
 

 

 گذاری عمومی مشیجایگاه مفهوم تعارض منافع در حکمرانی و خط 

 1محمد واثقی بادی 
 2اسد دشتابی صالح بنی

 چکیده: 
طور به  1980آشنا اما تقریبًا جدید در عرصه حکمرانی است. این مفهوم از سال  ای نامتعارض منافع واژه

علوم گسترده  در  تدریج  به  و  گرفت  قرار  استفاده  مورد  عمومی  امور  اداره  و  حکمرانی  ادبیات  در  تری 
گذاری عمومی مطرح شد. تعارض منافعاجتماعی و به طور خاص در خط به حالت یا موقعیتی   مشی 

می اطالق  مقام دوسویه  در  طرف  یک  از  سازمان(  یا  گروه  فرد،  از  حکمرانی)اعم  عرصه  بازیگر  که  شود 
مسئولیت مورد اعتماد دیگران و از طرف دیگر دارای منافع شخصی یا سازمانی مؤثر بر تصمیمات ناظر به 

قرار می بازیگر به صومنافع ذینفعان  بیانی دیگر  به  قرار گیرد.  ناخواسته در شرایطی  یا غیر  رت خواسته 
شود. در این مقاله ضمن بیان تعریف و ارکان ای او تضاد ایجاد میگیرد که میان منافع شخصی و حرفهمی

کارکرد این مفهوم در دو موضوع مهم حکمرانی و اساسی شکل گیری موقعیت تعارض منافع، به جایگاه و 
گذاری عمومی توجه میخط گام اول به بررسی جایگاه مفهوم تعارض منافع در نظریات شودمشی  . در 

ای پرداخته شده و در  مراتبی، حکمرانی بازاری، حکمرانی شبکهاصلی حکمرانی شامل حکمرانی سلسله
کید قرار می مشی گیرد. تحلیل چرخه خطگام دوم، جایگاه و کارکرد این مفهوم در تحلیل سیاست مورد تأ

گام دوم دنبال میگذاری از منظر تعا که در   لی رض منافع هدفی است  - شود. محققان با رویکرد استدال
اند و در نهایت پیشنهادهایی را برای ها پژوهش حاضر را شکل دادهآوری اسنادی دادهقیاسی با جمع

کثری توجه هرچه بیشتر مدرسان و پژوهشگران اداره و خط  مشی گذاری عمومی در رابطه با استفاده حدا
 اند.مفهوم و منظر تعارض منافع مطرح نموده از 
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گان:  ای مراتبی، بازاری، شبکهمشی گذاری عمومی، سلسلهتعارض منافع، حکمرانی، خط کلیدواژ
 

 مقدمه 
به طور   1980آشنا اما تقریبًا جدید در عرصه حکمرانی است. این مفهوم از سال  ای نامتعارض منافع واژه

حکمرانگسترده  ادبیات  در  علوم تری  در  تدریج  به  و  گرفت  قرار  استفاده  مورد  عمومی  امور  اداره  و  ی 
گذاری عمومی مطرح شد. معنای اصطالحی این واژه اشاره دارد اجتماعی و به طور خاص در خط مشی 

که ظرفیت بالقوه نقض اصل بی  گیری یا اقدام یک مقام به این دلیل تضاد در تصمیم   1طرفیبه موقعیتی 
(. 1398ای یا منافع عمومی مرتبط، وجود داشته باشد)زینالو و همکاران، با منافع حرفه  بین منافع فردی

می اوقات  گاهی  منافع  و تعارض  شوند  متعارض  بازیگر  چند  یا  دو  منافع  یعنی  باشد.  فردی  بین  تواند 
کارزار سیاست از میدان  رقیب خود  به دنبال حذف  تعارض منافع نقش2اند هرکدام  ی  . در هردو صورت 

 های عمومی خواهد داشت.  مشی ها و خطبدیلی در موفقیت برنامهبی
گرفتن در این پژوهش با تأمل بر نظریات اصلی حکمرانی و خط گذاری عمومی و همچنین در نظر  مشی 

کارکرد این مفهوم در این دو عرصه  مفهوم، ماهیت، انواع و اشکال تعارض منافع، به دنبال فهم جایگاه و 
بود. یافته  خواهیم  تعارض طبعًا  بروز  امکان  بیان چگونگی  به دنبال  و  این پژوهش نظری هستند  های 

ال پژوهشمنافع در سیاست های تجربی بیشتری برای درک جزئیات  گذاری عمومی و حکمرانی است و مآ
  این پدیده الزم است. به نظر نگارندگان مفهوم تعارض منافع ظرفیت تبدیل به لنز نظری و تحلیلی شدن 

بیان سرنخ در عرصه حکمرانی و خط  این پژوهش  و هدف اصلی  را دارد  گذاری عمومی  این مشی  های 
 ظرفیت است. 

 

 
1 Impartial principle 
2https://www.mcls.gov.ir/fa/news/208626/%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D
B%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-
%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6. 
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 مفهوم و مبانی تعارض منافع 
ارائهعلی آن  درباره  مختلفی  تعاریف  است،  جدیدی  موضوع  منافع  تعارض  اینکه  این رغم  است.  شده 

که نمی  کرد بلکه  توان برای  موضوع به دلیل این واقعیت است  تعارض منافع تعریفی دقیق و معینی ارائه 
ی معنایی این واژه آشنا شد. از این رو در ادامه با مرور تعاریف مختلف، ضمن آشنا  باید با مفهوم و جوهره

 شود. شدن با مفهوم این واژه، نکته نظراتی درباره این مفهوم علمی ارائه می
که ه و همکاری اقتصادی، تعارض منافع زمانی پدید میشده از سوی سازمان توسعطبق تعریف ارائه آید 

طوری که نفع شخصی بین ]انجام[ وظیفه دولتی و نفع شخصِی یک مقام دولتی، تعارض به وجود آید، به
  .1های رسمی او، اثر بگذارد ی آن مقام دولتی به طرز نادرستی بر اجرای وظایف و مسئولیتبالقوه

الملل، تعارض منافع موقعیتی است که در آن یک فرد یا یک موجودیت ت بینطبق تعریف سازمان شفافی
رسانه مجموعه  یک  تجاری،  شرکت  یک  حکومت،  یک  مردم)نظیر  سازمان  یا  دوراهی ای  سر  بر  نهاد(، 

 .2گیرندانتخاب بین ]انجام[ وظایف و اقتضائات موقعیتی محول شده و منافع شخصی خودشان، قرار می
اینتعریف   منافع  تعارض  از  جهانی  آن بانک  در  که  است  شرایطی  منافع  تعارض  از  منظور  است:  گونه 

که با وظیفهمنافعی به غیر از آن شوند، یا ممکن است در طرفانه ، دخیل میی ِاعمال ارزیابی بیهایی 
 .3ظاهر با اجرای این وظیفه تداخل داشته باشند 

آوردهتعریف این پدیده اینهمچنین پیترز و همکاران در   گفته گونه  که »تعارض منافع به موقعیتی  اند 
گیری و قضاوت او دارند و به خاطر همین شود که در آن برخی از منافع فرد تمایل به دخالت در تصمیم می

کردتمایل نمی  . (Peters et al، 2012)توان بر راستی و درستی قضاوت فرد اطمینان 

 
1 https://www.google.com/url?client=internal-element 
cse&cx=012432601748511391518:xzeadub0b0a&q=http://www.oecd.org/gov/ethics/396
91164.pdf&sa=U&v 
d=2ahUKEwi9k8KfyKLmAhUPPFAKHfuzDRwQFjAAegQIABAC&usg=AOvVaw3IhPhIQbqLrnJX
FXXq7vlb. 
2  https://www.transparency.org/glossary/term/conflict_of_interests. 

3  www.worldbank.org. 

https://www.google.com/url?client=internal-element%20cse&cx=012432601748511391518:xzeadub0b0a&q=http://www.oecd.org/gov/ethics/39691164.pdf&sa=U&v%20d=2ahUKEwi9k8KfyKLmAhUPPFAKHfuzDRwQFjAAegQIABAC&usg=AOvVaw3IhPhIQbqLrnJXFXXq7vlb
https://www.google.com/url?client=internal-element%20cse&cx=012432601748511391518:xzeadub0b0a&q=http://www.oecd.org/gov/ethics/39691164.pdf&sa=U&v%20d=2ahUKEwi9k8KfyKLmAhUPPFAKHfuzDRwQFjAAegQIABAC&usg=AOvVaw3IhPhIQbqLrnJXFXXq7vlb
https://www.google.com/url?client=internal-element%20cse&cx=012432601748511391518:xzeadub0b0a&q=http://www.oecd.org/gov/ethics/39691164.pdf&sa=U&v%20d=2ahUKEwi9k8KfyKLmAhUPPFAKHfuzDRwQFjAAegQIABAC&usg=AOvVaw3IhPhIQbqLrnJXFXXq7vlb
https://www.google.com/url?client=internal-element%20cse&cx=012432601748511391518:xzeadub0b0a&q=http://www.oecd.org/gov/ethics/39691164.pdf&sa=U&v%20d=2ahUKEwi9k8KfyKLmAhUPPFAKHfuzDRwQFjAAegQIABAC&usg=AOvVaw3IhPhIQbqLrnJXFXXq7vlb
https://www.google.com/url?client=internal-element%20cse&cx=012432601748511391518:xzeadub0b0a&q=http://www.oecd.org/gov/ethics/39691164.pdf&sa=U&v%20d=2ahUKEwi9k8KfyKLmAhUPPFAKHfuzDRwQFjAAegQIABAC&usg=AOvVaw3IhPhIQbqLrnJXFXXq7vlb
https://www.transparency.org/glossary/term/conflict_of_interests
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که از  که در آن تصمیمصاحب  مایکل دیویس  گیری یا قضاوت نظران اولیه این حوزه است، هر موقعیتی 
دغدغه منافع،  احساسات،  نظیر  مختلف  عوامل  تأثیر  احتمال  دلیل  به  غیرقابلافراد  را ها  شود،  اعتماد 

 . (Davis & snead،1982داند)موقعیت تعارض منافع می
که یک مقام دولتی از منصب دولتی، به منظور   به طور سنتی، »تعارض منافع« به عنوان موقعیتی است 
تازگی، ]تدوین[ کدهایی رفتاری، برای مقابله با کند. بهتسهیل و افزایش منافع شخصی خود، استفاده می

