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سخن 
مدیر مسئول

بسم اهلل الرحمن الرحیم

نوشته های علمی، هم از آن جهت که می کوشند تا به توصیف و تبیین مسائل بپردازند و هم از آن 
روی که خوانندگان را با آنچه در سپهر دانشی یک حوزه در جریان است، آشنا می سازند، نوشته هایی 
ارزشمند محسوب می شوند. فصلنامه دانش ارزیابی در طی فعالیت های چندساله خود کوشیده تا این 
دو جهت را همواره مورد توجه قرار دهد و ضمن فراهم آوردن مجالی برای عرضه اندیشه های داخلی 
و خارجی در عرصه فساد و مبارزه با آن به تقویت ادبیات این حوزه کمک کند. اینجانب ضمن ارج 
نهادن بر تالش های به عمل آمده در حفظ و تداوم این دست فعالیت ها، مخاطبان و خوانندگان ارجمند 
را به مشارکتی فعال تر در بازنمایی دستاوردهای علمی عرصه پویای مقابله با فساد در راستای اهداف 
و برنامه های سند تحول دعوت می نمایم و شکی ندارم که این تالش ها در بستر زمان به یافتن راه های 

جدید و شیوه های نو و اثربخش در برخورد با فساد منجر خواهد شد.

و ما توفیقی اال باهلل
حسن درویشیان
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ســــال دوازدهم
شمـــاره 39
زمستان 1399

اخذ پورسانت در معامالت خارجی و تحصیل منفعت در معامالت داخلی
علی احمدی1

     چکیده

جرایم و تخلفات شغلی کارکنان دولت، مواردی هستند که از طرف کارمندان به اعتبار شغل و وظیفه 
اداری سر می زند. یکی از جرایم خاص کارکنان دولت پورسانت در معامالت دولتی می باشد که هم در 
معامالت خارجی و هم در معامالت داخلی به چشم می خورد. برخی حقوق دانان ماده 603 قانون مجازات 
اسالمی را ناظر بر پورسانت داخلی تلقی می کنند. ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معامالت 
خارجی مصوب سال 1373 نیز قبول هرگونه پورسانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال 
تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با معامالت خارجی قوای سه گانه، سازمان ها، شرکت ها 
و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقالبی، شهرداری ها و کلیه تشکیالت وابسته را جرم انگاری 
نموده است. پرداخت و دریافت پورسانت موجب بطالن معامله نمی شود. مرتکِب اخذ پورسانت حتماً باید از 
کارکنان دولت باشد. رفتار مجرمانه در اخذ پورسانت فعل مادی مثبت در قالب قبول هر نوع پورسانت بوده 

لیکن، صرف قبول، کافی نیست و الزم است تا به منصه ظهور برسد و دولت نیز متضرر گردد.
واژگان کلیدی: پورسانت، کارمند دولت، معامالت خارجی، تحصیل منفعت، معامالت دولتی.

1  - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی –  بازرس کل استان چهارمحال و بختیاری
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مقدمه
لفظ پورسانت در عرف تجاری و عامه مردم با همان تلفظ فرانسوی استفاده می شود. معموالً پورسانت 
در 2 معنا به کار می رود، معنای اول حق کمیسیون است یعنی پرداخت میزان مشخص از مبلغ معامله 
به فردی که وظیفه واسطه گری و تسریع در معامله را بر عهده دارد و در معنای دوم یعنی مبالغی که 
مأموران دولتی به شکل پنهانی و غیرقانونی در هنگام انجام معامالت دولتی به نفع خود وصول می کنند. 
ارائه نکرده است ولی از دیدگاه نظری می توان گفت  قانون گذار تعریف خاصی از جرم پورسانت 
پورسانت عبارت از درصدی از قیمت کاالی مورد معامله، درصدی از سود یا در نظر گرفتن امتیاز 
خاصی است که به اشکال مختلف مانند حق کمیسیون، هدیه یا پاداش توسط فروشنده به خریدار یا 
نماینده او برای تشویق و جلب مشتری و رقابت با دیگر تولیدکنندگان پرداخت می شود. اولین بار در 
ماده 157 قانون مجازات عمومی در سال 1304 این اقدام جرم انگاری و پس ازآن در سال 1352 در 
قانون مجازات عمومی اصالحی تکرار شد، اما هیچ یک از این 2 قانون به صراحت به واژه پورسانت 
اشاره نکرده بود، حتی ماده واحده قانون مجازات تبانی در معامالت دولتی مصوب 1348 به طور صریح 
از پورسانت سخنی به میان نیاورده بود تا اینکه در مورخ 1372/7/24 قانون ممنوعیت گرفتن پورسانت 
در معامالت خارجی به تصویب رسید، درنهایت در سال 1375، ماده 603 قانون مجازات اسالمی بدون 
اشاره به واژه پورسانت این اقدام مأموران و کارکنان دولتی را ممنوع و درخور مجازات دانسته است. 

در جرایم مذکور کارمند دولت بودن جزو الزامات است. 

1- تعریف لغوي و اصطالحی پورسانت
 pourcentage فرانسوی  لغت  از   )percent( پورسانت  واژه  است.  وارداتی  کلمه  یک  پورسانت 
میزان سود و حق  به معنای درصدانه،  percent )درصد(، گرفته شده و  انگلیسي  )پورسانتاژ( و واژه 
داللی است )نفیسی،1378: 489(. هرچند در زبان فارسی، عبارت فرانسوی آن استعمال می شود؛ اما 
معادل فارسی آن براساس نظر فرهنگستان زبان و ادب فارسی، واژه »درصدانه« می باشد. در اصطالح 
حقوقی نیز دریافت پول، مال یا هر چیز باارزش توسط مأمورین دولتی درراستای انجام معامالت دولتی 
به نفع خود یا شخص دیگر)کوشا، و رخ فروز،1386: 61( بیان شده و قانون گذار در هیچ یک از قوانین 

مربوط، جرم پورسانت را تعریف ننموده و صرفاً مصادیق آن را تعیین نموده است.
در تعریف اصطالحي، پورسانت یا درصدانه عبارت است از مال یا چیز باارزشی که مأموران و 
کارمندان خرید دولت در اجراي معامالت دولتي، از فروشندگان کاال در داخل یا خارج کشور، که 
معموالً به صورت درصد معینی از مبلغ کاال می باشد به نفع خود یا شخص موردنظر خود اخذ می کنند. 
در تعریف دیگری می توان گفت، پورسانت درصدی است که در معامالت خارجی قوای سه گانه 

توسط کارمندان از طرف خارجی اخذ می شود )مهاجری، 1379 :208(.
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مباني شرعی ممنوعیت اخذ پورسانت: خداوند متعال در سوره مبارکه بقره آیه شریفه 188 فرموده اند: 
»التَأُکلوا أموالَُکم بَینَُکم بِالباِطل« )اموالي که بین شما رد و بدل می شود به حرام و نامشروع نخورید(. 
اخذ پورسانت برمبناي  این  آیه  از مصادیق اکل مال نامشروع و به حرام است و لذا خداوند متعال از آن 
منع فرموده، اخذ پورسانت چون موجب ورود ضرر و زیان به دولت و درنهایت به مردم می گردد حسب 

قاعده فقهي »ال ضرر« که ایراد ضرر به غیر را منع فرموده نامشروع و حرام است.
مبناي اخالقي بزه اخذ پورسانت: اخذ پورسانت توسط مأموران خرید و دست اندرکاران معامالت 
دولتي موجب سلب اعتماد مردم به کارگزاران می گردد، زیرا مردم کارگزاران خود را امین دانسته و 
لذا این سلب اعتماد توسط مأموران دولتي به علت تمامیت خواهی و نفع شخصي  از دیدگاه اخالقي 

ناپسند است.

2- مبناي حقوقي و قانونی جرم اخذ پورسانت 
الف – اصل 49 قانون اساسي: دولت موظف است ثروت های ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختالس، 
سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معامالت دولتي و سایر موارد 
از  از مصادیق سوءاستفاده  ... اخذ پورسانت  به صاحب حق رد کند  بازپس گرفته و  غیر مشروع را 
معامالت دولتي و کسب مال به طریق غیر مشروع است. بنابراین می توان گفت اولین مبناي حقوقي 

حرمت و جرم بودن اخذ پورسانت قانون اساسي جمهوري اسالمي است.
ب – قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معامالت خارجي که در تاریخ 1372/04/27 به تصویب 
مجلس شوراي اسالمي رسیده است و همچنین تحصیل منفعت در معامالت دولتی و اخذ پورسانت 

داخلی مستند به ماده 603 قانون مجازات اسالمی )تعزیرات( به شرح زیر است.
مبحث اول- عنصر قانونی؛

الف- اخذ پورسانت در معامالت خارجی

تیرماه 1372،  قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معامالت خارجی مصوب 27  به ماده واحده  مستند 
قبول هرگونه پورسانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال با هر عنوان به طور مستقیم 
با معامالت خارجی قوای سه گانه، سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی،  یا غیرمستقیم در رابطه 
نیروهای مسلح، نهادهای انقالبی، شهرداری ها و کلیه تشکیالت وابسته به آن ها ممنوع است. مرتکب 
عالوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از 2تا 5  سال و جزای نقدی برابر پورسانت 

محکوم می گردد.
تبصره 1- مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات مقرر در ماده مذکور است و درصورتی که 

نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد مرتکب به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.
تبصره 2- در متن ماده واحده رد پورسانت یا معادل آن به دولت از مورخ 1358/1/1 مجری خواهد 
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بود.
می پردازد  پورسانت  معامله،  طرف  خارجی  حقوقی  یا  حقیقی  درصورتی که شخص  تبصره 3- 
موضوع به اطالع مسئول دستگاه ذی ربط رسانده می شود و وجه مزبور دریافت و تماماً به حساب خزانه 

واریز می گردد در این صورت اقدام کننده مشمول ماده فوق نخواهد بود.
با توجه به ماده واحده مذکور نکات کاربردی وجود دارد که به شرح زیر مطرح می شود:

به کارکنان دولت  	 است  معامله که خارجی  است که طرف  مالی  یا  پورسانت، وجه، هدیه 
پرداخت و کارمند دولت آن را از اطالع سازمان متبوع خویش مکتوم می دارد. طرف معامله که 
فروشنده است پورسانت را می دهد. این پول، چک، امتیاز یا مالی را که فروشنده می دهد، اگر از 
طرف خریدار گرفته شود اشکالی ندارد، اما حتماً، باید به اطالع سازمان متبوع برسد و به خزانه 

دولت واریز شود، لذا اخذ پورسانت جرم نیست، مگر این که به قصد تملک باشد.
پرداخت پورسانت جرم نیست لذا نمی توان پرداخت کننده را تحت تعقیب کیفری قرارداد، چه  	

در پورسانت خارجی و چه در پورسانت داخلی.
پرداخت و دریافت پورسانت موجب بطالن معامله نمی شود، در اخذ پورسانت تمامی شرایط  	

صحت معامله وجود دارد.
حسب مفاد این قانون فقط در معامالت خارجی اخذ پورسانت جرم تلقی شده است و اشاره به  	

معامالت داخلی در آن نیست.
مستند به مفاد تبصره ماده 36 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1392، انتشار حکم محکومیت  	

قطعی در جرم اخذ پورسانت در معامالت خارجی، درصورتی که میزان مال جرم ارتکابی، یک 
میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 

منتشر می شود.
با توجه به این که جرم مذکور از مصادیق بند )ب( ماده 109 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 

13921 است، مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شود.

ب- تحصیل منفعت در معامالت دولتی/ اخذ پورسانت داخلی

مستند به ماده 603 قانون مجازات اسالمی )تعزیرات(: »هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص 
عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات و سازمان های مذکور در ماده )598( 
قانون مجازات اسالمی2 که به واسطه در معامالت و مزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط 

1- ماده 109 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1392- جرایم زیر مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای 
مجازات نمی شوند: الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، ب- جرایم اقتصادی شامل کالهبرداری و جرایم 

موضوع تبصره ماده)36( این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده، پ- جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر. 
2- هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا 
وابسته به دولت و یا نهادهای انقالبی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می گردند و دیوان محاسبات و مؤسساتی 
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به دستگاه متبوع، با هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق الزحمه و حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری 
نفعی در داخل یا خارج کشور ازطریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و 
شعب آن ها منظور دارد یا بدون مأموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا 
در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای 
خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می شود 
و درصورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن 
گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد 

شد«.
1- کارکنانی که در ماده 603 قانون مجازات اسالمی )تعزیرات( پیش بینی شده اند، در معامالت 
دولتی، منفعتی تحصیل می کنند. اگر کارکنان دولت با طرف معامله توافق نمایند منفعتی برای آنان 

منظور شود، مشمول ماده 603 قانون مجازات اسالمی )تعزیرات( خواهد بود.
2- مجازات پیش بینی شده در این ماده به دو قسم تقسیم شده است.

الف- وقتی  ارتکاب، تغییری در مقدار یا کیفیت مورد معامله و یا قیمت تمام شده به وجود نیاورد، 
در این صورت مجازات مجرم، تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله خواهد بود؛ 

ب- وقتی که ارتکاب این جرم موجب تغییر در مقدار یا کیفیت یا افزایش قیمت مورد معامله بشود، 
مجرم به حبس از 6 ماه تا 5 سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال عالوه بر پرداخت دو 

برابر وجوه و منافع حاصله محکوم می گردد.
مبحث دوم - عنصر مادی جرم پورسانت در معامالت

الف- اخذ پورسانت در معامالت خارجی

1- رفتار مجرمانه در اخذ پورسانت؛ فعل مادی مثبت در قالب قبول هر نوع پورسانت می باشد. 
علت اینکه در متن قانون از واژه قبول استفاده شده این است که به اعتقاد نگارنده، به نظر می رسد 
قانون گذار فرض را بر این گذاشته که پورسانت پرداخت می شود و مرتکب آن را موردپذیرش و 
قبول قرار می دهد اما صرف قبول، کافی نیست، قبولی الزم است که به منصه ظهور برسد، حتماً باید 

قبول واقع شود تا پورسانت رخ دهد؛

که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طورکلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین 
نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر 
اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصی که برحسب وظیفه به 
آن ها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آن ها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، 
متصرف غیرقانونی محسوب و عالوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شالق تا )74( ضربه محکوم می شود 
و درصورتی که منتفع شده باشد عالوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین 
است درصورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در 

قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.
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2- مرتکِب اخذ پورسانت حتماً باید از کارکنان دولت باشد، مستند به ماده 35 قانون محاسبات 
عمومی کشور1 مرتکِب اخذ پورسانت حتماً باید مستخدم دولت باشد. واسطه ها و دالل ها ارتباطی 
به جرم مذکور ندارند، زیرا پورسانت هدیه، مال یا امتیازی است که در قبال معامالت به کارکنان 

دولت داده می شود. بسیاری از پرونده ها، داللی است، داللی به معنی اخذ پورسانت نیست؛
3- این رفتار، در معامالت دولتی است؛ تشخیص معامالت دولتی طبق ماده 79 قانون محاسبات 

عمومی کشور است؛
4- ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معامالت خارجی، عطف به ماسبق می شود. این 
قانون از تاریخ 1358/1/1 الزم االجرا است، درحالی که در تاریخ 1372/4/7 تصویب شده است، 
سرایت به گذشته تنها در حوزه استرداد مال است، نه اینکه از حیث جزایی نیز به گذشته سرایت کند 
)تبصره 2 از ماده واحده(. مستند به تبصره 3 ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معامالت 
می پردازد  پورسانت  معامله،  طرف  خارجی  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  درصورتی که  خارجی، 
موضوع به اطالع مسئول دستگاه ذی ربط رسانده می شود و وجه مزبور دریافت و تماماً به حساب 

خزانه واریز می گردد در این صورت اقدام کننده مشمول ماده فوق نخواهد بود؛
برای مثال: اگر شخص حقیقی یا حقوقی از یک شرکت چینی کاالیی خریداری نموده و دولت 
چین به او پورسانت پرداخت کند، تفاوتی ندارد که پورسانت را طرف معامله بدهد یا دولت متبوع آن.

مقنن در هیچ یک از قوانین مربوط به این جرم، ذکری از مقدار پورسانت اخذشده نکرده است و 
تنها قبول پورسانت را جرم دانسته است، از دیدگاه نگارنده، به نظر می آید مقدار پورسانت اخذشده 
تأثیری در تحقق یا عدم تحقق جرم مذکور ندارد؛ بنابراین حتی اگر پورسانت اخذشده ارزش مالی 

اندکی هم داشته باشد جرم مذکور به وقوع می پیوندد.
1- اتباع خارجی نیز می توانند مرتکب این جرم شوند و منعی در این زمینه در قانون وجود ندارد 
از طرف مؤسسات، سازمان ها، سایر ارگان های  به عنوان مأمور خرید  اتباع خارجی  بنابراین اگر 
مذکور در قانون، اخذ پورسانت نمایند می توان به موجب این قانون ایشان را تحت تعقیب قرار 
داد. در رأی شماره 3851- 77/11/26 شعبه 1413 دادگاه عمومی تهران، پورسانت گیرنده از اتباع 
پاکستان بوده که مبلغ یکصد و بیست هزار دالر پورسانت اخذ کرده و یک آپارتمان مجهز برای 

همسر ایرانی اش خریده بود، پس این یک موضوع بعید نیست؛
2- با توجه به اینکه قانون گذار ایران در ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت لفظ قبول را 
نام برده است. استنباط می شود که برای تحقق جرم مذکور قبض و اقباض وجه و مال ضرورت دارد؛

1  - ماده 35 قانون محاسبات عمومی کشور - کارپرداز مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صالحیت دستگاه 
ذی ربط به این سمت منصوب می شود و نسبت به خرید و تدارک کاالها و خدمات موردنیاز طبق دستور مقامات مجاز با 

رعایت مقررات اقدام می نماید .
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3- اخذ پورسانت به صورت مستقیم و غیرمستقیم: لزومی ندارد پورسانت به طور مستقیم توسط 
مأمور خرید اخذ شود و حتی اگر پورسانت به صورت غیرمستقیم نیز اخذ شود تأثیری در تحقق 
جرم ندارد؛ زیرا قانون گذار به صراحت عبارت »به طور مستقیم یا غیرمستقیم« را در متن ماده واحده 
بنابراین همان طور که  است؛  نموده  عنوان  معامالت خارجی  در  پورسانت  اخذ  ممنوعیت  قانون 
دریافت پورسانت توسط خود مأمورین خرید موجب تحقق جرم مذکور را فراهم می نماید )تدبیر 
قانون گذار( دریافت مع الواسط پورسانت توسط همسر؛ فرزند، اقربا، موجبات تحقق جرم را فراهم 

می نماید؛
4- هدایایی که مسئولین کشور هنگام بازدید از کشور دیگر از سوی مسئوالن کشور میزبان دریافت 

می کنند پورسانت تلقی نمی شود )اصغری، 1375: 133(؛
5- اخذ پورسانت در معامالت خارجی براساس ماده واحده، تنها مزایایی که جنبه مالی دارند را 
دربرمی گیرد زیرا موضوع این جرم در این ماده، » وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال« است. 

الزم به ذکر است میزان و مقدار پورسانت نقشی در تحقق جرم ندارد. 
در این قسمت پس از بررسی مفاهیم فوق حصری یا تمثیلی بودن آن ها نیز بررسی می شود.

الف- وجه: در لغت به معنی رو، چهره، کیفیت، چگونگی، طریق، روش، ذلت و پول آمده است 
) دهخدا، 1377: 15(. استعمال لفظ وجه به جای پول در زبان فارسی قدمت طوالنی ندارد؛ اما به هرحال 
قانون گذار وجه را در این ماده به معنی پول استعمال کرده است در این معنا وجه تکامل هر نوع مسکوک 
رایج داخلی و خارجی و همچنین اسکناس می باشد و تفاوتی نمی کند وجهی که شخص دریافت کرده 

است ریال، دالر، یورو و یا سایر ارزهای معتبر باشد.
ب- مال: قانون گذار در قانون مجازات اسالمی و همچنین قانون مدنی تعریف از مال ارائه نکرده: 
ازاین رو مال به تعریف علمای حقوق به تمام اشیا و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است گفته می شود 
)کاتوزیان،1378: 10(. بنابراین هوا و نور که فاقد ارزش اقتصادی هستند مال محسوب نمی شوند. حتی 
اگر مال فاقد ارزش نوعی باشد اما در قرارداد که منعقد می شود دارای ارزش مالی شود بازهم عنوان 

مال بر آن صدق نمی نماید.
ج- سند پرداخت وجه یا تسلیم مال: در اصطالح، سند نوشته ای است که در اثبات مطلبی اعم از 
دعاوی و غیر آن به کار می رود اما در اینجا سندی موردنظر است که وسیله تحصیل مال می باشد و منظور 
از سند پرداخت وجه، سندی است که دارای اعتبار بوده و گیرنده می تواند به واسطه آن وجه نقد به 

دست آورد، مانند چک، برات و سفته.
شایان ذکر است که موارد فوق جنبه حصری ندارد و قانون گذار با استعمال عبارت از قبیل در صدر 
ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معامالت خارجی، جای هیچ گونه شک را باقی نگذاشته 
که موارد فوق جنبه تمثیلی دارند. عبارت مذکور در قانون یا مال است یا وسیله تحصیل مال می باشد و 
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از طرف دیگر، در حقوق کیفری قضات موظف به تفسیر مضیق از قوانین کیفری می باشند و نمی توانند 
تفسیر موسع نمایند لذا به نظر می رسد تنها مزایایی که جنبه مالی دارند را می توان مشمول ماده دانست 
و مزایای غیرمالی از شمول ماده خارج داشت مثاًل اگر در ازای انجام معامله طرف دیگر مبادرت به 
تعریف و تمجید از مأمور خرید چه به طور شفاهی یا کتبی بنماید نمی توان آن را اخذ پورسانت دانست؛ 
اما اگر شرکت طرف قرارداد در ازای انجام معامله نمایندگی شرکت خود را به مأمور خرید واگذار 
نماید ازآنجایی که یک امتیاز مالی محسوب می شود می توان آن را اخذ پورسانت دانست و شخص را 
به واسطه آن مورد تعقیب قرار داد. در ماده 109 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز مقنن به طور 
مطلق تحصیل منفعت را در معامالت و مزایده ها و دیگر موارد جرم دانسته است. اضافه بر آن اینکه 
قیدی در قانون به کار نرفته است استنباط می شود منافع غیرمالی نیز مشمول قانون می شود. به عنوان مثال: 
اگر شرکت طرف قرارداد به علت انجام قرارداد همسر، فرزند و یا دوست و خویشان مأمور خرید را در 
شرکت خود استخدام نماید هرچند نوعی منفعت غیرمالی هست اما طبق این قانون می توان شخص را 

به علت تحصیل منفعت، تحت تعقیب قرار داد.
ب- عنصر مادی تحصیل منفعت در معامالت دولتی

1- در معامالت داخلی، براساس ماده 603 ق.م.ا، اخذ پورسانت، شامل منافع مالی و غیرمالی خواهد 
بود )کوشا و رخ فروز،1386: 61(. نوع رفتار مادی در تحصیل منفعت در معامالت دولتی داخلی 
موضوع ماده 603 قانون مجازات اسالمی )تعزیرات( است که اشعار می دارد: اعم از معامالت و 
مرحله تشخیص، اما در قانون ممنوعیت اخذ پورسانت فقط اشاره دارد معامالت دولتی خارجی. 
معامله زمانی با عنوان معامالت خارجی تلقی می شود که یک طرف آن خارجی باشد، اعم از اینکه 

شخص حقیقی یا حقوقی باشد؛
2- کارکنانی که در ماده 603 قانون مجازات اسالمی )تعزیرات( پیش بینی شده اند در معامالت 
دولتی، منفعتی تحصیل می کنند؛ یعنی منظور کردن منفعت برای کارکنان دولت. حال، این سؤال به 
ذهن می رسد که این منفعت را چه کسی منظور می کند؟ طرف معامله باید منظور کند، طرف معامله 
به شخص، پورسانت پرداخت می کند؛ که اگر کارکنان دولت با طرف معامله توافق نمایند منفعتی 
برای آنان منظور شود، مشمول ماده 603 قانون مجازات اسالمی )تعزیرات( خواهد بود. گواینکه 

این اموال از کیسه طرف مقابل پرداخت می شود، نه از اموال دولتی؛
نحو است که مرتکب  به این  مادی،  به عنوان عنصر  تعزیرات  ماده 603  3- وضعیت مرتکب در 
مستقیماً عهده دار انجام معامله نیست، بلکه مدیریت یا نظارت بر معامله را عهده دار می باشد. البته 

دراین خصوص که همه کارکنان را در بر می گیرد یا فقط مدیران را اختالف نظر وجود دارد؛
4- ارتکاب جرم، پیرامون معامالت دولتی باهدف کسب منفعت مادی بوده و متضرر از جرم دولت 

می باشد، ضمن اینکه مرتکب جرم نیز کارمند دولت است؛
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5- برای اینکه جرم اخذ پورسانت تحقق یابد الزم است مزایای مالی که مرتکب اخذ نموده است 
در رابطه با معامله، اخذشده باشد و همچنین آن معامله مربوط به سازمان ها و مؤسسات باشد که در 
قانون از آن ها یادشده؛ بنابراین یکی از شرایط تحقق بزه پورسانت این است که درراستای انجام 
معامله اخذشده باشد بنابراین اگر مأمور دولتی که متصدی امور کارگزینی اداره دولت است برای 
استخدام فرد مبادرت به دریافت مالی با عنوان کمیسیون، پاداش و مانند اینها بنماید، عمل وی جرم 

اخذ پورسانت تلقی نمی گردد، هرچند ممکن است مشمول عناوین مجرمانه دیگر شود؛
6- تشخیص، از مقدماِت معامالت است. ماده 17 قانون محاسبات عمومی کشور اشعار می دارد: 
»تشخیص، عبارت است از تعیین و انتخاب کاال و خدمات و سایر پرداخت هایی که تحصیل یا انجام 

آن ها برای نیل به اجرای برنامه های دستگاه های اجرایی ضروری است«؛
7- معامله دولتی معامله ای است که در قالب یکی از عقود معینه در قانون مدنی، میان اشخاص 
حقیقی یا حقوقی ازیک طرف و مأمورین دولتی از طرف دیگر منعقد گردد و رسیدگی به اختالفات 

ناشی از آن بر عهده دادگاه های حقوقی است.
مبحث سوم - عنصر روانی یا معنوی جرایم یادشده

الف- رکن معنوی جرم اخذ پورسانت در معامالت خارجی

به اعتقاد غالب حقوق دانان، وجود یک عامل مادی که قانون آن را جرم شناخته است برای احراز 
مجرمیت بزهکار و مجازات وی کافی نیست. بزهکار ازنظر روانی بر ارتکاب جرم انجام یافته قصد 
مجرمانه و عمد داشته باشد )جرایم عمدی( و یا در اجرای عمل به نحوی از انحاء و بی آنکه قصد منجزی 
بر ارتکاب بزه داشته باشد خطایی از او سر زند که وی را بتوان مستحق مسئولیت جزایی دانست )جرایم 

غیرعمدی(؛ رکن معنوی اخذ پورسانت در معامالت خارجی عبارت است از:
سوءنیت عام: اراده و خواسِت اخذ پورسانت )علم به قانون و عمد در رفتار فیزیکی در ارتکاب  	

جرم، یا اراده آگاه عامل در ارتکاب جرم(؛
سوءنیت خاص: قصد تملک مال)علم به موضوع و عمد در تحصیل نتیجه مجرمانه در ارتکاب  	

جرم، یا اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرر از جرم )گلدوزیان، 1384: 184(.
خیلی از کارکنانی که دستگیر می شوند، مال را هم داده اند، اما به آن ها گفته می شود مشمول تبصره 
3 ماده واحده نمی شوند و قصد تملک داشته اند، این درواقع برای واقعی جلوه دادن موضوع است و از 
شمول پورسانت خارج نیست. مثاًل اگر در تاریخ 1392/10/20 توافق حاصل شد و پورسانت گرفته 
شد، موضوع در 1393/11/20 کشف شده و در تاریخ 1393/11/25 به حساب خزانه واریز گردید. قبل 
از این تاریخ، تصرف مالکانه نسبت به آن داشته و قصد تملک نیز وجود داشته است. ازطرف دیگر اگر 
دستگاه را مطلع نکند، اما به محض دریافت به حساب خزانه واریز کند، باز مشمول تبصره 3 خواهد بود.
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ب- رکن معنوی جرم تحصیل منفعت در معامالت داخلی

جرم موضوع ماده 603 قانون تعزیرات از جرایم عمدی مقید است و برای تحقق آن الزم است که قصد 
خیانت مرتکب دایر بر اینکه آگاهانه و برخالف وظیفه امانت داری دست به اقدامی زده که ازنظر قانون 
جرم است از طرف دادگاه احراز گردد عالوه بر اینکه در انجام یک چنین معامله ای با تحصیل پورسانت 
یا حق العمل یا پاداش و مانند این ها نفعی را برای خود یا دیگری منظور و تحصیل کرده باشد و موجبات 
ضرر و زیان دولت را فراهم نماید. یا به سخن کوتاه عنصر روانی جرم مشتمل بر احراز عمد عام ناظر 
به قصد سوء مرتکب به عمل خیانت آمیز خود و همچنین عمد خاص، یعنی تحصیل و به دست آوردن 

نفعی برای خود یا دیگری است.
مبحث چهارم- تبیین مداخله کنندگان در ارتکاب جرم

مداخله کنندگان در ارتکاب جرم شامل: مباشر، شریک و معاون بوده که در عملیات مجرمانه دخالت 
دارند.

 کسی که جرم را عماًل مرتکب یا شروع به اجرای آن نموده باشد مباشر می نامند. در کنار مرتکب 
مادی، قانون کسی را که در انجام اعمال مادی جرم نقشی نداشته، لیکن موجبات ارتکاب جرم را فراهم 
یا تسهیل نموده به عنوان معاون، مجرم شناخته و او را همانند مرتکب مادی جرم مجازات می کند. گاه 
پیش می آید که دو یا چند نفر در ارتکاب یک یا چند بزه با یکدیگر تشریک مساعی می کنند و یا به 
کمک یکدیگر می آیند تا عمل یا اعمال مجرمانه ای انجام دهند. این نوع همکاری را می توان  شرکت 
در جرم یا معاونت در آن حسب موارد خاص هریک نامید. همچنین هر کس با شخص یا اشخاص 
دیگر در عملیات اجرایي جرمي مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آن ها باشد خواه رفتار هر 
یک به تنهایی براي وقوع جرم کافي باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوي باشد خواه متفاوت، 
شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. درمورد جرایم غیرعمدي 
نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد، مقصران شریک در جرم محسوب می شوند و 
براساس ماده 125 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1392، مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل 
مستقل آن جرم است. با توجه به معنای شرکت در جرم، درصورتی که شخصی مستقیم یا غیرمستقیم 
در اخذ پورسانت با سوءنیت شرکت داشته باشد، عملش از مصادیق شرکت در جرم بوده و قابل تعقیب 

کیفری است، شریک باید پورسانت را دریافت کرده باشد.
معاونت در جرم1 نیز حالتی است که مرتکب آن صرفاً در عناصر قانونی و روانی یا معنوی دخالت 
دارند به عبارت دیگر در عنصر مادی جرم یا عملیات اجرایی مستقیم دخالتی ندارند. مستند به مفاد تبصره 

1  - معاون ) معاونت در جرم( طبق ماده 126قانون مجازات اسالمی عبارت است از: الف- هرکس، دیگري را ترغیب، 
تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد. 
ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.پ- هرکس وقوع 

جرم را تسهیل کند. 



17 ذدوتارمنععوپرواتناسروذنرتاو وجراخ والمتعوپرواتناسروپ ذخا

ماده 126 قانون مجازات اسالمی، براي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زماني بین 
رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است، چنانچه فاعل اصلي جرم، جرمي شدیدتر ازآنچه مقصود معاون 
بوده است، مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود؛ بنابراین اگر 
شخص یا اشخاصی به صور مندرج در تعریف معاونت در جرم، مرتکب اخذ پورسانت را یاری دهند، 

همدست و معاون جرم محسوب شده وعمل ایشان قابل تعقیب جزایی است.
تعریف شروع به جرم: هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم 
پورسانت طبق  اخذ  ارتکاب  به  متهم  اگر عمل  است.  به جرم محقق شده  نشود، شروع  واقع  منظور 
مفاد قانون منع پورسانت در معامالت خارجی باشد، شروع به جرم اخذ پورسانت قابل تعقیب کیفری 
است.1 اگر عمل ارتکابی مشمول مفاد ماده 603 قانون مجازات اسالمی شود و تعریف شروع به جرم 
درخصوص مرتکب محقق گردد، شروع به جرم محسوب نمی شود، یعنی اگر قصد اخذ پورسانت شود 
ولی اخذ صورت نگیرد، شروع به جرم محقق نشده است، مستند به ماده 134 قانون مجازات اسالمی، 
اگر متهم درراستای ارتکاب جرم اخذ پورسانت مرتکب جرم جعل یا غصب عنوان دولتی و مانند اینها 

نیز شود تعدد جرم و از نوع تعدد مادی است. 
و  است  تعزیر  موجب  جرایم  در  تعدد جرم  تعریف  طبق  پورسانت:  اخذ  بزه  در  تعدد جرم   -1
هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازاِت اشد محکوم می شود2. تعدد 
جرم به ارتکاب جرایم متعدد گفته می شود، مشروط به اینکه متهم براي اتهامات متعدد پیشین خود به 
محکومیت کیفري قطعي رسیده باشد. خواه این جرایم در فواصل کوتاهی تحقق یافته که امکان تعقیب 
و محکومیت متهم در زمان اندک وجود نداشته است و خواه متهم متواری بوده یا جرایم او به دالیلی 
کشف نشده باشد. نظربه اینکه جرم اخذ پورسانت فعل و عنوان واحدی دارد مشمول مجازات اشد تعدد 

جرم نمی گردد.
2- تکرار جرم اخذ پورسانت: طبق تعریف تکرار جرم هرکس به موجب حکم قطعی به یکی از 
مجازات تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا 
شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر 
مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود.3 پس چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً کسی مرتکب 
اخذ  جرم  تکرار  درصورت  ترتیب  به این  است.  گرفته  صورت  جرم  تکرار  گردد،  تعزیر  قابل  جرم 

پورسانت، دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات مرتکب را تشدید نماید.

1  - ماده 122 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1392، هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید، 
لکن به واسطه عامل خارج اراده او قصدش معلق بماند به شرح زیر مجازات می شود.

2  - ماده 131 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1392
3  - ماده137 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1392
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3- شرایط کلي تحقق جرم اخذ پورسانت
اخذ پورسانت درراستاي انجام دادن معامله ای باشد؛ 	
اخذ پورسانت درراستاي انجام دادن مناقصه و مزایده باشد؛ 	
با  	 رابطه  در  نظامي  فرد  اگر  بنابراین  است  قراردادها  و  معامالت  مطلق  معامالت،  از  مقصود 

قراردادهاي شرکت های غیردولتي مرتکب اخذ پورسانت شود قابل تعقیب کیفري است.
برای  تنها  این جرم  نیست.  پورسانت یک جرم همگانی  اخذ  مرتکب جرم: جرم  4- شخصیت 
کارمندان دولت1 در نظر گرفته شده بنابراین ممکن است مستخدمان یک شرکت خصوصی اقدام به 
نیز  تبعیضی  قانون نخواهند شد. دلیل چنین  این  گرفتن پورسانت کنند. دراین صورت آن ها مشمول 
قابل درک است. ممکن است گرفتن پورسانت در تصمیم گیری مأموران و کارمندان اداره مؤثر باشد و 
به جای توجه به منافع بیت المال و اداره سود خود را در خریدوفروش ها ببینند. بنابراین گرفتن پورسانت 
در کشور ما جرم محسوب می شود. در این جرم الزم است مرتکب از کارمندان و کارکنان و اشخاص 
عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه ها، ادارات و سازمان ها، شوراها و یا شهرداری ها، 

مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت باشند.

نتیجه گیری:
به رغم وضع قوانین جزایي با مجازات نسبتاً سنگین، کماکان پورسانت در معامالت به عنوان یکی از 
جرایم خاص کارکنان دولت وجود داشته و یکي از معضالت و مفاسد نظام اداري است، آنچه باعث 
کاهش جرم در اجتماع می شود شدت مجازات و وضع قوانین مختلف کیفري نیست. بلکه قطعي و 
حتمی بودن مجازات مجرم است که بازدارنده مجرم از ارتکاب بزه است. وقتي اشخاص ببینند که در 

اجرای مجازات مجرمین اغماض و گذشت صورت می گیرد به ارتکاب جرم تشویق می گردند.
در جرم اخذ پورسانت به علت اینکه مرتکبین کارکنان دولت و کارگزاران دستگاه ها و دارای مشاغل 
حساس و اغلب داراي موقعیت ویژه اجتماعي هستند، برخورد قضایي واداري با آنان به شیوه ای خاص 
صورت می گیرد، آمار واقعي این گونه جرایم همواره مبهم و غیرواقعی است، به طوری که حساسیت 
جامعه را نسبت به این فساد اداري برنمی انگیزاند. نداشتن دانش فنی و فقدان برنامه نیازسنجی آموزشی 
برای آگاه سازی جامعه هدف و در برخی موارد انگیزه سودجویی و همچین عدم حساسیت مردمي 

1  - مستند به ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوري، کارمند دستگاه اجرایي، فردي است که براساس ضوابط و مقررات 
پذیرفته مي شود. همچنین  خدمت  به  اجرایي  دستگاه  یک  در  صالحیت دار  مقام  قرارداد  یا  و  حکم  به موجب  مربوط، 
به موجب نظریه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائیه مندرج در روزنامه رسمي مورخ 1393/12/17، تمامي کارمندان دولت 
که رابطه استخدامي با هر عنوان ) رسمي، پیماني، قراردادي، خرید خدمت، روزمزد(  با یکي از دستگاه های دولتي دارند، 
در زمره کارکنان دولت تعریف می شوند، بنابراین واژه کارمندان دولت را نمي توان مختص به کارمندان دولت یعنی رسمی 
و یا به معنی االخص )قوه مجریه( دانست. بلکه هرگاه که یکي از کارکنان قواي مجریه، قضائیه یا مقننه، صرف نظر از 

هرگونه ماهیت استخدامی، مرتکب یکی از جرایم مالی ازجمله اختالس گردد مشمول قوانین و مقررات مربوط می باشد.
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عرصه را براي مرتکبین فراهم نموده است. گرچه بسیاری مردم شریف ایران انسان های اخالق مداری 
هستند ولي همواره رعایت این فضیلت های اخالقي وعدم ارتکاب رذایل به عنوان امري فردي رواج 
داشته است، بهاین معنا که انجام دادن کارها به طریق غیرمتعارف و غیراخالقی و غیرقانونی سهل تر 
از انجام دادن کار از مجاري قانوني و اخالقی است. این فقدان، عاملي است که ارتکاب جرم اخذ 
پورسانت طبیعي جلوه نماید و به عنوان یک رذیله اخالقي در اجتماع مطرح نباشد. به این دلیل می توان 

بااخالقی کردن جامعه از آن به عنوان عامل بازدارنده ارتکاب بزه استفاده نمود. 
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ســــال دوازدهم
شمـــاره 39
زمستان 1399

نقش آمبودزمان به عنوان نهاد نظارت فراقضایی در ارتقاء سرمایه 
اجتماعی  

هانیه پورخدا بخشی1 
هادی رمضانیان فهندری2

      چکیده

این مقاله با هدف تبیین نقش آمبودزمان به عنوان نهاد فرا قضایی در بهبود و ارتقاء سرمایه اجتماعی 
با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعات و پژوهش های صورت گرفته، انجام 

شده است. 
از مهمترین ساز و کارهای  به عنوان یکی  در نظام های حقوقی بسیاری از کشورها آمبودزمان 
نظارتی فرا قضایی به منظور رسیدگی به شکایات شهروندان و اشخاص بر علیه ادارات دولتی و نهادهای 
عمومی عمل می نماید. ایرادهای وارده در خصوص رسیدگی قضایی به شکایات نظیر فرایند رسیدگی 
طوالنی، هزینه، پیچیدگی و عدم انعطاف این شیوه موجب گرایش به روش غیر قضایی و در نتیجه 
توسعه نهاد آمبودزمان گردیده است. عالوه بر این، قابلیت ها و ظرفیت های دیگر آمبودزمان ها نظیر 
انجام نظارت و بازرسی های برنامه ریزی شده و در راستای آن ارائه پیشنهادها و راهکارهایی با اهداف 
افزایش کارایی دستگاه های اجرایی،  فرایندها و  بهبود  از فساد، احقاق حقوق شهروندان،  پیشگیری 
موجبات افزایش رضایتمندی و اعتماد عمومی به دستگاه های اداری و مشارکت بیشتر مردم را فراهم 
می نماید. این نهاد با نقشی که در ایجاد ارتباط بهتر بین مردم و دستگاه های اداری ایفا می کند می تواند 
بر بهبود و افزایش سرمایه اجتماعی که ارتباط مستقیمی با کیفیت ارتباطات، مشارکت و اعتماد افراد به 

یکدیگر و حاکمیت دارد تأثیرگذار باشد.

