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A B S T R A C T  

Conflict of interest is one of the most important factors that affect the rights of citizens and affect the performance of 

any institution. The Social Security Organization, as one of the largest institutions with many stakeholders and multiple 

roles in the society, is not exempt from this. This research was conducted with the aim of investigating the policies and 

factors cause conflicts of interest, providing solutions and a model based on good governance to reduce its effects. The 

results showed conflict avoidance structure, organizational behavior management, transparency of affairs, dynamics of 

organizational system, digital transformation, meritocracy, predictability, employee participation, regulations preventing 

conflicts of interest and accountability are factors that can help to manage conflict of interest and protection of public rights 

in social security organization. Also, the results of the interpretive structural modeling approach showed that the conflict 

avoidance structure and conflict prevention regulations are at basic levels, therefore these variables are prioritized by 

institutions to manage conflict of interest. 
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 چکیده

راهکارها و مدلی مبتنی بر این تحقیق با هدف بررسی علل و عوامل ایجادکننده بروز تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی و ارائه 
حکمرانی خوب جهت کاهش اثرات آن انجام گردید. در این تحقیق از دو ابزار مصاحبه و پرسشنامه جهت گردآوری اطالعات استفاده شد. 

 یتال،دیج تحول سازمانی، سیستم پویایی امور، شفافیت سازمانی، رفتار مدیریت گریز،تعارض نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ساختار
توانند پاسخگویی از جمله عواملی هستند که می و منافع تعارض از بازدارنده مقررات کارکنان، مشارکت بودن، بینیپیش قابل ساالری،شایسته

سازی به مدیریت تعارض منافع و صیانت از حقوق عمومی در سازمان تأمین اجتماعی کمک کنند. همچنین نتایج حاصل از رویکرد مدل
ای گریز و مقررات بازدارنده از تعارض در سطوح پایهتفسیری که جهت ساخت مدل استفاده گردید، نشان داد که ساختار تعارض ساختاری

 گیرند.ها جهت مدیریت تعارض منافع قرار میرو این دو متغیر در اولویت سازمانقرار دارند از این
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 مقدمه

های عمومی حامل هر سیاست عمومی پاسخی به مسئله یا مشکلی است که اقتدار عمومی پیش رو بگذارد. بنابراین سیاست
های اجتماعی را تقلیل داده یا از سر راه بردارند و یا بستری برای رسیدن به تعادل اجتماعی مطلوب تغییر هستند تا ناکارآمدی

ها و منافع متعارض های مدرن همواره مستلزم ایجاد ارتباط و هماهنگی میان منطقشوند. بر این اساس دستور کار در دولت
بر این اساس دنیای رقابتی امروز، موجب شده است که  (Vahid, 2012: 325-326)نفع و مرتبط با سیاست است های ذیگروه

                      ها با یکدیگر سازگار نباشند و اینهایی قرار گیرند که بطور طبیعی، منافع این موقعیتها و سمتافراد در موقعیت
            به عبارتی دیگر، (Vakilian & derakhshan, 2020)ها و مشکالت متعدد گردد امر موجب بروز تعارض منافع و چالش

           گیرد که بین انجام وظایف }حقوق عمومی{ و منافع شخصی وی سازگاری وجود نداردفرد در موقعیتی قرار می
(Heydari Maharloyi & Sobhieh, 2021: 59)  ،این وضعیت دارای ابعاد گوناگون حقوقی )اعم از قانونی و قضایی(، اخالقی

منشأ پیدایش الزامات و ضمانت اجراهای قانونی در راستای مدیریت تعارض است باشد. توجه به بعد حقوقی، فرهنگی و ... می
شود که مفهوم تعارض منافع در ظرف زمان قرار گیرد. به عبارتی ممکن است در یک دوره و بعد اخالقی و فرهنگی موجب می

  ته با تعارض منافع تبدیل شودزمانی خاص؛ چیزی، مجاز و پسندیده تلقی شود اما در گذر زمان به امری ناپسند و آمیخ
(Ansari, 2023) ترین تا تواند طیفی از ضعیفهای دوقطبی تأکید ندارد و می. همچنین تعارض منافع، همیشه بر موقعیت

های اجرایی توان ضمانت. بنابراین نمی(Heydari Maharloyi & Sobhieh, 2021: 59)شدیدترین نوع تعارض را شامل شود 
ها . این پیچیدگی(Jafarian and others, 2021)های مختلف تعارض منافع تجویز نمود یی یکسانی را برای حالتقانونی و قضا

های عمومی وجود داشته باشد )حیدری مهارلویی و موجب شده که حساسیت بسیار زیادی نسبت به تعارض منافع در سازمان
تواند ی و منافع زندگی خصوصی متولیان، تضاد وجود دارد که میها، بین اهداف عمومگونه سازمان(. در این1400صبحیه، 

ساالر و اعتماد عمومی را که از ارکان جوامع دموکراتیک و مردم (Lo & Field, 2009)ها گردد موجب بروز فساد در سازمان
هایی، اشخاص یتو حقوق عمومی را در معرض تعرض قرار دهد. عموماً در چنین وضع (Auby, 2014)است، از بین ببرد 

رغم دهند؛ اما در برخی موارد مشاهده شده که افراد درگیر با تعارض منافع، علیمنافع شخصی را بر منافع عمومی ترجیح می
اینکه منافع فردی را بر منافع عمومی ترجیح نداده اند، اما افکار عمومی در صحت عملکرد آن سازمان تردید نموده و در نتیجه 

ها برآنند که با وضع قوانین و اتخاذ ها آسیب دیده است. از این رو در کشورهای گوناگون؛ همواره دولتاعتماد به دولت
های . یکی از سازمان(Davis & Stark, 2001)های مناسب، از بروز تعارض جلوگیری نموده و یا آن را مدیریت نمایند سیاست

دان در کشور، سازمان تأمین اجتماعی است که تعارض منافع در آن بسیار مهم و اثرگذار بر سالمت و رفاه اجتماعی شهرون
های متعددی گردد. تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی، به معنای قرارگیری منافع اولیه ذینفعان تواند زمینه بروز آسیبمی

فع ثانویه آنان و در نتیجه بروز داخلی )هیئت امنا، هیئت مدیره، مدیرعامل، مدیران و کارکنان سازمان( در تعارض با منا
های شغلی و تحقق اهداف و رعایت اصول از یکسو و کسب منافع و درآمد های تعارض منافع بین انجام مسئولیتموقعیت

های اصلی شخصی، گروهی، صنفی، قومی و حزبی است. در مواردی حتی ترجیح منافع داخلی سازمان بر اهداف و مسئولیت
تواند به عنوان مصادیقی از تعارض منافع و مانعی ا و ذینفعان خارجی که فلسفه تأسیس سازمان است، میسازمان در قبال شرک

 افکار برداشت تردقیق عبارت به و ، بدین جهت تعارض منافع(Jafarian and others, 2021)در مسیر کارایی سازمان بروز یابد 

 حاکمیتی بدنه به مردم اطمینان و اعتماد در تأثیر بسزایی عمومی و دولتی ایسازمانه و امور در منافع تعارض بستر وجود از عمومی

های از این رو الزم است که تعارض منافع در این سازمان مدیریت گردد. مدیریت تعارض نیازمند اصالح موقعیت .دارد کشور
با توجه به جایگاه ویژه  .(Zeinalo and other, 2018)دهد های بروز تعارض را بشدت کاهش میتعارض است که این امر زمینه

رو این تحقیق در همین راستا به دنبال جانبه سازمان، از اینها و اهمیت بسیار زیاد آن در توسعه همهتعارض منافع در سازمان
شناسایی ارائه مدلی جهت مدیریت تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی است. بدین منظور این تحقیق در ابتدا به دنبال 

 گردد. علل و عوامل بروز تعارض منافع است و سپس مدل مناسب مدیریت تعارض منافع ارائه می
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ری مبتنی رب حکمرانی خوب رد راستای مدری (عه موردی سازمان تأمين اجتماعیعمومی )مطال یت تعارض منافع و صیانت از حقوق سیاستگذا  

صطفی ساالری            م

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 تعارض منافع 

    تواند عملکرد سازمان را تحت تأثیر قرار دهدها در علوم انسانی است که میترین پدیدهتعارض منافع یکی از مهم
(Heydari Maharloyi & Sobhieh, 2021: 59)  و حقوق و منافع عمومی را در تعارض با منافع خصوصی و در معرض تعرض