که  این  وجود  با  است.  آغازشده  هست،  صرف  مالی  منفعت  از  فراتر  که  شخصی  منافع  از  سطحی 
منافعفعالیت تعارض  است،  مهم  مالی  عرصه  های  هر  میدر  فعالیت،  از  بر ای  منفی  تأثیری  تواند 

ک»بی داری، شده از خدمات عمومی و دولتی داشته باشد و این مفهوم  به هر منفعت، جانبطرفی« ادرا
گی دیگری نیز تعمیم می  که موجب میعالقه، احساس و یا هر ویژ گیری[ شود تا قضاوت ]و تصمیمیابد 

و  عادی  وضعیت  به  نسبت  قابل   فرد،  کمتر  باشد)معمول،  با Kernaghan& Langford، 2014اطمینان   .)
گرفته می  توان نکات زیر را در رابطه با مفهوم تعارض منافع ابراز داشت: توجه به تعاریف صورت 

می  • رخ  واقعیت  در  زمانی  منافع  تعارض  به مفهوم  باشد.  میان  در  دومی  طرف  لزومًا  که  دهد 
وظیفه داشته باشد تصمیم   1از افرادی یا به نمایندگی از نفع عمومی عبارتی فردی به نمایندگی 

 بگیرد یا قضاوت کند. 
دیگر یک بازیگر )چه یک شخص، یک گروه، یک شورا  عبارتتعارض منافع اساسًا فردی است. به •

توان تعارض  گیرد. تعارض بین دو فرد یا دو بازیگر را نمی و...( در معرض تعارض منافع قرار می
 افع مصطلح دانست.  من

تواند شامل دو نوع منفعت شخصی مستقیم و  منظور از منافع شخصی در تعارض منافع می •
های  غیرمستقیم باشد. لذا منافع افراد منتسب به مسئوالن سازمانی و حتی رفقا و هم قومی

گرفته شود. ها نیز میآن  تواند، نفع شخصی در نظر 

 
1  Public interest 
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ک • ه حداقل دو نفع با از یک بازیگر تضاد و تعارض داشته در مفهوم تعارض منافع الزامی است 
متأثر   غیرمستقیم(  یا  شخصی)مستقیم  نفع  طرف  از  عمومی  نفع  وقتی  همین  برای  باشند. 
نفعی  طرف  از  شخصی  نفع  گر  ا همچنین  است.  نشده  ایجاد  منافع  تعارض  موقعیت  نیست، 

 عمومی متأثر نشده باشد، باز هم تعارض منافع ایجاد نشده است.

 منافع  تعارضانواع 
است . تعارض منافع    1دهد؛ حالت اول مربوط به تعارض منافع واقعیتعارض منافع به سه صورت رخ می

سوگیری  باعث  او،  شخصی  منافع  که  است  موقعیتی  در  دولتی  مقام  که  است  زمانی  واقعی)بالفعل( 
های تعارض منافع بالفعل تگیری موقعیگیری( او در انجام وظایفش شود. معمواًل لحظات تصمیم)جهت 

 گیرد و تا قبل از آن تعارض منافع بالفعل نیست بلکه بالقوه است.شکل می
که مقام دولتی، منافعی شخصی است. این تعارض زمانی رخ می  2شکل دوم، تعارض منافع بالقوه  دهد 

که می  یک مقام دولتی   تواند سبب ایجاد موقعیت تعارض منافع در آینده شود. به عنوان مثال،داشته 
که او مسئول تمام قرارداد مالک تعداد زیادی از سهم های  های یک شرکت تولید چوب است. در صورتی 

 خرید سازمان دولتی باشد، در آینده ممکن است برای خرید الوار و چوب، با شرکت خود، قرارداد ببند
وقوع آن است. تعارض منافع واقعی ناظر تفاوت این نوع تعارض منافع با تعارض منافع واقعی، در زمان  .

که تعارض منافع بالقوه  زمانی انتفاع از یک موقعیت تعارض منافع و بروز آن موقعیت است، در حالیبر هم 
 (.ADB، 2008: 127 ; Davis، 1982)ناظر بر وجود نفع و بروز موقعیت تعارض منافع در آینده است

که یک مقام   3هری و صوری صورت ظاشکل سوم از تعارض منافع، به  است. ممکن است به نظر برسد 
که سهامدولتی، تعارض منافع دارد اما در واقعیت این دار بزرگ شرکتی گونه نباشد. مثاًل یک مدیر ارشد 

کند تا از تصمیم  که شرکت است، مقرراتی رسمی در سازمان دولتی، وضع  گیری در خصوص قراردادهایی 

 
1 Real  
2 Potential  
3 Apparent  
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معزول و برکنار باشد. این وضعیت ممکن است برای عموم مردم، آشکار نباشد   کند،وی در آن رقابت می
کافی است  (.ADB، 2008: 127) اما برای حل تعارض منافع در سازمان دولتی، مناسب و 

یات حکمرانی سازمانی   نظر
ها در تاریخ تمدن بشری داری قدمتی به عمر بشریت، زندگی جمعی و دولتمسئله حکمرانی و حکومت

که در دوره د کارگیری الگوی مطلوب سازگار با های پیشین زندگی بشریت، ملل در اخذ و بهها و سدهارد 
اند. پاسخ به این مسئله پس از جنگ های مختلفی دادهساختارهای اداری، فرهنگی و اجتماعی پاسخ

کرد. پس از جنگ جهانی دوم تا دهه   گسترده به دلیل ت   1970جهانی دوم اهمیت دوچندان پیدا  خریب 
های شوروی سابق در جهت هدایت توسعه شهرها و نیاز به بازسازی، نظریه دولت بزرگ متأثر از نظریه 

گردید. در سال  کارآمدی 1970های میانی دهه کشورها مطرح  گذشت زمان نا های دولت بزرگ مشخص با
گسترده دولت در همه و دخالت  به  ی بخششد  اقتصادی  تنها رشد  نه  کشور  بلکه  های  نیاورد،  همراه 

سرمایه بازده  کاهش  به گذاریموجب  کوچک  نظریه دولت  مقابل  در  گردید.  بیکاری  و  تورم  افزایش  ها، 
معنای کاهش قدرت دولت و ورود بازیگر جدید، بخش خصوصی سبب ورود بخش غیردولتی در پیشبرد 

گردید. این تغییرات کامل  گیری وظایف جامعه به صورت همکاری یا  زمینه بروز مفهوم حکمرانی   و عهده 
اصطالح حکمرانی خوب توسط بانک  1990و اوایل  1980را در جوامع فراهم نمود. سرانجام در اواخر دهه 

را  کشورها  که امکان تأثیرگذاری بر عملکرد اقتصادی  کید آن بر تصمیماتی بود  گردید و تأ جهانی مطرح 
می فردا/شنافراهم  تجارت  کافمن/مجله  :  ساخت)دانیال  خبر حکمرانی، 22855سه  نظامند  مطالعه   .)

گون توسط اندیشمندان صاحبی نوظهوری تلقی میحوزه گونا نظر  گردد و این مسئله منجر به تعاریف 
کرد: توان به چند مورد از آنشده است. از میان تعاریف موجود می  ها اشاره 

حک و به مدیریت میان  امور است  و تنظیم  اداره  به معنای  و شهروندان اطالق ومتحکمرانی  کنندگان 
که در آن قدرت مطلق با محوریت دولت   (258گردد)احمد میدری، حکمرانی خوب بنیان توسعه، صمی

کاسته شده و بازیگران جدیدی به تناسب راهبرد موجود از جامعه مدنی یا هدف ایجاد بستر ساختاری 
 گیرد.گذاری عمومی، بکار میجدید در جهت تولید و اجرای سیاست
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تصمیم سازی،  تصمیم  روند  به  گرفتهحکمرانی  تصمیمات  اجرا  عدم  و  اجرا  اطالق گیری،  شده 
 رسانی خرد(.های زمامداری خوب، پایگاه اطالعگردد)محب علی، قاسم، شاخصمی

نقش هماهنگی  و  کنترل  راهبری،  به  دستیابی  روش  برای حکمرانی  مستقل  فردی  و  سازمانی  آفرینان 
 . (Lynn،L.E،Henirich،C.J،& Hill2000)گردد آورند، تلقی میافعی که باهم به دست مینمایندگی از من

که از سوی دولت، بازار و شبکه یا از طریق خانواده، قبیله، حکمرانی به اداره تمام اموری اطالق می  شود 
اعمال  سازمان زبان  یا  و  قدرت  قوانین،  هنجارها،  غیررسمی،  و  رسمی  /درآمدی میهای  بور شود)مارک 

 (.10کوتاه بر حکمرانی/ص
گونهبرداشت  گسترده و  گون از مفهوم حکمرانی و همچنین مشکالت نظری و تجربی ایده حکومت های 

به عنوان موجودیت مقتدر و متحد که در آن افراد فرهنگ و منافع مشترک دارند، سبب بروز بیشتر الگوها  
نظریه  شو  جوامع  در  حکمرانی  /مقدمههای  بور کوتاه/صد)مارک  بسیار  نظریه27ای  حکمرانی (.  های 

مهم  هستند.  مختلفی  اهداف  دارای  که  هستند  تحلیلی  آنلنزهای  تعامل ترین  چگونگی  بر  تمرکز  ها، 
ها  ها، هماهنگی فعالیتهای مختلف سازمانی جهت تبادل دانش و ایدهبازیگران مختلف سطوح و حوزه

که منجر نتایج معین میو همکاری در ایجاد تصمیما شود، عنوان شده است. از جمله ت دارای اقتدار 
می شده  مطرح  نظریهالگوهای  و  الگوها  به  نظریه توان  اصلی  قالب  سه  در  سازمانی  حکمرانی  های 

 ای اشاره نمود.مراتبی، بازاری و شبکهسلسله

 مراتبینظریه سلسله 
گیری خانواده، شهر و برتری شاهان بر رعیت هور شکلمراتب از ابتدای خلقت انسان با ظساختار سلسله

که در سال  به طور طبیعی در نظام قبیله  این در حالی است  گرفته شده است.  بکار  در   1880ای  ابتدا 
سازمان شد.  گرفته  بکار  سازمانی  رسمی  ساختار  عنوان  به  سپس  و  فرشتگان  ترتیب  دارای تعریف  های 

مشخص منا-هدف  تحقق  عمومی،  بخش  سودآوری در  کسب  خصوصی،  بخش  در  و  عمومی  فع 
کثری کالبد سازمانزمینه ظهور ساختار سلسله  -حدا از طریق تعیین، تقسیم و هماهنگی مراتبی در  ها 

