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Abstract 

The oil industry is the most important source of government revenue and acts a 

commanding power in the economy, and due to the strategic importance, high 

volume of transactions in the industry,
 
the concentration of revenue flows in 

one point, the complexity and natural monopolies in the industry, it is quite 

vulnerable against corruption. This research is aimed modeling and simulating 

the strategic problem of corruption in the oil industry to develop policies for 

controlling corruption in a twenty year horizon. To this end, using the system 

dynamics approach, the complexity variables of the corruption problem as to 

the oil industry system were identified in the form of feedback loops in 

accordance with Parsons' theory of systems. After initial simulation of the 

model, considering the existing situation, the development of anti-corruption 

strategies and policies in the oil industry has been addressed. Three strategies, 

including reducing the opportunities for corruption in the oil industry, reducing 

the demand for corruption in the oil industry, and increasing the capacity to 

fight corruption, as well as combined policies, were investigated. The results of 

the policy implementation for each strategy were analyzed, and a combination 

of three strategies was presented as the best anti-corruption policy in the oil 

industry of Iran. 
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 164-187 صفحات ،1398 پاییز ، 3 شماره ، 5 دوره عمومی، سیاستگذاری پژوهشی - علمی فصلنامه

  :سازی استراتژیک مبارزه با فساد در صنعت نفت ایرانمدل

  کاربردی از رویکرد پویایی سیستم

 مهرگان محمدرضا
 ، تهران، ایراناستاد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

 زادهمهناز حسین 
 ، تهران، ایراندانشگاه تهران استادیار مدیریت صنعتی

 1مرضیه صمدی فروشانی
 ، کیش، ایرانالملل کیش دانشگاه تهرانپردیس بین دانشجوی دکتری مدیریت تحقیق در عملیات

 

 (2/5/98تاریخ پذیرش:  - 18/1/98)تاریخ دریافت:  

 چکیده

ست و به دلیل اهمیّت راهبردی، حجم  ترین منبع درآمد دولت و قلّه فرماندهیصنعت نفت مهم صاد ا در اقت
 پذیرهای اقتصادی، تمرکز جریان درآمدها، پیچیدگی و انحصار طبیعی در مقابل فساد بسیار آسیبمعامالت، رانت

هدف  باسییازی اسییتراتژیک مسییئله فسییاد نظام صیینعت نفت سییازی و شییبیهدر این پژوهش به مدل .باشییدمی
ساله، ست  ساد در افق بی ستگذاری مبارزه با ف ست. سیا شده ا ستفاده از رویکرد پویایی  منظور،بدین پرداخته  با ا

ستم صنعت نفت،سی ساد نظام  سئله ف سونزمطابق با نظریه نظام ، متغیرهای پیچیدگی م صورت علّی در  های پار به 
سایی قالب حلقه شنا شبیه شدند.های بازخوردی  سعه پس از  ضعیت موجود، به تو سازی اولیه مدل با توجه به و

صت ستراتژی کاهش فر سه ا ساد در قالب  ستگذاری مبارزه با ف سیا ستراتژی و  صنعت نفت، کاهش  ا ساد نظام  ف
های ترکیبی پرداخته شد. در نتیجه فساد و نیز استراتژی تقاضای فساد نظام صنعت نفت و افزایش ظرفیت مبارزه با

 .کارهای پیشنهادی، ترکیبی از سه استراتژی به عنوان بهترین راهکار ارائه گردیدسازی راهشبیه

 
سازی استراتژیک، پویایی سیستم، های مبارزه با فساد، مدلفساد نظام صنعت نفت، سیاست واژگان کلیدی:

 رویکرد بازخوردی.
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 مقدمه

همّیت اصنعت نفت مهمترین منبع درآمد دولت و قلّه فرماندهی در اقتصاد است و به دلیل 
ارهای های اقتصادی، تمرکز جریان درآمدها، پیچیدگی و انحصراهبردی، حجم معامالت، رانت

اعی بدانیم، چنانچه مسئله فساد را یک پیچیدگی اجتم .باشدپذیر میطبیعی در مقابل فساد آسیب
ر یک دچون فساد های پیچیده اجتماعی هملش اصلی در پرداختن و مواجهه با مسائل سیستمچا

-یاستسچگونگی ساختاربندی مسئله و شناسایی رفتار سیستم در مواجهه با  صنعت استراتژیک،

-گیگیران برای درک و شناخت پیچیدهای اتخاذی است. هدف پویایی سیستم، کمک به تصمیم

ینان یابند از تناسب رفتار تصمیماتشان با اهداف اطم بتوانند با مداخله،های سیستم است تا 
(Moorcroft, 2015 .)برو خصوص جوامع درحال توسعه با سطوحی از انواع فساد رو همه جوامع به

واجهه آنان م، نحوه وجود دارد در فرآیند توسعه ی پیشرفتهسبب تمایز کشورها چها آنهستند، امّ
(. Transparency International, 2011ت )اس ایههای پیشگیرانه و مقابلسیاست اتخاذ و با پدیده فساد

ه عمومی مسئله فساد صنعت نفت همواره مورد توجه قرار داشته، زیرا آسیب ناشی از آن، بودج
ت صنایع بنا به نتایج ارزیابی سازمان شفافی اندازد.و نهایتاً رفاه عمومی را به خطر می

ی شرکت ملّشفافیت وضعیت شود مشاهده می 1ت و گاز(، همانطور که در جدول استخراجی)نف
 و شفافیت عامل اصلیجایی که عدمو از آنگزارش شده است  بحرانی (NIOC) نفت ایران

روند  بررسی وضعیت مسئله ضرورت یافته است. عالوه بر آنفساد صنعت نفت است، ساز زمینه
فت و ایران به گزارش سازمان شفافیت که با میزان دریادرصد شاخص شفافیت )ادراک فساد( 

 کشور 170پرداخت رشوه و اختالس در بین کارکنان دولت و کارگزاران سیاسی در حدود 
 ست.انشان داده شده  2شود و همچنین شاخص کنترل فساد بانک جهانی در جدول ارزیابی می

 شاخص شفافیت شرکت ملّی نفت ایران - 1جدول 

 شفافیت  

 پرداخت به دولت

 شفافیت

 عملیات سازمان 

 هایبرنامه

 م ارزه با فساد 

 صفر درصد 19 درصد 23 شرکت ملّی نفت ایران

 درصد 43 درصد 65 درصد 53 1های نفتی جهانمیانگین شرکت

 شاخص شفافیت و شاخص کنترل فساد در ایران - 2 جدول

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 سال

 29 27 27 25 28 27 22 18 23 25 27 شفافیت

                                                           
1 -  National Oil Companies (NOCs) & International Oil Companies (IOCs)  
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کنترل 

 فساد
38 34 24 20 17 20 23 27 31 31 25 

 131 130 136 144 133 120 146 168 141 131 105 رتبه

مبارزه با  کارهای بسیار زیادبرخالف راه که المللی حاکی از آن استهای بیننتایج گزارش
با استفاده  در این پژوهشقرار ندارد. بنابراین فساد مطرح شده، مسئله فساد در وضعیت مطلوبی 