آن قرار دهد. در هنگام بروز این پدیده، افراد در انجام وظایف خود، منافع شخصی را دخیل کرده و وظایف خود را تابع آن 
.  بدین جهت (Mohaghegh Damad & Darvishzadeh, 2022: 133)اند توجهدهند و نسبت به منافع عمومی بیمنافع قرار می

 ها مطابق با جدول زیر است:های گوناگون تعریف شده است که برخی از آناین مفهوم در رشته

 تعریف تعارض منافع از منظرهای مختلف - 1جدول 
 تعریف رشته/ حوزه

 حقوق

 ای باشداد نگرانی معقولی از تحت تاثیر قرارگرفتن اقدامات حرفهای آنان که سبب ایجارتباط منافع شخصی افراد با وظیفه حرفه
 (Siah Bidi Kermanshahi, 2021; 20)  

دار مسئولیت از جانب مردم، دارای منافع خصوصی بوده که با سایر منافع عمومی در تعارض منفی زمانی رخ می دهد که مسئول عمومی عهده

 (Jenkin, 2015)گردد گذارد و یا اینکه با هدف تأثیر بر آن انجام میطرفی انجام مسئولیت عمومی اثر میتعارض و تضاد باشد و این امر بر بی

تجارت و 

 کسب و کار

زمان به ی است. به عنوان مثال، وفاداری همشغل ای یقابل وقوع از دو منظر شخصوضعیت وفاداری به دو موقعیت متعارض برای یک شخص، 

 (Mountaghemi, 2013)کارفرما و تجارت خانوادگی، مصداقی از تعارض منافع است 

 سالمت

ی در مورد یک منفعت اولیه نظیر رفاه بیمار، کیفیت آموزش پزشکی، اعتبار تحقیق و ..، به طور امجموعه شرایطی است که در آن تصمیم حرفه

گیرد و غیرقانونی بودن یا نبودن آن به غیرمستقیم تحت تأثیر یک منفعت ثانویه از قبیل سود مالی، ارتقای شغلی، میل به شهرت و .. قرار می

 (Milani Far and others, 2011)ن نسبی آن بر تصمیم پزشک بستگی دارد های واقعی، میزان و وزعواملی نظیر انگیزه

 مدیریت
های کارگزاری و در چارچوب نظریات نمایندگی و حکمرانی شرکتی تعریف شده تعارض منافع در حوزه مدیریت، به عنوان یکی از انواع هزینه

 (Mountaghemi, 2013, Joshua and others, 2020, Marissa and others, 2022)است 

جهان شمول و مشترک در  یفیاز تعر گر،یاصطالحات د یاریتعارض منافع همانند بسگردد که بر این اساس مالحظه می
مفهوم،  نیبودن انیآن گره خورده و به لحاظ نو قیبا مصاد یافکار عموم دگاهیاز دو  ستیمختلف برخوردار ن یهارشته نیب

باشد. هایی با منافع متضاد میآنچه در بین همه تعاریف مشترک است، وجود موقعیت از آن وجود ندارد. یکاف یشناخت عموم
پردازد. این مدیریت تعارض به شناسایی عوامل ایجادکننده تعارض در منافع و حذف این عوامل و یا کاهش اثرگذاری آن می

ترین گیرد. یکی از مهممیگذاری( صورتهبود فرآیندها )مقرراتها و اصالح و بکار از طریق تدوین و استقرار دستورالعمل
های تعارض منافع است. بررسی ادبیات موضوع و های پیدایش موقعیتاقدامات در مدیریت تعارض، شناسایی علل و زمینه

 ترین عوامل پیدایش تعارض منافع عبارتند از:گر این است که مهمتحقیقات پیشین، بیان

پذیری در اداره امور و عدم پاسخگویی، به نقض اصول حاکمیت قانون، عدم شفافیت، عدم مشارکت یست:حکمرانی ناشا
شوند. با حاکمیت قانون، حیطه های تعارض منافع تلقی میها و موقعیتساز پیدایش زمینهعنوان آثار حکمرانی ناشایست، زمینه

فیت و امکان نظارت مردمی بر اعمال حکمرانان، امکان تبعیض شود و با شفاآفرینی سالیق و عالیق شخصی محدود مینقش
های مردم نهاد و بخش خصوصی شود و مشارکت سازماندر خصوص شهروندان و از جمله در ارائه خدمات عمومی محدود می

  (Auby, 2014)شود گیری، موجب شناسایی و رفع موقعیت های تعارض منافع میسازی و تصمیمو غیردولتی در تصمیم

هنجاری، ستیز فرهنگی و یا سازمانی اجتماعی بعنوان وضعیت عدم توفیق مقررات و ناشی از بیبی سازمانی اجتماعی:بی
هنجاری به معنای فقدان مقررات الزم برای اجرا و تنظیم رفتار و ستیز فرهنگی به معنای وجود مقررات متضاد اختالل است. بی

ها و فواید همراهی ل به عنوان نوعی از ستیز فرهنگی ناشی از مؤثر و کافی نبودن پاداشباشد. اختالدر خصوص یک رفتار می
های تعارض منافع به دلیل سازمانی اجتماعی، زمینه. در شرایط بی(Robbington & Weinberg, 2014)در اجرای مقررات است 

ساالری شود. عدم رعایت اصول شایستهه و تشدید مینبود مقررات، وجود مقررات متضاد و یا عدم تبعیت از مقررات، رشد یافت
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گزینی، عدم رعایت معیارهای شایستگی و نبود فرصت رقابتی و برابر در ورود به خدمت عمومی، ارتقا و واگذاری و شایسته
ست، زیرا اشخاصی های شغلی و در نتیجه پیدایش زمینه تعارض منافع ابرداری ثانویه از موقعیتساز بهرهمناصب مدیریتی، زمینه

اند، در امتداد این تبعیض، به احتمال که به نحوی ناعادالنه و در شرایطی نابرابر به خدمت عمومی ورود یا مناصبی را کسب کرده
 برداری از موقعیت شغلی کسب شده را به نفع منافع ثانویه بکار گیرند.بیشتر، بهره

محور یا گرایی عملساس این اصول، افراد خواه به اعتبار فایدهبر ا کنش بر اساس اصل سودمندی و انتخاب عقالنی:
مبتنی بر وظیفه شغلی( یا منفعت شخصی  -محور و خواه بنا به نظریه انتخاب عقالنی، مبادرت به انتخاب منفعت بجا )اولیهقاعده

لیه( نسبت به نفع شخصی )منفعت ثانویه(، تر بودن فایده یا نفع عمومی )منفعت اونمایند و در صورت پایینیا نابجا )ثانویه( می
 .(Salari, & Akbari, 2021: 37-38)احتمال مبادرت به عمل دوم )ثانویه(، بیشتر خواهد بود 

بر اساس نظریه پنجره شکسته؛ ارتشا، زدوبند، نقض قوانین و مقررات، خشونت و تشنج،  توجهی به نقض هنجارها:کم
اند ها گسترش یافتهتوجهی به هنجارشکنیای هستند که بر اثر بیهای شکستهو ...، پنجرهتأخیر در تکالیف اداری و کارکنان 

(Solatifar & Jafari, 2016: 5). یابی اصولی و عمیق که های تعارض منافع از طریق عارضهتوجهی به شناسایی و رفع زمینهبی
 شود.و مصادیق آن منتهی میها انجامد، به گسترش زمینهدر بسیاری موارد به فساد اداری می

: تشدید انواع مشکالت اقتصادی نظیر تورم، شکاف طبقاتی در درآمد، فقر، بیکاری و کاهش قدرت خرید زمینه اقتصادی
ترین های زندگی و هزینه ضروریشوند که رفع حداقلدرآمد، سبب میپذیر و کمو کاهش طبقه متوسط به نفع طبقه آسیب

سازی وراک و پوشاک، در انتخاب بین منافع اولیه و ثانویه، زمینه ترجیح منفعت دوم )شخصی( را زمینهمایحتاج زندگی یعنی خ
ای نماید. همچنین تالش طبقه محروم برای کسب منزلت در شرایط نبود شرایط مناسب یا برابر یا دسترس برای آنان، انگیزه

های تعارض ای، عالوه بر تشدید و گسترش بستر و موقعیتچنین زمینهگذارد. برای صیانت از منافع عمومی برای افراد باقی نمی
 (Salari, & Akbari, 2021: 37-38)دهد منافع، اشخاص بیشتری را به ترجیح منافع ثانویه بر اولیه سوق می

