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  اشاره

ري از بسـیا . اسـت مبـارزه بـا فسـاد     پیشـگیري و شناسایی و تعریف فساد اولین گام در 

انجامـد کـه قبـل از آن    با فساد تنها به این دلیل به شکست می کنندگانمبارزه اقدامات

ـ ازا پـس . مورد تعریف و شناسایی قرار نگرفته است یدرست بهفساد  مرحلـه، آمـوزش    نی

. دارد نظارتی و اجرایی درباره فسـاد در اولویـت قـرار    يها دستگاهشهروندان و کارکنان 

درصورتی موفق خواهند بود کـه عمـوم شـهروندان از مـدیران و      ضدفساديها استیس

شناخت درستی از  هاي خصوصیاغلین در بخششگرفته تا دولتی  يها سازمانکارکنان 

در ایـن  . گیري آن و عواقب و پیامدهاي مربوط به آن داشـته باشـند  فساد، دالیل شکل

بـا توجـه بـه اهمیـت آمـوزش در      . شودبرخوردار می مرحله، آموزش از اهمیت دوچندان

ریـزان  و برنامه گذاران استیسپیشگیري و مبارزه با فساد، این موضوع به اولویت اصلی 

هـا و  کـه در کنوانسـیون  است تا حدي  شده لیتبدي مبارزه با فساد در بسیاري از نهادها

 شـده  خواسـته ز کشـورها  اي به این موضوع توجه شـده و ا المللی و منطقهمعاهدات بین

  .تجربیات خود در این حوزه را در اختیار سایر کشورها قرار دهند

آموزش سنتی همواره در مراکز و نهادهاي ضدفساد وجود داشته اما آنچه امروز در 

هـاي  هاي سنتی بـه آمـوزش  کانون توجه این نهادها قرار گرفته است حرکت از آموزش

جامعـه   يسو بهها آنمل و تغییر جوامع و حرکت آموزش نوین محصول تکا. نوین است

هـاي اجتمـاعی و گسـترش فنـاوري     تغییـر مسـائل و چـالش   . اي استمجازي و شبکه

اطالعات و ارتباطات باعث شده شـکل و ماهیـت مفاسـد اداري و مـالی تغییـر یابـد و       

. تهـا و رویکردهـاي آموزشـی اسـ    مبارزه با این نوع مفاسد مستلزم تغییر روش رو نیازا

  . گزارش حاضر ابعاد مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار داده است

  

  هاي سالمت اداري و مبارزه با فساد مرکز مطالعات و پژوهش



    گزارش پژوهشی/ 8  

  مقدمه

بـه  . پیشگیري از فساد و مبارزه با آن: دو رویکرد است يریکارگ بهکاهش فساد مستلزم 

هاي کمتري نسـبت بـه   زینهپیشگیري داراي تبعات و ه نظران صاحباذعان بسیاري از 

شود پـیش از آنکـه فسـاد    در بسیاري از کشورهاي جهان سعی می رو نیازا. مبارزه است

  . هاي آن از بین برودبروز کند زمینه

یکی از دالیل مهم بروز و گسترش فسـاد، ناآگـاهی شـهروندان شـامل کارکنـان      

به ایـن  . تماهیت، عواقب و پیامدهاي فساد اس سبت بهنهاي دولتی و خصوصی بخش

هاي عمومی در آگاهی يهاي مناسب نسبت به ارتقادلیل الزم است با برگزاري آموزش

پیشگیري و مبارزه با فساد اقدام  انیمتصداین زمینه و نیز افزایش تخصص و توانمندي 

توان گفت آموزش از عناصر کلیدي در پیشـگیري و مبـارزه بـا فسـاد     می رو نیازا. شود

  . اداري است

هـاي  حضـور و نقـش فنـاوري    واسـطه  بـه الت مهمی که در چند دهه اخیر با تحو

ماهیـت و   اعی در سطح جهان اتفاق افتادهاجتم-اطالعاتی و ارتباطی در عرصه فرهنگی

مستلزم ایجاد تحـول   ها آنشکل فساد نیز دچار تغییرات زیادي شده است که برخورد با 

بـه ایـن   . ه مبارزه با فساد اسـت و فعاالن عرص انیمتصددر رویکردهاي آموزشی براي 

هـا و  المللـی دوره مبارزه با فسـاد در سـطح بـین    مؤسساتجهت، در بسیاري از مراکز و 

ـ تأکنوینی جهت برخورد با فساد مورد  يها روشو  شده سیتأسهاي جدید رشته قـرار   دی

  .  در این گزارش موضوعات مذکور مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است. گرفته است

بخش نخست گزارش به جایگاه آموزش مبارزه با فسـاد در اسـناد و معاهـدات     در

هـاي  اقـدامات و عنـاوین دوره   نیتـر  مهـم بخـش دوم،  . شده اسـت  المللی پرداختهبین

آموزشی برگزار شده در دو آکادمی مشهور در حوزه مبارزه با فسـاد مـورد بررسـی قـرار     

  . گرفته است
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و  هـا  دانشگاههاي آموزشی مبارزه با فساد در در بخش سوم عناوین دروس و دوره

در بخـش چهـارم بـه    . آموزشی در سطح جهان معرفی شـده اسـت  -مراکز معتبر علمی

بخش بعـدي بـه   . رویکردها و اهداف آموزش نوین در مبارزه با فساد پرداخته شده است

پایـانی   و ابعاد طراحی دوره آموزشی مبارزه با فساد اختصاص یافته و در بخـش  ها مؤلفه

هاي موجود در این زمینـه مـورد   و برخی چالش فسادضدهاي بخشی نیز نتایج آموزش

  .بررسی قرار گرفته است
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  المللیجایگاه آموزش مبارزه با فساد در اسناد بین

که حتی ممکـن اسـت از    يا گونه بهدم شناخت بسیار اندکی از فساد دارند بسیاري از مر

برخی دیگر ممکن است رفتار فاسـدي را  . دهند آگاه نباشندعواقب رفتاري که انجام می

عدم امکان تغییر رفتار خاطیـان و یـا شـایع     ازجملهزا بدانند اما به دالیل مختلف آسیب

لذا در این موارد نیازمنـد انجـام   . اي براي اقدام نداشته باشندبودن چنین رفتاري، انگیزه

پیتـر  (مومی نسبت بـه فسـاد تغییـر یابـد     است تا تصور ع یتوجه قابلاقدامات آموزشی 

  ).     522: 1387النگست، 

المللی نیـز  دلیل اهمیت آموزش در مبارزه با فساد، در اسناد و معاهدات مهم بینبه

کنوانسیون مبارزه بـا فسـاد   . اي به این موضوع اختصاص داده شده استبخش جداگانه

مبـارزه بـا فسـاد بـه      ينـه یدرزمللـی  المسند بین نیتر مهمعنوان بهسازمان ملل متحد 

ایـن  . اي کـرده اسـت  هاي فنی و آموزش در مبارزه با فسـاد توجـه ویـژه   موضوع کمک

هـاي آموزشـی بـراي کارمنـدان دولـت و      کنوانسیون خواستار برگزاري آموزش و برنامه

جهت عملکـرد درسـت،    ازیموردندرصورت لزوم مقامات دولتی به منظور تحقق الزامات 

هاي تخصصی و مناسب براي افزایش آگاهیو مناسب وظایف دولتی و آموزش صادقانه

  . شان شده استاز خطرات فساد در انجام وظایف ها آن

قرار گرفته  موردتوجهاین کنوانسیون موضوع آموزش در مبارزه با فساد  60در ماده

نند و در این هاي آموزشی را براي کارکنان خود برگزار کو از کشورها خواسته شده دوره

هر کشور عضو تا حدى که بر اساس این ماده . زمینه با سایر کشورها نیز همکاري کنند

پیشـگیرى و مبـارزه بـا     مسئولکارکنان ي اى را براهاى آموزشى ویژهالزم باشد برنامه