         واژگان کلیدی:  آمبودزمان، نظارت فراقضایی،  سرمایه اجتماعی،  پیشگیری از فساد

1 - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت نظارت و بازرسی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری
ramazanian@ujsas.ac.ir ،2 -عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، نویسنده مسئول
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مقدمه
و  اندیشمندان  گسترده  توجه  مورد  اخیر  دهه  چند  در  نوین  مفهومی  به عنوان  اجتماعی  سرمایه 
محققان قرار گرفته است. در گذشته، تأکید اصلی بر سرمایه های مادی و فیزیکی بود، اما امروز در 
کنار سرمایه های انسانی، مالی و اقتصادی، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی مورد بهره برداری 
قرار گرفته است. اهمیت این سرمایه به میزانی است که از آن به عنوان ثروت نامرئی یک کشور یاد 
می کنند )صالحی و امیرانتخابی،1391: 63 -62(. سازمان های بین المللی مانند بانک جهانی و سازمان 
همکاری های اقتصادی و توسعه1 هم اکنون سرمایه اجتماعی را همانند یک موضوع تحقیق در حال 

رشد می دانند )نصیری، 1387: 11(
سرمایه اجتماعی شامل رسوم، روابط، نگرش ها و ارزش هاست که بر تعامالت بین مردم حاکم است 
و به توسعه اقتصادی و اجتماعی منجر می شود. با وجود این، سرمایه اجتماعی تنها مجموعه ای از نهادها 
نیست که زیربنای جامعه را تشکیل دهد، بلکه چسبی است که کل جامعه را به هم پیوسته نگه می دارد. 
سرمایه اجتماعی شامل ارزش ها و رسوم مشترک برای هدایت اجتماعی است که در روابط خصوصی 
افراد، اعتماد و یک عقل جمعی مسئولیت »مدنی« ظاهر می شود و جامعه را به چیزی بیشتر از مجموعه 
افراد تبدیل می کند )نصیری، 1387: 11( . عمدتاً سرمایه اجتماعی بر روابط متمرکز شده و عناصر 
اصلی آن شامل شبکه های اجتماعی، تعهد مدنی، هنجارهای متقابل و اعتماد عمومی است )یاسونوبا و 

بانداری2 ، 2009: 480( .
کارآمدی  سیاسی،  ثبات  در  می تواند  آن  ارتقاء  و  دارد  متعددی  کارکردهای  اجتماعی  سرمایه 
باشد. از سوی دیگر، هرچندکه  اقتصادی دولت و تحقق حکمرانی خوب موثر  حکومت، پیشرفت 
مردم منبع اصلی قدرت حکومت ها هستند ولیکن در عمل، اعمال سلطه و اختیار امکانات عمومی به 
سازمان های رسمی سپرده شده است تا از این طریق به خدمات رسانی و تأمین منافع مردم بپردازند. در 
این راستا با توجه به جدایی ناپذیر بودن ارتباط دولت و مردم و نقش تأثیرگذار دولت ها بر افزایش 
سرمایه اجتماعی، لزوم نظارت بر عملکرد دولت به منظور افزایش کارایی و پاسخگو بودن نسبت به 
افکار عمومی مطرح می گردد، لذا به منظور اثربخشی سیستم های سازمانی و پیشگیری از فساد، انجام 
برنامه های نظارت و بازرسی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این امر به مدیران در شناسایی مشکالت، 
تهدیدها، پاسخ دهی به موقع، اثربخشی و اصالح روش ها و ساختارها یاری می رساند. سیستم کنترل و 
نظارت هر اندازه از اقتدار بیشتری برخوردار باشد نظام اداری و دستگاه های اجرایی کشور برای حصول 

اهداف، تضمین بیشتری خواهند داشت. )عباسی و جامعی الف، 1395(
امروزه نهاد آمبودزمان  با مجموعه ای از صالحیت ها و اختیارات در کنار وظایفی شناخته می شود 

1  OECD
2 Yasunobu  & Bhandari
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که نقش متولی نظارت غیرقضایی بر دستگاه های اجرایی را ایفا می کند. البته این نهاد به فراخور ساختار 
نیاز هر کشور، ساختار و صالحیت های متفاوت دارد. آمبودزمان ها به عنوان »میانجی« بین افراد و  و 
دولت ها هستند که از این طریق بتوانند مشکالت را مرتفع و تذکرات و پیشنهادهای اصالحی را ارائه 
تا نارسایی ها و سوء جریان های اداری را اصالح نمایند. در واقع آمبودزمان به عنوان رابط بین دولت 
و مردم، از یک سو با رسیدگی به شکایات مردمی و حل اختالف آنان با دستگاه ها و از سوی دیگر با 

نقشی که در اثربخشی و کارآمدی دارد می-تواند عمل نماید. )جاللی و ضیائی، 1392(
دیدگاه های مختلف در مورد عملکرد دولت در بحث سرمایه اجتماعی عبارتند از:

ندارند.  اختیار  اجتماعی در  از اشکال سرمایه  بسیاری  ایجاد  برای  اهرم های متعددی  1. دولت ها 
سرمایه اجتماعی در بسیاری از موارد یکی از محصوالت جانبی، دین، سنت، تجربه مشترک تاریخی و 

دیگر عواملی است که از کنترل هر دولتی خارج اند.
بزرگ ترین قابلیت مستقیم در به وجود آوردن سرمایه  2. عرصه ای که در آن دولت ها احتماالً 
اجتماعی را دارند آموزش و پرورش است و سرمایه اجتماعی را به شکل قواعد و هنجارهای اجتماعی 

نیز منتقل می سازند.
3. دولت ها به طور غیرمستقیم ایجاد سرمایه اجتماعی را از طریق تأمین کاالهای عمومی به اندازه 

کفایت، به ویژه از طریق تعریف و تثبیت حقوق مالکیت و امنیت عمومی ترویج و تحکیم می نماید.
4. زمانی که دولت ها فعالیت های خود را به بخش خصوصی یا سازمان های مرتبط محول می کنند، 

توانایی خودجوش مردم برای کار کردن افزایش می یابد)یارخی جوشقانی، 1396: 33(.
در این مقاله با توجه به نقشی که دولت دارد به نحوه عملکرد و تأثیرگذاری آمبودزمان به عنوان 
نهاد  نظارت غیرقضائی بر سازمان های دولتی و اثرات عملکرد آن ها بر ارتقاء سرمایه اجتماعی  پرداخته 

می شود.

مفهوم شناسی آمبودزمان 
زندگی جمعی و ایجاد سازمان های اداری و تشکیالت حکومتی، لزوم کنترل و نظارت را ایجاب 
نموده و از این رو، در اکثر جوامع بنا به شرایطی که با آن مواجه هستند ساختارهای ویژه لحاظ گردیده 
است. در غالب کشورها به شهروندان حق دسترسی به دادگستری به جهت اعمال نظارت قضایی بر 
اعمال حکومت اعطا شده است، ولی این گونه نظارت به علت موانع سیاسی، اجتماعی و روانی چندان 
کارساز نبوده است، لذا امروزه در سطح بین المللی نهاد آمبودزمان، بارزترین نهاد نظارت غیرقضایی و 
یا به عبارتی فراقضایی بر دستگاه اداری و حمایت از حقوق شهروندان است که به نوعی نهاد »میانجی« 

نیز نامیده می شود. )رستگار مقدم، 1395(. 
سفید،  ریش  داور،  میانجی،  نماینده،  معنای سخنگو،  به  سوئدی  اصطالح  آمبودزمان یک  واژه 
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معتمد، واسطه و حل کننده اختالف است. نهاد آمبودزمان تقلیدی از سیستم تظلم خواهی و نهاد نظارت 
دولت اسالمی و علی الخصوص امپراتوری عثمانی بوده که از کشورهای اسالمی به سوئد منتقل و از 

آنجا نشر یافته و از واژه )امات عوثمان( به آمبودزمان تغییر نام یافته است.)سیف زاده،1394 : 8(
در سال 1978 میالدی مؤسسه بین المللی آمبودزمان تأسیس شد که در واقع سازمان جهانی نهادهای 
بازرسی آمبودزمان است. براساس تعریف مندرج در اساسنامه مؤسسه آمبودزمان بین المللی، وظیفه 
آمبودزمان رسیدگی بی طرفانه و مستقل به شکایات با هدف اصالح بی عدالتی و اجحاف نسبت به افراد 
است که در نتیجه سوء مدیریت اتفاق افتاده است. یکی دیگر از اهداف مهم آمبودزمان این است که 
خدماتی که به مردم ارائه می شود، با اطمینان از شناسایی و تصحیح ضعف های سیستمیک، بهبود یابد. 
از ابتدای به کارگیری این مفهوم در اسکاندیناوی در سال 1809، مفهوم آمبودزمان در سراسر جهان 
مورد پذیرش قرار گرفته و گسترش یافته است. ایده آمبودزمان مستلزم رعایت اصول اصلی استقالل، 

بی طرفی و انصاف می باشد. )اساسنامه مؤسسه آمبودزمان بین المللی: 1(
اتحادیه بین المللی کانون های وکال، آمبودزمان را چنین تعریف نموده است: »نهادی که بر پایه 
قانون اساسی یا به موجب قانون مجلس تشکیل شده و در رأس آن یک مقام عالی رتبه مستقل قرار 
دارد و در مقابل قوه مقننه یا پارلمان پاسخگو است و شکایات مردم از سازمان های دولتی، مقامات و 
کارمندان را دریافت می کند یا به ابتکار خود عمل می نماید و دارای اختیار انجام تحقیقات، توصیه اقدام 

اصالحی و گزارش موضوعات است.« )سیف زاده، 1394: 10(
نهاد آمبودزمان در کشورهای مختلف دارای عناوین متفاوتی بوده و براساس بسترهای سیاسی، 
محتسب«  وفاقی  »اداره  پاکستان  در  مثال  برای  است.  شده  نامگذاری  کشورها  تاریخی  و  حقوقی 
با فساد«، در چین  یا »آمبودزمان فدرال پاکستان«، در کره جنوبی »کمیسیون حقوق مدنی و مبارزه 
»کمیسیون ملی نظارت«، در ژاپن »اداره ارزیابی« و در مالزی »اداره شکایات مردمی« نام دارد )صفار، 

.)56-57 :1394
دالیل گسترش جهانی آمبودزمان

توسعه فراگیر بازرسی و نظارت از طریق آمبودزمان در دو مرحله صورت گرفته است. مرحله اول 
مربوط به سوء مدیریت و اجحاف اداری است و در مرحله دوم مربوط به نقض حقوق بشر و آزادی های 
عمومی است. به همین دلیل آمبودزمان تا حد امکان باید از سیاست های میانجیگری و سازش بین دولت 

و شهروندان پیروی کند )مهرعلیان،1396 : 108(.
گسترش جهانی آمبودزمان به چند دلیل عمده رخ داده است:

الف- ایرادهای وارده به نحوه رسیدگی از طریق نظارت قضایی محاکم اداری: دسترسی به دادگاه 
بنا به مالحظات عملی نظیر طوالنی بودن رسیدگی، پرداخت هزینه و سایر موانع قانونی با محدودیت 
مواجه بود. به عالوه، معیارهای به کار رفته توسط دادگاه برای بازنگری، راه حلی مناسب برای حل همه 
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مشکالت نبود )طیبی و باقری، 1396: 33(. 
ب- سادگی و انعطاف پذیری این نهاد نقش مهمی در توسعه آن داشته است. نهاد مذکور هم از 
لحاظ ساختاری هم از لحاظ صالحیت و وظیفه نظارت دارای انعطاف فوق العاده ای است. این نهاد 
توانایی انطباق با نظام های مختلف حقوقی را دارد به گونه ای که این نهاد حتی در کشورهایی که نظام 
حقوقی متفاوتی از کشورهای اسکاندیناوی دارند با اقبال روبرو شده است )موسی زاده و جوکار، 1391: 

.)31
ج- فراگیر شدن موج دموکراسی خواهی: گسترش دموکراسی، حاکمیت قانون و توسعه اجتماعی- 
اقتصادی در سراسر جهان باعث شد این نهاد از کشورهایی که از دموکراسی و دولت رفاه ریشه دارتری 
بهره مند بودند )به ویژه کشورهای اسکاندیناوی( به کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و در حال 

توسعه صادر شود )رستمی و جوکار، 1391: 26(.
د- گسترش حوزه فعالیت دولت ها هم در کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه در زمینه های 
اقتصادی- اجتماعی: به دنبال افزایش مداخالت دولت در امور اقتصادی و اجتماعی، برخورد حامیان 
دولت و شهروندان افزایش می یابد و نیاز به ساز و کارهایی برای رفع این اختالفات ضروری می گردد. 
در همین راستا، در نظام های حقوقی، ساز و کار نظارت قضایی و سیاسی بر اعمال و تصمیمات دولت 
بوجود آمد؛ اما پس از مدتی مشخص گشت که این مکانیزم های خوش رنگ و لعاب به تنهایی برای 
بنابراین کشورها به تأسیس آمبودزمان روی آوردند )موسی زاده و جوکار،  دولت کافی نمی باشند، 

.)30 :1391
هـ - فشار سازمان های بین المللی و حکومت های کمک کننده بر کشورهای در حال توسعه برای 
اصالح ساختارهای حکمرانی و تشکیالت دولتی به مثابه شروط دریافت کمک های مالی و فنی به ایجاد 

و توسعه نهادهای آمبودزمان کمک شایانی نمود )طیبی و باقری، 1396: 32(.
است.  آمبودزمان  منطقه ای  و  قاره ای  بین المللی،  اتحادیه های  و  انجمن ها  مفید  فعالیت های  و- 
مهمترین این نهادها موسسه آمبودزمان بین المللی است که در واقع سازمان جهانی نهادهای آمبودزمان 
محسوب می شود که هدف آن شکوفا کردن مفهوم بازرسی و تشویق و ایجاد انگیزه تحقیق در باب 

بازرسی و برپایی کنفرانس های بازرسی است )موسی زاده و جوکار، 1391: 31(.

وظایف و ویژگی های آمبودزمان
وظیفه کالسیک و ابتدایی آمبودزمان رسیدگی به شکایات شهروندان علیه ارگان های عمومی 
نظارت آن در  اما حوزه های تحت  اتفاق آمبودزمان هاست  به  این وظیفه قریب  و دولتی می باشد. 
قرقیزستان، آمبودزمان  متفاوت است )رستمی و جوکار،1391: 33(. چنانکه در کشور  هر کشوری 
فعالیت های با هدف پیشگیری از نقض آزادی ها و حقوق بشر دارد . در آذربایجان، این نهاد نمی تواند 
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فعالیت های قضات را بررسی کند، ولی می تواند شکایات مربوط به تعلل در دادگاه ها، گم شدن اسناد 
و تأخیر در اجرای حکم را رسیدگی کند )صفار، 1394: 25(.

صالحیت آمبودزمان ها و عالوه بر آن نحوه رسیدگی به شکایات در کشورها براساس نظام های 
حقوقی آن ها متفاوت است. آمبودزمان نتایج رسیدگی خود را به صورت گزارش در اختیار نهادهای 
ذی صالح قرار می دهد که ضمانت اجرای سخت تری را در پی خواهد داشت. مثاًل اگر این گزارش به 
پارلمان تقدیم شود، پارلمان از ابزارهای نظارت سیاسی خود مانند سوال یا استیضاح برای اجبار نهادها 
و مقامات به گردن نهادن بر تصمیمات آمبودزمان استفاده می کند و یا با اعالم عمومی تخلفات عمومی 
این نهادها، وجهه عمومی آن ها را خدشه دار می کند و حتی ممکن است گزارش آمبودزمان در نهایت 
منجر به اتخاذ تصمیمات قضایی از سوی نهادهای اعمال کننده نظارت قضایی نیز بشود )رستمی و 

جوکار، 1391: 38(.
نهادهای آمبودزمانی عالوه بر اینکه به شکایات مردم علیه ارگان های دولتی رسیدگی می کنند، بدون 
وجود چنین شکایتی نیز می توانند سوء عملکرد نهادهای عمومی را مورد رسیدگی قرار دهند. تقریباً 
در تمام نظام های حقوقی آمبودزمان صالحیت خود را محدود به شکایت خاص واصله از شهروندان 
با  بنابراین آمبودزمان  به سوء عملکردها رسیدگی کند.  به صورت خودجوش  تواند  نمی کند و می 
اطالعاتی که خود از وجود سوء عملکرد در دستگاه های مختلف به دست می آورد شروع به رسیدگی 
کند. این اطالعات می تواند از طرق مختلفی مثاًل از طریق رسانه ها و مطبوعات یا اطالعات واصله از 
سوی اشخاص حاصل شود )موسی زاده و جوکار، 1391: 58(. وجود چنین اختیاری به آمبودزمان 

اجازه می دهد به مواردی رسیدگی کند که به هر دلیلی رسیدگی به آن ها مغفول مانده است.
تصمیم های  و  اعمال  بر  نظارت  نظیر  خود  ذاتی  وظایف  انجام  برای  آمبودزمان   نهادهای 
دستگاه  های دولتی و رسیدگی به شکایات دارای شاخص های بنیادین نظیر استقالل، بی طرفی، محرمانه 
بودن، انصاف، فرایند رسیدگی و تحقیق معتبر، مشارکت دهی شهروندان، تعامل با قوای سه گانه و ارائه 

گزارش ساالنه می باشند )طیبی و باقری، 1396؛ سیف زاده، 1394( .
مؤلفه های استقالل نهاد آمبودزمان عبارتند از: استقالل سازمانی، استقالل مالی، مصونیت و تأسیس 
و تضمین به موجب یک مصوبه قانونی. در واقع استقالل این نهاد، هدف نمی باشد، بلکه مراد از استقالل، 

بی طرفی و عدم جانبداری در رسیدگی به شکایات است )موسی زاده و جوکار، 1391: 83 -82( .
آمبودزمان براساس صالحیت و قابلیت هایی که دارد نقش مؤثری در پیشگیری و مبارزه با فساد، 
صیانت از حقوق شهروندان، پاسخگو نمودن مسئوالن، شفافیت عملکرد دولت، تحقق حاکمیت قانون 

و افزایش کارایی دستگاه های اداری می تواند داشته باشد.
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مفهوم شناسی سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی نخستین بار در سال 1916 توسط هانی فان مطرح شد. او بر جنبه کار خیر، دلسوزی 
متقابل و رابطه اجتماعی تأکید داشت. لیدا جانسون هانی فان نزدیک به یک قرن پیش به این امر پی 
برد که بسیاری از مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه ای که در آن زندگی می کند از طریق 
شبکه های بهم پیوسته و بادوام قابل حل اند. به نظر وی »همکاری متقابل و درک مزیت ارتباط با دیگران 
با  افراد جامعه  افراد جامعه در سود حاصله شریک شوند. وقتی که  موجب آن خواهد شد که تمام 
یکدیگر آشنا شوند و برای سرگرمی، مراوده، نشاط در مقابل یکدیگر به سر برند، با هدایت این سرمایه 
اجتماعی به آسانی می توان به پیشرفت عمومی در جهت خواسته های اجتماع دست یافت. اگر چه بحث 
سرمایه اجتماعی در سال های 1920 توسط هانی فان و در دهه 1960 توسط جین جاکوبز و دهه 1970 
توسط گلن لوری و ایوان الیت مطرح شده بود؛ اما به طور جدی توسط رابرت پاتنام، پیر بوردیو، جیمز 
ساموئل کلمن، فوکویاما و اندیشمندان دیگر، وارد مباحث جامعه شناسی، اقتصاد و علوم سیاسی شد 

)صالحی امیری و امیرانتخابی، 1392: 64(.
با وجود مطالعات گسترده در دهه های اخیر، اجماع چندانی درخصوص ارائه یک مفهوم واحد از 
سرمایه اجتماعی وجود ندارد و گرایش های مختلفی در بین محققان وجود دارد؛ با لحاظ این نکته به 

برخی از تعاریف به شرح زیر اشاره می شود:
اندیشه های پاتنام  حول محورهای سه گانه ای تحت عناوین شبکه های مشارکت مدنی، هنجارهای 
معامله ای متقابل یا بده بستان و اعتماد می چرخد که برای تعریف سرمایه اجتماعی نیز از این سه محور 
سود جسته است. او معتقد است »همکاری و تعاون داوطلبانه در جایی که ذخیره و انباشتی اساسی از 
سرمایه اجتماعی در قالب مبادله  شبکه های تعهد مدنی وجود داشته باشد به آسانی صورت می گیرد. 
سرمایه اجتماعی داللت بر اشکالی از سازمان اجتماعی همچون  اعتماد، قواعد و شبکه ها دارد که 
می تواند کارایی جامعه را از طریق کنش های متناسب تسهیل کند، در نتیجه، تعاون خودانگیخته از 

طریق سرمایه اجتماعی تسهیل می شود« )موسوی و شیانی، 1394: 41- 40(.
به اعتقاد کلمن ، »سرمایه اجتماعی بر مبنای کارکرد آن تعریف می شود. سرمایه اجتماعی ذات 
واحدی نیست، بلکه مجموعه ای از ذات های گوناگون است که دو عنصر مشترک دارند: اوالً همه 
اعم  برخی کنش های خاص کنشگران -  ثانیاً  از ساختارهای اجتماعی اند،  بر جنبه ای  آن ها مشتمل 
یا حقیقی ها را - در داخل مجموعه ساختار تسهیل می کنند. سرمایه اجتماعی  از اشخاص حقوقی 
مانند سایر اشکال سرمایه، مولد است، یعنی تحقق اهداف معینی را که در نبودش محقق نمی شوند 
امکان پذیر می گرداند. سرمایه اجتماعی مانند سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی کاماًل قابل معاوضه و 
جانشینی نیست، بلکه ممکن است مختص فعالیت های معینی باشد. نوع معینی از سرمایه اجتماعی که در 
تسهیل کنش های معینی سودمند است، شاید برای کنش های دیگری بی فایده یا حتی زیان بخش باشد 
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)تاج بخش، 1385 :49(.
از نظر باردیو، تراکم و دوام ارتباطات هر دو اهمیت فراوان دارند: سرمایه اجتماعی نمایانگر »ادغام 
منابع بالفعل و بالقوه ای است که برای مالکیت شبکه ای بادوام به کار رفته اند«. او همچنین اعالم نمود 
که ارزش ارتباطات یک فرد )یا حجم سرمایه اجتماعی یک عامل( به مقدار ارتباطات فعال شده و حجم 

سرمایه )فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی( هر ارتباط وابستگی دارد )فیلد، 1385: 26(.
دانشمندان و جامعه شناسان سیاسی که مفهوم سرمایه اجتماعی را به کار می برند بیشتر تحت تأثیر 
دوتوکویل1 هستند که آثارش به اکتشاف پیوندهای بین فرد و دولت و پاسخ به این سوال پرداخته که 
نظام های سیاسی چگونه مشروعیت توده ای به دست می آورند و مشارکت سیاسی می آفرینند )صالحی 

و امیرانتخابی، 1391: 67(.
فوکویاما2، سرمایه اجتماعی را مجموعه ای از هنجارهای موجود در سیستم های اجتماعی می داند 
که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه شده و موجب پایین آمدن هزینه های تبادالت 
و ارتباطات می گردد. فوکویاما سرمایه اجتماعی را به عنوان یک پدیده جامعه شناختی مورد توجه 
قرار می دهد. به نظر او سرمایه اجتماعی با شعاع اعتماد ارتباط تنگاتنگی دارد. هر چه قدر شعاع اعتماد 
در یک گروه اجتماعی گسترده تر باشد سرمایه اجتماعی نیز زیاد خواهد بود و به تبعیت از آن میزان 

همکاری و اعتماد متقابل اعضای گروه نیز افزایش خواهد یافت )مبشری، 1388: 142- 141(.
در مجموع می توان گفت اگر چه تعاریف متعددی از سرمایه اجتماعی ارائه گردیده ولیکن این 

تعاریف در تضاد با یکدیگر نبوده، بلکه مکمل همدیگر محسوب می شوند.

انواع سرمایه اجتماعی
مایکل وولکاک3 تمایز روشنی میان انواع مختلف سرمایه اجتماعی قائل می شود: 

الف- سرمایه اجتماعی میثاقی ، بیانگر همبستگی بین افراد همانند در موقعیت های مشابه ، مانند افراد 
خانوار، دوستان و همسایگان نزدیک است. 

ب- سرمایه اجتماعی پل زن، دربرگیرنده ی همبستگی های دورتر افراد همانند است، مانند دیگران، 
دوستان دور و غیره. 

ج- سرمایه اجتماعی اتصالی ، بیانگر همبستگی بین افراد غیرهمانند در موقعیت های نامشابه است، 
مانند آن هایی که کاماًل در بیرون دار و دسته هستند و بنابراین اعضا قادرند از منابع دورتر و وسیع تر بهره 

بگیرند )فیلد، 1385: 66(.

1 De Tocquveille
2 Francis Fukuyama
3 Wool cock, Michael
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سطوح سرمایه اجتماعی 
الف- سطح خرد: در سطح خرد، سرمایه اجتماعی در قالب روابط فردی و شبکه های ارتباطی بین 
افراد، هنجارها و ارزش های حاکم بر آنها بررسی می شود. براین اساس، سرمایه اجتماعی موضوعاتی 
همچون شدت و کیفیت روابط و تعامالت بین افراد و گروه ها، احساس تعهد و اعتماد دو جانبه به 
هنجارها و ارزش های مشترک را شامل شده و شکلی از حس تعلق و پیوستگی اجتماعی در نظر گرفته 
می شود. در این سطح منافعی مورد نظر است که فرد به سبب عضویت در گروه و بهره برداری از سرمایه 

اجتماعی به دست می آورد.
را  اجتماعی  از ساخت  اجتماعی جنبه هایی  میانی، سرمایه  میانه: در سطح  یا  ب- سطح گروهی 
داراست و کنش های خاص کنشگران را بدون سیستم یا ساختار اجتماعی تسهیل می کند. این مفهوم 
ارتباطات افقی و عمودی را شامل می شود و سازمان ها و روابط بینابینی آن ها اعم از باشگاه ها، انجمن ها، 
شرکت ها، احزاب و سازمان های مردم نهاد1 در زمره  آنان قرار می گیرد. در واقع، سرمایه اجتماعی در 

روابط اجتماعی و هنجارهای اجتماعی بین گروه هایی که کار مشارکتی می کنند وجود دارد.
ج- سطح اجتماعی یا کالن: در سطح کالن، سرمایه اجتماعی شامل روابط قراردادی و ساختاری 
نهادهای کالنی مانند دولت، حکومت سیاسی و نظام های حقوقی و قضایی است. در این سطح روابط 
و ساختارهای رسمی مانند قوانین و مقررات حاکمیت سیاسی، میزان مشارکت سیاسی و شکل گیری 
نهادهای سیاسی اجزای سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر در سطح کالن با سرمایه 
اجتماعی ساختاری سر وکار داریم که اعتماد نهادی و اعتماد به حکومت، همچنین، اعتماد به نظام های 
تخصصی، مؤلفه های اصلی آن را تشکیل می دهد. روابط افقی مبتنی بر اعتماد میان نهادهای مختلف 
شیانی، و  )موسوی  بود  بهره مند خواهند  آن  از  اعضای جامعه  همه  می کند که  تولید  منافعی   جامعه 

.)107- 109 :1394

شاخص های سرمایه اجتماعی
دسته بندی های مختلفی درخصوص شاخص ها صورت گرفته است که به تناسب موضوع به سه 

شاخص اعتماد، مشارکت و انسجام اجتماعی پرداخته می شود.
1. اعتماد : 

اعتماد به سطحی از اطمینان مردم برمی گردد که دیگران همان طور که می گویند، عمل می کنند؛ یا 
همان طور که می گویند انتظار می رود عمل کنند؛ یا اینکه آنچه می گویند قابل اعتناست. سطح اعتماد 
فرد به دیگری به مقدار زیادی به تصویر فرد از اعتماد شدن به او بستگی دارد، اگر چه مردم می توانند 
اعتماد را در دیگران ایجاد کنند. در حالی که اعتماد می تواند به افراد مربوط باشد، می تواند به گروه ها و 

1 Non-Governmental Organization(NGO)
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نهادها در یک جامعه از جمله دولت ها هم، مربوط باشد )نصیری، 1387: 20(. اعتماد برای ایجاد روابط 
انسانی مؤثر، برقراری و بهبود ارتباط سازمانی، اعمال رهبری مردمی و تحولی، تشکیل گروه و کار 
گروهی، ایجاد همکاری و ایجاد تغییر سازمانی موفقیت آمیز امری ضروری و الزم است. روابط اعتماد 

را در چهار حوزه می توان تقسیم کرد:
اعتماد شهروندان به شهروندان دیگر،  -1
اعتماد شهروندان به نخبگان سیاسی،  -2

اعتماد نخبگان به یکدیگر،  -3
اعتماد نخبگان به شهروندان.  -4

مهمترین عاملی که اساس ایجاد ارتباطات سیاسی برای فرایند مشارکت مردم در نظام به شمار 
می رود، اعتماد متقابل مردم و نظام است. قبل از اینکه نظامی بخواهد هر عملی درخصوص تغییرات 
ساختاری در جامعه انجام دهد بایستی میزان درجه اعتماد سطح جامعه و دولت را افزایش دهد؛ چرا که 
در فضای نامطمئن و بی اعتماد امکان دارد هر گونه عمل نتیجه عکس دهد و تمایل مشارکت و دخالت 
مردم در نظام بسیار کم خواهد شد. در مرحله بعد، نظام است که باید به مردم اعتماد داشته باشد تا بتواند 

از مشارکت آنان در سیستم دولتی سود ببرد )ملک محمدی و رفسنجانی نژاد، 1389: 56(.
2. مشارکت :

مشارکت، شرکت فعاالنه انسان ها در حیات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و به طور کلی تمامی ابعاد 
حیات می باشد. مشارکت اجتماعی به آن دسته از فعالیت های ارادی داللت دارد که از طریق آن اعضاء 
یک جامعه در امور محله، شهر و روستا به طور مستقیم یا غیرمستقیم در شکل دادن حیات اجتماعی 
مشارکت دارند. شبکه های مشارکت مدنی یکی از اشکال ضروری سرمایه اجتماعی می باشند. هر چه 
این شبکه ها متراکم تر باشند احتمال همکاری شهروندان در جهت منافع متقابل بیشتر است. شبکه های 
مشارکت مدنی هنجارهای قوی معامله متقابل را تقویت می کنند. این هنجارها شبکه های ارتباطی که به 
کسب حسن شهرت و وفای به عهد و پذیرش هنجارهای جامعه محلی متکی است را تقویت می کنند 

)عباسی و جامعی، الف، 1395: 166(.
شهروندان برای اینکه بتوانند در جامعه مشارکت اجتماعی و سیاسی داشته باشند، نیاز به اطالعات 
که  هستند  اطالعاتی  نیازمند  ها  آن  دارند.  جامعه  روز  مشکالت  و  مسائل  درباره   صحیحی  و  جامع 
چگونگی انجام کار یا مشارکت آنان را در تمام جنبه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مشخص می کند. 
بسیاری از بی اعتمادی ها نتیجه عدم آگاهی و عدم اطالع رسانی صحیح و به موقع است. زمانی که افراد 
از ماهیت مسائل اجتماعی آگاه نمی شوند و یا از برنامه ریزی  هایی که جوابگوی مشکالت اجتماعی 
است بی خبرند و از اجتماع خود اطالعات چندانی ندارند، فرصت های مشارکت اجتماعی یا ذخیره  
سرمایه اجتماعی کاهش می یابد، بنابراین پیش شرط اولیه مشارکت آگاهی است )جوشقانی یارخی، 
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.)245 ،1396
یک  امور  این  در  مشارکت  و  دولتی  بخش  عملکرد  و  تصمیم گیری  بر  مدنی  جامعه  نظارت 
موازنه سازی و ابزار مهم برای مبارزه با فساد است. این فرایند باعث شفاف شدن دولت در منظر مردم 
و افزایش اختیارات شهروندان برای ایفای یک نقش فعال می شود. اهمیت مشارکت مردمی و آحاد 
جامعه در موضوع مبارزه با فساد و ارتقای سالمت جامعه به حدی است که این مسأله به عنوان ماده ای 
جداگانه در کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد )مصوب 31 اکتبر 2003 میالدی( آورده شده است. 
طبق ماده )13( فصل دوم با عنوان مشارکت جامعه، هر کشور عضو کنوانسیون در چارچوب امکانات 
و برابر اصول اساسی قانون داخلی خود اقدامات مقتضی را به عمل خواهد آورد تا شرکت فعاالنه افراد 
و گروه های خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمان های غیردولتی و سازمان های جامعه مدار را 
برای جلوگیری و مبارزه با فساد ارتقا و آگاهی عمومی را در رابطه با وجود و علل، شدت و تهدید فساد 

افزایش دهد )عابدی جعفری و حبیبی، 1388: 304-305(.
3. انسجام :

انسجام اجتماعی در لغت به معنای یکی کردن و بهم پیوستن، انضمام و یکپارچگی، اتحاد عناصر 
مختلف اجتماع است. 

در حقیقت انسجام اجتماعی )یکپارچگی( سنجش برای کیفیت روابط افراد در رابطه با جامعه و 
اجتماع می باشد. افراد باید سعی کنند تا یک حس تعلق به کل دنیا را در خودشان بوجود بیاورند نه 
اینکه در تمام طول زندگی فقط وابسته به دوست داشتن غیر مشروط خانواده و دوستان باشند. افراد 
سالم احساس می کنند که قسمتی از جامعه هستند، بنابراین انسجام، آن درجه ای است که مردم در آن 
احساس می کنند متعلق به جامعه و اجتماع شان هستند. برخی درجه انسجام داخلی را شاخص قوت یا 
ضعف یک دولت می دانند. دولت های قوی صرف نظر از میزان قدرتی که در اختیار دارند دولت هایی 
هستند که درجه انسجام آن ها باالست و برعکس دولت ضعیف، دولتی است که میزان انسجام در آن 
پایین است حتی اگر منابع مادی قدرت آن، قابل توجه باشد )عباسی و جامعی الف، 1395: 167-168(.

انسجام موجب به هم پیوستگی آگاهانه یک گروه و همبستگی بیشتر آن می شود؛ مشروط بر این که 
اوالً قوانین، قواعد و هنجارهای مستقر و رایج مورد قبول عموم گروه های اجتماعی و یا گروه های فعال 
اجتماعی- سیاسی باشد. ثانیاً نهادهای مجری آن قوانین و هنجارها مورد قبول همان گروه ها باشد و در 
نهایت احساس هویت و وحدت در بین گروه های مذکور از حیث پذیرش آن قواعد و نهادها گسترش 

یابد )یارخی جوشقانی، 1396: 69(.

نقش دولت برای دست یابی به هدف توسعه سرمایه اجتماعی
بعضی از نویسندگان، دامنه بسیار وسیعی از سیاستگذاری های دولت را شناسایی کرده اند که معتقدند 
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می توانند سرمایه اجتماعی ایجاد کنند! اما برخی دیگر یک دیدگاه محتاط تری در این زمینه دارند. 
فوکویاما )1999( می گوید: »دولت ها بسیاری از اهرم های مشخص، برای ایجاد بسیاری از اشکال سرمایه 
اجتماعی را ندارند. سرمایه اجتماعی اغلب محصول فرعی مذهب، رسوم، تجربه تاریخی مشترک و 
عوامل دیگر است که خارج از کنترل دولت هاست«. ولیکن، طرح های پیشنهادی مختلف، نظریه ها و 
برداشت های دیگری از سرمایه اجتماعی را نشان می دهند و اینکه چطور ایجاد می شود و تداوم می یابد 
)یا نابود می شود(. سرمایه اجتماعی ویژگی های مختلفی دارد که اگر تنها به بخش خصوصی سپرده شود 

می تواند باعث تأمین ناقص یا عرضه بد شود. 
دولت ها در کشورهای توسعه یافته تقریباً شماری از وظایفی که می تواند از اشکال سرمایه اجتماعی 
را حمایت یا تقویت کند، متعهد می شوند. ایجاد سیستم های بنیادی حقوق مالکیت و نظم مدنی معموالً 
پیش زمینه هایی برای ایجاد اعتماد اجتماعی هستند. همچنین، اغلب برنامه های دولتی موجود توسعه 
اشکال سرمایه اجتماعی را به عنوان یکی از اهداف اصلی خود دارند، حتی اگر اهداف آن ها تصریح 

نشده باشد.
اساساً، این نیز مهم است که دولت ها یک محیط توانمند کننده مؤثر برای مبادالت اجتماعی و 
اقتصادی، ایجاد روابط خانوادگی و عمل کردن جامعه مدنی فراهم نمایند، تا تعامالت غیرمتمرکز و 

ایجاد هنجارهای اجتماعی در این حوزه های فعالیت تسهیل شود )همان، 1387: 128( .
بین  مقایسه ای  دولتی اند.  و  حقوقی  مساعد  محیط  نیازمند  که  می کنند  کار  خوب  اجتماعاتی 
سازمان های آبیاری تحت مدیریت زارعان در تایوان و جنوب هندوستان نشان می دهد که موفقیت 
بیشتر تایوانی ها مرهون دخالت مؤثرتر دولت ملی در تأمین یک محیط مساعد حقوقی و اداره مواردی 
است که در احکام غیر رسمی اجتماع به تنهایی کفایت نمی کند. از یک طرف هم شرایط حقوقی و 
هم شرایط دولتی ای که مکمل توانایی های خاص اجتماعات در اعمال حاکمیت هستند و از طرف 
دیگر الگویی از توزیع حقوق مالکیت که باعث می شود اعضای اجتماعات تبدیل به کسانی شوند که 
از عضویت در آن نفعی ببرند، کلید سیاست ترغیب حل مسائل به روش اجتماعات است )تاج بخش، 

. )363-365 : 1385
از دیدگاه فوکویاما، مهمترین اقداماتی که توسط دولت ها می تواند برای ایجاد و تقویت سرمایه 
سازی  غنی  و  تقویت  مدنی،  نهادهای  تشکیل  تقویت  و  تشویق  از:  عبارتند  شود  انجام  اجتماعی 
آموزش های عمومی، تأمین امنیت شهروندان در جهت حضور داوطلبانه در نهادهای اجتماعی، پرهیز 
از تصدی گری و مدیریت بخش های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و واگذاری فعالیت های 
تقویت  و  ایجاد  زمینه سازی  و  فعالیت ها  در  ها  برای جلب مشارکت آن  مردمی  نهادهای  به  مربوطه 

نهادهای اجتماعی و شبکه های اعتماد بین آحاد مختلف مردم )مبشری، 1388: 154( .
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آمبودزمان و سرمایه اجتماعی
آمبودزمان با توجه به وظایف و کارکردهایی که در اصالح فرایندها، پیشگیری از سوء مدیریت و 
سوء جریان در سازمان های اداری دارد و از سوی دیگر، به عنوان نقش میانجی که با دریافت شکایات 
مردمی و حل اختالف بین آنان و دستگاه های اجرایی می پذیرد، می تواند موجب افزایش رضایتمندی 
و اعتماد مردم نسبت به عوامل حکومتی و نیز مشارکت آنان گردد، که این امر زمینه ساز توسعه سرمایه 

اجتماعی گردد.
در مورد نقش آمبودزمان ها در تولید سرمایه اجتماعی، باید خاطرنشان ساخت که در این زمینه 
آمبودزمان ها نقش تکمیلی دارند و در راستای عملکرد دولت حرکت می کند. در واقع در زمینه تولید 
سرمایه اجتماعی، این دولت و قدرت سیاسی حاکم است که نقش دست اول را ایفا می کند. آمبودزمان 
از دو طریق کلی و اساسی یعنی بسترسازی و اعتمادسازی می تواند به تقویت و رشد سرمایه اجتماعی به 

عنوان یکی از پیش نیازهای اساسی مردم ساالری و کلید مشکل گشای آن، کمک کند.
-  بسترسازی: در این زمینه آمبودزمان باید به ظرفیت سازی اجتماعی مبادرت ورزد. بدین معنا که 
از طریق آموزش های مدنی، تبلیغات، بهادادن به افکار عمومی و با استفاده از رسانه ها، بسترهای الزم را 
برای تحریک و تشویق افراد جامعه به همکاری و مشارکت و اقدام های جمعی فراهم بیاورد و آن ها را 

از انزواطلبی، رکود، بدبینی و یأس سیاسی خارج کند. 
-  اعتمادسازی : در زمینه اعتمادسازی دولت و نهادهای حکومت نقش عمده و اساسی دارند و 

آمبودزمان نقش مکمل دارد. 
به این معنا که این دولت است که باید محیط اعتمادزایی را تدارک ببیند و اعتماد اعضای جامعه 
را به اقدامات و سیاست هایش فراهم آورد. در این رابطه، ثبات در رفتار و سیاست های دولت، تسهیل 
فساد  با  مبارزه  مسئوالن،  عملکرد  شفافیت  و  پاسخگویی  قدرت،  از  تمرکززدائی  اطالعات،  جریان 
سیاسی و مالی در الیه های باالی حکومت و تناسب اقتدار حکومت و جامعه مدنی، نقش اساسی دارد 

)جاللی و ضیائی، 1392: 154( . 
در این راستا، نهاد آمبودزمان براساس نظارتی که ایفا می نماید و توصیه ها، تذکرها و هشدارهایی که 
درخصوص فرایندها، اقدامات و تصمیمات دولت ارائه می کند در ارتقای عملکرد دولت و پاسخگویی 
آن مؤثر بوده که این امر موجب افزایش اعتماد عمومی و در نتیجه تقویت سرمایه اجتماعی می گردد. 