های نظام مطابق با نظریه ، متغیرهای پیچیدگی مسئله فساد صنعت نفتاز نظریه پویایی سیستم
فساد که  یاستگذاری مبارزه بابا هدف س، شناسایی و مدل پویای فساد نظام صنعت نفت پارسونز

شتیبانی های اتخاذی را پسازی رفتار سیستم در مواجهه با سیاستنظم مدلسازی و قدرت شبیه
 طراحی گردیده است.  کند،

 فساد در صنعت نفت و گاز

را سوءاستفاده از اختیارات دولتی )قدرت  فساد 1المللبانک جهانی و سازمان شفافیت بین
فساد در بخش ثروتمند و قدرتمندی  دانند.منافع شخصی )خصوصی( میعمومی( برای کسب 

بلکه به کل اقتصاد وارد  نفتحکومت نه فقط در حوزه  مانند نفت، اثرات مخربی را به بدنه
کند و آثار کند. فساد این بخش مثل بیماری مسری به سرعت کل اقتصاد کشور را درگیر میمی

ی حکومت و زندگی های اقتصادی نیست، بلکه به شالودهجانبی مخرب آن فقط مشمول زیان
(. اغلب کشورهایی که دارای منابع طبیعی غنی Campos & Pradhan, 2007کند )مردم آسیب وارد می

باشند، ساختار مدیریت درآمد ناکارآمد نه تنها عوامل را از می 2جوییهستند، دچار پدیده رانت
های کند و کشمکشتماعی و نقش قوانین را نیز تضعیف میبخش تولید خارج، بلکه نهادهای اج

کند که موجب تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی وسیعی برای برخورداری از رانت منابع ایجاد می
(. Gylfason, 2002کنند )شود که از آن برای حفظ قدرت استفاده میهای خاص میدر دست گروه

جویانه گیری رفتارهای رانترانه دولتی سبب شکلگیاز طرفی فعالیت در چارچوب قوانین سخت
های خوار با دولتهای رانت(. تعامل شرکتBhattacharyya, 2010شود )و گسترش فساد می

 (.Bulte & Damania, 2008گردد )فاسد به سبب فقدان رقابت سیاسی و نبود دموکراسی، تقویت می
                به معنای فساد بیشتر نیست.  وماً تولید کننده نفت، ثروت نفتی لز هایدر تمام کشور

                           دهندرغم این، محققان رابطه خطی مثبت بین نفت و فساد را نشان میعلی
(Brollo, 2013; Vicente, 2010; Arezki, 2012 .)توسعه دارای منابع غنی با تعریف  کشورهای در حال

                                                           
1 - Www.Trancparency.org 
2 - Rent-Seeking 
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 (.Zhan, 2011کنند )مداران را مهیا میجویی سیاستقانونی، رانت ضعیف حقوق مالکیت و ساختار
جا که منابع طبیعی در اختیار دولت است، تولیدکنندگان در کشورهای با صنعت ملّی نفت، از آن

(. Rahmani and Golestani, 2009ی نزدیک با مقامات دولتی برای کسب رانت هستند )دنبال رابطهبه
جویی و فساد و مقامات سیاسی کشور به فساد دچار شدند به سرعت رانتکه رهبران  هنگامی

 گیرد.اقتصادی کل جامعه را فرا می

 گاز و ج ابیت فساد و های صنعت نفتویژگی

 لهجانبه عملکرد دولت است. سیر مداخ: نفت پشتیبان همهاهمیت راه ردی صنعت نفت-1
تم های نفتی خدولت از مالکیت منابع شروع و به کنترل ساختار و نظارت بر تاسیس شرکت

ظرفیت معامالتی صنعت -2 کند.شود. مداخالت دولت در صنعت فرصت فساد فراهم میمی
ری در بخش گذاوپنج سال آینده سه تریلیون دالر سرمایهالمللی در بیستآژانس انرژی بیننفت: 

           باشد.حجم ثروت نفت، وسوسه جدّی برای انحراف میخمین زده است. نفت و گاز را ت
صنعت نفت از لحاظ فنی و ساختاری، قوانین و حقوق تجارت و  پیچیدگی صنعت نفت:-3

سازی، زینههباشد. به دلیل حسابرسی مالی بسیار دشوار و تخصصی، های مالی، پیچیده میبرنامه
 ت نفت:انحصار ط یعی صنع-4شود. ساد مالی به وفور مشاهده میفرار مالیاتی، پولشویی و ف

ها، کنترل رگاهها و بندونقل و خطوط لوله، پایانههایی مانند حملدر سایه انحصار دولت در حوزه
جریان  تمرکز-5کند. ایجاد می هایی برای سوءاستفادهو نظارت انحصاری وجود دارد و فرصت

د است گویی دولت به مردم محدوشود و پاسخمت دولت روانه میدرآمدهای نفتی به سدرآمد: 
(McPherson, 2007.) 

 پیشینه پژوهش

عوامل بروز  -1سازی پویایی سیستم فساد صنعت نفت در سه بخش: پیشینه پژوهش مدل
 گردد.یمدلسازی پویایی سیستم بررسی م -3فساد صنعت نفت و  -2کارهای مبارزه فساد و راه

ابط بین روبررسی علل و عوامل بروز فساد و های اخیر تحقیقات بیشتر در زمینه در دهه -1
 ,Kaufmann, 2005; Rose-Ackerma, 1999; Johnston, 1998; Azimi, 2012; Tavakoli)اند تاکید داشتهعوامل 

رهای کاهای مجلس در پژوهشی، علل و عوامل بروز فساد، پیامدها و راهمرکز پژوهش(.  2012
 (.The Parliment Research Center, 2018رزه را به تفصیل مورد بررسی قرار داده است )مبا
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در زمینه فساد صنعت نفت بیشتر اثرات درآمد نفت بر فساد اقتصادی و تأیید و رد عوامل  -2 
های کاربردی و پژوهشاست های کالن اقتصادی مورد توجه و برآورد رابطه درآمد با شاخص

 شود.کار عملی مبارزه فساد گردد، کمتر دیده میارائه راهکه منجر به 
ادامه  باشند. درها محدود میهای پویای مبارزه با فساد نیز مدلسازیدر زمینه مدل -3

 گردد.های پویای سیستمی فساد اشاره میو مدلکاربردی فساد صنعت نفت  هایپژوهش

 یا فسادهای فساد صنعت نفت و مدلسازی پوپژوهش - 3 جدول

 مؤلف/سال عنوان پژوهش

 Dadgar & Nazari, 2012 اثر درآمدهای نفتی بر فساد اقتصادی ایران

رصد رشوه و د 43تا  15درآمد نفت موجب افزایش  ییک درصدبصورت افزایش رابطه بین درآمد نفت و فساد اقتصادی 