هاى آموزشى برنامهموضوع . ارتقا خواهد دادا را توسعه ی ها آنفساد شروع خواهد کرد یا 

  :شودین موارد میشامل ا

ـ   براياقدامات مؤثر - ه جلوگیرى، کشف، تحقیقات، مجازات و کنترل فسـاد ازجمل

  .قآورى شواهد و تحقیجمعيها روشاستفاده از 
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  .دریزى سیاست راهبردى مبارزه با فساسازى در گسترش و برنامهظرفیت-

ت هـاى معاضـد  دار جهت آمادگى پرداختن به درخواستآموزش مراجع صالحیت-

  .دمتقابلى که نیازهاى این کنوانسیون را برآورده نمای

هـاى  ارزیابى و تقویت مؤسسات، مدیریت خـدمات عمـومى و مـدیریت دارایـی    -

  .یازجمله کارپردازى دولتى و بخش خصوصی عموم

ـ  براسـاس احرازشـده جـرایم پیشگیرى و مبارزه با انتقـال عوایـد ناشـى از    - ن ای

  .يرداندن چنین عوایدکنوانسیون و بازگ

ـ  براسـاس احرازشـده جـرایم کشف و مسدود کردن انتقال عوایـد ناشـى از   - ن ای

  .نکنوانسیو

و ن ایـن کنوانسـیو   اسـاس بـر احرازشدهم یمراقبت از انتقال عواید ناشى از جرا-

  .يمورد استفاده جهت انتقال، مخفى کردن و استتار چنین عواید يها روش

ن ى ادارى و حقوقى مؤثر و مناسب جهت تسهیل بازگردانـد و راهکارها ها روش-

  .ناین کنوانسیو اساسبراحرازشدهجرایمعواید ناشى از 

ی یربانیان و شهودى که با مراجع قضامورد استفاده جهت حمایت از ق يها روش-

  .کنندهمکارى مى

متحـد   کنوانسیون سـازمان ملـل  (ا هالمللى و زبانآموزش مقررات داخلى و بین-

  ).37-36: 1390براي مبارزه با فساد، 

ظرفیت خود، فـراهم   اساسبراندمتعهد شده کشورهاى عضودر بند دوم این ماده 

بـه نفـع    ژهیو بهیکدیگر ي فنى را برا يها کمکبه ط ترین اقدامات مربوآوردن گسترده

حمایـت   ملـه ازجبرنامه مربوط مبارزه با فساد خود و ها طرحدر  توسعه درحالکشورهاى 

ایـن مـاده و آمـوزش و کمـک و مبادلـه      ) 1(بندع هاى موضومادى و آموزش در زمینه

المللى بـین کشـورهاى   بین يهايهمکاره متقابل تجربیات مربوط و دانش تخصصى ک
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کند، مـورد بررسـى   را تسهیل مىمتقابل ییهاى استرداد و معاضدت قضاعضو در زمینه

  .دهندقرار 

در جهت بـه   ییها تالشحد ضرورت تااند متعهد شدهعضو  کشورهاىدر بند سوم 

المللـى و  اى و بینمنطقه يها سازمانعملیاتى و آموزش در  يها تیفعالرساندن حداکثر

  .کنندتقویت دوجانبه و چندجانبه مربوط را يها نامه موافقتترتیبات یا ارچوبچدر

بـا یکـدیگر در انجـام    بند چهارم این ماده کشورهاي عضو را مکلف به همکـاري  

درخواسـت،   براسـاس کشورهاى عضـو  : مطالعات و تحقیقات مرتبط با فساد کرده است

، مطالعـات و تحقیقـات مربـوط بـه انـواع،      هـا یابیارزاجرانهیدرزمکمک به یکدیگر را 

کشورهاى متبوع خود با هدف توسعه راهبردهـا و  ر هاى فساد د، تأثیرات و هزینهها علت

و جامعـه، مـدنظر قـرار     دار تیصالحمشارکت مراجع ا لى مبارزه با فساد بهاى عمبرنامه

  ).37همان، (د خواهند دا

 دیتأکاي نیز بر اهمیت آموزش در مبارزه با فساد هاي منطقهها و اجالسدر پیمان

تـوان در بیانیـه پایـانی سـیزدهمین اجـالس انجمـن       را می دیتأکنمونه این . شده است

در بند چهارم این بیانیـه آمـده   . ه در تهران برگزار شد مشاهده کردآمبودزمان آسیایی ک

  :است

ها در رسیدگی به اهداف خود نیازمند آموزش  که توفیق آمبودزمانبا اعتقاد به این"

هاي رسیدگی به شکایات و سایر امور مرتبط است، انجمـن بـه اعضـا     و افزایش مهارت

ــتوصــیه  ــدیم ــا کن ــوزش نیروهــاي خــ يضــمن ارتق ــوزش آم ــراي آم ــه را ب ود زمین

".هـاي دو و چندجانبـه فـراهم کنـد     هاي سایر کشـورها در قالـب همکـاري    آمبودزمان

  ). 1392خبرگزاري فارس، (

  

  

  



13/نوین در مبارزه با فسادهاي نگاهی اجمالی به آموزش

  المللیهاي بینآموزش مبارزه با فساد در آکادمی

هـاي مختلفـی در   اسـت کـه امـروزه آکـادمی     يا اندازه بهاهمیت آموزش مبارزه با فساد 

در این مراکـز، در کنـار شـهروندان عـادي     . انداین منظور تشکیل شدهسراسر جهان به 

شود تا ضـمن  اندرکاران و مجریان مبارزه با فساد نیز داده میهاي الزم به دستآموزش

با فسـاد افـزایش    مؤثراز مضرات و پیامدهاي فساد، امکان برخورد  ها آنافزایش آگاهی 

المللـی مبـارزه بـا    آکادمی بین. هبود پیدا کندیافته و از این طریق وضعیت نظام اداري ب

هاي معتبـر فعـال   آکادمی ازجملهفساد مستقر در اتریش و آکادمی مبارزه با فساد مالزي 

هاي مرتبط با فساد اداري در سطح جهان هستند که در ایـن بخـش بـه    در امر آموزش

  . پردازیمهاي آموزشی این دو میمعرفی برنامه

  

  1لمللی مبارزه با فساداآکادمی بین) الف

در وین پایتخت اتریش قـرار دارد از جملـه    آنمقرالمللی مبارزه با فساد که آکادمی بین

هاي مرتبط با فساد اداري در سطح جهان است که انواع مهم در حوزه آموزش مؤسسات

ایـن   رویکردهاي. کندهاي آموزشی را در این زمینه برگزار میها و رشتهمتنوعی از دوره

المللی به معناي توجـه بـه   رویکرد بین: از اند عبارتانداز آن آکادمی بر اساس سند چشم

                                                          
1- International Anti-Corruption Academy (IACA)
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   ها در نقاط مختلف جهان و کمک بـه جوامـع مختلـف در چهـار گوشـه جهـان،       تفاوت

هـاي مختلـف دانشـگاهی، بـین     اي به معناي استفاده از متخصصـان از رشـته  رشتهبین

کننده به معناي پر کردن هاي مختلف جامعه، تکمیلشبخشی به معناي پرداختن به بخ

ابزارها و دانش عملـی و نظـري و پایـدار بـه معنـاي       ارایهشکاف بین تئوري و عمل با 

المللـی  پایگاه اینترنتی آکادمی بین(هاي بلندمدت و ماندگار حلراه ارایهتالش در جهت 

  ).2016مبارزه با فساد، 

آکادمی داراي تنوع زیادي است که در این بخـش  هاي برگزار شده در این آموزش

  1.پردازیمها میاین دوره نیتر مهمبه مرور برخی از 

  