بتوانند در سالمت و آزادی  اطمینان را حاصل می کند که  این  برای شهروندان  نهاد آمبودزمان 
زندگی کنند؛ چون به این سازمان قدرت داده شده است تا در کمال استقالل، به کنترل و تعقیب خطاها، 
بنابراین آمبودزمان در چارچوب تشکیالت  زیاده روی ها و سوء استفاده های مراکز قدرت بپردازند، 
مختلف حکومت به عنوان یک نهادی می باشد که افراد را به ساختار حکومت و جامعه را به دولت پیوند 

می دهد )موسی زاده و جوکار، 1391: 65(. 
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کارکردهای آمبودزمان
اقدامات آمبودزمان که با انجام نظارت و بازرسی ها صورت می گیرد در عمل منجر به حاکمیت 
قانون و قانون مداری، پیشگیری و برخورد با فساد، حمایت از حقوق شهروندی، پاسخگویی و مسئولیت 

پذیری دولت و شفافیت می گردد و در منظر کلی موجب کارآمدی نظام اداری می گردد.
1. تقویت و حمایت از حقوق شهروندی

نیز  ِویژه و  تلفن  الکترونیک و خطوط  نظیر سامانه های  ارتباطی  امکانات  ایجاد  با  ها  آمبودزمان 
امکان مراجعه حضوری برای دریافت شکایات، موارد نقض حقوق شهروندان را دریافت و براساس 
صالحیت ها به صورت یک نهاد واقع بین و بی طرف به موضوع رسیدگی می کنند و بدین طریق به 

عنوان رابط بین شهروندان و مراجع قضایی در تحقق حقوق شهروندان عمل می نمایند.
هر حکومتی، حقوقی را برای شهروندان و اتباعش پیش بینی و به آن ها اعطا می کند، در یک نظام 
مردم ساالر که در آن حاکمیت قانون مشاهده می شود، هر شهروند باید به عنوان فردی تلقی شود که 
حقوق شخصی او با هیچ نوع تبعیض یا بی عدالتی قابل تضییع نباشد. دولت باید طوری عمل کند که 
توسط همه مورد احترام باشد و به عنوان یک موجود اخالقی تلقی گردد و متعهد است که از منافع 
معین شهروندان دفاع کند و اینکه قادر است قوانینی را وضع کند که عامل اعتماد، امنیت و ثبات باشد و 
از طرف دیگر نظام مردم ساالر باید ابزارهای کارآمدی را فراهم کند تا از حقوق و آزادی های بنیادی 
به طور مؤثر حمایت کند، در همین راستا مفهوم آمبودزمان قدم به صحنه می گذارد. آمبودزمان های 
سراسر جهان، علی رغم تفاوت های بسیار و گوناگون و با وجود الگوهای ساختاری و نظام های اجرایی 
متغیر اتخاذ شده، در مخرج مشترکی سهیم هستند: آن ها به عنوان وسیله ای برای شکایت و تظلم علیه 
تعدی ها، خطاها، قدرت های خودسرانه و یا اغماض و غفلت توسط مقامات کشوری در نظر گرفته 

شده  اند )موسی زاده و جوکار، 1391: 64-65(.
2. قانون مداری و حاکمیت قانون

با  اطمینان داشت،  به اجرای آن ها  قوانین در یک جامعه واقعی اند و می توان  میزان  تا چه  اینکه 
شاخص حاکمیت قانون ارزیابی می شود. منظور از حاکمیت قانون این است که هر کاری مطابق با 
قانون مصوب انجام شود؛ این انطباق نباید به این معنا تعبیر شود که قانون می تواند ابزاری برای افزایش 
قدرت سیاستمداران در اجرای وظایف شان باشد، بلکه تحت قانون عمل کردن، باعث محدود کردن 
حوزه اختیارات سیاستمداران شده و قدرت آنان را منطقی می سازد. با توجه به معنای مصطلح »قانون« 
می توان گفت : قانون مداری در نگاه حقوقی، به معنای آن است که بکوشیم تا رفتارهای ما حول قانون 
تنظیم شود و شکل بگیرد. به دیگر سخن، این را که انجام هر عمل آدمی در اجتماع نخست با قواعد 
 و قوانین مکتوب و موضوعه سنجیده شود و فقط در صورت مطابقت با آن، انجام شود قانون مداری 
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می  گوییم. در حقیقت قانون مندی رفتار اجتماعی انسان، همان روش مندی رفتار است. پس تقویت 
قانون مداری، به معناب تقویت رفتار روش  مند در اجتماع است )عباسی و جامعی ب، 1395: 43-44(.

3. پیشگیری از فساد و کشف آن
نقض کردن است و آنچه شکسته  یا  معنای شکستن  به   Rumpere از ریشه التین  فساد  کلمه 
یا نقض می شود، می تواند یک شیوه رفتار اخالقی یا اجتماعی و یا مقررات اداری باشد. فساد سوء 
استفاده از قدرت، امکانات، اختیار و مناصب دولتی )عمومی( برای تأمین منافع شخصی، حزبی، قومی 
یا طبقه ای خاص است. به عبارت ساده تر فساد عدم رعایت عمدی ضوابط و اصل بی طرفی از سوی 
مقام های دولتی است که با نیت بهره مندی از مزیتی برای خویش و افراد وابسته به خود صورت می گیرد 

)عطایی، 1388: 185(.
سیستم اجرایی فاسد با سطح سرمایه اجتماعی پایین و محدود خود تداوم می یابد. زمانی که معیار 
را اعتماد تعمیم یافته قرار دهیم، می توانیم ادعا کنیم که سیستم اجرایی فاسد موجب شکل گیری سطح 
پایین سرمایه اجتماعی می شود. تصور افراد از نهادهای دولتی به عنوان نهادهای عادالنه، منصف و کارا 
و نیز این واقعیت که بیشتر شهروندان در مواجهه با فساد عملکرد مشابهی دارند بر اعتماد تعمیم یافته افراد 
تأثیر می گذارد. نهادهای دولتی در صورتی اعتماد تعمیم یافته ایجاد می کنند که شهروندان این نهادها 
را قابل اعتماد بدانند. لوی معتقد است که دولت با شفاف سازی اطالعات و کنترل و نظارت بر قوانین، 
ایجاد ضمانت اجرا برای حقوق، قوانین و حمایت از اقلیت ها، شکل گیری قراردادها را ممکن می سازد 
و شکل گیری قراردادهای اجتماعی )رسمی و غیر رسمی( به زمینه سازی برای افزایش سرمایه اجتماعی 
منجر می شود. نهادهای نظم و قانون یک وظیفه مهم دارند و آن شناسایی و تنبیه افراد خیانتکاری است 

که قراردادها را زیر پا می گذارند و جرائم مختلف را انجام می دهند )شعبانی و سلیمانی، 1389: 64( 
در این خصوص، آمبودزمان براساس اختیاراتش نقش بسزایی در شناسایی و پیشگیری از مفاسد 
اداری دارد به طوری که برخی آمبودزمان ها تشکیالت تخصصی در این خصوص دارند. برای نمونه نام 
آمبودزمان کره جنوبی، » کمیسیون حقوق مدنی و مبارزه با فساد« می باشد که دارای ساختار تخصصی 

برای مبارزه با فساد است.
4. پاسخ گویی و مسئولیت پذیری 

اعالم مسائل و مشکالت، سوء جریان های مربوط به دولت و عملکرد نامناسب کارکنان آن به نهاد 
آمبودزمان، مشارکت مردم را در امر نظارت عمومی و دخالت آن ها در تصمیم گیری ها را تقویت نموده 
و در ادامه پیگیری و اقدامات مؤثر آمبودزمان، می تواند موجب پاسخ گویی و مسئولیت پذیری دستگاه 

حکومتی گردد.
آمبودزمان ها به عنوان نهاد حامی مردم در مقابل سوء مدیریت و تصمیم های غیرمنصفانه نقش 
مهمی در شفاف نمودن اعمال حکومتی و پاسخگوتر کردن حکومت و مقام های عمومی در برابر 
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جامعه دارند. راهکارهایی نظیر الزام مسئوالن به بیان دالیل و مبانی تصمیم گیری و شفاف سازی امور، 
تسهیل جریان آزاد اطالعات و آگاهی شهروندان از حقوق آنان و نحوه انجام فرایندها در دولت، استفاده 
از مشورت و دیدگاه های مردمی در تدوین و تنظیم خط مشی ها و امکان انتقاد آنان از عملکردها و 
برنامه ها و مشارکت در تعیین سرنوشت خود و تدوین منشورهای اخالق حرفه ای و منشورهای تکریم 
شهروندان از جمله راهکارهایی است که از طریق آن ها آمبودزمان می تواند پاسخ گویی مقامات را 

تسهیل و محقق سازد )جاللی و رضائی، 1392(.
نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی باید در برابر مردم مسئولیت پذیر باشند. پذیرش 
مسئولیت به طور خاص در مورد افرادی است که تحت تأثیر تصمیمات قرار دارند. این اصل با پاسخ گویی 
و شفافیت ارتباط تنگاتنگی دارد، چرا که توانایی شهروندان در تشویق یا مجازات منتخبین شان به امکان 
شناسایی مقام مسئول بستگی دارد. به عبارت دیگر مردم کسی را در مقابل خود پاسخگو می دانند که 
او را به روشنی مسئول فرض کنند. ارائه ننمودن اطالعات کافی به مردم مساوی با مسئولیت ناپذیری و 
پاسخ گویی مقام مربوطه است. بنابراین روشن است که مسئولیت پذیری یکی از معیارهای پاسخ گویی 
است و پاسخ گویی با پذیرش مسئولیت معنا می یابد؛ از این رو در یک جامعه مبتنی بر حاکمیت قانون و 
اصول زمامداری دموکراتیک تمام نهادهای اعمال کننده قدرت در برابر مردم پاسخ گو هستند )عباسی 

و جامعی، 1395: 44(.
5.کارآمدی

کارآمدی را می توان بیانگر قابلیت و توانایی یک نظام اجتماعی در رسیدن به هدف تعیین شده و 
حل مشکالت جامعه دانست. یکی از عمده ترین تعاریف، کارآمدی را مساوی موفقیت در راه تحقق 
اهداف با توجه به امکانات و موانع می داند. در نتیجه کارایی هر سیستمی براساس سه شاخص اهداف، 
امکانات و موانع آن مشخص می شود. هر قدر سیستمی با توجه با توجه به سه شاخص مذکور در تحقق 
اهدافش موفق باشد به همان مقدار کارآمد است )عباسی و جامعی الف، 1395:113(. می توان گفت 
محصول همه کارکردها و اقدامات آمبودزمان منتهی به افزایش کارآمدی سازمان های اداری می گردد.

نهاد آمبودزمان در ایران
براساس وظایف و ویژگی هایی که برای آمبودزمان تعریف شده است سازمان بازرسی کل کشور 
نسبت به مراجعی نظیر کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و هیأت نظارت بر حقوق شهروندی، مشابهت 
بیشتری با این نهاد دارد و به عنوان نماینده آمبودزمان کشور در سطح بین المللی معرفی و در این راستا 
با موسسه آمبودزمان بین المللی، انجمن آمبودزمان آسیایی و آمبودزمان های دیگر کشورها تعامل و 

همکاری دارد.
طبق اصل 174 قانون اساسي بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجراي 
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صحیح قوانین در دستگاه هاي اداري سازماني به نام »سازمان بازرسي کل کشور« زیر نظر رئیس قوه 
به تصویب مجلس شوراي  تاریخ 1360/7/19  این سازمان در  قانون تاسیس  قضائیه تشکیل گردید. 
اسالمي رسید و متعاقب آن، اصالحیه های بعدی مربوط به سال های 1375، 1387 و 1393 می باشد. 
نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیت های مستمر و منظم و هدف دار به 
منظور جمع آوری اطالعات الزم درباره مراحل حین و بعد از اقدامات دستگاه های مشمول ماده )2( این 
قانون، تجزیه و تحلیل آن ها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی، و ارائه پیشنهادهای 
مناسب در جهت حسن جریان امور. سازمان بازرسی همچنین می تواند قبل از اقدامات دستگاه های 

مذکور نیز اطالعات الزم را جمع آوری کند.
اداري و مالي  امور  ادارات و  این سازمان مشمول کلیه وزارتخانه ها و  بازرسی  حیطه نظارت و 
و  مؤسسات  و  انتظامي  و  نظامي  نیروهاي  و  قوه قضائیه  تابعه  دستگاه هاي  و  سازمان ها  دادگستري، 
شرکت هاي دولتي و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آن ها و دفاتر اسناد رسمي و مؤسسات عام 
المنفعه و نهادهاي انقالبي و سازمان هایي که تمام یا قسمتي از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا 
دولت بنحوي از انحاء بر آن ها نظارت یا کمک مي نماید، می باشد. به موجب این قانون سه  نوع بازرسي 
موردی، برنامه ای و فوق العاده در نظر گرفته شده است. گزارش تهیه شده توسط سازمان براساس محتوا 
)کیفری، تخلفاتی، پیشنهاد و هشدار( به مراجع ذی صالح نظیر دستگاه قضایی، هیأت های رسیدگی به 
تخلفات یا باالترین مقام سازمان یا وزارتخانه مربوطه ارسال می گردد که شرح آن در قانون و آیین نامه 

سازمان درج گردیده است. 
گزارش های بازرسی در ارتباط با آیین نامه و تصویب نامه و بخش نامه و دستورالعمل های صادره و 
شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق الذکر باشد 

جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال می گردد.
سازمان می تواند به شکایات و اعالمات اشخاص درخصوص سوءجریان اداری و مالی و نقض 
آن ها  کارکنان  و  سازمان  تشکیل  قانون   )2( ماده  »الف«  بند  موضوع  دستگاه های  مقررات  و  قوانین 
رسیدگی نماید. عالوه براین، از دیگر وظایف سازمان، ارائه گزارش های نظارتی هشدار دهنده به هنگام 

به مقامات مسئول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی است. 
همچنین، در اجرای نظارت همگانی و مشارکت مردم، براساس ماده 11 قانون تشکیل سازمان و 
نیز ماده 55 آیین نامه اجرایی، سازمان می تواند از ظرفیت تشکل های غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص 
واجد شرایط، در حدود اختیارات قانونی به صورت کسب اخبار و اطالعات، گزارش آسیب شناسی و 

موضوع یابی استفاده نماید.
قطع به یقین میزان اعتماد عمومی جامعه نسبت به عملکرد دستگاه های نظارتی در اعمال نظارت 
بر سیستم اداری کشور و مبارزه با فساد، نتیجه ملموس در جامعه خواهد داشت، در این راستا سازمان 
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به  و رسیدگی  نظارت همگانی  مرکز  از طریق  اطالعیه ها  و  اعالنات  دریافت  با  بازرسی کل کشور 
شکایات مردمی، تشکیل پرونده و اعزام و استقرار هیأت های بازرسی در بدنه اداری کشور و انجام 
تهیه  و  مردم  عمومی  دغدغه های  و  مشکالت  نیز  و  فساد  مصادیق  با  مرتبط  موضوعات  با  بازرسی 
گزارش های اصالحی و اختصاصی تعقیب اداری و کیفری متخلفین می تواند نقش مهمی در جلب 
اعتماد عمومی به عنوان یکی از سرمایه های اجتماعی را داشته باشد. ضمن اینکه، این سازمان می تواند 
از ظرفیت تشکل های غیردولتی و مردم نهاد و افراد واجد شرایط ]به عنوان بازرس افتخاری[ در حدود و 
اختیارات قانونی و در زمینه های مختلف بهره مند شود که این مسأله مهمی در افزایش مشارکت مردمی 
و جلب همکاری آن ها در موضوعات نظارتی و مبارزه با مصادیق فساد در ادارات کشور می باشد. در 
این راستا، انسجام اجتماعی می تواند یکی از نتایج اعتماد و مشارکت عمومی آحاد جامعه در مقوله 
نظارت و مبارزه با فساد در کشور باشد که در این صورت دستیابی به موارد پیشین و حصول موفقیت 
نسبی در این زمینه قطعاً انسجام اجتماعی در موضوع معنونه تا حد قابل قبولی محقق خواهد شد )عباسی 

و جامعی الف، 1395: 179-180 ( .

نتیجه
با وجود دیدگاه های متنوع درخصوص سرمایه اجتماعی ، غالب آن ها به منافع عملی و تأثیر آن بر 
رشد و توسعه جوامع اعتقاد داشته و محققان زیادی بر این باورند که اقدامات و سیاستگذاری های دولت 
می تواند بر ایجاد یا حمایت از سرمایه اجتماعی موثر باشد. از سوی دیگر عملکرد نامطلوب دولت، 
وجود فساد اداری، جرائمی نظیر اختالس و رشوه، تبعیض، قانون گریزی و سوء مدیریت می تواند منجر 
به نارضایتی مردم و سلب اعتماد عمومی نسبت به سازمان های دولتی شده که این امر با کاهش مشارکت 
مردم و انسجام اجتماعی، موجب کاهش سرمایه اجتماعی می گردد. بنابراین براساس ضرورِت کنترل 
قدرت نظام حاکم و کمک به افزایش کارایی آن، مراجع نظارتی نظیر آمبودزمان به فعالیت می پردازند. 
از آنجا که آمبودزمان با ساختار منعطف، هزینه و زمان کمتر و ارتباط سهل تر به رسیدگی به شکایات 
مردمی در مورد سوء جریانات اداری و اقدامات غیرقانونی و نامناسب کارکنان دولتی می پردازد به عنوان 
نهاد رابط از یک سو بین مردم و دولت و از سوی دیگر با ارسال گزارش هایی به منظور احقاق حقوق 
مردم و یا اصالح امور به مراجع ذی صالح نظیر مراجع قضایی ایفای نقش می نماید. نتایج حاصل از 
این اقدامات، موجبات افزایش اعتماد مردم به نظام حاکمیتی را فراهم آورده که از ارکان مهم سرمایه 
اجتماعی است. همچنین، ارائه شکایات توسط افراد و همکاری آنان با آمبودزمان در کشف مفاسد 
از  برخی  اینکه در  باشد، کما  اجتماعی می تواند  از زمینه های مشارکت  نیز  اداری و سوء جریانات 
کشورها از همکاری تشکل های غیر دولتی و مردم نهاد و عالوه بر آن استفاده از نیروهای مردمی تحت 
اعتماد و مشارکت، زمینه  به  بهره می برند. در صورت حصول  ژاپن(  )نظیر  افتخاری  بازرسان  عنوان 
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انسجام اجتماعی نیز مهیا می شود که مجموع همه این عوامل منجر به تقویت سرمایه اجتماعی می گردد. 
عالوه بر انتظاری که از دولت ها و دستگاه های اجرایی درخصوص ارائه خدمات مطلوب به مردم و 
کارایی آن ها وجود دارد، آمبودزمان ها نیز عملکردشان باید به گونه ای باشد که موجب کاهش اعتماد 
و مشارکت مردم نگردد. رسیدگی نامناسب به شکوائیه ها، عدم حمایت از اعالم کنندگان مفاسد اداری، 
سهل انگاری و کشف ننمودن به موقع تخلفات و سوء جریانات اداری، ارائه گزارش های فاقد کیفیت 
و یا پیشنهادها و توصیه هایی که منطبق بر واقعیات نبوده و یا اجرایی نیستند، عدم تعامل با دستگاه های 
اداری و از سوی دیگر بهره نبردن از ظرفیت ها و مشارکت مردمی، عدم پیگیری و تحقق پیشنهادهای 
اصالحی و یا گزارش های کیفری و تخلفاتی، جملگی می توانند موجبات دلسردی عموم را فراهم 
سازند. بنابراین آمبودزمان می بایست بر کیفیت عملکرد خود نیز مراقبت و نظارت نماید و در این 
خصوص از جمله اقداماتی که تأثیرگذار است ارائه گزارش ساالنه است که در اساسنامه آمبودزمان 

جهانی نیز بر آن تأکید شده است.
براساس تفاوت هایی که در شرایط و اقتضائات کشورها وجود دارد، راهکارهای ارتقاء سرمایه 
اجتماعی هم می تواند تا حدودی متفاوت باشد و از سوی دیگر در قوانین و مقررات، خط مشی ها، 
نیز در بعضی از برنامه  نیز این امر مشهود است. در کشور ما  برنامه ها و سیاست های کالن کشورها 
های توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور مواردی در راستای بهبود و تقویت سرمایه 
اجتماعی لحاظ گردیده که درهمین راستا در اهداف کلی چشم انداز بیست ساله نظام، ارتقاء سرمایه 
اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است، بدین صورت که در بند دوم ویژگی های جامعه ایرانی در افق 
بیست ساله، ایران کشوری متکی بر )سهم برتر منابع انسانی( و سرمایه اجتماعی در تولید ملی معرفی 

شده است.  
بازرسی کل  نهاد آمبوزدمان، سازمان  نظارتی  با لحاظ نقش  به موارد مطروحه فوق و  با عنایت 
کشور می تواند در راستای اختیارات و وظایف قانونی، تحقق موارد مندرج در برنامه های یاد شده را 
مورد نظارت و بررسی قرار دهد و با انجام بازرسی، تهیه گزارش و ارائه پیشنهادها و راهکارهای الزم به 

تقویت سرمایه اجتماعی در کشور کمک نماید. 
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ســــال دوازدهم
شمـــاره 39
زمستان 1399

بررسی نحوه عملکرد فناوری اطالعات و ارتباطات در کاهش فساد اداری  
سعید حسین آبادی1 ، حمید امینی2 

      چکیده

فساد اداری و افزایش روزافزون آن، یکی از اصلی ترین دغدغه دولت ها به شمار می رود. مطالعات 
موردی نشان دهنده اهمیت استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در بهبود عملکرد دولت ها و کاهش 
فساد اداری است. تجهیز دولت ها به ابزارهای فناوری اطالعات، به ایجاد پدیده دولت الکترونیک منجر 
شده است. در بسیاری از موارد دولت الکترونیک می تواند به وسیله کنترل و نظارتی دقیق، رفتارهای 
فاسد را کاهش دهد. در این پژوهش به بررسی عملکرد فناوری اطالعات و ارتباطات در فساد اداری 
پرداخته شده است. نتایج بررسی ها نشان دهنده عملکرد مثبت و ضرورت فرهنگ سازی و استفاده از 

فناوری اطالعات و ارتباطات به منظور کاهش فساد در ادارات است.

         واژگان کلیدی:  فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT(، دولت الکترونیک، فساد اداری
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مقدمه
امروزه از فناوری اطالعات به عنوان ابزاری مهم و اثربخش در تمامی حوزه ها یاد می شود. یکی از 
حوزه های پرکاربردی که امروزه موردتوجه بسیاری از محققان و دولت ها قرار گرفته است، استفاده از 
فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT( در کاهش فسادهای اداری است. فساد پدیده ای است که به طور 
گسترده در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه مشاهده می شود و به دلیل تأثیرات مختلفی که بر 
ازآنجایی که فساد یک  اقتصاد محسوب می شود.  اساسی در علوم سیاسی و  جامعه دارد، موضوعی 
تهدید بزرگ برای توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورها به شمار می رود، تاکنون روش های بسیاری 
جهت جلوگیری از وقوع فساد ایجاد شده است که مهم ترین روش، تجهیز دولت ها به فناوری های 

اطالعاتی و الکترونیکی یا همان ایجاد دولت الکترونیک است )ولس ,2008(.
فناوری های اطالعات و ارتباطات با توجه به توانایی خود در نظارت، ردیابی، ثبت، تجزیه وتحلیل 
و به اشتراک گذاشتن حجم عظیمی از اطالعات، ممکن است کشورها را در شناسایی و پیگرد قانونی 
مجرمان و جلوگیری از فسادهای آینده یاری کند. مطالعات قبلی نشان دادند که فناوری اطالعات 
و ارتباطات ابزاری مهم در کاهش فساد در سطح کشورها است )هاتچرجی و شریواستاوا ، 2018(. 
بااین وجود محققان بر اساس عقایدشان در رابطه با نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در کاهش فساد 
دارند  اعتقاد  اول)موافقین(  تقسیم شدند. گروه  این موضوع  با  و مخالف  موافق  به دو گروه  اداری، 
کشورهایی که مجهز به این فناوری هستند، بار اداری را از دوش شهروندان و کارمندان کاهش می دهند 
و عملکرد ، شفافیت و پاسخگویی دولت را بهبود می دهند. به عنوان مثال، در پژوهشی تأثیر گسترده 
دسترسی به اینترنت در کاهش فساد تحلیل شده است )لیو، لیو و اوو ، 2011(. نتایج مطالعه این تحقیق  
نشان می دهد که دسترسی به اینترنت در دولت ها می تواند باعث کاهش فساد شود. از سویی دیگر، 
محققانی هستند که هنوز هم در مورد توانایی ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات در کاهش فساد 

شک دارند )شریازدانوا و باترفیلد ، 2017( )بایسال، پودیال و سئو، 2018(.
با توجه به نتایج تحقیقات بسیاری که در این حوزه انجام شده است، فناوری اطالعات و ارتباطات 
به طرق گوناگونی به بهبود عملکرد دولت ها در کاهش فساد اداری منجر شده است. در این پژوهش و 
در آنچه از پی آن می آید، به بررسی نحوه عملکرد ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات در کاهش 

فساد اداری پرداخته شده است.

ادبیات پژوهش
در این بخش به معرفی برخی از مفاهیم پایه به کاررفته در این پژوهش می پردازیم.
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فساد
فساد از منظر برنامه توسعه سازمان ملل ''سوءاستفاده از قدرت واگذارشده برای منافع شخصی'' 
تعریف شده است )تورپ و اوگل1 ، 2011(. تعریف فساد از دیدگاه قانون ارتقای سالمت نظام اداری 
و مقابله با فساد عبارت است از: ''هرگونه فعل یا ترک فعلی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی 
یا  مستقیم  امتیاز  یا  منفعت  با هدف کسب هرگونه  و  یا سازمانی که عمداً  فردی، جمعی  به صورت 
غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به 
اموال، منافع، منابع یا سالمت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشا، اختالس، 
تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطالعات، دریافت و پرداخت های 
غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص های غیرقانونی، جعل، تخریب 
یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی. فساد شکل های متفاوتی اعم از رشوه، تبانی، اخاذی، اختالس، 

بی عدالتی، سوء استفاده از قدرت و پول شویی دارد''. 
این  در  به وجود می آید.  و شهروند  فاسد  بین کارمند دولت  رابطه  ایجاد  اساس  بر  اداری  فساد 
معامله کارمند به عنوان ارائه دهنده خدماتی فاسد و شهروند به عنوان یک متقاضی ایفای نقش می کنند. 
ادبیات واژه فساد به سه موضوع اصلی متمرکز شده است: عوامل تعیین کننده فساد، عواقب فساد و 

استراتژی های ضد فساد.
پژوهشگران در سال 2020 میالدی برای فساد سه سطح کلی در نظر گرفته اند که در ادامه آمده 

است)رحمان2 ، 2020(:
1( باالترین سطح فساد که توسط رهبران سیاسی ایجاد می شود.
2( سطح متوسط فساد که توسط بوروکرات ها به وجود می آید.

3( سطح پایین فساد که توسط رشوه گیرندگان و رشوه دهندگان بدون اصالت پدید می آید.
شخصیتی  ویژگی های  به  )اشاره  شخصیتی  عوامل  به  می توان  فساد  شکل گیری  عوامل  ازجمله 
کارمندان و مدیران(، عوامل فرهنگی )اشاره به تأثیر سطح اخالق و فرهنگ عمومی در میزان فساد( 

و عوامل اداری و سازمانی )تأثیر قوانین و فرآیندهای اداری ادارات و سازمان ها بر فساد( اشاره کرد.
فناوری اطالعات و ارتباطات

فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT( اصطالحی شامل هر نوع دستگاه ارتباطی شامل تلفن های 
همراه، رایانه و سخت افزار شبکه، نرم افزار، اینترنت، سیستم های ماهواره ای و غیره است )شیلیرو و چو3، 
2017(. بی شک این فناوری در تمامی حوزه ها تأثیرات مثبت و منفی بسیار زیادی گذاشته است و جهان 

1  Thorpe & Ogle
2 Rahaman
3 Schiliro & Choo
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امروز را به یک جامعه اطالعاتی تبدیل کرده است. ازجمله تأثیرات مثبت استفاده از این فناوری می توان 
به کاهش فساد در دولت ها اشاره کرد. جزئیات نحوه انجام این مهم در بخش تجزیه وتحلیل به بحث 

گذاشته شده است.

دولت الکترونیک
بر اساس کاربردهای گسترده فناوری اطالعات و ارتباطات، مفاهیم مهمی مانند دولت الکترونیک 
و  اطالعات  فناوری  از  استفاده  به  الکترونیک،  دولت  در حوزه  اولیه  مطالعات  است.  یافته  گسترش 
ارتباطات در فعالیت های روزمره ای که سازمان های عمومی انجام می دهند، تأکید دارند )هریسون و 
همکاران1، 2012(. امروزه دولت الکترونیک به کاربرد فناوری های اطالعات و ارتباطات در عملکرد 
دولت با هدف افزایش کارایی، شفافیت و مشارکت شهروندان اشاره دارد. این تعریف نشان می دهد که 
دولت الکترونیک چگونه از فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان یک ابزار پشتیبانی در توسعه یک 
حکمرانی خوب استفاده می کند. متخصصان، دولت الکترونیک را به مثابه سازمانی مجازی می دانند که 
به شهروندان خدمات 24 ساعته و بدون محدودیت ارائه می دهد. ازجمله اهداف دولت الکترونیک به 

موارد زیر می توان اشاره کرد:
- افزایش رضایت شهروندان

- صرفه جویی در زمان و هزینه
- کاهش فساد اداری و تبادل رشوه

- تأثیرات مثبت بر محیط زیست
تعداد زیادی از پژوهش ها به بررسی رابطه دولت الکترونیک و میزان فساد پرداخته اند که برخی از 

این پژوهش ها در جدول )1( آمده است:
جدول )1( - برخی از پژوهش های انجام شده جهت ارزیابی تأثیر دولت الکترونیک بر میزان فساد

نتیجه پژوهش هدف پژوهش مرجع

 ازنظر آماری کاهش چشمگیر فساد در

کشورهای عضو اتحادیه اروپا

کشورهای در  آیا  اینکه   بررسی 

از دولت استفاده  اروپا  اتحادیه   عضو 

فساد کاهش  بر  تأثیری   الکترونیکی 

داشته است یا خیر

)لوپو و الزار2 ، 2015(

1 Harrison et al.
2 Lupu & Lazar
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قابل توجهی  به طور  الکترونیکی  دولت 

شفافیت، کارایی و فساد را تحت تأثیر 

قرار داده است.

بررسی تأثیر دولت الکترونیکی بر 

شفافیت، کارایی و فساد

)وال کروز، سندوال و گیل گارسیا، 

)2016

برای  اکسیر  نقش  الکترونیک  دولت 

این هدف  برای  و  ندارد  فساد  کاهش 

رفتارها باید اصالح شوند.

برای قزاقستان  تالش های   تحلیل 

بررسی و  الکترونیک  دولت   توسعه 

تأثیر آن در کاهش فساد

)شریازدانوا و باترفیلد ، 2017 (

و  سیاسی  ظرفیت های  به  توجه  با 

الکترونیکی می تواند  اقتصادی، دولت 

به کاهش فساد در سطح کشور کمک 

کند.

 بررسی تأثیر رشد دولت الکترونیکی

در کنترل فساد

)نوم، 2018(

به طورکلی دولت الکترونیکی فساد را 

به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

بررسی تجربی تأثیر دولت الکترونیک 

در کاهش فساد تمام کشورها

)پارک و کیم، 2019(

تجزیه وتحلیل:
در بسیاری از پژوهش هایی که از گذشته تاکنون انجام شده است، به تأثیر مثبت فناوری اطالعات و 
ارتباطات در کاهش فساد اداری اشاره شده است. در این تحقیق بر آنیم تا چگونگی این تأثیر بر کاهش 

فساد اداری را مورد تجزیه وتحلیل قرار دهیم.
فناوری اطالعات و ارتباطات با توجه به داشتن توانایی در نظارت و کشف معامالت و داده های 
غیرقانونی، کمک شایانی به جلوگیری از فساد می کند. امروزه دولت ها از فناوری اطالعات و ارتباطات 
به منظور ردیابی و جمع آوری شواهدی مبنی بر وقوع فعالیت ها و معامالت مشکوک بهره می برند. برخی 
از محققان روش متفاوتی جهت کشف فساد ارائه کردند. در این روش از جرائم رخ داده نقشه برداری 
فضایی انجام می شود و بر اساس نتایج، جرائم آتی پیش بینی می شود )لوین1 ، 2010(. خروجی این 

روش در اختیار سازمان هایی که در مبارزه با جرائم فعالیت می کنند، قرار می گیرند.
ازجمله کارکردهای مثبت فناوری اطالعات در تشخیص و کاهش فساد به موارد زیر می توان اشاره 

کرد:
- پس ازاینکه سیستم تدارکات عمومی الکترونیک دولت آلبانی به دلیل دست کاری در مناقصه ها، 
جعل امضای الکترونیکی و نقص امنیتی سیستم موردحمله سودجویان قرار گرفت، دولت با استفاده از 
ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات، فساد و عامالن آن را شناسایی کرد و به دست قانون سپرد)ریسپا2، 

 .)2016
1  Levine
2 Respa



فصلنامه دانش ارزیابی/ دوره جدید؛ سال دوازدهم، شماره 39/ زمستان 481399

وزارت دادگستری لیتوانی در سال 2000 پورتال همگانی برخطی1 را ایجاد کرد تا تمامی شهروندان 
توانایی دسترسی به اسناد دادگاه ها و آگاهی از اوضاع اخیر دستگاه های قضایی را داشته باشند. همچنین 
در این پورتال امکان ثبت جرائم و موارد فساد توسط شهروندان وجود داشت و این امر موجب کشف 

سریع فساد و پیگیری به موقع آن می شد )شریازدانوا و باترفیلد2 ،2018(.
را  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  ابزارهای  به وسیله  فساد  تشخیص  فرآیند  محققان  پژوهشی  در 
این فرآیند در شکل شماره )1( آمده است. مرحله اول جمع آوری  در چهار مرحله معرفی کردند. 
داده های سازمانی است. در ادامه داده ها پردازش شده و تجزیه وتحلیل می شوند. درنهایت بر اساس نتایج 

تجزیه وتحلیل داده ها، احتمال وقوع فساد اندازه گیری می شود.
فناوری اطالعات و ارتباطات به روش های متعددی می تواند در کشف سریع و مؤثر فساد کمک 
ایجاد آگاهی  به سه گروه عمده نظارت، ذخیره سازی و  این روش ها را  از محققان  کند. گروه اول 
به تفصیل  ادامه  از این سه مورد در  باترفیلد3 ،2018(. هر یک  عمومی تقسیم کرده اند )شریازدانوا و 

بررسی می شوند.
1( نظارت: ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات در کشف فساد به مثابه یک دوربین جاسوسی 
عمل می کنند. در این حالت بدون آگاهی افراد و بدون دخالت های انسانی تمامی جریان فعالیت ها و 
اطالعات ثبت و ضبط می شوند)هارتل سه، پارکر و ویدرا4 ، 2014(. به عنوان مثال بررسی زمان ورود 
و خروج کارمندان، بررسی میزان دسترسی هر یک از افراد به اطالعات سازمانی و پیگیری افرادی که 
در تغییر داده ها دست داشته اند، ازجمله نظارت هایی است که ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات بر 
عوامل تأثیرگذار بر فساد دارند. ازجمله کاربردهای دیگر این ابزارها می توان به استفاده از تلفن همراه 

جهت ضبط  صدا و تصاویر مربوط به رشوه و اخاذی اشاره کرد.
شکل شماره )1( - فرآیند کشف احتمال فساد )دارالسالم و همکاران5 ، 2019(

1 Online
2 Sheryazdanova & Butterfield
3 Sheryazdanova & Butterfield
4 Hartle III, Parker, & Wydra
5 Darusalam et al.
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2( ذخیره سازی، بازیابی و تحلیل داده ها: پیشرفت های اخیر در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 
کمک شایانی به ذخیره سازی، پردازش و اشتراک گذاری داده های سازمانی می کند. پایگاه داده های 
امروزی قابلیت ذخیره سازی داده ها )ساختاریافته و بدون ساختار( با حجمی بالغ بر صدها ترابایت را دارد. 
این داده ها قابلیت جستجو دارند و به راحتی جهت استخراج و تجزیه وتحلیل در اختیار مجریان بررسی 

فساد قرار می گیرند.
بسترهای  افزایش  به  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  با کمک  ایجاد آگاهی عمومی: هم زمان   )3
فسادهای  درباره  عمومی  آگاهی  اجتماعی،  شبکه های  و  اینترنتی  وب سایت های  مانند  اطالع رسانی 
پشتیبانی و فشارهای  افزایش  امر موجب  این  یافته است.  افزایش  نیز  رخ داده در سازمان ها و جوامع 
عمومی برای بررسی جرائم و برخورد قانونی با فساد شده است. به عنوان  مثال برنی مادوف به دلیل 
استفاده از طرح پونزی و اتهام به بزرگ ترین کالهبرداری تاریخ، به دلیل آگاهی عموم افراد از این فساد 

مالی تحت فشار قرار گرفت و به مدت 150 سال زندان، محکوم شد .
ــه  ــاه مــدت پیشــنهاد می شــود و افــراد را ترغیــب ب ــرای کوت ــزی ســودهایی کالن ب در طــرح پون
ــا  ــوده و تنه ــودها کاذب ب ــن س ــه ای ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــای کالن می کتت ــرمایه گذاری ه س
ــی کــه ســود  ــادوف در زمان ــی م ــد اغــوا می شــوند. شــرکت برن ــرادی کــه ســواد اقتصــادی ندارن اف
متوســط ســرمایه گــذاری تنهــا 5 درصــد بــود، درصــد ســودی بیــن 18 تــا 20 درصــد ارائــه می کــرد!

گروه دوم از محققان راه های مداخله فناوری اطالعات و ارتباطات در مقابله با فساد را در شش گروه 
)خدمات عمومی دیجیتال و دولت الکترونیک، بسترهای جمع آوری، ابزارهای افشاگری، پورتال های 
شفافیت، دفتر کل توزیع شده و هوش مصنوعی( طبقه بندی کرده اند )چانسارکار ، 2020(. در ادامه به 

معرفی این شش گروه پرداخته شده است.

الف( خدمات عمومی دیجیتال و دولت الکترونیکی: خدمات عمومی دیجیتال به خدماتی گفته می شود 
که با استفاده از انواع مختلف فناوری، بار اداری کارمندان و زمان انتظار شهروندان را کاهش می دهند. 