 تخمین زده شده است.اختالس و جعل اسناد 

 Ezzati Morteza et al, 2016 اقتصادی در ایران بلندمدت درآمدهای نفتی بر فسادمدت و  اثرات کوتاه

موجب  بیعیطفراوانی منابع  شود.فساد اقتصادی سرانه می یدرصد 0.29درآمدهای نفتی، باعث افزایش  یک درصد افزایش

 است.جویی است که عامل تعیین سطح فساد رانت فرصت

 Rahmani 2016 ایران و کشورهای اوپک ی بر فساد:های اقتصاداثر ترکیب فعالیت

افزوده  ارزش افزایش که بانشان داد افزوده خدمات افزوده صنعت و ارزشکراسی، رانت نفتی، ارزشوفساد، دماثر ترکیب 

 یابد.میافزوده بخش خدمات فساد افزایش  بخش صنعت، فساد کاهش و با افزایش ارزش

 Falahi et al. 2014 کشورهای اوپک رانت منابع طبیعی و فساد در

دارند رانت نفت  نتایج داللت.برآورد شده است متغیرهای درآمد سرانه، دمکراسی و درجه باز بودن اقتصادو  یرانت نفت اثر

 .با فساد بیشتر ارتباط دارد

 Shahiki Tash and کرابطه مالکیت منابع زیرزمینی و افزایش سطح فساد در کشورهای نفتی اوپ

Majidzadeh Badrabadi, 

2015 
 ارد.دی منفی وجود میان متغیر منابع نفتی، کارآمدی دولت، حاکمیت قانون و تولید ناخالص و فساد رابطه

 Arezki, 2012 اثر رانت نفت بر فساد و ثبات دولتی در کشورهای صادرکننده نفت

 کند.میافزایش در رانت نفتی به طور معناداری فساد را افزایش و حقوق سیاسی را تضعیف 

  DONWA et al. 2015 فساد در صنعت نفت و گاز نیجریه

دلیل وابستگی اقتصاد  فساد در نیجریه تأثیر مهمی بر رشد اقتصادی دارد و از اکتشاف تا پاالیش و بازاریابی وجود دارد و به

 دهد.های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تحت تأثیر قرار میفساد نفتی همه بخشبه نفت، 

 Esmikhani and Haghigi توسعه مدل پویا برای تحلیل فساد اداری در ایران
Rad, 2016 

ان تولید ناخالص دمکراتیک، کاهش تورم و افزایش میز ، با کاهش نابرابری درآمدی، افزایش پاسخگوییی مدلهامطابق یافته

 گردد.میرتبه فساد بهبود و با افزایش نظم و قانون و ثبات حاکمیت، فساد کنترل 
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 Amanullah et al. 2013 مدل جامع فساد با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

 .های کنترل فساد ارائه شده استهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی سیاستدر این مدل با توجه به جنبه

 ,.Soto-Torres, M. d ها برای مطالعه تاثیر رشوه بر رشد اقتصادیمدل پویایی سیستم
Fernandez & Pedro. (2007 

ر دهایی در این مدل تفاوت حقوق بخش دولتی و خصوصی، دلیل فساد بخش دولتی در نظر گرفته شده است و سیاست

 ارائه شده است. این زمینه

 روش شناسی پژوهش

ریزان جهت به هدف کمک به مدیران و برنامه 1در این پژوهش از رویکرد پویاشناسی سیستم
رفتار سیستم در مواجهه با تصمیمات سازمانی استفاده شده است تا  درک و شناخت پیچیدگی

شناسی پویایی سیستم بتوانند از تناسب رفتار سیستم در آینده با مقاصدشان اطمینان یابند. روش
های گیرد: گام اول: شناسایی و تعریف مسئله، گام دوم: شناسایی فرضیههای زیر را دربرمیگام

سازی و اعتبارسنجی مدل، گام و نمودار جریان، گام چهارم: شبیه 2ر علّیپویا، گام سوم: نمودا
سازی راه حل مناسب. مشارکت کنندگان از پنجم: تعریف سناریوهای مختلف، انتخاب و پیاده

میان واحدهای درگیران مسئله مبارزه با فساد بر اساس هرم ساختار وظیفه سازمانی وزارت نفت 
 دهد.کنندگان را ارائه میمشخصات مشارکت 4ردید. جدول به صورت هدفمند انتخاب گ

 کنندگان پژوهش منتخب از صنعت نفت ایرانمشخصات مشارکت - 4جدول 
 حوزه سازمانی سابقه )سال( دانش تخصصی سطح تحصیالت ردیف

 ریزی راهبردیبرنامه 30< مهندسی نفت دکتری 1

 مجامعحسابرسی و امور  30< حسابداری کارشناسی ارشد 2

 انسانیتوسعه مدیریت و سرمایه 20< مدیریت منابع انسانی دکتری 3

 بازرسی و پاسخگویی به شکایات 20< مهندسی شیمی کارشاسی ارشد 4

 بازرسی و پاسخگویی به شکایات 20< اقتصاد انرژی دکتری 5

 امور مسئولیت اجتماعی 20< مدیریت صنعتی دکتری 6

 نظارت بر منابع هیدروکربوری 20< مهندسی نفت کارشناسی ارشد 7

 انسانیتوسعه مدیریت و سرمایه 10< آینده پژوهی دکتری 8

 انسانیتوسعه مدیریت و سرمایه 10< فناوری اطالعات کارشناسی ارشد 9

 امور حقوقی و قراردادهای نفتی 10< حقوق کارشناسی ارشد 10

                                                           
1 - System Dynamics (SD) 
2 - Causal Diagrams 
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 مدلسازی پویایی سیستم فساد نظام صنعت نفت ایران

  های مدلشناسایی زیرسیستم

های ساختار نظام صنعت نفت در نظر بگیریم، یاگر فساد صنعت نفت را یکی از کژکارکرد
داشته باشد تا بتواند  چهارکارکرد ساختاری باید نظام اجتماعیهای پارسونز، بر مبنای نظریه نظام

ظام با محیط و برآوردن نیازهای کارکرد تطبیق ن؛ اقتصادی نظام نظم پایدار و توازن را حفظ کند.
؛ نظام حقوقی، گران و منابعکارکرد دستیابی هدف از طریق بسیج کنش ؛نظام سیاسی، مادی

کارکرد حفظ  ؛نظام فرهنگی، هاروابط میان آنو تنظیم کارکرد یکپارچگی عناصر سازنده جامعه 
ر زیر سیستم با توجه به ها. در این پژوهش، کلیه علل و عوامل بروز فساد در چهاالگو ارزش

ها در تعامل و های صنعت نفت و نظر خبرگان شناسایی گردید. اجزای این زیر سیستمویژگی
کنش با یکدیگرند که حاصل بر هم کنش اجزای منجر به ایجاد فرصت و تقاضای فساد در 

د. گردگردد. حاصل ترکیب فرصت و تقاضای فساد منجر به بروز فساد در صنعت میصنعت می
های نظام صنعت نفت ایجاد خواهد کرد و موجبات فساد کنش منفی در هر یک از زیر سیستم
 بخشد.کژکارکردی نظام صنعت نفت را شدت می