 مدیریت تعارض منافع 

 ای قابل تحلیل است.مدیریت تعارض بر اساس سه نظریه سلسله مراتبی، بازار و شبکه

 نظریه سلسله مراتبی

ها و عالئق شخصی در نظام اداری است. این نظریه که هدف از طرح نظریه سلسله مراتبی، کاهش و حتی صفرکردن انگیزه
مبتنی بر نظریه بوروکراسی وبر است، با هدف جلوگیری از فساد اداری و سوء استفاده مدیران و مقامات دولتی در اداره سازمان 

ه اصلی در این نظریه، کنترل و مدیریت تعارض منافع، مدیران و کارکنان برای جلوگیری از فساد بوده طرح شده است. مسئل
 است. در این نظریه ابزارهایی زیر برای مدیریت تعارض ارائه شده است:

 :های سازمانی بر همه امور استها، قواعد و رویهمشیشامل حاکمیت مجموعه زیادی از خط رسمیت                          
(Joshua & others, 2020) 

 :نامد، زیرا که کارکنان در زدایی از سازمان میترین نقش در شخصیروایی را مهماین نظریه، فرمان اقتدار ناشی از جایگاه
 .(Derkye, 2012)ها هستند سازمان از سلسله مراتب فرمان برده و پاسخگوی آن

 :دهد. این امر ضمن تأمین بر اساس این نظریه، پیروی از قانون جای خود را به پیروی از منافع شخصی می تبعیت از قانون
 .(Joshua & others, 2020)نمایدمنافع عمومی از بروز تعارض جلوگیری می

 یدنمااستخدام بلندمدت کارکنان و کارگران در سازمان، از بروز تعارض جلوگیری می العمر:استخدام مادام                   
(Zaitul & others, 2023). 
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 نظریه بازاری

کند که در بازار، هماهنگی اجتماعی از طریق توافق طرفین گرایی بنا نهاده شده است و بیان میاین نظریه بر مفهوم منفعت
زار تعارض منافع شکل گردد که در باگیرد و توافق و رضایت طرفین موجب میجهت تأمین کاال یا ارضای نیاز صورت می

شناختن منافع رسند. بر اساس این نظریه و با به رسمیتتوان گفت طرفین دادو ستد به توافق منافع میرو مینگیرد. از این
نمایند. برخی اوقات تعادل بازار به هم خورده و تعارض منافع کارکنان در سازمان، همانند بازار سعی در به تعادل رساندن آن می

 ترین عوامل در شکست تعادل و ایحاد تعارض منافع بین بازیگران به صورت زیر است:آید. مهمازیگران به وجود میبین ب
 :گردد گیری تعارض منافع میانحصار در هر حالتی موجب شکل انحصارگرایی(Zeinalo & others, 2018) 
 :ارن اطالعاتی بالخصوص در شرایط ایجاد نمایندگی دسترسی برخی از طرفین به اطالعات و نبود تق نبود تقارن اطالعاتی

 (Pomeranz & Richard, 2020)گردد )وکیل و اصیل( موجب بروز تعارض منافع وکیل در برابر اصیل می
 :گذاردتصمیمات یک بازیگر بدون رضایت و جبران خسارت طرفین دیگر بر رفاه سایرین اثر می آثار خارجی           

(Derkye, 2012). 

 ایظریه شبکهن

بر اساس این نظریه، بازیگران مختلف با منافع متفاوت در یک شبکه بایکدیگر تعامل نموده و اهداف مشترکی را دنبال 
شود و بر مبنای همین روابط گیری شبکه و تعامالت بلندمدت بین اعضا میکنند. اعتماد بین بازیگران و اعضا موجب شکلمی

ها نفع عمومی یعنی حفظ و توسعه شبکه را رغم اینکه اعضا در شبکهشود. علیعضا مدیریت میبلندمدت، تعارض منافع بین ا
 گردد:دهند، اما دو موقعیت زیر موجب بروز تعارض میبر نفع فردی ترجیح می

طلبانه اعضا در تواند منجر به جلوگیری از ترجیح منافع فردی و فرصتاعتماد و تعهد اخالقی به تنهایی نمی تعهد به شبکه:
ها به دنبال کاهش تعهدات و نادیده گرفتن این های منجر به سود و منفعت گردد. اعضا شبکه مرتباً در این موقعیتبرابر فرصت
 .(Chien & Thanh, 2022)تعهد هستند

ها بازیگرانی حضور دارند که دارای منابع و روابط بهتری هستند. این افراد عموماً در اکثر شبکه های قدرت:وهتشکیل گر
 .(Chien & Thanh, 2022)هاستبه راهبری شبکه پرداخته و شبکه پوششی برای تعارض منافع آن

استفاده حکمرانان و بستر تعارض منافع را استقرار قوانین و مقررات و حاکم بودن قانون، زمینه اعمال خودسرانه و سوء 
کند. حاکمیت قانون در مفهوم گسترده ماهوی، فراتر از مفهوم شکلی )تصویب توسط مراجع خاص و الزم محدود یا منتفی می

 هایاحترام به ارزش»ها، عدالت، انصاف، دموکراسی و حقوق بشر و االجرا شدن( و دربردارنده مفاهیمی مانند شناسایی حق
چنین . سازمان ملل متحد، حاکمیت قانون را این(Zarei, 2005)باشدمی« ماهوی مانند احترام به کرامت انسانی، برابری و عدالت

ای کلی در حکمرانی که در آن تمام اشخاص، موسسات و نهادهای عمومی و خصوصی، از جمله قاعده»تعریف کرده است: 
شوند شوند، به نحوی برابر اجرا میگو باشند. قوانینی که به نحوی آشکار منتشر میخود دولت در برابر قوانین مسئول و پاسخ

گیرند. قوانینی که با موازین و استانداردهای جهانی حقوق بشر سازگارند. و و به نحو مستقلی مورد حکم قضایی قرار می
نون، برابری در مقابل قانون، انصاف در اجرای همچنین، حاکمیت قانون مستلزم اقداماتی جهت اطمینان از رعایت اصول برتر قا

 ای استها، قطعیت قانونی، اجتناب از خودسری و شفافیت قانونی و رویهسازیقانون، تفکیک قوا، مشارکت در تصمیم
(Marissa & others, 2022) حاکمیت از طریق قانون»شود، نه محقق می« حاکمیت قانون». مدیریت تعارض منافع، از طریق .»

حاکمیت قانون به مفهوم تبعیت همگان و از جمله صاحبان قدرت از قانون و موجب پاسخگویی و پذیرش عواقب قانونی 
، نوعی استفاده از قانون برای تسلط بر «حاکمیت از طریق قانون»ولی  (Sukhorolskyi,& Hutsaliuk, 2020)توسط آنان است

تواند در مدیریت تعارض منافع نقش مثبتی ایفا نماید بلکه بعضًا ا نمیسویه حاکمیت است و نه تنهشهروندان و پیشبرد یک
 .(Claudia, 2017)شود موجد تعارض منافع نیز می

گردد بلکه مشروع ترجیح منفعت عمومی بر منفعت شخصی در موقعیت تعارض منافع، با ترس از مجازات حاصل نمی
قوانین( برای تقویت حاکمیت قانون الزامی است. مدیریت تعارض منافع  گیرانه از جانب شهروندان )کیفیتدانستن قوانین پیش
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طرفانه قانون با سیستم قضایی و پلیس و ضابط شود و اجرای بیای است که غیرمغرضانه اجرا میطرفانهنیازمند نظام حقوقی بی
دیریت تعارض منافع اثرگذار است. . کیفیت قوانین و مقررات نیز بر م(Linda & Johansson, 2021)قضایی سالم ممکن است 

های خاص، مصلحت حکومت یا ناتوانی واقعی یا به دلیل منافع افراد و گروه ایناعادالنه هستند  در بسیاری کشورها، قوانین
 .(Zarei, 2005)شوند ناکارآمدی نهادهای حکومت، به شکلی عادالنه و برابر اجرا نمی

باشند. شفافیت یگری هستند که در ارتباط مستقیم با مدیریت تعارض منافع میهای دشفافیت و پاسخگویی نیز از شاخص
به عنوان یکی از عناصر حکمرانی  1992های اجتماعی پدیدار شد و در گزارش بانک جهانی در سال در حوزه 1970از دهه 

زه حقوقی با فساد و )در نتیجه های رایج حقوق عمومی، برای مبارخوب مورد اشاره قرار گرفت و به عنوان یکی از گفتمان
مدیریت تعارض منافع( شناخته شد. شفافیت به عنوان یکی از الزامات توسعه پایدار، کنترل فساد، پاسخگویی و حاکمیت قانون 

های مهم دیگری . پاسخگویی نیز از اصول و مؤلفه(Salari, & Akbari, 2021)و عاملی برای تضمین حقوق شهروندی است 
های قانونی خود در برابر شهروندان اساس آن، هر نهاد دولتی و عمومی باید در چارچوب وظایف و صالحیتاست که بر 

پاسخگو باشد. پاسخگویی اعم از سیاسی، اداری و حقوقی، در تحقق مدیریت تعارض منافع از اهمیت خاص و باالیی برخوردار 
معتقدند که استانداردسازی فرآیندها و  Marissa & others, 2022است و به عبارتی، از الزامات مدیریت تعارض منافع است. 