زیرمجموعه ایجاد  و همچنین  ، سازمانوظایف  این ساختار ایجاد نمود. در  دو  های متعدد  به  اغلب  ها 
تصمیم بخش  عنوان  به  ارشد  سطوح  اصلی  تعیینگیبخش  و  ناظر  سیاسترنده،  و  قوانین  های کننده 
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می  تقسیم  اجرایی  بخش  عنوان  به  سازمان  پایینی  سطوح  و  ساختار  راهبردی  حقیقی  فهم  در  شوند. 
مراتب با مراتب وجود دارد. به اعتقاد وبر سلسله مراتب دو نوع تعریف از ماهیت قدرت در سلسلهسلسله

اس وابسته  قدرت  قانونی  و  عقالیی  وابستگی شکل  عدم  به  سایمون  هربرت  مقابل،  طرف  در  ت. 
مراتب به هیچ نوع قدرت خاصی معتقد است. وی اذعان به اهمیت دو مؤلفه موافقت و رضایت سلسله

انتزاعی در حفظ ساختار سلسله اندازه قوانین  و به  ، تسهیل نظارت  این ساختار مزایای  از  مراتب دارد. 
کارمند ارتقا  و  استخدام  جهت پاسخگویی،  سازمانی  امور  در  قانون  کمیت  حا شایستگی،  طبق  ان 

می مسئولیت کاری  موقعیت  دانستن  و  سلسلهپذیری  ساختار  در  کلی  به طور  نمود.  اشاره  مراتب، توان 
گیرد. کند و در صورت نقض قواعد ضوابط تنبیهی در نظر میقواعد و قوانین بر رفتار کارکنان حکمرانی می

کاربردی در میان سایر ساختارهای به این سو، ساختار سلسله  1970و    1960های  از دهه مراتبی، به زوال 
در  کارکنان  ساختاری  منافع  تعارض  بالقوه  زمینه   ، ساختار این  کارآمدی  نا دالیل  از  نهاد.  روی  موجود 

ترین عامل شود که اصلیهای سازمانی خود است. تعارض منافع ساختاری به موقعیتی گفته میموقعیت
د زمینه بروز تعارض منافع، ساختار سازمانی است. در این ساختارها صورت در صورت تغییر افراد ایجا

 زمینه مستعد تعارض منافع همچنان ابقا خواهد ماند. 

 نظریه بازاری
کارآمدی نظریه سلسله  کارگیری از نوع دوم  پردازان قائل به بهمراتبی، برخی نظریه پس از بروز نواقص و نا

حکمر بازار نظریه  واقعی  محیط  از  شده  برگرفته  که  ساختار  این  در  بودند.  بازاری  سازمانی  ساختار  انی، 
است، دو دیدگاه نسبت به آن عنوان شده است. دیدگاه اول، دیدگاه نئوکالسیک قائل به وجود رقابت 

کثری سود است. در این مکتب، مبادالت و قیمت  محور ها  کامل در بازارهای اقتصادی با هدف کسب حدا
کید هماهنگی میان بازیگران   به شمار آمده است. در مقابل، دیدگاه مکتب نئواتریشی بر فرایند رقابتی تأ

گزینش تلقی میمی تعادل است. در جهان امروز، گردد و معمواًل بیکند. در این مکتب، بازار نوعی فرایند 
کنند. از مزایای این ساختار  ری خود اخذ میاغلب، دیدگاه اول را به عنوان مکتب پایه سازوکار ساختار بازا

نگهداری می سخت،  متمرکز  نظارت  وجود  عدم  بازیگران،  میان  نسبی  هماهنگی  ایجاد  به  توان 
شده، وجود انگیزه در رقابت بازیگران در رقابت با یکدیگر اشاره  آفرینان با کارایی نسبی از پیش تعیین نقش
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س ساختاری  نواقص  اصالح  وجود  با  نمیلسلهنمود.  گرفت.  مراتب،  نادیده  بازاری  ساختار  معایب  توان 
ترین معایب، امکان بروز تعارض منافع بازیگران در اخذ رانت اطالعاتی جهت کسب سود ترین و مهم اصلی

، ابهام در فرایند واقعی و سالم بازار و همچنین امکان شکست بازار وجود دارد. در مبادالت بازار  بیشتر
حا نتایج  قیمتاغلب  درنتیجه  شد،  نخواهد  گرفته  نظر  در  ثالث  طرف  برای  نمیصل  و ها  منافع  توانند 

 درستی بازتاب نمایند. معایب اجتماعی تمامی رویدادهای بازار را به

 اینظریه شبکه 
سلسله انواع  شبکهبرخالف  اشکال  هستند،  صلب  و  بسته  که  حکمرانی  دلیل مراتبی  به  حکمرانی  ای 
، هماهنگی تسهیل جریان اطالعا ، باز و منعطف هستند که این امر تی در شبکه و عدم وجود کنترل متمرکز

ممکن می  کنترل  و  دستور  از  استفاده  بدون  را  مفهومبیشتر  در  شبکهسازد.  حکمرانی  برخی سازی  ای، 
شبکهدیدگاه ادبیات  در  اصلی  دیدگاههای  برخی  و  نظریهها  در  ترکیب ها  یکدیگر  با  پیچیدگی  های 

شبکه  1ند.شومی وابستگی حکمرانی  آن  در  که  هستند  اجتماعی  تبادالت  و  تعامالت  از  خاصی  نوع  ای 
قدرت  دارای  ساختار  وجود  عدم  همچنین  و  بازیگران  اعتماد  و  اعتبار  متقابل،  منافع  ارتباطات، 

گر بازیگران، مناب (.  Powell1990های تشکیل آن هستند.)های اصلی مؤلفهکننده بیرونی از پایههدایت عی ا
های ها شبیه انجمنها بیشتر خواهد بود. این شبکهنسبتًا مشابه داشته باشند، میزان مشارکت در شبکه

نقش گر  ا مقابل،  در  هستند.  حکمران  باشد،  خود  داشته  اختیار  در  منابع  از  فراوانی  مجموعه  آفرینی 
می  دیگر  حالتی  در  است.  غالب  بازیگر  با  اغلب  نقشحکمرانی  یک  مستوان  سازمان آفرین  مانند  تقل 

، نقش تنظیم تنظیم /مقدمهگر (. 41ای بسیار کوتاه/ صفحه  گری را در فرایند حکمرانی ایفا نماید)مارک بور
ای نیز دارای اشکاالت با وجود اصالح نواقص ساختاری دو الگوی سازمانی مذکور فوق، حکمرانی شبکه

تعیین مرز پاسخگویی و ارائه تعریفی مشخص   قابل توجهی است. در این الگو به دلیل عدم وجود مرکزیت،
از مسئولیت وظایف دشوار است. امکان وسوسه، فشار و تهدید بازیگران توسط ذینفعان خارج از شبکه  

 
1  Agranoff & McGuire 2003; Koliba, Meek, & Zia 2010; Peters 1993; Sharkansky 2002 
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و زمینه تحقق بالفعل تعارض منافع و بروز فساد در شبکه جهت کسب منفعت بیشتر به دلیل نبود نظارت 
 بخشد.تقویت میمستقیم و عدم وجود مرز پاسخگویی مشخص 

 مشی گذاریچرخه خط
ها، دارای حوزه نوظهوری است. به اعتقاد مشی به عنوان پایه مؤلفه اداره و مدیریت جامعه و سازمانخط

خط مطالعات  ظهور  سال  برکلند،  به  عمومی  ساختن   ۱۹۲۲مشی  مرتبط  جهت  مریام  کارلس  کوشش  و 
مشی گردد. با این حال، مطالعه خطلت باز میهای واقعی دونظریه عمل علوم سیاسی در فهم فعالیت

. (2011های مطالعاتی پذیرفته شد)برکلند،میالدی به مثابه یکی از حوزه  ۱۹۶۰و    ۱۹۵۰های  عمومی در دهه
 مطرح  آن  مفهوم   از   ایگسترده  و   مختلف  تعاریف  اندیشمندان  حوزه،  این  بودن  جوان  سبب  همین  به

 :اندنموده
وسیله مراجع مختلف بخش عمومی از هایی که بهها و سیاستاز تصمیممشی عمومی عبارت است خط

گردد. دولت شوند، اتخاذ میقبیل مجلس، دولت و قوه قضاییه که نماینده حفظ منافع عمومی عنوان می
کلی، یک نهاد قانونی خط گذاری عمومی است و به صورتدر مفهوم  های مختلف مانند قوانین، مشی 

 (.(Buchhoz(1985)،p.20پردازدمشی عمومی می به تعیین خط ها و مقرراتضابطه
مشخص خط عمومی  سازمانمشی  و  جامعه  در  نبایدها  و  بایدها  میکننده  معین  و  چه هاست  که  کند 

گیرد. خط فعالیت مشی هایی و اقداماتی در بخش عمومی باید انجام پذیرد و چه اقداماتی باید انجام 
 .(Smith(1975)،p.15)های مورد قبول جامعه استقتصادی و اولویتعمومی بیانگر فرهنگ، نظام ا

گیری عمومی به ها و انتظارهای بخش عمومی است که در فرایند تصمیممشی عمومی تبلور خواستهخط
 .(Nigro&L.G،Nigro(1980))کندصورت قوانین و مقررات تجلی می

که  خط است  موازینی  و  اصول  سلسله  یک  عمومی  یکدیگر  مشی  با  را  کشور  نظام  در  موجود  اجزای 
سازد. این اصول ممکن است در قوانین و مقررات انعکاس یافته باشد، یا به طور تلویحی هماهنگ می

گرچه خط های عمومی معمواًل به صورت مشیمطرح گردد و انعکاس قانونی نداشته باشد. بدین ترتیب، ا
کلیقانون درآمده اما همواره  فاند،  و  تلقی میتر  از قوانین خاص  گیرتر  اشاره شد را که  و همچنان  شوند 

 (preston & post(1975)،p.11)گاهی صورت قانونی ندارند ولی الزم است رعایت شوند
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گر بخواهیم در تعریف پایه و اساسی خط کلی عنوان بنماییم، میا گفت: خطمشی تعریف  مشی به توان 
گردد که حوزه اثرگذاری آن اسم جنس مردم و به معنای کلی یهایی تلقی ممجموعه تصمیمات و انتخاب

کنار واژه خط ، زمانی عمومیت در  کثریت مشی مطرح میمنطقی است. به بیانی بهتر گردد، تبادر مفهوم ا
خط عمومیت  بلکه  بوده،  نادرست  اذهان  در  همه  میو  شامل  را  مردم  جنس  اسم  جهت مشی،  شود. 