 .های مسئله فساد صنعت نفتزیرسیستم - 3شکل

 های علّی نمودار علّت و معلولیساخت حلقه

های معتبر در و با الهام از نظریههای پویا، بر اساس این فرضیات پس از فرموله کردن فرضیه
ها به حوزه مبانی نظری مسئله، روابط بین متغیرهای هر زیرسیستم با هم و با دیگر زیرسیستم
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صورت عّلت و معلولی و ارتباط جریان اطالعات در قالب نمودارهای علّت و معلولی که متشکل 
ت. این نمودارها برای نمایش های بازخور مثبت و منفی هستند، نمایش داده شده اساز حلقه

مدلسازی، نقش  های متقابل و فرآیندهای بازخور مناسب بوده و در شروع یک پروژهوابستگی
های ذهنی دارند. نمودار علّت و معلول مسئله فساد صنعت نفت در شکل مؤثری را در ارایه مدل

ساختار هرم وظیفه های تاثیرگذار بر حسب گردد. عالوه بر آن نقش سازمانمشاهده می 4
 سازمانی در صنعت نفت نیز نشان داده شده است.

 
  رابطه عللی عوامل اقتصادی  رابطه عللی عوامل سیاسی و ساختاری

  رابطه عللی عوامل حقوقی و قضایی  رابطه عللی عوامل فرهنگی و اجتماعی

  ی تاثیرگذار (هاجریان اطالعات)نقش سازمان

 .علت و معلولی فساد نظام اداری صنعت نفتنمودار  - 4شکل 
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 اند:های علت و معلولی مدل معرفی شدهترین حلقهدر ادامه برخی از مهم
های مبارزه گردد با افزایش فساد صنعت نفت درخواستمشاهده می 5همانطور که در شکل 

یابد، بازرسی افزایش میهای ضدفساد، نظارت و با فساد افزایش یافته و در پی آن مطابق برنامه
ها های فساد کشف و موجبات کاهش فرصتبا افزایش نظارت و بازرسی در یک رابطه، فرصت

(. در رابطه دیگر با افزایش B1کننده یابد )حلقه متعادلگردد و در نتیجه فساد کاهش میفراهم می
کارمندان نیز در معرض  یابد و بنابراین بازرس و یا دیگرها  تقاضای فساد افزایش میبازرسی

چه درآمدهای حاصل از فروش از طرفی، چنان(. R1فساد قرار خواهند گرفت )حلقه تشدیدکننده 
یابد و نفت افزایش یابد فرصت و تقاضای فساد افزایش یافته و فساد صنعت نفت افزایش می

ورت شود. اگرچه این کاهش درآمد به صموجب کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت می
(، موجب کاهش B2کننده ای موجب کاهش فساد نیز خواهد شد )حلقه متعادلمتعادل کننده

گردد و در پی این کاهش با افزایش فقر عمومی تقاضای بودجه دولت و خدمات دولتی نیز می
گردد و کاهش درآمدهای فساد افزایش یافته و موجبات افزایش فساد صنعت نفت فراهم می

 (.R2یابد )حلقه تشدیدکننده ت به صورت تشدید کننده ادامه میحاصل از فروش نف

 

 .های علت و معلولی فساد نظام اداری صنعت نفتحلقه - 5شکل 

های های مبارزه و افزایش برنامهبا افزایش فساد صنعت نفت و افزایش شکایات و درخواست
درونی و کاهش تقاضا فساد ضد فساد از یک سو با افزایش آموزش پیشگیرانه موجبات کنترل 

( و از سوی دیگر نیز با افزایش B3کننده گردد )حلقه متعادلو فساد صنعت نفت فراهم می
(. R3یابد )حلقه تشدیدکننده نظارت و بازرسی، تقاضای فساد و فساد صنعت نفت افزایش می

چه بد. چنانیاهمچنین، با افزایش بازرسی و آموزش بازرسین، افشا و کشف فساد افزایش می
این افزایش موجب افزایش مجازات متخلفین گردد تقاضای فساد و فساد صنعت نفت کاهش 

( و با چشم پوشی و تساهل و تسامح در خصوص فساد و کاهش B4کننده یابد )حلقه متعادلمی
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های رسیدگی به تخلفات و دستگاه قضایی، تقاضای فساد افزایش خواهد یافت کارآمدی هیأت
شود با افزایش فساد صنعت نفت از مشاهده می 6چه در شکل (. چنانR4شدیدکننده )حلقه ت

یابد و میزان پاسخگویی وزارت نفت و نیز اعتماد عمومی کاسته و کارآمدی حاکمیت کاهش می
ی، المللبینی هاگردد که این بی ثباتی سیاسی و نیز تحریمموجبات عدم ثبات سیاسی فراهم می

دهد و سطح تولید و المللی را کاهش میری را افزایش و جذب سرمایه بینگذاریسک سرمایه
وری صنعت نفت نیز کاهش یافته و متاثر از آن میزان صادرات و درآمدهای حاصل از میزان بهره

یابد و با کاهش فرصت و تقاضا، فساد صنعت نفت به صورت متعادل فروش نفت نیز کاهش می
و کاهش (. از طرف دیگر، با کاهش درآمدهای نفتی B5کننده متعادلیابد )حلقه کننده کاهش می

بودجه و خدمات دولتی و افزایش فقر موجبات افزایش تقاضای فساد و فساد صنعت نفت به 
( و از سوی دیگر با کاهش یارانه R5یابد )حلقه تشدیدکننده صورت تشدید کننده افزایش می

 (.B6کننده گردد )حلقه متعادلت نیز کاسته میسوخت از میزان قاچاق و فساد صنعت نف

 .های علت و معلولی فساد نظام اداری صنعت نفتحلقه - 6شکل 

یابد و کاهش همچنین با افزایش فساد صنعت نفت، پاسخگویی وزارت نفت کاهش می
شفافیت نظام صنعت نفت را موجب خواهد شد و این عدم شفافیت از انتشار و گردش آزاد 

آورد و با افزایش فرصت فساد تقاضای کاسته و موجبات فرصت فساد را فراهم میاطالعات 
از سوی دیگر عدم شفافیت  (.R6یابد)حلقه تشدیدکننده فساد و فساد صنعت نفت افزایش می

نظام صنعت نفت موجب کاهش کارآمدی نظام مدیریت و ارزیابی عملکرد و در نتیجه کاهش 
کاهش شایسته ساالری، انتصابات نامناسب و افزایش تبعیل و  شود و در پیساالری میشایسته

 (.R7عدالتی زمینه ساز افزایش فساد خواهد گردید )حلقه تشدیدکننده بی
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 جریان-ساخت مدل حالت

-یجریان روندهای متغیرها در طول زمان مورد توجه قرار م-به منظور ساخت مدل حالت
ورت ریاضی صقوانین موجود ارتباط بین متغیرها به  گیرند و با توجه به این روندها و بر اساس