  هاي تحصیالت تکمیلی آکادمیبرنامه

هاي شغلی این برنامه براي افراد آزاد و شاغلی طراحی شده که مایل به گسترش مهارت

بـوده و   ماهه ششه، سه تا این برنام. کاري در موضوعات مرتبط هستند یا کسب تجربه

ریزي، مدیریت و فناوري اطالعات را شامل هایی همچون ارتباطات، حقوق، برنامهحوزه

  .شودمی

اولین برنامه تحصیالت جهانی تکمیلی در مبارزه با فساد، یعنی  ارایهآکادمی مبتکر 

ترکیبـی از  بـوده و   دوسالهاین دوره . دوره کارشناسی ارشد مطالعات مبارزه با فساد است

  .آموزش از راه دور و هفت واحد حضوري است

هاي خـود را  دهد که تواناییدوره کارشناسی ارشد مبارزه با فساد به افراد اجازه می

 ازیـ موردنهـاي  این افراد مهـارت . هاي پنهان کردن فساد آشنا شوندارتقا داده و با روش

پیشگیرانه در ایـن زمینـه را اعمـال    توانند اقدامات براي فهم بهتر فساد را آموخته و می

  . کنند

                                                          
  .است http://www.iaca.intمطالب این بخش برگرفته از پایگاه اینترنتی آکادمی به نشانی  - 1
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1نسوزان رز آکرم ازجملهمدرس در این دوره حضور دارند  عنوان بهاساتید به نامی 

3و مـارك پیـث  ) دانشگاه نورث ایسترن امریکا(2، نیکوس پاساس)دانشگاه ییل آمریکا(

آن حـوزه   هر کالس، اساتید و پژوهشگران مطرح در تناسب به). دانشگاه بازل سوئیس(

اولین دوره کارشناسی ارشـد مبـارزه بـا فسـاد در دسـامبر      . شونددعوت به همکاري می

  .آغاز شد 2014به پایان رسید و دومین دوره در اکتبر  2014

  

آموزش سفارشی

در مبـارزه بـا    ها سازمانهاي خاصی که مؤسسات و هاي سفارشی درمورد چالشآموزش

هاي مهارت ياین نوع آموزش با هدف ارتقا. گرددمی شوند برگزارفساد با آن مواجه می

کیفیـت عملکـرد بخشـی     بـردن باالها یا عملی و شناخت بیشتر براي مواجهه با چالش

هـاي مشـتري ممکـن اسـت فنـی،      اولویت بربناها تمرکز این آموزش. شودطراحی می

  .نظري، عملی یا راهبردي باشد

مدت کم یا زیاد کرد و ممکن اسـت  ول توان از نظر طهاي سفارشی را میآموزش

محل برگزاري این . زمان به زبانی غیر از انگلیسی باشدشامل امکاناتی براي ترجمه هم

  .دهنده یا هر جاي دیگري باشدتواند آکادمی یا سازمان سفارشها میکالس

افـزایش   مـورد درهاي خـاص  ها بسیار است و از آموزشگستره موضوعی آموزش

المللی در حـوزه مبـارزه بـا فسـاد گرفتـه تـا       اي و بینرمندان با قوانین منطقهآشنایی کا

فرایند کـار  . شودهاي مرتبط با آن مؤسسه را شامل میهاي خاص درمورد حوزهآموزش

منـد بـه آمـوزش سفارشـی،     ها و مؤسسات عالقـه به این صورت است که ابتدا سازمان

پس آکادمی پروپوزال برنامه آموزشی را آماده نیازهاي خود را به آکادمی اعالم نموده، س

شود و اساتید خبـره در آن  این پروپوزال با مشاوره حضوري با مشتري تهیه می. کندمی

                                                          
1-Susan-Rose Ackerman
2-Nikos Passas
3- Mark Pieth
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آموزش سفارشی بسته به عالیق مشـتري، در پـردیس آکـادمی،    . شوندکار گرفته میبه

  . سازمان متبوع مشتري یا هر جاي دیگري برگزار خواهد شد

:اند ازکرده است عبارت ارایههاي سفارشی که آکادمی طراحی و وزشبرخی از آم

   آموزش مبارزه با فساد براي کمیسیون حقوق مدنی و مبارزه با فسـاد کُـره در

  در پردیس آکادمی 2014و  2013سال 

 کارگاه حکمرانی و مبارزه با فساد براي کمیسیون ملی مبارزه با فساد تایلند در

  پردیس آکادمیدر  2014و  2013سال 

 در پردیس آکادمی 2013کارگاه مبارزه با فساد براي گارد مرزي در سال  

در پـردیس   2013ها در سال آموزش حکمرانی و مبارزه با فساد به آمبودزمان

  آکادمی

 در  2012آموزش به بخش خصوصی در اروپاي شرقی و آسیاي میانه در سال

  پردیس آکادمی

  

  آموزش آزاد

نـام در آن بـراي عمـوم آزاد    به آن دلیل انتخاب شده که شرکت و ثبتعنوان این دوره 

 ایـن آمـوزش  . پـردازد هـاي فسـاد مـی   تر از پیچیـدگی آموزش آزاد به فهم عمیق. است

جویـان بـه   قشرهاي مختلف جامعه قابل اسـتفاده اسـت و هـدف آن تجهیـز مشـارکت     

هـاي  هـاي آزاد در دوره آموزش. هاي الزم براي پیشگیري و مقابله با فساد استمهارت

هـا نیـز از   در ایـن دوره . اي اسـت رشتهگردد و داراي ماهیت بینمی ارایهزمانی منظمی 

برداري شده و افراد تحت آموزش تجارب خود را با سایرین از حضور اساتید مجرب بهره

  .گذارندهاي تحصیالتی و شغلی متفاوت به اشتراك میرشته

  

  



17/نوین در مبارزه با فسادهاي نگاهی اجمالی به آموزش

  هاي زیربناییبخشدوره مبارزه با فساد در 

فسـاد مـورد بررسـی قـرار      برابـر درهاي مختلف اقتصاد هاي بخشدر این دوره، ضعف

طول . ها براي کاهش خطرات فساد استگیرد و هدف آن تقویت ظرفیت این بخشمی

هـاي زیربنـایی و راهبردهـا و    دوره سه روز است و سازوکارهاي مختلف فساد در بخش

هـاي ذیـل   محتواي دوره شامل سرفصل. گیردد بحث قرار میابزار پیشگیري از آن مور

:است

هاي زیربناییانواع سازوکارهاي فساد در بخش

حکومت، پروژه، شرکت و سطح فردي(هاي سطوح مختلف تصمیم ویژگی(

زیستی و اقتصاديهاي فساد از منظر انسانی، محیطبرآورد هزینه

هـاي عمـومی و   د بـراي سـازمان  هاي مبارزه با فسـا هاي کلیدي برنامهمؤلفه

خصوصی

هاي بخـش خصوصـی و   ریزي تدابیر مبارزه با فساد براي مالکان پروژهبرنامه

عمومی

عمال مبارزه با فسادها، ظرفیتافزایش انگیزهسازي و تبعیت در ا

هاي زیربناییهاي منسجم در بخشراهبردها براي ایجاد و تحقق نظام

  

  ومت محلیدوره مبارزه با فساد در حک

است که موضوع آن فساد در  روزه پنجاي آموزش مبارزه با فساد در حکومت محلی دوره

در این دوره سـازوکارهاي فسـاد در حکومـت    .  حکومت محلی و مدیریت شهري است

محتـواي  . شودهاي منسجم محلی آموزش داده میمحلی تدابیر الزم براي تقویت نظام

:ستها ااین دوره داراي این سرفصل

انواع، خطرات و آثار فساد در سطح محلی

پذیري و مشارکت عمومی در سطح محلیشفافیت، مسئولیت
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هاي منسجم محلیراهبردها براي ایجاد و تحقق نظام

مهار فساد در خرید عمومی و صدور مجوز

پذیري رهبري در توجه به فسادمسئولیت

هاي انسجام در مدیریت عمومیانگیزه

  

  ی آکادمیدوره تابستان

 ياي طراحی شده است کـه در پـی تقویـت تجـارب و ارتقـا     این دوره براي افراد حرفه

    اي ایـن آکـادمی ده روزه، برنامـه   . صالحیت خود براي مواجهه بهتـر بـا فسـاد هسـتند    