بانک جهانی روابط شهروندان با دولت الکترونیک را به سه روش مطرح می کند:
1( دولت با شهروند )G2C(: در این حالت دولت به شهروندان اجازه می دهد تا به راحتی و در هر 

زمان و مکانی به اطالعات و خدمات دولتی دسترسی داشته باشند.
2( دولت با تجارت )G2B(: این روش به ارتباط دولت با بخش خصوصی از طریق ارتباطات 
برخط اشاره دارد. در این روش نظرات دولت بر بخش خصوصی به وسیله فناوری اطالعات و ارتباطات 

تسهیل شده و رقابت بین مشاغل بیشتر می شود.
3( دولت با دولت )G2G(: این روش به همکاری بین ادارات و سازمان های مختلف دولتی اشاره 
دارد. در این حالت دولت ها برای ارائه مؤثر خدمات و تخصیص مسئولیت ها، به سایر سطوح دولت در 
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داخل کشور وابسته هستند.
ارتباطات در  و  اطالعات  فناوری  مهم ترین کاربردهای  از  الکترونیک یکی  ازآنجایی که دولت 
در  الکترونیک  تأثیرات دولت  بررسی  به  امروز  تا  از گذشته  تحقیقات  بیشترین  است،  فساد  کاهش 
کاهش فساد پرداخته اند. نموداری از تغییرات تعداد پژوهش ها از سال 2001 تا 2019 در نمودار 1 آمده 

است. این نمودار میزان عالقه مندی محققان به این موضوع را نشان می دهد.
دولت  فناوری  به  دولت ها  تبدیل  با  اداری  فساد  کاهش  نشان دهنده  محققان  بررسی های  نتایج 
الکترونیک است. به عنوان مثال در پژوهشی محققان علت کاهش فساد در دولت الکترونیک را این 
دانستند که دولت امکان ردگیری فرآیندهای اداری و شهروندان امکان نظارت بر پیشرفت برنامه های 
خود را دارند)کیم، کیم و لی، 2009(.  تأثیرات مثبت دولت الکترونیک بر کاهش فساد به صورت 

گسترده ای در بسیاری از مقاالت بررسی شده اند که شرح آن در این مقال نمی گنجد.
 نمودار شماره )1( - تغییرات تعداد پژوهش های مربوط به تأثیر دولت الکترونیک بر فساد 

اداری از سال 2001 تا 2019 )راستیارینی1 ، 2019(

و  عادی  افراد  از  سازمان  آن یک  در  که  است  پدیده ای  بسترهای جمع آوری: جمع آوری  ب( 
متخصص درخواست می کند تا در حل یک مسئله و یا تجزیه وتحلیل مقادیر زیادی از اطالعات کمک 
کنند. بسترهای جمع سپاری به شهروندان امکان گزارش فساد و ارائه تجارب فردی به صورت تلفنی و 
اینترنتی را می دهند. این بسترها در درجه اول به منظور ارائه گزارش از فسادهای کوچک در نظر گرفته 
شده اند. یکی از بسترهای محبوب ''من رشوه پرداخت کرده ام'' نام دارد. در این بستر که ابتدا در هند 
اجرا شد، افراد می توانند به صورت ناشناس از اینکه در چه مکان، زمانی چه مبلغ رشوه پرداخت کرده اند 
را گزارش دهند، در این بستر امکان ثبت اطالعات کارمندان درستکاری که رشوه دریافت نکرده اند نیز 

1 Rustiarini
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وجود دارد. ''من رشوه پرداخت کرده ام'' در ده کشور دیگر نیز مورداستفاده قرار گرفته است. یکی از 
پیچیدگی های این روش ناشناس بودن افراد هنگام ثبت اطالعات است. در این صورت تشخیص ادعای 

واقعی و دروغین فرآیند بررسی و تشخیص فساد را دشوار می سازد.
بااین حال بسترهای جمع آوری ازجمله دیگر کاربردهای مفید فناوری اطالعات و ارتباطات است 

که به تشخیص مکان، زمان و دلیل فساد توسط مقامات کمک شایانی می کند.
ج( ابزارهای افشاگری: این ابزارها که کاربردی مشابه با بسترهای جمع آوری دارند، به منظور ارائه 
گزارش افراد از فساد مقامات دولتی استفاده می شوند. تفاوت این دو کاربرد در این است که هدف 
است؛ درحالی که هدف  فسادهای کوچک  از  زیادی  تعداد  دادن  قرار  ابزارهای جمع آوری، هدف 
ابزارهای افشاگری تشکیل پرونده قانونی با استفاده از گردآوری گزارش های مفصل از فسادهای بزرگ 
است. بنابراین ابزارهای افشاگری به عمق و اعتبار گزارش ها بیشتر از کمیت آن ها توجه می کند. در این 
ابزارها یک کارمند می تواند در صورت مشاهده تخلف از مافوق خود سریعاً مورد تخلف را به صورت 

ناشناس افشا کند.
ابزارهای افشاگری بخش دیگری از کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات در کاهش سطح 
فساد هستند. ازآنجایی که هر یک از این افشاگری ها می تواند منجر به یک پیگرد قانونی شود، کاهش 

فساد اداری را به دنبال دارند.
د( پورتال های شفافیت: به بسترهای برخطی گفته می شوند که معموالً توسط دولت ها یا سازمان های 
مردم نهاد اداره می شوند. در این بسترها اطالعات مربوط به عملکرد دولت منتشر می شوند. این بسترها 
می توانند اطالعات مهمی در مورد جمعیت، بودجه های عمومی، آموزش وپرورش، بهداشت عمومی 
و تجارت ارائه دهند. در این بسترها امکان نظارت عمومی وجود دارد و عرضه اطالعات دولت ها به 
شهروندان، به مقابله با فساد کمک می کند. این امر شفافیت و پاسخگویی رو به پایین را نیز تقویت 

می کند.
ه( دفتر کل توزیع شده )DLT1(: فناوری دفتر کل توزیع شده یکی دیگر از کاربردهای فناوری 
اطالعات و ارتباطات است که در آن برخی از مؤسسات که ازلحاظ جغرافیایی در یک جا متمرکز 
نیستند، یک شبکه را تشکیل داده و تمامی افراد موجود در شبکه می توانند به اطالعات دسترسی داشته 
باشند. در این حالت اجماعی از داده های دیجیتالی که در یکجا متمرکز نیستند، ایجاد شده و اطالعات 
معامالت و قراردادها به صورت غیرمتمرکز و غیرقابل تغییر حفظ می شوند. در دفتر کل توزیع شده 
درصورتی که هر یک از افراد موجود در شبکه تمایل به تغییر یا اضافه کردن اطالعات موجود در پایگاه 
داده داشته باشد، این تغییرات فوراً برای تمامی افراد موجود در شبکه ارسال می شود و بدین صورت 

امکان دست کاری در داده ها عماًل غیرممکن می شود.

1  Distributed Ledger Technology
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فناوری بالک چین نیز در این دسته قرار دارد و باعث می شود تمامی داده ها رمزنگاری شوند و 
امکان تغییر و یا حذف آن ها وجود نداشته باشد. فناوری اطالعات و ارتباطات با ارائه چنین خدماتی 
می تواند کنترل مرکزی را حذف و در نقاط بیشتری متمرکز کند. در این صورت امکان خطای انسانی 

در مدیریت داده ها و بروز فساد به شدت کاهش می یابد.
و( هوش مصنوعی: هوش مصنوعی یک از مهم ترین و به روزترین عملکردهای فناوری اطالعات 
و ارتباطات در حوزه کشف فساد و جلوگیری از آن است. امروزه الگوریتم ها و نرم افزارهای هوش 
مصنوعی توانایی بی نظیری در تشخیص ناهنجاری ها دارند. هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار قوی ضد 
فساد به شمار می رود که می تواند داده های عظیم معامالت مالی را در کمترین زمان و به دقت تحلیل و 

ارزیابی کند.
ازجمله دالیل اثرگذاری فناوری اطالعات و ارتباطات در کاهش فساد اداری، قوانینی است که در 
این فناوری وضع می شوند. این قوانین به بهبود عملکرد این حوزه در تشخیص درست و به موقع فساد 
کمک می کنند )هاتچرجی و شریواستاوا1 ، 2018(. سازمان ملل به منظور تعیین نحوه تعامل شهروندان 
با فناوری اطالعات و ارتباطات و محدود کردن میزان دسترسی آن ها، قوانینی را وضع کرده است که 
''قوانین فناوری اطالعات و ارتباطات'' نام دارد )سازمان ملل2 ، 2007(. این قوانین مربوط به ارتباطات 
الکترونیکی، حفظ حریم خصوصی داده ها و امضاهای دیجیتالی است که از سال 1990 در کشورهای 
توسعه یافته استفاده شده است. درحالی که این قوانین ضامن حریم خصوصی و صحت داده ها و معامالت 
الکترونیکی هستند، برخی از کشورهای درحال توسعه هنوز هم فاقد این قوانین می باشند. در ابتدا برخی 
از کشورها به دلیل ترس از خطر افشای اطالعاتشان، مایل به استفاده و پذیرش اطالعات الکترونیکی 
در پرونده های مربوط به فساد نبودند)کیچی و پتروسکاس3، 2004(. بااین حال امروزه با توجه به افزایش 
درک عمومی نسبت به اهمیت فناوری اطالعات و وضع قوانین یکپارچه الکترونیکی به منظور حفظ 
اطالعات صحیح، بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه این مهم را در اداره دولت هایشان 

به کار بستند.
قوانین وضع شده در فناوری اطالعات و ارتباطات نقش کلیدی در از بین بردن نگرانی ها درباره 
کیفیت و اعتبار داده های ضبط شده توسط سازمان ها دارد. این قوانین اعم از احراز هویت الکترونیکی، 
از فساد  پیشگیری  بازرسان  اطمینان  به  مبادله شده و صحت امضاهای دیجیتال،  پیام های  رمزگذاری 
درباره صحت اطالعات ثبت شده توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی کمک می کند. ازاین رو، قوانین 
فناوری اطالعات و ارتباطات به منظور اطمینان از تأیید هویت داده، یکپارچگی داده و حفظ حریم 

خصوصی، قضاوت را برای تصمیم گیری در مورد فساد آسان می کند.
1 Bhattacherjee & Shrivastava
2 UN(United Nations)
3 Kiškis & Petrauskas
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جمع بندی و نتیجه گیری:
فناوری  و  الکترونیک  دولت  از  ''استفاده  اینکه  بررسی  به  قبلی  مطالعات  از  بسیاری  درحالی که 
و  چرایی  بررسی  به  تحقیق  این  در  پرداخته اند،  دارند''  تأثیر  فساد  کاهش  در  ارتباطات  و  اطالعات 
چگونگی این امر پرداخته شده است. فناوری اطالعات به دلیل کاربردهایی مانند ایجاد نظارت دقیق، 
ذخیره سازی اطالعات، شفافیت، ایجاد آگاهی عمومی، دولت الکترونیک، دفتر کل توزیع شده و هوش 

مصنوعی به نقش کلیدی و مفیدی در کاهش فساد اداری دارد.
طبق بررسی ها، فناوری اطالعات و ارتباطات نقشی مکمل با قوانین این حوزه در کشف فساد دارند 
و با وضع قوانین مناسب و افزایش اطمینان و سرعت بخشیدن به فرآیند کشف فساد، به خوبی می توانند 
فساد را از بین ببرند. این قوانین بدون سرمایه گذاری قبلی در ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات و 
استفاده از آن ها نمی توانند به تنهایی عمل کنند. ازآنجایی که بیشترین میزان فساد در کشورهایی مشاهده 
می شود که دارای نرخ بی سوادی باال هستند و شهروندانی بدون تخصص در استفاده از ابزارهای فناوری 
اطالعات و ارتباطات دارند، نیاز به سرمایه گذاری و فرهنگ سازی در مورداستفاده از ICT و قوانین آن 

در کشف فساد به شدت احساس می شود.
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ارائه راهبرد جهت فرایندهای احتمالی بروز تخلف و فساد در شهرداری 
تهران

روح اله شهیدی پور1، علیرضا کرمی2، کاوه محمدی3، فاطمه عفتی4 

      چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی فرایندهای محمل فساد در شهرداری تهران در پی آن 
است تا از طریق ارائه راهبرد و استفاده از آن در برنامه های میان مدت سازمان، در راستای کاهش فساد 

اداری گام بردارد.
این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع و هدف های موردنظر آن کاربردی و روش به کاررفته برای 
تجزیه وتحلیل داده ها، کیفی و به شیوه تحلیل مضمون است. جهت جمع آوری داده ها، مصاحبه عمیق 
ارشِد بخش های مختلف سازمان، اعضای شورای شهر  از متخصصین، خبرگان و مدیران  نفر  با 28 
جهت  آن که  ضمن  پذیرفت.  صورت  تهران  شهرداری  با  قرارداد  طرف  افراد  سایر  یا  پیمانکاران  و 

اولویت بندی فرایندها از جلسه های گروه های کانونی و مصاحبه های تکمیلی استفاده شد.
فرایندهای مربوط به تصمیم گیری در کمیسیون ماده 5 و شورای معماری مناطق، تعیین تراکم و تعداد 
طبقات ساختمانی، تأیید اجرای ضوابط در صدور پایان کار، خدمات رسانی دفاتر الکترونیک، تهاتر 
)هولوگرام، تراکم سیار و شرکت کارگزاری(، انتخاب و انتصاب مدیران، تصمیم گیری در کمیسیون 
با  ... از فرایندهای فسادزا  توافقات شهرداری مناطق، صدور آراء تخلفات ماده 100 و اجرای آن و 
اولویت باال از 22 فرایند نهایی استخراج شده در شهرداری تهران شناسایی شدند و متناسب با هر یک 
از فرایندها راهبردهایی نظیر ارتقاء شفافیت، کارآمدسازی سامانه های مربوط به فرایندها و رویه های 
برخورد با متخلفین، اصالح زمینه های فسادزا در ساختار درآمدی و سازمانی و.... ارائه شد. الزم به ذکر 
است تمامی راهبردها دارای انطباق کامل با اسناد فرادست می باشد که همین امر جامعیت راهبردهای 

پیشنهادی در اصالح فرایندها را نشان می دهد. 
        

واژگان کلیدی:  راهبرد، فرایند اولویت دار، محمل فساد، فساد اداری، شهرداری تهران.

1 مدیر کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت شهرداری تهران
2 معاون بهبود مدیریت - اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت شهرداری تهران

3 رئیس اداره استانداردسازی- اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت شهرداری تهران
4 کارشناس اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت شهرداری تهران
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1- مقدمه
مسائل متعدد امروزی، سازمان ها را به مراتب پیچیده تر از گذشته کرده است و درنتیجه اداره کردن 
سازمان های عصر حاضر دشوارتر از قبل شده است، یکی از تبعات این پیچیدگی پدیده فساد است 
)آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه، 1383(. فساد اداری را می توان یکی از موانع مهم پیشرفت در 
جوامع امروزی به ویژه در کشورهای درحال توسعه دانست، این پدیده صدمات جبران ناپذیری را بر 
سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کرده و مسیر توسعه و حرکت به سمت بهبود سازمان ها را 
مسدود و محدود می سازد. تصویب قطعنامه شماره 58/4 مورخ 31 اکتبر 2003 کنوانسیون سازمان ملل 
متحد، توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد و توافق دولت ها مبین آن است که جهان برای پیشگیری 
و مبارزه با پدیده فساد گامی جدی تر برداشته و در پی ریشه کن کردن این غده سرطانی است )رفیع پور، 
1388(. دولت های ملی و محلی آگاه اند که فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد و مرزی 
هم نمی شناسد )افضلی،1391(. بسیاری از محققان معتقدند که فساد و عدم تأمین سالمت با موضوع 
توسعه، رابطه عکس داشته )Frisch, 1994، Pillay,2004، Yadav,2005(؛ به این معنی که کاهش 
بروز فساد در افزایش سرعت یک کشور برای رسیدن به توسعة انسانی تأثیر مثبت و بسزایی دارد )عباسی 
و جمال پور، 1390(، این در حالی است که بروز فساد اداری منجر به از بین رفتن حجم منابع مالی و 
انسانی قابل توجهی شده و به طرز چشمگیری کارایی و اثربخشی سازمان ها را دچار نوسان نموده است. 
بااین حال، نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشور متفاوت است. همچنین در سطح سازمان ها 
هر چه اندازه، میزان اهمیت و نقش سازمانی در جامعه پررنگ تر باشد احتمال افزایش پیامدهای ناشی از 

فساد و عدم توجه به سالمت سازمان در جامعه نیز گسترده و بیشتر خواهد شد )رفیع پور،1388(.
آمار، اطالعات و نتایج یافته های تحقیقات و نظرسنجی های ملی و خصوصاً بین المللی ازجمله سازمان 
از کشورهای  بسیاری  ایران همانند  از آن است که کشور  بانک جهانی حاکی  بین الملل و  شفافیت 
اسالمی، به رغم داشتن آموزه ها و تعالیم اسالمی، ارزشی و اخالقی در زمینه سالمت اداری از رتبه و 
جایگاه مناسبی برخوردار نیست )زرندی و معدنی،1394(. آخرین رتبه بندی سازمان بین المللی شفافیت 
در سال 2019، رتبه ایران در رابطه با شاخص ادراک فساد  اداری 146 از بین 180 کشور موردمطالعه 
بوده است که نسبت به سال قبل از آن 8 پله سقوط کرده است. همین این امر نشانگر ضرورت انجام 
پژوهش ها در خصوص فساد اداری که سرمنشأ فساد در جامعه است بیش ازپیش مورد تأکید قرار می دهد 
تا از تشدید آسیب ها در آینده، پیشگیری نماید )فرخ سرشت،1384( و از طریق خروجی های آن بتوان 
اقدامات و سیاست گذاری های کالن برای مبارزه با فساد اداری و بازنگری در اصالح نظام اداری تعیین 
نمود، زیرا اصالح نظام اداری یکی از اقدامات اساسی برای تحول و توسعه کشورها به حساب می آید و 

بدون این مهم سایر برنامه ها و تالش ها نیز به سرانجام نخواهد رسید.
بر اساس مطالعات صورت پذیرفته، شهرداری ها یکی از معضل دارترین سازمان ها در مقوله فساد اداری 
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به دلیل داشتن وظایف متعدد و  شناسایی شده اند )فاضلی، 1388؛ رفیع پور،1388(. شهرداری تهران 
طیف وسیعی از خدمات و فرایندهای تعریف شده و نیز دارا بودن بودجه خودگردان )شکیبا مقدم، 

1384( زمینه احتمال فساد در آن بیشتر از شهرداری سایر کالن شهرهاست.
با توجه به موارد مطرح شده از یک سو و نقش مهم شهرها در توسعه پایدار از سوی دیگر، مبارزه با 
به عنوان  افزایش سـالمت سـازمانی در شهرداری تهران بسیار حائز اهمیت می باشد و  فساد اداری و 
''یکی از مسائل اصلی مدیریت شهری تهران''، مطرح است. مبارزه با فساد اداری در شهرداری تهران 
به دلیل هزینه های سنگینی نظیر کاهش درآمد مالیاتی، افزایش هزینه های عمومی شهرداری، کاهش 
امنیت اجتماعی و سیاسی شهروندان، اختالل در اجرا و تأثیرگذاری تصمیمات سطوح باالی مدیریت 

شهرداری و... الزامی می باشد.
این پدیده شوم در شهرداری تهران یک ضرورت است.  یا کاهش  بر آنچه گفته شد، حذف و  بنا 
بااین حال مطالعات و پژوهش های صورت گرفته در راستای علت یابی و مبارزه با فساد عموماً در سطح 
ملی بوده و مطالعات بروز فساد در سطح محلی و شهرداری ها موردتوجه چندانی واقع نشده است و تنها 
به سنجش میزان فساد و سالمت اداری بسنده شده است )عابد جعفری و همکاران، 1391(. بر همین 
اساس پژوهش حاضر درصدد است با بررسی علل بروز، فرایندها و گلوگاه های محمل فساد اداری را 
شناسایی نماید تا بتوان ضمن ارزیابی راه های گوناگون، راهبردها و سیاست های الزم و بهینه در جهت 
مقابله با آن را انتخاب و پیشنهاد دهد. تا از خروجی آن در تدوین برنامه های میان مدت، جهت اصالح و 
بهبود ساختار و فرایندهای اداری سازمان به منظور کارآمدی و پاسخ گویی بیشتر و همچنین کاهش فساد 
اداری، استفاده نمود. ازاین رو هدف این پژوهش )1( شناسایی و اولویت بندی فرایندهای محمل فساد 

در سازمان شهرداری )2( ارائه راهبردهایی جهت مقابله با فساد می توان برشمرد.

2- ادبیات پژوهش
2-1- مفهوم فساد و سالمت اداری

تعریف فساد سال ها مورد مباحثه های متعدد بوده است بااین وجود، تعریف جهان شمولی از فساد موجود 
نیست و همان گونه که ''کورر'' مطرح نموده است، هر پژوهشی که درباره فساد انجام می گیرد، به شدت 
تحت تأثیر چگونگی مفاهیم مطرح شده در آن قرار دارد. با این مقدمه الزم است تعدادی از تعاریف 

موجود، موردبررسی قرار گیرد.
به ویژه  بین المللی  سازمان های  و  پژوهشگران  اکثر  است.   ''Corruption'' واژه  فارسی  معادل  فساد 
انتفاع فردی'' به عنوان تعریف از فساد داشته اند  ''سو استفاده از موقعیت دولتی به قصد  بانک جهانی 
)Abdul Jabbar,2013( سازمان شفافیت بین الملل1  نیز دقیقاً همین تعریف را از فساد ارائه کرده 

1 Transsparency International (TI(
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است )Sutherland,2014) در این تعاریف هیچ توجهی به بخش خصوصی و جایگاه فساد در آن ها 
در فساد نشده است. همچنین دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل )1997( فساد را چنین تعریف 
کرده است،''رشوه خواری و هر رفتار دیگر منتسب به افرادی که مسئولیت هایی در بخش های عمومی 
یا خصوصی به آن ها سپرده شده است و تخطی از وظایف مربوط به منزلت و موقعیت شغلی خودشان 
به عنوان مسئوالن رسمی، کارکنان بخش خصوصی، کارگزاران مستقل و سایر مناسبات ازاین دست... 
.)LaFree & Morris,2004( ''برای نیل به مزایایی نامشروع و نادرست برای خودشان یا افراد دیگر

عده ای از نظریه پردازان و نیز سازمان های بین المللی نظیر برنامه عمران سازمان ملل )1998( نیز فساد 
اداری را قوم وخویش پرستی، حمایت کردن از خود یا اطرافیان و دفاع دیگران تفسیر کرده اند.

در منابع دیگر، فساد اداری از بعد اخالقی و اجتماعی موردتوجه قرار گرفته است و آن را به عنوان یک 
بیماری بی فرهنگی یا بازتاب یک شکست اخالقی یا جدا شدن از هنجارهای اجتماعی پذیرفته شده یا 
انحراف نامطلوب اجتماعی در نظر گرفته اند، که دستیابی به منافع شخصی غیرقانونی در آن ها مورد 

تأکید می باشد.
هر یک از تعاریف فوق در جنبه ای قوت و در جنبه ای ضعف دارند. وجه مشترک اکثر این تعاریف 

آن است که در محیط فاسد اداری، حقوق ارباب رجوع پایمال یا به ناحق به دیگری واگذار می نماید.
از این تعاریف می توان دریافت که اوالً فساد اداری امری نسبی و مرتبط با نظام ارزشی هر جامعه است. 
زیرا شاید عملی در یک جامعه فساد تلقی شود؛ اما ممکن است در جامعه دیگر کاماًل عادی و طبیعی 

قلمداد شود. ثانیاً فساد اداری، بیشتر در دستگاه دولتی و عمومی مطرح می باشد.
با فساد مصوب هفت آبان ماه 1390 مجمع تشخیص  اداری و مقابله  نظام  ارتقای سالمت  قانون  در 
مصلحت نظام، فساد را این گونه تعریف نموده است: فساد عبارت است ''هرگونه فعل یا ترک فعلی که 
توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه 
منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقص قوانین و مقررات کشوری انجام 
پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال منافع؛ منابع یا سالمت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید 
نظیر رشاء، ارتشا، اختالس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطالعات، 
تخصیص های  به سمت  منابع  این  از  انحراف  و  عمومی  منابع  از  غیرقانونی  پرداخت های  و  دریافت 

غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی''.
مفهوم دیگری که در این پژوهش نیاز به تعریف دارد، مفهوم سالمت اداری است. این مفهوم به معنای 
توانایی سازمان در حفظ بقا و سازش با محیط و بهبود این توانایی ها است. برخی سالمت اداری را با 
بهداشت روانی در محیط کار مترادف دانسته سالمت اداری را سالمتی می دانند که میزان افسردگی، 
ناامیدی، نارضایتی، کم تحرکی و فشار روانی کارکنان را به حداقل ممکن برساند. نیوال در سال 1995 
سالمت اداری را یک موضوع کلی می داند که با سه مجموعه فشار روانی، بهداشت روانی و اخالق در 
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ادارات و یا سازمان ها در ارتباط است )عباسپور، 1383(.
2-2- بررسی پژوهش ها و تجارب داخلی و خارجی در زمینه فساد و مقابله با آن

2-2-1 پژوهش های داخلی
اداری در موضوعات مختلف  فساد  به ویژه  فساد  مقوله  در  زیادی  پژوهش های  و  مطالعات  ایران  در 
صورت پذیرفته است زیرا سازمان های مختلف دولتی و عمومی در ایران به نحوی گسترده درگیر فساد 
شده اند تا جایی که بسیاری از پژوهشگران و صاحب نظران با هدف بهبود سالمت اداری و کنترل و 
کاهش فساد به بررسی ابعاد مختلف فساد در کشور پرداخته اند. در جدول ذیل به تعدادی از پژوهش ها 

و نتایج به دست آمده به صورت خالصه اشاره شده است. )جدول شماره 1(
جدول 1: بررسی مطالعات انجام شده در داخل کشور

منبع محور پژوهش عنوان ردیف

)علی ئی و اشرفی،1390( علل بروز فساد و پیامدهای آن وزن و   اولویت بندی 
اداری فساد  علل   دهی 
دولتی سازمان های   در 
 بر اساس فرآیند تحلیل

سلسله مراتبی

1

)ثریایی و همکاران،1394( علل بروز فساد و پیامدهای آن فساد  بر  مؤثر  عوامل 
روش های  و  اداری 
استفاده  با  آن  با  مقابله 
TOPSIS  از تکنیک

2

)عابدی و همکاران،1391(  تبیین اشکال فساد و انواع
شفافیت

آزمون و   تدوین 
مدل  )اعتباربخشی( 
و سالمت   سنجش 
شهرداری اداری   فساد 

»تهران

3

)مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی،1384(

 بررسی نقایص و خألهای
 موجود مرتبط با پیشگیری و

مبارزه با فساد

قوت  و  ضعف  »نقاط 
سالمت  ارتقاء  الیحه 
با  مقابله  و  اداری  نظام 

فساد«

4
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منبع محور پژوهش عنوان ردیف

 مرکز پژوهش های مجلس(
)شورای اسالمی،1396

- ظرفیت های از   استفاده 
و مبارزه  برای   مردمی 

پیشگیری از فساد

5

توسعه  برنامه ریزی،  )معاونت 
شهری و امور شورا،1396(

 بررسی علل بروز فساد و
پیامدهای آن

تحول و  تحویل   سند 
شهرداری تهران

6

استراتژیک  بررسی های  )مرکز 
ریاست جمهوری سال،1397(

 بررسی نقایص و خألهای
 موجود مرتبط با پیشگیری و

مبارزه با فساد

 گزارش توجیهی
پیش نویس الیحه

7

)مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی،1397(

 بررسی پیشنهاد ها، توصیه ها و
راهکارها

با مبارزه  و   پیشگیری 
کیفی فراتحلیل   فساد- 

مطالعات فساد

8

2-2-2- پژوهش های خارجی
مطالعات صورت پذیرفته در خارج از کشور با تمرکز بر مطالعاتی که به ارائه راهبردهای مقابله با فساد 
موردبررسی قرار گرفت. در این مطالعات عمده ترین عوامل کلیدی مؤثر در ایجاد فساد، نبود مکانیزم 
قبال شهروندان، سیاسی بودن  شفاف و کارآمد گزارش دهی و پاسخگویی مدیران ارشد دولتی در 
انتصاب مدیران ارشد و میانی در سازمان های دولتی )بی توجهی به ضرورت شایسته گزینی بر مبنای 
تخصص(، بی توجهی به اهمیت سرمایه اجتماعی، سوء از خألهای قانونی و اختیارات سازمانی در اسناد 
مقابله با فساد در بخش های دولتی و عمومی در کشورهای مختلف شناسایی شده اند در ادامه به آن 

پرداخته می شود.
در سند مقابله با فساد کشور مجارستان در بخش های دولتی و عمومی عوامل کلیدی مؤثر در ایجاد 
فساد نبود مکانیزم شفاف و کارآمد گزارش دهی و پاسخگویی مدیران ارشد دولتی در قبال شهروندان، 
سیاسی بودن انتصاب مدیران ارشد و میانی در سازمان های دولتی )بی توجهی به ضرورت شایسته گزینی 
بر مبنای تخصص(، بی توجهی به اهمیت سرمایه اجتماعی و سوء از خألهای قانونی و اختیارات سازمانی 
فرآیندهای  و  ساختار  در  بازنگری  قانونی،  و  نظام حقوقی  اصالح  نظیر  راهبردهایی  و  شناسایی شده 
اجرایی در سازمان های دولتی و عمومی، تقویت تشکل ها و سازمان های جامعه مدنی در نظر گرفته شده 

.)Jávor & Jancsics.,2013( است



63 ر همور کتبپوترعوفب الوکنرو  بمنباورب  وج خاو وف نپوپرو ربپ رروجرب ر

در سند مقابله با فساد سنگاپور در بخش عمومی ضعف ساختاری قوانین، پایین بودن سطح آگاهی 
عمومی مردم نسبت به حقوق شهروندی و وجوه گوناگون فساد، تفاوت قابل توجه سطح حقوق کارکنان 
سازمان های عمومی با شاغالن بخش خصوصی را عوامل کلیدی زیر در ایجاد فساد را شناسایی شده و 
سپس به تدوین راهبردهای آن نظیر تقویت نقش نهادهای نظارتی، بازسازی الگوی فرایندی امور اداری 
و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان را مشخص و برای هرکدام سیاست ها و اقدامات راهبردی را تعریف 

)Word Bank,2006( نموده است
در سند مبارزه با فساد در بخش دولتی و عمومی کشور چین )2006(، سه عامل کلیدی در ایجاد فساد 
نظیر رشد اقتصادی باال و فقدان زیرساخت های نظارتی در سازمان های دولتی، تغییر مداوم سیاست ها و 
وضع قوانین ناهمگون مالیاتی و بانکی، وجود ساختار هرمی و روابط سلسله مراتبی بین حکومت و مردم 
و انباشت رانت اطالعاتی در میان مقامات ارشد دولتی شناسایی شده و بر اساس آن راهبردهایی نظیر 
 Zaleha et( اصالح فرهنگ سازمانی در ادارات و بهسازی فرایندهای مدیریتی و اجرایی مشخص شد

.)al, 2014

ارتقا  نام سیستم  با  پورتالی در شهرداری شهر سئول  راه اندازی  با  کشور کره جنوبی در سال 1999 
رویه های بر خط درخواست شهروندان )o.p.e.n( ، توانست در مدت چند ماه میزان شفافیت در روند 
تصمیم گیری را افزایش و وقوع فساد را کاهش دهد. مدیران شهری سئول خود الزمه اجرای این طرح 
را تعهد رهبران بر از بین بردن فساد )شهردار فرد مستقل سیاسی(، حمایت گسترده شهروندان و ارتباط 
هم زمان بین شهروندان و دولت دانسته اند )زرندی و عابدی جعفری، 1386(. در پژوهش که توسط 
زالیها و همکاران بر روی فساد در مالزی صورت پذیرفت مشخص گردید که حکومت های محلی این 
کشور برای مبارزه با فساد را به موازات برنامه ریزی و اجرای پروژه های توسعه در زمینه های مختلف 
در دستور کار خود قرار داده اند. ازجمله برنامه های عملیاتی مبارزه با فساد می توان به تعیین چشم انداز 
2020، تشکیل کمیته یکپارچگی مدیریت اداری، اجرای برنامه اصالح ساختار اداری، بررسی موارد 
 Zaleha et( فساد اعالم شده، ایجاد مرکز برنامه ریزی مدیریت و مدرنیزاسیون اداری و... اشاره داشت

.)al, 2014

3- روش شناسی پژوهش
3-1- مواد و روش ها

پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و هدف های موردنظر آن کاربردی و روش به کاررفته برای 
تکنیک  از  داده ها،  جمع آوری  جهت  است.  مضمون  تحلیل  شیوه  به  و  کیفی  داده ها  تجزیه وتحلیل 
مصاحبه عمیق استفاده شد. تحلیل مضمون فرایندی برای داده های متنی است و داده های پراکنده و 

.)Braun & Clarke,2006( گوناگون را به داده هایی غنی و تفصیلی تبدیل می کند
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نمونه گیری جهت مصاحبه ها به فراخور موضوع پژوهش به روش هدفمند و بر اساس هدف و چارچوبی 
از پیش تعیین شده انجام شد. نمونه گیری و مصاحبه تا زمان اشباع داده ها و افزوده نشدن داده جدید، 
ادامه یافت. در پایان با 28 نفر از متخصصین که ترکیب آنان بر اساس سوابق و میزان آشنایی نمونه ها 
با موضوع موردپژوهش یعنی سازوکارهای انجام فعالیت ها و فرایندهای فسادزای مختلف شهرداری 
تهران، انجام گرفت. داده های حاصل از مصاحبه ها پس از پیاده سازی، کد گزاری شد. الزم به ذکر 
آن ها  از  ابتدای مصاحبه  در  اعتماد مصاحبه شوندگان،  و جلب  مشترک  ایجاد درک  به منظور  است 
خواسته شد که تعریف خود از فساد را ارائه دهند و سپس با توجه به حوزه کاری و تعامل آنان به 

بررسی فرایندهای محمل فساد پرداخته شد.
در مرحله بعد، فرایندهای استخراج شده از مصاحبه ها از طریق جلسه های گروه کانونی با دو هدف 
1- سنجش یافته ها و 2- اطمینان از جامعیت داده های جمع آوری شده، بررسی و از بین آن 46 فرایند 
اولویت بندی  صحت  از  اطمینان  برای  تکمیلی  مصاحبه های  سپس  شد.  اولویت بندی  و  استخراج 
فرایندهای شناسایی شده، برگزار شد و درنهایت 22 فرایند با اولویت باال انتخاب و متناظر با هر یک 

راهبردهایی ارائه شد.
شکل 1: مراحل انجام تحقیق

4- یافته های پژوهش
1-4- تجزیه وتحلیل خروجی های مصاحبه

نظر  در  گردید،  مشخص  مضمون  تحلیل  روش  از  استفاده  با  مصاحبه ها،  کردن  پیاده  از  پس 
مصاحبه شوندگان فساد دارای دو تعریف حداکثری و حداقلی است. در تعریف حداکثری با مالک 
قرار دادن حقوق شهروندان به عنوان مبنای قضاوت، هر نوع تصمیمی که باعث تضییع حقوق شهروندان 
شود، مصداق فساد می باشد. نگاه حداقلی در تعریف فساد به گونه ای است که فساد را فعالیت برخالف 

قوانین و مقررات، خارج از ضوابط عمل کردن یا سلیقه ای عمل کردن می داند.
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در مورد نحوه هزینه کرد منابع و بهره وری عملکردها و ارتباط آن با فساد اختالف نظر وجود دارد. برخی 
بهره وری پایین را فساد نمی دانند. اما عده ای معتقدند که هدر دادن منابع و اموال اداری مصداق فساد 
است. به طورکلی بر اساس محتوای مصاحبه ها، سه شاخص تضییع حقوق شهروندان، تخلف از قوانین، 

هدر رفت منابع، از مصادیق فساد در این پژوهش در نظر گرفته شده است.

2-4- تعیین علل اصلی و بسترهای زمینه ساز فساد در شهرداری تهران
به منظور دسته بندی دقیق تر یافته های مطالعات کیفی از فرایندهای مستعد فساد، از عبارات به کاررفته در 
جهت تعیین علل و بسترهای اصلی فساد که زمینه ساز فساد در فرایندهای اجرایی شهرداری بودند و در 
تدوین راهبردهای مقابله با فساد در شهرداری تهران، نقشی اساسی ایفا می کردند، کدهایی استخراج 
گردید. که بیشترین فراوانی مربوط به 5 کد قوانین و دستورالعمل ها، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، 
برنامه ریزی و محیط بود. بدیهی است این دسته بندی بر مبنای معین و هم جنسی نبوده و صرفاً بر اساس 

تکرار موارد و اشاره مصاحبه شوندگان بوده است.

3-4- فرایندهای شناسایی شده محمل فساد
و  مضامین  شناسایی  مستخرج،  تفاوت های کدهای  و  شباهت ها  میان  مقایسه  و  داده ها  غربال  جهت 
میان کارشناسان و  ادبیات پژوهش و عرضه مضامین  میان کلیت داده ها و  بازنگری آن ها در نسبت 
متخصصین در جلسه های گروه کانونی، از فرایندهای استخراج شده از مصاحبه ها، 46 فرایند انتخاب 
و اولویت بندی فرایندهای محمل فساد انجام و پس از مصاحبات تکمیلی، 22 فرایند فسادزا با اولویت 

باال نهایی گردید.
الزم به ذکر است فرایندهای شناسایی شده مذکور، بر اساس حجم مالی، شدت، تعدد، میزان وقوع، 
حساسیت و دخیل بودن مخاطبان )ارباب رجوع، طرف قراردادها و عموم مردم( در فسادهای رخ داده، بر 
اساس اشراف پژوهشگران در مصاحبه ها، میزان تکراِر ارجاع و اشاره به هر فرآیند و نیز ارائه فرایندهای 
استخراج شده به کارشناسان، مدیران شهرداری و متخصصین شناسایی شدند. )خالصه 22 فرایند در 

جدول 4 آورده شده است(.

4-4- ارائه راهبردها و سیاست های مقابله با فساد متناظر با علل زمینه ساز فساد
مسئله محور،  استراتژی  تکنیک  از  استفاده  با  اولویت دار شناسایی شده،  فرایند  شناسایی 22  از  پس 

راهبردهای کلی ارائه شد. راهبردهای پیشنهادی، بر سه گونه مختلف تأکید بیشتری داشته اند:
اول- راهبردهایی که بر نظارت همگانی و شفافیت تأکید دارند.

دوم- راهبردهایی که حمایت از گزارشگران فساد را در نظر دارد.
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سوم- راهبردهای که کارکرد تنبیهی و اعمال مجازات دارند.
این راهبردها می تواند مبنایی کاربردی برای سیاست گذاری و حرکت در مسیر برنامه های عملیاتی مقابله 
با فساد در مبادی مختلف شهرداری تهران باشد. الزم به ذکر است، ارائه راهبرد و سیاست با توجه به 

مصاحبه های انجام شده در 2 مرحله صورت پذیرفت:
مرحله 1: بر اساس شناسایی علل و بسترهای اصلی فساد در شهرداری تهران، راهبردها و سیاست های 

پیشنهادی مستعد به منظور مقابله با فساد در سازمان ارائه شد )جدول شماره 2(.
جدول 2: راهبردها و سیاست های پیشنهادی بر مبنای علل زمینه ساز فساد

سیاست ها راهبردها زمینه های اصلی ردیف

به روزرسانی قوانین و دستورالعمل ها /مقررات زدایی، 
دستورالعمل های  و  قوانین  اصالح  و  ساده سازی 
و  قوانین  در  /شفافیت  متعدد  و  متناقض  پیچیده، 
و  ضوابط  قوانین،  یکپارچه سازی  دستورالعمل ها/ 
دستورالعمل ها/ دسترسی شهروندان و جامعه مدنی به 
قوانین و دستورالعمل ها/ آموزش قوانین و ضرورت 

اجرای آن به شهروندان.

* اصالح قوانین و 
مقررات

* ارتقاء شفافیت
* ایجاد حساسیت 

اجتماعی درباره فساد در 
شهر 

*حمایت از 
مقابله کنندگان با فساد

 قوانین و
دستورالعمل ها

1

بازتعریف فساد در شهرداری تهران/ تأکید بر اهداف 
شهروندان/  به  خدمات رسانی  در  شهرداری  اصلی 
مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری ها/ تقویت 
و  کارکنان  سالم  سازمانی  رفتارهای  به  مشوق ها 
مدیران/ تدوین و اجرای نظام تشویق و تنبیه کارآمد/ 
ناامن کردن فضای فساد از طریق تشویق گزارشگری 

فساد.

* اصالح زمینه های 
فسادزا در ساختار 

سازمانی
*کارآمدسازی رویه های 

برخورد با متخلفین
* حمایت از 

مقابله کنندگان با فساد

فرهنگ سازمانی 2
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سیاست ها راهبردها زمینه های اصلی ردیف

در  شهرداری  مأموریت های  و  اهداف  به  توجه 
برنامه ریزی /توجه به نیازها و اولویت های شهروندان 
در برنامه ریزی/ تهیه و انتشار پیوست های اجتماعی، 
فراگیری  و  تعریف   /.... و  ترافیکی  زیست محیطی، 
استانداردهای الزم در هر بخش و انتشار آن/ تقویت 
به روزرسانی  همگانی/  نظارت  و  فنی  ارزیابی  نظام 
مداوم اطالعات/ شفافیت و انتشار اطالعات آمایشی 

شهر.

*اصالح زمینه های فسادزا 
در ساختار سازمانی
* ایجاد حساسیت 

اجتماعی درباره فساد در 
شهر

* ارتقاء شفافیت
* استاندارسازی فرآیندها
* اصالح زمینه های فساد 

در ساختار درآمدی

برنامه ریزی 3

کوچک سازی ساختار بوروکراتیک/ چابک سازی 
تقویت  و  اجرایی  روندهای  )برون سپاری  سازمان 
در  بازنگری  آن(/  بر  شهرداری  نظارت  نقش 
اختیارات و تکالیف مدیران شهرداری/ بازنگری در 
مأموریت ها و نظام حقوقی سازمان ها و شرکت های 
اهداف  مبنای  بر  سازمانی  چارت  اصالح  تابعه/ 
و  نقش  کردن  معین  شهرداری/  مأموریت های  و 
اختیارات هیأت های مختلف )کمیسیون ها، کمیته ها 
پایش و اصالح سازمان  نظام رصد،  تعریف   /)... و 
در شهرداری/ نظام مند کردن ضوابط جذب نیروی 
شهروندان  نظارت  تقویت  شهرداری/  در  انسانی 
شهرداری/  عملکرد  و  شهر  درباره  مدنی  جامعه  و 
ثبت  سامانه های  کردن  شفاف  و  کردن  اثربخش 
شکایت و درخواست ها در شهرداری/ تعریف نظام 
تصمیم گیری مشارکتی درون سازمانی در شهرداری/ 
شهرداری/  رصد  امکان های  تقویت  و  شفافیت 
شهرداری/  سامانه های  یکپارچه سازی  و  بازنگری 
دسترسی  و  شهر  از  پایه  اطالعات  سامانه  ایجاد 

همگانی به آن

* اصالح زمینه های 
فسادزا در ساختار 

سازمانی
*ایجاد حساسیت 

اجتماعی درباره فساد در 
شهر

* ارتقاء شفافیت
*اصالح زمینه های فساد 

در ساختار درآمدی
* کارآمدی سامانه های 

فرآیندها

ساختار سازمانی 4
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سیاست ها راهبردها زمینه های اصلی ردیف

جامعه سازمان های  و  تشکل ها  دیدبانی  از   استقبال 
افزایش آگاهی به اطالعات/   مدنی، دسترسی آزاد 
 شهروندان نسبت به حقوق و تکالیف خود در شهر/
 بهره گیری شهرداری و شورا از افکار عمومی برای
 دریافت سهم شهرداری از بودجه/ بهره گیری شورای
 شهر از توان تخصصی سمن ها و نهادهای تخصصی
 مرتبط/ بهبود رابطه شورای شهر با شهرداری/ توسعه
 زیرساخت های الزم جهت گردش آزاد اطالعات/
 مقید کردن دولت و نهادهای قدرتمند به طی مراحل

قانونی برای مشارکت در طرح های شهرداری

حساسیت  ایجاد   *
در  فساد  درباره  اجتماعی 

شهر
* ارتقاء شفافیت

فساد  زمینه های  اصالح   *
در ساختار درآمدی

محیط 5

مرحله 2: به دلیل هم پوشانی داشته و یا تکرار راهبردها و سیاست های در جدول شماره 3، سیاست 
متناظر با هر راهبرد به صورت کلی تر دسته بندی شد.