ار علت و های شناسایی شده در نمودجریان از پویای –شوند. متغیرهای مدل حالت فرموله می
 دهد. جریان مسئله را نشان می –مدل حالت   7کنند. شکل معلولی پیروی می

 .جریان فساد نظام صنعت نفت-مدل حالت - 7شکل 

میزان رانتیر بودن صنعت با توجه به برآورد مطالعات بررسی شده، رانت حاصل در این مدل 
درصد میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت در نظر  40از درآمدهای نفتی به طور میانگین 

گرفته شده است. همچنین میزان تقاضای فساد و فرصت فساد صنعت نفت در سال پایه برابر 
معرفی  5تغیرها و معادله به کار رفته در مدل در جدول فرض شده است. در ادامه برخی م

 گردد.می
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 برخی معادالت و روابط ریاضی مدل جریان فساد نظام صنعت نفت    - 5 جدول

 متغیر گیریواحد اندازه معادله و روابط ریاضی حاکم بر مدل جریان

زایش اف - تغییر بودجه از درآمدنفتی-منابع مالی نفت -صندوق توسعه ملّی 

 INTEGدرآمد( 

توسعه مناطق  -+ )کاهش درآمد  درآمد حاصل از فروش نفت در سال مبنا

 -نفتخیز 

Million 

Dollar 

درآمد حاصل 

از فروش 

 نفت

سطح تولید  -صادرات  -ی تولید نفت در سال مبنا+ )مصرف داخلیهاذخیره

 INTEG نفت(
Million 

Dollar 
 تولید نفت

ه از تغییر درآمد دولت از مالیات+تغییر در بودج-اجتماعی)خدمات رفاهی و 

 درآمدهای دولت در سال مبنا + INTEGدرآمدنفتی(
Million Rial 

درآمدهای 

 دولت

تغییر در منابع مالی صنعت -هزینه استخراج و تولید-حقوق کارکنان

 INTEGنفت(

 -هبودجه مبارز-منابع مالی صنعت نفت در سال مبنا + )توسعه تکنولوژی

Million Rial 
 منابع مالی

 صنعت نفت

بودجه تخصیص یافته از صندوق توسعه ملّی+توسعه تکنولوژی استخراج و 

 INTEGتولید(

 وژی+المللی توسعه تکنولگذاری بینسرمایه -)منابع مالی توسعه تکنولوژی

 منابع مالی توسعه تکنولوژی صنعت نفت در سال مبنا+

Million 

Dollar 

منابع مالی 

توسعه 

 تکنولوژی

عه تغییر در صندوق توس -تخصیص از صندوق توسعه ملّی به توسعه تکنولوژی

 -صندوق توسعه ملّی در سال مبنا+ )توسعه کشور INTEG ملّی(
Million Rial 

صندوق 

 توسعه ملّی

 INTEGفساد صنعت نفت( افزایش فرصت-فساد صنعت نفت )کاهش فرصت

 مبنا + های فساد صنعت نفت در سالفرصت

Million 

Dollar 
 فرصت فساد

 صنعت نفت

تقاضای فساد صنعت نفت در سال مبنا + )تغییر در تقاضای فساد صنعت 

 INTEGنفت(

Million 

Dollar 
 تقاضای فساد

اد صنعت ظرفیت مبارزه با فساد در سال مبنا + )تغییر در ظرفیت مبارزه با فس

 INTEGنفت(
Percent 

ظرفیت مبارزه 

 با فساد

MIN) های فساد صنعت نفتفرصت ,تقاضای فساد صنعت نفت ( Million 

Dollar 
فساد صنعت 

 نفت

 Million صنعت( میزان رانتیر بودن ×(1))تغییرات رانت در صنعت نفت+ ×افزایش درآمد 

Dollar / year 
افزایش 

 فرصت فساد

 تصدیگری دولت) + (از تغییر رانت سازیسهم خصوصی × سازیهخصوصی(

سهم  ×شفافیت نظام صنعت نفت)-(سهم تصدیگری دولت از تغییر رانت ×

گردش  وسهم انتشار ×انتشار و گردش آزاد اطالعات ) - (شفافیت از تغییر رانت

 ) اطالعات از تغییر رانت

Percent 

تغییرات رانت 

در صنعت 

 نفت
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-شایسته پذیری+تاثیر حاکمیت قانون+تاثیر ظرفیت مبارزه +تاثیر)تاثیر رقابت

 فساد فرصت ×ساالری+تاثیر شفافیت نظام صنعت نفت(
Million 

Dollar / year 
کاهش 

 فرصت فساد

  نسبت تغییر تقاضا به فرصت فساد × نرخ تغییر تقاضا  × تقاضای فساد(

 )ضریب تغییر × های فساد صنعت نفت(فرصت+)
Million 

Dollar / year 
تغییر در 

 تقاضای فساد

SMOOTH ((IF THEN ELSE)) فرصت /تقاضای فساد صنعت نفت

فرصت فساد /تقاضای فساد صنعت نفت) × (1-) ,1=<(فساد صنعت نفت

)زمان ,)) فرصت فساد صنعت نفت/تقاضای فساد صنعت نفت ,  (صنعت نفت

 درک فساد

Dmnl 

نسبت تغییر 

تقاضا به 

 فرصت فساد

SMOOTH )سهم نسبت × هانسبت مجازات به شکایات و درخواست 

  )زمان درک مجازات متخلفین ,مجازات به شکایات در تغییر تقاضای فساد
1/year 

تاثیر مجازات 

بر تقاضای 

 فساد

IF THEN ELSE )ظرفیت مبارزه ) =<شکایات و درخواست مبارزه با فساد

 )شکایات و درخواست مبارزه با فساد ,ظرفیت مبارزه با فساد ,(با فساد
Percent 

رسیدگی به 

تخلفات و 

 کشف فساد

 Percent/year شفافیت سیاسی و ساختاری صنعت نفت + شفافیت مالی صنعت نفت
شفافیت 

 صنعت نفت

 Percent/year مستندسازی فرآیندهای سازمانی(×0.42(+)0.95×)استانداردسازی
شفافیت 

 ساختاری

 ×-0.08موفقیت کنترل فساد(+) ×-0.05ی(+)المللبینی هاشدت تحریم×1.06)

 ثبات سیاسی(
Percent/year 

ریسک 

سرمایه 

 گذاری

 Percent/year ) تصدیگری دولت×0.02) - (مدیریت و ارزیابی عملکرد×0.5(
شایسته 

 ساالری

 Percent/year کیفیت قانون و مقررات(×2.2(+)0.175×)موفقیت در کنترل فساد
حاکمیت 

 قانون

 سازی و اعتبارسنجی مدلشبیه

ساله صورت گرفته  20در افق زمانی  VENSIM DSS 6.4Eسازی با استفاده از نرم افزار شبیه
برای ارزیابی  1394الی  1390ی سری زمانی هاباشد و از دادهمی 1390است. سال مبنا در مدل 