شود. شود که تمایالت شخصی در امور نقشی نداشته باشند و مانع از ایجاد تعارض منافع میها موجب میشفافیت فعالیت
Peregrin, 2020 ند. همچنینهای ایجاد تعارض تاکید داربر حاکم بودن قوانین و مقررات جهت از بین بردن زمینه    

Greenfield, 2018 های دقیق و نظارت و کنترل دقیق جهت جلوگیری از ایجاد تعارض در بر تهیه و بکارگیری دستورالعمل
بر دسترسی به اطالعات جهت رفع تعارض تاکید دارند. همانطور که جدول زیر  Elie & others, 2012سازمان تاکید دارند. 

 بندی نمود.توان در سه دسته ساختاری، فرآِندی و نیروی انسانی دستهیت تعارض را میدهد، راهکارهای مدیرنشان می

 خالصه تحقیقات صورت گرفته در خصوص راهکارهای مدیریت تعارض منافع - 2جدول 
 ابعاد راهکار نتیجه محقق

 (13۸3زارعی )
 کیفیت قوانین و مقررات نیز به عنوان یکی از 

 مدیریت تعارض منافع اثرگذار است.های حکمرانی خوب بر مؤلفه

استقرار قوانین و 

 مقررات

 ساختاری

 یو جعفر فردیصولت

(1395) 

که در  قیو عم یاصول یابیعارضه قیتعارض منافع از طر یهانهیو رفع زم ییبه شناسا یتوجهیب

 .شودیم یآن منته قیو مصاد هانهیبه گسترش زم انجامد،یم یموارد به فساد ادار یاریبس

های بروز رفع زمینه

 تعارض

زینالو و همکاران 

(139۸) 
 گردد.گیری تعارض منافع میانحصار در هر حالتی موجب شکل

رفع انحصار در 

 سازمان

 (2012درکی )
 شود. فشارهای خارجی موجب بروز تعارض در سازمان می

 کند.رفع میهای تضاد در منافع را وحدت فرماندهی و رعایت قواعد و مقررات زمینه

وحدت فرماندهی 

و رعایت قوانین و 

 مقررات

جوشوا و 

 (2020همکاران)

 استقرار قانون و مقررات و پیروی همه کارکنان و مدیران از

 دهد.قوانین و مقررات زمینه ایجاد تعارض منافع را بشدت کاهش می 

استقرار قوانین و 

 مقررات

لیندا و جوهانسون 

(2021) 

 ازمندین ،خوب یتعارض منافع در چارچوب حکمران تیریمد

 .شودیاجرا م رمغرضانهیاست که غ یاطرفانهیب ینظام حقوق 

های بروز رفع زمینه

 تعارض

 تقویت اعتماد داند.های قدرت را زمینه بروز تعارض در سازمان میعدم اعتماد به همکاران و تشکیل گروه (2022چین و تهان )

نیروی 

 انسانی

 (2014اوبی) 
پذیری در اداره امور و عدم پاسخگویی، به عنوان آثار نقض اصول حاکمیت قانون، عدم شفافیت، عدم مشارکت

 شوند.های تعارض منافع تلقی میها و موقعیتساز پیدایش زمینهحکمرانی ناشایست، زمینه

مشارکت کارکنان در 

 امور، پاسخگویی

رابینگتن و 

 (1394واینبرگ)

و نبود فرصت  یستگیشا یارهایمع تیعدم رعا ،ینیگزستهیو شا یساالرستهیاصول شا تیرعاعدم 

 یبرداربهره سازنهیزم ،یتیریمناصب مد یارتقا و واگذار ،یو برابر در ورود به خدمت عموم یرقابت

 .تعارض منافع است نهیزم شیدایپ جهیو در نت یشغل یهاتیاز موقع هیثانو

حاکمیت 

ساالری و شایسته

 گزینیشایسته

زایتو و همکاران 

(2023) 
 دهد.های بلندمدت و ایجاد فضای اطمینان زمینه را برای بروز تعارض در سازمان کاهش میاستخدام

های استخدام

 بلندمدت
 فرآیندی
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ساالری و 

 (1400اکبری)

 های مهم حکمرانیشفافیت و پاسخگویی نیز از شاخص

 باشند.خوب هستند که در ارتباط مستقیم با مدیریت تعارض منافع می 

شفافیت و 

 پاسخگویی

پومرنز و 

 (2020ریچارد)

 عدم وجود اطالعات کافی و دسترسی افرادی خاص به

 سازد.اطالعات زمینه را برای ایجاد تعارض منافع فراهم می 

دسترسی به 

 اطالعات

 شناسی تحقیقروش

. این ها از نوع پیمایشی استهای کاربردی و از نظر شیوه گردآوری دادهنظر هدف از جمله پژوهشپژوهش حاضر از 
مین اجتماعی، شود. در مرحله اول ضمن شناسایی علل و عوامل ایجاد تعارض در سازمان تأپژوهش در دو مرحله کلی انجام می

سازی ساختاری د. سپس در مرحله دوم، با استفاده از مدلگردعناصر مدل مدیریت تعارض بر مبنای حکمرانی خوب شناسایی می
ایجاد  گردد. در مرحله اول جهت شناسایی علل و عواملتفسیری، مدل مدیریت تعارض بر مبنای حکمرانی خوب طراحی می

تأمین  زمانتعارض و عناصر مدیریت آن از بررسی ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان و متخصصان و مدیران عالی رتبه سا
( استفاده شده اجتماعی استفاده گردید و در مرحله دوم نیز از پرسشنامه جهت گردآوری اطالعات )متخصصین و مدیران مذکور

آشنا به مفاهیم  سال مدیریت در سازمان تأمین اجتماعی و 10نفر بود که دارای تجربه حداقل  12شوندگان است. تعداد مصاحبه
اند. مشخصات هرانی خوب بودند. الزم به ذکر است افراد مصاحبه شده در دو مرحله یکسان بودمدیریتی، تعارض منافع و حکم

 شوندگان مطابق با جدول زیر است:مصاحبه

 شوندگان در سازمان تأمین اجتماعیمشخصات مصاحبه - 3جدول 
 سابقه تحصیالت مسئولیت

 24 دکتری عضو هیات مدیره

 25 فوق لیسانس عضو هیات مدیره

 24 دکتری عضو هیات مدیره 

 24 دکتری معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

 10 دکتری هااجتماعی و امور استان -معاونت فرهنگی

 22 فوق لیسانس ریزی، مالی و پشتیبانیمعاونت برنامه

 20 فوق لیسانس هامدیر کل نظارت بر امور شرکت

 23 فوق لیسانس مدیر کل امور مالی

 22 فوق لیسانس ارتباطات مدیر کل

 27 فوق لیسانس مدیر کل امور بین الملل

 2۸ دکتری شدگانمدیر کل امور بیمه

 23 دکتری مدیر کل درمان

( برای ربط دادن سؤاالت مصاحبه 2005) 1ها از رویکرد پیشنهادی اسپیکارددر این تحقیق به منظور ایجاد تمرکز در مصاحبه
گردید که با ترسیم سؤال محوری و ها استفاده شد. در واقع سعیبه سؤاالت تحقیق و تعیین چارچوبی مفید برای مصاحبه

همچنین سؤاالت نظری مرتبط با سؤال محوری، اطالعات موردنیاز استخراج گردد. سؤال محوری تحقیق که مبنای مصاحبه را 
بر این اساس سؤاالت مصاحبه به صورت « مدیریت تعارض در سازمان تأمین اجتماعی چگونه است؟»دهد چنین است: شکل می