مشی ترین خطها جهت اخذ مناسباساس اداره و مدیریت سازمان  مشی به عنوان پایه و تحقیق خط
گرچه در تعریف ماهیت متناسب با مسئله ایجادشده، مستلزم چرخه و فرایند خط گذاری است. ا مشی 

گذاری اندیشمندان به یک چرخه مشی تفاوت نظر وجود دارد، اما در بیان و ارائه چرخه خطخط مشی 
 مشی گذاری به شرح زیر است:مراحل فرایند و چرخه خطمستدل و جامع متکی هستند. 

 شناخت، درک و بیان مسئله یا مشکل 
گذاری، درک وجود مسئله و مشکل در جامعه و سازمان است.  ترین مرحله در چرخه سیاستاولین و پایه

بررسی و  تحقیقات  مطالعات،  جمله  از  متعددی  عوامل  مسئله  و  مشکل  وجود  کات  ادرا بروز  ها،  در 
تواند در دو سطح مردم و توانند اثرگذار باشند. این مرحله میها، مطبوعات، مشاهدات و سایر میگزارش

گستردگی مسئله و مشکل بیان  هاسازمان شده و به عنوان دغدغه عمومی نیز مبتنی برشدت، اهمیت و 
ک مشکالت و مسائل عمومی قابلیت بروز در سطوح ف گردد. در سطح مردمی، ادرا گروهی و  مطرح  ردی، 

ربط موضوع و میزان احساس و ها و در نهایت اجتماعی گسترده به میزان حجم و وسعت ابعاد ذیتشکل
گروهی و اجتماعی  ادارک مردم از اهمیت وجود آن مسئله و مشکل دارد. الزم به ذکر است در دو سطح 

سازما و  جامعه  در  مسئله  بیان  در  تسهیل  جهت  اساسی  اصول  از  یکی  وجود نگسترده  مربوطه  های 
 های مربوطه است. نمایندگی و نیابت از عموم مردم به عنوان حلقه رابط میان مردم، مشکالت و سازمان

را ذیل »دستورکارگذاری 1395هاولت و همکاران) کند و ضمن بیان دو رویکرد « تعریف می 1( این مرحله 
که به کند. یکی از آن مدلآن نیز اشاره می  های ترکیبیگرا)ذهنی( به مدلگرا)عینی( و فرا اثباتاثبات ها 

 
1  Agenda setting 
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که به آن بر چرخه مانند 1توجه آنتونی دانز -کند، مدل موضوعبحث تعارض منافع ارتباط پیدا می است 
ها اشاره شده و همین که توجه عموم از مسئله برداشته شد، دولت نیز اقدامات جدی بودن دستورگذاری

 (. 175و 174: 1395کند)هاولت و همکاران، مسئله متوقف می یا حتی صوری خود را ناظر به آن

ح و  ارجاع  عمومی مؤسسات و  هاسازمان  در  مسئله طر
ربط و متولی امور مسائل های ذیگذاری، ارجاع و طرِح مسئله در سازماندومین مرحله از چرخه سیاست 

و جزئی است. طرح مسائل و مشکالت ادارک شده در مرحله پیشین با هدف حل و پیگیری مسائل کالن 
سازمان روزنامهدر  در  مشکالت  و  مسائل  وجود  از  اطالع  جمله"  از  مختلف  انحاء  به  رسانهها  های ها، 

نماینده سازمانمجازی،  در  مردم  اندیشکدههای  انجمنها،  و  سازمانها  در  و...  صورت ها  دولتی  های 
 گیرد. می

 

 عمومی  مشیخط تدوین و  تهیه گیری،شکل
 الزم   هایاقدام  دیگر   از   مربوطه،  هایسازمان  در   مسئله  طرح  و   مسئله  وجود  از   درک  ایجاد  ارجاع،  از   پس

 مشخص   الگوهای  گذاری،  مشیخط  دستورکار .  است  گذاری  مشیخط  کار   دستور   تعیین  ها، سازمان
: گیرد. بررسی های عمومی، در برمی را برای رفع مشکالت در سازمان اقدامات  هایی نظیر

 . مسائل و   مشکالت گیریشکل چگونگی -1
 . هاآن حل جهت شدهتدوین اقدامات و  عملیات رشته تعیین -2
 .دیگر  اقدامات از  اقدام یک بودن قانونی و  مشروعیت تعیین -3

صورت و  تدوین  مرحله  خطدر  گروه بندی  بین  گفتگوی  اصلی  محور  طرح مشی،  است؛  مختلف  های 
ابزار مناسب معمواًل در این مرحله صورت می و انتخاب  گروه مسئله  که منافع  های مختلف در آن گیرد 

ر مرحله (. با این نگاه مسئله تعارض منافع د204-200:  1395شود )هاولت و همکاران،  دستخوش تغییر می 

 
1  Anthony Dawns 
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شود، چه تعارض فردی و چه تعارض بین فردی. در همین جهت مشی بسیار جدی میبندی خطصورت
کار خط  مشی گذاری وجود دارد:سه شیوه تعیین دستور 

 در   انفعالی  نسبتاً   نقش  ابتدا  عمومی  هایسازمان  ،شیوه  این  در :  مشیخط   تنظیم  و   تهیه  در   انفعال  -1
 افراد   نظریات  شنیدن  جهت  ارتباطی  هایکانال  راستا  همین  در .  دارد  عملیات   ریزیبرنامه   تدوین  و   تهیه

 کار   دستور   تدوین  در   عدالت  و   تساوی  عدم  توان، می  شیوه   این  معایب  از .  شوندمی  بازگذاشته   هاگروه  و 
 قشرهای جامعه بیان نمود.  تمامی برای

در   بازیگران  از   یکی  عنوان   به  مردم  از   ها سازمان  حالت،  این  در :  مردمی  مشارکت  به  ترغیب  -2 پرنقش 
 مشارکت   کار   دستور   تدوین  جهت  در   مشیخط  گیریشکل  ابتدایی  مرحله  در   گذاریسیاست  چرخه

 قشر   طرف  از   آنان  احتمالی  حمایت  دلیل   به  مردم  کاذب  مشارکت  احتمال  شیوه  این  معایب  از .  جویدمی
 قوانین  تنظیم  مشکل،  این   با   مبارزه الزم  راه   که   دارد  وجود  دار جهت  هایخواسته  ترغیب  هدف  با  سیاسی

 گردد.های الزم بیان مینامهآیین و 
 مسئله،   بیان  در   هاسازمان  شیوه،  این  در :  گذاری  مشیخط  و   دستورکار   تنظیم  در   دولت  شدن  فعال  -3

  فشارهای  که  است  این  شیوه  این  معایب  از .  گیرد می  بر عهده  را  فعالی  نقش  کار   دستور   طرح  و   گذاریهدف
کار افزایش میاید. در این جهت باید بر دوش سازمان زیاد ها قرار داشته و احتمال خطا در تنظیم دستور 

سازمان نمود،  از اذعان  که  شد  خواهند  جامعی  و  دقیق  کار  دستور  و  برنامه  تدوین  به  موفق  زمانی  ها 
ای جدید متناسب با حوزه و موضوع مسئله و مشکل ههای موجود به صورت ترکیبی به عنوان نمونشیوه

 استفاده کنند.
، اقدام به تهیه نهایی خط  آید. در مشی عمومی از دیگر اقدامات الزم به شمار می پس از تدوین دستور کار

های الزم نسخه واحدی را به صورت طرح، برنامه یا روش جهت برطرف  این اقدام، سازمان پس از بررسی
کرد. برای شکلکردن برخی   مشی گیری خطاز نیازها یا اقدام در مورد یک مسئله طراحی و ارائه خواهد 

 توان به سه روش اشاره نمود.می
 .مجدد  تدوین و  تغییر  بدون و  ثابت فرایندی: عادی تدوین و  گیریشکل -1

 جدید  مشکل  حل  برای  گذشته  پیشنهادهای  به  توجه  با   که  است  فرایندی:  قیاسی  تدوین  و   تهیه  -2
 . کندمی پیدا را راهکاری
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و  گیری و تدوین خطگیری و تدوین خالق: در این فرایند اساس شکلشکل  -3 مشی خالقیت و ابداع 
 ای از آن وجود نداشته است. نوآوری بوده و قباًل نمونه

 عمومی  مشیخط به بخشیدن مشروعیت و  کردن قانونی
نهایی خط و تنظیم  تهیه  از  فرایند خطمشی، تالش دپس  گام چهارم  مشی ر جهت مشروعیت سازی، 

قرارگرفتهعنوان می یا مسئله در مراحل قبل موردسنجش  ابعاد مشکل  گرچه  ا اذعان گردد.  باید  اما  اند 
طرف اختالفات  تعارضات،  از  برخی  نیز  شدن  قانونی  مرحله  در  پیدا  نمود  ظهور  و  بروز  و...  ذینفع  های 

کردهترین مرحله در فرایند خطرا سیاسیکنند. از این رو این مرحله  می گذاری عمومی عنوان  اند  مشی 
 (.251: 1395)هاولت و همکاران،

خط  سازی  مشروعیت  میفرایند  را  امر  مشی  کرد.  تقسیم  نمودن  قانونی  و  پذیرش  بخش  دو  به  توان 
جودی یک دهد، مسئله محوری و اصلی علت ومشی را انجام میپذیرش و اینکه چه مراجعی بررسی خط

خط پذیرش  معیارهای  از  است.  سیاسی  می نهاد  و مشی  اقدامات  از  مردم  پشتیبانی  و  حمایت  توان 
سازمانفعالیت خطهای  یکپارچگی  و  انسجام  بودن،  جامع  عمومی،  و  های  اعتماد  همچنین  و  مشی 

ول و ضوابط مشی مطابق اصها و عملکرد سازمان به شمار آوریم. در مرحله دوم، خطاطمینان به فعالیت
گذاران و همچنین در شوراهای شده و متغیرهای اجتماعی توسط قوه مقننه در رأس قانوناز پیش تعیین

مشی در مجلس شورای اسالمی گیرد. فرایند قانونی کردن خطعالی کشور مورد سنجش و ارزیابی قرار می 
 توسط مراجع مختلف به شرح زیر است:

 .(اتیتحقیق)فرعی هایطرح در کمیته -1
 . مربوطه طرح در کمیسیون -2
 .مجلس  داخلی مقررات و  هانامهآیین به مربوط بررسی در کمیته -3
 . مقررات مورد در  گیریرأی -4
 .مجلس نمایندگان تمامی بررسی و  بحث -5
 . جمعیدسته طور  به مجلس گیریرأی -6
 .پیشنهادی  قانون یا طرح  از  موادی و  بندها با مخالفت صورت در  مجدد گیریرأی -7
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 .موضوعه و  اساسی قوانین و  اسالمی موازین رعایت لحاظ  از   نگهبان شورای نهایی تأیید -8

 مشی عمومیاجرای خط
خط سازی  مشروعیت  و  تصویب  از  سازمانپس  اصلی  مسئوالن  و  متولیان  قوانین،  قالب  در  های  مشی 

خط جزئیات  و  مقررات  به  توجه  با  و  عمومی  اجرا  به  مکلف  خطمشی  یا احقاق  جامعه  بطن  در  مشی 
می شده  مصوب  اهداف  و  ابزار  تطابق  طریق  از  تعابیر سازمان  اندیشمندان  نظر  در  اجرا  مفهوم  شوند. 