جدول 3: راهبردها و سیاست های مقابله با فساد

سیاست راهبرد

- ثبت به موقع اطالعات
- به روزرسانی اطالعات

- انتشار و تسهیل دسترسی آزاد جامعه مدنی به اطالعات

ارتقای شفافیت

- گسترش مفاهیم و احساس نفع جمعی در شهر
- بهره گیری از نظارت شهروندان و جامعه مدنی

 ایجاد حساسیت
 اجتماعی درباره

فساد در شهر

- به روزرسانی سامانه ها
- یکپارچه سازی سامانه ها

- ارتقاء و توسعه فناوری اطالعات جهت رصد فرایندها محقق شده و تخلفات و 
فسادهای همبسته آن

- توجه به گزارش گیری مؤثر )راه اندازی BB و گزارش گیری مستمر و دوره ای 
و...(

 کارآمدسازی
 سامانه های
 مربوط به
فرآیندها
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سیاست راهبرد

- بازتعریف مأموریت ها و حیطه اختیارات سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری
به  سراسری  نظارتی  نهادهای  نظارت  مشمولیت  جهت  حقوقی  ساختار  تغییر   -

شرکت ها و سازمان های تابعه
- انطباق فعالیت ها بر مأموریت های معین شهرداری و حذف مأموریت های زائد

- کوچک سازی و خصوصی سازی
مشارکت  جلب  بر  مبتنی  تصمیم گیری  و  تصمیم سازی  ساختار  در  بازنگری   -

حداکثری ذی نفعان
-بازنگری در حدود اختیارات مدیران بخش های مختلف شهرداری

 رفع زمینه های
ساختاری فساد

- به روزرسانی قوانین
- اصالح قوانین متناقض

- حذف پیچیدگی های قوانین

مقررات زدایی

- تعریف، ارتقا و فراگیری استانداردها
- نظارت بر انطباق فرآیند و با استانداردها

 استانداردسازی
فرآیندها

- ایجاد بازار رقابتی مدیران
- ایجاد بازار رقابتی کار

- ایجاد بازار رقابتی در دریافت کاال و خدمات
- بهبود نظام رتبه بندی مدیران و کارکنان

 رقابتی کردن
 بهره گیری از

فرصت

- تقویت فرهنگ سالمت در نظام سازمانی
- حمایت قانونی و اعمال سیاست های تشویقی از گزارشگری فساد

 حمایت از
 مقابله کنندگان با

فساد
-  برخورد به موقع با متخلفین

- تناسب جریمه با تخلف
- عملیاتی کردن اقدامات تنبیهی

 کارآمدسازی
 رویه های برخورد

با متخلفین
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سیاست راهبرد

- الزام مدیران به کاهش هزینه ها در همه سطوح با حفظ کیفیت خدمات در راستای 
برنامه کاهش هزینه ها 

- لحاظ کاهش هزینه ها در نظام ارزیابی مدیران
-بازنگری در تعرفه های عوارض شهرداری متناسب با هزینه های واقعی

-بازنگری در گلوگاههای فسادزا در برنامه  بودجه و روال  درآمد و هزینه شهرداری

 اصالح زمینه های
 فسادزا در

 ساختار درآمدی
 و هزینه ای
شهرداری

پس از استخراج فرایند اولویت دار و راهبردهای کلی با استفاده از تکنیک استراتژی مسئله محور، متناظر 
با هر فرایند شناسایی شده، راهبردهایی جهت مقابله با فساد مشخص شد که در جدول شماره 4 نمایش 

داده شده است.

جدول 4: راهبردهای پیشنهادی متناظر با فرایندهای شناسایی شده اولویت دار
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* * * * * * * * *  فرآیند تصمیم گیری در
 کمیسیون ماده 5 و شورای

معماری مناطق

* * * * * * * *  فرایند تعیین تراکم و تعداد
 طبقات در پروانه ساختمانی،
 فرایند تائید اجرای ضوابط

 در صدور پایان کار و
 خدمات رسانی، دفاتر خدمات

الکترونیک

* * * * * * * فرآیند تهاتر )هولوگرام، 
تراکم سیار و شرکت 

کارگزاری(

* * * *  فرآیند انتخاب و انتصاب
مدیران
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* * * * * رسیدگی و تائید 
صورت وضعیت پروژه ها 

)قراردادها(

* * * * * * * * *  فرآیند تصمیم گیری در
 کمیسیون توافقات شهرداری
 مناطق، فرایند صدور آرای
 تخلفات در کمیسیون ماده
 100، فرایند اجرای آن در

مناطق

* * * * * * * فرآیند نظارت بر قراردادهای 
نگهداشت )نگهداری فضای سبز و 

رفت وروب(

* * * * * * * *  ترک تشریفات و واگذاری
 قرارداد از طریق شرکت های

وابسته و دولتی

* * * * * * * *  فرآیند برگزاری مزایده ها و
مناقصات

* * * * * *  جذب نیروی انسانی در
شهرداری

* * * *  فرایند رفع سد معبر، فرایند
 اجرای بند 20 پلمپ و انتقال

مشاغل مزاحم

* * * * * فرآیند قیمت گذاری امالک

* *  فرآیند صدور و تحویل چک
مطالبات

* * * * * *  فرایند ثبت و بهره برداری
امالک

* * * * * * * تعریف پروژه
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* * * * * * * * حسابرسی شهرداری )مناطق/
سازمان ها/شرکت ها(

5- جمع بندی و نتیجه گیری
فساد، صورت  محمل  شناسایی شده  اولویت دار  فرایندهای  برای  راهبرد  ارائه  با هدف  پژوهش  این 
پذیرفت. بر این اساس از طریق مصاحبه های عمیق با متخصصین امر و برگزاری جلسه های گروه کانونی 
46 فرایند شناسایی شد که با انجام مصاحبه تکمیلی 22 فرایند فسادزا با اولویت باال شناسایی و متناظر با 

هر یک راهبردهایی ارائه شد.
مربوط  سامانه های  کارآمدسازی  شهر،  در  فساد  درباره  اجتماعی  حساسیت  ایجاد  شفافیت،  ارتقای 
به فرآیندها، رفع زمینه های ساختاری فساد، مقررات زدایی، استانداردسازی فرآیندها، رقابتی کردن 
بهره گیری از فرصت، حمایت از مقابله کنندگان با فساد، کارآمدسازی رویه های برخورد با متخلفین، 
اصالح زمینه های فسادزا در ساختار درآمدی و هزینه ای شهرداری ازجمله راهبردهای ارائه شده متناظر 

با فرایندهای فسادزا شناسایی شده، می باشد.
با توجه به این که اسناد فرادست در هر موضوعی محصول زمان طوالنی کار فکری و اجرایی نخبگان در 
آن حوزه است، از آن به عنوان چراغ راه می توان بهره برد. بنابراین قبل از تدوین هر برنامه استراتژیک 
و عملیاتی رجوع به این اسناد الزامی است. در خصوص موضوع فساد نیز به دلیل درگیری بسیاری از 
نهادها و سازمان های دولتی و عمومی به این مسئله، اسناد فرادست فراوان و قابل اتکا موجود است. با 
برنامه ریزی میان مدت  به عنوان ورودی  این پژوهش  ارائه شده در  بنا است راهبردهای  اینکه  به  توجه 
شهرداری تهران در مقوله مبارزه با فساد اداری، مورداستفاده قرار گیرد، باید منطبق و هماهنگ با اسناد 
فرادستی باشد تا ضمن بررسی اثربخشی، از ضمانت اجرایی آن نیز اطمینان حاصل گردد. برای این 

منظور، از طریق ترسیم ماتریس این انطباق بررسی شد )جدول 5(.
نتایج بررسی ها نشان می دهد تمامی راهبردهای ارائه شده به جز مقررات زدایی دارای هماهنگی کامل با 
اسناد فرادست می باشد که همین امر جامعیت راهبردهای پیشنهادی در اصالح فرایندها و نیز دارا بودن 
ضمانت اجرایی آن را نشان می دهد. بیشترین انطباق راهبردهای مذکور با قانون ارتقاء سالمت نظام 
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اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 است.

جدول 5: ماتریس انطباق راهبردهای پیشنهادی با اسناد فرادست با موضوع فساد اداری

ساد
با ف

ان 
دگ

کنن
بله 

مقا
 از 

ت
مای

ح

دها
آین

 فر
زی

دسا
دار

ستان
ا

ی از
گیر

هره 
ن ب

رد
ی ک

قابت
 ر

ت ها
رص

ف

یی
زدا

ت 
ررا

مق

 در
دزا

سا
ی ف

ه ها
زمین

ح 
صال

 ا
نی

زما
 سا

تار
اخ

س

رد
خو

ی بر
ه ها

روی
ی 

ساز
مد

رآ
کا

 
ین

خلف
ا مت

ب

ره 
ربا

ی د
ماع

جت
ت ا

اسی
حس

اد 
یج

 ا
هر

ر ش
د د

سا
ف

وط
مرب

ی 
ه ها

امان
ی س

ساز
مد

رآ
کا

 
دها

آین
 فر

به

 در
دزا

سا
ی ف

ه ها
زمین

ح 
صال

 ا
دی

رآم
ر د

ختا
سا

ت
فافی

ی ش
تقا

ار

* فرمان 8 ماده ای مقام معظم 
رهبری )1380(

* سند چشم انداز 
)1394(1404

* * * * * برنامه ارتقاء سالمت نظام 
اداری و مقابله با فساد 

)1382(
* * * * آیین نامه پیشگیری و 

مبارزه با رشوه )1383(
* * * * طرح تدوین چشم انداز 

و جهت گیری های 
استراتژیک تهران 

)1385(
* * * * * * قانون ارتقاء سالمت نظام 

اداری و مقابله با فساد 
)1390(

* * * سیاست های کلی نظام 
اداری )1389(
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* سیاست های کلی تولید 
ملی، حمایت از کار و 
سرمایه ایرانی )1391(

* آیین نامه اجرایی پایگاه 
اطالعات قراردادهای 

کشور )1392(
* * * * برنامه پنج ساله دوم 

شهرداری تهران )1393(
* * سیاست های کلی برنامه 

ششم توسعه )1394(
*  قانون احکام دائمی

 برنامه های توسعه کشور
1395((

* * قانون برنامه پنج ساله 
ششم توسعه )1396(

* * * * پیش نویس الیحه 
شفافیت )1397(

* * پیش نویس الیحه قانونی 
مدیریت شهری )1393(

* طرح راهبردی - 
ساختاری توسعه و 

عمران شهر تهران )طرح 
جامع()1386(

راهبرد

اسناد باالدستی



75 ر همور کتبپوترعوفب الوکنرو  بمنباورب  وج خاو وف نپوپرو ربپ رروجرب ر

اولویت دار محمل فساد در  فرایندهای  پیشنهادی جهت اصالح  بررسی هم پوشانی راهبردهای  نتایج 
شهرداری تهران حاکی از آن است راهبردهایی نظیر ارتقاء شفافیت، کارآمدسازی رویه های برخورد 
با متخلفین و سامانه های مربوط به فرایندها، حمایت از مقابله کنندگان با فساد دارای بیشترین فراوانی 
راهبردهای  از  فرصت ها  کردن  رقابتی  و  فرایندها  استانداردسازی  که  است  حالی  در  این  می باشد. 

پیشنهادی با فراوانی کمتر می باشند.
راهبرد مربوط به مقررات زدایی بیشتر برای فرایندهای تعریف شده در معاونت شهرسازی و معماری 
پیشنهاد شده است چراکه بسیاری از قوانین موجود در این حوزه نیاز به اصالح، بروز رسانی و در بعضی 

موارد حذف پیچیدگی قوانین دارند.
همچنین استانداردسازی فرایندها برای رویه هایی چون رسیدگی و تائید صورت وضعیت پروژه، نظارت 
بر قراردادهای نگهداشت، برگزاری مزایده ها و مناقصات، رفع سد معبر، فرایند اجرای بند 20 پلمپ 
و انتقال مشاغل مزاحم، تعریف پروژه، تصمیم گیری در کمیسیون توافقات شهرداری مناطق، فرایند 

صدور آرای تخلفات در کمیسیون ماده 100، فرایند اجرای آن در مناطق پیشنهاد شده است.
بر اساس آنچه گفته شد، مهم ترین دستاورد پژوهش حاضر، تالش برای شناسایی مهم ترین مسیرهای 
در  انجام شده  مطالعات  اساس  بر  و  می باشد  تهران در وضعیت موجود  فساد در شهرداری  به  منجر 
خصوص تجربه های موفق جهانی، اقتضائات درونی سازمان و استناد به اسناد باالدستی، راهبردهایی 
جهت مقابله با فساد اداری ارائه شد. به این امید که بتواند به عنوان راهبردهای اصلی در مقوله مبارزه با 
فساد اداری در برنامه ریزی های میان مدت شهرداری که همانا برنامه های پنج ساله شهرداری تهران قرار 
گیرد و بستر هدف گذاری عملیاتی دقیق تر و تعریف اقدامات اجرایی اثرگذار در حوزه های گسترده و 

متعدد خدمات رسانی شهرداری تهران را در مقابله با این پدیده فراهم آورد.

فهرست منابع
1- دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای،1391، سیاست های کلی تولید ملی، 

www.khamenei.ir حمایت از کار و سرمایه ایرانی
2- دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، 1394، سیاست های کلی برنامه ششم 

توسعه.
دفتر مطالعات اجتماعی، شماره چاپ 934، شماره ثبت 427، دوره هفتم، سال دوم، شماره مسلسل 

.2008063
3- دفتر مقام معظم رهبری،1389، سیاست های کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبر.

4- افضلی، عبدالرحمن،1391، فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه، علل پیامدها و راهکارهای بیرون 
مجله حقوقی بین المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، سال بیست و هشتم، 
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5- برنامه ارتقاء سالمت اداری و مقابله با فساد، مصوب هیئت وزیران، 1382، به شماره 37995 / 

ت 28617.
نژادبائی؛ جعفری الهیجانی، فاطمه، 1394،  6- ثریایی، علی؛ غالمعلی پورنیازی، موسی؛ کریم 
عوامل مؤثر بر فساد اداری و روش های مقابله با آن با استفاده از تکنیک TOPSIS، کنفرانس ملی 

رویکردهای نوین در علوم مدیریت، اقتصاد، حسابداری.
7- رفیع پور، فرامرز، 1388، سرطان اجتماعی فساد، شرکت سهامی انتشار.

8- زرندی, سعید و عابد عابدی جعفری، 1386، شهرداری الکترونیک راهی برای کاهش فساد 
اداری مطالعه موردی شهرداری الکترونیک سئول، اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی، 
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سه انگاره برای تحلیل فساد
البرتو وانوچی

مترجم: آیت باقری1 

      چکیده

در طی دهه های گذشته، نوعی آگاهی رو به رشد درباره ارتباط فساد به عنوان یک عامل پنهان که ممکن 
است بر روند تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی تأثیر منفی داشته باشد، پدیدار گشته است. دراین حال 
به رغم بحث های شورانگیز علمی، هنوز هیچ توافق کلی درمورد تعریف عمومی پذیرفته شده درباره چیستِی 

فساد وجود ندارد.
مقاله حاضر با تمرکز بر متغیرهای گوناگون )نه لزوماً آشتی ناپذیر(، سه انگاره اصلی را از هم متمایز 
ستون پایه ای خود  به عنوان  را  فساد  کارفرما-کارگزار  مدل  معموالً  اقتصادی که  انگاره  نخست،  می سازد. 
برمی گزیند. در این انگاره فساد به عنوان برآیند انتخاب عقالنی فردی قلمداد می شود و گسترش آن در یک 
سازمان خاص تحت تأثیر عوامل تعیین کننده ساختار هزینه ها و پاداش هاِی مورد انتظار است. رویکرد دوم 
انگاره فرهنگی است که به تفاوت ها در سنت های فرهنگی، هنجارهای اجتماعی و ارزش های درونی شده 
می پردازد که به ترجیحات اخالقی افراد شکل می دهد و نقش اجتماعی و نهادی آن را بررسی می کند. 
سومین رویکرد موسوم به رویکرد نهادی جدید، سازوکارهایی را مدنظر دارد که مقررات داخلی تعامالت 
اجتماعی در شبکه های فاسد و تأثیرات آن ها بر باورها و ترجیحات افراد را میسر می سازد. این مقاله بر آن 
است که فساد برآیند انتخاب های فردی و جمعی گوناگونی بوده و افکار عمومی و اشاعه آن در سراسر 

کشور، بازارها و جامعه مدنی را متحول می کند.
واژگان کلیدی: اخالق عمومی، مؤسسات غیررسمی، انگاره نهادی جدید، مسئولیت های نهادها

1 - پژوهشگر مرکز توسعه دانش و پژوهش های سالمت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور
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1- مقدمه
 فساد به رغم کاربرد گسترده  آن در مباحث عمومی و دستورکار سیاسی باز هم یک مفهوم مبهم است. 
در دهه های گذشته، آگاهی فزاینده ای درباره این پدیده به عنوان یک عامل پنهانی که می تواند تأثیر 
منفی بر فرایندهای تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی در هر سازمان پیچیده و روابط اجتماعی داشته 
باشد، به وجود آمد. مسئله اتالف، سوءاستفاده و تحریف در تخصیص منابع ناشی از فساد نظام مند که در 
درون رژیم های دموکراتیک - لیبرال و اقتدارگرا جریان دارد تبدیل به یک نگرانی جدی برای نهادهای 

بین المللی و سیاست گذاران ملی در شمار زیادی از کشورها شده است.
همچنین عالقه ای مشابه در علوم اجتماعی ظاهر شده اما به رغم مباحث علمی پرجنب وجوش، توافق 
کلی درمورد تعریف پذیرفته شده از فساد وجود ندارد. کاماًل روشن است که مفهومی چنین قدیمی، 
میراث تاریخی ژرفی را بر دوش می کشد و معانی گوناگونی را در برمی گیرد که در میان آن ها در 
نظریه سیاسی کالسیک اصطالح فساد برای نشان دادن فرآیند انحطاط مورداستفاده قرار گرفته است. 
در این چشم انداز کالن که مستلزم قضاوت های هنجاری مقدماتی یعنی ایجاد تمایز مبتنی بر ارزش بین 
نهادهای »بهتر« و »بدتر« است، تمرکز نظریه بر قضایا1 و عواقب کلی ناشی از انحطاط نظام های سیاسی 

و ارزش های اجتماعی پایه گذار آن ها قرار دارد.
رویکردی متفاوت - که در علوم اجتماعی غالب است و در اینجا به کار گرفته خواهد شد- فساد 
را به مثابه یک عمل اجتماعی خاص در نظر می گیرد و آن را دارای ویژگی های متمایزی می داند که 
می تواند در سطح خرد تعریف گردد و مفاهیم و الزامات ارزش محور را به حاشیه براند. فساد نوعی رفتار 
و یک عمل اجتماعی خاص است که می تواند در یک بستر ارتباطی خاص ظاهر شود. بااین حال هر 
تبیینی درباره شرایط و اثرات تسهیل کننده آن ممکن است نیاز به تحلیل متغیرها در سطح کالن داشته 
باشد، اما در اینجا تمایزی آشکار بین اقدامات فردی و زمینه ها یا عواقب اجتماعی آن ها وجود دارد. 
شکل گیری کم وبیش قواعد غیررسمی و سازوکارهای اجرایی می تواند الگوهای فساد نظام مند را تنظیم 

کند و تعادل آن دربرابر اصالحات سیاسی و تعقیب قضایی را انعطاف پذیرتر سازد.

2- انگاره های سه گانه برای تحلیل فساد: رویکرد اقتصادی
عوامل گوناگونی برای توضیح و توصیف ماهیت و سازوکارهای فساد باید مدنظر قرار گیرد. از 
این رهگذر می توانیم سه انگاره اصلی در ادبیات مربوط به فساد را که بر متغیرهای مختلف و نه 
مدل  غالباً  که  است  اقتصادی  انگاره  نخست  کنیم.  متمایز  هم  از  دارند  تمرکز  آشتی ناپذیر  لزوماً 

کارفرما-کارگزار2 فساد را به عنوان بنیان اصلی خود برمی گزیند.

1 - premises
2 - principal-agent model
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رویکرد اقتصادی بر نقش حیاتی انگیزه های فردی تأکید دارد و منعکس کننده فرصت های زمینه مند 
برای مبادرت به فعالیت های آلوده به فساد است. فساد از این منظر، به عنوان برآیند انتخاب عقالنی فردی 
قلمداد می شود و گسترش آن در یک سازمان خاص تحت تأثیر عوامل تعیین کننده ساختار هزینه ها 
و پاداش هاِی مورد انتظار صورت می گیرد. همانند سایر رفتارهای دربرگیرنده انحراف از قوانین و یا 
هنجارهای غیررسمی، تصمیم فردی برای مشارکت در دادوستد های فساد نیز به خطر مورد انتظار از افشا 
و مجازات )»تقلب« از سوی دالالن در معامله(، شدت مجازات کیفری و اداری احتمالی و پاداش های 

مورد انتظار در مقایسه با گزینه های در دسترس بستگی دارد.
 رویکرد هزینه - فایده بر این ایده استوار است که افراد در هر پست و مقامی، همواره کنش های 
منافع  اقدام تن می دهند که  به  زمانی  فایده تحلیل می کنند و اصوالً  مبنای معیار هزینه -  بر  را  خود 
حاصل از آن بر هزینه هایش غلبه کند. فساد اداری به مثابه اقدامی غیرقانونی، دربردارنده هزینه هایی 
برای افرادی است که به آن مبادرت می ورزند. بازداشت، تعلیق یا انفصال از خدمت، جریمه نقدی 
و به مخاطره افتادن حیثیت کارمندی که مرتکب فساد اداری می شود، ازجمله آن ها می باشند. کیفیت 
و شدت این هزینه ها به عوامل مختلفی ازجمله قاطعیت نظام قضایی در برخورد با مفسدین، کارایی 
سازوکارهای نظارتی و بازرسی در شناسایی موارد فساد اداری، حساسیت رسانه ها و افکار عمومی، 
کیفیت فرصت های شغلی در بازار آزاد و قبح و زشتی فساد اداری در فضای عمومی جامعه بستگی دارد. 
اگر نظام قضایی در تعقیب و مجازات مفسدان اداری تعلل ورزد، سازوکارهای نظارتی از اثربخشی الزم 
در کشف و شناسایی موارد فساد برخوردار نباشند و سیاستمداران در وقوع و گسترش فساد دست داشته 

باشند، هزینه های ارتکاب آن کاهش و احتمال وقوع آن افزایش می یابد.
نسبی آن است.  بهای  تعیین می کند،  را  فساد  برای  تقاضا  میزان  این رویکرد، آنچه  بنابراین، در 
به بیان دیگر، کم هزینه بودن فساد، احتمال ارتکاب آن را افزایش می دهد. حقوق و دستمزدهای پایین در 
بخش عمومی، برخورد جانب دارانه و مالحظه محور نظام قضایی با مفسدان و نگرش ارزشی و حیثیتی 
به فساد اقتصادی در بخش عمومی هزینه های فساد را کاهش می دهد و به گسترش آن دامن می زند. 

چنان که رز-آکرمن می گویند:
»در مطالعه فساد می توان با مدل هایی که عالیق و ارزش ها را مفروض می گیرند و افراد را به عنوان 
موجوداتی عقالنی تصور می کنند که سعی دارند منافع خودشان را در دنیای منابع کمیاب افزایش دهند 
به پیشرفت های مهم رسید. اطالعات ممکن است ناقص و خطرات فراوان باشند؛ اما تصور می شود 
که افراد بهترین کار ممکن را در چارچوب محدودیت های اعمال شده از سوی دنیای محدود انجام 

می دهند«.
به عنوان یک قاعده کلی، این امر پذیرفته شده است که: »فساد، جرم برآمده از محاسبه است نه 
هوای نفس. درست است که هم قدیس ها در مقابل تمامی وسوسه ها مقاومت می کنند و هم مقامات 
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پاک دست مقاومت زیادی از خود بروز می دهند اما وقتی میزان رشوه زیاد، شانس افشا کم و مجازات 
ناکافی باشند بسیاری از مقامات سر تسلیم فرود خواهند آورد«.

 همچنان که سورید خاطرنشان می کند:
»نظریه بیشینه سازی سود فردی بر این پیش فرض استوار است که یک فرد درصورتی که مزایای 
ناشی از عملی بر هزینه های آن پیشی بگیرد  مبادرت به فساد خواهد کرد. مزایای مورد انتظار به روشنی 
شامل سود مالی و نیز به دست آوردن موقعیت ها و قدرت برای خود فرد، خانواده فرد و دوستانش است. 
فهرست احتمالی هزینه ها شامل پرداخت رشوه، هزینه های اخالقِی نقض هنجارها و قواعد، تالش برای 
مخفی کردن جرم و پول شویی و همچنین خطرات قابل تصور کشف و عواقب پیگرد و مجازات است.«

نظریه کارفرما-کارگزار یکی از نظریه های پرکاربرد در علوم سیاسی و علم اقتصاد است. مشکل 
در روابط کارفرما-کارگزار زمانی رخ می دهد که یک گروه )کارفرمایان( اختیاراتی را به گروه دیگر 
نیستند، ممکن است  الزاماً هم سو  این دو گروه  )کارگزاران( تفویض می کنند؛ ولی ازآنجاکه منافع 
کارگزاران، تصمیماتی را اتخاذ کنند که مطلوب کارفرمایانشان نباشد؛ به این ترتیب، تعارض منافع این 

دو گروه، منجر به ایجاد مسئله کارفرما- کارگزار می شود.
در رویکرد کارفرما - کارگزار، فساد اداري از اینجا ناشي مي شود که محتواي قرارداد کارگزاري 
بین سیاستمداران )کارفرما( و مجریان برنامه ها و سیاست هاي آن ها )کارگزاران( در خصوص تأمین منافع 
عمومي، مشمول تفسیر و بهره برداري شخصي کارگزاران می شود. درواقع، در این رویکرد، کارمندي 
که به قرارداد کارفرما - کارگزار بین خود و سیاستمداران )یا به طور غیرمستقیم مردم( ملزم شده است از 
اختیار عمومي تفویض شده، درراستای انتفاع شخصي بهره برداري مي کند. این رویکرد اشاره به چنین 
توصیه ای دارد که »اگر مي خواهید کاري درست انجام گیرد، خودتان آن را انجام دهید.« بنابراین، هر 
زمان که تصمیم گیري های راجع به تخصیص منابع تفویض شوند، امکان بروز رفتارهاي مخاطره آمیز 
وجود خواهد داشت. براساس رویکرد کارفرما - کارگزار همواره باید انتظار میزانی فساد اقتصادي در 
بخش عمومي را داشته باشیم. رابطه کارگزاري بین سیاستمداران و کارمندان دولت )کارگزاران( زماني 

مخاطره آمیز مي شود و به فساد اداري مي انجامد که حداقل یکي از شرایط زیر برقرار باشد:
الف- اطالعات و برداشت سیاستمداران از عملکرد و ماهیت کار کارگزاران با آنچه خود آن ها 

دارند، متقارن نباشد.
از  سیاستمداران  باشد.  نداشته  وجود  همنوایي  کارگزاران  و  سیاست مداران  اهداف  بین  ب- 
کارگزارانشان مي خواهند منابع جمعي را دنبال کنند اما آن ها ممکن است در عمل منافع و نیات خود 

را پي بگیرند.
باشد،  زیاد  مافوق  مقامات  و  سیاستمداران  براي  کارگزاران  عملکرد  بر  نظارت  هزینه هاي  ج- 

به گونه ای که نتوانند نظارت کارآمدي را انجام دهند.
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د- مخاطرات اخالقي از کارگزاران سر بزند.
در این میان، عواملي همچون کاهش سرمایه اجتماعي در بین کارمندان، بیگانگي آنان با نوع کار و 
نیز اداره و سازمان مربوط آنان، پرداخت نامتناسب با هزینه هاي زندگي، احساس بي عدالتي در نظام ارتقا 
و انتصاب ها در بخش عمومي، مخدوش بودن نظام گزینشي و عملکردمحور نبودن آن مي تواند زمینه 

مخاطرات اخالقي و درنتیجه فساد اداري را در کارمندان بخش عمومي فراهم کند.
گستردگي بیش ازحد و کیفیت نسبتاً پایین بخش عمومي و نیز نبود نظام آماري و اطالع رسانی 
بین سیاستمداران و کارگزاران  اطالعاتی  تشدید شکاف  به  نه فقط  به آن،  به هنگام راجع  و  شفاف 
نیز مشکل و  آن ها درمورد عملکرد بخش عمومي مي انجامد، بلکه نظارت حسابداري و نهادي را 
بسیار پرهزینه مي سازد. براساس این رویکرد، اقداماتي چون کوچک کردن بخش عمومي، پرداخت 
حقوق و دستمزدهاي استحقاق محور و نسبتاً کافي، معیار قرار دادن صالحیت ها و توانمندي هاي 
کاري کارمندان در ارتقا و انتصاب ها، اجبار دستگاه هاي اجرایي به انتشار گزارش هایي از عملکرد 
خویش در طول یک سال مالي و تجلیل از دستگاه هایي که عملکرد بهتري داشته اند، مي توانند در 

تعدیل مشکل کارفرما -کارگزار و درنتیجه فساد اداري مؤثر واقع شوند.

3- انگاره فرهنگی
رویکرد دوم یعنی انگاره فرهنگی، تفاوت های سنت های فرهنگی، هنجارهای اجتماعی و ارزش های 
درونی شده را مدنظر قرار می دهد و به ترجیحات اخالقی افراد و نقش اجتماعی و نهادی آن سمت وسو 
می بخشد. استانداردهای اخالقی در موضوع فساد، بسیار مهم تعیین کننده  هستند که می توانند یک عامل 
عمومی یا خصوصی فاسد را به نقض یا عدم نقض هنجارهای قانونی رهنمون شوند. این موارد به عنوان 
یک عامل تبیین گر مرتبط، در ادبیات مبارزه با فساد به شیوه های مختلف زیر عنوان گذاری می شوند: 
هزینه های اخالقی در نظریه اقتصادی، هنجارهای فرهنگی در سیاست مقایسه ای، استانداردهای حرفه ای 

در دیدگاه های سازه انگاری و قیدوبندهای غیررسمی در نظریه نهادی جدید.
 در یک  چشم انداز اقتصادی، هزینه اخالقی فساد، یک پیوست منفی1 می باشد و منعکس کننده 
ترجیحات اخالقی فردی است که وارد جرگه انتخاب بازیگران فردی برای مبادرت یا عدم مبادت 
به دادوستدهای آلوده به فساد می شود. با شکل بندی مجدد سازوکارهای کنترلی طرف اول2 درمورد 
قواعد خاص، هزینه اخالقی می تواند به عنوان موانع هنجاری مدنظر قرار گیرد که بیانگر ترجیحات 

1 - negative addendum
2 - سازوکارهای طرف اول )first-party mechanism( توسط خود بازیگر اعمال می شود به عبارت دیگر بازیگری 
که قواعد و مجازات هایی را بر خود اعمال می کند، سازوکار کنترلی طرف اول را به کار می گیرد. این سازوکار بستگی به 
ارزش های درونی شده و نظام های خود-کنترلی دارد که در آن حتی فرد قبل از افشا شدن عمل مجرمانه خود، نوعی احساس 

گناه یا ناراحتی می کند.
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اخالقی و ارزش های درونی شده ای باشد که کنش های وی را مخاطب قرار می دهد. موانع هنجاری 
بستگی به قواعد »خود تحمیلی« و »خود اجرایی« دارد که افراد را ملزم به عدم پذیرش تعامالت آلوده 
به فساد با بازیگران دیگر می کند و شدت آن با »شخصیت اخالقی«ِ فردی، متناظر است که با چنین 
وضعیتی روبه رو می شود. هرچه درجه هم ذات پنداری فرد با ارزش ها و اهداف سازمان باالتر باشد، موانع 
هنجاری قوی تر می شوند. این موارد باعث دست شستن داوطلبانه افراد از مزایایی می شوند که به واسطه 
فرد  ارزش های اخالقی در  به دست می آید. هرچه  قابل سرزنش  یا  شرکت در کنش های غیرقانونی 
باالتر باشد، ترجیح وی برای اجرای قواعد رسمی قوی تر خواهد بود، یعنی نوعی رنج روانی، ناراحتی 
و احساس گناه در هنگام قانون شکنی -که نوعی خیانت به اعتماد عمومی محسوب می شود- فارغ از 

کشف فساد در او وجود دارد.
افراِد متعلق به اجتماعات و سازمان های مختلف ممکن است بنا به طبیعت ارزش های درونی شده 
خود و یا به وسیله فشارهای اجتماعی به سوی فساد سوق داده شوند. درحالی که انگاره اقتصادی در 
دهه های گذشته در پژوهش های علمی پیرامون فساد چیرگی داشت، نظریه های »ارزش های اخالقی« 
- یا به عبارت بهتر موانع هنجاری علیه فساد- نه تنها نفوذ متغیرهای کالن بیرونی بر میزان »معدل نفرت 
اخالقی« علیه فساد بلکه پویایی هایی داخلی هم مدنظر قرار می دهد که ترجیحات فردی و قیدوبندهای 
اخالقی را شکل می دهند. اگر در دیدگاه اقتصادی، فساد به عنوان جرم ناشی از محاسبه نه هوای نفس 
تلقی می گردد، براساس رویکرد فرهنگی، هوای نفس مسئله مهمی در انتخاب های فساد است که به 
معنای قضاوت های اخالقی، مدنی بودن1 و خیرخواهی می باشد. به گفته الستر: »گرچه به سختی می توان 
ازطریق خیرخواهی مقامات  اثبات کرد اما من باور دارم نوسان های فساد در سراسر کشورها عمدتاً 
آن ها و نه براساس هوشمندی طراحی نهادی قابل توضیح است«. به اعتقاد پیزارنو، میزان میانگین »حس 
دولتمندی« مقامات عمومی و سیاستمداران متغیر بسیار مهمی است و شاید مرتبط ترین عامل نوسان فساد 
در کشورها در مدت زمان طوالنی  باشد. تحلیل چنین عواملی مستلزم انجام پژوهش های عمیق پیرامون 
سازوکارهایی است که به بازیگران امکان ورود و فعالیت در درون شبکه های دادوستدهای آلوده به 
فساد را ازطریق انتخاب و فرایندهای اجتماعی شدن که در طول زمان، ارزش های درونی شده آن ها را 

شکل می دهد، فراهم می سازد.
به طورکلی هر نظریه ای درباره موانع هنجاری باید توضیح دهد که با چه شرایطی ترجیحات فردی 
درباره نتایج کنش ها باهم همپوشان، همگن و یا سازگار با اهداف رویه های و قواعد دولتی هستند. در 
کشورها و سازمان هایی که موانع هنجاری محکم تری را از خود ظاهر می سازند، این اعتماد وجود دارد 
که اِعمال صحیح و مؤثر قدرت تصمیم گیری واگذار شده به افراد حتی بدون کنترل های سخت گیرانه 
اجرایی، مورد سوءاستفاده و خیانت قرار نخواهد گرفت. برعکس، موانع هنجاری ضعیف موجب فرار 

1 - civicness
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از قیدوبندهای قراردادی و رویه ای و درنتیجه بی اعتمادی به مقامات می شود.
در رویکرد انتخاب عقالنی، مفهوم ارزش های اخالقی به این معنی است که افراد »ازنظر منطقی« 
قادر به سبک و سنگین کردن منافع مختلف و متعاقباً به حداکثر رساندن سود خود هستند. در مقابل، 
ترجیحات اخالقی به این امر اشاره دارد که برآورد فردی از هرگونه عمل قابل تصور را - حتی درزمانی 
که به عنوان مفسد در جامعه خاصی بی آبرو می شوند- تنها می توان در چارچوب ارزش های شناخته شده 

دوجانبه یعنی در یک بعد بین االذهانی و رابطه ای بیان کرد.
 برخالف ارزش های اخالقی، مفهوم موانع اخالقی درونی شده، ترجیحاتی فرد را منعکس می سازد 
افراد  بیِن نسلی هنجارها، ارزش ها و اصول توسعه می یابد.  انتقال  فرایند اجتماعی شدن و  از راه  که 
در زمان جهت گیری هنجاری، هزینه اقتصادی تخلف از استانداردهای هنجاری درونی شده را که در 

محافل اجتماعی خودشان باارزش تلقی می گردد، ارزیابی نمی کنند.
مفهوم ارزش اخالقی به صورت صریح یا ضمنی با آن دسته از  رویکردهایی تطبیقی به چالش 
کشیده می شوند که تأکید دارند چگونه سازوکارهای چندگانه می توانند باعث تغییراتی در ارزش ها و 
فرهنگ ها نه تنها در افراد گوناگون بلکه در بین گروه ها، زمینه های اجتماعی، دولت های و دوره های 
تاریخی شوند. توزیع میانگین ارزش های اخالقی ممکن است در طول زمان به عنوان میراث فرهنگی 
دچار تغییر گردند. تغییرات در موانع هنجاری می تواند واکنش های فردی گوناگون دربرابر فرصت های 
فساد را توضیح دهد. حتی زمانی که چارچوب های نهادی قابل مقایسه، ساختار مشوق های مشابه به وجود 
می آورند، شیوع فساد سیاسی به دلیل میانگین نگرش های اخالقی در بین شهروندان، کارآفرینان و عوامل 
عمومی ممکن است متفاوت باشد. در کنار سایر موارد، استحکام و سایر ویژگی های سرمایه اجتماعی، 
مدنی شدن، فرهنگ سیاسی، خانواده گرایی و باورهای مذهبی در ادبیات فساد به عنوان متغیرهایی کالن 
مدنظر قرار گرفته اند که تأثیری مستقیم بر ساختار میانگین ترجیحات اخالقی بازیگران بالقوه دخیل در 

بده و بستان های آلوده به فساد دارند.
در برخی شرایط، فرایندهای اجتماعی، ترجیحات و ارزش های فردی را با باورها و انتظارات غالب 
درباره واقعیت فساد منطبق می سازند. هنگامی که ارزش های اجرا شده و منتقل شده از دیدگاه اجتماعی 
با قواعد و رویه های مورد حمایت دولت، دمساز باشد، فساد چه به صورت جمعی یا فردی، یک عمل 
قابل سرزنش قلمداد خواهد شد، برعکس اگر انتظارات مشترک و هم سویی درباره غیرقابل اجتناب 

بودن و طبیعی بودن آن رواج یابد، فساد به عنوان یک امر عادی و توجیه پذیر قلمداد می گردد.
به عنوان  نه  و  متغیر  به عنوان  زمانی که  اخالقی، حتی  هنجاری/ارزش های  موانع  فساد،  ادبیات  در 
پارامتر بیرونی در نظر گرفته می شوند متغیرهایی فراموش شده هستند. هیرشمن یک فرضیه نظری درباره 
عوامل شکل دهنده به موانع هنجاری در طول زمان را ترسیم کرده است که بر این نکته تأکید دارد 
که چگونه وقوع فساد نه تنها بستگی به فرصت های نهادی بلکه بستگی به »اخالق عمومی« و »روحیه 
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عمومی« نیز دارد؛ یعنی چه تعداد از افراد در یک جامعه خاص، مستعد فساد یا مخالف آن می شوند. 
تحول در استانداردهای اخالق عمومی در بین شهروندان و مقامات دولتی ممکن است نشان دهنده 
باشد؛  جمعی  اقدام  و  عمومی  مسائل  در  قدرتمند  مداخله  از  چرخه هایی  از  پس  عمومی  ناامیدی 
بنابراین فساد را می توان واکنشی دربرابر تغییر سالیق در نظر گرفت؛ اما این فرایند معموالً یکی از 
تغییرات کوچک در ترجیحات فردی نیست، زیرا عمل فساد تأثیر بیشتر و قدرتمندی بر ترجیحات 
عمومی- خصوصی بر جای می گذارد. هنگامی که اشاعه ارزش ها به سمت پیگیری رفاه خصوصی 
جهت گیری کند، تأثیر موانع اخالقی علیه کاربرد همان منطق برای مدیریت امور عمومی به شکل 
افراد  مقابل عامه محور  ترجیحات عمومی در  بین  تعادل  تغییر در  اجتناب ناپذیری کاهش می یابد. 
-که از نارضایتی ناشی می شود- مقدمه ای برای گسترش فساد است. زمانی که چنین شیوه ای تبدیل 
به یک ویژگی غالب زندگی عمومی می گردد، »الگوی بد« به کاهش این »تغییر ارزِش« موانع هنجاری 
کمک می کند. چنان که هیرشمن می گوید: »فسادی که در وهله اول ناشی از نارضایتی از امور عمومی 
است به یک عامل تعیین کننده برای نارضایتی عمیق تر تبدیل می شود که به نوبه خود صحنه را برای فساد 