هایی از وجود تعارض در این سازمان وجود آیا در سازمان تأمین اجتماعی تعارض وجود دارد؟ چه نشانه»زیر شکل گرفت: 
پس از «. برای مدیریت و کنترل تعارض در سازمان وجود دارد؟ دارد؟ علل وجود تعارض در سازمان چیست؟ چه راهکارهایی

انجام مصاحبه تیم پژوهشی با مرور مجدد متن مصاحبه اقدام به کدگذاری و استخراج مفاهیم نموده است. همانطور که اشاره 
هستند که برای « های ساختاریمدل»سازی معادالت ساختاری استفاده شد. این رویکرد، شامل شد، جهت ساخت مدل از مدل

                                                           
1 - Spickard 
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شوند. در حالی که این روش، یک روش به تصویرکشیدن ساختار یک مسئله پیچیده به وسیله گرافیک و کلمات ساخته می
گیرد که آیا عوامل به هم مرتبط باشند یا خیر. ساختاری که در آن، ساختار کلی تفسیری است اما قضاوت گروه، تصمیم می

سازی در آن، روابط خاص و ساختار کلی را به صورت مدل گراف شود و مدلستخراج میمجموعه عوامل بر اساس روابط ا
(: تشکیل ماتریس خودتعاملی 1395باشد )آذر و همکاران، به شرح زیر می ISMکشاند. مراحل مختلف دار به تصویر میجهت

ی، تعیین سطح و اولویت متغیرها و پذیری اولیه، تشکیل ماتریس دستیابی نهای(، تشکیل ماتریس دسترسSSIMساختاری )
 ترسیم مدل.

 های تحقیقیافته

ها، وظایف و های مختلف بنا به مأموریتهمانطور که اشاره شد، تعارض منافع علل و عوامل متعددی دارد که در سازمان
شوند. در همین راستا جهت شناسایی علل و عوامل تر میها برجستههای ساختاری و فرآیندی آن سازمان، برخی از آنویژگی

بندی، علل و مصاحبه با متخصصین و مدیران این سازمان استفاده شد. پس از جمعتعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی از 
ها باشد و تیم متخصص شونده قرار داده شد تا راهکارهای ارائه شده متناسب با ریشهعوامل ایجاد تعارض در اختیار تیم مصاحبه

ها نشان داد که عوامل زیر در بندی مصاحبهد. جمعبتواند راهکارهای بهتری متناسب با شرایط سازمان تأمین اجتماعی ارائه ده
 ایجاد تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی اثرگذار هستند. 

 گراییعدم رعایت اصل سه جانبه

در اعمال  ییگرااصل سه جانبه تیامور جامعه و به تبع آن عدم رعا هیبه دخالت گسترده در کل لیحجم دولت و م یگستردگ
شده است. دولت  انیسه گانه سازمان شامل دولت، کارگران و کارفرما نفعانیذ نیسازمان، موجب عدم تعادل ب ینظارت و راهبر

ساز دخالت در نهیکننده روابط کارگر و کارفرما باشد و زمتعادل بخش و متوازن دیسازمان با یاز سه رکن اصل یکیبه عنوان 
نهادها نگردد. چنانچه دولت به عنوان رکن  ریها در سایرفع کاست یع سازمان برااز مناب یبردارو بهره تیریمد ایو  ییابعاد اجرا

خود نقش  یبرا ان،یکارگران و کارفرما یعنیسازمان  یاصل نبرداراو بهره نفعانیذ نیکننده و تعادل بخش در رابطه بمتوازن
گانه با سه نفعانیمنافع ذ رایز ،است دهیمنافع گردساز بروز تعارض نهیزم د،یکننده منابع سازمان را لحاظ نماتیدخالت و هدا

 نیحاصله ب یهاتعارض فعنه تنها را ،یساختار روابط نیشود و چنیم یساز تعارض ساختارنهینقش غالب و برتر دولت، زم
نون، قا تیحاکم ت،یها عمل خواهد کرد و شفافتعارض دیکارگر، کارفرما و دولت نخواهد بود بلکه به عنوان عامل تشد

 نمود.در ارائه خدمات را مخدوش خواهد یطرفیو ب یواقع یبه معنا یریپذمشارکت

 تعارض در نقش و ساختار سازمان

 یکاریب مهیب یو مقرر یازکارافتادگ ،یبازنشستگ یپرداخت مستمر قیاز طر نیدار تأمین مشمولعهده یسازمان تأمین اجتماع
سازمان مشهود  یاز تعهدات قانون یاست. تعارض در تأمین و ارائه برخ گریخدمات د یشدگان و تأمین درمان آنان و برخمهیب

خدمات )مراکز  نیکنندگان ادیاز تول یخدمات درمان یراهبرد دیبا خر دیکه با حال نیاست. به عنوان نمونه، سازمان در ع
 یردولتیغ یبخش عموم ،یمان و آموزش پزشکتابعه وزارت بهداشت، در یعلوم پزشک یهاتابعه دانشگاه یکینیو پاراکل یدرمان

 گاهیآنگاه که خود در جا د،یو اجرا نما یرخدمات را راهب نیترو در دسترس نیتر، مناسبنیتریفیک دی(، خریو بخش خصوص
در تأمین و عرضه خدمات از  د،ینمایبا آن اوصاف را ارائه م رمنطبقیغ یو خدمات ندینشیم یو عرضه خدمات درمان دیتول

 یدیولو ت یاقتصاد یهابنگاه گاهینقش سازمان در جا نطوریفروشندگان شاهد تعارض خواهد بود. هم ریخود و سا یمراکز درمان
 ها دارد،بنگاه تیریو مد یدار( که در بنگاهیتیریبا نقش مالک و سهامدار عمده )با کنترل مد یگر اجتماعمهیبه عنوان سازمان ب
 در تعارض است.
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ری مبتنی رب حکمرانی خوب رد راستای مدری (عه موردی سازمان تأمين اجتماعیعمومی )مطال یت تعارض منافع و صیانت از حقوق سیاستگذا  

صطفی ساالری            م

 انباشت و تورم مقررات

کند، یم نییو تب میرا تنظ انیو مشتر نفعانیها و .. که روابط سازمان با ذنامهنییها، ضوابط، آانباشت مقررات اعم از بخشنامه
شود. مبهم یم نفعانیسازمان و ذ نیمتفاوت و ناهمسو و بروز اختالف و تعارض ب یهابرداشت ،یدگیچیپ ،ینیآفرموجب ابهام

و تورم مقررات،  یفراوان و واحد یمقررات متعدد راجع به موضوع یدر رابطه ناسخ و منسوخ بهامفهم بودن، ا رقابلیبودن، غ
 حیترج نهیشود و زمیم یاندرکاران تلقدست قهیاعمال سل یهانهیزم جادیو ا یادار یبوروکراس یدگیچیبه عنوان عوامل پ یهمگ

سازمان در قالب طرح  یهاو اصالح بخشنامه حیتنق ع،ی. گرچه تجمدینمایرا فراهم م یبر منافع سازمان یمنفعت شخص
عدالت و  ض،یقانون، رفع تبع تیحاکم ت،یتحقق شفاف نهیزم یادیو تا حدود ز دیگرد لیتکم 1400در سال  ییزدامقررات

 نیا مرارو توسعه و است لیتکم یفساد فراهم نمود، ول یهانهیارائه خدمات و کاهش زم لیتسه یرا برا نفعانیذ شتریمشارکت ب
 .است یبودن مقررات ضرور رشفافیابهام و غ ،یدگیچیاز پ یتعارض منافع ناش یهانهیرفع زم یروند برا

 حکمرانی ناشایست

گیری و سازی و تصمیمپذیری در تصمیممجموع عواملی که مخل شفافیت، مانع حاکمیت قانون، موجب کاهش مشارکت
گیری و ارائه خدمات هستند، زمینه تحقق ساز اعمال سلیقه و مانع اعمال نظارت پیشینی و پسینی در فرآیند تصمیمتبعیض، زمینه

اجتماعی به دلیل برخی مشکالت ساختاری، تأمین کنند. سازمان حکمرانی خوب را تضعیف و بستر تعارض منافع را فراهم می
ای، انباشت مقررات، تعارض بین منافع کارکنان و سازمان و سازوکار نظارتی مستقل حرفهگذاری، ضعف چگونگی مقررات