کرده است. پرسمن  که بدین -مختلفی پیدا  کرده  از اجرا، تصریح به تعامل عناصر متعامل  ویلداوسکی 
هایی که دستیابی به خواهان آن است و روش  مفهوم، اجرا به عنوان یک فرایند تعاملی بین آنچه شخص

مشی موردنظر داریم، کنند. این مفهوم صحیح بوده اما آنچه ما در اجرای خطسازد، تلقی میآن میسر می
خط میاجرا  گفته  فعالیتی  به  خطمشی  که  میشود  انجام  به  مستقیم  طور  به  را  بازیگران مشی  رساند. 

های مشی در سطوح جامعه و سازمان)کالن یا جزئی( و اهمیت خطعرصه اجرا متناسب با نوع، گستردگی
های عمومی و نبود الگوهای عمومی بستگی دارد. همچنین رخنه شرایط محیطی بوروکراسی در سازمان

کیفیت خطحکمرانی در جامعه می مشی مؤثر باشد. اجرای تواند در میزان اثربخشی و میزان تحقق و 
آن از خط و   مشی به دلیل جهش  حالت مکتوب به اجرای علنی، وجود تعارضات در برخی قوانین پایه 

کاری در ها و ارتباطات بین سازمانی و همچنین احتمال اهمالها، همکاریپیشین موضوعه در فعالیت
اندیشه عقاید،  تطابق  و  تناسب  عدم  و  امر  اصلیرئوس   ، امر مسئولین  تصورات  و  چرخه ها  چالش  ترین 

که در ادامه به شود. به طور کلی سه مدل برای اجرای خطیده میمشی گذاری نامخط مشی وجود دارد 
 شود:  ها اشاره میطور مختصر به آن

 پایین-مطالعه نسل اول: رهیافت باال  1
: 1392مطالعه نسل اول با شکست پروژه بسیار بزرگ اشتغال آفرینی در اوکلند امریکا شروع شد)اسمیت،

مشی مانع قانونی خالصه در این رویکرد فرض بر آن است که تنها مانع اجرای یک خط(. به طور  183-186
 (.292: 1395و ابالغ آن از طرف مقامات باالتر است)هاولت و همکاران،  
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 مطالعه نسل دوم: رهیافت پایین به باال  2
نتیجه میاسمیت  بیان  است«  پیچیده  اجرا  »فهم  عبارت  با  مطالعه  نوع  این  ،  دارد)اسمیت  ی  الریمر و 

پایین 188و 187:  1392 سطوح  اهمیت  به  مطالعات  این  در  چون  است  این  هم  علت   .)
خط اجرا  برای  خیابان(  سطح  اجرای بوروکراسی)بوروکراسی  عاملی  چنین  ورود  و  شد  برده  پی  مشی 

 (.101: 1395کند)الوانی و شلواری، شدت اقتضائی و پیچیده میمشی را بهخط
 ترکیبی  مطالعه نسل سوم: رهیافت 3

دارد: فهم اجرا غیر ممکن است. این مطالعات دو هدف گونه بیان میاسمیت نتیجه این مطالعات با این
، تالش برای قابل آزمون -1عمده داشته است:  سازی مطالعات نسل دوم )علمی سازی()اسمیت و الریمر

نظری  -2(  195:  1392 و  بازی  نظریه  بر  مبتنی  اجرا  نظریه  ارائه  برای  طرح تالش  و  وکیل  و  اصل  ه 
را می301-297:  1395مشی)هاولت و همکاران،  خط گونه خالصه تواند این( نتیجه مطالعات این نسل 

از قبل برای اجرای بعدی قابل تجویز نیست و اجرا همیشه حالتی از شدهکرد: هیچ فرمول پذیرفته ای 
 ،  (.197: 1392تصادفی بودن را دارد)اسمیت، الریمر

 

 مشی عمومیارزیابی خط 
مشی عمومی، مشی گذاری ارزیابی آن است. به طور کلی ارزیابی خطآخرین مرحله از فرایند و چرخه خط

که به وسیله مراجع دولتی یا شده برای خطبینیمقایسه اهداف پیش مشی و نتایج حاصل از آن است 
ه به ارزیابی با هدف و جهت ( توجCarol H.Weissگیرد. به نظر یکی از اندیشمندان)غیردولتی صورت می 

گیری ها و نوع جهت های عمومی، فهم میزان نقش برنامهمشی ها و خط تعیین اعتبار و شایستگی برنامه 
گیرد. ارزیابی بر حسب زمان و نوع نگاه به مسائل به تفکیک در حل مسائل و مشکالت عمومی انجام می

را به ارزیابی حین اجرا و ارزیابی پس از اجرا تقسیم   توان آنگردد. بر حسب زمان می به دو بخش تقسیم می 
های عمومی یا توان آن را به عنوان یک فعالیت و وظیفه در سازمان کرد. بر حسب نوع نگاه به مسائل می

 مشی تفکیک نمود.به عنوان تالش جدی برای قضاوت در مورد اعتبار و ماهیت خط
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مشی را به شود. هاولت یادگیری خط مشی عنوان میی خط یکی از ثمرات و اهداف اصلی ارزیابی یادگیر
، اجتماعی تقسیم می توان این چهار کند. در شکل زیر می چهار نوع یادگیری سرسری، فنی، مشاجره آمیز

کرد)هاولت و همکاران،  نوع یادگیری ناشی از ارزشیابی خط  (.  243و 242: ص 1395مشی را مالحظه 

 
 ظرفیت یادگیری 

 باال  پایین 

پیچیدگی  
 زیر نظام 

 پایین 
نایادگیری یا یادگیری سرسری؛ ارزشیابی  

 مشی موجود سرسری و اعتبار خط
یادگیری فنی؛ در نظر گرفتن وسایل  

 هاای در همان ساختار هدف گزینه 

 باال 
؛ ارزشیابی رقابتی،  یادگیری مشاجره آمیز

های  جانبدارانه با بازیگران و سازمان 
 مختلف 

گرفتن   یادگیری اجتماعی؛ در نظر 
 های پارادایمی گزینه 

 مشی عمومی : انواع یادگیری در ارزشیابی خط1شکل 
که میمبحث مهم دیگر در ارزشیابی خط ارزشیابیمشی  های مختلف دولت تفاوت بگذارد، تواند بین 

که بر جریان خطتقسیممشی است. این  رویکردهای ارزشیابی خط گذارد مشی میبندی براساس اثراتی 
ایجادشده است. ارزشیابی اداری، ارزشیابی قضایی و ارزشیابی سیاسی سه نوع رویکرد متداول ارزشیابی 

،338-327: 1395مشی هستند)هاولت و همکاران،خط  (.237-234: 1396()قلی پور

یات حکمرانی   سازمانی جایگاه مفهوم تعارض منافع در نظر
جایگاه تعارض منافع در حکمرانی به عنوان ابزاری برای توسعه غیرقابل انکار است. هرچند این سه نظریه 
که در  آل از حکمرانی است و این بدان معناست  مطرح شده در قسمت ادبیات موضوع، نظریات ایده 

دهد. با این ها رخ میبی از آنی خالص نداریم و معمواًل ترکیمراتب، بازار یا شبکهعالم واقع یک سلسله
تر آن در عالم توان راهنمای ما برای تحلیل عمیق حال فهم تعارض مناف در هریک از این سه نظریه می 

پیچیده قطعًا  که  باشد  مهم  واقعیت  نظریه  سه  بر  تمرکز  با  بخش  این  در  بنابراین  است.  نظریات  از  تر 
سلسله نظریه  یعنی  شبکحکمرانی  و  بازار  آن  همراتب،  در  منافع  تعارض  مفهوم  جایگاه  تحلیل  به  ای، 

 پردازیم.  می
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 مراتبنظریه سلسله 
که در قسمت ادبیات موضوع اشاره شد، هدف از طرح نظریه سلسله مراتب کاهش و حتی صفر همچنان 

که نماینده اصلی این نظریه  های کردن عالئق شخصی در نظام اداری بوده است. نظریه بوروکراسی وبر 
های دولتی از اقتدار داده شده، مراتبی است با هدف جلوگیری از فساد اداری و سوءاستفاده مقامهسلسل

از کارمند دولتی شخصیت   1(. در این نظریه با شخصیت زدایی213:  1392ایجادشده است)هچ و کانلیف،  
که سایمون به آن اشاداری به وی داده می کند. اره میشود. شخصیت اداری همان انسان اداری است 

کنار گذاشته و شخصیت جدید خود را با محوریت در شخصیت اداری فرد ارزش  ها، عالئق و منافع خود را 
و جایگاه سازمانی شکل می با دقت در مفهوم »قانون  آن »Hierarchyدهد.  ریشه لغوی  به  نیز   »hire  »

که به معنای استخدام و به خدمت درآوردن است. به تعبیری در می مراتب شخص نظریه سلسله  رسیم 
 شود. ساعت در ماه( دولت می 176نوعی برده موقت)مثال استخدام و به

سلسله در  اصلی  مسئله  بگوییم  گر  ا توضیحات  این  مأمورین با  منافع  تعارض  مدیریت  و  کنترل  مراتب 
نرفته  بیراهه  به  است،  بوده  فساد  از  جلوگیری  برای  سلسله دولتی  نظریه  تعارایم.در  منافع مراتب  ض 

کنترل می های شود. تعارض منافع فردی در بستر حکمرانی قابل حل نیستند و نیازمند رویهساختاری 
مراتبی شامل دیگری هستند. ابزارهای اصلی برای جلوگیری از تعارض منافع ساختاری در نظریه سلسله