اي است که اقداماتی را کـه در دسـتورکار جهـانی مبـارزه بـا فسـاد قـرار دارد        رشتهبین

آن تقویت فرهنگ واکنش افراد تحت آموزش در برابـر فسـاد    هدف از. کندپیگیري می

بـه   کـه کندیماین دوره با تجمیع تئوري و عمل، براي افراد این امکان را فراهم . است

. ها را شناسایی کرده و چارچوبی براي ابداع راهبردها پیشنهاد نماینـد نحو بهتري چالش

سـاعت سـخنرانی، دو    55شامل تقریبـاً  شود و انجام می روزه دهدوره تابستانی در مدتی 

. هـاي تیمـی سـازنده اسـت    میزگرد عصرگاهی، کارگاه، رویدادهاي اجتماعی و فعالیـت 

  :از اند عبارتعناوین دروس دوره 

اقتصاد  

پیشگیري/اجرا  

اصول اخالقی  

سالمت اداري و تبعیت از قانون  

حقوق  

علوم سیاسی  

شناسیروان  

شناسیجامعه  
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  هانی براي سالمت شرکتهاي قانودوره انگیزه

است که هـدف آن تقویـت    روزه سهاي ها برنامههاي قانونی براي سالمت شرکتانگیزه

. هاي قـانونی اسـت  هاي اجرایی و انگیزهضمانت قیطرازها و همکاري سالمت شرکت

  :از اند عبارتعناوین دروس این دوره 

اره بخش خصوصیمقررات کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد درب  

تعهد و التزام بخش خصوصی  

سالمت شرکتی  

مسئولیت رهبري  

هاي مبارزه با فسادبرنامه قیطرازسازي سالمت درونی  

شفافیت و مشارکت عمومی  

هاي اجراییضمانت  

هاانگیزه  

اقدامات تکمیلی

  

  »قدرت قلم«میزگرد 

بـراي بیـان موانـع     راشـود فرصـتی   برگزار می روزه سهزمانی  ياین میزگرد که در بازه

نگاري منصـفانه و تحقیقـی در   ها در برابر روزنامهاخالقی، چالش هايروي گزارشپیش

ــه  ــرین روی ــتقرار بهت ــاد و اس ــوزه فس ــوي   ح ــوردي از س ــات م ــاس مطالع ــر اس ــا ب          ه

هر میزگرد بـه نیـاز   . کندجهان فراهم می نقاطیاقصنگاران از ترین روزنامهشدهشناخته

در طول ایـن  . پردازداي از جهان هستند میها که نماینده منطقهکوچکی از رسانهگروه 

نگاري اخالقی را بیـان  هاي روزنامهها و مسئولیتکنندگان نقش، شرکتروزه سهمیزگرد 

نگـاران  هاي تعاملی با اساتید و روزنامـه پردازند و در بحثکنند، به تبادل تجارب میمی

  : از اند عبارتعناوین این میزگرد . یابندتلف جهان حضور میشده از نقاط مخشناخته
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نویسی منصفانه و مستقلتأثیر فساد بر گزارش  

اصول اخالقی  

نویسی تحقیقیگزارش  

چارچوب قانونی  

هااستقرار  بهترین رویه  

  

  آموزش مبارزه با فساد در خریدهاي دولتی

است که توسـط آکـادمی    ماهه کیاي آموزش مبارزه با فساد در خریدهاي دولتی برنامه

در پردیس آکادمی همراه با آموزش  يا هفته کیاین دوره شامل آموزش . شودبرگزار می

هدف این آموزش کاهش فساد . در کشور افراد تحت آموزش است يا هفته سهاز راه دور 

هـاي مختلـف فسـاد در ایـن     به شـیوه  ها آندر خریدهاي عمومی از طریق آشنا نمودن 

  . ستحوزه ا
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  1آکادمی مبارزه با فساد مالزي) ب

  

  

آکادمی مبارزه با فساد مالزي یکی دیگر از مراکز فعال در آمـوزش مبـارزه بـا فسـاد در     

هاي نوین مبارزه بـا فسـاد بـراي پژوهشـگران،     دورهدر این آکادمی . سطح جهان است

ایـن  . شـود و مجریان مبارزه با فساد در کشورهاي مختلـف برگـزار مـی    اندرکاران دست

کند که در این بخش بـه مـرور برخـی از    هاي آموزشی مختلفی برگزار میآکادمی دوره

  2.پردازیممی ها آن

. شـود المللی تقسیم میداخلی و بینهاي هاي این آکادمی به دو دسته برنامهبرنامه

  :از اند عبارتالمللی هاي آموزشی براي مخاطبان بیناهداف برگزاري برنامه

هر مسأله مرتبط بـا موضـوع    مورددرگیري دقیق ریزي مؤثر و تصمیمبرنامه

  انسجام؛

                                                          
1- Malaysia anti-corruption Academy

مطالب این بخش از پایگاه اینترنتی آکادمی به نشانی - 2

http://www.sprm.gov.my/index.php/en/maca استخراج شده است.  
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بستن مستقیم و مؤثر مفاهیم مرتبط با انسـجام بـراي عملیـات روزانـه      کاربه

  سازمانی؛

شناسایی، فهم، اداره و واکنش به رفتارها در راستاي شناسیحلیل روشت.  

  

  :است زیريها شامل اجزااین برنامه

را بـا تأکیـد بـر     1در ایـن جلسـه حاضـران مفهـوم سـالمت     :مفهوم سالمت

ولیت اجتمـاعی  موضوعات سالمت و فساد، اصول، حکمرانی مطلـوب و مسـئ  

.آموزندها میشرکت

هـا، قواعـد و دسـتورالعملی را    مشـی سـمت قـوانین، خـط   این ق:رویه سالمت

دهد که چارچوب قانونی نظام سالمت و اصول سازمانی را تشکیل پوشش می

المللی و قانون الملل، مقررات بیناین جزء همچنین شامل حقوق بین. دهدمی

  . شودکمیسیون مبارزه با فساد مالزي می

ارت الزم را در رابطه با فنون حاضران دانش و مه:اصول حسابرسی و نظارت

حسابرسی، بازرسی و تحقیقات داخلـی و الزامـات بازرسـی و نظـارت داخلـی      

.بخصوص در موضوعات مالی سازمان کسب خواهند کرد

 ایـن بخـش بـر آخـرین روش معرفـی شـده از سـوي        :انجام طرح سـالمت

حداقل منظور به کمیسیون مبارزه با فساد مالزي به نام مدیریت خطر فساد به

. شـود ها متمرکز مـی رساندن ابهامات فساد و سوءاستفاده از قدرت در سازمان

شـان  شود تا طرح سالمت سازماندر پایان این برنامه، از حاضران خواسته می

  .را انجام دهند

  

  

                                                          
1- Integrity
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  روش آموزش

شـود  هـاي مختلفـی در آمـوزش اسـتفاده مـی     در آکادمی مبارزه با فساد مالزي از روش

  :ازجمله

1حثه آسان؛مبا.1

  مباحثه و کار گروهی؛.2

گروهی؛ ارایه.3

یادگیري تجربی؛.4

مطالعه موردي؛.5

  2.بازاندیشی فردي.6

  

  ها و شرایط پذیرش افراداهداف دوره

و  ماهـه  شـش اي هاي آکادمی مبارزه با فساد مالزي براي داوطلبان داخلی برنامـه برنامه

  :از اند عبارتوقت است که اهداف آن پاره

مند، قانونی و نظارتی؛اختاري، نظامتضمین پیروي س  

 در برابر فساد، سوءاستفاده از قدرت و » عدم تساهل«ایجاد و پرورش فرهنگ

  تقلب؛ و

ها تحـت ایـن   هایی که مأموران آنتوصیه و مشورت به مدیران سازمان ارایه

  .آموزش هستند درحالبرنامه 

  : شودانجام می زیرپذیرش داوطلبان نیز براساس شرایط 

عرفی از سوي سازمان؛م  

پایبندي به اصول و ضوابط؛  

                                                          
1-Facilitated discussions
2-Individual reflection
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نیاز سالمت از سوي کمیسیون مبارزه با فساد، امنیـت داخلـی،   گذراندن پیش

  و دایره ورشکستگی؛دایره خدمات عمومیدفتر عمومی شکات،

؛طراز همهاي مشابه و اي یا مدیریت یا پستمأمور در پست حرفه  

سال؛ و 5ز دارا بودن تجربه کاري مرتبط بیش ا  

هاي مرتبطپشتیبانی از سوي مجموعه.  