های سازمانی آوری اطالعات سری زمانی شاخصاعتبار رفتاری مدل استفاده شده است. جمع
استناد نتایج ارزیابی عملکرد وزارت نفت در سامانه مدیریت عملکرد ریاست صنعت نفت به 

      المللی اوپک در خصوص میزان درآمدهای نفتی ایران وجمهوری و نیز اطالعات بین
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المللی شفافیت های سالیانه بانک جهانی و سازمان بینهای حکمرانی به استناد گزارششاخص
های مرکز آمار ایران و خدمات اجتماعی به با توجه به گزارش صنایع استخراجی و میزان تورم

باشد و نیز کارآمدی نظام قضایی به استناد گزارش سازمان استناد گزارش بودجه کل کشور می
ها وجود نداشت و عدالت جهانی در نظر گرفته شده است. متغیرهایی که سری زمانی برای آن

  گیریهای تصمیمر خبرگان صنعت با بکارگیری تکنیکهای کیفی با استفاده از نظنیز متغیر
های برازندگی، آزمون سازگاری ابعاد، سازی گردیده است. اعتبارسنجی مدل شامل آزمونکمی

آزمون شرایط حدی، آزمون تایید پارامتری، آزمون حساسیت پارامتری، آزمون کفایت مرز، آزمون 
نجام شد و از نظر رفتاری نیز رفتار متغیرهای مدل بازتولید رفتار، آزمون خطای انتگرال گیری ا

 دهد.زمون رفتاری دو متغیر را نشان مینتایج آ 6مورد تایید خبرگان قرار گرفت. جدول 

 ن)درصد در سال(آزمون اعتبار رفتاری متغیر درآمد نفت)میلیون دالر( و متغیر حاکمیت قانو - 6 جدول
 2014 2013 2012 2011 درآمد نفت

 

 2014 2013 2012 2011 قانون حاکمیت

 28.8 30 31.6 30.6 رفتار مرجع 90660 93300 68000 118000 رفتار مرجع

 27.7 27.7 29.9 29.9 سازیشبیه 87640 90670 67820 113000 سازیشبیه

=RMSPE0.027 =RMSPE0.04 

 سیاست  سازیپیاده، انتخاب و توسعه استراتژی

راهکارهای  حساسیت مدل بر روی متغیرهای برون زا و نیز به استنادبا توجه به نتایج تحلیل 
نعت نفت صهای مبارزه با فساد صنعت نفت با استفاده از نظر خبرگان مبارزه با فساد، سیاست
عمال هر انفعان درگیر مسئله در سه استراتژی شناسایی گردید. سپس با در طول مصاحبه با ذی

ت مونت ر برون زا در مدل، با استفاده از نتایج تحلیل حساسیبه صورت متغی هایک از سیاست
های کارلو، حساسیت مدل نسبت به تغییر اعمال شده بر روی متغیرهای هدف مدل شامل فرصت

فساد صنعت نفت، تقاضای فساد صنعت نفت و فساد نظام صنعت نفت سنجیده شد و بدین 
بت به ه رفتار مدل و متغیرهای هدف نسترتیب نقاط اهرمی تصمیم در مدل یعنی متغیرهایی ک

یل حساسیت ها حساس است، شناسایی گردید. دامنه تغییرات با استفاده از بازه تحلتغییرات آن
ت نفت مشخص سازی تغییرات در سازمان با استفاده از نظر خبرگان صنعو نیز امکان پذیری پیاده

یش ای شناسایی شده مانند افزاهشود برخی سیاستمشاهده می 7گردید. چنانچه در جدول 
عداد همیاران تالمللی موفق مبارزه با فساد و نیز افزایش شدت مجازات، استفاده از تجربیات بین

 هد.دتغییرات اعمال شده در مدل را نشان می 8بازرس نیز به مدل اضافه شده است. جدول 
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 های شناسایی شده کنترل فساد نظام صنعت نفت    ها و سیاستیاستراتژ - 7 جدول

 استراتژی

ی فساد نظام هاکاهش فرصت

 صنعت نفت

 افزایش کیفیت قانون و مقررات صنعت نفت - 1سیاست 

 افزایش نظام شایسته ساالری صنعت نفت - 2سیاست 

 سازی صنعت نفتافزایش خصوصی - 3سیاست 

 نفتافزایش رقابت پذیری صنعت  - 4سیاست 

 کاهش تصدیگری دولت در ساختار صنعت نفت - 5سیاست 

 هوشمندسازی فرآیندهای سازمانی صنعت نفت - 6سیاست 

 استانداردسازی فرآیندهای سازمانی صنعت نفت - 7سیاست 

 استانداردسازی شفافیت عملکرد مالی صنعت نفت - 8سیاست 

 استراتژی

کاهش تقاضای فساد نظام 

 صنعت نفت

 

 افزایش آموزش پیشگیرانه - 1سیاست 

 افزایش نرخ افزایش حقوق سالیانه - 2سیاست 

 های پرداختی کارکنانکاهش تبعیل - 3سیاست 

 ی رسیدگی به تخلفات اداریهاافزایش کارآمدی هیأت - 4سیاست 

 افزایش شدت مجازات متخلفین - 5سیاست 

 استراتژی

افزایش ظرفیت م ارزه با فساد 

 صنعت نفت

 افزایش بودجه مبارزه با فساد - 1سیاست 

 افزایش حمایت از افشاگران - 2سیاست 

 المللی موفق مبارزه با فساداستفاده از تجربیات بین - 3سیاست 

 افزایش همیاران بازرس - 4سیاست 

 تغییرات اعمالی بر روی مدل کنترل فساد نظام صنعت نفت - 8 جدول
 ی فساد نظام صنعت نفتهای اعمالی استراتژی کاهش فرصتهاسیاست تحتتغییرات مدل 

 درصدی تصدیگری دولت 3کاهش  درصدی هوشمندسازی فرآیندها 20افزایش 

 درصدی شایسته ساالری 20افزایش  درصدی رقابت پذیری خدمات سازمان 20افزایش 

 درصدی کیفیت مقررات 50افزایش  درصدی سالیانه استانداردسازی فرآیندها 5افزایش 

 درصدی شفافیت مالی 50افزایش  سازیدرصدی سالیانه خصوصی 5افزایش 

 ی اعمالی استراتژی کاهش تقاضای فساد نظام صنعت نفتهاتغییرات مدل تحت سیاست

 برایری شدت مجازات متخلفین 2افزایش  درصدی سالیانه تبعیل پرداختی کارکنان 10کاهش 

 برایری آموزش پیشگیرانه 2افزایش  افزایش حقوق سالیانه درصدی نرخ 17افزایش 

 ی رسیدگی به تخلفات اداریهادرصدی کارآمدی هیأت 20افزایش 

 ی اعمالی استراتژی افزایش ظرفیت م ارزه با فساد صنعت نفتهاتغییرات مدل تحت سیاست

 فساد برابری بودجه مبارزه با 4افزایش  درصدی حمایت از افشاگران 50افزایش 

 برابری تعداد همیاران بازرس 4افزایش  ادالمللی مبارزه  با فسدرصدی از تجربیات بین 30استفاده 
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 های فساد صنعت نفتاستراتژی کاهش فرصت