 موارد ذیل است: 
کم شدن مجموعه   .1 های واضح بر سازمان ها، قواعد و رویهمشی خطرسمیت: رسمیت شامل حا

دهد و کنترل مدیران  کارمندان را کاهش می2است. رسمیت به طور مشخص حجم آزادی عمل
کانلیف،  ها را افزایش می بر آن که  (. معنای تحت212:  1392دهد )هچ و  اللفظی بوروکراسی نیز 

کمیت دفتر اداری است، بیشتر همین جنبه از   کند.آن را برجسته می به معنای حا

 
1  impersonality 

2  discretion 



 177  1401بهار |  نهم| شماره  سومسال 

 

ترین نقش در  رانی مهم مراتب فرمانرانی(: سلسله مراتب فرماناقتدار ناشی از جایگاه)سلسله . 2
که فرد در درجه اول و درنهایت مطیع و پاسخگوی مراتب   شخصی زدایی از سازمان دارد، چرا 

 باالی سازمان هستند.  
سلسله .3 در  قانون:  از  منافع  تبعیت  از  تبعیت  قانون  مراتب  از  تبعیت  به  را  خود  جای  شخصی 

،می نماینده منافع عمومی است)بور به عبارتی قانون  و  نوع  31:  1397دهد  بیان سه  با  وبر   .)
کارآمدترین و عاقالنه ، اقتدار قانونی را  ترین مدل دانسته و آن را مبنای نظریه خود قرار  اقتدار

 دهد.  می
مادام  .4 گیاستخدام  ویژ از  دیگر  یکی   : منافع العمر تعارض  کاهش  موجب  که  بوروکراسی  های 

می کارگران  و  مادامکارکنان  استخدام  آن شود،  آنالعمر  رویکرد  این  با  و  هاست.  تمرکز  تمام  ها 
را در همان سازمان استخدامبرنامه کرده و به سازمان نگاه بلندمدت  ریزی خود  شده تعریف 

 خواهد داشت.  

 نظریه بازاری
اجتم هماهنگی  بازار  میدر  صورت  نیاز  ارضای  یا  کاال  تأمین  جهت  طرفین  توافق  طریق  از  از اعی  گیرد. 

ی اول تعارض های معامله در کنش اجتماعی بازاری شرط است، در وهلهآنجایی که توافق و رضایت طرف
های تعامل در است، طرف1گراییگیرد. به عبارتی چون مبنای نظریه بازاری، منفعت منافعی شکل نمی

منافع دادوست توافق  به  نظریه می 2دها  اولین  عنوان  به  اسمیت  را رسند.  بازارها  حوزه  این  در  پرداز 
های تأمین کاالهای زندگی دانسته و با طرح دست نامرئی بازار آن را یک ترین شیوههزینهکارآمدترین و کم

می  معرفی  تعادلی  سلسلهسیستم  نظریه  برعکس  بازاری  نظریه  لذا  تغکند.  با  زمین مراتب  به ییر  و  بازی 
 کند.رساند و به نحوی تعارض منافع را منحل میرسمیت شناختن منافع افراد، آن را به تعادل می 

 
1  Utilitarianism 

2  interest consensus 
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گاهی اوقات این تعادل بازار از بین رفته و به شکست بازار منجر می  شود. ریشه شکست بازار با این حال 
ک جستجو  باید  بازار  آن  مختلف  بازیگران  منافع  تعارض  در  مهم را  به  اشاره  با  ادامه  در  عوامل رد.  ترین 

 گردد:  شکست بازار توضیحاتی درباره نقش تعارض منافع بازیگران آن ارائه می
که تعادل بازار به هم میانحصارگرایی: یکی از حالت .1 که  خورد، شکلهایی  گیری انحصار است 

کارتر  تراست 1در قالب  را نشان میو  کاالهای  ها خود  به  که مربوط  انحصار طبیعی  البته  دهد. 
نیز در شکل  و همکاران،  عمومی است  انحصار مؤثر است)هاولت  اما بیشتر 39:  1395گیری   )

گیری های مختلف غیردولتی است. شکلانحصارها غیرطبیعی و ناشی از تعارض منافع شرکت 
که مجبور است بهنافع قرار میانحصار دولت را نیز در تعارض م رغم میل خود از این  دهد چرا 

، فقیهی: شرکت   (.  96: 1393ها ولو اینکه ضرر ده هم باشند، حمایت کند)قلی پور
به . 2 اطالعاتی  تقارن  نبود  اطالعاتی:  تقارن  وکیل(  نبود  و  )اصیل  نمایندگی  رابطه  گر  ا خصوص 

برابر  در  وکیل  منافع  تعارض  موجب  باشد،  می  ایجادشده   78McConnell :2009شود)اصیل 
et.al،  جامعه عموم  نفع  به  که  شود  گرفته  تصمیماتی  دارد  امکان  حالتی  چنین  در   .)

 ( 39:  1395نباشد)هاولت و همکاران،  
که تصمیمات یک بازیگر اقتصادی بدون رضایت آثار خارجی: آثار خارجی زمانی اتفاق می  .3 افتد 

تواند مثبت یا منفی باشد.  اجتماعی اثر بگذارد. این آثار می و جبران خسارت بر رفاه عوامل دیگر  
،  در اینجا آثار منفی آن موردنظر است که اصطالحات به آن »ُدش نشت« هم می گویند)قلی پور

های اقتصادی بین منافع خود و منافع اجتماعی و به  (. در این حالت بنگاه103: 1393فقیهی: 
 شوند.تعارض می محیطی دچار های زیستطور خاص ارزش

 

 
1  Cartel 
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 اینظریه شبکه 
کرده و اهداف مشترکی را محقق می گون با یکدیگر تعامل  گونا سازند. در شبکه بازیگران مختلف با منافع 

مابین اعضای آن است. این اعتماد در طول زمان با تکرار تعامالت ها اعتماد فیگیری شبکهمبنای شکل
شود و ی بر اعتماد، تعارض منافع اعضا شبکه مدیریت میگیرد و بر مبنای همین روابط مبتنشکل می

که همانا حفظ و توسعه شبکه است، را بر نفع فردی به که اعضا نفع عمومی  نوعی تعهدی نانوشته است 
کشانده  ها نیز میخویش ترجیح دهند. با این حال شبکه توانند دچار تعارض منافع شده و به انحراف 

که غالبًا در شبکهشوند. عدم ضمانت قانونی و   های بروز ترین زمینهها وجود دارد، یکی از مهم حقوقی 
شبکه مدل  در  منافع  تعارض  شیوع  بنابراین  است.  منافع  و تعارض  بازاری  رویکرد  از  بیشتر  گر  ا ای 

 نام برد:   توانمیها مراتب نباشد، کمتر نیست. به طور کلی دو موقعیت تعارض منافع در شبکهسلسله
که پایه تعهد در شبکه  تعهد به .1 ها اخالقی و وجدانی است، افراد عضو شبکه  شبکه: از آنجایی 

کاهش و نادیده انگاشتن این تعهد و یا پایبند بودن به آن   در یک تعارض منافع دائمی جهت 
نمی اعتماد  عنصر  که  معتقدند  پژوهشگران  از  برخی  دارند.  بهقرار  رفتارهای  تواند  از  تنهایی 

اعضای شبکه جلوگیری کنند و معمواًل اعضا با هنجارشکنی به دنبال سود بیشتر فرصت طلبانه  
 ،  (.42: 1397شخصی خواهند بود)بور

گره . 2 یکسانی  تشکیل  ارتباطات  و  منابع  از  بازیگران  همه  شبکه  در  اینکه  فرض  قدرت:  های 
ساده و  غیرواقعی  مقداری  شبکهبرخوردارند  بیشتر  در  است.  اندلوحانه  بازیگران  در  ها  با  کی 

کثریت منابع، به راهبری شبکه می پردازند و شبکه پوششی برای تعارض منافع دست داشتن ا
،ها میآن  (.        42و  41: 1397شود)بور

 مشی گذاری عمومیجایگاه مفهوم تعارض منافع در خط
مشی گذاری هاست. تمام چرخه خطها و مشاجرهمشی گذاری، عرصه بحث، تعارض و اختالفعرصه خط

کردن مسئله موردمطالعه تا انتخاب اهداف و ابزارها، شیوه تحلیل، اجرا و ارزیابی، همگی  از اولویت پیدا 
گفت کیندل و براون،محل  ، مدیگلی،  مشی در ات خط(. تصمیم۲۰۰۷وگو موافقان و مخالفان است)کرگر

گذاری به صورت بالقوه تعارضتمام فرایند و چرخه خط  های مختلف به مشی را با شدت های خطمشی 
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گاه اختالفات و تعارضات برآمده از ساختارهای ذهنی، ۲۰۱۷دنبال دارد)ویبلی و هیکیال   (، در این میان 
(، گاه برآمده از بروز و ظهور Miles 1978های مختلف افراد)زوایای متفاوت بینش و نگراش متأثر از جایگاه

مسئله تعارض میان منافع عالی و منافع دانی   تعارض میان منافع عالی و منافع دانی با یکدیگر است.
سازمان اداری در  کثر فسادهای  ا کله  فرایند چرخه شا زمانی در  این مسئله  های عمومی جوامع است. 