  

  :از اند عبارتشود می ارایهبرخی از دروسی که در این آکادمی 

؛ )روز 5(معرفی سالمت  

؛)روز 5(ها، مقررات و دستورات اجراي قانون، بخشنامه

 ؛ و )روز 5(نظارت و شکایت

 روز 7(توسعه طرح سالمت.(

  

  :دریافت گواهینامه در پایان هر دوره طی کردن مراحل زیر الزامی است منظور به

ارزیابی؛/ حضور در کالس  

کارگاه انسجام؛/ حضور در همایش  

مطالعات موردي؛/ گردش مطالعاتی  

مقاله ارایه.  

آکادمی، دوره کارشناسی ارشد مطالعات فساد را با همکاري دانشگاه ملی مـالزي و  

و  شـده  ارایـه کند که اهداف این دوره، دروس مالزي برگزار می کمیسیون مبارزه با فساد

  :شرایط ورود به دوره به این شرح است
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اهداف دوره

 دانـش اضـافی بــراي مـأموران کمیسـیون مبــارزه بـا فسـاد مــالزي و        ارایـه

هاي اجرایی داخلی؛کارگزاري

هـا  لیتها در فعاالتحصیالنی که به تحول نگرش و آخرین فناوريتربیت فارغ

مندند؛المللی عالقهو فساد در مدیریت بین

هـاي  بهبود قابلیت مأموران کمیسیون مبارزه با فساد مالزي و دیگر کارگزاري

هـاي تحـول پیشـگیري از    زمان با دارا بودن آخرین دانش در حوزهمرتبط هم

ذهـن رهبـري آتـی     بـازکردن توسعه، تعمیـق و   درجهتفساد، حساسیت باال 

  . رزه با فساد مالزي در باالترین سطحکمیسیون مبا

  

دروس دوره

واحد 9: نامهپایان

واحد 3: شناسی فسادجامعه

واحد 3: شناسیجرم

واحد 3: فساد و حقوق جزا

واحد 3: هاي پیشرفته پژوهشروش

واحد 3: مدیریت و بازرسی فساد

واحد 3: سالمت، فساد و حکمرانی

واحد 3: جرم و کنترل اجتماعی فساد

واحد 4: روژه ارزیابی قضاوتپ

واحد 3: بازرسی و تحقیق قانونی

واحد 3: درس اختیاري  
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  .است ماه 18مدت دوره کارشناسی ارشد 

آموزش، سخنرانی، همـایش، پـژوهش،   هاي مطالعه و تدریس در این دوره شاملروش

  .نگارش مقاله، بازدید مطالعاتی و ارزیابی خارج از مالزي است

:باشد از جملهشرایط خاصی جهت ورود میاین دوره داراي 

هاي مختلف دوره کارشناسی دانشـگاه ملـی مـالزي یـا     التحصیالن رشتهفارغ

دانشگاه ملی مالزي؛ هیأت امنايهاي دیگر مورد تأیید دانشگاه

يامنـا  هیـأت هاي دیگر مورد تأییـد  دیپلم دانشگاه ملی مالزي یا دانشگاهفوق 

سال سابقه شغلی مرتبط؛ 5دانشگاه ملی مالزي با حداقل

کـامپیوتري؛ داراي   240دسـتی یـا    550داراي تافل با نمره بـاالي  : دانشجویان خارجی

  .زبانهاي انگلیسیالتحصیالن دوره کارشناسی از دانشگاه؛ و نیز فارغ6آیلتس باالي 
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  هاي نوین آموزشی در مبارزه با فسادها و رشتهدوره

شـود چنـدي   دو آکامی مطرح مبارزه با فساد برگـزار مـی   هایی که توسطعالوه بر دوره

هـاي  یکـی از عنـاوین دروس در رشـته    عنـوان  بهاست که موضوع فساد اداري و مالی 

بـه همـین دلیـل    . مختلف علوم اجتماعی در سطح مراکز علمی جهان مطرح شده است

ي از المللـی در بسـیار  آموزشـی و مراکـز غیردولتـی بـین    -علمـی  مؤسساتها، دانشگاه

هـاي جدیـد آموزشـی در    هـا و دوره اندازي رشتهو راه سیتأسکشورهاي جهان اقدام به 

مراکـز،  در این بخش به مرور برخـی از ایـن   . اندزمینه پیشگیري و مبارزه با فساد نموده

  . پردازیممی هاو دورهدروس 

  

  هاهاي مرتبط با مبارزه با فساد در دانشگاهو رشته روسد) الف

هـا یـا دروس آموزشـی    یافته رشـته در کشورهاي توسعه ژهیو بهها دانشگاهي از در بسیار

ها و دروس آموزشی بیشتر دوره. است شده سیتأسشناخت فساد و مبارزه با آن  منظور به

هاي علوم سیاسی، مدیریت دولتی، حقوق جزا و حقوق هاي رشتهدر این حوزه در برنامه

  . است شده گنجاندهالملل نیب

اي با عنـوان فسـاد و حکمرانـی را    دانشگاه ساسکس انگلستان رشته مثال عنوان به

موث نیز در دانشگاه پورت. پذیردکرده که در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می سیتأس

 سیتأسـ اي با عنوان مطالعات مبارزه با فساد و تقلب در مقطـع کارشناسـی ارشـد    رشته

هاي دیگر مربوط به پیشـگیري و مبـارزه بـا    هعناوین برخی از دروس و رشت. شده است

  :از اند عبارتمطرح جهان  يها دانشگاهفساد در 

 دانشگاه جرج واشنگتن(فساد، توسعه و حکمرانی خوب(  

 دانشکده حکمرانی هارتی(گذار به حکمرانی خوب(  

 دانشگاه کالگیت(فساد سیاسی(  

 دانشگاه کلمبیا(فساد سیاسی و حکمرانی(  
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 دانشکده اقتصاد و حکومت کرافورد(فساد و ضدفساد(  

 دانشکده علوم انسانی دانشگاه ملی استرالیا(فساد و ضدفساد(  

 دانشگاه نیویورك(فساد و کنترل فساد(  

 دانشگاه پاسائو آلمان(اقتصاد فساد(  

 دانشگاه اروپاي مرکزي مجارستان(رهبري و مدیریت براي یکپارچگی (

)chene, 2013(

  

  المللیتفاعی و نهادهاي بینغیران يها سازمان) ب

علمی و تحقیقاتی غیردولتـی   مؤسساتها و ها برخی از مراکز، آکادمیعالوه بر دانشگاه

   آموزشـی مـرتبط بـا فسـاد برگـزار      هـاي  ها و رشتهود دارند که دورهدر سطح جهان وج