گستردگی چنین عواملی، در برخی معیارهای حکمرانی شایسته نیازمند ارتقاء و بهبود است تا از رهگذر حکمرانی شایسته، 
 وق عمومی فراهم شود.تری محقق و زمینه صیانت از منافع و حقمدیریت تعارض منافع به نحو مناسب

پس از شناسایی علل و عوامل وقوع تعارض منافع، الزم است با انجام اقداماتی نسبت به پیشگیری و کاهش اثرات آن اقدام 
اند. بدین ترتیب دهد که عموماً بر مبنای حکمرانی خوب بنا شدهنمود. مجموع این اقدامات، ارکان مدیریت تعارض را نشان می

های صورت گرفته با متخصصان و مشاهده و بررسی اسناد، تعارض در سازمان تأمین اجتماعی بر اساس مصاحبهابعاد مدیریت 
کد استخراج گردید که فهرست آن و متن مصاحبه  12مدارک و اطالعات، شناسایی و استخراج گردید. بدین ترتیب تعداد 

 مرتبط در جدول زیر آمده است: 

 استخراج شده در مدیریت تعارض در سازمان تأمین اجتماعیمتن مصاحبه و کدهای  - 4جدول 

 کد متن مصاحبه

اصالحات ساختاری صورت گرفته در سازمان تأمین اجتماعی )که غالباً در تدوین دستورالعمل مدیریت تعارض منافع مورد توجه بوده( 

 عبارتند از:

ها، گیری و جلسه شوراها، کمیتهموقعیت تعارض منافع در تصمیمگیر یا حق رای شخص دارای الف: منع یا تحدید اختیار شخص تصمیم

 ها و اعالم مراتب به کمیته مدیریت تعارض منافع سازمانکمیسیون

ب: ممنوعیت فرد دارای موقعیت تعارض منافع از مداخله در معامالت سازمان اعم از مناقصات برای خرید کاال، خدمات، تأمین نیرو و ... 

 های ذیربطها و کمیتهوش از طریق عدم شرکت در کمیسیونهای فرو مزایده

ج: منع یا تحدید وظایف و اختیارات نظارتی و محاسباتی شخص مشمول و گزارش مصادیق تعارض منافع به کمیته مدیریت تعارض منافع 

 در موارد اطالع از موقعیت در حین یا پس از تصمیم یا رای

های ستادی، صف و مدیرعاملی و عضویت چند پست دارای شرایط تعارض منافع اعم از سمتد: منع یا تحدید تصدی همزمان دو یا 

 ها و موسساتهیئت مدیره شرکت

 های دارای تعارض منافع و گزارش مصداق پیش آمده به مقام مافوق و کمیته تعارض منافعه: منع یا تحدید کسب درآمد از موقعیت

هایی نظیر مشاوره، حسابرسی، نمایندگی و بازرسی در تعارض با وظیفه شغلی وره نظیر قبول سمتو: منع یا تحدید استفاده از خدمات مشا

 اصلی توسط شخص مشمول در دوره اشتغال تا دو سال پس از بازنشستگی

رد درصد سهم شرکت یا موسسه و الزام به گزارش مو 5ها و موسسات خصوصی با بیش از داری اشخاص مشمول در شرکتز: منع سهام

 به سازمان و کمیته مدیریت تعارض منافع

اصالحات 

 ساختاری
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 کد متن مصاحبه

وارد استثنا شده  ح: منع یا تحدید اشخاص مشمول و بستگان آنها از دادن و گرفتن کمک و هدیه در موارد شمول تعارض منافع و اعالم م

 به حراست سازمان

 نافعمارض منافع به کمیته تعارض ط: منع یا محدودیت در سفرهای خارجی مشمول تعارض منافع و اعالم سفرهای فاقد شمول تع

ی: منع دخالت یا مشارکت مدیران و کارکنان سازمان و شرکت یا موسسه تابعه ذیربط در فرایند استخدام، گزینش، انتخاب، انتصاب، داوری 

 یا آزمون بستگان خود برای پرهیز از اعمال نفوذ ناشی از موقعیت تعارض منافع

ها های مدیریتی سازمان و شرکتاعضای هیئت مدیره، معاونین، روسای مراکز و مدیران کل در پست ک: منع انتصاب بستگان مدیرعامل،

 های غیرمدیریتی صرفاً در فرایند مبتنی بر فراخوان و آزمون فراگیرو موسسات تابعه و امکان بکارگیری مشروط در پست

ها، جا به ضوابط و مقررات صحیح و قابل اطمینان )بخشنامهتسهیل دسترسی به موقع و بهشفافیت در سازمان تأمین اجتماعی از طریق 

های متعارض و متفاوت در خصوص زدایی و رفع ابهام، جلوگیری از بروز زمینه برداشتها و سایر ضوابط مورد عمل(، مقرراتنامهآیین

 شود.یموضوعی واحد از انبوه مقررات و انتشار عمومی مقررات حاصل م

 شفافیت

گیری سازمان به سازی و فرایند تصمیمهای کارگری و کارفرمایی در تصمیممداخله و ایفای نقش موثر و به موقع ذینفعان اعم از تشکل

منظور صیانت و حفاظت از منافع و استمرار بلندمدت و بهینه ارائه خدمات به خود، موجب بهبود کیفیت و کارایی سیاستگذاری و 

 شود.اند، میها سهیم بودهها و مقررات توسط شرکای اجتماعی که خود در تدوین آنگذاری و اجرای سیاستمقررات

سازی و زدایی را زمینهگذاری را ارتقا، شفافیت و ابهاماش را تقویت، کیفیت مقرراتمشارکت، اعتماد فی مابین سازمان و شرکای اجتماعی

 دهد.و بدین واسطه، زمینه بروز تعارض منافع را کاهش میدهد سرمایه اجتماعی را افزایش می

 مشارکت

تقای سازمان همانند هر نهاد دیگری باید در قبال ذینفعان خود پاسخگو باشد. پاسخگویی به ذینفعان اعم از کارگران و کارفرمایان به منزله ار

ها است. ها و مصادیق تعارض منافع و رفع آنبهتر زمینه شفافیت، تقویت نظارت مردمی، تسهیل مشارکت شهروندان و نهایتا شناسایی

گیرد، بستر لغزش وی به ترجیح منفعت ثانویه بر اولیه را کاهش داده یا مرتفع پاسخگویی کارگزاری که در معرض تعارض منافع قرار می

 نماید.می

 پاسخگویی

اثیرپذیری زندگی بیش از نیمی از جمعیت کشور از عملکرد این ارتباط خدمات و تعهدات سازمان با حقوق شهروندی و منافع عمومی و ت

کند از تغییر ناگهانی و یکسویه مقررات پرهیز شود و هر نوع تغییری که بر حقوق افراد موثر است، با اطالع قبلی و اخذ سازمان ایجاب می

 نظرات و پیشنهادهای آنان انجام پذیرد. 

بینی قابل پیش

 بودن

ساز پاسخگویی به موقع پذیری و امکان تغییرات مثبت به موقع در روش حکمرانی در سازمان تأمین اجتماعی، زمینهطافلزوم پویایی، انع

یابد. چنانچه به ذینفعان است زیرا که با بروز تغییرات در جامعه، اعمال برخی اصالحات در نحوه و گستره خدمات آن سازمان ضرورت می

یری کافی برای پاسخگویی به چنین نیازهایی برخوردار نباشد، از اعمال حکمرانی شایسته ناتوان و از پذسازمان از پویایی و انعطاف

 پاسخگویی عاجز خواهد ماند. ساختار مستقل اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی، امکان تحقق این شاخص را فراهم نموده است. 

 پویایی

بخشنامه حاکم  2000تماعی از طریق تجمیع، تلخیص، تنقیح و اصالح بخشنامه ها، حدود زدایی سازمان تأمین اجدر اجرای طرح مقررات

عنوان بخشنامه تجمیع، تلخیص و با اعمال تنقیح و اصالح مفاد،  43بر روابط سازمان با ذینفعان اعم از کارفرمایان، کارگران و کارگران، در 

سیر ارتقاء شفافیت، حاکمیت قانون، دسترسی به عدالت، رفع یا کاهش تبعیض و که این طرح در مسازی و تجمیع شد. از آنجایییکپارچه

های کارگری و کارفرمایی و صنفی انجام شد، این تجربه گامی در مسیر حکمرانی خوب و بر مدیریت گیری از مشارکت فعال تشکلبا بهره

ید، رویکرد مدیریت تعارض منافع با اعمال اصول حکمرانی های تجمیعی و تنقیحی جدتعارض منافع نقش موثری دارد. در مفاد بخشنامه

 خوب و صیانت از حقوق و منافع عمومی در برابر منافع فردی منظور شده است.