بیشتر مهیا می سازد«.
درواقع، ساختار ارزش ها که زیربنای انگاره  نولیبرال را تشکیل می دهد -که از دهه 1980 در اقتصاد 
دموکراسی ها و سیاست گذاری عمومی کشورهای غربی حکم فرما بود- ممکن است نتایج مشابهی را 
به بار آورد. این فقط چارچوب مقرراتی یا به عبارت بهتر، رویکرد سیاست مقررات زدایی سیاست های 
انواع  برخی  کاهش  برای  تالش  خالل  از  بلکه  می شود  فساد  تقویت  موجب  که  نیست  نولیبرالیسم 
مداخالت دولت در اقتصاد، فضای بیشتری برای برخی از مداخالت دوجانبه بین دولت و شرکت های 
با سالمت  بازار آزاد و همچنین  با  با مشکالت جدی  از آن ها  بسیاری  خصوصی فراهم می شود که 
اداری نهادهای عمومی مواجه هستند. تجلیل از »طمع« به مثابه موتور محرک چرخ دنده های خود تنظیمی 
بازارها -به روشنی در قالب یک بیان ساده از مرام نو لیبرالیسم- از سوی شخصیت داستانی گوردون 
گکو )تاجر طماع فیلم سینمایی والستریت( نمایش داده شده است: »آقایان و خانم ها! نکته اینجاست که 
طمع خوب است، طمع برحق است، طمع کار می کند، طمع روشنگری می کند، راه خود را می باید و 

جوهر روح تحول را در تسخیر خود دارد«.
نولیبرالیسم غیراخالقی، آشکارا به عنوان یک »ایدئولوژی آزمندی که براساس آن سود را به هر 
قیمتی باید به حداکثر رسانید«، ساختاری از ارزش ها را تعریف می کند که با هرگونه مفهوم قابل تصور 
از اخالق عمومی و خیرخواهی عمومی در تعارض قرار دارد. به گفته مِنی »فساد به احتمال زیاد در 
مواردی گسترش می یابد که سیستم های دفاع ایمنی گروه شروع به ضعیف شدن می کند و ارزش های 
اخالقی دچار افت می شود؛ همچنین هنگامی که مشی عمومی کم ارزش تر از مشی خصوصی می شود 
یعنی نتایج به دست آمده مهم تر از رعایت استانداردها می شود و ارزش های پولی بر ارزش های اخالقی 
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یا نمادین پیشی می گیرد«.
وقتی این عوامل ازطریق اجتماعی شدن به اشتراک گذاشته و منتقل شود مفاهیم و شیوه های 
غیراخالقی سرمایه داری ممکن است به کاربرد مشابه »بنیادگرایی بازاری« در روابط افراد عمومی 
منطق  جانشینی  به  دقیقاً  دموکراتیک  تصمیم گیری  در  فساد  ازآنجاکه  نماید.  و خصوصی کمک 
که  داشت  انتظار  می توان  دارد،  قانون  حاکمیت  جهان شمول  ارزش های  به جای  تقاضا  عرضه- 
ایجاد  را  دوگانه ای  اثر  درونی شده،  ارزش های  از  مجموعه ای  به عنوان  غیراخالقی  نولیبرالیسم 
نماید. اول، موانع هنجاری علیه فساد را به ویژه هنگامی که براساس فرضیه هیرشمن با سرخوردگی 
ناشی از چرخه های مشارکت عمومی در فساد همراه باشد، تضعیف می کند. دوم، درگیر شدن در 
فعالیت های فسادآلود یعنی استفاده از منطق بازاری در یک محیط »دیوان ساالری« و »دولت محور« 

ممکن است در بین محافل دخیل در اقدامات غیرقانونی نوعی تلقی خودمشروعیتی ایجاد نماید.
به اعتقاد پیزارنو متغیر بسیار مهمی که به ارزش های اخالقی یا مزایای ناشی از فساد شکل می دهد، 
ماهیت ارزش های اخالقی و معیارهای قضاوت اخالقی است که اخیراً در درون گروه های اجتماعی 
خاص برای سازمان ها به کار برده می شوند و در طول زمان ترجیحات اخالقی افراد را مدل سازی می کنند. 
دسته ای از بازیگران سیاسِی آسیب پذیر در مقابل فساد، »سیاستمداران تاجر« و همچنین دیوان ساالران 
منتسب به گروه هایی هستند که احترام به رویه های حقوقی و قانونی در میان آن ها ترویج نمی شود. 
سیاستمداران تاجر را می توان به مثابه انسان های نوین دانست که از جمهوری رم به بعد وارد سیاست 

شدند و از آستانه تحمل زیادی دربرابر انحراف از هنجارها و رسوم پذیرفته شده برخوردار بودند.
پیزا رنو به این نکته اشاره داشت که انسان های نوین به دلیل برخورداری کمتر از ارزش های اخالقی 
و رفتارهای غیرقانونی برای مشارکت در فساد، مستعدتر هستند. انسان های نوین با ورود به سیاست 
تمایل به درهم شکستن چیزهایی را دارند که هنوز آن ها را به ریشه های خود پیوند می دهد یا تمایل به 
کنار گذاشتن نماد ها برای جدا کردن خود از گروه های مرجعی دارند که در درون آن ها اجتماعی شده 
بودند. از طرف دیگر، سیاستمداران متعلق به طبقات مسلط جامعه که در درون آن ها اجتماعی شده اند، 
کنش های خود را برمبنای ارزش ها و معیارهای آن گروه ها انجام می دهد بنابراین از هنجارهای آن ها 
تبعیت می کنند. درواقع پاداش های پولی و سیاسِی به دست آمده از راه فساد تنها درصورتی می تواند از 
دیدگاه اجتماعی و شخصی رضایت بخش باشد که منجربه از دست رفتن آبروی فرد از سوی گروه های 
مرجع فردی - همان گروه هایی که قضاوت های اعضای آن ها برای افراد اهمیت زیادی دارد- نشود. 
 چنان که انتظار می رود درونی شدن هنجارها بستگی به افتخار کردن به جایگاه فرد و پرستیژ خدمات 
عمومی دارد: هرچه وظایف عمومی تر در تلقی مردم با اهمیت تر باشد به همان نسبت تمایل اندکی برای 
نقض رویه ها و هنجارها وجود خواهد داشت زیرا خطر یک خروج پرهزینه از آن حلقه های اجتماعی 

را به دنبال دارد.
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انطباق قواعد حقوقِی تنظیم کننده رفتار عوامل عمومی و هنجارهای غیررسمی که ساختار ارزش های 
گروه های اجتماعی مانند سیاستمداران، کارآفرینان، کارکنان و متخصصان و دیگر موارد را شکل 
می دهد، یک متغیر کلیدی است. انسجام باالتر بین آن ها سازوکارهای اجرایی طرف اول )احساس 
مانند  و  اجتماعی  ننگ  )رانده شدن،  ایجاد می شود( و طرف دوم  موانع هنجاری  توسط  گناهی که 
این ها( را محدود می کند. فعال شدن چرخه های »مطلوب« و »معیوب« بین پاسخگویی دولت و جامعه 
به نوبه خود بر تقویت موانع هنجاری تأثیر می گذارد. در اینجا ناهمگونی محتوا و میزان نهادینه شدن 
قیدوبندهای غیررسمی که به صورت غیررسمی فعالیت افراد عمومی و همتایان خصوصی آن ها را تنظیم 
می کند، پدیدار می شود؛ اما هنجارهای غیررسمی ساختاری از انگیزه ها را ایجاد نماید که باهم رابطه 
متقابل دارند. جدا از رفتار ناهنجار، فساد به شکل فراگیر هم ظاهر می شود به همین دلیل تحت قواعد و 
مقررات سخت گیرانه قرار می گیرد. این دقیقاً موضوعی است که انگاره نهادی جدید روی آن متمرکز 

است.

4- انگاره نهادی جدید
بلکه  اقتصادی  انگیزه های  یا  اخالقی  ارزش های  نه تنها  جدید  نهادی  رهیافت  یعنی  رهیافت  سومین 
سازوکارهایی را مورد بررسی قرار می دهد که امکان نظارت داخلی بر تعامالت اجتماعی در درون 
شبکه های فساد و تأثیر آن بر باورها و ترجیحات فردی را فراهم می سازد. مفهوم موانع اخالقی، زمینه ای 
برای طرح دو متغیری است که به »چارچوب نهادی« غیررسمی اشاره دارد و در آن دادوستد بین عامل 
فاسد و شخص مفسد اتفاق می افتد. »تعهدات قراردادی« دوجانبه  بین عامل عمومی و شخص فاسد، 
غیرقانونی است و یا برخالف ضوابط رفتاری غیررسمی می باشد که فعالیت های آن ها را تنظیم می کند. 
درنتیجه آن ها نمی توانند آشکارا توسط سازوکارهای طرف سوم ساماندهی و یا اجرایی شوند. متعاقباً 
خطر فریب از سوی شرکایی که ممکن است به وعده های خود عمل نکنند، رشوه مورد توافق را پرداخت 
نکنند و یا هدایای مورد توافق را مهیا نسازند افزایش می یابد. در این موارد، عامل عمومی و شخص مفسد 
نمی توانند از قاضی تقاضای حفاظت از حقوق مالکیت درمورد منابع ردوبدل  شده نمایند. در توافق نامه 
بین عوامل عمومی و مفسدین: قراردادها در دادگاه قابلیت اجرایی ندارند؛ هرزمان که نهادهای مجری 
قانون دارایی مرتبط با فعالیت های غیرقانونی را شناسایی نمایند، عملیات ضبط دارایی های ممکن است 
آغاز شود و تمامی مشارکت کنندگان در معرض خطر دستگیری و زندانی شدن قرار گیرند. شرایط 
محیط طبیعی برای دادوستدهای آلوده به فساد به صورت مخفیانه، بدون شفافیت، با مشارکت شدیداً 
محدود و هزینه های خروج گزاف می باشد. به عبارت دیگر، هزینه باالی تعامالت، ناشی از عدم اطمینان 
به نتیجه موفقیت آمیز معامله است: زیرا تعامالت در ورای قوانین رخ می دهد و ازاین رو فرصت های 
بسیاری برای طرفین به منظور امتیازگیری از هم به وجود می آید. همچنین وضعیت های متعددی برای 
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تحریف نظام مند اطالعات به منظور بهره گیری از طرف خاص در معامله فساد وجود دارد.
توافق های قراردادی آلوده به فساد را نمی توان با ضمانت های قانونی به مرحله اجرا درآورد اما 
سازوکار طرف اول، دوم و سوم در دسترس بازیگران قرار دارد. قواعد نانوشته غیررسمی و شروط و 
آداب قراردادی ممکن است دادوستدهای فاسد بین عامل و شخص فاسد همراه با ضمانت اجراهای 
پیوسته به آن را نظم و ترتیب دهند. درواقع بدون هرگونه سازوکارهای اجرایی، دادوستدهای آلوده 
به خودی خود کاالیی کمیاب  بالقوه  به حسن نیت شرکای  اعتماد  به شکست است.  فساد محکوم  به 
»انطباق  و  معین  سازمانی  زمینه  وقتی  از  دارد.  غیرقانونی که جای خود  معامالت  به  است، چه رسد 
بین شرکا در روابط فسادی که سودمندتر و ازلحاظ  با کاهش عدم اطمینان  فرهنگی« دربرابر فساد 
اخالقی کم سرزنش تر به نظر می رسد توسعه یافته، ضوابط غیررسمی و ساختارهای حکمرانی نوعی 
ثبات داخلی و سازوکارهای اجرایی به تعامالت غیرقانونی در حوزه های خاصی از فعالیت عمومی اعطا 
کرده است. به عبارت دیگر، این تحول مشترک انگیزه ها و ارزش های فرهنگی، وابسته به مسیر حرکت 
گذشته است؛ میراث فساد در گذشته، بازده های فزاینده را در دوره های بعدی از رهگذر فراهم سازی 
هنجارهای غیررسمی، یادگیری مهارت های تخصصی، سپرهای سازمانی و سایر سازوکارهای حفاظتی 
علیه مداخله خارجی مقامات و بازیگران فاسد به وجود می آورد. رویه های غیررسمی فساد ممکن است 
در طول زمان  بر سایر متغیرهای اقتصادی و فرهنگی تأثیر بگذارد زیرا موانع اخالقی را خنثی می کند 
و فرصت های سودمندتری را مهیا می سازد که ریشه در رویه های غیررسمی و روندهای تصمیم گیری 

دارد.
در شرایطی خاص، »ارزش کلمه تعیین شده« به شرکا در دادوستدهای فساد می تواند تلقی مثبتی 
در ترجیحات اخالقی بازیگران ایجاد کند. برای مثال منبع شخصی و فردی اعتماد و وفاداری درباره 
همتایان می تواند ترجیحات اخالقی نسبت به »درستکاری در فساد« را پدید آورد، این یک موضوع 
اخالقی است که درزمینه چاره اندیشی علیه فساد فی نفسه ارزشمند است. کنترل های طرف اول، زمانی 
دست به کار می شود که نقض هنجارهای غیررسمی فساد برای آن هایی که تعهدات خود را درونی 
کرده اند، نوعی هزینه روانی، احساس گناه یا ناراحتی ایجاد کند. اگر تمام شرکا در معامالت فاسد، 
هنجارهای درونی شده مشابهی را در بین خود داشته باشند در این صورت اعتماد دوجانبه مورد خیانت 

قرار نخواهد گرفت و دادوستدهای غیرقانونی با موفقیت به سرانجام می رسد.
به منبع قدرتمندی از وفاداری جایگزین برای  در شرایطی خاص، مزیت اخالقی فساد می تواند 
دولت به ویژه در جوامعی تبدیل شود که دارای گسست های ایدئولوژی، مذهبی، قومی و تفاوت های 
خرده فرهنگی می باشند. درواقع مناسبات خویشاوندی، قومی، اجتماعی و مانند آن ها، تمایل به تحکیم 
سازوکارهای اجرایی طرف اول دارند. دادوستدهای آلوده به فساد ممکن است به عنوان عاملی برای 
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ایدئولوژی  به ویژه احزاب سیاسِی دارای جهت گیری  بازیگران و سازمان ها  بلندمدت  اهداف  تحقق 
قدرتمند مورد قضاوت قرار گیرد.

درون  در  پنهان  نظم  تضمین کننده  می تواند  سوم  و  دوم  طرف  اجرایی  سازوکارهایی  همچنین 
معامالت آلوده به فساد باشد: پاسخگویی و قابلیت اعتماد نسبت به شرکا در فساد در تضاد با معنای 

معمول پاسخگویی در فعالیت عوامل بخش عمومی قرار دارد.
در  شرکا  نظارت  با  مستقیماً  که  است  مجازاتی  بر  مبتنی  دوم،  طرف  اجرایی  سازوکارهایی 
دادوستدهای آلوده به فساد ارتباط دارد و اغلب بر مزایای مورد انتظاِر معامله خاص متکی است که از 
روابط مکرر ناشی می شود. درواقع در معامالت تکراری، تهدید به پایان بخشیدن به رابطه مبادله )و نیز 
دیگر اشکال انتقام مستقیم( درصورت توسل به فریب ممکن است در شرایطی خاص مانع فرار و فریب 

در دادوستدهای آلوده به فساد شود.
به  فاسد  بازیگران  و  فاسد  شبکه های  درون  در  است  ممکن  سوم،  طرف  اجرایی  سازوکارهای 
پنهان  باشد که می گوید چگونه در دادوستدهای  به قواعد غیررسمی اشاره داشته  وفاداری گسترده 
رفتار شود و چگونه آن هایی را که دستورالعمل ها و ممنوعیت را رعایت نمی کنند، مجازات شوند. در 
این دنیای پر ابهام، فریبکاری در درون محافل شرکت کنندگان در »بازی فساد« با داغ ننگ و سرزنش 
اجتماعی همراه است همچنین می تواند با به حاشیه راندن و طرد از بازار همراه باشد، یعنی جایی که 

فرصت های سودآور زیادی در خود دارد.
شناسایی شرکا،  اطالعات،  هزینه های جمع آوری  افزایش  فساد،  دامنه شبکه  به موازات گسترش 
نظارت و مجازات شرکای فریبکار، تقاضا برای حفاظت افزایش می یابد. مجری متخصص طرف سوم، 
غیر از بازیگران دخیل در معامله فاسد وارد صحنه شده و خدمات حفاظتی خود را به فروش می رساند. 
افراد یا بازیگران جمعی )سازمان ها( می توانند از منابع مختلف )نفوذ بر سازمان های عمومی؛ پاداش های 
به  دسترسی  منع  یا  تضمین  برای  قدرت  اعمال  اقتصادی،  منابع  اطالعات،  خشونت،  ایدئولوژیک؛ 
فرصت های سودآور( برای اجرای قواعد و قراردادها یعنی برای حفاظت از تخصیص حقوق ناشی از 

دادوستدهای آلوده به فساد استفاده نمایند.
اساس قدرت اجرایی، توانایی مجری برای اعمال مجازات )اعمال ارزش ها( می باشد. این ارزش ها 
را می توان هم با استفاده از خشونت و هم با سایر ابزارها تحمیل کرد. طرف سوم، ارزش ها را با ابزارهای 
گوناگون اعمال می کنند. دولت، ارزش ها را با توسل به قدرت فیزیکی پلیس تحمیل می کند و کلیسای 
کاتولیک نیز از راه تکفیر و تطهیر به این کار همت می گمارد. چنان که از این مثال ها پیداست، توانایی 
تحمیل ارزش ها نه لزوماً به معنای استفاده از زور فیزیکی و نه به معنای نیاز به یک سازمان رسمی است.
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فساد  به  آلوده  دادوستدهای  غیررسمی  قیدوبندهای  که  ثالث  طرف  غیررسمی  اجرا کنندگان1 
را تنظیم می کنند عدم قطعیت را با ایجاد ساختار باثبات )اما نه لزوماً کارآمد( برای تعامالت انسانی 
کاهش می دهند. هم بازیگران عمومی مانند سیاستمداران، دیوان ساالران و مانند این ها و هم بازیگران 
خصوصی مانند کارآفرینان، دالالن و دیگر موارد ممکن است به عنوان افرادی با استفاده از ابزارهای 
گوناگون برای مجازات شرکای متقلب یا فراری، وارد بازار حمایتی شوند. همچنین سازمان های خاصی 
ممکن است تبدیل به اجراکنندگان طرف ثالث در دادوستدهای آلوده به فساد شوند: احزاب سیاسی، 
شرکت ها، مافیا و سایر گروه های جنایتکار، انجمن های خصوصی، لژهای فراماسونی و اتحادیه های 
تجاری از آن جمله هستند. اجرایی که از سوی سازمان صورت می گیرد ممکن است بسته به عوامل 
متعدد ازجمله ماهیت، گستره، پایداری و ساختار داخلی آن کم وبیش مؤثر واقع شود. برای مثال احزاب 
سیاسی می توانند از نفوذ خود بر فرایندهای تصمیم گیری -که اجرایی شدن آن ها با قدرت قهرآمیز 
دولت تضمین می شود- برای تحمیل هزینه بر متقلب ها در قراردادهای فساد استفاده کنند یا برعکس، 
مزیت هایی را در آینده برای کسانی که به قواعد غیررسمی احترام می گذارند، قائل شوند. آن ها ممکن 
یازند.  دست  فاسد  اعضای  اطالعات  آوردن  به دست  برای  مشترک  ایدئولوژی  ارزش های  به  است 
اعتبار  از اجبار را دارند همچنین  استفاده  با  سازمان های جنایی، قدرت اعمال زد وبندهای غیرقانونی 
آن ها به عنوان »دوستان بزن بهادر«2 امکان داوری درباره موضوعات اختالف برانگیز را میسر می سازد. 
کارتل های شرکت های قراردادی ممکن است تهدید به کنار گذاشته شدن از روابط بلندمدت سودآور 
نمایند. در جدول 1 به عوامل عمده ای که بر توانایی اعمال سازمان ها تأثیر می گذارد به اجمال ارائه شده 
است. به طورکلی کیفیت سازوکارهای حکمرانی تعامالت آلوده به فساد را می توان به شرح جدول 

شماره 1 تعریف نمود.
جدول 1- سازوکارهای اجرایی در درون دادوستدهای آلوده به فساد

عامل مجازاتکنندهمجازاتاجرای قواعدسازوکارهای اجرایی

کنترلهای
طرفاول

مزیتهای
اخالقی

ارزشهاو
باورهایاخالقی

درونیشده

احساسرنجو
گناهروانی

عاملتقلبعلیه
خود

کنترلهای
طرفدوم

پاسخگویی
پنهان

تعهداتقراردادی
غیررسمی

پایاندادنبه
ارتباط؛تحمیل
هزینهازطریق
ابزارهایدیگر
ازجملهخشونت

شرکایدخیلدر
دادوستدهایآلوده

بهفساد

1 - enforcers
2 - tough guys
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عامل مجازاتکنندهمجازاتاجرای قواعدسازوکارهای اجرایی

کنترلهای
طرفسوم

کنترل
اجتماعی

پاسخگویی
پنهان

ضوابطرفتاری
غیررسمی
کهمعامالت
غیرقانونیرا
تحتنظم
درمیآورند.

طردیاآسیبهای
حیثیتیهمراه
باازدست
فرصتهای
دادوستد؛در

معرضسرزنش
قرارگرفتن

سایربازیگران
فردیکهدارای

نقشهایگوناگونی
دردرونشبکه
فسادهستند.

اجرایشخصی-
پاسخگویی

پنهان

ضوابطرفتاری
غیررسمی
کهمعامالت
غیرقانونیرا
تحتنظم
درمیآورند؛

تعهداتقراردادی
غیررسمی.

محرومیتاز
فرصتهایآینده
برایدادوستدها؛
خشونتومانند

اینها.

اجراکنندگان
متخصِصطرف
سومکهازمنابع
ناشیازنقششان
دردرونسازمان
بهرهمیبرند.

اجرایسازمانی-
پاسخگویی

پنهان

ضوابطرفتاری
غیررسمی
کهمعامالت
غیرقانونیرا
تحتنظم
درمیآورند؛

تعهداتقراردادی
غیررسمی.

محرومیتاز
فرصتهای
آیندهبرای

دادوستدها؛نفوذ
سیاسیمخالف؛
تصمیمات

دیوانساالری؛
طردایدئولوژیک؛
خشونتوغیره.

اجراکنندگان
متخصِصطرف
سومکهازمنابع
ناشیازنقششان
دردرونسازمانی
بهرهمیبرند.

5- برخی اظهارنظرهای قطعی
میل به فساد و یا پاک دستی در میراث ژنتیک یا ریشه های فرهنگی جامعه خاصی، به ودیعه گذاشته نشده 
است. فساد، برآیند انتخاب های فردی و جمعی متعدد است که توسط ماتریس نهادی ، روابط اجتماعی، 
قرار  فرهنگی مورد حمایت و ممانعت  اجتماعی و هنجارهای  ارزش های  محافل شناختی و ساختار 
می گیرد. از درآمیختن این عناصر، انتظارات، عادت ها، باورها، ترجیحات، روش های تفکر و قضاوت 
درباره خود و نیز دیگران، کنش ها پدید می آید که سیر تکاملی فساد در طی زمان را هدایت می کند 
و افکار عمومی درباره فساد و اشاعه آن در سراسر دولت، بازارها و جامعه مدنی را تغییر می دهد. یک 
سیاست مؤثر مبارزه با فساد چنان تغییراتی را مدنظر قرار می دهد که مانع مشارکت افراد در معامالت 
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غیرقانونی ازطریق عوامل بازدارنده مادی، شناخت اجتماعی ارزش پاک دستی و موانع اخالقی می شود.
چالش عمده در مبارزه با فساد این است که چگونه به سیاستی دست یابیم که مشکل عبور از فساد 
نظام مند یا فراگیر را تدبیر کند. به طورکلی سیاست های مبارزه با فساد زمانی مؤثر هستند که فرصت های 
اما هرگونه  افزایش می دهند؛  را  علیه آن  و هنجاری  اجتماعی  موانع  و  را کم می کند  فساد  به  اقدام 
اصالحی که بر متغیرهای کالن تأثیر می گذارد ممکن است ارتباط اندکی - از منظر شرایط فضایی 
این موارد فعالیت های مجموعه  باشد.  با شرایط واقعی و محدودیت های غیررسمی داشته  و زمانی- 
بازیگران خاصی را تحت تأثیر قرار می دهد که می توانند رشوه ای را پیشنهاد دهند و یا قبول نمایند. هیچ 
دستورالعمل ساده و یا واحدی برای اتخاذ تدابیر مبارزه با فساد وجود ندارد زیرا فساد یک پدیده پیچیده 
و چندوجهی و تحت تأثیر بسیاری از متغیرهای به هم پیوسته است که منافع پیش بینی شده، انتظارات و 
ارزش های شناخته شده اجتماعی را که اجازه می دهد چنین محاسباتی در وهله اول اتفاق افتد، تحت 
تأثیر قرار می دهد. چنین شرایطی می تواند مشکالتی را که در اجرایی شدن آن ها وجود دارد، توضیح 
دهد. تاریخ کارزارهای مقابله با فساد در سراسر جهان خوش یمن نبوده است. در سطوح ملی و محلی، 
در وزارتخانه و نهادهایی مانند پلیس، تالش های به شدت پرسروصدا برای کاهش فساد، محکوم به 

فراموشی و درنهایت نقش بر آب بوده است.
به برچیدن  نکته قابل توجهی که از تحلیل های قبلی به دست می آید این که اصالحاِت معطوف 
فساد نظام مند، باید درنهایت علیه ساختارهای حکمرانی پنهان یعنی مقررات داخلی درباره دادوستدها و 
روابط خود جهت گیری کند. درواقع مسئولیت پنهان تعامالت آلوده به فساد، نیروی قدرتمندی است 
که اثربخشی سازوکارهای قانونی و اجتماعی کنترل و اجرا را پایین می آورد. افزون بر این، در غیاب 
نیروهای متعرض خارج از محیط آلوده به فاسد مانند ورود رقباِی مروج درستکاری در عرصه سیاسی، 
ممکن است دور باطل اتفاق افتد: هرچه سیاست مبارزه با فساد به دلیل فساد نظام مند و مرکزگرا که از 
سوی اشخاص ثالث مؤثر تقویت می شود، مورد نیاز باشد به همان میزان احتمال تدوین و اجرایی شدن 
مانند مشارکت کنندگان در تعامالت  این مورد، درواقع، اکثر سیاست گذاران  آن کمتر می شود. در 
غیرقانونی نیز دخیل خواهند بود و درنتیجه در معرض ارعاب یا بهره مندی غیرمستقیم از رانت های 
حاصل از فساد قرار می گیرند. در این شرایط تدابیر سیاست گذاری های ظاهراً قوی مثاًل نهاد مبارزه با 
فساد می تواند به آسانی به یک نهاد عمومی فاسد یا بی فایده تبدیل شود که از توان اجرا و تأمین مالی 

عملیات خود عاجز است.
تنها زمانی که قواعد رسمی با نهادهای غیررسمی منسجم تکمیل شوند می توانند نتایج مورد انتظار 
با فساد در دل مجموعه  مبارزه  برای هرگونه اصالحات  بنابراین زمیِن حاصلخیز  برآورده سازند؛  را 
اقداماتی از پایین به باال قرار دارد که بازیگران اجتماعی را قدرتمند می سازد و به آن ها اجازه می دهد تا 
عماًل بر روی سیاستمدارانی که قدرت تغییر قواعد رسمی بازی دارند، تأثیرگذار باشند. مداخله جامعه 
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مدنی و مشارکت جامعه محلی در سیاست های مبارزه با فساد می تواند جرقه اولیه برای ایجاد بازخورد 
مثبت و پیدا کردن راهی برای برون رفت از فساد نظام مند را به وجود آورد. ضمن شناخت منابع فرهنگی 
مناسب در ترویج و پاسداری از سالمت اداری باید خاطرنشان کرد که پروژه های مبارزه با فساد باید با 

ارزش های فرهنگی رایج در هر جامعه ای دمسازی داشته باشد.
و  سیاستمداران  و  دزدساالرانه1  رویه های  تقبیح  ضمن  اجتماعی  جنبش های  اخیر  سال های  در 
کارآفرینان فاسد، چارچوب های روشنگرانه ی گوناگونی را بسط و توسعه داده اند. درنتیجه، جعبه ابزار 
سیاست گذاری نیز گسترش یافته است. مبارزه با فساد یکی از پایه های اصلِی تالش گسترده شهروندان 
فساد  دربرابر  مقاومت  افزایش  به منظور  است.  دموکراتیک  روندهای  کیفیت  زوال  با  مخالفت  برای 
ضروری است تا در پی بازیابی یا کشف سازوکارهای پاسخگویی و شفافیت جدیدی باشیم که امکان 
کنترل مؤثر شهروندان بر حاکمان را فراهم سازد. این امر به معنای احیای مفهومی از سیاست نه به عنوان 
فن بلکه به معنای وسیله ای برای کمک به تحقق مصلحت عمومی است. تجارب و آزمون های که 
فرصت های شهروندان برای مشارکت در سیاست های عمومی، در مرحله تدوین، تصمیم گیری و اجرا 
دانش  و  اشاعه آگاهی  و  مردم  برای عموم  قابل دسترس  اطالعات  افزایش  باعث  افزایش می دهد  را 

گسترده ای می شود که در مفهوم فن ساالرانه از سیاست با دقت زیاد مخفی نگه داشته می شود.
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بررسی پیامدهای پیدایش کرونا بر بخش های اقتصادی ایران
اصغر مبارک1

 

      چکیده

کرونا با تبدیل شدن به یک بیماری همه گیر جهانی )پاندمی(، پیامدهای اقتصادی بسیاری در پی داشته 
و همه کشورهای دنیا از آن متأثر شده اند و چنین انتظار می رود که اقتصاد جهانی سال 2020 را با یک 
رکود قابل توجه روبه رو سازد. در این میان، ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای درگیر از پیامدهای 
اقتصادی ناشی از آن رنج می برد. شیوع ویروس کرونا در ایران نیز تاثیر بسیاری بر اقتصاد داخلی داشته 
و خواهد داشت؛ به باور کارشناسان اقتصادی در ایران، داستان کمی پیچیده تر است؛ در طرف عرضه 
نیز اقتصاد با فشار کاهشی روبرو شده است. با این حال پیش بینی می شد که بدون کرونا، اقتصاد ایران در 
سال 1399 رشد مثبت غیرنفتی )هرچند اندک( را ثبت کند. شیوع کرونا ویروس جدید از انتهای سال 
1398 و تداوم آن در سال 1399، اقتصاد ایران را در وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است. 
کاهش تقاضا برای صادرات محصوالت ایران )و به طورکلی کاهش تجارت جهانی( تقاضای کل را 
نیز تقاضای کل هم به دلیل کاهش درآمد  ازطرف تجارت خارجی متأثر می کند. در بخش داخلی 
خانوار و هم کاهش برخی کاالها و خدمات که به شیوع بیشتر ویروس منجر می شوند )مانند حمل ونقل، 
رستوران و هتلداری، پوشاک و ...( تحت تأثیر قرار می دهد. ازسوی دیگر، عرضه کل اقتصاد نیز به دلیل 
بروز اختالل در شبکه تأمین مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی از واحدهای صنفی، با شوک عرضه 
مواجه شده است. ارزیابی آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر وضعیت معیشت خانوار نشان می دهد 
که هرچند همه گروه های درآمدی از وضعیت جدید متأثر خواهند شد، اما تأثیرپذیری دهک های پایین  

بیشتر خواهد بود.
       

  واژگان کلیدی:  کرونا، اقتصاد ایران، شوک عرضه، پاندمی، تجارت جهانی.
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1.مقدمه
همه گیری بیماری کرونا )ویروس کووید 19( همچنان در حال گسترش است. در بیش از 175 کشور، 
مواردی از بیماری ناشی از انتشار این ویروس گزارش شده و تا 30 مارس تعداد موارد ثبت شده از ابتال 
به این ویروس به بیش از 73500 مورد رسیده که در میان آنها، 35000 مورد منجر به مرگ شده است 
)Graven & et al,2020(.کرونا یک خانواده بزرگ از ویروس ها می باشد. بعضی از ویروس های 
کرونا در انسان و برخی دیگر در حیواناتی مانند خفاش بیماری ایجاد می کنند. با شیوع ویروس کرونا 
در چین در اواخر دی ماه )ژانویه 2020( و سرایت و شیوع آن در کشورهای جهان، بازارهای مختلف 
قرار گرفت.  تأثیر  اکثر کشورها، تحت  اقتصاد  نفت، طال و درمجموع  بورس،  ازجمله  مالی جهانی 
به گونه ای که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، ریسک ویروس کرونا به حدی است که می توان آن را 
آغازی بر وقوع یک رکود در اقتصاد جهانی دانست. میزان اثرگذاری شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد 
کشورهای مختلف یکسان نخواهد بود و شیوع این ویروس می تواند بر اقتصادهای متکی بر درآمد 
ناشی از گردشگری تأثیر قابل مالحظه ای داشته باشد. اثرات اقتصاد جهانی شیوع ویروس کرونا می تواند 
در قالب هایی ازجمله افزایش بیکاری و تحمیل شوک های سنگین به اقتصاد کشورها لطمه ای سنگین 
به تجارت خارجی اکثر کشورهای درگیر، احتمال بسته شدن مرزهای بین کشوری به روی تجارت 

 .)World Economic Forum,2020( خارجی و مانند آن بزند
شیوع کرونا در ایران نیز تأثیر بسیاری بر اقتصاد داخلی داشته و خواهد داشت.  با این همه، داستان اقتصاد 
ایران به دلیل وابستگی به اقتصاد نفتی کمی پیچیده تر است، زیرا عالوه بر آسیب های اقتصاد جهانی، 
اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به نفت )تک محصولی(، تحریم های بین المللی، رشد منفی اقتصاد، تورم 
باال، احتماالً آسیب های بیشتری را شاهد خواهد بود. اقتصاد ایران باوجود فشار تحریم، تبعات ویروس 
کرونا را تجربه می کند و با توجه به محدودیت منابع، دولت باید سیاست های حمایتی بهینه اتخاذ کرده 
به برخی کاالها( اجتناب کند؛  و از اجرای سیاست های حمایتی کور )نظیر تخصیص ارز ترجیحی 
بنابراین اقتصاد ایران درحالی با معضل کرونا مواجه شده که متغیرهای اقتصاد کالن وضعیت مناسبی را 
نشان نمی دادند. براساس اعالم مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در 9 ماهه نخست سال 1398، در حدود 
منفی 7,6 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریباً صفر بوده است. همچنین، نرخ تورم نقطه به نقطه 
نیز در پایان بهمن ماه 25 درصد بوده است. از سوی دیگر دولت به لحاظ منابع مالی در تنگنا قرار دارد 
و کسری بودجه دولت هم ازجمله معضالت مهم اقتصاد ایران برای سال 1399 است )گزارش مرکز 

آمار ایران سال1398(.
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2. کانال های اثرگذاری همه گیری کرونا بر اقتصاد ایران
در چنین شرایطی، هزینه های تحمیل شده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، 
می تواند اقتصاد را با تورم های باالتر و رشدهای اقتصادی پایین تر مواجه سازد. از بین رفتن برخی از 
مشاغل و یا کاهش شدید درآمد در برخی از بخش ها باعث کاهش رشد اقتصادی می شود. هرچند، 
برخی مشاغل دیگر مانند تولیدات مواد بهداشتی و مانند آن در این بازه زمانی رشد باالیی خواهند داشت. 
شوک ناشی از کرونا، اقتصاد را هم با شوک عرضه و هم با شوک تقاضا مواجه می سازد. ازیک طرف، 
عرضه نیروی کار کاهش یافته و از طرف دیگر در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکالتی ایجاد شده است 
)شوک عرضه(. شوک عرضه، شوک تقاضا را به همراه خواهد داشت. تعطیلی کسب وکارها، منجر به 
تعدیل نیروی کار می شود و کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را به همراه دارد. از طرف دیگر عدم 
اطمینان نسبت به آینده، خانوار را به تصمیم پس انداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقالم غیرضروری 
ترغیب می کند. این امر، کاهش تقاضای کل را موجب می شود، بنابراین انتظار می رود رکود اقتصادی 
ناشی از شوک ارزی و تحریم ها تشدید شود و لذا الزم است تا سیاست های حمایتی هم از خانوار و هم 

از کسب وکار صورت گیرد.
براساس شکل زیر، چارچوب مفهومی از اثرگذاری ویروس کرونا باهدف مشخص کردن کانال های 

آسیب پذیری مشخص به صورت شکل ذیل شده است.
شکل )1( کانال های اثرگذاری همه گیری کرونا بر اقتصاد ایران

منبع: گزارش بانک جهانی-2020
 شیوع کرونا به متأثر شدن تقاضای کل و عرضه کل اقتصاد منجر می شود. کاهش تقاضا ناشی از موارد 

زیر است:
بخش های  برای  )عمدتاً  خرید  تمایل  عدم  از  ناشی  خانوارها  مصرفی  تقاضای  کاهش   -  

خدماتی( به دلیل مالحظات بهداشتی
- کاهش تقاضای مصرفی خانوارها ناشی از کاهش درآمد )برای خانوارهایی که شغل آن ها   
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در این شرایط آسیب دیده است(
- کاهش تقاضای مصرفی خانوارها به خصوص برای کاالهای بادوام و افزایش پس انداز   

احتیاطی به دلیل نااطمینانی از آینده
- کاهش صادرات به دلیل مالحظات بهداشتی کشورهای طرف تجاری  

در کنار شوک تقاضای کل، اقتصاد با شوک عرضه کل نیز مواجه شده است که در موارد زیر تجلی 
می یابد:

- تعطیلی اجباری بخش عمده ای از خدمات ازجمله فعالیت های گردشگری، ورزشی و   
تفریحی جهت اجرای سیاست فاصله گذاری اجتماعی

- افزایش هزینه و سخت شدن واردات مواد اولیه  
- آسیب دیدن زنجیره تولید کاالها به دلیل موارد فوق الذکر  

همچنین با شیوع کرونا و نگرانی مردم از ورود به اماکن عمومی نظیر فروشگاه ها، مراکز خدماتی، 
بسیاری از مشاغل و کسب وکارها با کاهش تقاضا و فروش کاالها و خدمات خود مواجه شدند. به نظر 
می رسد بیشترین آسیب را بخش خدمات و زیربخش های آن در مقایسه با سایر بخش ها، اقتصاد 
شهری در مقایسه با اقتصاد روستایی، کارگران در مقایسه با کارفرمایان و گروه های آسیب پذیر 
و شاغل در بخش غیررسمی شهری در مقایسه با سایر خانوارها متحمل خواهند شد)گزارش 
مرکز پژوهشهای مجلس سال 1398(. بنابراین هرگونه سیاستی برای کنترل شیوع کرونا باید به طور 
همزمان به بررسی آثار اقتصادی آن نیز بپردازد و در مقابل هرگونه سیاست حمایتی از کسب وکارها و 
مردم، باید به طور همزمان به کنترل شیوع کرونا نیز کمک کند. شرط اصلی برای کنترل شیوع کرونا، 
کاهش حداکثری تعامالت اجتماعی غیرضروری در ماه های آینده خواهد بود. الزمه این امر تعطیلی 
برخی از فعالیت های اقتصادی غیرضروری است که البته هزینه های اقتصادی را به اقشار مختلف تحمیل 

خواهد کرد.

بیشتر  بیماری همه گیر جهانی تبدیل شود،  به یک  بیانگر آن است که اگر کرونا  اولیه  برآوردهای 
اقتصادهای بزرگ دنیا در طول سال 2020 حداقل 2/4 درصد از ارزش تولید ناخالص داخلی خود را از 
دست می دهند. در حال حاضر اقتصاددانان پیشرو پیش بینی می کنند که رشد اقتصادی چهانی 2/4 تا 
3 درصد کمتر از برآوردهای پیشین باشد. برای درک واقعی تر این اعداد و ارقام باید گفت که تولید 
ناخالص داخلی جهانی در سال جاری حدود 86/6 تریلیون دالر آمریکا تخمین زده شده است، در این 
صورت 2/4 درصد کاهش رشد اقتصادی، چیزی معادل 2 تریلیون دالر خواهد بود. بااین حال این پیش 
بینی ها قبل از تبدیل شدن-کووید 19 به یک بیماری همه گیر جهانی و قبل از اجرای محدویت های 
.(Duffin,2020(گسترده در تماس های اجتماعی برای متوقف کردن اپیدمی ویروس انجام شده است
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نمودار)1( نمودار تولید ناخالص داخلی جهانی)تولید ناخالص داخلی( با قیمت های جاری

1.2. اثرات کرونا  بر بخش کشاورزی
کرونا با تأثیر بر زنجیره تأمین، تقاضا و نقدینگی بنگاه ها و با تأثیر بر عرضه نیروی کار، مصارف کاالها 
در  کشاورزی  محصوالت  تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان  درآمد  کاهش  با  به ویژه  و  و خدمات 
برخی  بازار  تأثیرگذار است.  اقتصاد بخش کشاورزی  اقتصاد خانوارها و  بر  بلندمدت  کوتاه مدت و 
از محصوالت در کشورهای دیگر نیز بی رمق شده و بخشی از صادرات محصوالت کشاورزی نیز 
اینکه پس زدگی محصوالت  نابسامانی شده است. ضمن  هم به طور مستقیم و غیرمستقیم دستخوش 
کشاورزی و عرضه آن به بازار داخلی، موجب افت قیمت این محصوالت در کشور می شود که در 
کوتاه مدت اگرچه موجب رضایت مصرف کنندگان می شود ولی در ماه های بعد و سال آینده موجب 
کاهش تولید و آنگاه مشکل در عرضه و همچنین افزایش قیمت این محصوالت در داخل خواهد شد.