شود با اعمال تغییرات سیاست کاهش فرصت فساد مشاهده می 8طور که در شکل همان
و کاهش متغیر هدف فساد صنعت نفت (A) های فساد صنعت نفت شاهد کاهش متغیر فرصت

(B)  هستیم. در واقع با افزایش روند استانداردسازی و هوشمندسازی فرآیندهای سازمان، شفافیت
ساختاری صنعت نفت را بهبود بخشیدیم و نیز با افزایش شفافیت عملکرد مالی، منجر به افزایش 

گری طرفی با کاهش تصدیگردد. از های فساد میشفافیت نظام صنعت نفت و کاهش فرصت
سازی و رقابتی کردن خدمات صنعت و افزایش دولت در صنعت و افزایش خصوصی

گردد. های صنعت نفت میهوشمندسازی و انتشار اطالعات درآمدی، منجر به کاهش میزان رانت
ر پذیکوشد تا با تغییرات امکانگیرد و میهای فساد را مورد هدف قرار میاین استراتژی فرصت

ها، وضعیت فساد را بهبود بخشد. میزان تغییرات امکان پذیر از نظر سازمانی با کاهش این فرصت

ریزان صنعت در هر یک از گیرندگان و برنامههای سازمانی و نظر تصمیمبا استفاده از بررسی
 ها منظور گردیده شده است.سیاست

                                                                     (B) (A) 

 .های فساداستراتژی کاهش فرصت - (B)و فساد صنعت نفت  (A)های فساد فرصت – 8شکل

 استراتژی کاهش تقاضای فساد صنعت نفت

 دهد.می های این استراتژی میزان تقاضای فساد را مورد هدف کاهش قراراعمال سیاست

شود با افزایش میزان نرخ افزایش حقوق سالیانه کارکنان و مشاهده می 9طور که در شکل همان
های های پرداختی کارکنان و افزایش آموزشها و نیز با کاهش تبعیلبهبود وضعیت معیشتی آن

های گردد و همچنین با افزایش کارآمدی هیأتپیشگیرانه که منجر به کنترل درونی افراد می
های کشف شده و افزایش شدت رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص تساهل و تسامح فساد

جا که فساد  یابد ولی از آنکاهش می (A)مجازات برای تخلفات و فساد میزان تقاضای فساد 
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به تنهایی در خروجی  هاباشد اعمال این سیاستصنعت نفت ترکیبی از میزان فرصت و تقاضا می
 اند.ای ایجاد نکردهبهبود عمده (B)د میزان فسا

(B)                                                                   (A)     

 .استراتژی کاهش تقاضای فساد – (B)و فساد صنعت نفت  (A)تقاضای فساد صنعت نفت  - 9 شکل

 استراتژی افزایش ظرفیت مبارزه با فساد 

نشان  8اعمال شده افزایش ظرفیت مبارزه با فساد در صنعت نفت در شکل نتایج تغییرات 
شود تغییرات اندکی در تقاضای فساد نظام صنعت طور که مشاهده می داده شده است. همان

 (D)و متغیر هدف فساد نظام صنعت نفت  (C)های فساد نظام صنعت نفت و فرصت (B)نفت 
های بازرسی و نظارت و از آن است که افزایش ظرفیت واقع گردید. نتایج این استراتژی حاکی

توانند به تنهایی کارساز باشند و در واقع اثرات بازخوردی در قوانین حمایتی از افشاگران نمی
چه گردد. چنانموقعیت تصمیم افزایش ظرفیت مبارزه به تنهایی، مانع از کاهش میزان فساد می

گردد، ا بازرسی بیشتر که منجر به افزایش تقاضای فساد میاین اثر بازخوردی در مدل در ارتباط ب
 لحاظ شده است.

(B)                                                                   (A)     
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(C) 

(C)                                                                   (D)   

و فساد نظام  (C)ی فسادهافرصت ،(B)تقاضای فساد ،(A)فسادنمودار ظرفیت مبارزه با  - 8شکل 

 .استراتژی افزایش ظرفیت مبارزه با فساد - (D)صنعت نفت

 های ترکیبی و انتخاب بهترین استراتژی طراحی استراتژی

استراتژی های دو استراتژی به طور همزمان و نیز چهار استراتژی ترکیبی شامل اعمال سیاست
ترکیبی کلی که شامل تغییرات اعمالی هر سه استراتژی در نظر گرفته شد. در مقایسه کلیه 

ها، استراتژی ترکیبی کلی به عنوان بهترین استراتژی کاهش فساد نظام صنعت نفت استراتژی
 باشد. می

  

 استراتژی ترکیبی کلی  – (C)فساد صنعت نفت  و (B) ، تقاضای فساد(A) نمودار فرصت فساد - 9شکل 

های سه استراتژی نشان داده شده است، چنانچه ترکیبی از سیاست 9همانطور که در شکل 
را در مدل اعمال کنیم، نمودار فساد در صنعت نفت به صورت چشمگیری تحت کنترل قرار 

(A) (B) 
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های فساد صنعت نفت های کاهش فرصت فساد، در نمودار فرصتخواهد گرفت. مطابق سیاست
(A) ای مسئله است گردد. کاهش فرصت فساد، راهکار ریشهسیر نزولی این روند مشاهده می

باشد. عالوه ولی کاهش و از بین بردن و اصالحات ساختاری نظام صنعت نفت نیازمند زمان می
گردد اگرچه با اعمال این مشاهده می (B)های اعمالی کاهش تقاضای فساد بر آن مطابق سیاست

ای عمل کند. تواند به عنوان راهکار ریشهیابد ولی نمیتقاضا فساد به شدت کاهش میها سیاست
جا گیرد. از آنشود پس از سال دهم تقاضا روند صعودی خود را از سر میچه مشاهده میچنان

که فساد، اشتراک حاصل از فرصت و تقاضای فساد در نظر گرفته شده است همانطور که در 
های کاهش تقاضا میزان فساد شود در ابتدا اثر سیاستمشاهده می (C)نفت  نمودار فساد صنعت

را کنترل خواهد کرد و این به مثابه تأخیر و ایجاد زمان برای نظام صنعت نفت خواهد بود تا با 
ای از بین ببرد، چنانچه  های فساد را به صورت ریشههای اصالح ساختاری فرصتاعمال سیاست

های کاهش فرصت فساد، سطح فساد صنعت نفت سازی اثر سیاستشبیهپس از سال هجدهم 
 را به صورت پایدار کنترل خواهد کرد.