مشی گذاری به دلیل انحراف هر یک از مراحل فرایند خط  گردد،گذاری خود را بروز و بالفعل میمشی خط
شود. زمینه مستعد های اداره عمومی و مدیریت، اهمیت شناخت این مسئله دوچندان میبه عنوان پایه

گذاری وجود دارد. جایگاه مفهوم این مسئله  ی فرایند خطجهت بروز بالفعل این مسئله در همه مشی 
 شرح زیر است:در هر یک از مراحل چرخه به 

 جایگاه مفهوم تعارض منافع در شناخت، درک و بیان مسئله یا مشکل 
گردد: گذاری در سه جنبه میتعارض منافع در مرحله اول چرخه سیاست  تواند بالفعل 

که نهادهای مردمی، انجمن ها در تشخیص مسئله و مشکل دچار خطا شوند  ها و اندیشکدهدر مواقعی 
که عوامل کم بر جامعه و سازمان  به این تعبیر  ها مانع از بروز و تشخیص مشکل و مسئله پوپولیستی حا

اصلی به عنوان دغدغه، مسئله، بحران و فاجعه مطرح گردد. در این مواقع امکان بروز تعارض منافع برای 
سازمان یا  مردم  موقعیتنهادهای  حفظ  جهت  در  از  ها  جلوگیری  همچنین  و  خود  منافع  فعلی،  های 

 وارده خارج از سازمان وجود دارد.  تهدیدات
که اغلب از شیوه نمایندگی استفاده  اظهار و  در جهت تسهیل کالن مسائل،عد در بُ  بیان مشکل و مسئله 
سا  ، گرددمی و  مردم  نماینده  که  دارد  وجود  امکان  ارتباطی  مانزاین  حلقه  عنوان  به  سازمانبها   های ا 

 .دچار تعارض منافع شوندشرح و بیان مسئله  و درستی میزان ،نوعسهوٌا یا عامدٌا در  مربوطه
مشی گذاری امکان توجه آنتونی دانز که در چرخه خط-از دیگر مصادیق تعارض منافع طبق مدل موضوع

ز بالفعل شدن آن توسط مسئولین امر وجود دارد، تالش دولت بر توقف پیگیری امور در این مرحله پس ا
کاهش توجهات عموم مردم به معنای مطلق اسم جنس و سازمان های عمومی است. در این انحراف و 

تواند نقش اساسی در ایجاد فضای پوپولیستی جامعه جهت فراموشی امور اصلی داشته مواضع دولت می 
 باشد.
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ح و  در ارجاعجایگاه مفهوم تعارض منافع   عمومی مؤسسات و  هاسازمان  در  مسئله طر
مشی گذاری درصد بروز و ظهور مسئله تعارض منافع در ارجاع و طرح مسئله این مرحله از فرایند خط  در 

کالن مشیها به شدت سایر فرایندهای خطدر سازمان که در مسائل  گذاری نیست. این در حالی است 
. زایی و عدم تبیین جامع  گرا در جهت حاشیههای اجتماعی و حزبتوان از دسیسه شبکهمی مسائل 

های مربوطه به عنوان اهرم فشار بروز مشکالت با هدف مانعیت و انحراف در ارجاع مسائل به سازمان
 تعارض منافع در طرح و دریافت مسئله عنوان نمود. 

 عمومی  مشیخط تدوین و  تهیه گیری،شکلجایگاه مفهوم تعارض منافع در 
شکل و  تدوین  تهیه،  خطدر  ذیگیری  نظارت  خط   نفعانمشی،  جامعیت  و  درستی  در در  مشی 

تواند مسئولین امور عمومی را در موقعیت تعارض های عمومی در راستای تحقق اهداف اصلی میسازمان
گروهاین تعارض منافع می. منافع قرار دهد گیرد گریهای فشار یا از طریق البیتواند از طریق   .صورت 

های منافع توسط مسئولین دولتی، در تعیین و تحلیل طرح از دیگر مواضع و مصادیق بروز صریح تعارض  
مشی"، یکی گر مؤثر در "طرح خط ، شناسایی متغیرهای مداخله۱۹۸۰از اوایل دهه  .دهدمشی رخ می خط

گذاری بوده است. در میان محققان،  ی خطهای حوزهاز محورهای اصلی موردمطالعه در پژوهش  مشی 
گروه "مخاطبان یک خط  1پردازان حوزه ساخت اجتماعی یه اشنایدر و اینگرام به عنوان نظر های مشی" یا "

کننده در های دولت، یکی از عوامل اصلی و تعیین مشیمهمی در تحلیل خط  به عنوان پدیده  2هدف"
کار دولت و نحوه تعیین ابزارهای خط و   ۱۹۸۰مشی در دهه  چگونگی ورود برخی از موضوعات در دستور 

اجتماعیهشدشناخته  ۱۹۹۰ ساخت  درک  دربارهگروه   اند.  را  توجیهاتی  هدف،  تغییر های  علل  ی 
میمشی خط روشن  نامطلوب سازدها  یا  مطلوب  اجتماعی  ساخت  که  معتقدند  اینگرام  و  اشنایدر   .

 
گیرد. معموال جامعه  ها و مفاهیمی است که حول یک شخص، موجودیت یا پدیده شکل میساخت اجتماعی مجموعه نقش  1

 موجودیت و... میدهد.ها را شخصیت، آن
این تاثیر    .مشی، اشاره به افرادی دارد که تحت تاثیر خط مشی خاصی قرار میگیرندهای هدف یا مخاطبان خطاصطالح گروه  2

گون یا محتمل شدن انواع هزینه  ها باشد.میتواند به شکل کسب منافع گونا
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ی توزیع منافع دولتی و ها، شیوههای اجتماعی و درنتیجه مستحق یا نا مستحق پنداشته شدن آنگروه
که افراد دارای قدرت و ساخت اجتماعی مطلوب روز به روز ای تحت تأثیر قرا می گونهاجتماعی را به دهد 

اجتماعی مندبهره  مزایای  از  فزاینده  طور  به  نامطلوب  اجتماعی  ساخت  دارای  ضعیف  افراد  و  شده  تر 
مشی را در شش شیوه تعامل ساخت اجتماعی واقعیت با طرح خطشوند. در همین راستا،  محروم می 

که سبب بروز و ظهور گذاری به سه فرضیه آنمشیکنند. در این مرحله از چرخه خطضیه تبیین میق ها 
کرد:تعارض منافع بالفعل می  گردد، اشاره خواهیم 

خططرح فرصت های  می مشی  وجود  به  را  پیامهایی  و  گروه آورند  به  را  متفاوتی  هدف های  های 
که رفتار دولت در ارتباط با یک موضوع خاص نشان می  هاکنند. این پیامشده ارسال میشناخته دهند 

گروه گون چگونه است.)اشنایدر و همکاران،چیست و نگرش آن به  گونا  (. 98، 2007های هدف 
هزینه و  مزایا  خطتخصیص  در  گروه ها  به  عمومی  و مشی  سیاسی  قدرت  میزان  اساس  بر  هدف،  های 

 (. 101،  2007شود)اینگرام و همکاران، ن میها تعییهای اجتماعی مثبت یا منفی آنساخت
که مواردی همچون ابزارها، قوانین و اصول اساسی خطارکان طرح خط مشی هستند نیز بر اساس مشی 

گروه  (.104، ۲۰۰۷شوند.)اشنایدر و همکاران،های هدف، تعیین میساخت اجتماعی و قدرت 
گروه در دستورگذاری به ویژه هنگام فعال شی،  مهای خطهای هدف در طرحنگرش متفاوت و مثبت به 

، کار مشی ها و در آخر ارکان طرح و تدوین خطدر تخصیص مزایا و هزینه   شدن دولت در تنظیم دستور 
دوگانه میان  دولت  منافع  تعارض  از  قدرتبرخواسته  گروه-ی  مطلوب  اجتماعی  و ساخت  هدف  های 

کسب من منصبان دولتی  افع شخصی برخی از صاحبعدالت اجتماعی است. این تعارض منافع با هدف 
 گردد. یا مجموعه دولت بالفعل می

کله خطمشی به عنوان مرحله شکلبه جهت اهمیت طراحی و تدوین خط مشی، الزم است از گیری شا
های مردمی در قالب مشارکت عمومی در های مردم و انجمنشفافیت و استفاده از ظرفیتراهکارهای  

و   قدرت  کاهش  و تدوین خطراستای  تعارض اقتدار متمرکز دولت در دستورگذاری  رفع  و  گذاری  مشی 
 منافع احتمالی در فرایند تدوین اذعان نمود.
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 عمومی  مشیخط به بخشیدن مشروعیت و  کردن جایگاه مفهوم تعارض منافع در قانونی
جناح مؤلفه  دو  حکمرانی  دلیل  به  گام،  این  رقابت  گراییدر  آرا    و  شفافیت  وجود  عدم  ناسالم،  سیاسی 

کشور تحت هنگام تصویب لوایح، مشروعیت سازی می تواند در مجلس شورای اسالمی و شوراهای عالی 
گیرد. بروز و ظهور تعارض منافع  تواند در هر یک میشعاع اثرگذاری و حتی انحراف از واقعیت موجود قرار 

مشروعیت  مراحل  فرایند  کمیسیوناز  در  بخشسازی  و  توسط ها  شورای اسالمی  مجلس  مختلف  های 
کسب عایده و منافع با اعالن چراغ ذینفعان به دو دلیل حفظ و ترجیح منافع شخصی و خویشاوندی یا  

گروه در   یکی از این دو مورد(های با قدرت و ساخت اجتماعی مثبت)و یا حداقل دارای  سبز حمایت به 
گردد.  های موقعیت  مقابل حفظ و ترجیح منافع ملی و دولتی و همچنین احقاق عدالت اجتماعی اعمال 

گام را می طریق ایجاد محدودیت و اعالم تعارض منافع توسط افراد   توان از بالقوه تعارض منافع در این 
کمیتهذینفع در هنگام بررسی لوایح مدون خط ها و صحن علنی مجلس شورای کمیسیون  ها، مشی در 

 اسالمی و همچنین شوراهای عالی به حداقل میزان ممکن کاهش نمود.

 مشی عمومیجایگاه مفهوم تعارض منافع در اجرای خط
مشی، اغلب برگرفته شده از تعارض منافع اختالفات و تعارضات احتمالی در عرصه اجرای خط بروز و ظهور  

و تعارض میان وظایف تحقق   2، تعارض میان درآمد و وظیفه 1اد ناظر و منظور های اتح مجریان در قالب
می خطکنند.  پیدا  اجرای  ساحت  در  منافع  تعارض  بروز  دالیل  کارآمد از  نا ساختارهای  وجود  به  مشی 

،  حکمرانی فعلی در سازمان ، مستقیم و ناسالم بر اجرای امور های عمومی و جامعه، وجود نظارت متمرکز
خواهی مجریان در اجرای عدم وجود نظارت مردمی، وجود قوانین و مقررات متعارض موضوعه و زیاده

ها مشی فرض بر رقابت بین افراد و واحد همچنین در الگوی تعارض در اجرای خطگردد.  ر مرتبط می امو
گروه  های مختلف است. بر همین و حتی سازمان است. نتیجه این فرض عدم توزیع متوازن قدرت بین 

،اساس فرایند تصمیم در (.  218-221:  1396گیری بر اساس رایزنی و مصالحه پیش خواهد رفت )قلی پور

 
 ی مشخص قرار میگیرد.در یک حوزه  «نظارت شونده»جایگاه    و هم در   «نظارت کننده »فرد یا سازمان، همزمان هم در جایگاه    1