زدایی مقررات

از طریق 

تجمیع، تنقیح 

و اصالح 

های بخشنامه

 سازمان

تعارض منافع از این حیث اثرگذار است که افرادی که در ساالری در مدیریت موفق گزینی و شایستهاعمال معیارهای شایستگی و شایسته

گزینی متصدی شوند یا در اجرای فرایند شایستهپی رقابت ناشی از فراخوان استخدام و جذب نیرو وارد خدمت عمومی در سازمان می

تگی دانسته و به فرد یا افرادی احساس شوند، ورود به خدمت یا ارتقای خود را برگرفته از کارآیی و کارآمدی و شایسهای مدیریتی میسمت

تر و تمرکز بر کنند. این افراد، ارتقای بعدی خود را نیز در ارتقای توانمندی و بهبود عملکرد و کارایی خود و ارائه خدمات کیفیدین نمی

ای و ترجیح منافع عمومی بر لیقهای و غیرسطرفانه و عادالنه، حرفهوظایف شغلی جستجو خواهند کرد و توان خود را بر انجام صحیح، بی

منافع شخصی متمرکز خواهند نمود و بدین واسطه در مسیر مدیریت تعارض منافع اقدام خواهند نمود. طرح مدیران آینده برای گزینش 

های اعمال نهگزینی و حذف زمیساالری و شایستهفرایندی مدیران سازمان و همچنین جذب و استخدام صرفا رقابتی با هدف اعمال شایسته

 سلیقه و اعمال نفوذ، ازجمله اقدامات سازمان در این راستا بوده است.

ساالری شایسته

و 

گزینی شایسته

در ورود به 

خدمت، ارتقا 

 و انتصابات
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 کد متن مصاحبه

، ارزیابی پیچینویسی، نسخهنظام سالمت الکترونیک به معنای الکترونیکی نمودن فرایند ارائه خدمات درمانی اعم از پذیرش بیمار، نسخه

ریزی و راهبری امور درمان بر پایه اطالعات تجمیعی الکترونیکی برخط، تجزیه و تحلیل عملکرد مراکز درمانی عملکرد عوامل درمان، برنامه

سازی، رفع یا کاهش تبعیض، کاهش اعمال سلیقه و تسهیل پاسخگویی است. طرح نسخه الکترونیک و کادردرمان و گامی در جهت شفاف

سازی و اجرا شد، می تواند زمینه اعمال حکمرانی خوب و بدون واسطه را نی بر این مبانی و معیارها در سازمان تأمین اجتماعی پیادهکه مبت

 از طریق مدیریت تعارض منافع فراهم نماید. 

استقرار نظام 

نویسی نسخه

 الکترونیک

سازی دولت الکترونیک وجی اجرای طرح تحول دیجیتال و پیادهارائه خدمات به عموم شهروندان به صورت غیرحضوری به نتیجه و خر

در سازمان، باعث کاهش مراجعه حضوری و رودررویی مشتری و کارکنان سازمان، فرایند محورشدن خدمات و رفع تبعیض و اعمال سلیقه 

شود. طرح تحول و زمان ارائه خدمات میسازی حاکمیت قانون، شفافیت، اعمال نظارت و ارزیابی بهتر، کاهش هزینه در ارائه آن، زمینه

تر( سازمان به خدمات کامال تر و پرمراجعهخدمات مهم 30خدمت حضوری ) 30( و با تبدیل 3070دیجیتال که تحت عنوان طرح )

درصدی مراجعات حضوری به شعب و واحدهای اجرایی سازمان در سراسر کشور اجرا گردید، با اهداف  70غیرحضوری برای کاهش 

 باشد. الذکر و در مسیر تحقق حکمرانی خوب و مدیریت تعارض منافع میوقف

تحول دیجیتال 

در راستای 

جایگزینی 

خدمات 

حضوری با 

خدمات 

 الکترونیک

های موثر در کارایی و اثربخشی این طرح در راستای اعمال معیارهای شایستگی و بهبود پاسخگویی، ارزیابی عملکرد مبتنی بر شاخص

نامه مربوطه در سازمان مورد توجه قرار گرفت. رجوع سازمان با تدوین و ابالغ نظاممندی مشتریان و اربابکارکنان و نهایتاً رضایتعملکرد 

تواند پاسخگویی و شفافیت در عملکرد کارکنان، حاکمیت قانون، بهبود کارایی، ترجیح منافع عمومی بر منافع شخصی و اجرای طرح می

  عارض منافع را تقویت نماید.گروهی و مدیریت ت

تدوین کدهای 

 رفتاری

های شود و اتخاذ تدابیر و تصمیمشناسایی موارد اختالفی سازمان با مردم که به طرح شکایت علیه سازمان در دیوان عدالت اداری منتهی می

شدگان و سخگویی شایسته به درخواست بیمهمتناسب در اجرای این طرح برای رفع آن موارد در بسیاری موارد، به تدوین ضوابطی برای پا

شود. در اجرای این طرح، با شناسایی عناوین دعاوی پرتعداد نظیر اعتراض به عدم پرداخت کمک در نتیجه  منتهی به رفع طرح شکایت می

زینه اوالد بازنشستگان معادل سازی حقوق بازنشستگان، پرداخت کمک هماه، نحوه اجرای متناسب 9هزینه ایام بارداری مازاد بر شش ماه تا 

شاغلین، عدم کسر هزینه درمان از بازنشستگان ایثارگر، نسبت به اصالح ضوابط و مصوبات کلی و به تبع آن، ارائه پاسخ مثبت به 

اداری  درصد از شکایات مطروحه علیه سازمان مسترد و خواسته به حق آنان با اجرای این طرح به طریق 20های قانونی، حدود درخواست

تری برای حاکمیت قانون، بهبود تأمین شد و برای موارد آتی مشابه نیز، نیاز به طرح شکایت مرتفع گردید. این طرح زمینه مناسب

 مندی و نهایتا مدیریت تعارض منافع فراهم نمود.گذاری، شفافیت، رضایتمقررات

کاهش دعاوی 

علیه سازمان 

در دیوان 

 عدالت اداری

ساس نتایج حاصل از بررسی ادبیات موضوع، کدهای شناسایی شده و بحث و بررسی مجدد با تیم بنابراین، بر ا
شونده، و ترکیب برخی از کدها با یکدیگر، ابعاد نهایی مدیریت تعارض مبتنی بر حمکرانی خوب استخراج شد. تیم مصاحبه

سازی ترکیب برخی از کدها با یکدیگر و نهایی متخصص بر اساس میزان همپوشانی کدها و نزدیکی و شباهت مفاهیم اقدام به
 دهد: ها را نشان میابعاد نمودند. جدول زیر ابعاد نهایی و نحوه استخراج آن

 ابعاد نهایی مدیریت تعارض مبتنی بر حکمرانی خوب در سازمان تأمین اجتماعی - 5جدول 
 شوندهمصاحبه بعد ردیف

 P1,P4,P7 (X1ساختار تعارض گریز) 1

 P1,P3,P10 (X2مدیریت رفتار سازمانی ) 2

 P2,P4,P6,P6,P9,P10 (X3شفافیت امور ) 3

 P5,P8 (X4پویایی سیستم سازمانی ) 4

 P5,P6 (X5تحول دیجیتال ) 5
 P4,P12 (X6ساالری )شایسته 6
 P7,P11 (X7بینی بودن )قابل پیش 7
 P1,P4,P7 (X8مشارکت کارکنان ) ۸

 P1,P3,P10 (X9تعارض منافع )مقررات بازدارنده از  9

 P2,P4,P6,P6,P9,P12 (X10پاسخگویی ) 10
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تر از پس از شناسایی ابعاد مدل مدیریت تعارض منافع مبتنی بر حکمرانی خوب و به منظور ساخت مدل و تعیین ابعاد مهم
سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. در ابتدا و پس از نظرخواهی از متخصصین از طریق پرسشنامه، ماتریس رویکرد مدل

پذیری به دست آورده شد. این پذیری نهایی با دخیل کردن انتقالترسپذیری اولیه محاسبه شد. سپس، ماتریس دسدسترس
 پذیری نهایی به صورت جدول زیر به نمایش درآمده است. ها در ماتریس دسترسپذیریانتقال