  :از اند عبارتمؤسساتاین مراکز و  نیتر مهمعناوین برخی از . نمایندمی

نابع ضدفساد مرکز مU4  

1مرکز جهانی مبارزه با فساد در زیرساخت

 2استرداد دارایی موسسه حکمرانی بازل یالملل نیبمرکز  

3سازمان اقدام یکپارچه  

4بان داراییموسسه دیده  

 لیتوانی و انگلستان الملل نیبدفاتر شفافیت  

5المللیانجمن ردگیري بین)Ibid, 4-6.(  

المللی همچون سازمان ملل متحد و بانک بینهاي مهم هایی از سازمانبخش

توان عنوان نمونه میکنند که بهبط با فساد برگزار میهاي آموزشی مرتجهانی نیز دوره

                                                          
1-Global Infrastructure Anti-Corruption Centre (GIACC)
2- International Centre for Asset Recovery of the Basel Institute of Governance
3- Integrity Action
4- Revenue Watch Institute
5- TRACE International
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 2و موسسه آموزش و تحقیقات سازمان ملل متحد 1به موسسه الکترونیک بانک جهانی

  ).Ibid(اشاره کرد 

موسسه . ین زمینه نیز نام بردهاي تخصصی در اعالوه بر این الزم است از انجمن

هـا  دو نمونـه از ایـن انجمـن    4المللی مطالعـات پارلمـانی  و مرکز بین 3المللیانطباق بین

  .هستند

  

رویکردها و اهداف آموزش مبارزه با فسادالزامات، 

هاي مربوط بـه مبـارزه بـا    مسائل و چالششود در آموزش نوین مبارزه با فساد گفته می

هسـتند،   5بـاال بـه پـایین   از هـاي  هاي سنتی کـه روش ازطریق روش توانفساد را نمی

باید پویا و فعاالنه باشد و گروه هـدف را در   آگاهی يفرآیند آموزش و ارتقا. آموزش داد

جلسات آموزشی بایـد مشـارکت گروههـا را از    . ال مهارت و دانش وارد نمایدفرایند انتق

. خصـوص آن تضـمین نمایـد   حل حل در مطالعه موردي و راه ارایهطریق ایفاي نقش، 

 ابزار لب ونوع مط است که هیچ اینآموزش مبارزه با فساد  درهاي کلیدي یکی از درس

با توجه آموزشی باید  رهايابزا ی مطالب ومتماو داردنوجود شده نییتعاز پیش  یآموزش

  .)chene, 2009: 6(تقاضا و نیازهاي مخاطبان هدف انتخاب شود به موضوع،

  :از اند عبارتها آننیتر مهمبا فساد داراي الزاماتی است که  نوین مبارزه آموزش

بودن محورنهیزم:  

 ها و راهبردهايابزار يساز ادهیپرا قادر به توسعه و  کنندگان شرکتباید  جلسات آموزشی

 ،با آن مواجه هسـتند ها آنمتفاوتی کهبا شرایط محلی و وضعیت  همسومبارزه با فساد 

                                                          
1- World Bank e-institute
2- United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)
3- International Compliance Association
4- International Centre for Parliamentary Studies
5- Top-down methods
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که هایی بپردازد چالش بهو شده میتنظبافت محلی  بامتناسب باید  یروش آموزش.ایدنم

  .شوندسازمانی به آن مواجه میدر مراحل مختلف چرخه کارکنان سازمان 

مشارکتی بودن:  

کننـدگان  شرکتباید باشد بلکهاطالعات  ارایهمحملی براي تنها  جلسات آموزشی نباید

در  جدیـد و ترجمه دانش  يریکارگ بهرا تشویق  ها آنو د نموده واردر فرایند یادگیري را 

، گیرنـد دادن کارهـا بهتـر یـاد مـی     که مردم با انجـام  طور همان. انه خود نمایدروزامور 

فـراهم  را  ها آنو حل  مسائل بررسی، لیوتحل هیتجزمکان ا ،آموزش نیز از طریق تمرین

  .کندمی

لهأگیري معطوف به حل مسجهت داشتن:  

اجـازه   هـا  آنو بـه   بپـردازد کنندگان شرکترويپیش باید به مشکالت لسات آموزشج

اي بایـد بـه شـیوه   نیـز  هـا  حـل راه را بدهـد؛ استفاده از دانش و مهارت در زندگی خـود 

  .شوند ارایهمشارکتی 

 کنندگانانگیزه شرکتتوجه به:  

قویـت نمـود؛   هـا ت جهـت مشـارکت در بحـث   کنندگان در آموزش باید به انگیزه شرکت

موارد فساد در کشورشـان جویـا شـد    خصوصدررا  ها آنتوان نظرات می مثال عنوان به

)Ibid: 7.(  

) 1: دو نوع رویکرد در آموزش مبارزه با فسـاد وجـود دارد   توان گفتمی یطورکل به

درك بهتر از فساد و اقدامات مورد استفاده براي مبـارزه بـا آن در    ارایهآموزش با هدف 

آموزش سالمت اداري و اخالق بـراي مقامـات مشـغول بـه کـار در      ) 2اص و بخش خ

هاي آموزشی هر دو رویکرد ترکیب شـده  بسیاري از برنامه حال نیابا. هاي خاصبخش

آموزش مبارزه بـا   نیمؤثرتروجود دارد که  نظران صاحبو درحال حاضر این اجماع بین 

  .داشته باشد، آموزشی است که هر دو رویکرد را در بر فساد
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توان گفت دو هدف در آموزش مبارزه با فساد وجـود  براساس دو رویکرد مذکور می

) 2هـاي خـاص و   هـا و حـوزه  شناسایی و پرداختن به ریسک فسـاد در بخـش  ) 1: دارد

اغلب هـر دو  آموزش مبارزه با فساد، . زش اخالقیسالمت کارکنان از طریق آمو يارتقا

توان بـراي  مختلف آموزش را می يها روشحوزه و بخش، بسته به . هدف را در بر دارد

 کـه یدرحـال . آموزشی مـورد اسـتفاده قـرار داد    يها برنامهبه حداکثر رساندن اثربخشی 

اي بر اهمیت مبارزه با فساد در سطوح بخشـی از طریـق آمـوزش وجـود     اجماع گسترده

اي مبـارزه بـا آن و   دارد اما شواهد کمی درباره اثربخشی آموزش در مورد فساد، ابزارهـ 

که در برخـی مـوارد، آمـوزش     دهدیم، شواهد نشان حال نیباا. رفتار اخالقی وجود دارد

هـاي مبـارزه بـا فسـاد کمـک کـرده اسـت        ضد فساد به افزایش رعایـت دسـتورالعمل  

)Luijken: 2014.(  

با هدف کمـک بـه مقامـات     طورمعمول بهآموزش مبارزه با فساد در سطح بخشی، 

شناسایی و درك مشکالت فسـاد و ریسـک   ) 1الزم جهت يها مهارتوسعه دولتی در ت

هـا و ابزارهـاي مبـارزه بـا فسـاد بـراي       طراحی اسـتراتژي ) 2آن در یک بخش خاص، 

واکنش مناسب به قرار گرفتن در معـرض فسـاد انجـام    ) 3ها و رسیدگی به این ریسک

 ها آندانند یا زمانی که به شود؛ مثالً زمانی که مقامات، کسی را مظنون به فساد میمی

  .شود چگونه واکنش نشان دهندپیشنهاد رشوه می

هدف آموزش افزایش آگاهی درمورد اشکال، علل و عواقب فساد، نحـوه افـزایش   

اطالعـاتی درمـورد نحـوه اسـتفاده از ابزارهـا و       ارایـه هـاي مختلـف و   فساد در محـیط 

    ایـن آمـوزش   . در عمـل اسـت  فسـاد   يهـا  چـالش رویکردهاي حل مسئله در مقابله با 

تر مبارزه با فساد انجام اي مستقل یا بخشی از استراتژي گستردهعنوان پروژهتواند بهمی

تجربه نشان داده زمانی که آموزش به عنوان بخشـی از یـک برنامـه ضـد فسـاد      . شود

  ).Ibid(شود، امکان موفقیت بیشتر است می ارایهتر گسترده
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  هاي آموزشی ضدفساداحی دورهو ابعاد طر ها مؤلفه

هاي مختلف مبارزه با فساد اغلب داراي ساختار متفاوتی هسـتند کـه بـه    آموزش اگرچه

هـاي  هاي مبارزه با فساد شامل مولفـه نیازهاي آن بخش بستگی دارد اما بیشتر آموزش

  : زیر است

تعریف فساد  

   ت در گـویی و نظـار  تحلیل چارچوب حقوقی و آگـاهی از سـازوکارهاي پاسـخ

  محل

هاي فسادتعیین ریسک  

تدابیر ضدفساد و تعیین اولویت  

اجرا  

پایش و ارزیابی.  