 منظور موقعیتی است که در آن بین نفع وابسته به یک وظیفه فرد و سازمان با درآمد آن فرد یا سازمان در تعارض قرار میگیرد.   2
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  ، که چگونه اجرا منحرف می( روی این موضوع مطالعه می1977بارداخ )کنار دالیل مذکور شود. او از کند 
گام بیان  برای  بازی  میاستعاره  استفاده  دارند،  نقش  آن  در  مختلفی  بازیگران  و   کند)ها 

(Bardach،1987:186بازی نوع  چهار  از  ناشی  که  کلی  انحراف  نوع  چهار  نهایت  در  را    وی  اجراست، 
 شمرد: برمی 

دهد، میزان فعالیت مدیران به میزان هزینه انحراف منابع: در این انحراف بازی بودجه رخ می (1
 کند. جویی( اجرا بستگی پیدا میکردن)و نه صرفه 

می (2 رخ  مبالغه  بازی  اینجا  در  اهداف:  میانحراف  برنامه  این  که  طوری  به  همه  دهد.  تواند 
کید شود و این باعث می  مشکالت کشور را حل کند شود انتظارات  و بر اهمیت آن بیش از حد تأ

 خورده تلقی شود. مشی شکسترا باال ببرد و در هر صورت خط

کنترل: در اینجا بازی ظاهرسازی رخ می (3 که خاصیت دهد. شاخصانحراف مقاومت در برابر  ها 
کارکرد   کنترل و نظارت بر عملکرد مسئوالن است، تغییر  دهد و ابزار برای نمایش  میاصلی آن 

 شود.بازی کردن و تظاهر می 

کنده  (4 دهد. این  سازی انرژی شخصی یا سیاسی: در اینجا بازی سرسختی و لجبازی رخ میپرا
که مسئولی و سیاستمداری برخالف نظریان قانونی یا مادهپدیده موقعی اتفاق می ای به  افتد 

: 1392کند)اسمیت،  تراشی میای اجرای آن بهانهآن الحاق شده باشد. در این صورت دائمًا بر
 (.188و 187

موقعیت اغلب  رفع  و  دفع  راستای  خطدر  اجرای  مرحله  در  احتمالی  منافع  تعارض  بالقوه  مشی های 
موقعیت  اعالم  شفافیت،  الزام  کنار  در  کالن،  محدودیت مسائل  اعمال  و  منافع  تعارض  الزم، های  های 

شبکهمی ایجاد  به  حکتوان  بازیگران های  و  مجریان  میان  اطمینان  و  اعتماد  افزایش  سالم،  مرانی 
کاهش و بهبود قوانین پیچیده، زائد و مشکلخط که زمانی اعتماد، مشی و تالش بر  زا اشاره نمود، چرا 

کشور در میان سازمان های عمومی نباشد، در ایثار و هدفی واحد بنام حل مسائل و مشکالت عمومی 
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سازمانی های عمومی و حتی درون سازمانی زمینه بروز تعارض منافع میان سازمان  مسیر نیل به اهداف
 مشی بالفعل خواهد گشت. در اجرای خط

 

 مشی عمومی جایگاه مفهوم تعارض منافع در ارزیابی خط
مشی و نتایج حاصل شده برای خطبینیمشی، مقایسه اهداف پیشیکی از مفاهیم چیستی ارزیابی خط

د است.  آن  گیرد، از  انجام  متمرکز  صورت  به  مشخص  سازمان  یک  ذیل  ارزیابی  گر  ا موقعیت  این  ر 
تعارضزمینه و   های  مالکیت  تعارض   و  درآمد  و  وظایف  تعارض   ، منظور و  ناظر  اتحاد  جمله:  از  منافع 

مشخص1سهامداری   وظیفه  یک  از  برخواسته  ارزیابی  گر  ا همچنین  گشت.  خواهند  انجام بالفعل  شده 
بوروکراسی موجود، مانع از احقاق اصلی و حقیقی ارزیابی و سبب افزایش بروز تعارض منافع به دلیل گیرد،  

گر ارزیابی به عنوان تالش جدی، دارای ضوابط وجود ساختار سازمانی و اغلب بوروکراتیک می شود. اما ا
گردد، خواسته و مطالبه حقیقی و واقعی سازمان در راستای قضو آیین اوت اعتبار و ماهیت نامه عنوان 

که در این زمان درصد احتمال تعارض منافع کاسته خواهد شد. الزم به ذکر است، خط مشی خواهد بود 
موقعیت   الزمه سازمان رفع  در  تبعیت  روابط  و  ساختار  اصالح   ، مذکور بالقوه  منافع  تعارض  های های 

استفاده از فناوری شهروندی جهت   شود. همچنین بوروکراتیک، شفافیت ارزیابی و نظارت عمومی ذکر می 
گردد. ایجاد زمینه مشارکت مردمی در بهبود و ارتقای کیفیت ارزیابی  ها پیشنهاد 

 گیری بندی و نتیجه جمع 

و  جایگاه  چه  منافع  تعارض  مفهوم  که  بودیم  پرسش  این  به  روشن  پاسخی  دنبال  به  پژوهش  این  در 
پاسخ به این سؤال عالوه بر اینکه پژوهشگران علوم   گذاری عمومی دارد.مشی کارکردی در حکمرانی و خط 

های جدی بحث کند، زمینهاجتماعی را با اهمیت و ضرورت توجه بیشتر به مفهوم تعارض منافع آشنا می

 
خصوصی، دارای سهام در  های اجرا شده در حوزه بخش  منظور موقعیتی است که فرد همزمان مسئولیت ارزیابی خط مشی  1

 برای نفع بیشتر دچار تعارض منافع میگردد.  های خصوصی است. لذا در هنگام ارزیابیآن شرکت



ی عموم یگذاری مشو خط یمفهوم تعارض منافع در حکمران گاهیجا      186  

 

گام اول با مطالعه منابع و پژوهش بیشتر را برای آنان فراهم می سازد. جهت پرداختن به این پرسش در 
بندی شده و با جمعگذاری عمومی و حکمرانی انتخابمشیبوط به خطترین نظریات مرمختلف مهم 

 6مشی با  گذاری عمومی فرایند خطمشی چهارچوب نظری منتخب حاصل شد. در بخش خط    نظرات
ها و مؤسسات . ارجاع و طرح مسئله در سازمان2. شناخت، درک و بیان مسئله یا مشکل،  1مرحله شامل:  

شکل3عمومی،   تهیه.  خط  گیری،  تدوین  عمومی،  و  به 4مشی  بخشیدن  مشروعیت  و  کردن  قانونی   .
شود. در بخش حکمرانی مشی عمومی می. ارزیابی خط6مشی عمومی،  اجرای خط .5مشی عمومی،  خط

  ای پرداخته شد.مراتب، نظریه بازاری و نظریه شبکهبه سه نظریه اصل و معروف شامل نظریه سلسله 

  ارائه هستند:هش نتایج و پیشنهادات زیر برای توسعه این پژوهش قابلهای پژوبا توجه به یافته

خط .1 در  موجود  مشکالت  و  مسائل  از  بسیاری  پرده  پشت  و  ریشه  منافع  گذاری  مشی تعارض 
تری های عمیقعمومی و حکمرانی است. لذا توجه به آن اندیشمندان علوم اجتماعی را به الیه

  کند.های اجتماعی وارد میاز فهم پدیده
مراتب  کارگیری نظریات حکمرانی از منظر تعارض منافع، رویکرد بازاری از نظریه سلسلهبرای به . 2

شبکه مناسبو  میای  نظر  به  سلسلهتر  نظریه  بین  از  شبکهرسد.  و  نظریه مراتب  نیز  ای 
  تر بوده و خواهد بود.مراتب در مدیریت تعارض منافع به نظر موفقسلسله

مشی بیشتر خواهد مشی و مرحله اجرای خطگیری و تدوین خطمرحله شکلتعارض منافع در   .3
ها و مشی های مهم خط تواند یکی از پیوستبود. از این رو پیوست تحلیل تعارض منافع می 

گردد. برنامه  های عمومی تلقی 
مکتب  .4 مانند  آن  به  مرتبط  نظریات  و  فلسفی  مکاتب  شامل  منافع  تعارض  مبانی  به  توجه 

ها، نظریه اصیل و وکیل،  یی، نظریه کنش عقالیی، نظری انتخاب عمومی، نظریه بازیگرامنفعت 
تر اندیشمندان و پژوهشگران علوم انسانی  ساز ورود جدیتواند زمینهاقتدار و انواع آن و… می

  به این موضوع باشد.
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تحلیل . 5 شکلبا  مراحل  موردی  خطهای  اجرای  و  خطگیری  )فرایند  منظ مشی  از  را  ر  مشی( 
 ها شکل بگیرد. های تجربی حول آنشده و تحقیقتعارض بررسی
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 منابع

، علیرضا و آخوندی، محمدمهدی/مقاله ارزیابی حقوق تعارض منافع در حقوق نظام   (1 میالنی فر
 .(1390، بهمن 1سالمت ایران، مجله اخالق و تاریخ پزشکی )دوره پنجم، شماره 

 . زمامداری خوب، پایگاه اطالع رسانی خردهای محب علی، قاسم، شاخص (2
 258احمد میدری، حکمرانی خوب بنیان توسعه، ص (3
، حکمرانی مقدمه (4 کوتاه، فصول مارک بور    2و 1ای بسیار 
 13و  12مشی دولتی، صفحات گیری و تعیین خطالوانی مهدی، تصمیم (5
 6و 5،4،3مشی گذاری عمومی فصولزاده، فرآیند خطشریف-الوانی (6
، مرتضی.)جوانعلی آذ (7 بررسی تطبیقی نظریع ساخت اجتماعی واقعیت و »(.رساله دکتری  1394ر

لتنظریه  دال تبیین  و  طباطبایی  عالمه  اعتباریات  حوزهی  در  آن  ی  های 
 .220-209،صفحات «گذاریسیاست

، رحمت اهلل. ) (8 گذاری عمومی. چاپ هشتم.  گیری سازمانی و خط(. تصمیم1396قلی پور مشی 
 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها)سمت(.تهران: 

های نظری و راهکار  مشی عمومی، دیدگاه(. اجرای خط1395الوانی، مهدی و شلواری، میثاق. )  (9
 های عملی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

10) ( آنتونی.  پرل،  و  ام  رامش  و  مایکل  خط1395هاولت،  مطالعه  چرخه (  عمومی،  های  مشی 
مشی. ترجمه: منوریان عباس و گلشن، ابراهیم. چاپ دوم. تهران:  های خطمشی و زیر نظام طخ

 .  موسسه کتاب مهربان نشر
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