بخش کشاورزی به دلیل تأمین امنیت غذایی کشور و تأمین معیشت بخشی از جمعیت کشور به طور 
مستقیم و غیرمستقیم از اهمیت ویژه ای در اقتصاد برخوردار است. کرونا رویدادی منفی برای اقتصاد 
دیگر  مشابه  ایران  در  آن  پیش بینی  قابل  یا  و  ایجادشده  اغلب مشکالت  و  دنیاست  اکثر کشورهای 
کشورهای جهان می باشد. اما به سبب مدت زمان چندماهه از شیوع این بیماری در جهان و حدود دوماهه 
آن در ایران، زمان اظهارنظر قطعی درباره آثار و خسارت های احتمالی این بیماری کافی نیست. هرچند 
برخی تصور می کردند که به واسطه نیاز مستمر انسان به غذا، که بخش اعظم تولیدات بخش کشاورزی 
را تشکیل می دهد، شیوع بیماری کرونا بر بخش کشاورزی و تولیدکنندگان آن، اثری نداشته باشد، 
اما این بحران بر فعالیت های بخش کشاورزی نیز مانند سایر بخش های اقتصادی تأثیرگذار خواهد بود. 
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بحران کرونا در بخش کشاورزی کشور، در شرایطی که این بخش با مشکالت و چالش های اساسی 
همانند کمبود سرمایه گذاری، پایین بودن بهره وری، ناکارآمدی بازار و تولید، مواجه است، بر شدت 

آسیب پذیری این بخش می افزاید.
کشاورزی در ایران یکی از خصوصی ترین بخش های اقتصادی است و بیش از 90 درصد آن به صورت 
کاماًل رقابتی اداره می شود و سهم 10 درصدی از تولید و 18 درصدی از اشتغال کشور را به خود 
اختصاص داده است. این بخش، رکن اساسی در تأمین امنیت غذایی بوده و ناپایداری آن چالش های 
فراوانی در مسیر رشد و توسعه اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. کشاورزی هراندازه که نسبت به حوادث 
طبیعی آسیب پذیر است، در مقابل حوادث مصنوعی، مقاوم ترین بخش اقتصادی به شمار می رود. با 
توجه به نقش محوری بخش کشاورزی به عنوان پیشران بسیاری از زیربخش های اقتصادی کشور مانند 
...( و خدمات )بازرگانی، هتل و  )صنعت صنایع غذایی، صنایع چوب، صنایع نساجی و پوشاک و 
رستوران، حمل ونقل، انبارداری و ...(، هدف گذاری برای این بخش باید به صورتی باشد که در شرایط 
فعلی حاکم و احتمال تداوم آن، بخش کشاورزی عامل اصلی رشد مثبت اقتصاد ملی با بهره گیری بهینه 
از کلیه ظرفیت ها و لحاظ کردن الزامات تولید پایدار باشد. نمودار ذیل نرخ رشد بخش کشاورزی 
ایران در فاصله سال های 1389 تا 1398 را نشان می دهد. به رغم اینکه در این دهه، تحریم های شدیدی 
بر اقتصاد کشور تحمیل شده، اما بخش کشاورزی 43 درصد بزرگ تر شده و در سال اخیر رشد آن به 
7,5 درصد رسیده است. ازاین رو، بخش کشاورزی گرانیگاه اقتصاد کالن در شرایط بحرانی بوده و به 
تاب آوری اقتصاد کشور کمک کرده است. در شرایط شیوع ویروس کرونا نیز انتظار می رود که بخش 

کشاورزی آسیب کمتری را نسبت به بخش های صنعت و خدمات تجربه کند.

نمودار )2( نرخ رشد بخش کشاورزی در یک دهه اخیر

منبع: مرکز آمار ایران سال 1398



107ربرماوتخناوکنروتخو ایودب عنوربور یوکنرو ربانپرو اب ر

با توجه به اهمیت و تأثیر شیوع بیماری کرونا بر تجارت خارجی محصوالت کشاورزی کشور، وضعیت 
صادرات و واردات محصوالت کشاورزی در قبل از شیوع بیماری کرونا )قبل از اسفندماه 1398( نیز 

می تواند قابل توجه باشد.
جدول )1( مقایسه میزان تراز تجاری بخش کشاورزی و غذا تا انتهای بهمن ماه 1398 و مدت 

مشابه سال قبل

منبع: مرکز آمار و اطالعات وزارت جهاد کشاورزی
شوک ناشی از کرونا، در انتهای زنجیره تأمین که شامل مصرف و تجارت است، آثار بیشتری می گذارد 
و احتمال می رود اثر قابل توجهی بر ابتدای زنجیره شامل تولید و حتی توزیع این محصوالت نداشته 
باشد. بااین وجود، کاهش در مصرف و یا تجارت با یک وقفه زمانی می تواند بر تصمیمات تولیدکننده 
و یا توزیع کننده آثار معناداری داشته باشد. در نمودار زیر، برآورد اولیه از میزان اثرگذاری شیوع کرونا 
بر زنجیره تأمین محصوالت کشاورزی در ایران نشان داده شده است. با توجه به زمان شیوع، بخش 
تولیدات زراعی، دامی و باغی آسیب چندانی ندیده اند، زیرا تصمیم به تولید محصوالت کشاورزی 
پیش از شیوع ویروس اتخاذ شده است. در بخش توزیع، با توجه به عدم ممنوعیت توزیع محصوالت 
کشاورزی، این بخش نیز آسیب چندانی ندیده است. اما در بخش مصرف، برآوردها حاکی از آن است 
که کاهش مصرف، باعث کاهش 7/8 درصدی در میزان درآمد عرضه کنندگان محصوالت کشاورزی 
شده است. همچنین با توجه به کنترل و محدودیت های اعمال شده در مبادی گمرکات کشور، بخش 

تجارت نیز با 10 درصد زیان مواجه شده است.
نمودار )3(. میزان زیان احتمالی شیوع ویروس کرونا بر زنجیره تأمین محصوالت کشاورزی در ایران

منبع: شبیه سازی گروه تحقیق
از طرف دیگر، شیوع این ویروس باعث تغییرات قابل توجهی در رژیم غذایی و سبد مصرفی افراد شده 
است. با توجه به مازاد تقاضای مصرفی از مواد غذایی که در ماه پایانی هرسال وجود دارد، به تبع آن 
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قیمت ها نیز در این ماه نسبت به متوسط یازده ماهه بیشتر است. اما در اسفندماه سال 1398، مورد عجیبی 
در بسیاری از کاالهای غذایی اتفاق افتاده است. در نمودار زیر، درصد تغییرات شاخص »قیمت اسفند 
به متوسط قیمت 11 ماهه« در سال 1398 نسبت به 15 سال اخیر نشان داده شده است. برای مثال، در 
گروه گوشت قرمز و سفید، عرضه کنندگان این محصول به ازای هر واحد کاالیی فروش رفته به میزان 
15,4 درصد با کاهش قیمت مواجه شده اند اما در گروه لبنیات قیمت فروش به میزان 1/9 درصد بیش 
از روند هرساله بوده است. بنابراین، تداوم شیوع این ویروس تا حدود زیادی می تواند سبد غذایی را 

دچار تغییرات قابل توجه کند.
نمودار )4(. تغییرات قیمتی گروه محصوالت غذایی در اسفندماه 1398 نسبت به متوسط 

قیمت اسفند در 15 سال اخیر

منبع: برآوردهای تحقیق با استفاده از گزارش های مرکز آمار ایران
روش محاسبه زیان بخش مصرف هرساله تقاضای فصلی در ماه های انتهایی سال منجر به تورم قیمت 
فصلی در این ایام می شود. به گونه ای که انتظار فروشندگان این بوده که قیمت اسفندماه نسبت به متوسط 
11 ماهه هرساله بیشتر باشد. این انتظارات تطبیقی درنتیجه رفتار عوامل بازار در ادوار گذشته بوده و 
به تبع آن هزینه های تولید نیز در این دوره، تورم فصلی را تجربه می کند. به طور متوسط »قیمت اسفند 
هرسال« از »متوسط قیمت 11 ماهه همان سال« به میزان 10 درصد بیشتر بوده است. اما در سال جاری 
برای متوسط کاالهای منتخب فقط به میزان 2/2 درصد بیشتر شده است. ازاین رو افت قیمت درنتیجه 

این ویروس به میزان 7/8 درصد از قیمت فروش بوده
است. از حاصل ضرب این میزان قیمت کاهش یافته در میزان محصول عرضه شده در اسفندماه 1398 

می توان به برآوردی از زیان ناشی از کرونا برای هر محصول دست یافت.
رستوران ها،  مانند  غذایی  مواد  مصرف  با  مرتبط  کسب وکارهای  از  بسیاری  شدن  تعطیل 
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فعالیت های تأمین غذا و اغذیه، هتل ها و مانند آن، که تأمین مواد اولیه غذایی آن ها از بخش 
کشاورزی است و همچنین حضور افراد در قرنطینه خانگی، سبب تغییر الگوی مصرف غذا در 
کشور می شود. این تغییر الگو می تواند بر مصرف کننده، تولیدکننده، سرمایه گذار و بازیگران 
انتظار می رود مصرف نان های صنعتی مورداستفاده در  زنجیره ارزش اثرگذار باشد. به طور مثال، 
اغذیه فروشی ها نسبت به مصرف نان های سنتی با کاهش روبه رو شود. همین وضعیت درخصوص تقاضا 
برای بسیاری از کاالها مانند کنسروها و دیگر غذاهای نیمه آماده تولیدی صنایع غذایی به وجود آید 
که در کوتاه مدت و میان مدت اثر منفی بر پایداری تولید بخش کشاورزی خواهد داشت و درصورت 
آسیب به این بخش از زنجیره تولیدات غذایی، رونق مجدد این بخش ها، هزینه بر است. تشدید فضای 
نااطمینانی که منجر به تغییر الگوی انتظارات مصرف کننده، تولیدکننده، سرمایه گذار و بازیگران زنجیره 
ارزش خواهد شد، به علت غیرقابل پیش بینی بودن در کوتاه مدت، خطای سیستم برنامه ریزی و مدیریت 
با مشکل مواجه می سازد و چه بسا باعث خنثی شدن سیاست ها و راهکارهای  اقتصادی فعالیت ها را 

اجرایی دولت و حاکمیت شود.

3.2. اثرات کرونا بر بخش مسکن
گسترش و شیوع سریع ویروس کرونا در اسفندماه 1398 به کاهش شدید فعالیت های اقتصادی، تعطیلی 
مشاغل و کاهش تعامالت اقتصادی منجر شد و به طور مستقیم اثر خود را در کاهش 24 درصدی تعداد 
معامالت ماهانه مسکن در شهر تهران نسبت به بهمن ماه 1398 و همچنین کاهش نسبت به معامالت 
اسفندماه 1397 نشان می دهد. پیش بینی درمورد تداوم وضعیت قیمت و تعداد معامالت مسکن 
تا حد زیادی مبتنی بر سناریوهای زمانی مهار شیوع ویروس کرونا متغیر خواهد بود، به نظر 
می رسد تداوم وضعیت قرمز و تعطیلی و کاهش کسب وکارها مستقیماً به کاهش یا ثبات تعداد 
معامالت و ثبات یا کاهش قیمت ها در فصل بهار منجر شود. در حوزه اجاره بها به نظر می رسد 
با توجه به آسیب معیشت خانوار، تثبیت اجاره بها در دو ماه ابتدای سال 1399 محتمل باشد، 
هرچند در ادامه سال احتمااًل به روند افزایشی بین 20 تا 30 درصد سال های اخیر بازخواهد 
گشت. موضوع مهم در این حوزه، تشدید شکاف استطاعت خانوار با پرداخت هزینه اجاره بهاست که به 
نظر، نیازمند مداخله دولت است. در همین حوزه، تجارب مشابه جهانی در حمایت از مستأجران درحال 
افزایش است. در انگلستان با توجه به شرایط پیش آمده در اثر شیوع کرونا، صاحب خانه ها تا سه ماه 
آینده از جواب کردن مستأجران خود منع شدند. دولت آلمان درصدد کمک هایی، ازجمله ممنوعیت 
اخراج مستأجران واحدهای مسکونی و تجاری درصورت عدم پرداخت اجاره است، بنابراین، انفعال 
دولت و وزارت راه و شهرسازی در ایفای نقش ساماندهی بازار مسکن استیجاری، تبعات اقتصادی و 
اجتماعی نامطلوبی خواهد داشت و تعریف گزینه و بسته های حمایتی و تشویقی در این حوزه الزامی 
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است. هرچند به لحاظ محدود بودن ابزارهای اقدام در حوزه مسکن استیجاری نمی توان انتظار سیاست 
مؤثر کوتاه مدت در این حوزه داشت.

الف( بخش عرضه مسکن
توقف الزامی یا خودخواسته، فعالیت کارگاه های ساختمانی شهرها که از اسفندماه سال 1398 مطرح و 
به مرور اجرا شد و تا پایان فروردین ماه سال جاری ادامه یافت و ازآن پس به مرور به روال معمول نزدیک 
شد که به مثابه دو ماه تأخیر در تکمیل واحدهای ساختمانی و حداقل 10 درصد کاهش عرضه در نیمه 
نخست سال 1399 قابل پیش بینی است. دشواری و محدودیت های تردد برون و درون شهری، مالحظات 

سالمت نیروی انسانی و تعطیلی کسب وکارهای مرتبط نیز در این کاهش عرضه مؤثر خواهند بود.
ب( بخش تقاضای مسکن

تداوم رشد قیمت مسکن در واپسین ماه سال 1398 با B6/8 درصد رشد قیمت نسبت به بهمن ماه، متوسط 
قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق 22 گانه شهر تهران در اسفندماه به بیش از 15/5 میلیون 
تومان رسید، که یکی از بیشترین نوسانات ماهانه مسکن در سال های اخیر به شمار می آید که درمجموع 
سال  مسکن  قیمت  رشد 70 درصدی  تداوم  در  قیمت  افزایش  از 60 درصد  بیش  با  سال 1398  در 
1397)آمار شهر تهران( به شکاف یکسره بین استطاعت خرید مسکن خانوار و تقاضای مصرفی مسکن 
با قیمت های عرضه مسکن دامن زده است. هرچند درصد کاهش قابل مالحظه تعداد معامالت مسکن 
نسبت به ماه قبل و نیز ماه مشابه سال قبل نشانگر عدم کشش بازار مصرفی و احتماالً سهم باالی تقاضای 
بازار سرمایه مسکن در امتداد تحوالت ارزی و افزایش قیمت مصالح ساختمانی عمده و چشم انداز 
تحوالت اقتصادی سال 1399 قابل تفسیر است. بر این اساس دور شدن متقاضیان واقعی از بازار مسکن 
و فاصله بیشتر استطاعت مسکن خانوار به کاهش تقاضای مصرفی منجر خواهد شد. تقاضای سرمایه ای، 
اما بیشتر تابع چشم انداز کالن اقتصادی و وضعیت سایر بازارها خواهد ماند، هرچند اجرایی شدن قوانین 
درمورد خانه های خالی و گران قیمت می تواند اندکی از این تقاضا بکاهد و وضعیت بازار را تعدیل کند.

ج( اشتغال )مسکن(
و  مسکن  بخش  در  کرونا  شیوع  از  ناشی  بیکاری  افزایش  و  منفی  اثرپذیری  حوزه ها،  سایر  همانند 
ساختمان نیز قطعی است، اما شدت آن برحسب گروه های فعالیت عمده متفاوت خواهد بود. به نظر 
می رسد کمترین اثر شغلی منفی در حوزه صنایع و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی خواهد بود که 
قابل اغماض است. در حوزه فروشندگان کاال و مصالح ساختمانی آثار منفی اقتصادی و اشتغال ملموس 
خواهد بود. در حوزه مشاغل خدماتی مرتبط با مسکن و ساختمان و همچنین فعالیت خریدوفروش 
و بنگاه های مسکن و مشاورین امالک، آسیب پذیری اقتصادی و شغلی قابل توجه و نیازمند تدارک 

تمهیدات مناسب است.
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4.2.اثرات کرونا بر بخش تجارت خارجی
براساس گزارش های بین المللی، شیوع ویروس کرونا، صادرات ایران به کشورهای همسایه را محدود 
کرده است. براین اساس، درحالی که بیش از نیمی از درآمد کشور از محل کانال های تجارت منطقه ای 
تحقق می یابد، همسایگان ایران، یکی پس از دیگری مرزهای خود را با کشور بسته یا تبادالت خود را 

به شدت محدود کرده اند. بنابراین، صادرات ایران به شدت کاهش یافته است.
ازآنجاکه چین، اولین شریک تجاری ایران است، بعد از اولین گزارش شیوع ویروس کرونا در ووهان 
چین در ماه دسامبر، ایران نسبت به محدود کردن سفرها به چین و بالعکس تاحدودی بی میلی نشان داد 
چراکه حدود 23 درصد از صادرات غیرنفتی کشور )بیش از 8 میلیارد دالر( در 11 ماهه ابتدای سال 
1398 به چین بوده است. در شرایطی که صادرات نفت ایران به کمترین میزان خود در 4 دهه گذشته 
رسیده بود، حفظ تجارت با چین دور از انتظار به نظر نمی رسید. اقدامی که اگر موقتاً متوقف می شد شاید 
سطح بحران فعلی از حیث تبعات اقتصادی و انسانی آن به مراتب کمتر بود و چه بسا نیاز به استقراض 

5 میلیارد دالری از صندوق بین المللی پول برای کنترل شیوع این ویروس در کشور احساس نمی شد.
براساس گزارش های بین المللی، تجارت خارجی ایران در سال 2020 با کاهش 16 میلیارد دالری به 
 2B/8 حدود 70 میلیارد دالر خواهد رسید. از طرف دیگر با توجه به کاهش صادرات نفت ایران از
میلیون بشکه در روز )2 سال پیش( به شرایط فعلی با چند صدهزار بشکه در روز، حتی قبل از شیوع 
به  اقتصادی وارده  به کاهش صدمات  قادر  به خوبی می دانستند که  مقامات کشور  نیز  ویروس کرونا 
خانوارها و به خصوص اقشار کم درآمد جامعه نیستند. از طرف دیگر بودجه سال 1399 کشور با نرخ 
50 دالری فروش هر بشکه نفت تهیه شده است. دراین بین، شاهد کاهش قیمت نفت سنگین ایران به 
زیر 15 دالر در همین ابتدای سال هستیم. براساس پیش بینی های واقع بینانه موجود، نرخ هر بشکه نفت 
در سال 2020 بین 17 تا 42 دالر در هر بشکه خواهد بود. اتفاقی که باعث می شود میانگین قیمت نفت 
در این سال بین 20 تا 25 دالر باشد. به طورکلی به نظر می رسد کسری بودجه از این محل می تواند خود 
باعث اختالالت قابل توجه در اقتصاد داخلی ایران شود. کسری که بخش عمده ای از آن براساس بودجه 
1399، باید توسط انتشار اوراق مالی توسط دولت پوشش داده شود. این درحالی است که براساس 
توصیه نهادهای بین المللی، در شرایط بحران دولت ها باید برای حمایت از اقتصاد اقدام به بازخرید اوراق 
خزانه کنند. اقدامی که در کشورهای توسعه یافته شامل ایاالت متحده انجام گرفت. بنابراین اثرات انتشار 
ویروس کرونا بر صادرات نفتی ایران را می توان از چند جنبه موردبررسی قرار داد. نخست اینکه، چین 
یکی از بزرگ ترین مشتریان نفتی ایران است و کاهش حجم تقاضای نفت این کشور به دلیل شیوع 
ویروس کرونا، حجم اندک صادرات نفت ایران به این کشور را با محدودیت بیشتری مواجه می سازد. 
و براساس برآوردها، میزان صادرات نفت خام عربستان به چین، در حدود 500 هزار بشکه در روز 
کاهش یافته و با توجه به وضعیت تحریمی، صادرات نفت ایران به چین بسیار دشوارتر از رقبا است. لذا 
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نخستین اثر ویروس کرونا بر ایران، از حیث کاهش و حتی قطع صادرات نفت خام به چین، قابل توضیح 
است. دوم اینکه به دلیل سقوط قیمت نفت )به دلیل کاهش تقاضا و اضافه عرضه نفت ناشی از شکست 
نشست اوپک پالس(، حتی اگر مقدار صادرات نفت ایران تغییری نداشته باشد، میزان درآمدهای ارزی 
صادرات نفت حدوداً، نصف خواهد شد. البته باید توجه داشت قیمت نفت صادراتی ایران به دلیل درجه 
چگالی مایعات نفتی و پتروشیمی  آن، کمتر از قیمت سبد اوپک است. همچنین به دلیل شرایط تحریمی 
کشور، برای فروش نفت هزینه ها و همچنین تخفیف های بیشتری باید در نظر گرفته شود که این امر به 

کاهش بیشتر درآمد صادراتی نفت ایران منجر خواهد شد.

5.2. اثرات کرونا بر بخش های پتروشیمی، صنعت و معدن
الف( پتروشیمی

ظرفیت تولیدی مناسبی برای انواع اقالم موردنیاز ازجمله مواد ضدعفونی کننده و شوینده ها در کشور 
وجود دارد. اما بنا به دالیل متعدد ازجمله تأمین نیاز داخلی، محدودیت در ورود به بازارهای صادراتی 
و کمبود مواد اولیه، تولید واقعی شرکت های فعال، کمتر از ظرفیت ایجاد شده بوده است. برای نمونه، 
ظرفیت اسمی تولید اتانول در کشور 210 میلیون لیتر در سال است، ولی تولید واقعی معادل یک سوم 
این مقدار است. این درحالی است که در شرایط معمول مقدار مصرف داخلی ماده ضدعفونی کننده 
اتانول کمتر از تولید آن در کشور بوده به طوری که 6/8 میلیون لیتر آن در سال 1397 صادر شده است. 
ظرفیت اسمی تولید انواع پودرهای شوینده در کشور حدود 1700 هزار تُن است، که بیش از 98 درصد 
نیاز بازار داخلی به انواع پودر شوینده توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می شود. این درحالی است که 
تمامی واحدهای تولیدی کشور در این بخش با 50 تا 60 درصد ظرفیت کار می کردند. حجم مصرف 
سالیانه صابون در ایران رقمی نزدیک به 60 هزار تُن است که حدود 85 درصد نیاز بازار داخلی در 
این بخش توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می شود. شایان ذکر است از ابتدای اسفندماه 1398 تا 17 
فروردین ماه سال جاری، 27/2 میلیون عدد ماسک و 10/9 میلیون لیتر الکل توسط واحدها تولید و در 
اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است. همچنین با استفاده از ذخایر الکل، 
میزان تحویل الکل به شبکه طی این مدت بیش از 18 میلیون لیتر بوده است. با توجه به افزایش تقاضا 
برای ماسک در شرایط فعلی، ازلحاظ تأمین مواد اولیه تولید ماسک مانند پارچه ماسک )ملت بلون و 
اسپان باند( در کشور مشکلی وجود ندارد. درخصوص تأمین کش قیطانی مورد مصرف در ماسک، 
مشکالتی وجود دارد که مقرر شده این مشکل با محوریت وزارت صمت و همکاری تولیدکنندگان 
به قید فوریت مرتفع گردد. بااین وجود جدول ذیل عملکرد کمی درخصوص تولید اقالم پیشگیری و 

مقابله با کرونا ارائه شده است.
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جدول )2(. آمار تولید صنعتی اقالم پیشگیری و مقابله با کرونا

نرخ رشد 
)درصد(

واحد شمارش
 تولید روزانه
بعد از شیوع

 تولید روزانه
قبل از شیوع

نام محصول ردیف

2 برابر هزار لیتر 300 170 اتانول )الکل( 1
5 برابر هزار عدد 1000 200 انواع ماسک 2
8 برابر هزار لیتر 400 50 مواد ضدعفونی 3

بیش از 2 برابر میلیون عدد 4,5 2 دستکش طبی 4
250 برابر عدد 32000 116 لباس یکسره 5
250 برابر عدد 21000 70 شیلد محافظ صورت 6
35 درصد تن 450 333 مایع دستشویی 7
30 درصد تن 241 184 صابون 8

منبع: گزارش اهم اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مقابله با ویروس کرونا
درمجموع با در نظر گرفتن میزان صادرات و واردات در کاالهای فوق، می توان نتیجه گرفت امکان 
تولید انواع اقالم موردنیاز برای مقابله با ویروس کرونا در کشور وجود دارد. لکن با افزایش چند برابری 
تقاضا و ایجاد بازار سوداگرانه، الزم است دستگاه های اجرایی متولی با هماهنگی و تعامل مناسب با 
فعاالن اقتصادی بخش های مربوط با افزایش میزان تولید و برطرف کردن تنگناهای احتمالی، نیاز بازار 
شایان ذکر است ظرفیت های موجود در کشور برای نمونه  را مدیریت و به خوبی تأمین کنند. 
درخصوص پارچه موردنیاز برای تولید ماسک بهداشتی به گونه ای است که عالوه بر قابلیت 

تأمین نیاز داخل امکان صادرات آن نیز وجود دارد.
در حوزه صنعت پتروشیمی، کاهش فروش و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات، کاهش ارزش 
سهام شرکت های پتروشیمی، از دست دادن بازارهای صادراتی، تشدید مشکالت حمل و لجستیک 
ازجمله چالش های صنعت پتروشیمی کشور در شرایط شیوع ویروس کروناست. در این خصوص 
راهکارهایی ازجمله اعزام هیئت هایی جهت جلوگیری از انسداد مرزهای زمینی با کشورهای همسایه، 
رایزنی برای برطرف شدن محدودیت ایجادشده در بخش حمل دریایی و تخلیه بار با کشورهای مقصد، 
تأمین حداکثری مواد اولیه موردنیاز صنایع پایین دستی تولیدکننده در بورس کاال، پیشنهاد می شود. از 
سوی دیگر، با بروز بیماری ویروسی کوویدـ  19 و همه گیری جهانی آن در دنیا، صنعت نفت و گاز در 
باالدست و پایین دست با دگرگونی فراوانی مواجه شد. کشورهای مطرح صنعتی و مصرف کننده اصلی 
صنایع پایین دست نفت و گاز خود را به حالت نیمه تعطیل و تعطیل درآورده و قوانین سخت قرنطینه را 
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اجرا کردند. کاهش تقاضای نفت در کل جهان در پی کاهش تقاضای محصوالت پایین دستی صنایع 
نفت و گاز و عدم هماهنگی کشورهای اصلی تولیدکننده نفت )عربستان، روسیه و آمریکا( درخصوص 
تعدیل عرضه نفت، سبب افت شدید قیمت نفت شد. در شرایط عادی قیمت محصوالت پتروشیمی 
در گروه های مختلف، با الگوی خاص و وقفه های زمانی متفاوت تابعی از تغییرات قیمت نفت است. 
به گونه ای که محصوالت متانول، آل. پی.جی و آروماتیک ها در کمترین وقفه زمانی، پلیمرها در مرحله 
بعدی و اوره و آمونیاک با وقفه طوالنی تر متأثر از تغییرات قیمت نفت می شوند. اما در شرایط فعلی 
فراگیری آثار و تبعات ویروس کرونا تا حدودی معادالت مربوط به وقفه های زمانی را به هم زده است و 
قیمت محصوالت پتروشیمی همزمان با افت قیمت نفت کاهش یافته است. در نمودار زیر، روند تغییرات 

قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت با دو محصول پتروشیمی متانول و پروپیلن نشان داده شده است.
نمودار )5(. تغییرات کاهش قیمتی نفت و محصوالت پتروشیمی متانول و پروپیلن )زمان 

شیوع کرونا(

بنابراین براساس وجود همبستگی باال بین قیمت نفت و قیمت محصوالت پتروشیمی می توان پیش بینی 
کرد که درآمد صنعت پتروشیمی در سال 1399 حدود 30 درصد کمتر از درآمد آن در سال 1398 
خواهد بود. درمجموع افت قیمت محصوالت پتروشیمی و کاهش مقدار فروش محصوالت پتروشیمی 
به دلیل اتخاذ شرایط قرنطینه و بسته شدن مرزهای زمینی توسط کشورهای همسایه و مشکالت پیش آمده 
از صادرات محصوالت  بار کشتی ها در حمل دریایی و کاهش درآمدهای ارزی حاصل  در تخلیه 

پتروشیمی را در پی دارد. 
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ب( بخش صنعت
صنایع  در  است.  قابل بررسی  داخلی  و  بین المللی  جنبه  دو  از  در حوزه صنعت،  کرونا  ویروس  آثار 
مختلف حوزه ساخت، به خصوص صنایعی مانند خودروسازی که قطعات پیشرفته این صنایع عمدتاً 
با چالش عمده مواجه می شوند. اگرچه،  تأمین قطعات سال 1399  از کشور چین وارد می شود، در 
شیوع ویروس کرونا موجب کاهش تقاضای خودرو درحال حاضر شده است اما، پیش بینی ها حاکی 
از آن است که با فروکش کردن این ویروس در انتهای فصل بهار و افزایش درخواست خودرو برای 
ابتدای تابستان و سفرهای تابستانی، احتماالً این بازار با رشد تقاضا روبه رو خواهد شد. به لحاظ داخلی، 
بیشترین آسیب پذیری واحدهای تولیدی صنعتی در اثر شیوع ویروس کرونا را می توان در سه بخش 

زیر خالصه کرد:
- دیون عقب افتاده واحدهای تولیدی )بانکی، بیمه تأمین اجتماعی و مالیاتی(.  

- بالتکلیفی واحدهای تولیدی در اثر عدم قطعیت در تصمیم گیری های دولت.  
- مشکالت قراردادی شرکت های طرح )پروژه( محور در شرایط اپیدمی.  

ج( معدن و صنایع معدنی
بخش معدن و صنایع معدنی، حدود 30 درصد از صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص داده 
است. از میان محصوالت مختلف صادراتی به سایر کشورها، محصوالت زنجیره فوالد، مس، سیمان، 
است. کل  ایران  مهم ترین محصوالت صادراتی  و سرامیک  و کاشی  تزئینی  سنگ های ساختمانی، 
صادرات محصوالت معدن و صنایع معدنی در 5 ماهه نخست سال 1399 ازنظر وزنی، 48 میلیون تُن و 
ازنظر ارزشی 4/4 میلیارد دالر بوده است. از مجموع صادرات محصوالت معدن و صنایع معدنی، حدود 

2/3 میلیارد دالر به کشورهای همسایه )صادرات زمینی( انجام شده است.
در حوزه معدن و صنایع معدنی، رکود بازارهای جهانی و کاهش تقاضا، افزایش موجودی انبارهای 
فلزات اساسی، روند کاهشی قیمت جهانی محصوالت معدن و صنایع معدنی و ایجاد محدودیت در 
صادرات این محصوالت به کشورهای همسایه ازجمله مهم ترین آثار شیوع این ویروس است. ازجمله 
مهم ترین آثار شیوع این ویروس بر بازارهای محصوالت معدن و صنایع معدنی می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
ـ توقف یا ُکند شدن روند صادرات زمینی به برخی کشورهای همسایه مانند عراق، ترکیه، پاکستان و....

ـ از دست رفتن بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه و جایگزین شدن محصوالت صادراتی ایرانی 
با محصوالت سایر کشورها.

 ـ تحت تأثیر قرار گرفتن صادرات دریایی محصوالت معدن و صنایع معدنی )افت قیمت و تقاضا(.
 ـ کاهش درآمد ارزی کشور از محل صادرات محصوالت معدنی و صنایع معدنی.

فروش  کاهش  و  معدنی  صنایع  و  معدن  محصوالت  داخلی  مصرف  کاهش  داخلی،  بازار  رکود  ـ   
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تولیدکنندگان.
ـ  تعدیل نیروی کار معادن و صنایع معدنی در کوتاه مدت و میان مدت )به ویژه معادن کوچک و متوسط 

و واحدهای صنایع معدنی بخش خصوصی(.
 ـ تحت تأثیر قرار گرفتن بازار بورس و افت ارزش سهام شرکت ها.

از مهم ترین مأموریت های دولت درخصوص کاهش تأثیر ویروس کرونا بر حوزه معادن و 
صنایع معدنی، عالوه بر اقدامات حمایتی بانکی، بیمه و مالیات، رایزنی مقامات وزارت خارجه 
ایران با کشورهای همسایه و تعریف پروتکل برای باز شدن مرزها جهت تداوم تجارت زمینی 
از تعطیلی معادن کوچک و  به منظور جلوگیری  از طرفی  ایران و کشورهای همسایه است.  بین 
متوسط به ویژه معادنی که ازطریق صادرات محصوالت خود به کشورهای مختلف مانند چین، عراق، 
افغانستان و... فعالیت می کنند، پیشنهاد می شود با مصوبه شورای عالی معادن، محاسبه حقوق دولتی با 

توجه به واقعیات موجود و نوسانات بازارهای داخلی و بین المللی انجام شود.

6.2.اثرات کرونا بر بخش فناوری اطالعات و ارتباطات 
ازطریق ظرفیت های دورکاری،  فیزیکی  تماس  با کاهش  دارد که  را  این ظرفیت  اطالعات  فناوری 
آموزش الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و خرید الکترونیکی با شیوع ویروس کرونا مقابله کند. 
دیگر ظرفیت فناوری اطالعات، کمک به ترویج اطالعات درست و مبارزه با اطالعات جعلی است. اما 
استفاده از این ظرفیت ها نیازمند سیاست گذاری از جنس رفع موانع و تسهیل سرمایه گذاری در توسعه 
زیرساخت ها است. شیوع ویروس کووید- 19 درعین حال که باعث ضربه اقتصادی به شرکت های فعال 
در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات شده، ضرورت استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات را برای 
مدیریت بهینه شیوع بیماری ازطریق شناسایی و کنترل افراد ناقل و کاهش تماس فیزیکی پررنگ تر 
ساخته است. فناوری اطالعات در بحران ها و مواقع اضطراری قابلیت های متعددی در بهینه سازی استفاده 
از منابع و انجام امور از راه دور و کاهش تماس فیزیکی عرضه می کند که این قابلیت ها می تواند در 
بحران شیوع ویروس کووید-19 نیز به کار آید. در ایران، شرکت های فعال در حوزه خدمات فناوری 
اطالعات، برای مقابله با آسیب های ویروس کرونا تمهیداتی ازجمله عدم استفاده از دستگاه های ثبت 
تردد مبتنی بر اثرانگشت، شیفتی کردن حضور نیروها، استفاده بیشتر از دورکاری و استفاده از وسایل 
تردد دربستی اینترنتی برای عبور و مرور کارکنان را برقرار کردند. آنچه احتماالً به کشور ما برای مقابله 
با شرایط این گونه کمک کرده، رویکرد درست و به موقع در زنجیره تأمین بیشتر شرکت های ایرانی 
است که انبارهای متعددی از مواد اولیه را همیشه در اختیار دارند. از این جنبه، تأثیر شیوع ویروس کرونا 
بر شرکت های تولیدی ایرانی حوزه فناوری اطالعات را می توان تعدیل شده تر از سایر کشورهای جهان 

پیش بینی کرد. 
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1.6.2.ظرفیت های فناوری اطالعات برای مدیریت شیوع ویروس کرونا
این ظرفیت ها در گزارش حاضر به سهBدسته کلی شناسایی و کنترل افراد ناقل، کاهش تماس فیزیکی، 

مبارزه با نشر اطالعات غلط در رسانه های اجتماعی تقسیم شده است:
- شناسایی و کنترل افراد ناقل  

شناسایی و کنترل افراد ناقل شیوع سریع ویروس کرونا منابع بخش بیمارستانی را با کمبود مواجه کرده 
است. کیت های تشخیص بیماری کرونا هزینه باالیی دارند و به تعداد کافی در دسترس نیستند. ازاین رو 
ضروری است که افرادی که احتمال بیشتری دارد که آلوده به ویروس کرونا باشند آزمایش شوند و 
از مراجعه غیرضروری یا اشتباه افراد به بیمارستان ها و مراکز درمانی و انجام تست های غیرضروری 

جلوگیری شود. 
- کاهش تماس های فیزیکی  

یکی از مهم ترین عوامل شیوع ویروس کرونا، تماس فیزیکی است. ازجمله قابلیت های فناوری اطالعات 
نیز فراهم سازی امکان انجام امور در فاصله دورتر است. مواردی از خدمات فناوری اطالعات که نیاز به 
تماس فیزیکی را کاهش می دهند عبارت اند از: دورکاری، آموزش الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی.

- آموزش الکترونیکی   
آموزش  برای  بیشتری  مشکالت  می رود  انتظار  پیش آمده،  بحرانی  شرایط  در  که  داشت  توجه  باید 
الکترونیکی دانش آموزان مناطق محروم بوجود آید. سامانه هایی که برای آموزش انتخاب می شوند 
یا باید از تلفن های هوشمند قدیمی پشتیبانی کنند یا تنها سامانه های پیام رسان با قابلیت پشتیبانی اتصال 
نرم افزار جداگانه، ازسوی آموزش وپرورش حمایت  از نصب  ازطریق مرورگر تلفن همراه و بی نیاز 
شوند. نهایتاً باید برنامه ای برای شناسایی دانش آموزان نیازمند که تلفن هوشمند ندارند در دستور کار 
قرار گیرد. در این زمینه، تجربه کشورهای دیگر در عرضه تلفن هوشمند قفل شده برای کاربردهای 
خاص به خانوارها و کودکان مناطق محروم برای کاهش شکاف دیجیتالی می تواند موردتوجه قرار 

گیرد. 
- بانکداری الکترونیکی  

پول نقد یکی از ابزارهای مهم انتقال آلودگی است. ازجمله مواردی که دریافت و پرداخت پول نقد 
در آن شایع است پرداخت های خرد است. پیشنهاد می شود بانک مرکزی با مبالغ پیش نویس الزامات، 
ضوابط و فرایندهای اجرایی پرداخت بان در نظام پرداخت کشور که در سال 1397 تهیه شده و الزام و 

نظارت بر هم پذیرندگی این ابزارها، پرداخت الکترونیکی خرد را ساماندهی کند.
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7.1.اثرات کرونا بر بخش آموزش 
آغاز شیوع ویروس کرونا در دسامبر 2019 در شهر ووهان چین به حدی رسید که مدارس و دانشگاه ها 
ازجمله اولین نهادهایی بودند که ازسوی دولت چین تعطیل شدند. بر همین منوال، با توجه به خطر انتقال 
سریع این ویروس به خصوص در مکان های پرازدحام و با عنایت به حجم گسترده جمعیت دانش آموزی 
و دانشجویی در کشور ایران، از همان ابتدای شیوع ویروس کرونا مدارس و دانشگاه ها تعطیل شدند. 
سیاست دولت در این مدت این بوده که »مدارس و دانشگاه ها تعطیل است، لکن آموزش و یادگیری 
تعطیل نیست« بر همین اساس سازوکارهای بسیار گسترده ای را برای پیشبرد امور آموزشی و تحقیقاتی 

با تمرکز بر بستر فضای مجازی و آموزش از راه دور طراحی و تدوین نموده اند. 