 های سیاستیتوصیه

یرهای هدف مدل کارها در رفتار متغکارها و تأثیرات این راهسازی راهبا توجه به نتایج شبیه
 :ت منجر خواهند شدهای فساد در صنعت نفکارهای زیر به کاهش فرصتدر بلندمدت، راه

های وزارت نفت به دولت عالوه و افشای گزارش پرداخت لزوم شفافیت درآمدی -
نظارت بر  وگویی شود تا با تأیید ارقام دولتی، پاسخاین امر باعث میبرگزارش درآمدی دولت. 

در  گرانگذاران و تحلیلدرآمد به طور کامل تسهیل شود. گزارش شفاف درآمدی به سرمایه
زینه از ارزش سرمایه، قرار گرفتن در معرض ریسک، مدیریت ه ستیابی به یک تصویر واضحد

 شفافیت درآمد موجب تقویت مسئولیت اجتماعی وزارت نفت .کندو جریان درآمد کمک می
ثر باشد و تواند به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک فساد مؤاساساً، شفافیت درآمد می شود.می

 دهد.آوری پول کاهش میمقامات فاسد را برای جمع گزارش دادن، فرصت
معطوف به حسابرسی قراردادهای  لزوم شفافیت عملیات و حسابرسی مستقل و منظم -

نفتی و حسابرسی خارج از قرارداد. حسابرسی قراردادهای نفتی توسط حسابرسان داخلی و یا 
در اجرای قوانین و مقررات و پیشگیری ها با اسناد مالی، کنترل المللی به منظور تطابق هزینهبین

پذیرد و حسابرسی خارج قرارداد، های احتمالی فیمابین طرفین قرارداد صورت میاز سوءاستفاده
های های نفتی در خصوص محاسبه مالیات و عوارض، هزینهناظر بر رابطه مالی دولت و شرکت
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باشد. حسابرسی منظم و مستقل د میتولید و سود، توسط نهادهای نظارتی مستقل از طرفین قراردا
 سازد.در هر دو حوزه، شفافیت عملیات مالی را تضمین و زمینه انحرافات مالی را محدود می

-ی، پاسخو دامنه اختیارات، قوانین و تشکیالت نظام ادار شفافیت در ساختار قدرت لزوم -

 گویی و نظارت بر عملکرد مدیران میانی و ارشد سازمان. 
های خدماتی و خصوصا در بخش گری دولتدر کاهش تصدی نریزی مدورنامهب لزوم -

کاب فساد تواند فرصتی برای ارتهایی که دولت در آن درگیر است میهریک از حوزه. پشتیبانی
 فراهم کنند.

و جلوگیری از های نفت و گاز هپروژ واگذاریسازی و لزوم نظارت بر خصوصی -
تی به جای تابعه عملیا های فرعی وشرکت واگذاریو نیز  هاسازمان رخیانحصاری به ب واگذاری

  تخصصی. های الزمهای خدماتی آن هم درشرایط عدم وجود زیرساختشرکت
به جهت وحدت در مدیریت، انسجام در سیاست و  سازی صنعت نفتلزوم یکپارچه -

، حوزه در تخصیص بودجه زداییسازی موجب ابهامگویی. یکپارچهشفافیت در مسئولیت و پاسخ
 گویی، حسابرسی مالی و حاکمیت و تصدی بر نفت و گاز کشورفعالیت، مسئولیت و پاسخ

 گردد.می
و رعایت  در تمامی قراردادها اعم از داخلی و خارجی پذیریایجاد شفافیت و رقابتلزوم  -

جود ت نفت و وهای اقتصادی صنع. رقابتی نبودن فعالیتتشریفات مناقصه و قوانین مربوطه
 .شودهای انحصاری موجب افزایش فساد میحالت
ها خصوصا مدیران و رعایت شرایط احراز سمت ساالریرعایت اصول شایستهلزوم  -
با سابقه  کارکنانانتصاب مدیران غیر نفتی و کم تجربه و عدم توجه به توانایی و تخصص  .ارشد

 .گرددساز بروز فساد میمدیران زمینهبا کاهش انگیزه کارکنان و افزایش ناکارآمدی 
 در قتصادیابرای ایجاد ثبات  دیپلماسی انرژی فعال با استفاده از منابع نفت و گازلزوم  -
و  تواند تولید ثروتعنوان موتور محرک اقتصاد میهگسترش و توسعه صنعت نفت ب .کشور
ومی و موجب کاهش فقر عم و رشد اقتصادیایجاد اشتغال با  باشد و کننده سایر صنایعفعال

 بهبود وضعیت معیشتی در جامعه گردد.
ر دبا دسترسی به اطالعات قراردادهای نفتی. شفافیت لزوم نظارت و مشارکت عمومی  -

ختاری این حوزه نقد اجتماعی را در راستای اقدامات اصالحی و پژوهشی به منظور اصالح سا
 توانند آگاهی و قضاوتن و مجلس نمیدهد. در صورت عدم شفافیت، شهرونداافزایش می

 صحیحی داشته باشند.
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های کامل ارزیابی هدفبه   )EITI (1شفافیت صنایع استخراجیئتالف الزوم پیوستن به  -
سازی استاندارد شفافیت صنایع . پیادهدولت با نفتی هایو مستقل درباره نحوه فعالیت شرکت

جامعه مدنی برای نگهداری و نظارت  مالی و حسابرسی یتاستانداردهای شفافاستخراجی با ارائه 
 خواهد آورد.فراهم  المللی مبارزه با فساد را، استفاده از تجربیات بینافکار عمومی

عت از آنجا که در هیچ پژوهشی به مدلسازی سیستمی و تحلیل دینامیکی مسئله فساد صن
حقیقات پیشین برای مقایسه نتایج با تنفت با نگاه بلندمدت پرداخته نشده بنابراین مبنای دقیق 

نیز اسمی  و 2012های مدل فساد امان اهللوجود ندارد. با این حال نتایج پژوهش حاضر، یافته
 کند.را تایید می 1395خانی 

ی های پارسونز طراحمدل حاضر بر اساس رویکرد کارکردگرایی ساختاری و نظریه نظام
های متفاوتی لحها و راهها، مداخلههای فساد، سیاستنظریهجا که هرکدام از گردیده است، از آن

س سایر اند مدلسازی سیستم بر اسابرای پیشگیری از مسأله فساد یا مدیریت آن ارائه کرده
د نوع شناسی فساد و رویکررویکردهای نظری فساد نظیر رویکرد اقتصاد نهادی، رویکرد جرم

کار متمرکز اهگردد. عالوه بر آن مدلسازی و ارائه رمی آرمانی وبری برای تحقیقات آتی پیشنهاد
ز زنجیره هایی ابر نوع خاصی از فساد در صنعت نفت نظیر رشوه، اختالس و یا متمرکز بر حوزه

حقیقات تر در تهای عمیقارزش صنعت نفت نظیر اکتشاف، تولید و فروش زمینه را برای تحلیل
 آتی فراهم خواهد کرد.

 تشکر و قدردانی

ن این پژوهش بخشی از رساله دکتری تحت حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناورا
 کنندگان وزارت نفت سپاسگزاریم.باشد. همچنین از همکاری مشارکتکشور می
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