 پذیری نهاییماتریس دسترس - 6جدول 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

X1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

X2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

X3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

X4 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 

X5 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 

X6 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 

X7 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

X8 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

X9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

X10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

گردد. اقداماتی که ها برای هر یک از عوامل تعیین میهای ورودی و خروجی، اشتراک این مجموعهپس از تعیین مجموعه
ها کامالً همانند باشند، در باالترین سطح از سلسله مراتب مدل ساختاری تفسیری به مانند جدول مجموعه خروجی و مشترک آن

 گیرند. قرار می 6شماره 

 سازی ساختاری تفسیریاول از مدل تکرار - 7جدول 

 سطح مجموعه مشترک مجموعه ورودی مجموعه خروجی متغیر

1 1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،۸ ،9 ،10 1 1  

2 2 ،3 ،7 1 ،2 ،5 ،9 2  

3 3 1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،۸ ،9 ،10 3  

4 3 ،4 ،7 ،10 1 ،4 ،5 ،6 ،9 4  

5 2 ،3 ،4 ،5 ،7 ،10 1 ،5 ،9 5  

6 3 ،4 ،6 ،7 ،۸ ،10 1 ،6 ،9 6  

7 3 ،7 1 ،2 ،4 ،5 ،6 ،7 ،9 7  

8 3 ،۸ ،10 1 ،6 ،۸ ،9 8  

9 2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،۸ ،9 ،10 1 ،9 9  

10 3 ،10 1 ،4 ،5 ،6 ،۸ ،9 ،10 10  

گیرد. سپس این متغیر کنار گذاشته ( در باالترین سطح قرار میX3دهد، متغیر شفافیت امور)همانطور که جدول فوق نشان می
گردد. در این پژوهش شوند. این عمل تا زمانی که سطح تمامی متغیرها مشخص شود، تکرار میشده و تکرارهای بعد شروع می

 شود. با انجام هشت تکرار مدل نهایی به صورت شکل زیر حاصل می
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 .مدل ساختاری تفسیری مدیریت تعارض در سازمان تأمین اجتماعی بر مبنای حکمرانی خوب - 1شکل 

گیرد و سپس در سطح ترین سطح )پایه( قرار میدهد، ساختار تعارض گریز در پائینهمانطور که مدل ترسیم شده نشان می
بایست برای یرندگان در سازمان تأمین اجتماعی میگگر این است که تصمیمگیرد. این امر بیانبعدی مقررات بازدارنده قرار می

توان گفت که سایر مدیریت تعارض منافع از این دو متغیر شروع نمایند. در باالترین سطح نیز شفافیت امور قرار دارد که می
 عوامل در تحقق آن مؤثر هستند. 

 های سیاستیتوصیه

در سازمان تأمین اجتماعی طراحی گردد. ابعاد این مدل شامل  در این تحقیق سعی گردید مدلی جهت مدیریت تعارض منافع
ساالری و شایسته شایسته دیجیتال، تحول سازمانی، سیستم پویایی امور، شفافیت سازمانی، رفتار مدیریت گریز، تعارض ساختار
ودند. به عبارتی، سازمان تأمین پاسخگویی ب و منافع تعارض از بازدارنده مقررات کارکنان، مشارکت بودن، بینیپیش قابل گزینی،

سازی نمایند تا اثرات تعارض توانند این عوامل را در سازمان پیادهها جهت مدیریت تعارض منافع، میاجتماعی و سایر سازمان
مندی شهروندان را فراهم آورند. همانطور منافع در سازمان را کاهش دهند و زمینه صیانت از حقوق و منافع عمومی و رضایت

گریز، . اشاره نمودند، منظور از ساختار تعارضSalari, & Akbari, 2021و    Mohaghegh Damad & Darvishzadeh, 2022که 
گیری، نظارت، شرکت در معامالت، مشاوره، حسابرسی، ایجاد ساختاری است که افراد دارای منافع متضاد در موقعیت تصمیم

شفافیت به معنای حاکمیت قوانین و مقررات و ضوابط بر  Salari, & Akbari, 2021 دریافت هدیه و ... قرار نگیرند. طبق نظر
مشارکت کلیه ذینفعان ایجادکننده   (Auby, 2014)راستا با نظر باشد. همچنین همکلیه امور و رفع ابهامات از سوء تفسیرها می

رگران و کارفرمایان به منزله ارتقای شفافیت، تقویت نظارت بین کلیه بازیگران است. پاسخگویی به ذینفعان اعم از کامااعتماد فی
ها است. منظور از قابل ها و مصادیق تعارض منافع و رفع آنمردمی، تسهیل مشارکت شهروندان و نهایتا شناسایی بهتر زمینه

باشد. از پیش تعیین شده می بینی بودن، پرهیز سازمان از انجام اقدامات ناگهانی و رفتار بر اساس ضوابط و استانداردهایپیش
ساز پاسخگویی به موقع به ذینفعان است پذیری و امکان تغییرات مثبت به موقع در روش حکمرانی، زمینهلزوم پویایی، انعطاف

یابد. افرادی که زیرا که با بروز تغییرات در جامعه، اعمال برخی اصالحات در نحوه و گستره خدمات آن سازمان ضرورت می
شوند یا در اجرای فرایند ها میرقابت و ناشی از فراخوان استخدام و جذب نیرو وارد خدمت عمومی در سازمان در پی
شوند، ورود به خدمت یا ارتقای خود را برگرفته از کارآیی و کارآمدی و شایستگی های مدیریتی میگزینی متصدی سمتشایسته

. این افراد، ارتقای بعدی خود را نیز در ارتقای توانمندی و بهبود عملکرد و کننددانسته و به فرد یا افرادی احساس دین نمی

 مدیریت رفتار سازمانی

 شفافیت امور

 بینی بودنقابل پیش پاسخگویی

 پویایی سیستم سازمانی

 تحول دیجیتال

 مشاركت كاركنان

 ساالریشایسته

 مقررات بازدارنده از تعارض

 گریزساختار تعارض
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طرفانه تر و تمرکز بر وظایف شغلی جستجو خواهند کرد و توان خود را بر انجام صحیح، بیکارایی خود و ارائه خدمات کیفی
خواهند نمود و بدین واسطه در مسیر مدیریت  ای و ترجیح منافع عمومی بر منافع شخصی متمرکزای و غیرسلیقهو عادالنه، حرفه

سازی دولت الکترونیک در سازمان، باعث کاهش مراجعه حضوری و رودررویی مشتری تعارض منافع اقدام خواهند نمود. پیاده
یت، سازی حاکمیت قانون، شفافو کارکنان سازمان، فرایند محورشدن خدمات و رفع تبعیض و اعمال سلیقه در ارائه آن، زمینه

 شود.اعمال نظارت و ارزیابی بهتر، کاهش هزینه و زمان ارائه خدمات می
منظور از مدیریت رفتار سازمانی، اعمال معیارهای شایستگی  Ansari, 2023و  Robbington & Weinberg, 2014طبق نتایج 

کرد کارکنان و نهایتًا رضایتمندی های موثر در کارایی و اثربخشی عملو بهبود پاسخگویی، ارزیابی عملکرد مبتنی بر شاخص
نامه مربوطه در سازمان مورد توجه قرار گرفت. نهایتاً همراستا با رجوع سازمان با تدوین و ابالغ نظاممشتریان و ارباب

Sukhorolskyi,& Hutsaliuk, 2020  ،Zarei, 2005  وClaudia, 2017 های ها و دستورالعملنامهبا حذف مقررات و آئین
سازی همزمان همه این عوامل میسر نیست، بر اساس نتایج ایجادکننده تبعیض و ناعدالتی نیز مورد توجه است. از آنجاکه پیاده

یب مقررات گیرندگان پیشنهادات کاربردی اصالح ساختاری و تصوتوان به تصمیمسازی ساختاری تفسیری میحاصل از مدل
گردد که در تحقیقات آتی به بازدارنده از تعارض منافع را به عنوان اولویت اصلی ارائه داد. همچنین به محققین پیشنهاد می

های فازی و خاکستری بپردازند و همچنین تأثیر گیری چندمعیاره در محیطهای تصمیمبندی عوامل با استفاده از تکنیکاولویت
لکرد سازمان و صیانت ازحقوق و منافع عمومی و تحقق معیارهای حقوق شهروندی، مورد بررسی قرار این عوامل را بر عم

 دهند.
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