت انتخاب و گزینش، مشارکت در این روند را محدود می
 بر عهده دارد. پانل را 

 آیا در این مورد موضوعی از تعارض منافع وجود دارد که به آن توجه نشده است؟ 
ری، گیهای مربوط به تیم رهبری و محدود کردن مشارکت در تصمیمرئیس پس از درخواست پسرش، جهت ارائه گزارش

اقدامات الزم را برای رسیدگی به تعارض منافع انجام داد. این بدان معناست که وی قادر به تأثیرگذاری در جلسات 
آنجاکه همه اعضای هیئت گزینش، زیردستان وی مدیره در مورد نامزدهای شغل مربوطه نیست. هرچند از هیئت

طرف و منصفانه برای ارزیابی کیفیت متقاضیان این هستند، ممکن است درک تعارض منافع را ایجاد کند. ذهن بی
 گیرند. ها تحت تأثیر توصیه فرزند رئیس برای سمت قرار میسمت، ممکن است گمان کند که همه آن

 متقاضی این سمت است اما ی هم وجود داشت. رئیس میدر همان آغاز، یک تضاد احتمال
 
دانست که پسرش احتماال

 می
 
ند که تواند تصور کاو تا زمانی که توضیحات نقش را نهایی نکرد، این اطالعات را افشا نکرد. یک فرد منطقی بعدا

ته و مدرسه قرارگرفهای پسرش تحت تأثیر نیازهای وی در شکل دادن به توصیف نقش توسط امکانات و شایستگی
مدرسه را به خطر بیاندازد. درنتیجه این تصمیم مدرسه ممکن است متقاضیان با کیفیت بهتر را از دست داده باشد، 

وقت بودند. به دلیل تمرکز او بر پسرش، ممکن است رئیس هنگام تعیین زمان اشتغال هایی که به دنبال کار تمامایحرفه
 د توجه قرار نداده باشد. برای نقش، این موضوع را مور 

 داد؟ مدیر باید چه کاری انجام می
برای جلوگیری از هرگونه خسارت به منافع عمومی، باید تمام شرایط را در نظر گرفت. در این حالت، رئیس ممکن است  

سئله توان به این مهنگام تعیین توضیحات نقش، عالقه به پسرش را به تیم رهبری خود فاش کند. در این صورت می

ا شود. برای پرداختن به تعارض بالفعل، او باید به مقام برتر خود توجه داشت که آیا الزم بود که او از روند استخدام جد

 کرد. داد و سپس خود را از این روند خارج میگزارش می
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 هایی برای راهنمایی بیشترفرصت
های صریح را توانند دستورالعملهای مختلف در اداره میبرای اطمینان از سازگاری در استفاده از اصول، کارشناس

 مثال، در مواردیعنوانسا و مدیران خود در مورد اقداماتی که باید در این شرایط انجام دهند، تعیین کنند. بهبرای رو

های ای ممکن است از مدیران خود بخواهند که تأیید توصیهشود، مدیران منطقهکه مشکالت تعارض منافع مشخص می

 هیئت گزینش را به سایر مدیران شبکه ارجاع دهند. 

 موارد تعارض منافع پس از استخدامسایر 
اگر پسر  رئیس در مدرسه منصوب شود، روابط شخصی وی با او خطرات تعارض منافع واقعی و بالفعل دیگری را ایجاد 

تواند بر نقش، وضعیت یا حقوق وی تأثیر بگذارد، هنگام تخصیص وظایف کند، مثال  هر زمان که تصمیمی بگیرد میمی

کاری بیشتر بدهد و غیره. مدیر باید در اسرع وقت اقدام کند تا فرایندها و مسائل مربوط خانه یا اضافه به او اجازه کار در

یرمنطقی طور غای که از ایجاد این احساس جلوگیری کند، که مدیر بهگونهبه تعارض منافع در آینده را مدیریت کند، به

فتار یا عملکرد پسرش نگرانی دارند ، باید فرایندی صورت گیرد طرفدار پسرش است. برای مثال، اگر کارمندان در مورد ر 

 ها گزارش شود و به روشی پرداخته شود که رئیس درگیر نباشد. تا این نگرانی

 این نکات را به خاطر بسپارید: 

 وقتی مسئول استخدام موقعیتی هستید که با شخص متقاضی بالقوه رابطه شخصی دارید، باید: 

 لی یا آینده تعارض منافع را ارزیابی کنید؛ فرایند خطرات فع 

  تشخیص هر تعارض منافع بالقوه و یا بالفعل و گزارش کردن هرگونه اقدامات الزم جهت جلوگیری از تأثیر

 ناعادالنه؛ 

  درباره تضاد منافع بالقوه و بالفعل فکر کنید و اقدامات کافی برای مقابله با خطرات هر دو انجام دهید؛ 

 شده را ثبت و ضبط کنید، حتی اگر تصمیم بگیرید که هیچ اقدامی انجام نشود. ات گرفتهتمام تصمیم 

 منبع 
Conflicts of Interest Toolkit, General Information. Victoria State Government. Department of Education and 

Training. 
Link: https://www.education.vic.gov.au/hrweb/Documents/COI-Toolkit-General.pdf 
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ها و از ارزش یدر مورد تعارض منافع در مدارس )بخش یاطالعات عمومترجمه دستورالعمل 
 (ایاسترال -ایکتوریو التیدر ا ینظام آموزش یراهبردها

 اکبریزهرا علی مترجم:
 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
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