گیـري آگاهانـه   ریزي و فرایند تصمیمآموزش مبارزه با فساد به برنامه یده سازمان

در خالل مرحله طراحـی،  . شودوابسته است که به مدت طوالنی قبل از آموزش آغاز می

این مرحله یـک بخـش اساسـی از سـازمان      جهیدرنت. وددوره باید تعیین ش يهایژگیو

  :از اند عبارتابعاد مهم فرایند طراحی . آموزش مبارزه با فساد است

ارزیابی نیازها  

هـاي مختلـف متفـاوت اسـت و     بخـش  ش مبارزه با فساد تا حد زیـادي در نیاز به آموز

کـه  الوه بر اینارزیابی نیازها ع. آموزش موفق به درك خوب از نیاز بخش وابسته است

هـا را تضـمین و   کند، اثربخشـی هزینـه  آموزشی کمک می يها برنامهسنجی به اولویت

   راهکارهاي رفع فساد در بخشی که بـیش از همـه بـا فسـاد درگیـر اسـت را مشـخص        

  .کندمی

هدف يها گروهکنندگان و گزینش مشارکت  
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ی شـرکت کننـد، معمـوالً    آموزشـ  يهـا  برنامـه توانند در کنندگانی که میتعداد مشارکت

افـزایش   منظـور  بـه . دهـد محدود است که این موضوع، مساله گزینش را افـزایش مـی  

. ترین کارکنان هر بخـش باشـند  هاي آموزشی جامعه هدف باید مناسباثربخشی برنامه

در  یسـادگ  بـه تواننـد  هاي آموزشی آنالین، که هریک از کارکنان میحتی در مورد دوره

زمـان  . ین موضوع مهم است که متخصصان هر بخش را در بر بگیردآن شرکت کنند ا

هاي آموزشی به معنی زمان کمتر براي سایر کارها است و اضافه صرف شده براي دوره

  .شود ها آنسبب خستگی  تواندیمکردن ساعات کار کارکنان 

 آموزشی يها برنامهمدت زمان  

: زا انـد  عبارتمدت این بر  مؤثرعوامل. فساد بسیار متفاوت استضدمدت زمان آموزش 

تعـداد   ،و مربیان، جامعیت آمـوزش  کنندگان شرکتبودندسترسی به منابع، در دسترس 

  .شآموزش و فراوانی جلسات آموز يها مؤلفه

هاي آموزشتکنیک  

توانـد  مـی  یمختلـف آموزشـ   يهـا  روش،مخاطبـان هـدف  با توجـه بـه هـدف دوره و    

فسـاد کـه در   ضدهـاي آموزشـی مختلـف    برنامـه  لیحلوت هیتجز. قرار گیردمورداستفاده

ـ تأکمختلف را مورد  مالحظاتتناسب بین  انجام شده است هابخش . دهـد قـرار مـی   دی

ـ گ بهـره با اغلب مربوطه و آموزشاست يا رشته انیمامري مبارزه با فساد  از روش  يری

اطالعـات  دانـش و  که انتقال یآموزشيها روشاست که واضح . شودترکیبی انجام می

کشد ممکن است با را به چالش میکنندگان شرکتکند واجرا ترکیب می با تمرکز بررا 

را که این ترکیب هستند تر از کسانی موفقمواجه شوند که ییا محیط معینبخش یک 

  . کنندنمی ارایه

  :از اند عبارتهاي رایج آموزشی تکنیک

استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات  

 تعاملیجلسات  
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هاها و نشستسخنرانی  

هاانتشار راهنماها و دستورالعمل  

دهندگانانتخاب آموزش  

یتـازگ  بـه . انتخـاب مربیـان بسـتگی دارد    بـه انتقال موفق دانش نیز تا حد زیادي 

عمـومی  کارشناسـان  کنـار محلـی در  دعوت از متخصصین و مربیان سمت به  گرایشی

با هدف افزایش قابلیت اطمینان از متخصصین دعوت . وجود داشته استفساد مبارزه با 

بـه عنـوان   هـا نیـز   در دورهکنندگان شرکتبه . ها با مشاغل مربوطه استمحتواي دوره

  ).Lujiken, 2014(د شومینگاه مربیان آینده 

هـاي  هاي فوق، ابزارهـا و تکنیـک  در آموزش نوین مبارزه با فساد عالوه بر تکنیک

سطح آموزش  يکمک شایانی به ارتقا ها آنيریکارگ بهکه  رایج دیگري نیز وجود دارند

  :از اند عبارتها این تکنیک. نموده است

ایفاي نقش  

قـرار   زندگی واقعـی  خود را در شرایطشودخواسته می کنندگان شرکتدر این تکنیک از 

  .نمایند ارایهبراي آن را ممکن  يها حل راهو ی را معرفیمشکل داده،

کد نمایش  

مـرتبط بـا مشـکل    هـاي یا آهنگنمودار تصویر،  ی از یک داستان،روش آموزشاین در 

دنبـال  سـؤاالت با این ها بحث راکد نشان دادنپس از  دهندهآموزش.شوداستفاده می

ی در تجربه مشابه تاکنونکنندگان شرکت، چرا اتفاق افتاده، آیا چه اتفاقی افتاده: کندمی

 براي حل این مشـکل  توانکاري میچه ، شودمی ایجاد ی، چه مشکلخصوص دارنداین

  .و غیرهانجام داد 
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مطالعات موردي  

. گیرنـد قـرار مـی  استفاده مورد آگاهی يارتقای برايروش عنوان بهمطالعات موردي نیز 

و ازشـود مطـرح مـی  مشـخص   وضـعیت ازطریـق توصـیف یـک     یک مشکل خـاص 

  .کنندحل آن را که  شودیمخواسته  کنندگان شرکت

1کوچک گروهی بحث  

در یک دوره  خاص سؤالدر مورد یک  دو تا سه نفر این تکنیک شامل بحث سریع بین

  .استزمانی بسیار کوتاه

متمرکز هاي گروهیبحث  

از  یخاصـ  بعـد بحـث در مـورد    بـراي توانیممتمرکز نیز هاي گروهی از تکنیک بحث

 شودخاصی پرسیده میسؤاالت،تعاملی در یک محیط، در این روش. استفاده کردفساد 

روش . کننـد گروه دیگـر صـحبت   اعضاي با  توانند آزادانهمیکنندگان شرکتکه در آن 

هـا  به یکی از گروهارچوب زمانی در یک چله یا انجام کاريأحل مسدیگر این است که

  .شودداده می

پنل عمومی  

با را ضوعیمورهبريتا دنشومیانتخاب  کنندگانشرکتتعداد کمی از این روش، در 

  ).Chene, 2009: 7(به عهده بگیرند بقیه گروه

  

                                                          
1-  Small buzz group 
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  هاي مربوطهاي بخشی ضدفساد و چالشنتایج آموزش

هـاي  در دوره کننـدگان  شـرکت توسـط   شـده  ارایـه دهند بازخورد کلـی  شواهد نشان می

تـوان بـا   نمـی حـال  نیبـاا . مبارزه با فساد تا حد زیادي مثبت بوده اسـت نوین آموزشی 

هنوز به مطلوبیت هاي آموزشی برنامه سخن گفت زیراها اثربخشی این دورهاز قاطعیت 

  .قرار دارددر مراحل اولیه  الزم نرسیده و

هاي برگزاري شـده مـورد ارزیـابی قـرار     هاي آموزشی، دورهبرنامهي ارتقا منظور به

ی ارزیابی آموزش مبارزه با فساد به دنبال دو هدف اصـلی اسـت؛ هـدف اصـل    . گیرندمی