8.2. اثرات کرونا بر بخش صنعت گردشگری
بیماری همه گیر ویروس کرونا که طی چند هفته در سراسر جهان منتشر شده است، نه تنها تأثیر قابل توجهی 
در سالمت عمومی داشته بلکه یکی از ارکان اصلی اقتصاد جهان یعنی صنعت گردشگری را نیز تحت 
تأثیر قرار داده است. برای کنترل شیوع ویروس، بسیاری از کشورها محدودیت های مسافرتی اعمال 
کرده اند و به همین دلیل سفرهای بین المللی از آوریل سال 2020 تقریباً به طور کامل متوقف شده است. 
درحالی که خطوط هوایی شاهد کاهش بی سابقه مسافر هستند، سایر شاخه های صنعت گردشگری 
با مشکالت مشابه از بسته شدن صنایع غذایی و آشامیدنی گرفته تا کاهش تعداد میهمانان در بخش 

هتلداری و اسکان روبه رو شده اند.
پیامدهای مالی شیوع ویروس کرونا درحال حاضر در صنعت گردشگری آشکار شده و پیش بینی های 
از آن دارد که در سال 2020،  ساالنه چشم انداز نویدبخشی را نشان نمی دهند. پیش بینی ها حکایت 
درآمد جهانی صنعت گردشگری با کاهش 20 درصدی مواجه شده و از 711,94 میلیارد دالر به 568,6 
میلیارد دالر خواهد رسید. اگرچه این روند به احتمال زیاد در سراسر جهان قابل رؤیت است، پیش بینی 
می شود صنعت گردشگری در برخی مناطق با آسیب بیشتری نسبت به سایر مناطق روبه رو شود. براساس 
آخرین تخمین ها، آسیا با بیشترین کاهش درآمد صنعت گردشگری در سال 2020 مواجه خواهد شد 

که از این میان چین سهم بیشترین درآمد ازدست رفته را به خود اختصاص خواهد داد.
در این میان، ایران درحالی که تحت تحریم های شدید آمریکا به سر می برد و اقتصادش با فشار شدیدی 
مواجه است، به درآمد حاصل از گردشگری نیاز فراوان دارد. کرونا ضربه ای سخت را بر این صنعت 
وارد آورده است. آژانس های گردشگری و هتلداران بیشترین ضرر را ازنظر تأثیر کرونا ویروس بر 
صنعت گردشگری دیده اند و حداقل برای چند ماه یا حتی یک سال کامل، باید این ضرر را متحمل 
را  ویروس کرونا صنعت گردشگری جهانی  پیدا خواهد کرد.  ادامه  سال 2021  تا  تأثیر  این  شوند. 
دچار مشکل کرد ازجمله هتل های زنجیره ای بزرگ و پلتفرم های دیجیتال مثل بوکینگ، ناوگان های 
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حمل ونقل زمینی، ریلی و دریایی، هوایی و اپراتورهای کروز و ... را وادار به لغو رزروها در کشورهای 
آسیایی کرد. این ها تنها شمار کمی از ضربه های سخت به صنعت سفر هستند که دچار سریع ترین 
واکنش ها مخصوصاً در زمانی شدند که این شیوع در سال جدید که یکی از پرترددترین فصل های 
سفر در آسیا مخصوصاً ایران که در بحران اقتصادی قرار داشته، رخ داده است. ایام عید در ایران یکی 
به دلیل  برای کسب وکار عرصه گردشگری محسوب می شد زیرا  از مهم ترین زمان ها )فصل پیک( 
تعطیالت، بیشترین سفرها توسط گردشگران داخلی صورت می گرفت. سفرهایی که منجر به رزرو 
هتل های شهرهای مختلف در ایران ازجمله مشهد، شیراز، کیش و... می شد و میزان قابل توجهی از 
درآمد ساالنه معموالً در اوقات آخر سال کسب می شد که با توجه به ادامه شیوع این ویروس برای بعد 

از تعطیالت عید احتماالً برخی از فعاالن این حوزه ورشکست خواهند شد.

9.2.اثرات کرونا بخش بودجه دولت
گسترش ویروس کرونا جدید از ابتدای اسفندماه 1398 همه ابعاد اقتصادی کشور را تحت تأثیر خود قرار 
داده است. تعطیلی برخی بنگاه ها، کاهش اشتغال، کاهش تولید، کاهش قدرت خرید، کاهش تقاضا 
و فهرستی ادامه دار ازاین دست. بااین حال، بودجه دولت به عنوان نهادی که مسئولیت کنترل شوک های 
بیرونی بر اقتصاد را بر عهده دارد بیش از سایر عوامل فعال اقتصادی تحت تأثیر تبعات گسترش ویروس 
کرونا است. چراکه از سویی با کاهش فعالیت ها و تولید، درآمدهای مالیاتی دولت کاهش خواهد یافت 
و از سوی دیگر با توجه به وظایفی چون پوشش هزینه های پزشکی و بهداشتی و حمایتی با افزایش 
مخارج مواجه است. با توجه به اینکه سازمان بهداشت جهانی شیوع بیماری را پاندمی یا همه گیری 
جهانی دانسته به نظر می رسد هزینه های دولت در ماه های آینده به طور فزاینده ای افزایش خواهد یافت. 
در این بخش با تحلیل آسیب شناسانه وضعیت بودجه دولت به پیش بینی میزان آسیب پذیری بودجه 
از وضعیت  تصویری  ابتدا  رهگذر،  این  از  می شود.  پرداخته  ویروس  این  اقتصادی  تبعات  از  دولت 
درآمدها و مخارج دولت قبل از ورود ویروس کرونا به ایران ارائه می شود و سپس تالش می شود میزان 

آسیب پذیری درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت از شیوع کرونا تحلیل گردد.
درمجموع ازلحاظ منابع با توجه به کوچک شدن اقتصاد به دلیل رکود ناشی از شوک بیرونی 
ویروس کرونا، کاهش تقاضا برای نفت و افت شدید قیمت نفت در کنار برخی اقدامات و 
سیاست های حمایتی تولید، چنان که تاکنون برخی اقدامات این چنینی دولت نظیر تعویق 
پرداخت مالیات ها اعالم شده است، انتظار کاهش در سمت منابع بودجه دولت در سال 1399 
به  افزایش مخارج و کاهش منابع  را خواهیم داشت. مجموع دو وضعیت ذکر شده، یعنی 
معنای بروز احتمالی کسری بودجه بسیار بزرگ تر از آن چیزی است که تاکنون اقتصاد ایران 

شاهد آن بوده است.
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10.2.اثرات کرونا بر بخش تولید و اشتغال
الف( تولید

اخیر  سال  دو  در  اقتصادی  متغیرهای کالن  مهم ترین  از  یکی  به عنوان  داخلی کشور  ناخالص  تولید 
وضعیت چندان مناسبی نداشته است. خروج آمریکا از برجام در سال 1397 محدودیت های زیادی 
در حوزه مبادالت مالی و تجاری برای کشور ایجاد کرد. بخش عمده ای از درآمدهای ارزی کشور 
از محل فروش نفت حاصل می شد که با بازگشت تحریم های نفتی، به شدت محدود شد. تحریم های 
مالی و تجاری به افزایش هزینه های مبادالتی انجامید که این موضوع به نوبه خود تقویت کننده افزایش 
قیمت ها شد. افزایش نااطمینانی ها و انتظارات تورمی، بی ثباتی در بازار ارز و نوسانات سایر بازارها عالوه 

بر بی ثبات کردن اقتصاد و افزایش تورم منجر به صدمه های جدی بر پیکر تولید کشور شد.
مجموعه چنین عواملی باعث شد به رغم رشد مثبت سال های 1395 و 1396 و پیش بینی تداوم آن برای 
سال 1397، در عمل در سال 1397 اقتصاد کشور با رشد منفی 4,9 درصدی مواجه شود. در نمودار 
زیر رشد تولید ناخالص داخلی کشور با نفت و بدون نفت در سال های 1390 تا 1397 نمایش داده شده 

است.
نمودار )6(. رشد تولید ناخالص داخلی و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت

منبع: مرکز آمار ایران
چنان که مالحظه می شود رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال 1397 کاهش کمتری را نسبت 
به کل تولید ناخالص داخلی تجربه کرده )2,4- درصد( که با توجه به تحریم های شدید نفتی دور 
از انتظار نبوده است. باید توجه داشت که این رشد منفی تولید ناخالص داخلی سال 1397 در درون 
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بخش های عمده اقتصادی به طور متناسب رخ نداده است، به گونه ای که بخش صنعت و معدن با بیشترین 
آسیب مواجه بوده و رشد 9,6- درصدی داشته است. رشد تولیدات کارخانه ای نیز در سال 1397 برابر 
با 5,6- درصد بوده است. در نمودار زیر، رشد بخش های عمده اقتصادی در سال 1397-1390 آورده 
شده است. در سال 1397 بخش کشاورزی شد 1,5- درصدی را تجربه کرده و بخش خدمات با رشد 

صفر نسبت به سال 1396 بدون تغییر باقی مانده است.
نمودار )7(. رشد بخش های عمده اقتصادی )درصد(

منبع: مرکز آمار ایران
بخش خدمات بیشترین سهم عمده را در تولید ناخالص داخلی دارد و در سال های اخیر سهم در حدود 
50 درصدی از تولید ناخالص داخلی را داشته است. در سال 1396 بخش صنعت سهم 24 درصدی و 
بخش کشاورزی سهم 7 درصدی از تولید را دارا بوده است. تحول سهم بخش های اقتصادی از کل 
تولید در کشور در فاصله سال های 1396-1390 در نمودار زیر نشان داده شده است. شناخت کافی از 
سهم بخش های اقتصادی، برآوردی از میزان آسیب پذیری تولید در بخش های مختلف را در اختیار ما 
قرار می دهد. از طرفی، کرونا منجر به تعطیلی بسیاری از کسب وکارهای حوزه خدمات گشته که 50 
درصد از بار ارزش افزوده کل اقتصاد را به دوش می کشد که اثر قابل توجهی بر تولید داخلی در سال 

1399 خواهد داشت.
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نمودار )8(. سهم بخش های عمده اقتصادی از تولید ناخالص داخلی )درصد(

منبع: مرکز آمار ایران
با نفت در سال 1398، 7,2- درصد و نرخ  چنین پیش بینی شده که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 
پول  بین المللی  به صفر درصد خواهد رسید. صندوق  نفت  بدون  ناخالص داخلی  رشد محصول 
قبل از موضوعیت یافتن کرونا، رشد تولید در سال 1398 را 9.46- درصد و برای سال 1399 
مثبت 0.06 درصد پیش بینی کرده است که با توجه به اتفاقات مربوط به ویروس کرونا این 

پیش بینی ها تعدیل شده و کاهش خواهند یافت.

ب( اشتغال
اشتغال از دیگر متغیرهای کالن اقتصادی است که جزو اهداف دولت بوده و تحوالت آن بر نحوه 
سیاست گذاری دولت اثرگذار است. نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15 ساله و بیشتر به عنوان نماگر 
میزان عرضه نیروی کار در سال 1397 معادل 44,5 درصد بوده است. همان طور که در نمودار زیر 
نمایش داده شده از سال 1394 این نماگر روند افزایشی داشته است. در تابستان 1398 نرخ مشارکت 
جمعیت 15 ساله و بیشتر به 44,9 رسیده است که نسبت به تابستان 1397 افزایش 0,2 درصدی داشته 
است در تابستان 1398 نرخ مشارکت مردان 72,2 و برای زنان 17,6 بوده است که نسبت به مقادیر 

متناظر در تابستان 1397 به ترتیب افزایش 0,5 درصدی و کاهش 0,2 درصدی نشان می دهند.
- وضعیت تولید و اشتغال بعد از کرونا  

تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1397 رشد 4,6- درصدی داشته و برای سال 1398 نیز پیش بینی 
رشد 7,2- درصدی شده بود. این دو رقم، خود به اندازه کافی وضعیت نگران کننده تولید کشور را 
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نشان می دهند. با این حال برای سال 1399 قبل از شیوع ویروس کرونا پیش بینی رشد نزدیک به صفر اما 
مثبت 0,06 درصدی شده بود اما گسترش ویروس جدید تولید را از هردوسمت عرضه و تقاضا با شوک 
منفی مواجه خواهد کرد. در سمت تقاضا بسیاری از گروه فعالیت ها با کاهش تقاضا مواجه شدند و از 
ناحیه شوک منفی تقاضا فعالیت های بسیاری در اقتصاد ایران با آسیب های جدی مواجه شده و بعضاً 
تا آستانه تعطیلی پیش رفته اند. فعالیت های اقتصادی مربوط به اصناف مواد غذایی ازجمله رستوران ها، 
تاالرها، طباخی ها، باغ تاالرها، سفره خانه ها، کافی شاپ ها و غیره با کاهش فروش محصوالت در بازه 
50 تا 90 درصدی مواجه شده اند و حتی در مواردی تعطیل شده اند. گروه فعالیت های مرتبط با حوزه 
گردشگری مشتمل بر تأمین جا، غذا و آشامیدنی ها بیشترین آسیب را دیده اند و باهدف پیشگیری از 
شیوع ویروس اغلب هتل ها و سایر مراکز اقامتی و فعالیت های زیرمجموعه آن ها تعطیل شده اند. گروه 
حمل ونقل براساس اظهارنظر صنوف با کاهش حداقل 50 درصدی عرضه انواع خدمات مواجه شده اند. 
گروه فعالیت های فرهنگی شامل سالن های تئاتر و نمایش، باشگاه های ورزشی، موزه ها، ساختمان ها 
و اماکن تاریخی، کتابخانه ها، شهربازی ها و سایر فعالیت های سرگرمی و تفریحی طبقه بندی نشده نیز 
به طور کامل تعطیل شده اند و با کاهش درآمد صددرصدی مواجه شده اند. گروه فعالیت های آموزشی 
شامل مدارس، مهدکودک ها، دانشگاه ها و سایر فعالیت های آموزشی نیز به طور کامل تعطیل شده اند. 
گروه پوشاک در همه زیرگروه ها نیز با کاهش تقاضا مواجه شده و بنا بر اظهارنظر صنوف با کاهش 
فروش حداقل 50 درصدی همه تولیدات مواجه شده اند. فعالیت های دیگر مانند آجیل، خشکبار و سایر 
محصوالت خوراکی و تولید شیرینی، بیسکویت و کیک نیز کاهشی بیش از 50 درصدی فروش را 
تجربه کرده اند، آن هم در شرایطی که با توجه به نزدیکی عید نوروز انتظار افزایش فروش داشته اند و 

احتمال خسارت بیشتر ناشی از پیش بینی فروش باال و خرید مواد اولیه فاسدشدنی باال نیز وجود دارد.
گرمابه ها،  فعالیت  خشک شویی،  و  شستشو  مردانه،  و  زنانه  آرایشگاه های  مانند  فعالیت هایی  گروه 
و  مکانیکی ها  و  صنعتی  نظافت  و  ساختمان  نظافت  به  مربوط  فعالیت های  ماساژ،  و  سونا  سالن های 
تعمیرکاران خودرو نیز با کاهش تقاضای بیش از 50 درصد مواجه شده و در برخی موارد نیز تعطیل 
شده اند. همچنین کشورهای همسایه مانند عراق، ترکیه، کویت، پاکستان و ترکمنستان محدودیت های 
تردد ایجاد کرده اند. این محدودیت های تردد و در برخی موارد بسته شدن مرزها تجارت با کشورهای 
برای  تقاضا  معنای کاهش )حتی کوتاه مدت(  به  این موضوع  نیز محدودتر خواهد کرد.  را  همسایه 
صادرات کشور ما بوده و عالوه بر تقویت شوک منفی تقاضا به محدود شدن بیشتر ارزآوری کشور 

می انجامد.
کسب وکارهای آنالین و استارت آپ ها از شیوع همه گیر ویروس کرونا آسیب دیده اند. به عنوان مثال 
علی بابا با کاهش 80 درصدی فروش مواجه بوده و 182 نفر تعدیل نیروی کار داشته است. اسنپ، 
الو پیک، تی تکس و بسیاری کسب وکارهای آنالین که در حوزه  تخفیفان، نت برگ، چیلیوری، 
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حمل ونقل، غذا، سفر و گردشگری، گل و گیاه، مسکن و تبلیغات فعال بوده اند با کاهش فروش مواجه 
بوده اند. در مقابل برخی کسب وکارهای اینترنتی که عمدتاً در حوزه بازار آنالین کاالهای سوپرمارکتی 
و فیلم فعال بوده اند با رشد تعداد مشتری و فروش مواجه بوده اند. کسب وکارهایی که بیشترین ضربه 
را از شرایط موجود دیده اند. به همراه اشتغال آن ها در جداول ذیل آمده است و این کسب وکارها 
4838982 نفر شغل که معادل 20/32 درصد از اشتغال کل است را به خود اختصاص داده اند. کاهش 
فعالیت این کسب وکارها می تواند منجر به بحران بیکاری شده و رفاه خانوارهای زیادی را تحت تأثیر 

قرار دهد.
براساس رسته فعالیت های آسیب دیده در استان هایی که بیشترین تعداد مبتالیان به ویروس کرونا را 
دارند پیش بینی می شود 40 درصد ارزش افزوده تولیدی کشور در تهران، تحت تأثیر کرونا قرار گرفته 
است به عبارتی اگر این حوزه های فعالیتی دیگر قادر به تولید ارزش افزوده نباشند، ارزش افزوده تولیدی 
استان تهران 40 درصد کاهش پیدا خواهد نمود و با توجه به سهم 26 درصدی این استان از تولید کشور، 
اندازه اقتصاد تنها به واسطه تغییرات اقتصادی استان تهران 10 درصد کوچک شده و رفاه اقتصادی مردم 
به مخاطره کشانده خواهد شد. این موضوع برای سایر استان ها نیز قابل توجه و نگران کننده است زیرا 

سهم این بخش ها در سایر استان های منتخب نیز بسیار باال است.
درنهایت براثر شیوع ویروس کرونا، در حوزه اشتغال هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار کار تحت تأثیر 
قرار گرفته است. تعطیلی و کاهش سطح فعالیت های اقتصادی منجر به تعدیل نیرو و کاهش تقاضای 
کار خواهد شد و عرضه کار نیز کاهش خواهد یافت، زیرا برخی مستقیماً با بیماری درگیر شده اند و 
اقدامات خودمراقبتی و کاهش تعامالت، ساعات کاری خود را کاهش  با  برخی دیگر، غیرمستقیم 
داده اند. بنابراین به نظر می رسد در سال 1399 با کاهش نرخ مشارکت و کاهش اشتغال مواجه خواهیم 
بود. فعالیت کسب وکارهایی که مستقیماً از بحران کرونا متأثر شده اند به شدت کاهش خواهد یافت. 
کاهش فعالیت این کسب وکارها می تواند منجر به بحران بیکاری شده و رفاه خانوارهای زیادی را تحت 
تأثیر قرار دهد. در این میان بیشترین ضربه اقتصادی را کسانی متحمل خواهند شد که دارای شغل دائم 
نیستند )مانند دست فروشان و کارگران ساختمانی(. هرچه فعالیت کسب وکارها کاهش یابد، درآمدهای 
مالیاتی دولت نیز کاهش می یابد. بنابراین با توجه به کاهش ظرفیت های مالیات ستانی از فعالیت های 
اقتصادی و کاهش قیمت نفت و اقدامات موردنیاز برای حمایت از کسب وکارها و افراد آسیب دیده و 
همچنین افزایش مخارج دولت در حوزه بهداشت و درمان، کسری بودجه دولت تشدید خواهد شد. با 

توجه به این موضوع و افزایش نقدینگی، تورم نیز روند صعودی به خود خواهد گرفت.
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3. ارزیابی اقدامات حمایتی دستگاه ها از اقشار ضعیف و آسیب پذیر
انواعی از کنش های جمعی در بطن جامعه شکل می گیرد،  اینکه  بر  در وضعیت های بحرانی عالوه 
دولت ها نیز مکلف اند به عنوان اصلی ترین نهاد اجتماعی و سیاسی، مجموعه ای از اقدامات همگانی 
و گزینشی را برای حمایت از گروه های اجتماعی از یکسو و گروه هایی که بیشتر در معرض آسیب 
هستند ازسوی دیگر، طراحی کنند. با توجه به شیوع ویروس کووید - 19 در کشور، شرایط زندگی 
برای گروه های اجتماعی آسیب پذیر بیشتر از هرزمانی دشوار شده و ادامه حیات اجتماعی آن ها در گرو 

حمایت های اجتماعی پایدار است.
در وضعیت عادی در کشور دستگاه های مختلفی مسئولیت تأمین رفاه و حمایت اجتماعی از اقشار 
را  بررسی عملکرد کلی آن ها فرصت خاصی  ارزیابی و  برعهده دارند که  را  ضعیف و آسیب پذیر 
می طلبد اما بررسی مجموعه اقدامات دستگاه های حمایتی درخصوص حمایت از اقشار ضعیف برای 
راستا  این  در  است.  از وضعیت، ضروری  ارائه تصویری روشن  و  بازاندیشی  با کرونا جهت  مبارزه 
دستگاه های دولتی و غیردولتی نظیر سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی )ره(، شهرداری ها 
و بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی از زمان شیوع ویروس کووید - 19 در کشور اقداماتی حمایتی را 

صورت داده اند:
اهم فعالیت ها و اقدامات حمایتی از اقشار آسیب پذیر

و  اقامتی درمان  به مراکز  بهزیستی کشور  ازسوی سازمان  تومان  میلیارد  - اختصاص 5,8   
بازتوانی معتادین، برای اجرای دستورالعمل های پیشگیری و کنترل کووید- 19 با سرانه هر مرکز پنج 

میلیون تومان.
- تخصیص 24 میلیارد تومان ازسوی سازمان بهزیستی کشور به مراکز شبانه روزی نگهداری   

سالمندان و معلوالن با ظرفیت 48000 نفر، سرانه 500 هزار تومان برای هر نفر.
- اختصاص بسته حمایتی معیشتی دولت برای 3 میلیون نفر از افراد نیازمند )مبلغ 200 تا 600   

هزار تومان( ازطریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
- اجرای توافقنامه استانداری تهران و سازمان بهزیستی درخصوص طرح.  

- کمک مبلغ 5 میلیارد تومانی به سازمان بهزیستی کشور برای حفاظت از سالمت کودکان   
کار دربرابر کرونا ازسوی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی.

- اختصاص مبلغ 40 میلیارد تومان که 30 میلیارد تومان برای مددجویان کمیته امداد و 10   
میلیارد تومان برای سازمان بهزیستی جهت تهیه بسته های بهداشتی و مراقبتی دربرابر کرونا ازسوی بنیاد 

مستضعفان انقالب اسالمی.
- بنیاد مستضعفان هدیه مبلغ یک میلیون تومانی را به درخواست شهرداری تهران برای 4000   

نفر پاکبان و کارگر پسماند و بهشت زهرا )س( در مقابله با کرونا پرداخت کرده است.
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- حمایت کامل از گروه های جهادی برای ضدعفونی کردن مناطق پُرخطر، غربالگری و   
آموزش مردم با اولویت 14 منطقه محروم کشور ازسوی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی.

- به دنبال شیوع ویروس کرونا و قرنطینه آسایشگاه کهریزک که میزبان حدود 2 هزار سالمند،   
معلول، بیمار ام.اس و معلول نخاعی است، بنیاد مستضعفان مبلغ 3 میلیارد تومان را به این آسایشگاه اهدا 

کرده است.
- بنیاد مستضعفان مبلغ 10 میلیارد تومان به حساب 40 هزار نفر معلوالن ضایعه نخاعی شدید   
و خیلی شدید مستقر در منزل برای تهیه اقالم بهداشتی و ضدعفونی جهت پیشگیری از کرونا ازطریق 

سازمان بهزیستی کشور تخصیص داده است.
- شهرداری تهران اقداماتی نظیر انجام تست غربالگری کرونا در گرم خانه ها، آموزش تمامی   
نیروهای ستادی و ضدعفونی مستمر تمام سطوح در تمام گرم خانه و سامان سرا، تجهیز تمام مراکز به 
تب سنج لیزری و ارائه خدمات درمانی و آموزشی و توزیع بسته های بهداشتی به کودکان کار و خیابان 
و زباله گرد و حضور تیم پزشکی در گودها و گاراژهای تفکیک زباله را درجهت حمایت از اقشار 

آسیب پذیر صورت داده است.
قاعده  حفظ  و  خودمراقبتی  به  شهروندان  دعوت  و  بهداشتی  و خدمات  توصیه ها  ارائه   -  

فاصله گذاری اجتماعی ازسوی سازمان های مردم نهاد و رسانه های اجتماعی.

نکات قابل تأمل درخصوص سازوکارهای حمایتی صورت گرفته در کشور
- ازآنجایی که شدت اثر و ماندگاری تبعات مختلف بحران ویروس کرونا به ماهیت و نوع   
سیاست ها و سرعت واکنش دولت ها مرتبط است، یافته ها نشان می دهد اقدامات صورت گرفته تابع 
سیاست اجتماعی روشنی نبوده و ضعف و تأخیر دولت در تصمیم گیری های ضروری و انجام اقدامات 
الزم و به موقع )از قبیل منع ترددهای غیرضرور درون شهری و برون شهری، ارائه آموزش های پیشگیرانه 
الزم به اقشار در معرض آسیب، فراهم کردن اسکان موقت برای بی خانمان ها و غیره(، باعث افزایش 

شدت اثر و ماندگاری این ویروس در الیه های پایین و اقشار ضعیف جامعه شده است.
و آسیب پذیر  اقشار محروم  و  اجتماعی  میان دستگاه های حمایتی حوزه آسیب های  از   -  
در کشور صرفاً سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی )ره(، شهرداری و بنیاد مستضعفان 
داده اند، درحالی که جای  انجام  را  اقداماتی  این روزها  مردم نهاد طی  و سازمان های  اسالمی  انقالب 
خالی نهادهای مسئول، هماهنگ کننده و نظارتی از قبیل »سازمان امور اجتماعی« محسوس است که 
بنابر مصوبه شورای اجتماعی کشور )1395( وظیفه مدیریت، هماهنگی و نظارت بر دستگاه های حوزه 

آسیب ها و حمایت های اجتماعی را برعهده دارد.
- نبود نهاد هماهنگ کننده و نظارتی در انجام امور مربوط به حمایت از اقشار ضعیف و   
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آسیب پذیر، باعث پراکندگی، موازی کاری و عدم هدفمندی حمایت های اجتماعی شده است. رفع 
این نقیصه در گرو برنامه محوری دستگاه های اجرایی و فعال شدن نهادهای مدیریتی و نظارتی است.

برنامه منسجم، عملیاتی و مشخصی در  - درمجموع در شرایط بحران کنونی، دستگاه ها   
شناسایی اقشار ضعیف و در معرض آسیب برای حمایت اجتماعی ندارند. این امر موجب اقدامات 
ضعیف و خنثی کننده ای شده است که بعضاً پوشش الزم را ندارند. برای مثال زمانی که بنیاد مستضعفان 
حمایت مالی را برای هدیه به دست فروشان به شهرداری تخصیص می دهد این هدیه صرفاً افراد دارای 
پروانه را شامل می شود و دست فروشان دیگری که دارای پروانه نیستند و در معرض آسیب و ابتالی 
بیشتر ویروس هستند را دربر نمی گیرد. ازسوی دیگر سازمان بهزیستی برنامه عملیاتی و مشخصی را 
درخصوص چگونگی صرف اعتبار تخصیصی ازسوی بنیاد مستضعفان جهت حفظ سالمت کودکان 
کار و خیابان اعالم نمی کند و مجموعه اقدامات خود را با همکاری استانداری محدود به طرح جمع آوری 
ضربتی کودکان کار و خیابان خالصه نموده است. البته بخش اعظم کودکان کار در خیابان ها و در 
این گروه از کودکان نیز در برنامه ریزی های سازمان بهزیستی به عنوان  انظار عمومی نیستند و منطقاً 
متولی این حوزه دیده نشده است. بنابراین می توان گفت، عدم تابعیت از یک برنامه عملیاتی مشخص 

در نحوه اقدام دستگاه ها مشهود است.
- یکی از مهم ترین راهبردهایی که در مواجهه با ویروس کرونا بر آن تأکید می شود، دعوت   
شهروندان به»خودمراقبتی« است. تأکید امروز نظام سالمت بر خودمراقبتی و پیشگیری را باید به فال 
نیک گرفت، اما درخصوص »حفظ قاعده فاصله گذاری اجتماعی« باید خاطرنشان کرد نظام سالمت، 
تا به امروز رویکردی درمان محور داشته و بسیاری از افراد جامعه از رفتارهای پیشگیرانه، سبک زندگی 
سالمت محور و خودمراقبتی آگاهی کافی ندارند لذا به نظر می رسد تأکید صرف بر راهبرد خودمراقبتی 
در لحظات بحرانی شیوع ویروس کرونا برای همه طبقات صحیح نیست. زیرا همه طبقات و گروه های 
اجتماعی )مانند روستانشینان دورافتاده و مناطق حاشیه ای، بی سوادان و کم سوادان، کارگران خدمات 
شهری، بی خانمان ها، کودکان کار و خیابان، سالمندان کار و دست فروشان و غیره( فرصت و توان 
یکسانی برای خودمراقبتی ندارند. بی تردید ترویج خودمراقبتی صرف در بین طبقاتی که فاقد سرمایه 
برای مراقبت و حمایت از خود هستند، نمی تواند مؤثر باشد. زیرا به همان اندازه که مسئولیت فردی و 
اجتماعی مردم با اهمیت است و امروز ترویج می شود، مسئولیت پذیری بیشتر دولت نیز حیاتی است، 

چراکه این روزها، زندگی روزمره مردم بیش از همیشه به سیاست های دولت گره خورده است.
- تجارب تاریخی درخصوص شرایط بحرانی کشور حاکی از آن است که به رغم کنش های   
جمعی که در مواقع بحران ها ازسوی جامعه درجهت حمایت اجتماعی صورت می گیرد اما به دلیل 
نبود برنامه منسجم و عدم سازمان یافتگی برنامه های حمایتی، این اقدامات جمعی صرفاً محدود به 
مواقع بحران ها می شود و سیکل حمایت اجتماعی که مهارت افزایی و توانمندافزایی افراد است ناتمام 
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می ماند لذا در شرایط کنونی چگونگی حمایت از اقشار آسیب پذیر بیشتر از هر زمانی سخت و دشوار 
است اما انتظارمی رود دستگاه های حمایتی، اندیشه ها، برنامه ها و کنش های خود را معطوف به برنامه های 
کوتاه مدت و مقطعی نکنند )که نتیجه آن بازگشت مجدد فرد آسیب پذیر به وضعیت گذشته خود 
شود( و چرخه حمایت های اجتماعی را با بهره مندی از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و پایه کار آمدن 
دستگاه های مسئول در این زمینه تکمیل نمایند و حمایت های اجتماعی پایداری را در دستور کار خود 

قرار دهند.
مرور اهم فعالیت های دستگاه های حمایتی و چگونگی حمایت اجتماعی آن ها از اقشار تهی دست و 
آسیب پذیر در شرایط کنونی حاکی از آن است که همه دستگاه ها و نهادها سعی کرده اند که از اقشار 
نیازمند حمایت کنند درعین حال، اقدامات صورت گرفته از یک سو تابع سیاست اجتماعی مشخص 
و روشنی نبوده و ازسوی دیگر اقدامات ماهیتی تأخیری، پسینی و منفعالنه داشته اند. به عالوه، ضعف 
نهادهای هماهنگ کننده و نظارتی، منجر به موازی کاری، عدم هدفمندی و ناپایداری حمایت های 
اجتماعی شده است. چنان که شواهد و داده های تجربی نشان می دهند، کرونا در بستر زندگی روزمره 
تا مدت ها ماندگار خواهد بود. تداوم این وضعیت باعث می شود اقشار ضعیف و در معرض آسیب در 
مواجهه با این ویروس تاب آوری کمتری داشته و رخدادهای دردناک دیگری را به همراه داشته باشد. 
ازاین رو الزم است مجموعه تصمیم گیران، ضمن بازاندیشی در رویه ها و اقدامات انجام شده، سیاست 
جدیدی متناسب با شرایط کنونی ابداع نمایند و از اقدامات تأخیری یا تعجیلی غیرکارشناسی پرهیز کنند 
چراکه رفع این نقیصه در گرو برنامه محوری دستگاه های اجرایی و فعال شدن نهادهای مدیریتی نظارتی 

در راستای هدفمندسازی حمایت های اجتماعی است.

4.جمع بندی و ارائه پیشنهادها:
ارزیابی ها نشان می دهد اثرات کالن اقتصادی ویروس کرونا ابعاد گسترده ای دارد. بر اساس پژوهش های 
انجام شده، کرونا از سه محور عرضه، تقاضا و عدم اطمینان نسبت به آینده، به اقتصاد حمله می کند. 
درعین حال دسته بندی کل فعالیت های اقتصادی کشور نیز نشان می دهد این ویروس بیشترین اثر منفی 
را به طور مستقیم بر فعالیت های عمده فروشی و خرده فروشی و به لحاظ اقتصادی اثر مثبت بر صنایع 

تولید دارو داشته است.
الف( تأثیر کرونا بر کانال عرضه

ویروس کرونا از طریق ایجاد اخالل قابل توجه در زنجیره تأمین جهانی، توقف فعالیت های اقتصادی 
و بسته شدن کارخانه ها و رکود در بسیاری از فعالیت های بخش خدمات، عرضه اقتصاد را تحت تأثیر 
قرار می دهد. از طرفی با توجه به اثر مرگ ومیر و کاهش نیروی انسانی و اثر بیماری بر کاهش فعالیت 
و بهره وری نیروی کار، شوک در طرف عرضه ایجاد می شود. نتایجی چون افزایش اخراج و بیکاری 
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نیروی کار، نتایج قابل پیش بینی در این خصوص است.
ب( تأثیر کرونا بر کانال تقاضا

در بخش تقاضا نیز درنتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش زیادی در مسافرت های تجاری و گردشگری، 
تقاضای فعالیت های مرتبط با حمل ونقل، کاهش در خدمات آموزشی و کاهش سرگرمی و خدمات 
تفریحی اتفاق می افتد. این تغییر در تقاضا ناشی از تغییر در ترجیحات مصرف کننده به دلیل ترس و 
درنتیجه تغییر الگوی مصرف است. انتظار می رود نتیجه کالن این کاهش تقاضا، کاهش سرعت گردش 

پول باشد.
ج( تأثیر کرونا بر تقویت عدم اطمینان ها

ارزیابی ها نشان می دهد ویروس کرونا از طریق ایجاد عدم اطمینان نسبت به آینده اقتصاد سبب کاهش 
در مصرف کاالها و خدمات و تأخیر تصمیمات مرتبط با سرمایه گذاری خواهد شد. به عبارتی، افزایش 
ترس جهانی و عدم اطمینان پیشروی سرمایه گذاران داخلی و خارجی، تصمیمات سرمایه گذاری را به 
تأخیر می اندازد. تأثیر ویروس کرونا بر اقتصاد ایران به طورکلی به دو دوره تقسیم می شود، دوره اول 
زمانی که ویروس کرونا وارد ایران نشده بود و دوره دوم زمانی که ویروس کرونا به ایران نیز وارد 
شد. در دوره اول با کاهش میزان تولید در چین و به دنبال تضعیف زنجیره تأمین جهانی، میزان تولید 
تمامی صنایع وابسته به نهاده ها و کاالهای واسطه ای چینی در سایر کشورها کاهش یافت. چین مهم ترین 
بنابراین هرگونه کاهش توان مالی کشور در  ایران است.  از  به لحاظ واردات  ایران  شریک تجاری 
واردات یا کاهش قیمت کاالهای وارداتی در چین به طور مستقیم سبب آسیب به تجارت و درآمدهای 
ارزی ایران می شود. البته ازآنجاکه مسئله ویروس کرونا در چین رو به اتمام است، درصورتی که ایران 
بتواند سریع تر مسئله ویروس کرونا را حل کند، پس از کاهش بازده برای مدتی، امکان برگشت و حتی 

بهبودی سریع برای جبران رکودهای قبلی در برخی بخش ها وجود دارد.
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 The coronavirus has become a global pandemic with many economic 
consequences and has affected all countries of the world, and it is 
expected that the global economy will face a significant recession in 
2020. Meanwhile, Iran, like many countries involved, suffers from the 
economic consequences. The spread of coronavirus in Iran will also 
have a great impact on the domestic economy; According to economic 
experts in Iran, the story is a bit more complicated; on the supply side, 
the economy is facing downward pressure. However, without the corona, 
the Iranian economy was projected to record positive non-oil growth in 
2019. The outbreak of the new coronavirus since the end of 2018 and its 
continuation in 2019, has put the Iranian economy in a state of recession 
with uncertainty (uncertainty). The decline in demand for Iranian exports 
(and the decline in global trade in general) affects aggregate demand from 
foreign trade. In the domestic sector, aggregate demand is affected both 
by the decline in household income and by the decline in some goods 
and services that lead to the spread of the virus (such as transportation, 
restaurants and hotels, clothing, etc.). On the other hand, the supply of the 
whole economy has been faced with a supply shock due to the disruption 
in the raw material supply network and the limited activity of some trade 
unions. Assessing the economic effects of the coronavirus outbreak on 
household livelihoods shows that although all income groups will be 
affected by the new situation, the lower deciles will be more vulnerable.

Keywords: Corona virus, Iranian economy, supply shock, pandemic, 
global trade.

Investigating the consequences of the emergence of the 
corona on the economic sectors of Iran

Dr. Asghar Mobarak
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2

In the last decades, a growing awareness emerged in the relevance of corruption as 
a hidden factor that may negatively affect political and economic decision-making 
processes. In spite of a lively scientific debate, there is no general consensus on a 
commonly accepted definition of what corruption is.
This paper distinguishes three main paradigms, focusing on different (though not 
irreconcilable) variables.
The first is the economic paradigm, which usually takes the principal-agent model 
of corruption as its founding pillar. In this paradigm, corruption is considered the 
outcome of rational individual choices, and its spread within a certain organization 
is influenced by the factors defining the structure of expected costs and rewards.
A second approach – the cultural paradigm – looks at the differences in cultural 
traditions, social norms and interiorized values that shape individuals’ moral 
preferences and consideration of his social and institutional role. These are leading 
forces that can push a corrupt public or private agent (not) to violate legal norms.
A third neo-institutional approach considers also mechanisms that allow the 
internal regulation of social interactions within corrupt networks, and their effects 
on individuals’ beliefs and preferences. Though the corrupt agreements cannot 
be enforced with legal sanctions, several informal, non-written rules, contractual 
provisos, and conventions may regulate the corrupt exchange between agent and 
corruptor.

Keywords: corruption; public ethics; informal institutions; economic approach; 
neo-institutional paradigm; institutions responsibility; employment.

Three paradigms for the analysis of corruption

Alberto Vannucci
Translated by: Ayat Bagheri
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The purpose of this study is to identify and prioritize corruption platform processes 
in the municipality of Tehran in order to reduce administrative corruption through 
presenting strategies and using them in mid-term programs of the organization. 
This study is an applied research due to the nature of the subject and its intended 
purposes. The method of data analysis is qualitative and thematic.
For gathering the data, in-depth interviews were conducted with 28 experts, 
connoisseurs and senior managers from different departments of the organization, 
city council members and contractors or other people on contract with the 
municipality. In addition, focus group meetings and follow-up interviews were 
used to prioritize the processes.
Processes related to decision making in the architectural council of regions and 
article 5 Commission, e-office services, Set-off (hologram, mobile density, and 
brokerage company), selection and appointment of managers, decision-making 
process in Tehran Municipal Agreement Commission, determination the density 
and number of building floors, issuance of votes for violation Article 100 and 
its enforcement, approving the implementation of the criteria on the issuance of 
work completion, were identified as high-priority corruption-related processes 
out of 22 finalized processes in Tehran Municipality, and appropriate strategies 
such as promoting transparency, procedural efficiency streamlining systems 
related processes and procedures dealing with offenders, and reforming corruptive 
platform in organizational and income structure were proposed for each process. 
It should be noted that all the strategies presented are in full compliance with 
the superior documents, which demonstrates the completeness of the proposed 
strategies for process reform.

Keywords: priority process, corruption platform, administrative corruption, 
Strategy, Tehran Municipality.

Providing a strategy for the identified priority processes of 
corruption platform in Tehran municipality

Rouhollah Shahidi Pour, Alireza Karami, Kaveh Mohammadi, 
Fatemeh Effati
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Corruption is one of the main concerns of governments. Case studies show the 
importance of using information and communication technology to improve 
government performance and reduce corruption. Equipping governments with 
information technology tools has led to the emergence of e-government. In 
many cases, e-government can reduce corrupt behavior by careful monitoring. 
This study examines the performance of information and communication 
technology fighting administrative corruption. The results of the studies show 
a positive performance and the need to create a culture and use information and 
communication technology to reduce corruption in offices.

Keywords: information and communications technology (ICT), e-government, 
corruption in offices.

Studying the role of Information and Communications 
Technology in reducing corruption

Saeed Hoseinabadi
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The purpose of this article is to explain the role of ombudsman as an extrajudicial 
institution in improving and promoting social capital through a descriptive-
analytical method using library resources and studies and researches. In 
the legal systems of many countries, ombudsman is one of the most impor

 

tant extra-judicial mechanisms to handle the complaints of citizens and individuals 
against government departments and public institutions. The Objections of judicial 
proceedings such as the lengthy process, cost, complexity, and inflexibility of this 
approach have led to a tendency to be nonjudicial and thus to the development 
of the ombudsman. In addition, other capabilities of the ombudsman, such as 
conducting planned supervision and inspections and providing recommendations 
and solutions with the goals of preventing corruption, enforcing citizen rights, 
improving processes and enhancing the efficiency of executive bodies increase 
public satisfaction and trust in office systems and greater public participation. 
This institution can be effective in creating a better relationship between people 
and the administrative bodies. Also, it can contribute to the improvement 
and enhancement of social capital that has dierct relation with quality of 
communication, participation and people ,s trust in each other and sovereignty.

Keywords: ombudsman, extra judicial institution, social Capital, prevention of 
corruption.

The role of Ombudsman as an extra judicial institution in 
the promotion of Social Capital
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1

Administrative laws are among those laws which civil servants and 
employees may violate deliberately or by negligence. In this sense, One 
of the specific crimes of civil servants is to get commission on foreign 
transactions which also exist in domestic ones. Some jurists regard Article 
603 of the Islamic Penal Code as a code for domestic transaction. Law on 
the Prohibition of getting commission on foreign transactions approved in 
1373, criminalized accepting any percentage of money, property or any 
the document of payment under any title directly or indirectly in relation 
with foreign transactions of The branches of government, organizations, 
corporations and government agencies, the armed forces, revolutionary 
institutions, municipalities and all affiliated organizations. However, 
giving and receiving commission does not invalidate the transaction and 
Offenders must be civil servants in this crime. accepting the commission 
is not a crime by itself and the government should be harmed by.

Keywords: commission, civil servant, foreign transactions, government 
transactions

Getting Commission on foreign transactions and make a 
profit in Domestic Transactions

Ali Ahmadi
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