هـاي آموزشـی   برنامه ریتأثهاي نیازمند اصالح است و هدف دوم ارزیابی شناسایی حوزه

  .ها استبر رفتار اخالقی کارکنان شاغل در سازمان

هاي آموزشی ضدفساد برگزار شده هاي انجام شده در خصوص دورهیکی از ارزیابی

ـ    دهد که تقریباً تمام شرکتنشان می ه دسـت آورده و  کنندگان دانـش جدیـد و عینـی ب

دوره  کـه یدرصـورت حال نیباا. کمک خواهد کرد ها آنشان به کنند در شغلاحساس می

بـر سـخنرانی وجـود     ازحـد  شیبدیتأکآموزشی نتواند به مسائل محلی بپردازد یا در آن 

کنندگان بیشتر لذا، شرکت. از آن دوره رضایت الزم را ندارند کنندگان شرکتداشته باشد 

ضـوع یـا بخـش    هاي بیشـتري در مـورد مو  هاي آموزشی مثالهند در دورهدترجیح می

  ).Lujiken, 2014(خودشان بیان شود 

آموزش مبارزه بـا فسـاد در    ریتأثدهد اطالعات اندکی در مورد تحقیقات نشان می

بر است امکـان  آموزش، موضوعی زمان ریتأثکه با توجه به این. سطح بخشی وجود دارد

 طـور  بـه در حال حاضر بسیار دشوار است که بتوان . سیار مشکل استبررسی دقیق آن ب

شواهدي وجـود   حال نیبااهاي آموزشی مبارزه با فساد را سنجید، قطعی اثربخشی برنامه

  .دارد که آموزش داراي نتایج مثبت است
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برگـزاري دوره آموزشـی در   هاي مختلفی روبرو اسـت؛  هاي نوین با چالشآموزش

که بر یک بخـش  اوالً، زمانی زیرا .تري نیز به همراه داردلش بزرگیک بخش خاص چا

. آید که فساد کالن نادیده گرفته شـود شویم، این فرصت به وجود میخاص متمرکز می

باشـد حفـظ توسـعه در آن     شـده  احاطـه بخشی توسط محیط فاسدي  کهیدرصورتثانیاً 

توانـد بـه سـایر    پویا است و می ايثالثاً فساد، مقوله. تواند مشکل باشدبخش خاص می

برنامه آموزشی ضدفساد موفق مستلزم شناخت کامل امور  يانداز راه. ها نفوذ نمایدبخش

عالوه بر این الزم اسـت ابتکـار   . ها استمربوط به آن بخش و ارتباط آن با سایر بخش

  .ن و بیرون آن بخش برخوردار باشدمربوط به آموزش از حمایت قوي در درو

روي آموزش مبارزه با فساد انتخاب جامعه هـدف  هاي مهم در پیشز چالشیکی ا

تواند موفق و اثربخش باشد کـه بـه جامعـه    آموزش مبارزه با فساد در صورتی می. است

دهنده باید در وهله اول مشخص نماید بنابراین نهاد آموزش. هدف خود توجه الزم نماید

  .است برگزار نمایدهاي آموزشی را براي چه کسانی قرار دوره

  :ها باشدتواند شامل این گروهجامعه هدف آموزش مبارزه با فساد می

عموم مردم  

کارکنان دولت  

 کارکنان بخش خصوصی  

 دوره آموزشی برگزارکنندهدستگاه  مأمورانکادر و  

ربطالمللی ذيبین يها سازمانو  مؤسسات  
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هـاي آموزشـی مختلفـی را بـراي     آکادمی مبارزه با فساد مالزي دوره مثال عنوان به

المللـی  هـاي بـین  خود آکادمی و سازمان مأمورانکارکنان نهادهاي دولتی و خصوصی، 

).64-65: 1395سعیدي، (کند مربوطه برگزار می

. المللی مبارزه با فساد نیز رهیافتی نوین به آموزش مبارزه با فسـاد دارد آکادمی بین

پشتیبانی  ارایههاي جامعه، شاغلین در تمامی بخش تسهیل آموزش مبارزه با فساد براي

اي، هاي آموزشی مرحلـه هاي استاندارد، برنامهآموزش ارایهنفعان مختلف، فنی براي ذي

اقدامات  ازجملهسازي هاي اندیشه و گفتگو در موضوع مبارزه با فساد و شبکهایجاد اتاق

  . هاي آموزشی این آکادمی استو فعالیت
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  فرجام سخن

 يهـا  روشتغییر ماهیت فساد در چند دهه اخیر باعـث تحـول در رویکردهـا، اهـداف و     

هاي شد دورهمی یسخت بهاگر در گذشته . مبارزه با این پدیده در سطح جهان شده است

هاي معتبر و آکادمی ها دانشگاهآموزشی یا دروس مرتبط با بحث فساد اداري و مالی در 

بحث پیشگیري و مبارزه با فساد به حدي رشد کرده کـه   المللی مشاهده کرد امروزهبین

هاي آموزشـی مخـتص بـه ایـن موضـوع در سـطح کشـورهاي مختلـف         حتی آکادمی

المللی مبارزه با فسـاد و آکـادمی مبـارزه بـا     است که شاهد آن آکادمی بین شده سیتأس

     ر دهـد آمـوزش مبـارزه بـا فسـاد در دسـتور کـا       این نکته نشان مـی . فساد مالزي است

  .  المللی قرار گرفته استبین

هـدف اول  : شـود هاي نوین مبارزه با فساد با دو هدف انجام میآموزش یطورکل به

هـاي مختلـف اقتصـادي و هـدف دوم     شناسایی فساد در جهت برخورد با آن در بخـش 

رسـد  بـه نظـر مـی   . مختلف اداري و اجرایی اسـت  يها دستگاهسالمت کارکنان  يارتقا

تر از هدف دوم باشد و مخاطبان آن از گستردگی بیشتري برخـوردار  کالن هدف نخست

در نظـر گرفتـه    زمان همبا فساد باید هر دو هدف  مؤثرمبارزه  منظور بهحال نیباا. باشند

  . شوند

مختلـف   يهـا  گـروه هاي سـابق،  در آموزش نوین مبارزه با فساد برخالف رویکرد

جایگـاه هـر طبقـه و گـروه اجتمـاعی       تناسب بهاین بنابر. گیرندقرار می مدنظراجتماعی 

همچون کارکنان دولت، کارکنان بخش خصوصی، مـدیران و کارکنـان عـادي و غیـره     

  .گرددهاي آموزشی در اشکال مختلف و با متدهاي مختلف برگزار میدوره

هاي اطالعـات و ارتبـاط، عـالوه بـر     به مدد توسعه روزافزون فناوريخوشبختانه

ها و ابزارهاي آموزشی در مبارزه با فساد، آموزش با سهولت بیشتري انجـام  توسعه روش

عنصر زمان و مکـان در بحـث آمـوزش دچـار      اندباعث شده هاي جدیدفناوري. شودمی

فضـاي   درتوان جلسات مختلـف آموزشـی را   امروزه می کهينحو بهتحول عمیقی شود؛ 



    گزارش پژوهشی/ 40  

دهندگان و افراد تحـت آمـوزش   موزشبه حضور آ ينیازآنکه بدون برگزار نمود مجازي 

  باشد؛در یک مکان واحد 

که آموزش نوین در مبارزه با فساد تنها زمانی موفق خواهـد بـود کـه    سرانجام این

دهد تجربه نشان می. هاي آموزشی برگزار شده انجام شودارزیابی دقیقی نسبت به دوره

ار نگیرد صرف حرکـت بـه   جامع قر یموردبررسهاي آموزشی بازخورد دوره کهیدرصورت

يتوانـد منجـر بـه کـاهش فسـاد اداري و حتـی ارتقـا       سازي آموزش نمـی سمت مدرن

  .  خصوص شودها در اینآگاهی
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